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ताफलम पाठ्यक्रम प्रयोगकतााहरुका लाफग फिर्देशि 

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

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

सामान्य सझुाि 

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

२. कोर्ा सम्वन्धी जािकारीको समग्र उद्दशे्य अध्ययि गिुाहोस ्। 

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

मलूयािंकि गररि ेतररका बताउिहुोस ्। 

४. प्रत्येक पाठको लसकाईको उद्दशे्यहरु राम्रो साँग अध्ययि गिुाहोस ्। 

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

पाठ योजिा पररमाजाि गिुाहोस ्। 

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

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

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

पलि समावेश गररएका छि ्। 

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

(Assignment Sheets) प्रयोग गिुाहोस ्। 

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

११. मौलखक प्रश्न, छििि, अन्तरलक्रया, सामलुहक अभ्यास, लिर्दलेशत अभ्यास, एकि अभ्यास, प्रयोगात्मक अभ्यास, काया 

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

लवलधहरु अविम्बि गिुाहोस ्। 

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

तथापी, लसकाईको उद्दशे्य प्रालिको सलुिलितताको िालग प्रलशक्षकिे आफ्िो अिभुव प्रयोग गिा स्िेछ । 

सीप ताफलम बारे सझुाि 

१. प्रत्येक सीपको प्रर्दशाि (Demonstration) गिुा भन्र्दा अगालड यस पाठ्यक्रम अध्ययि गिुाहोस ् र प्रलशक्षाथीहरुिाई 

अध्ययि गिा लर्दिहुोस ्। 

२. सामान्य गलतमा प्रत्येक मोड्यिुको सीप प्रर्दशाि गरेर र्दखेाउिहुोस ्। सीप प्रर्दशाि गर्दाा खड्ुलकिाहरु बताउाँर्द ैआबश्यक ज्ञाि 

पलि भन्र्द ैजािहुोस।्   

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

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

गिुाहोस ्।  

५. प्रलशक्षाथीहरुको लिरन्तर मलूयािंकि गिुाहोस।् 

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

अभ्यासको बातावरण बिाउिहुोस।्  

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

कुरा हो । “जान्नु” भन्दा “गनुन” मा केशन्ित गनुनहोस ्। 
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कोषाको जािकारी 
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कोषा प्रयोगकतााहरुका लाफग मागार्दशाि 

 

िेपािका यवुा यवुतीहरु स्वर्दशेमै कामगिा इच्छुक वा लवर्दशे जाि तयार भएर बसेका तथा लवलभन्ि बैर्दलेशक मिुुकमा रहकेा लिमााण 

उद्योग अन्तगातका व्यावसालयक तथा आवासीय भविहरुमा स्टीि लि्सरको रुपमा काम गिा स्िे बिाउिे उद्दशे्यिे तयार पाररएको 

यो एउटा व्यावसालयक तालिम कोर्ा हो। 

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

प्रयोगकतााहरुिाई लिम्ि मागार्दशािहरु प्रर्दाि गिा चाहन्छ। 

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

२. तालिमको उद्दशे्य अध्ययि गिुाहोिा। 

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

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

जािकारी गराउिहुोस।्  

५. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीको कृयाकिापहरु, दृश्यसामाग्री, प्रलशक्षाथीिाई गिा लर्दइि ेकायाहरु बारेमा कोर्ामा लर्दइएका लिम्ि 

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

र अन्य आवश्यकता अिसुार उद्दशे्य पररमाजाि गिा स्िेछि।्  

• Skill/Topic सीप/लशर्ाक 

• Performance Objective काया वधाक उद्दशे्य  

• Enabling Objective ज्ञािवधाक उद्दशे्य 

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

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

७. कोर्ामा उलिेलखत सीप/ज्ञािहरुका िालग लबर्यसाँग सम्वलन्धत लवज्ञहरुिे मोटामोटी अिमुाि गरेर राखेको समय भएकोिे 

प्रलशक्षकहरुिे आफ्ि ैलहसाबिे अगाडी बढ्ि स्िछेि ्तर काया सम्पार्दि उद्दशे्यहरु भि ेप्राि भएको सलुिलित गररिपुर्दाछ।  

८. प्रलशक्षकिाई प्रलशक्षाथीहरुिाई पररयोजिा तथा समस्याहरु (Project and Problem) लर्दि सलिाह लर्दइन्छ।  
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ताफलमको जािकारी 

 

ताफलमको फशषाक 

 

स्टीि लि्सर (Steel Fixer)  तालिम 

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

अरब, बहराईि, कुवेत, ओमाि आलर्द) िगायतका लवलभन्ि बैर्दलेशक मिुुकमा रहकेा लिमााण उद्योग 

अन्तगातका व्यावसालयक तथा आवासीय भविका िागी आधारभतू स्टीि लिल्सिंग कामको सेवा प्रर्दाि 

गिा स्ि ेस्टीि लि्सर उत्पार्दि गिे रहकेो छ । 

पाठय सरंचिा र अिफि यो कोर्ाका प्रत्येक लशर्ाकमा र्दक्षता स्तर हालसि गिाका िालग लबलशष्ट लसकाई उपिलब्धहरु समावेश 

गररएको छ। यो कोर्ा १ महीिाको (१६१ घण्टा ) हुिेछ जसमा १५२.० घण्टा प्रयोगात्मक र ९.० घण्टा  

सैद्धालन्तक रहिेछ। यस तालिममा प्रलशक्षाथीहरुको पणूा उपलस्थलत र सलक्रय सहभालगता हुि ुआवश्यक 

छ ।  

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

छ।  

लक्ष्य यो तालिमको अन्त्यमा प्रलशक्षाथीहरु लिम्ि कुराहरु गिा सक्षम हुिेछि:् 

• व्यलक्तगत, उपकरण तथा कायास्थिका सरुक्षाका उपायहरु अविम्वि गिा;  

• लबलभन्ि साइज तथा एङ्गिमा डण्डी काट्ि र वङ्गाउि; 

• लवलभन्ि सिंरचिाहरुमा डण्डीहरु बााँध्ि; 

• लिमााण कायामा स्टीि लि्सरिे प्रयोग गिे शब्र्द तथा शब्र्दाविीहरु प्रयोग गिा । 

फिफि 

 

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

प्रयोगात्मक अभ्यास जस्ता लवलध प्रयोग गररिे छ । 

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

ताफलममा 

प्रफशिार्थीहरुको 

उपफस्र्थफत 

प्रलशक्षाथीहरुिे आन्तररक मलूयािंकि र अलन्तम परीक्षामा सलम्मलित हुिका िालग सैद्धालन्तक कक्षामा 

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

  

कोषाको केन्रफिन्रु्द 

 

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

जसमा सािाखािा (%% समय काया सम्पार्दिको िालग र बााँकी %% समय आवश्यक प्रालवलधक 

ज्ञािको िालग लिधाारण गररएको छ । 

 

प्रफशिकको योग्यता र 

अिुभि 

 

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

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

एक वर्ाको प्रलशक्षण अिभुव हालसि गरेको हुि ुपिछे । सहायक प्रलशक्षकको हकमा कुिै पलि खाडी 

मिुुक (खाडी समन्वय पररर्र्द)् मा स्टीि लिल्सिंग कायामा कलम्तमा २ वर्ाको काया अिभुव हालसि 
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गरेको हुि ुपिेछ । मखु्य र सहायक र्दबैु प्रलशक्षकिे कलम्तमा एक हप् ताको प्रलशक्षक प्रलशक्षण (ToT) 

तालिम लिएको हुि ुपिेछ। 

मूलयांकि 

 

प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक सीपमा लिपणूाता हालसि गरेको तथ्य सलुिलित गिा सम्वलन्धत प्रलशक्षकिे लिरन्तर 

काया सम्पार्दिको मलूयािंकि गिुा पिछे। 

• सम्वलन्धत सैद्धालन्तक ज्ञािको मलूयािंकि मौलखक परीक्षा (भाईभा) वा लिखीतबाट गररिे छ । 

• प्रत्येक सीपको  र पररयोजिाको मलूयािंकि समेटेर प्रयोगात्मक परीक्षाको अिंक लिधाारण गररि े

छ।  

• प्रलशक्षाथीहरुिे सैद्धालन्तक परीक्षामा ६०% र प्रयोगात्मक परीक्षामा ८०% अिंक अलिवाया 

प्राि गिुा पिेछ । 

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

प्रर्दायक सिंस्थािे प्रवेश परीक्षा सिंचािि गिेछ । 

प्रफशिक/प्रफशिार्थी 

अिुपात 

१:१० जिा 

ताफलमको 

प्रमाणीकरण  

कोर्ािे लिलर्दाष्ट गरेका सम्पणूा आवश्यकताहरु सििता पवूाक सम्पन्ि गिे प्रलशक्षाथीहरुिाई सम्वलन्धत 

तालिम प्रर्दायक सिंस्थािे “स्टीि लि्सर (Steel Fixer)” को प्रमाण–पत्र प्रर्दाि गिछे । 
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कोषा सरंचिा  

तिको पररच्छेर्दमा तालिमको सिंरचिा र कोर्ाको लिलर्दाष्ट सचूीिाई लिम्िािसुार ढााँचामा प्रस्तुत गररएको छ। प्रलशक्षकिे यो सचूीिाई 

आवश्यकता अिसुार अगालड पछालड गरेर लसकाउि स्िछेि ्।  

फस.िं. फशषाक/सीप समय (घण्टा) 

सैद्धाफन्तक प्रयोगात्मक जम्मा 

आिारभूत सीपहरु    

१.  सरुक्षा अपिाउि े १.५ २ ३.५ 

२.  बैर्दलेशक मिुुकमा प्रयोगहुिे सामान्य प्रालवलधक शव्र्दाविीहरु १ ० १ 

३.  स्टीि लिल्सिंग काया, लिमााण सामाग्री तथा औजारहरु बारे 

जािकारी 

१ ० १ 

४.  िाप लििे  १ २ ३ 

५.  स्टीि लि्सरिाई आवश्यक पिे ि्शा (ड्रईङ्ग) सम्वन्धी 

जािकारी 

१ १ २ 

डण्डी तयार गिे र बााँध्िे काया    

६.  डण्डी तयार गि े २ ६० ६२ 

७.  डण्डी बााँध्ि े १.५ ३९ ४०.५ 

पररयोजिा काया    

८.  पररयोजिा काया १  - १६ १६ 

९.  पररयोजिा काया २ - १६ १६ 

१०.  पररयोजिा काया ३ - १६ १६ 

जम्मा ९ १५२ १६१ 



 

 7  
 

फिषय बस्तु 

 

सीप फशषाक 

(Skill/Topic)  

काया ििाक उदे्दश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

आिारभूत सीपहरु 

सरुिा अपिाउिे अवस्था : कुिपैलि लिमााण काया (Any 

construction task) 

के काम : सरुक्षा अपिाउि े

कलत राम्रो: व्यलक्तगत सरुक्षाका 

उपकरणहरु प्रयोग गरेको छ, सामाग्री, 

औजार तथा उपकरण सरुलक्षत तररकािे 

राखेको छ, लिमााणस्थि सरुलक्षत बिाएको 

छ, साधारण प्राथलमक उपचार बारे 

बताउि स्र्दछ। 

• ब्यलक्तगत सरुक्षा बारे जािकारी लर्दिे र 

प्रयोग वताउिे। 

• लिमााणस्थि (Construction site) 

/कायास्थि वा कायाशािा को सरुक्षा 

बारे जािकारी लर्दिे र प्रयोग वारे 

वताउिे। 

• सामाग्री, औजार तथा उपकरणको 

सरुक्षाबारे जािकारी लर्दिे र प्रयोग वारे 

वताउिे। 

• साधारण प्राथलमक उपचार बारे 

जािकारी लर्दि।े 

१.५ २ 

बैरे्दफशक 

मुलुकमा प्रयोग 

हुिे सामान्य 

प्राफिफिक 

शव्र्दािलीहरु 

 • र्दलैिक प्रयोग हुि े शव्र्दाविीहरु 

बताउिे। 

• औजार तथा उपकरणहरु को 

शव्र्दाविी बताउि।े 

• सामान्य प्रयोग हुिे सामग्रीहरुको 

शव्र्दाविी बताउि।े 

१ ० 

स्टील फिफक्सगं 

काया, फिमााण 

सामाग्री तर्था 

औजारहरु बारे 

जािकारी 

 • स्टीि लिल्सिंग कायाको पररचय 

लर्दिे। 

• स्टीि लिल्सङ्ग कायामा प्रयोग हुि े

समाग्रीहरु लचन्ि ेर छोटकरीमा ब्याख्या 

गिे। 

• स्टीि लिल्सङ्ग काया गिा लमस्त्रीिे 

प्रयोग गिे औजारहरु लचन्िे र 

छोटकरीमा ब्याख्या गिे। 

१ ० 



 

 8  
 

सीप फशषाक 

(Skill/Topic)  

काया ििाक उदे्दश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

िाप फलिे  अवस्था : कुिैपलि स्टीि लिल्सिंग 

कायाको काम वा ि्सा 

के काम : िाप लिि े

कलत राम्रो : चेक गर्दााको ितीजा र 

लसकारुिे लर्दएको ितीजा समाि छ।  

• FPS र MKS प्रणािी बारे ब्याख्या 

गिे।  

• िम्बाई चौडाई आलर्द जस्ता 

लिलियर िाप लििे। 

• स्टीिको क्षेत्रिि र आयति 

लिकालिे । 

 

१ २ 

स्टील 

फिफक्सङ्ग काया 

गिे फमस्त्रीलाई 

आिश्यक पिे 

िक्शा (ड्रईङ्ग) 

सम्िन्िी 

जािकारी 

 • ड्रईङ्ग र स्र्चरि ड्रईङ्गको 

पररभार्ा लर्दिे। 

• प्िाि, इलिभेशि र से्शि बारे 

ब्याख्या गिे।  

• ड्रईङ्ग हरेेर िाप र सिंरचिाहरु 

ब्याख्या गिे।  

• बार सेड्युि ब्याख्या गिे। 

• हाते लचत्र (स्केच) कोिे तररका 

ब्याख्या गिे। 

१.० १.० 

डण्डी तयार गिे र बााँध्िे काया  

डण्डी तयार गिे 

 

अवस्था : डण्डी बााँध्िपुि े सिंरचिाको 

स्र्चरि ि्शा वा डण्डीको आकार, 

प्रकार र िाप वा बार सेड्यिु  

के  काम : डण्डी तयार गिे  

कलत राम्रो: तयार गररइको डण्डी लर्दइएको 

सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा वा डण्डीको 

आकार, प्रकार र िाप वा बार सेड्यिु 

अिसुार छ।  

डण्डी बिंग्याइएको ठाउाँमा कुिै लकलसमको 

क्र्याक छैि र सबै बिंग्याइ एकिासको छ। 

स्वीकाया टोिोरेन्स (acceptable 

tolerance)  ± ५ लमलिलमटर. 

 

• डण्डी लसधा पािे तररका ब्याख्या 

गिे ।   

• ठेहा (स्टीि लि्सर वका  वेन्च) के 

हो र यसको उपयोलगता के हो भन्िे। 

• ठेहा (स्टीि लि्सर वका  वेन्च) 

विाउिे तरीका व्याख्या गिे। 

• बार सेड्यकु अिुसार डण्डीको 

आवश्यक िम्वाई लहसाब गिे। 

• लस्टरप/ररङ्गको काम ब्याख्या गिे।  

• डण्डी बिंग्याउिे तरीका ब्याख्या गिे। 

२.० ६०.० 

डण्डी बााँध्िे अवस्था : तयारी डण्डीहरु र सिंरचिाको 

स्र्चरि ि्शा  

के  काम : डण्डी बााँध्ि े  

• डण्डी गााँस्िे तररका र आवश्यक  

खप्ट्याईको िम्वाई भन्िे। 

• डण्डी बााँध्िे तरीका व्याख्या गिे । 

१.५ ३९.० 
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सीप फशषाक 

(Skill/Topic)  

काया ििाक उदे्दश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

कलत राम्रो: बााँलधएको डण्डीहरु सिंरचिाको 

स्र्चरि ि्शा अिसुार छ। बााँलधएको 

वाइलन्डिंग वायरिे डण्डीिाई िहललििे गरर 

समाएको छ। वाइलन्डिंग वायर ५% भन्र्दा 

बढी खरे गएको छैि। ि्शा अिसुार 

बााँध्िपुि े सबै डण्डीहरु बााँलधएको छ र 

कुिैिाई पलि छोलडएको छैि ।  

• lSno/ se/ af/] JofVof ug]{ 

• lkg jf :k];/ af/ af/] 

hfgsf/L lbg] 

• :k]l;Ë jf 808L aLrsf] cGt/ 

af/] JofVof ug]{ . 

पररयोजिा काया (Project Work) 

पररयोजिा काया 

१ 

  - १६.० 

पररयोजिा काया 

२ 

  - १६.० 

पररयोजिा काया 

३ 

  - १६.० 
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ताफलमको मूलयांकि फिफि 

 

यो तालिमका प्रलशक्षाथीहरुुको मलूयािंकि साधारण हुिछे। यहािं लर्दईएको मलूयािंकि लबलधमा ज्ञाि, सीप र मिोवलृििाई आधार 

मालिएको छ। यसमा ज्ञािको भाग सीपम ै मलूयािंकि हुिे भएकोिे लिलखत परीक्षा भि े हुि े छैि। सहभागीहरुुको मलूयािंकिका 

आधारहरु ुलिम्ि बमोलजम छिः् 

ज्ञाि 

मौलखक परीक्षा  (भाईभा) १०० 

सीपहरु 

 लिरन्तर काया सम्पार्दि मलूयािंकि  ३०० 

 पररयोजिा काया १  १०० 

 पररयोजिा काया २ १०० 

 पररयोजिा काया ३ १०० 

मिोिृफि 

पेशागत र्दक्षता (प्रलशक्षक मलूयािंकि) १०० 

 हालजरी *(-५ अिंक घट्िे एक लर्दि कक्षाि आएमा) 

 समयको पाििा (-५ अिंक घट्िे कक्षा लढिा आएमा) 

 एक अकाामा सहयोग 

 सिंचारका सीपहरु ु

 तालिममा लर्दएको योगर्दाि   

 लस्िे प्रयास   

जम्मा अिंक  ८०० 

प्रमाणीकरणका लाफग अंकभार 

न्यूिति प्रफतशत कोसा अंक प्रर्दाि गररिे 

स्तर  

कायािमताको 

स्तर 

प्रर्दाि गररिे 

गे्रड प्िाइन्ट  

प्रमाणपत्र पाउिे िपाउिे 

अिस्र्था 

९० ७२०-८०० A अत्यिुम ४ पाउि े 

८० ६४०-७१९ B राम्रो ३ पाउि े 

७० ५६०-६३९ C सिंतोर्जिक २ पाउि े 

      

६० ४८०-५५९ D िराम्रो अस्वीकाया १ उपलस्थलतको प्रमाणपत्र मात्र 

पाउि े

पुनश्च:  

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

• प्रशिक्षार्थीले ५६० भन्िा कम अंक प्राप्त गिेमा सहभाशगताको प्रमाण–पत्र मात्र प्रिान गरिने छ । 
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ताफलम सञ्चालिलाई आिश्यक पिे सामािहरु 

औजार/यन्त्रहरु Tools/Equipment (२० जिाको समूहको लाफग) 

क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

१.  
प्िाई बोडा (Ply board 1”x4x8) १ वटा 

२.  
ठेहा प्िेट 16mm १ वटा 

३.  
ठेहा बिाउि ेकाठ 5”x5”x5’ १ वटा 

४.  लपक (Pick) १ वटा  

५.  
स्टीि कटर मेसीि (Steel shearing machine) १ सेट 

६.  हाते लड्रि मलशि (Hand drill machine) १ सेट  

७.  एन्गिे (Angle) १० वटा  

८.  बेन्डींग हुक [Binding hook (Nipex)] १० वटा  

९.  
हाते आरी (Hand hacksaw) -ljb]zsf] nflu pkof]u gx'g]_ ११ सेट 

१०.  
घि (Hammer) 2kg/1kg १२ वटा 

११.  
डाई (Die) 8mm, 10 mm, 20 mm (;fy} Egyptian Die sf] kmf]6f] b]vfpg]) १२ वटा 

१२.  
रड काट्िे लछिो (local chisel) १२ वटा 

१३.  
वायर काटर (wire cutter) १२ वटा 

१४.  
ग्र्याण्डीङ च्का (Grinding wheel) 8” १५ वटा 

१५.  
टेवि (working table) २ वटा 

१६.  िाप्ि ेटेप ५० लिट (Measuring tape 50 ft.) २ वटा  

१७.  
ग्र्याण्डीङ मशीि (Grinder m/c) २ सेट 

१८.  डकमी धागो २० लमटर  
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क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

१९.  घण्टी (Plumb-bob) २० वटा  

२०.  िाप्ि ेटेप ५ लिट (Measuring tape 5 ft.) २० वटा 

२१.  
वायर ब्रस २२ वटा 

२२.  
डाई (Die) 12mm ४ वटा 

२३.  
डाई (Die)16mm ४ वटा 

२४.  
घागो (Mason Thread) ५ रोि 

२५.  
ब्याक वेस स््वायर (Base Back square) ५ वटा 

२६.  
ठेहा प्िेट 8mm ५ वटा 

२७.  
ठेहा प्िेट 10mm ५ वटा 

२८.  
ठेहा प्िेट 12mm ५ वटा 

२९.  पाइप िेभि ५ लमटर (Pipe level 5 meter) ५ वटा  

३०.  बटाम (Try square) ५ वटा  

३१.  लस्पररट िेभि (Sprit level) ५ वटा  

३२.  
लज.आई पाइप १/२ इन्च (GI Pipe- ½ ”) ६ लमटर 

३३.  
लज.आई पाइप १ इन्च (GI Pipe- १ ”) ६ लमटर 

 

व्यफिगत सरुिा उपकरणहरु Personal Protective Equipments (PPE)  

क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

१.  
हिेमेट (Helmet) २२ वटा  

२.  
एप्रोि (Apron) वा सरुक्षा जेकेट (Safety jacket) २२ वटा  

३.  
पन्जा  (gloves)  २२ वटा  
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क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

४.  
सेफ्टी  Belts (अग्िो ठाउाँमा खटमा बसेर काम गर्दाा मात्र) २२ वटा  

५.  
Ear plug (अत्यालधक आवाज भएको ठाउाँमा काम गिा परे मात्र) २२ वटा  

६.  
जिुा (safety boot) २२ जोर  

७.  
चस्मा (Safety glass) २२ सेट 

८.  
सरुक्षा डस्ट मा्स (Safety dust mask) २२ वटा 

 

प्रयोग भएर जािे Consumable (२० जिाको समूहको लाफग) 

क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

१.  
आरी ब्िेड (hack-saw blade) ४ र्दजाि 

२.  
चक (Chalk) १ बट्टा 

३.  डकमी धागो  (Mason thread) ३० वटा (१० लमटर 

िामो) 

४.  
डण्डी 8mm २०० केजी 

५.  
डण्डी 10mm २०० केजी 

६.  
डण्डी 12mm १०० केजी 

७.  
डण्डी 16mm १०० केजी 

८.  
वाइण्डीङ वायर २० के जी 

९.  
 कुचो (Broom) ५ वटा 

 

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

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

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

एशथटंगईुसि ि अन्य आधािभतु तर्था सिुक्षाका सामाग्रीहरु सबै उपलब्ध हुन ुपनछे।  
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मोड्यलु १: आिारभुत सीपहरु 
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सुरिा अपिाउिे 

अध्ययि सामाग्रीहरु: सुरिा अपिाउिे  

पररचय: 

क्षती वा र्दघुाटिाबाट बच्ि हामीिे सरुक्षा अपिाउि ुपछा। कुिपैलि लिमााण स्थि, कायास्थि वा कारखािा वा कायाशािामा काम गर्दाा 

वा प्रवेश गर्दाा सरुलक्षत रहि र सम्भालवत र्दधुाटिािाई न्यलुिकरण गिा लिम्ि तीि पक्षहरुमा ध्याि लर्दि ुजरुरी हुन्छ।  

क. व्यलक्तगत सरुक्षा 

ख. काया/लिमााण स्थि वा कायाशािाको सरुक्षा  

ग. यन्त्र वा उपकरण साथै औजारहरुको सरुक्षा 

ब्यफिगत सरुिा बारे जािकारी र प्रयोग 

कुिैपलि व्यलक्तिाई चोटपटक ििागोस ्र र्दघुाटिाबाट वच्ि सलकयोस ्भिेर अपिाइि े

सरुक्षािाई “ब्यलक्तगत सरुक्षा” भलिन्छ। कायास्थिमा काम गर्दाा वा प्रवशे गर्दाा जिुसकैु 

व्यलक्तिे पलि ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरुक्षाका लियमहरुिाई अलिवाया रुपमा 

पाििा गिुापि ेहुन्छ।  

व्यफिगत सरुिाका फियमहरु:- 

कायास्थिको मापर्दण्ड र लियमािसुार तोलकएको व्यलक्तगत स्वास्थ्य तथा सरुक्षा उपकरणहरु [Personal 

Protective Equipment (PPE)] जस्तै: एप्रोि, हिेमेट, चस्मा,  पञ्जा, जिुा (बटु), मास्क, काि थनु्ि े

पलग आलर्दको प्रयोग गिुापछा।  

▪ स्टीि लिल्सिंग गर्दाा एप्रोि (Apron) िगाउि अलत आवश्यक हुन्छ। 

▪ जहााँ कुिै औजार अथवा सामाग्री खसेर चोटपटक िाग्ि वाट वच्ि वा चको घामबाट वच्ि वा 

टाउकोिाई लवद्यतुीय shocks बाट जोगाउि insulated  सामाग्रीबाट बिेको अथवा काया 

प्रकृलत अिसुारको helmet िगाउि ुपर्दाछ। 

▪ डण्डी काट्र्दा ििामके धिुा वा अन्य वस्त ु लछिाबाट, खतरिाक पर्दाथाबाट, खतरिाक 

लकरणबाट आाँखािाई जोगाउि स्पष् ट अथवा रिंगीि चस्मा (goggles) िगाउि ुपर्दाछ। 

▪ तातो, लखया, कडा पर्दाथा, चचु्चो धाररिो वस्तु तथा अन्य वस्तुबाट हातिाई लखयाउि तथा 

घाउ हुिबाट जोगाउि पन्जा  (gloves)  िगाउि ुपर्दाछ। 

▪ लचप्िो तथा लभजेको भईु िं, 808L dfly lx+8\g, लकलिा तथा चचु्चा वस्तुहरु, तातो, लखयाउिे, 

लवर्ािु पर्दाथा, खसेको वस्तुबाट घाउचोट ििगाउि वा बचाउि बा्िो सोि र ग्रीप भएको  

cufl8 l:6n ePsf] ;]lˆ6 ;'h िगाउि ुपछा।  

▪ ्याच िेट (Catch Nets) अथवा सेफ्टी वेलट (Safety  Belts) प्रयोग गरेर खस्िवाट जोगाउि 

सलकन्छ। 

▪ घरैे िै आवाज आउि ेमलशि चिाउाँर्दा कािमा राख्िे प्िग (Ear plug) िगाउि ुपर्दाछ। जस्तै: 

ग्राइण्डर (Grinder), ड्रीि मशीि (drilling machine) जस्ता ठूिो आवाज लर्दि ेमशीििे 

पलछ काि कम सनु्ि ेबिाइ लर्दन्छ। 
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• धेरै कलसएको वा धेरै खकुुिो िुगा िगाउि ुहुाँर्दिै। ित्र काम गिा असलजिो हुिे अथवा िुगा अललझि ेसम्भाविा हुन्छ।  तसथा िुगा 

िीट हुि ेखािको िगाउि ुपछा ।  

• काया शरुु गर्दाा ध्याि काया माथी केलन्ित हुिपुर्दाछ। 

• काम गर्दाा वढी जान्िे (overconfidence) हुिे साथै अरुिाई लजस््याउिे वा लजलस्क-लजलस्क काम गिुा हुाँर्दिै। 

• सम्वलन्धत कामप्रलत बेवास्ता गि ेगिुाहुाँर्दिै र काम लछटो स्िे भिरे गित तररका अपिाइयो भिे पलि र्दघुाटिा हुि स्छ तसथा होस् 

परु् याउि ुपछा।  

• वढी थकावट वा धेरै लबरामी भएको बेिामा काम गिुा हुाँर्दिै। 

• काम गर्दाा एकोहोरोपििाई हटाउि ुपर्दाछ। 

• आफ्िो क्षमता भन्र्दा वढी वा भारी सामाि ए्िऔ उठाउाँि ुहुाँर्दिै। कुिै भारी उठाउाँिै परे डाढ िबङ्गाइ र भार िपिे गरी उठाउाँि ु

पछा। 

• ठूिो ठूिो मलशिहरु जडाि भएको गाडी चािक र  site मा काम गि ेलबच ईशाराद्धारा काम गि ेगिुापछा। ठुलठुिो श्वरिे कराएर 

बोलि ुहुाँर्दिै।  

• सरुक्षाका लचन्हहरु ध्यािमा राख्िपुछा र सोही अिरुुप पाििा गिुा पछा।  

• काया गररसके पलछ हात साविु पािीिे राम्रोसाँग धिुपुछा।  

फिमााणस्र्थल (Construction site) /कायास्र्थल िा कायाशाला को सरुिा बारे जािकारी र प्रयोग 

सरुलक्षत वाताबरण भए र्दघुाटिाबाट बच्ि सलकन्छ। ति लर्दएको लियमहरु मािे सरुलक्षत काम गि ेवातबरण पाउि सलकन्छ: 

• कायास्थि (लिमााणस्थि) वा कायाशािा सिा राख्ि ुपछा। 

• सामािहरु िअललझिे ठााँऊमा राख्ि ुपछा। 

• पाइप तथा िामो ििामको बारहरु, डण्डी आलर्द कुिामा सरुलक्षत तररकािे 

राख्ि ुपछा। 

• िचालहिंि ेटुक्राहरु कायास्थिको भुाँइमा िालि हुन्ि। 

• तातो सामािहरु सरुलक्षत तररकािे राख्ि ुपछा। 

• िामो बस्तुहरु जस्तै: खट, पाइप आलर्दहरु कााँधमा लसधा राख्ि ुहुन्ि, यसरी राख्र्दा पछालड अरुिाई िाग्ि स्छ । कुि ैपाइप वा 

५-६ लमटर िामो ििामको बार बो्र्दा २ जिा वा ब9L मान्छे लमलि बो्ि ुपछा। 

• बलिको राम्रो व्यवस्ता हुिपुछा, सके सम्म सयूाको उज्यािो हुि ुपछा। कायास्थि वा लिमााणस्थि वा कायाशािामा हावा लभत्र-

बालहर प्रयाि आउिे-जािे हुिपुछा।  

• उपकरण, लिमााण सामाग्री तथा औजारहरु व्यवलस्थत तररकािे राख्ि ुपछा, जसिे गर्दाा काम गिा सलजिो होस ्र एउटािे काम 

गर्दाा अकोिाई अवरोध िहोस।्  

• साधारण चोटपटक िागमेा आवश्यक पि ेप्राथलमक उपचारका सामाग्री भएको बाकस (First Aid Box) कायास्थिमा तयारी 

हाितमा राख्िपुछा।  
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• आगो लिभाउि ेसाधि(fire extinguisher) तयारी अवस्थामा राख्ि ुपछा साथै पािीको व्यवस्था पलि गररिपुछा।  

• ;'/lIft On]lS6«s cfp6n]6, s]anx?, ;s]6x? ;fO6df pknAw x'g'k5{  . 

• कायास्थि वा लिमााणस्थि वा कायाशािामा सरुक्षा लचन्हहरु सवैिे र्दलेखिे र स्प्रष्ट बलुझिेगरर रालखिपुछा। काया स्थिमा 

साधारणतया: हुिे लचन्हहरु लिम्िािसुार छि।्  

    

सेलफ्ट बटु िगाउि ुपछा सेलफ्ट पन्जा िगाउि ुपछा िेस मास्क िगाउि ुपछा हलेमेट िगाउि ुपछा 

  

 

 

काििाई बचाउि प्िग 

िगाउि ुपछा 

सेलफ्ट चस्मा िगाउि ुपछा काममा िका ि ु पवूा हात 

राम्ररी धिु ुपछा।  

िस्ट एड 

    

मालिस काम गरररहछे 
खतरा धेरै भोलटेज भएको 

लबजिुी छ 

गाडा कुकुरबाट सावधाि सावधाि: आगोको जोलखम 

छ 

    

धमु्रपाि लिरे्घ िाङ्गो आगो लिरे्घ िलहड्ि ुवा लभत्र िपस्ि ु आकलस्मक बाटो 

 

सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको सरुिाबारे जािकारी र प्रयोग 

सरुलक्षत सामाग्री, औजार तथा उपकरण/मलशिहरुको प्रयोग गिा पाए सम्भालवत र्दघुाटिाबाट 

बच्ि वा न्यलुिकरण गिा सलकन्छ। तसथा लबग्रेको औजार तथा उपकरण/मलशिको सरुक्षािाई 

ध्यािमा राख्ि ुजरूरी छ। औजार तथा उपकरण वा मलशिको सरुक्षाको िालग ति लर्दएका 

लियमहरु पाििा गिुा पछा। 

सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको सरुिाका फियमहरु:- 

• काम गिा आवश्यक सामाग्री, औजार वा उपकरण हरु मात्र लिि ेवा बने्चमा चालहिंि ेऔजारहरु मात्र राख्ि ुपछा। 

• सम्वलन्धत र राम्रो अवस्थामा रालखएका औजारहरु मात्र प्रयोग गिुा पछा। 

• औजारहरु लठक तथा सरुलक्षत स्थािमा राख्ि ुपछा। 

• हलेन्डि िभएको औजारहरु जस्तै िाइि, आह्री(saw), स्कु्रड्राइभर, कैं ची प्रयोग गिुा हुाँर्दिै। 

• औजारको अगालड र हलेन्डिमा भएको लचलिो प्रर्दाथाहरु हटाउि ुपछा। 
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• हाते औजार काम पलछ सिा गरी राख्ि ुपछा। 

• सपुररवेक्षक (supervisor) को अिमुलत लबिा कुि ैपलि उपकरण वा मलशिहरु चिाउि ुहुाँर्दिै। 

• राम्रो सिंग ज्ञाि छैि भि ेकुिै पलि औजार वा उपकरण वा मलशि चिाउि ुहुाँर्दिै। 

• मलशि तथा उपकरण प्रयोग गिुाअलघ मलशि तथा उपकरण लियाातकताािे लर्दइको लिर्दशेि पाििा गिुापछा। 

• लवद्यतु् बाट चलिे मलशिमा राम्रोसाँग अलथाङ गररएको हुिपुछा।  

• मलशि वा उपकरणमा प्रयोग गररएको लवद्यतु तार चुाँलडएको वा िाङ्गो रुपमा छ भिे तुरुन्तै बिाउिपुछा।  

• उपकरण वा मलशििाई बन्र्द िगरी लहड्ि ुहुाँर्दिै। 

• उपकरण वा मलशिको आय ुबढाउि बेिा बेिा ममात तथा सम्भार गरी रहि ुपछा। 

• उपकरण वा मलशि प्रयोग गरे पलछ सिा गरर आवश्यकता अिसुार  (lubricant) राख्ि ुपछा। 

सािारण प्रार्थफमक उपचार बारे जािकारी  

कुिै आकलस्मक घटिा पलछ र खास उपचार उपिब्ध हुि ुपवुा लबरामीिाई जीवि रक्षाका िालग र जलटिता कम गिाका िालग तत्कािै 

लर्दइिे प्रारलम्भक सहायता वा हरेलवचार िाई प्राथलमक उपचार भलिन्छ । समयमा र सलह तरीकािे प्राथलमक उपचार लर्दि िसकेमा 

पररस्थीलत झि-झि जलटि बन्ि स्छ र कलहिेकलहाँ ज्याि समते जोलखममा पिा स्छ ।  

प्रार्थफमक उपचार फर्दरं्दा:  

वीर्दशेमा सेफ़टी अिीसर वा साइट डा्टरिे मात्र प्राथलमक उपचार गिा मीलछ ।  

• भीडिाई घाइते वा लबरामीको वररपरर झलुम्मि लर्दिहुुाँर्दिै । घाइते वा लबरामीिाई ताजा र स्वच्छ हावा आवश्यक हुन्छ । 

• सकेसम्म लछटो शरीरमा िागेका चोटपटकहरूको पलहचाि गिुापछा । यस्तो समयमा आलिि ुहुाँर्दिै चोट-पटक लभलभन्ि कारणहरुिे 

हुिस्छ,  जस्तै: िडेर, हातहलतयारिे िागेर, सामाि खसेर, करेणट िागेर, औजार बाट, धरैे लचसोको कारणिे वा धेरै तातोिे 

पोिेर,  रासायलिक पर्दाथा शरररमा पोलखएर वा लवद्यतु, चट्यािंग, ए्स-रे जस्ता लवलकरणको प्रभाव परेर आलर्द।  

• आवश्यक उपचारको िालग तुरुन्तै िलजकै को स्वास्थ्य सिंस्थामा िैजािे ।  

• आाँखामा- केलह वस्त ुपरेमा सिा पलि िे आाँखा सिा गि े। माड्िे काम िगि े। तुरुन्तै स्वास्थ्य सिंस्थामा जािे। 

• गम्भीर घटिाहरूको बारेमा सेफ़टी अिीसरिाई जािकारी गराउिपुछा ।  
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काया-सम्पार्दि फिरे्दफशका: सुरिा अपिाउिे 

लबर्य/इकाई आधारभतु सीपहरु 

सीप/अवधारणा सरुक्षा अपिाउि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : कुिै पलि लिमााण काया (Any construction work) 

के काम : सरुक्षा अपिाउि े

कलत राम्रो: व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरु प्रयोग गरेको छ, सामाग्री, औजार तथा उपकरण सरुलक्षत 

तररकािे राखेको छ, लिमााणस्थि सरुलक्षत बिाएको छ, साधारण प्राथलमक उपचार बारे बताउि 

स्र्दछ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

हिेमेट, सरुक्षा चस्मा, कािमा िगाउि े प्िग, सरुक्षा जिुा, सरुक्षा पञ्जा, डस्ट मास्क, सरुक्षा पेटी, 

एप्रोि, व्यलक्तगत सरुक्षा लियमहरु (मागार्दशाि), सामाग्री, औजार तथा उपकरण सरुक्षा लियमहरु 

(मागार्दशाि), कायास्थि सरुक्षा लियमहरु (मागार्दशाि) 

काया-सम्पार्दि फिरे्दफशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  व्यफिगत सरुिा अपिाउिे    

 कामको प्रकृलत अिसुार तोलकएको व्यलक्तगत सरुक्षा लियमहरु पाििा गर्द ैआवश्यक व्यलक्तगत 

सरुक्षाका उपकरणहरु (Personal Protective Equipment-PPE) िगाउिे/प्रयोग गिे।  

• एप्रोि (Apron) िगाउिे। 

• हिेमेट िगाउिे। 

• खतरिाक पर्दाथाबाट र खतरिाक लकरणबाट आाँखािाई जोगाउि सरुक्षा चस्मा (goggles) 

िगाउिे। 

• तातो, लखया, कडा पर्दाथा, चचु्चो धाररिो वस्तु तथा अन्य वस्तुबाट हातिाई लखयाउि, 

घाउ हुिबाट जोगाउि पन्जा  (gloves)  िगाउिे। 

• लचप्िो तथा लभजेको भईु िं, लकलिा तथा चचु्चा वस्तुहरु, तातो लखयाउिे, लवर्ाि ुपर्दाथा, 

खसेको वस्तुबाट घाउचोट ििगाउि वा बचाउि बा्िो सोि र ग्रीप भएको  र वलियो 

जिुा िगाउिे। 

• अग्िो ठााँउमा काम गर्दाा खस्िवाट जोलगि ्याच िेट्स (Catch Nets) अथवा सरुक्षा पेटी 

(सेफ्टी  बेलट्स) प्रयोग गिे। 

• घरैे ि ैआवाज आउिे मलशि चिाउाँर्दा कािमा िगाउि ेप्िग (Ear plug) िगाउिे।  

   

२.  कायास्र्थल सरुिामा ध्याि फर्दिे    

 कामको प्रकृलत अिसुार तोलकएको कायास्थि सरुक्षाका उपायहरु अविम्वि गि े

• कायास्थि (लिमााणस्थि) वा कायाशािा सिा राख्िे। 

• सामािहरु िअललझिे ठााँऊमा राख्िे। 

• कायास्थिको भुाँइ लचलिो र लचप्िो रलहत राख्िे। 
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

• सामाग्रीहरु सामाग्रीको प्रकृलत अिसुार सरुलक्षत तररकािे राख्िे। 

• िचालहिंि ेटुक्राहरु कायास्थिको भुाँइमा ििालिे। 

• तातो सामािहरु सरुलक्षत तररकािे राख्िे। 

• कायास्थिमा प्रयाि प्रकाश तथा हावा लभत्र-बालहर प्रयाि आउिे-जाि ेराख्िे।  

• उपकरण, लिमााण सामाग्री तथा औजारहरु व्यवलस्थत तररकािे राख्िे।  

• साधारण चोटपटक िागमेा आवश्यक पि े प्राथलमक उपचारका सामाग्री भएको बाकस 

(First Aid Box) कायास्थिमा तयारी हाितमा राख्िे र आवश्यक परे प्रयोग गिे।  

• आगो लिभाउि े साधि (fire extinguisher) तयारी अवस्थामा राख्िे साथै पािीको 

व्यवस्था पलि गिे।   

• कायास्थि वा लिमााणस्थि वा कायाशािामा सरुक्षा लचन्हहरु सवैिे र्दलेखिे र स्प्रष्ट बलुझिगेरर 

राख्ि ेर बझेुर पाििा गिे। 

३.  सामाग्री, औजार तर्था उपकरण सरुिामा ध्याि फर्दिे    

 कामको प्रकृलत अिसुार सामाग्री, औजार तथा उपकरण सरुक्षाका उपायहरु अविम्वि गि े

• काम गिा आवश्यक सामाग्री, औजार वा उपकरणहरु मात्र लििे वा बेन्चमा चालहिंि े

औजारहरु मात्र राख्िे। 

• सम्वलन्धत र राम्रो अवस्थामा रालखएका औजारहरु मात्र प्रयोग गिे। 

• औजारहरु लठक तथा सरुलक्षत स्थािमा राख्िे। 

• हलेन्डि िभएको औजारहरु जस्तै िाइि, आह्री(saw), स्कु्रड्राइभर, कैं ची प्रयोग िगिे। 

• औजारको अगालड र हलेन्डिमा भएको लचलिो प्रर्दाथाहरु हटाउिे। 

• औजार काम पलछ सिा गरी राख्िे। 

• सपुररवेक्षक (supervisor) को अिमुलत लबिा कुि ैपलि उपकरण वा मलशिहरु िचिाउिे। 

• राम्रोसिंग ज्ञाि छैि भिे कुिै पलि औजार वा उपकरण वा मलशि िचिाउिे। 

• मलशि तथा उपकरण प्रयोग गिुाअलघ मलशि तथा उपकरण लियाातकताािे लर्दइको लिर्दशेि 

पाििा गिे। 

• लवद्यतु् बाट चलि े मलशिमा राम्रोसाँग अलथाङ गररएको छ छैि चेक गिा र िगररएको भए 

अलथिंग गिा िगाउिे।   

• मलशि वा उपकरणमा प्रयोग गररएको लवद्यतु तार चुाँलडएको वा िाङ्गो रुपमा छ भि ेतुरुन्तै 

बिाउि िगाउिे।  

• उपकरण वा मलशििाई बन्र्द गरेर मात्र कायास्थिबाट वालहररिे।  

• उपकरण/मलशि प्रयोग गरे पलछ सिा गरर आवश्यकता अिसुार िलुब्रकेन्ट राख्िे। 

   

सिितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: कामको प्रकृलत अिसुार आवश्यक लियमहरु पाििा गरेको हुि पछा।  

सरुक्षा/सिंवेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:- कामको प्रकृलतमा भर पछा।  

पनुश्च: मार्थी उल्लेशित सिुक्षाका शनयमहरु आँफूले मात्र गने पशन होइन। यशि कोही व्यशि कायतथर्थलमा प्रिेि गनत लाग्यो भने उसलाई 

पशन आिश्यक सिुक्षाका शनयमहरु पालना गनत लगाउनपुछत।   
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अभ्यास पत्र: सुरिा अपिाउिे 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) :  सरुक्षा अपिाउिे। 

 

 

WHAT  

के 

कायास्थिमा काम गर्दाा र्दघुाटिा न्यलुिकरण गिा व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरण (सामाग्री)हरु कसरी 

प्रयोगमा लयाउिे भिी प्रर्दशाि गिे र व्यलक्तगत सरुक्षा, कायास्थि सरुक्षा र सामाग्री/औजार/उपकरण 

सरुक्षा लियमहरु छििि गि े

HOW  

कसरी 

• प्रलशक्षाथीहरु मध्ध ेबाट १ जिा छिौट गिे। 

• उक्त प्रलशक्षाथीिाई  व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरण (सामाग्री)हरु िगाउि/प्रयोग गिा लर्दिे।  

• सो ब्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरुको िाम र काम बारे चििि गिे। 

• अब सबिेै िगाउिे/प्रयोग गिे र िेरी िूकािेर व्यवस्थीत तररकािे राख्िे। 

• व्यलक्तगत सरुक्षा, कायास्थि सरुक्षा, सामाग्री/औजार/उपकरण सरुक्षा लियमहरु र प्राथलमक 

उपचार बारे छििि गि।े 

 

पिुश्व: सरुक्षािाई पलहिो प्राथलमकता लर्दएर “स्टीि लिल्सिंग काया गर्दाा जलहिे पलि सरुक्षाका 

लियमहरुिाई अपिाउिे छू” भन्ि ेप्रलतवद्धता व्यक्त गिे।  

 

TIME  

समय 

१२० लमिेट 

 

RESOURCES 

NEEDED  

आिश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

हिेमेट, सरुक्षा चस्मा, कािमा िगाउिे प्िग, सरुक्षा जिुा, सरुक्षा पञ्जा, डस्ट मास्क, सरुक्षा पेटी, 

एप्रोि, लियमहरु 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: सुरिा अपिाउिे  

१. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहिं टाउकोमा चोट-पटक िाग्ि बाट बचाउि प्रयोग गररन्छ? 

क. सरुिा हेलमेट 

ख. सरुक्षा जिुा 

ग. हाते पञ्जा 

घ. सरुक्षा चस्मा (गगलस) 

२. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहिं खट्ुमा चोट-पटक िाग्ि बाट बचाउि प्रयोग गररन्छ? 

क. सरुक्षा हिेमेट 

ख. सरुिा जुिा 

ग. हाते पञ्जा 

घ. सरुक्षा चस्मा (गगलस) 

३. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहिं हातमा चोट-पटक िाग्ि बाट बचाउि प्रयोग गररन्छ? 

क. सरुक्षा हिेमेट 

ख. सरुक्षा जिुा 

ग. हाते पञ्जा 

घ. सरुक्षा चस्मा (गगलस) 

४. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहिं आाँखािाई सरुलक्षत राख्ि प्रयोग गररन्छ? 

क. सरुक्षा हिेमेट 

ख. सरुक्षा जिुा 

ग. हाते पञ्जा 

घ. सरुिा चस्मा (गगलस) 

५. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहिं सिंकेत “खतरा धेरै भोलटेज भएको लबजिुी छ” को हो? 

  

  

क ख ग घ 

६. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहिं सिंकेत “सावधाि: आगोको जोलखम छ” को हो? 

    

क ख ग घ 
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७. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहिं प्िाटिमा वा खटमा वा उचािंईमा काम गरररहकेो व्यलक्तिाई 

ति खस्ि बाट बचाउि प्रयोग गररन्छ? 

क. सरुिा पेटी (बेलट) 

ख. मास्क 

ग. डोरी 

घ. भर् यािंग  

८. यलर्द र्दघुाटिा भएर गंफभर घाइते भएमा के गिुाहुन्छ? 

क. घाइतेिाई त्यलहिं छोड्िहुुन्छ। 

ख. माथीलिो लिकायमा खवर गिुाहुन्छ। 

ग. प्राथलमक उपचार लर्दिहुुन्छ। 

घ. तुरुन्तै अस्पताल लग्िुहुन्छ।  

९. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहिं भईु िं (फ्िोर) काम गिा असरुफित हुन्छ? 

क. तेल पोफखएको (ओइली) भूई ं

ख. उपडखापड भईू िं (अिईभि) भईू िं  

ग. खेस्रा (रि) भईू िं  

घ. किं लक्रट गरेको भईु िं 

१०. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहिं सिंकेत “सेलफ्ट चस्मा िगाउिपुछा” को हो? 

    

क ख ग घ 

११. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहिं सिंकेत “सेलफ्ट बटु िगाउि ुपछा” को हो? 

    

क ख ग घ 

१२. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहिं सिंकेत “िलहड्ि ुवा लभत्र िपस्ि”ु को हो? 

  
  

क ख ग घ 
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स्टील फिफक्सगं काया, फिमााण सामाग्री तर्था औजारहरु बारे जािकारी 

अध्ययि सामाग्रीहरु: स्टील फिफक्संग काया, फिमााण सामाग्री र औहारहरुबारे जािकारी  

स्टील फिफक्सगं कायाको पररचय  

स्टीि लिल्सङ्ग काया गिे लमस्त्रीिाई िेपािीमा सरि 

तररकािे भन्र्दा डण्डी बााँध्ि े लमस्त्री भिरे भलिन्छ। उसिे 

स्र्चरि ड्रईङ्ग वा ि्शा वा बार सेड्यिु हरेेर वा मौलखक 

लिर्दशेि अिसुार स्टीि लिल्सिंगको िाप, आकार, पररमाण र 

कहााँ लि्स गि े (बाश्न पिे) हो लि्यौि गरर सोलह अिसुार 

डण्डी िाप्िे, लसधा पािे, काट्िे, आवस्यकता अिसुार बिंग्याउि े

र डण्डी लबछ्याएर बााँध्ि ेकाया गर्दाछ।  

स्टील फिफक्सगं काया गिा आिश्यक पिे मूख्य-मूख्य 

सामाग्रीहरु: 

छड (ििाम ेडण्डी/रड) (steel rod): लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो ििामबाट बिेको गोिो तर 

लिकैिामो बस्तिुाई रड वा डण्डी वा छड भन्र्दछि।् तन्कि स्िे सिंभाविा भएको सिंरचिामा 

यसको प्रयोग गररन्छ जसिे गर्दाा तन्कि ेबि (tensile force) थाम्ि सलजिो हुन्छ। लखया 

ििागेको, तेि लग्रज आलर्द ििागकेो गणुस्तर लचन्ह भएको ििामे डण्डी प्रयोग गिुापर्दाछ। 

भविको छतमा ढिाि, पिु आलर्दमा, गरोको कुिा-कुिामा झ्याि-ढोकाको लसि िेभरमा 

ढिाई गर्दाा डण्डीको प्रयोग गिुापछा।  

लिमााणकायाकोिालग आजभोिी प्िेि डण्डी र लडिमा ििाम ेडण्डी भन्र्दापलि बढी चििचलतीमा 

टोर स्टीि र टोर-कारी हो। बजारमा स्टीि छड लवलभन्ि व्यासमा (डायालमटर) जस्तै: ६ लम.लम. 

र्दखेी ८, १०, १२, १४,१६, १८,२०, २२, २५, २८, ३२, ३६ र ४० लम.लम. आलर्दमा उपिब्ध 

हुन्छ र स्र्चरि इलन्जलियरिेपलि सोलह अिरुुप लडजाइि गरेको हुन्छ। (वीर्दशेमा १४, १८ तथा २२ का डणडीहरू पिी उपिब्ध 

हुन्छ) डण्डी लकन्र्दा तौिमा लकिकेो हुन्छ र प्रत्येक बण्डिमा गणुस्तर प्रमालणत लचन्हको साथै व्यास र प्रलतलमटरको तौि वा 

बण्डिको तौि िेखेको हुन्छ। स्थािीय भार्ामा “सतु” भन्ि ेचिि छ, जस्तै: ३ सतेु भिेको १० लम.लम., ४ सतेु भिेको १२ लम.लम. 

आलर्द। 

लिमााणकाया (आर.लस.लस.) को िालग प्रयोग गररिे डण्डीमा लिम्िािसुारको गणुहरु हुि जरुरी छ।  

• डण्डी सिा र लखया ििागेको हुि पर्दाछ। यलर्द लखया िागेको भए तार जािी वा इमेरी ्िोथ) िे लखया हटाउिपुछा।  

• डण्डीको सतहमा कुिै प्रकारको तेि, रिंग आलर्द िागेको हुि हुाँर्दिै। यर्दी िागेको भए किं लक्रट टााँलस्सर्दिै।  

• गणुस्तर लचन्ह प्राि डण्डीमात्र प्रयोग गिुापछा। हुि त लडजाइिमै उलिेख गररएको हुन्छ तर सके-सम्म टोर स्टीि प्रयोग 

गिुापछा। 
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वाइिंलडिंग वायर (binding wire): लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो ििामबाट बिेको डण्डी बााँध्ि उपयोग 

गररिे तारिाई वाइिंलडिंग वायर वा डण्डी बााँध्िे तार भिेर भलिन्छ। यस्तो तारिाई टाइ वायर वा एिेलििंग 

वायर  पलि भलिन्छ र यो माइण्ड (mild) स्टीिबाट बिेको हुन्छ। एिलेििंग (annealing)िे तारिाई 

िलचिो र िरम बिाउाँछ जसिे गर्दाा वाइलन्डिंग गर्दाा सलजिो हुन्छ। । डण्डी बााँध्ि ेतार सामान्यतया: 

०.६१ लम.लम., १ लम.लम. र १.२२ लम.लम.को प्रयोग गररन्छ। वाइलण्डिंग वायरिे डण्डीहरु (मखु्य डण्डीहरु, 

सहायक  डण्डी वा ह्ािंगरहरुका साथै च्यर र स्पेसर हरु अड्याउि पलि प्रयोग गररन्छ।  

 

स्टील फिफक्सगं काया गिा आिश्यक पिे मूख्य-मूख्य औजार तर्था उपकरण (यन्त्र)/मेफशिहरु: 

बटाम (Mason’s Square): लचत्रमा र्दखेाइको जस्तो हुन्छ। डण्डीिाई ९० लडग्रीमा बिंग्याएपछी चेक गर्दाा वा 

राख्र्दा समकोण  लक छैि हिेा बटामको प्रयोग गररन्छ। िे-आउट गिे विेामा पलि बटामको 

प्रयोग गिा सलकन्छ।  

लस्प्रट िेभि (Spirit Level): घण्टी र समति लमिाउि यसिाई प्रयोग गररन्छ। यसको िम्बाई ३०० 

र्दलेख १००० लम.लम. हुन्छ। यसमा एउटा समति िेभि ट्यबु र र्दईुवटा घण्टीको ट्यबु हुन्छि।् ट्यवु लभत्र 

लस्प्रट भररएको हुन्छ। ट्यवु लसधा िभई घमुाउरो परेको हुन्छ। यसिाई लहिाजत साथ चिाउि पछा र काम 

सलकएपलछ सिा गरेर राख्िपुछा।   

पाईप िेभि (Pipe Level): यो १०-१३ लम.मी. गोिाइको पारर्दशाक पाइप हो । यसमा लवचमा िोका िहुि े

गरर पािी भररन्छ। पािीिे आफ्िो सहत आाँिै लमिाउाँछ को लसद्धान्त अिसुार यसिाई तेसो सतह (horizontal 

level) जााँच्ि प्रयोग गररन्छ। यसिाई बटािुा हुाँर्दिै र पािी राख्र्दा हावाको िोका हुि ु हुाँर्दिै। चलुहएको पाइप 

प्रयोग गिा हुाँर्दिै र कुलचेको ठाउाँमा राख्ि ुहुाँर्दिै। डण्डी लबछ्याउाँर्दा स्लयाब वा लबम आलर्दको िभेि हिेा यो उपयोगी हुन्छ।  

डकमी धागो (Line Pins): लिमााण काया गर्दाा िाइि लसधा गिाको िालग अथवा र्दईु ररिरेन्श लबन्र्दबुाट 

लसधा पारेर अको लबन्र्द ुखडा गिा धागोको प्रयोग गररन्छ। धागो गााँठी पिा लर्दि ुहुाँर्दिै। काठको लकलिामा 

वा केही बस्तमुा डलिो बिाइ राख्िपुछा।  

घण्टी (Plumb bob): घण्टी गारो, लपिर वा अन्य कुिपैलि  ठाडो िाईि चेक गिा पर् यो भिे योग गररन्छ। 

घण्टीिाई घण्टी पातासिंग धागोिे जोलडन्छ। घण्टी पाता काठ वा प्िालस्टकबाट बिाइन्छ। यसिाई ढाडो 

सिंरचिामा छुवाइन्छ। यसको िम्बाई घण्टीको गोिाइमा ३ लम.लम. थपरे बिाइन्छ। घागो गााँठी िहुि ेखािे प्रयोग 

गिुापछा।  

डण्डी काट्िे औजारहरु 

एगंल ग्राइन्डर 

१. एिंगि ग्राइन्डरमा मेटि कटअि हुईि (metal cutoff wheel) लिट 

गिे। 

२. डण्डीको िामो भागिाई भाइसमा टाइट गरेर राख्ि।े  

३. मशीिको प्िगिाई लवजिुीमा जोड्िे। 

४. लचत्रमा र्दखेाएको जस्तो गरी मशीि समात्िे। 

५. डण्डीसाँग ९० लडग्रीहुि ेमेटि कटअि हुईििे डण्डीमा छुिे। 

६. मशीििाई अि राखेर हलकासाँग लसधा पारेर लथच्र्द ैजािे । स्पाका  लिस्कन्छ र डण्डी पलि काट्र्द ैजान्छ। 
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िलाम काट्िे ह्याक-स व्लेड (metal curring hanksaw) 

१. ििामे डण्डीमा िाप अिसुार लचन्ह िगाउिे।  

२. भाइसमा ििामे डण्डीिाई टाइट गरेर राख्िे। (काट्ि पिे लचन्ह 

भाइसको बालहर पािे)  

३. ह्ाक-समा व्िेड लिट गिे। 

४. ह्ाक-सिे डण्डीमा सािो “V” िोच बिाउिे। 

५. लचत्रमा र्दखेाएको जस्तो सरुलक्षत पोलजसि लििे।  

६. ब्िेडिाई अगाडी िैजााँर्दा हलका बि प्रयोग गर्द ैकाट्िे। 

िलाम काट्िे फछिा र घह (हतौडा) 

१. ििामे डण्डीमा िाप अिसुार लचन्ह िगाउिे। 

२. डण्डीिाई कडा सतह माथी राख्िे। 

३. एक जिािे लचन्हमा पि ेगरर लछिा राख्ि े। लछिािाई एउटा ह्ाण्डि बिाइर हात बच्िे गरर राख्िपुछा।  

४. अको िे घििे लछिामा हान्िे। 

पिुि: केही स्थािीयहरुिे यसरी पलि डण्डी काट्िे गरेका छि,् जिु सरुलक्षत छैि। यो भन्र्दा लवजिुी िभएको ठाउाँमा ह्ाक-स र 

लवजिुी भएको ठाउाँमा डण्डी काट्िे मशीिको प्रयोग गर्दाा सरुलक्षत पलि हुि,े समय पलि बच्िे र कम खलचािो पलि पिा जान्छ ।  

लवर्दशेमा बढी स्पीड भएका कटर र कटीङ मेशीिहरू स्टीि काट्ि प्रयोग गरीन्छ ।  

  

डण्डी बाँग्याउि औजार 

ठेहा: डण्डी बाँग्याउििाई लचत्रमा र्दखेाइएकको जस्तो ठेहा बिाएर डाई वा पाइप प्रयोग गिा 

सलकन्छ।   

 

त्यस्तै लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो साधारण हाते ररवार वेण्डर प्रयोग गरेर 

पलि डण्डी आवश्यक िाप तथा आकार (एिंगि)मा बाँग्याउि सलकन्छ।  

 

तर लवरे्दशमा बारबेण्डीङ मेशीि प्रयोग हुन्छ । 
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टाइ टुइस्टर (Tie Twister):  डण्डी बााँध्िकोिालग टाइ टुइस्टरको प्रयोग गररन्छ।  

यो हातिेिै घमुाउि पिे टाई टुइस्टर हो। बजारमा आजभोिी मेलशििे घमुाउिे पलि पाइन्छ। 

 कसै-कसैिे त स्थािीय स्तरमै आाँिैिे पलि विाउिे गछाि।्  

 

फिरे्दशमा तल रे्दखाएको  िायर कटर डण्डी बान्ि प्रयोग हुन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

िाप्िे टेप (Measuring Tape/Rule):  रेलखक (िम्बाई) िापका िालग प्रयोग हुिे औजार िाप्ि े

टेप वा लििा हो।  
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अभ्यास पत्र: स्टील फिफक्संग काया, फिमााण सामाग्री र औजारहरुबारे जािकारी  

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : स्टीि लिल्सिंग काया, लिमााण सामाग्री तथा औजारहरुहरुबारे जािकारी  

 

 

WHAT  

के 

लिमााण सामाग्री तथा औजारहरु एक-एक गरेर र्दखेाउाँर्द ैिाम र के कामको िालग प्रयोग गररन्छ भन्िे  

 

HOW 

 कसरी 

• आवश्यक औजारहरु र सामाग्री भएको ठाउाँमा जािे। 

• सबैिे पािै-पािो (प्रलशक्षकको उपलस्थलतमा) िाम र के कामको िालग प्रयोग गररन्छ भन्िे। 

• कसैिे गललत गरे अरुिे सच्याउिे िभए प्रलशक्षकिाई सोध्िे। 

• लिकालिएको औजार तथा सामाग्रीहरु पिु: व्यवलस्थत तररकािे उपयकु्त ठाउाँम ैराख्िे। 

TIME  

समय 

२०' 

 

RESOURCES 

NEEDED  

आिश्यक 

श्रोत /सामाग्रीहरु  

सामाग्रीहरु: डण्डी, डण्डी बााँध्ि ेतार 

औजारहरु: बटाम, लस्प्रट िेभि, पाईप िेभि, डकमी धागो, घण्टी, डण्डी काट्िे औजारहरु (चपु्पी, 

लछिा,घि, डण्डी काट्िे मेलशि) 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: स्टील फिफक्संग काया, फिमााण सामाग्री र औजारहरुबारे जािकारी  

१. वाइिंलडिंग वायर (binding wire) के कामकोिालग प्रयोग गररन्छ?   

उिर: डण्डी बााँध्ि 

२. ठाडो बस्त ुजस्तै गारो, लपिर आलर्द लसधा ढाडो छ लक छैि भिेर िाप्िे औजारिाई के भलिन्छ?  

उिर: घण्टी 

३. लस्प्रट िेभि लकि प्रयोग गररन्छ?  

उिर: लस्प्रट िेभि घण्टी र समति लमिाउि प्रयोग गररन्छ।  

४. लचत्रमा र्दखेाएको औजारको िाम के हो?   

उिर: बटाम 

५. बटामको काम के?  

उिर :डण्डीिाई ९० लडग्रीमा बिंग्याएपछी चेक गर्दाा वा राख्र्दा समकोण  लक छैि हिेा । 
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िाप फलिे 

अध्ययि सामाग्रीहरु: िाप फलिे  

पररचय  

िाप्ि ेटेप (Measuring Tape/Rule):  रेलखक (िम्बाई) िापका िालग प्रयोग हुिे औजार काम 

वा पेशा अिसुार िरक-िरक हुन्छि।् प्राय: स्टीि लिल्सिंग कायाको िालग िाप्िे टेप वा लििा 

भए हुन्छ। अलतिै  शदु्धता (Accuracy) आवश्यक पिे कामहरुकोिालग अन्य िापका 

औजारहरु जस्तै ्यालिपर, भलिायर ्यालिपर, माइक्रोलमटर आलर्दको उपयोग हुन्छ।  

प्राय: गरेर िाप्िे टेपको तलिो भागमा मेलरक प्रणािी िाप (लमलिलमटर, 

सेलन्टलमटर, लमटर) र माथीलिो भागमा लब्रलटस प्रणािी िाप (िाइि, 

इन्च र िुट) उलिेख भएको हुन्छ। यो स्टीि, ििाम, कपडा आलर्दिे 

बिाइएको हुन्छ। स्टीि लिल्सिंग कायाका िालग लचत्रमा र्दखेाइएको 

जस्तो साधारण तथा स्टीि टेप र िामो कपडा वा िाइवरबाट बिकेो 

टेप प्रयोग गररन्छ। सबै खािे टेपहरुिाई प्रयोग पलछ राम्रोसाँग सिा गरेर व्यवलस्थत तरीकािे राख्ि ुपछा र टेपिाई बटािुा हुाँर्दिै।  

यम.के.यस. (MKS) प्रणाली र यि. फप. यस. (FPS) प्रणाली 

मेलरक प्रणािीिाई यम.के.यस. (MKS) प्रणािी पलि भलिन्छ। यम भिेको िम्बाई लमटरमा, तौि लकिोग्राममा र समय सेकेण्डमा 

िालपिे हो। लब्रलटस प्रणािीिाई यि. लप. यस. (FPS) प्रणािी पलि भलिन्छ। यि भिेको िम्बाई िूटमा, तौि पाउण्डमा र समय 

सेकेण्डमा िालपि ेहो।  

कुिै र्दशेमा िाप लिट, इन्च र िाइिमा लिइन्छ भिे कुिै र्दशेमा लमटर, से.मी र मी.मी । कहीं-कहीं र्दवैुको प्रयोग पलि हुन्छ।  साथै यस 

सम्वन्धी पररमाण लिकालि ुपर्दाा ्यलूबक लिट, स््वायर लिट र रलििंग लिट वा ्यलुवक मीटर, स््वायर सेमी वा रलििंग मीटरमा 

लिकालिन्छ। त्यस्तै कलहिंकहीं जोखरे पलि पररमाण लिकालि ेचिि छ। तर ठूिो-ठूिो सिंरचिाहरुमा जोखेर राप्िे त्यलत सिंभव हुर्दिै।  

जस्तै: लपिर, लबम, स्लयाव आलर्दमा डण्डी लबछ्याउाँर्दा (स्टीि लिल्सिंग) गर्दाा स््यायर लिट वा स््यायर लमटरमा िालपन्छ। कहीं-कलहिं 

ढिाि र िमाासगैं जोडेर लहसाब लकताब पलि गररन्छ।   

 

युफिट  यि.फप.यस यस.आई. (यम.के.यस.) यस.आई. (यम.के.यस.) 

िम्बाई 

Length 

१ िूट = १२ इन्च = ८ 

िाइि 

१ लमटर = १०० सेलन्टलमटर = 

१००० लमलिलमटर 

१ लमटर  = ३.२८ लिट 

 

क्षेत्रिि Area १ स्वायर लिट  १ स्वायर लमटर १ स्वायर लमटर = १०.७६ स्वायर लिट 

आयति 

Volume 

१ ्यलुवक लिट १ ्यलुवक लमटर १ ् यलुवक लिट =०.०२८३१ ् यलुवक लमटर  

१ ्यलुवक लमटर =३५.३२ ्यलुवक लिट 

तौि weight पाउण्ड लकिोग्राम (केजी)   १ कें जी = २.२ पाउण्ड 
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उर्दाहरणहरु 

क) ६० सेलन्टलमटर भन्िािे कलत लमलिलमटर हो?  

उिर:  सेलन्टलमटरबाट  लमलिलमटरमा िाि १०िे गणुि गिुा पछा (१ सेलन्टलमटर = १० लमलिलमटर)  

६० सेलन्टलमटर = ६० X १० = ६०० लमलिलमटर 

ख) ६०० लमलिलमटर भन्िािे कलत सेलन्टलमटर हो? 

उिर: लमलिलमटरबाट  सेलन्टलमटरमा िाि १०िे भाग गिुा पछा (१ लमलिलमटर = १/१० सेलन्टलमटर)  

६०० लमलिलमटर = ६००/१० = ६० सेलन्टलमटर 

ग) ५ लमटर भन्िािे कलत लिट हो? 

उिर: लमटरबाट  लिटमा िाि ३.२८िे गणुि गिुा पछा (१ लमटर = ३.२८ लिट)  

५ लमटर = ५ X ३.२८ लिट = १६.४० लिट 

घ) १५ लिट भन्िािे कलत लमटर हो? 

उिर: लिटबाट  लमटरमा िाि ०.३०४८ िे गणुि गिुा पछा (१ लिट = ०.३०४८ लमटर)  

१५ लिट = १५ X ०.३०४८ = ४.५७२ लमटर 

 

िेत्रिल (area),  आयति (volume), तौल(weight) 

िेत्रिल एउटा भौलतक पररमाण हो। िम्बाई र चौडाइद्धारा ओगटेको वा 

अन्य कुि ै बन्र्द पररलधद्धारा बिेको आकृलतको पररमाणिाई क्षते्रिि 

भलिन्छ।   तसथा कुि ैसतहको क्षेत्रिि बरावर िम्बाई × चौडाइ हुन्छ।  

जस्तै : एउटा झ्यािको िम्बाई ५ लिट छ र उाँचाई ४ लिट छ भिे त्यसको 

क्षेत्रिि ५ लिट x ४ लिट = २० स््वायर लिट हुन्छ। 

आयति पलि भौलतक पररमाण हो। िम्बाई, चौडाई र उाँचाई द्वारा बिेको 

आकृलतिाई ि ैआयति भलिन्छ। तसथा कुिै बस्तुको आयति बरावर िम्बाई 

× चौडाइ × उाँचाई हुन्छ।  जस्तै लचत्रमा र्दखाएको बस्तुको िम्बाई २ लिट, 

चौडाई १ लिट र उाँचाई १ लिट भए आयति २ ्यलुवक लिट हुन्छ।  

तौल पलि भौलतक पररमाण हो । कुिै पलि वस्तुके तौि लिकालि   

wt= dxd/162  

जस्तै : 8mm डण्डीको तौि लिकालि 

8mm = 8*8/162=0.395kg/m 

10mm डण्डीको तौि लिकालि  

10mm= 10*10/162=0.617 kg/m 
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अभ्यास पत्र :नाप लिने  
Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : िाप लििे  

 

 

WHAT  

के 

िाप लििे, क्षते्रिि, आयति र  तौि लिकालि े

 

HOW  

कसरी 

१. ३-४ जिाको समहूमा काम गिे तर सब ैपररक्षाथीहरुिे टेप लिएर लिम्ि िापहरु लिि ेर एउटा 

कापीमा उक्त वस्तुको लचत्र (स्केच) बिाइ िापहरु िोट गिे (इन्च/लिटमा र लमटर/ सेन्टीलमटरमा): 

✓ लपिरको िम्बाई, चौडाई, उाँचाई 

✓ ढिाि छतको िम्बाई, चौडाई र मोटाई 

✓ लिन्टिको िम्बाई, चौडाई र मोटाई 

✓ ढोकाको चौडाई र उाँचाई 

✓ डण्डीको िम्बाई र ब्यास 

२. प्रलशक्षक द्वारा रुज ुगराउि े।  

TIME  

समय 

९० लमिेट 

RESOURCES 

NEEDED  

आिश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

कपी, पने्सीि, ्यालकुिेटर (मोवाइि भए मोवाइिमा भएको ्यालकुिेटर प्रयोग गिे) र िाप्िे टेप 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: िाप फलिे  

१. १ लमटर बराबर कलत सेलन्टलमटर हुन्छ? 

उिर: १०० सेलन्टलमटर 

२. यर्दी कुि ैबस्तुको िम्बाई ६ इन्च, चौडाई ५ इन्च र उाँचाई २ इन्च छ भिे त्यसको आयति कलत हुन्छ?  

उिर: ६० ्यलुवक इन्च  

३. १ लमटर बराबर कलत लिट हुन्छ? (िाप्ि ेटेप हरेेर भन्िे) 

उिर: ३.२८ लिट  

४. १ इन्चमा कलत िाइि हुन्छ ? (िाप्िे टेप हरेेर भन्िे) 

उिर: ८ िाइि 

५. कुिै कोठाको िम्बाई ४ लमटर र चौडाई ३ लमटर भए क्षेत्रिि कलत हुन्छ (कोठा कुिै वस्तु िापेर क्षते्रिि लिकालिे) 

उिर: १२ स््वायर लमटर (वा कोठा/वस्तुको िाप अिसुार)  
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स्टील फिफक्सङ्ग काया गिे फमस्त्रीलाई आिश्यक पिे िक्शा सम्िन्िी जािकारी 

अध्ययि सामाग्रीहरु: स्टील फिफक्सङ्ग काया गिे फमस्त्रीलाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रईङ्ग) सम्िन्िी 

जािकारी   

पररचय  

कुिै पलि वस्तुको आकार, प्रकार र बिावट स्पष्ट बलुझिे तररकािे कोररएको रेखालचत्रिाई ि्सा (ड्रईङ्ग) भलिन्छ।  ड्रईङ्ग गर्दाा कुि ै

आकृलतिाई बास्तलबक वा समािपुालतक (proportionate) आकारमा पपेरमा उताररन्छ अथाात ड्रइिंङको माध्यमबाट ठूिो बस्तिुाई 

सािो वा सािो बस्तुिाई ठूिो बिाई र्दखेाउि सलकन्छ। ि्शामा सामान्यतया: लबलभन्ि खािे लसम्वि (symbol), प्िाि (plan), 

इलिभेसि (elevation) र से्शि (section) आलर्द र्दखेाइएको हुन्छ । बास्तलवक िापहरु उलिेख गररएको हुन्छ र ड्रईङ्गको स्केि 

(जस्तै: १ इन्च बराबर ८) साथै शब्र्दको रुपमा अन्य आवश्यक जािकारीहरु पलि लर्दइएको हुन्छ।   

प्लाि 

तिको लचत्रमा एरो (arrow) द्वारा र्दखेाए झै कुि ैवस्तुको माथीबाट हरे्दाा र्दलेखि ेवस्तुको आकार िै त्यस वस्तुको प्िाि हो।   

 

 

 

उर्दाहरण: बाकसको प्िाि  

 

र्दायााँ परट्टको लचत्रमा घरको प्िाि र्दखेाइएकोछ। यो 

प्िािमा सबै डाइमेन्शि (िापहरु) र्दखेाइएको छैि तर 

जलत उपिब्ध छि।् त्यसको आधारमा यसरी ब्याख्या गिा 

सलकन्छ।  

१. चारै लतरको गारोहरु २० लिटे छि।्  

२. अगाडी एउटा झ्याि र एउटा ढोका र झ्याि 

गााँलसएको छ।  

३. सबै गारोहरु एउटै मोटाईका छि।्  

४. ६ वटा झ्याि, १ झ्याि/ढोका र ४ वटा ढोका 

छि।्  

पनुश्च: प्लानमा आिश्यक नाप ि िानकािीहरु शिइएको 

हुन्छ िसले गिात नाप अनसुाि काम गनत सशिलो हुन्छ  

इफलभेशि 

लचत्रमा एरो (arrow) द्वारा र्दखेाए झैं कुिै वस्तुको साइडबाट लसधा हरे्दाा र्दलेखि ेवस्तुको आकार 

िै त्यस वस्तुको इलिभशेि हो। चारै लतरको इलिभेसि िरक-िरक पलि हुि स्छ तसथा ड्रईङ्ग 

हरेेर काम गर्दाा ि्शािाई राम्रोसाँग अध्ययि गिुापिे हुन्छ।  

 

उर्दाहरण: बाकसको इलिभेशि 
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र्दायााँ परट्टको लचत्रमा घरको माथीको प्िाि अिसुारको अगाडीको 

इलिभेशि र्दखेाइएकोछ।  इलिभेशिमा िापहरु र्दखेाइिंर्दिै उाँचाई 

िापकोिालग से्शि हिेुा पछा। यो इलिभेशििाई यसरी ब्याख्या गिा 

सलकन्छ।  

सेक्शि 

कुिै बस्तुको लभत्री काटेर हिेुा पर्दााको कालपलिक प्िेि वा सतहिाई से्शि 

भलिन्छ। बस्तकुो लभत्री भागबारे ड्रईङ्गमा र्दखेाउि प्िाि र 

इलिभेशिहरुमा धेरै अदृश्य रेखाहरु प्रयोग गर्दाा ड्रईङ्ग स्पष्ट िहुिे भएकोिे 

त्यसको िालग आवश्यक ठाऊिं को से्शि जरुरी हुन्छ।  

लचत्रमा माथीको घरकोिागी जगको से्शि र्दखेाइएकोछ।  

यसिाई यसरी ब्याख्या गिा सलकन्छ।  

१. जलमिको सतह (G.L.) भन्र्दा मिुी २ लिट ३ इन्च छ। 

त्यसैिे २ लिट ३ इन्च गलहरो र २ लिट ४ इन्च चौडा 

जग खन्ि पिे छ।  

२. १ भाग लसमेन्ट, ३ भाग वािुवा र ६ भाग लगट्टी लमसाएर 

बिाएको माि (फे्रस किं लक्रट) जगको सरुुमा २ इन्च 

मोटाई र २ लिट ४ इन्च चौडा लप.लस.लस. ढालि ुपिे छ।  

३. गारोको चौडाई र उाँचाई कलत-कलत भिरे स्प्रष्ट रुपमा 

उलिेख गररएको छ।  

४. जलमि भन्र्दा माथी टाईलवम सम्म जम्मा २ लिट छ। 

५. टाइलवम १ िुट ३ इन्च अग्िो र ७ इन्च चौडा छ।   

६. लप्िन्थ िेभि भन्र्दा माथीको गारो ९ इन्चको छ।  

७.  चारै लतरको गारोहरु २० लिटे छि।्  

८. अगाडी एउटा झ्याि र एउटा ढोका र झ्याि गााँलसएको 

छ।  

९. सबै गारोहरु एउटै मोटाईका छि।्  

१०. ६ वटा झ्याि, १ झ्याि/ढोका र ४ वटा ढोका छि।्  

पनुश्च: सेक्िनमा प्लानमा निशेिएको अन्य आिश्यक नाप तर्था िानकािीहरु शिइएको हुन्छ।  

हाते-फचत्र (स्केच) 

सार्दा कागजमा पलेन्शिको सहायतािे हाते लचत्र कोिा सलकन्छ। जिु स्टीि लिल्सिंग कायाको िालग लिकै उपयोलग हुन्छ। जस्तै लवलभन्ि 

सिंरचिाहरुको (गारो, झ्याि, ढोका आलर्द) िाप सलहत आाँिूिे बझु्िे भार्ामा स्केच बिाइयो भिे काम गिे वेिामा लबलसार्दिै।  

स्केल 

ड्रईङ्गिाई वास्तलवक आकारमै कोिा सधैंभरी सम्भव हुाँर्दिै र आवश्यकता अिसुार कलहिे ठूिो र कलहिे सािो आकारमा कोिा पि े

हुन्छ त्यसैिाई स्केि भलिन्छ। ड्रईङ्गमा स्केि उलिेख गिुा आवश्यक छ। जस्तै: १:१०० यो भिेको सय गिुा ठूिो वस्तिुाई १ 

भागमा ड्रईङ्ग लप्रन्ट गरेको वा स्केच बिाएको।  
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त्यस्तै: १” बरावर ४ लिट भलिएको छ भिे ४ लिट िम्बाईिाई १ इन्चमा कोरेको बलुझन्छ। कलहिे काही िाप चालहिं लर्दइएको हुन्छ 

तर “not to scale” (स्केिमा छैि) भलिएको पलि हुन्छ। 

स्रक्चरल ड्रईङ्ग: 

भवि जस्ता सिंरचिाहरुको ि्शा तयार गर्दाा आर.लस.लस. गररि ेठाउाँहरुको   लवस्ततृ स्र्चरि ि्शा तयार गरीिपुछा। स्र्चरि 

ि्शामा डण्डी कसरी राख्ि,े कलत िापमा राख्िे, एउटा डण्डी र्दखेी अको डण्डीसम्मको र्दरुी कलत राख्िे, डण्डी कस्तो प्रकारको प्रयोग 

गि ेजस्ता सबै आवश्यक जािकारीहरु उलिेख गररएको हुन्छ। यर्दी स्र्चरि ड्रईङ्गमा उलिेख िभएको भए स्पलेशलिकेसिमा 

उलिेख गररएको हुन्छ। अझ स्टीि लि्सरिाई बार सेड्यिु पलि लर्दइयो भिे त  काम गिा झि सलजिो हुन्छ।  

 

लचत्रमा लपिरको हािी पाइिे र्दखेीकै से्शि र प्िाि र्दखेाइएकोछ र सबै डण्डी सम्वन्धी जािकारीहरु लर्दइएको छ। यसिाई यसरी 

ब्याख्या गिा सलकन्छ।  

१. हािी पाइिेको डण्डीको जालि (net) १६ लमलिलमटर डायालमटर (व्यास)को ६ इन्च सेन्टर टु सेन्टर (एउटा डण्डी र अको 

डण्डी लवचको र्दरुी) छ।  

२. हािी पाइिेको माथी लपिरकोिालग जािीमा डण्डी बााँधरे ठडाईएको छ। लपिरकोिालग चार वटा १६ लमलिलमटरको र 

र्दईुवटा १२ लमलिलमटरको डण्डी रालखएको छ। 

३. लपिरमा ९ लमलिलमटरको िरकमा ८ लमलिलमटरको डण्डी प्रयोग गरी लस्टरप (stirrup) बााँलधएको छ।  

४. हािी पाइिेको िम्वाई ५ लिट छ र चौडाई पलि ५ लिट छ। उाँचाई वेस सलहत २ लिट छ।  

५. हािी पाइिेमै टाई पलि गररएको छ।  

६. जलमिको सतह (G.L.) भन्र्दा मिुी हािी पाइिेको तलिो सतह ४ लिट ९ इन्च छ र जलमि भन्र्दा माथी ६ इन्च छोडेर िेरी 

१ लिट टाई गररएको छ।   

७. लपिरको िम्बाई र चौडाई र्दवैु १ लिट छ। लपिर िुलटिंगको केन्िमा छ।  
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पनुश्च: डण्डीलाई आिश्यक मात्राम भकुम्प प्रशतिोधी ि अझ बशलयो बनाउन  छेउ-छेउमा मापिण्डमा तोशकए बमोशिम बङ््ग्याउन 

(क्र्याङ््ग गनत) पन ेहुन्छ।   

बार िेफन्डगं सेड्यलु: 

डण्डी कत्रो काट्ि,े कस्तो काट्िे, बेलन्डिंगको िम्बाई  (bending length) कत्रो हुिे भन्िे सबै जािकारी सलहत लचत्र पलि राखरे 

बिाएको तालिकािाई बार वेलन्डिंग सेड्यिु भलिन्छ। यो प्रयोग गर्दाा डण्डी बााँध्िे लमस्त्रीिाई सलजिो मात्र हुिे िभई समय र खचाको 

पलि वचत हुन्छ।   

तिको लचत्र बार वेलन्डिंग सेड्यिुको िमिुा हो। यो लचत्रमा डण्डीहरुको आकार, प्रकार, हुकको िम्वाई, डण्डीको िम्बाई सबैको 

जािकारी लर्दइएको छ। अलहिेिाई बार वेलन्डिंग सेड्यिुको िमिुा हरेौं, पलछ हामी यस्ता प्रकारहरु िापरे, काटेर, लसधापारेर, आकारमा 

बाँग्याएर तयार पािछेौं।  
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भििका फिफभन्ि भागहरु 

क्र.स ं फचत्र सरंचिाको अंग तर्था फििरण 

१. 

 

जग (Foundation):  

भविको वा अन्य सिंरचिाको सबभन्र्दा तिको भाग जिु प्राय: 

जलमिमिुी बस्छ र  सिंरचिाको परूा भार जलमिमा राुाँस्िर 

गररलर्दन्छ। जसको गारो साधारणतया माथी र्दलेखिे गारो भन्र्दा 

िरालकिो हुन्छ। जग ढुिंगा, इट्टा, आर.सी.सी आलर्द बाट लिमााण 

गररन्छ।  

लचत्रमा लप.लस.लस., टाइलवम र लप्िन्थ िेभि पलि र्दखेाइएको छ।  

लचत्रमा िर्दखेाइए पलि लप.लस.लस. गिुा अगाडी इट्टाको सोलििंग गि े

चिि हुन्छ। सोलििंग भिेको माटोिाई कम्प्या्ट गरेर सतह िेभि 

लमिाई ईट्टाहरुिाई एकसरो लमिाएर राख्ि ुहो।  

२. 

 

क्यााफन्टलफाभर(Contiliver): 

यो भविको त्यस्तो भागिाई भलिन्छ जसको एकालतर सपोटा हुाँर्दिै। 

्यालन्टिलुभर काठ, आर.सी.सी बाट लिमााण गररन्छ। 

्यान्टीलिभरमा मोटो डण्डी माथीबाट रालखन्छ।  

३. 

 

फबम(Beam):  

भविमा बिाइिे सिंरचिा जसिे भईु िंको भार आाँिूिे लिन्छ र 

पलुिरमा रान्सिर गर्दाछ। यो आयातकार हुन्छ र यो काठ, 

आर.सी.सी ििाम आलर्दबाट बिकेो हुन्छ। आर.सी.सी स्लयाव र 

लबम एकै लढ्का हुिपुर्दाछ। लबममा मोटो डण्डी तेसो रालखन्छ र 

पातिो डण्डीिे बााँलधन्छ। 

४. 

 

फपलर (Column) 

कुिै पलि सिंरचिाको ठाडो मेम्बरिाई पलुिर भलिन्छ। लबमको भार 

लपिरमा आई लपिरिे सबै भार जगमा सािे काम गर्दाछ। लपिरको 

आकार चारपाटे आयतकार,  बगााकार, गोिो, आलर्द हुन्छ।  

लपिरमा मोटो डण्डी ठाडो रालखन्छ र पातिो डण्डीिे बााँलधन्छ।  

५. 

 

फलन्टेल कप्पु (Lintel): 

झ्याि तथा ढोका माथी काठ वा ढिािको कप्प ु बिाउिपुछा। 

लिन्टेि अथाात कप्पिेु ठीक माथीको िोड लिएर छेउको गारोमा 

राुिंन्सिर गि ेकाम गर्दाछ। यो लिन्टेि काठ, ढुिंगा र ििामको 

लिमााण गररन्छ। माथीको भागिाई कप्प ु भिेको जस्तो तिको 

भागिाई लसि (cill) भलिन्छ।  
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क्र.स ं फचत्र सरंचिाको अंग तर्था फििरण 

६.  भर् याङ (Stair): एउटा तिाबाट अको तिामा सलजिै तिमाथी 

ओलिाि र चढ्िका िालग क्रमवद्ध तररकािे खड्ुलकिा लमिाएर 

बिाएको घरको अत्यन्त आवश्यक अिंगिाई भर् याङ भन्र्दछि।् यो 

काठ, ढुिंगा, ईट्टा, आर.सी.सी ििाम आलर्दिे लिमााण गिा सलकन्छ। 

८.  ढोका(Door): 

सिंरचिाको प्रयोग गिाका िालग गारोमा खलुिा छाडेको खोलि र 

बन्र्द गिा लमलि ेअिंग जसबाट लभत्र र बालहर आवतजावत सलजिै 

गिा सलकन्छ त्यसिाई ढोका भलिन्छ।  

९.  झ्याल (Window): 

झ्याि भन्िािे गारोमा खलुिा छाडेको जसको उद्दशे्य कोठामा 

प्रकाश लिि, बालहर हिेा र हावाको िालग हो।  

७.  

 

छािा(Roof):  

छािा भन्िािे घरको सबभन्र्दा माथीको अिंग जसिे घरिाई पािी, 

घाम, लहउाँ, हावा आलर्दबाट वचावट गर्दाछ। शहर बजारलतर 

आर.सी.सी, टाइि र गाउिं-घर लतर जस्तापाता, ढुिंगाको स्लयाब, 

स्िेट, लझगटी र माटोको छािा प्रशस्त मात्रामा प्रयोग भएको 

पाइन्छ।  

आर.लस.लस. ढिाई गरेर पलि छािा वा छत लिमााण गररन्छ। 

स्लयावमा मोटो डण्डी तिबाट रालखन्छ। 
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अभ्यास पत्र: स्टील फिफक्सङ्ग काया गिे फमस्त्रीलाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रईङ्ग) सम्िन्िी जािकारी 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : स्टीि लिल्सङ्ग काया गि े लमस्त्रीिाई आवश्यक पिे ि्शा (ड्रईङ्ग) 

सम्वन्धी जािकारी 

 

 

WHAT  

के 

लर्दइएको ि्शा ब्याख्या (interpret)  गि े

HOW  

कसरी 

एकि काया 

ि्शा हरेी तिको प्रश्नहरुको उिर लर्दिे।   

 

 ✓ हािी पाइिेको डण्डीको जालि (net) कलत-कलत लमलिलमटर डायालमटर 

(व्यास) को र एउटा डण्डी र अको डण्डी लवचको र्दरुी कलत छ?  

✓ लपिरकोिालग कलत वटा र कुि-कुि साईजको डण्डी प्रयोग गररएको छ? 

✓ लपिरमा ९ कलतको िरकमा र किो व्यास (डायालमटर)को डण्डी प्रयोग गरी 

लस्टपर बााँलधएको छ? 

✓ जािीको िम्बाई र चौडाई कलत छि?्   

✓ िाप कुि ईकाईमा लर्दएको छ? 

✓ ि्शा कुि स्केिमा छ?  

ि्शा हरेी जािी (net) को िाप सलहत स्केच बिाउिे। 

प्रलशक्षकद्वारा रुज ुगराउिे।   

TIME  

समय 

६० लमिेट 

RESOURCES NEEDED  

आिश्यक श्रोत/सामाग्रीहरु 

कपी, पने्सीि र ि्शा 

(पनुश्व: प्रशिक्षकले कुनै पशन साधािण भिनको थरक्चिल नक्िा उपलब्ध गिाउन पने छ। 

ति अभ्यासकोलाशग मार्थी ििेाइएको नक्िालाई पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।  

धन्यबार्द Thank you 

Drawing: Not to scale 
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प्रश्नहरु: स्टील फिफक्सङ्ग काया गिे फमस्त्रीलाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रईङ्ग) सम्िन्िी जािकारी 

१. १ इन्च बरावर ८ लिट स्केि भन्िािे के बलुझन्छ?  

उिर: ड्रईङ्गमा १ इन्च रेखा कोर्दाा वास्तलवक रेखा चालहिं ८ लिट रलहछ भन्ि ेबलुझन्छ  सेलन्टलमटर 

२. माथीबाट हरे्दाा र्दलेखिे वस्तुको आकारिाई ___________ भलिन्छ।  

क. प्लाि 

ख. इलिभेशि 

ग. से्शि 

घ. रेखा 

३. एउटा ईट्टा वा त्यस्तै वस्तु लर्दएर प्िाि र इलिभशेि बिाउि िगाउिे। 

४. हाते लचत्र (स्केच) बिाउि िगाउिे।  

५ लिट चौडा र ५ िम्वाईको डण्डीको जािीको लचत्र बिाउि िगाउिे। डण्डी-डण्डी वीचको र्दरुी ६ इन्च राख्ि िगाउिे। 

र्दवैु तिा  १० लमलिलमटरको डण्डी र्दखेाउि िगाउिे।   

५. लर्दइएको से्शिमा लिम्ि कुराहरु पिा 

िगाउिहुोस।्  

क. हािी पाइिेको उाँचाई 

उिर: १ लिट वेस सलहत २ 

लिट 

ख. लस्टरप को व्यास (डायालमटर) 

र लस्टरप-लस्टरप लवचको र्दरुर 

उिर: ८ लमलिलमटर व्यास र 

९ इन्च लस्टरप-लस्टरप 

लवचको र्दरुी 

ग. लपिरको मोटाई 

उिर: १ लिट 
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मोड्यलु २: डण्डी तयार गिे र बााँध्िे काया 

 



 

 44  
 

डण्डी तयार गिे 

अध्ययि सामाग्रीहरु: डण्डी तयार गिे  

पररचय:  

आर.लस.लस. कायाकोिालग आवश्यक िापमा डण्डी तयार गिा पछा। लचत्रमा र्दखेाइएको 

जस्तो लपरि, लबम र स्लयाव जस्ता आर.लस.लस. कायाकोिालग डण्डी लबछ्याउि ुअगाडी 

डण्डी लसधा पािे, काट्िे र लवलभन्ि आकार तथा एिंगिमा बाँग्याउि पिे हुन्छ।  

स्टीि लिल्सङ्ग काया गिे लमस्त्रीको मखु्य कामहरु मध्ये यो काम पलि एक हो। लडजाइि 

गिे, स्र्चरि ि्शा र बार सेड्यिु तयार गरेर स्टीि लि्सरिाई लर्दि ेकाम त लडजाइिर 

वा इलन्जलियरको हो तर स्टीि लि्सरिे पलि ि्शा वा बार सेड्यिु बझेुर सोही अिसुार 

डण्डी काट्िे, लसधा पाि,े बाँग्याउि े  र लबछ्याएर बााँध्िे, क्र्याङ्ग गि े आर्दी काया गिा 

स्िपुछा।   

डण्डी लवलभन्ि व्यासमा (डायालमटर) जस्तै: ६ लम.लम. र्दखेी ८, १०, १२, १६, २०, २२, २५, २८, ३२, ३६ र ४० लम.लम. आलर्दमा 

उपिब्ध हुन्छ। स्थािीय भार्ामा “सतु” भन्िे चिि पलि छ, जस्तै: ३ सतेु भिेको १० लम.लम., ४ सतेु भिकेो १२ लम.लम. आलर्द। 

सािो व्यास भएका डण्डीहरु त कायास्थिमै लसधा पािे, काट्िे र लवलभन्ि आकार तथा एिंगिमा बाँग्याउि सलकन्छ तर ठूिो व्यास 

भएको  डण्डीहरु फ्या्रीबाटै लबलभन्ि आकारमा तयार पारेर लयाउि पि ेहुन्छ वा हाइड्रोलिक सेयसा र बेन्डर (hydraulic shears 

and benders) जस्ता मेलशिहरु प्रयोग गरेर तयार पािा पिे हुन्छ। ति लचत्रमा केलह डण्डीका बाँग्याईहरु र लतलिहरुको िाप उलिेख 

गररएको छ।  

 

कारखािाबाट तयार भएर आउिे डण्डीहरु धेरै िै िामो-िामो  )८-लिट सम्म४० लिट र्दलेख  १० ( र बण्डिमा आउाँछ। यसको 

िम्वाईको कारणिे गर्दाा र चााँडैिै लखया िाग्िे गणु भएकोिे यसको भन्डारणमा ध्याि परु् याउि पि ेहुन्छ।  

तसथा पािी आलर्दिे असर िगिे र प्रयाि ठाउाँ उपिब्ध हुिपछा। िेरी डण्डीिाई काट्िे बेिामा मलेशिहरु प्रयोग गर्दाा स्पाका  (आगोको 

लझलको) आउि ेभएकोिे प्रज्वििशीि पर्दाथाहरु बाट टाढा राख्िपुछा।     

किं लक्रटिाई राम्ररी बााँलध राख्ि डण्डीको छेउमा हुक बिाउिपुछा। कलत िम्वाईको हुक र कस्तो हुक वा वेण्ड बिाउि ेभन्िे कुरा 

लडजाइिरिे लडजाइि गरेर तिको लचत्रमा जस्तो बार सेड्यिुमा लर्दएको हुन्छ।  
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साधारणतया: लडजाइिमा उलिेलखत उपयोगको आधारमा डण्डीिाई लिम्ि प्रकारका बगीकरण गिा सलकन्छ।   
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क. मखु्य डण्डी (main bar): मखु्य डण्डीका रुपमा रालखिे डण्डी कुिै पलि सिंरचिात्मक 

भागको र्दोलब्रिे (bend) साइड लतर रालखन्छ। साधारणतया मखु्य बार छोटो छोटो 

र्दरूीमा िगाइन्छ ।  

ख. सहायक डण्डी तथा ह्ािंगर बार (Hanger bars): लसिंगि डण्डी भएका (single 

reinforce) लबमहरुमा मखु्य डण्डीिाई आफ्ि े ठाउमा अड्याइराख्ि लबमको 

माथीलिो तहमा रालखन्छ। यसरी रालखिे सहायक डण्डीहरु कलम्तमा पलि २ वटा १० 

लम.लम. व्यासको हुिपछा।  

ग. डोवेलस (Dowels): लसधा डण्डीको एक छेउमा ९० लडग्रीको वेण्ड बिाएको डण्डी 

घ. किार बार (Corner bars): र्दवैुतिा  “L” आकार भएको 

ङ. ररङ्ग तथा सेयर डण्डी (stirrups) 

यसिाई िेटरि टाइ वा लस्टरप पलि भलिन्छ। तर र्दवैु सेयर िोसाकोिालग लडजाइि गररएको हुन्छ, कोिममा प्रयोग गररएकोिाई 

िेटरि टाइ भन्िे गररन्छ र लस्टरप चालहिं लबममा। ररङ्ग जस्तो र्दलेखिे भएको िे ररङ्ग। लस्टरप/टाइिे मिे वारहरुिाई िहललििे गरर 

आफ्िो आकार र डण्डी-डण्डी लवचको र्दरुर कायम राख्ि मद्दत गछा र सेयर िोसाकोिालग काम गछा। लस्टरप/टाइको र्दवैु छेउ १३५ 

लडग्रीमा बाँग्याउिपुछा। ररङ्ग एक खटेु्ट, र्दईु खटेु्ट र लति खटेु्ट पलि बिाइन्छ।  

 
लस्टरप/टाइ बिाउाँर्दा सबैभन्र्दा पलहिे माथी लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो िाप अिसुार आवश्यक डण्डीको िम्वाई लहसाव लिकालिपुछा।  

जस्तै: िम्वाई (l1)= ३०० लम.लम., िम्वाई (l2) = ३०० लम.लम. र डण्डीको व्यास (d) ८ लम.लम भए   काट्ि पिे डण्डीको िम्वाई  

[२(l1+ l2)+२४ d ]= [२(३००+३००)+२४ x ८]= १३९२ लम.लम. हुन्छ। यहााँ २४ d लस्टरप/हुकको िम्वाई हो।  

अको एउट उर्दाहरण हरेौं। िम्वाई (l1)= ४२० लम.लम., िम्वाई (l2) = ३०० लम.लम. र डण्डीको व्यास (d) १० लम.लम भए   काट्ि 

पिे डण्डीको िम्वाई  

[२(l1+ l2)+२४ d ]= [२(४२०+३००)+२४ x १०]= १६८० लम.लम. हुन्छ।  

तर डण्डी काट्र्दा ६ वटा बेन्ड भएकोिे ६० मीमी छोटो 

गिपुाछ जस्तै यर्दी िम्बाइ १३९२ भए डण्डी काट्र्दा १३३२ 

हुिपुछा । 

 

फस्टरप/टाइको हुक 

लस्टरपको हुक जिु १३५ लडग्रीमा बाँग्याइएको हुन्छ त्यसको 

जम्मा िम्वाई डण्डीको व्यास अथाात डायालमटर र डण्डीको प्रकारमा भर पछा। तिको टेबिमा हुकको लहसाव तालिका लर्दइएको छ। 

तर कुिैपलि हाितमा ६५ लमलिलमटर भन्र्दा कम हुि हुाँर्दिै र कम गिा पररहािे आाँिूभन्र्दा माथीलिो प्रालवलधकको सहमती लिि ुपछा।   
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Bar Diameter डण्डीको 

ब्यास (डायाफमटर) 

Minimum stirrup Hook Length (mm) न्युितम फस्टरपको हुकको लम्िाई 

Deformed 

फडिमाड  डण्डी 

Plain 

प्लेि डण्डी 

६   ३६ ४८ 

 १०  ६० ८० 

 १२  ७२  ९६ 

 १६  ९६  १२८ 

पनुश्च: मार्थी तोशकएको मापिण्ड शडफमतड ि प्लेन डण्डीको लाशग हो ति आिभोली टोिथटील ि शटि-कािी प्रयोग गरिन्छ तसर्थत 

मापिण्ड पशन फिक-फिक हुन्छन। कतै न्यनुतम ७५ शम.शम. पशन भशनएको छ। तसर्थत थटील शफशक्सङ््ग कायत गने शमस्त्रीले बाि 

सेड्यलुमा लेशिएको िा शनििेन अनसुािको हुक तयाि गनत पछत। 
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काया-सम्पार्दि फिरे्दफशका: डण्डी तयार गिे   

लबर्य/इकाई डण्डी तयार गि ेर बााँध्ि ेकाया 

सीप/अवधारणा डण्डी तयार गिे 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : डण्डी बााँध्िपुिे सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा वा डण्डीको आकार, प्रकार र िाप वा बार 

सेड्यिु  

के  काम : डण्डी तयार गिे  

कलत राम्रो: तयार गररइको डण्डी लर्दइएको सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा वा डण्डीको आकार, प्रकार र 

िाप वा बार सेड्यिु अिसुार छ।  

डण्डी बिंग्याइएको ठाउाँमा कुिै लकलसमको क्र्याक छैि र सबै बिंग्याइ एकिासको छ। स्वीकाया 

टोिोरेन्स (acceptable tolerance)  ± ५ लमलिलमटर 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

डण्डीको बण्डि, वलकिं ग बेन्च, हतौडा (घि), बेन्डर (वेलन्डिंग लक), काया स्थि,  

लडस्क कटर मलेशि, कोलड लचजेि, बन्चरो, जम्पर, हाते करौंती, बलसिा, ्ि-वार, लड्रि मशीि, 

लसमेन्ट, वािुवा, लगट्टी, ज्यावि, कराई, पािी, गि, लकलिा 

काया-सम्पार्दि फिरे्दफशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  डण्डी बााँध्िपुिे सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा वा डण्डीको आकार, प्रकार र िाप वा बार सेड्यिु 

अिसुार आवश्यक औजार तथा सामाग्रीहरु सिंकिि गिे। 

   

२.  काया स्थि छिौट गिे।    

३.  डण्डीिाई लसधा पािे। 

क. बण्डिबाट एउटा-एउटा गरेर डण्डीिाई लिकालिे। 

बण्डिमा प्राय: १०लमलम र्दलेख माथीको डण्डी 

कम्पिीबाट कुिै-कुिै  “U” आकारमा आउाँछ। 

त्यसिाई लसधा पािा पि ेहुन्छ। ररङ्ग बााँध्ि ेडण्डी पलि कुि ैलसधा पाइन्छ भिे कुिै स्पाइरि 

(घमुाउरो) मा पाईन्छ।  

ख. उक्त “U” वा स्पाइरि परेको डण्डीिाई खिुा तथा समथि 

सतहमा राखेर “वेलन्डिंग की” को सहायतािे लसधा पािे। 

मलसिो डण्डीिाई घि (हतौडा) को मद्दतिे पलि लसधा पािा 

सलकन्छ। स्पाइरि धेरैिै िामो भए ह्ाक-स प्रयोग गरेर 

काट्ि सलकन्छ। यर्दी डण्डीमा लखया िागेको छ भिे इमरेीिे लखया हटाउिे।  

पनुश्च: लामो डण्डी शसधा पािात  सिुक्षाको ख्याल िाख्न पन ेहुन्छ ि एक्लैले लामो डण्डी शसधा 

पानत असशिलो हुने भएकोले सहयोगी थटील शफक्सिको सहयोग शलन पने हुन्छ, डाई (बेण्डि) 

प्रयोग गिेि लामो डण्डी शसधा पानत सशकन्छ।  तर शवदेिमा डण्डी सीधा पानुन पदैन । 

   

४.  डण्डी बााँध्िपुिे सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा वा डण्डीको आकार, प्रकार र िाप वा बार सेड्यिु 

अिसुार डण्डीिाई आवश्यक िम्वाईमा काट्िे  
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

क. आवश्यक पि ेिम्बाईमा (बाँग्याई समेत लहसाब गरेर) िाप्िे र चकिे लचन्ह िगाउिे। 

ख. डण्डीिाई राम्रो सगाँ िहललििे गरर लि्स गिे। 

ग. लचन्हमा लसधा पारेर काट्िे।  

पिुि:  

• लडस्क कटर मशीिको प्रयोग गरेर काट्िे भए लसधा डण्डीिाई काठको टुक्रा वा ठेउकामा 

िहललििे गरर राख्ि ेर लचन्ह अिसुार लसधा पारेर काट्ि।े  

• ह्ाक-सको मद्दतिे काट्िे भए भाइसमा िहललििे गरर लि्स गरेर लचन्ह अिसुार काट्िे। 

• कोलड लचजेि (लछिा) िे टुक्र्याउिे भए कडा सतहमा डण्डीिाई िहललिि े गरर राखेर 

लचन्हमा लछिा लसधा पारेर राख्िे र घिको सहायतािे टुक्र्याउिे। यसरी टुक्र्याउाँर्दा लछिािे 

डण्डीमा चोट िगाईसकेपछी हातिे “U” आकारमा कलहिे लभत्र कलहिे बालहर गर्द ै

बाँग्याएर टुक्र्याउाँिे। तर कोलड लचजेि (लछिा) िे टुक्र्याउिे भए सहयोलगको जरुरत पछा।  

५.  डण्डीिाई बाँग्याउि स्टीि लिल्सिंग वका  वेन्च (ठेहा) तयार गिे।  

 

क. आवश्यक औजार 

तथा सामाग्रीहरु 

तयार गिे।  

ख. वका  बेन्चको ढाडो 

पोष्टहरु 

बिाउिकोिालग बलियो र िाप अिसुारको सकेुको काठहरु छिौट गि ेर आवश्यक परे 

हाते करौंतीिे काट्िे। पोष्टहरु गाड्िे भाग बाहके तेसो काठ सलहत ९०० लमलिलमटर हुि 

पछा। र गाड्िे भाग िगभग ६०० लमलिलमटर हुि पछा।  

ग. वका  बेन्चको तेसो पोष्ट बिाउिकोिालग बलियो सकेुको काठ छिौट गिे र र आवश्यक 

परे चालहिंएको िापकोिालग हाते करौंतीिे काट्िे। ।  

घ. ढाडो पोष्टहरुको माथीलिो सतहमा तेसो पोष्ट राख्िकोिालग आवश्यक बेस राखेर “टाँग” 

आकारको बिाउिे। 

ङ. तेसो काठमा लड्रि मेलशि प्रयोग गरेर पोष्टहरुको “टाँग” अड्ि ेगरी प्वाि पाि ेर अड्याउिे।  

च. र्दईुवटा १६ लमलिलमटरको डण्डी तेसो काठको माथीपट्टी ठाडो लसधा पिे गरी  गाड्िे। 

(र्दईुवटा डण्डीको लवचमा मोटामोटी ५०-७५ लमलिलमटरको िरक र   डण्डीहरु काठको 

सतहर्दलेख ५०-६० लमलिलमटर लसधा माथी लिलस्कएको हुिपछा।) 

छ. जिु जलमिमा पोष्ट राख्ि कररव तेसो काठको िम्बाई अिसुारको र्दरुीमा ६०० लमलिलमटर 

जलतको र्दईुवटा प्वािहरु तयार गिे।   

ज. पोष्टहरुिाई एक-एक गरेर उक्त प्वािहरुमा लसधा ठाडो पारेर राख्िे। 
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

झ. करीव ३०० लमलिलमटर जलत माटोिे र बााँलक ३०० लमलिलमटर जलत लसमेन्ट किं लक्रटिे 

जमाउिे। (लसमेन्ट किं लक्रट १ भाग लसमेन्ट, ३ भाग वािुवा र ६ भाग लगट्टी िाई लमसाएर 

आवश्यक मात्रामा पािी लमसाएर बिाउिे)   

ञ. अब तेसो बने्च काठिाई ठाडो पोष्टहरुमा बिाएको “टाँग”मा पि ेगरी लछराउिे।  

ट. पोष्टहरु र तेसो बेन्च काठिाई लकलिाहरुिे पलि ठोकेर टाइट गिे। 

ठ. डण्डी बाँग्याउिकोिागी उक्त तेसो काठमा डण्डीका टुक्राहरु ठाउाँ-ठाउाँमा लड्रलििंग गरेर 

लछराउिे जसिे गर्दाा लवलभन्ि आकारमा डण्डी बाँग्याउि सलजिो होस।् (पिुि: स्टीि 

लिल्सिंग वका  वेन्च एक चोटी तयार गरे पलछ त्यसिाई बार-बार प्रयोग गिा लमलिे 

भएकोिे राम्रोसाँग सम्भार गरेर राख्ि पछा)  

पिुि: वका  वेन्च यस्तै हुन्छ भन्िे छैि, उपिब्ध स्थािीय स्रोत-सामाग्री प्रयोग गरेर बिाउि 

सलकन्छ तर वका  वेन्च बलियो हुि पछा र डण्डी बाँग्याउिकोिालग उपयोग गिा लमलिे खािे 

हुिपछा।   

६.  डण्डी बााँध्िपुिे सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा वा 

डण्डीको आकार, प्रकार र िाप वा बार सेड्यिु 

अिसुार डण्डीिाई आवश्यकता अिसुार 

बाँग्याउिे।  

क. िाप र बाँग्याईको प्रकार अिसुार प्रत्येक 

वेण्डहरुको िम्वाई लहसाब गि।े  

ख. लहसाव र आवश्यक बाँग्याईको प्रकार अिसुार वका  वेन्चमा लड्रि गरर डण्डीको टुक्राहरु   

(Iron Props) हरु लिट गरर टेमप्िेट बिाउिे। 

ग. वेण्डबारहरुको िम्बाई िाप्िे र लचन्ह िगाउिे। 

घ. लचन्ह अिरु्दार वका  वेन्चमा लड्रि गरर डण्डीको टुक्राहरु   (Iron Props) हरु लिट गरेर 

बिाएको टेमप्िेट अिसुार आवश्यक लडग्रीमा वेलन्डिंग लक प्रयोग गरेर डण्डी बाँग्याउिे।  

पिुि: मलसिो व्यासको डण्डी जस्तै ६-१० लमलिलमटर 

व्यासको डण्डीिाई हातैिे वा एउटा जी.आई. पाइप लभत्र 

लछराएर वेण्ड गिा पिे लचन्ह भन्र्दा ६ इन्च पर राखेर र अको 

पट्टी लचन्ह भन्र्दा ६ इन्च पर भाइस वा टेमप्िेटमा अड्काएर 

लर्दइएको आकार अिसुार बाँग्याउि सलकन्छ।  

त्यस्तै लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो साधारण हाते ररवार वेण्डर प्रयोग गरेर पलि डण्डी आवश्यक 

िाप तथा आकार (एिंगि)मा बाँग्याउि सलकन्छ। 

   

७.  काया सम्पन्ि भइसकेपलछ काया स्थि र औजारहरु सिा गिे।    

८.  सामाग्री तथा औजारहरु भण्डारण गिे।    

सिितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। तर स्टीि लिल्सिंग वका  वेन्च पलहिे िै तयार 

गररएको छ भि ेियााँ तयार गिा पर्दिै।  

सरुक्षा/सिंवेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-   
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अभ्यास पत्र १: डण्डी तयार गिे  

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : डण्डी तयार गि े 

 

 

WHAT  

के 

ति लर्दइएको ड्रईङ्ग/सेड्यिु अिसुार डण्डीहरु तयार गिे।  

 
HOW 

 कसरी 

• व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरु (PPE) िगाउिे/प्रयोग गिे।   

• २-२ प्रलशक्षाथीहरुको जोडीमा काम गिे। 

• कायास्थि तयार गि ेर स्टीि लिल्सिंग वका  वेन्च बिाउिे। 

• बण्डिबाट डण्डी लिकािेर लसधा पाि,े आवश्यक िाप अिसुार काट्िे र 

ड्रईङ्ग/सेड्यिु अिसुार बाँग्याउिे। ड्रईङ्गमा कुिै िाप छुटेको भए आाँिै राख्िे।  

• प्रलशक्षकिाई र्दखेाएर िबझेुको कुराहरु सोध्िे र प्रयाि अभ्यास भए पछी अलन्तममा 

तयार गररएको डण्डीहरु प्रलशक्षकद्वारा मलूयािंकि गराउिे।  

TIME  

समय 

३० घण्टा 

 

RESOURCES NEEDED  

आिश्यक श्रोत/सामाग्रीहरु 

डण्डी, इमरेी, चक, स्टीि टेप, रड बेन्डर (म्यािवुि), स्िेज ह्ामर (१ १/५ केजी), कोलड 

लचजिे, ह्ाक-स, म्यािवुि रर-बार कटर, एलन्भि, बेलन्डिंग लक (४५ सेलम), राई स््वायर, 

काठ (पोष्ट र तेसो वेन्चकोिालग), गि, लसमेन्ट, वािुवा, लगट्टी, कराई, ज्यावि  

धन्यबार्द Thank you 
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अभ्यास पत्र २: डण्डी तयार गिे   

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : डण्डी तयार गि े

 

 

WHAT  

के 

ति लर्दइएको ड्रईङ्ग/सेड्यिु अिसुार लस्टरप/टाइ ररङ्गहरु बिाउि े 

 
HOW 

 कसरी 

• कायास्थि, औजार, उपकरण सरुक्षा तथा व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरु (PPE) 

अपिाउिे/िगाउिे/प्रयोग गिे।   

• ४-४ प्रलशक्षाथीहरुको जोडीमा काम गिे। 

• कायास्थि तयार गि।े 

• बण्डिबाट डण्डी लिकािेर लसधा पािे, िाप अिसुार काट्िे। 

• स्टीि लिल्सिंग वका  वेन्चमा टेम्प्िेट बिाउिे। 

• ड्रईङ्ग/सेड्यिु अिसुार बाँग्याउिे। ड्रईङ्गमा कुिै िाप छुटेको भए आाँिै राख्िे।  

• प्रत्येकिे कलम्तमा पलि ५-५ वटा बिाउिे।  

• प्रलशक्षकिाई र्दखेाएर िबझेुको कुराहरु सोध्िे र प्रयाि अभ्यास भए पछी अलन्तममा 

तयार गररएको लस्टरप/टाइ ररङ्गहरु प्रलशक्षकद्वारा मलूयािंकि गराउिे।  

TIME  

समय 

३० घण्टा 

 

RESOURCES NEEDED  

आिश्यक श्रोत/सामाग्रीहरु 

लस्टरपकोिालग डण्डी (६ लमलिलमटर र्दलेख १० लमलिलमटर सम्मको), वलकिं ग बने्च, हतौडा 

(घि), डाइ वा बेन्डर (वेलन्डिंग लक), काया स्थि,  

ह्ाक स, कोलड लचजिे 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: डण्डी तयार गिे   

१. चतभुूाज (rectangular) लस्टरप/टाइको लभत्री कोण कलत लडग्रीको हुन्छ?  

उिर: ९० लडग्री 

२. लचत्रमा र्दखेाएको जस्तो डण्डीको 

विोटिाई के भलिन्छ?   

क. क्र्याङ्ग बार 

ख. ए्स्रा टप 

ग. हुक 

घ. फ्याि हुक 

३. लस्टरप/टाइको हुक कलत लडग्रीमा बिाउिपुछा? 

क.  १३५ फडग्री 

ख. २० लडग्री 

ग. ३५५ लडग्री 

घ. १८० लडग्री 

४. तिको लचत्रमा र्दखेाएको जस्तो यर्दी डण्डीको डायालमटर (d) १० लमलिलमटर छ र “l” तयारी िम्वाई १००० लमलिलमटर 

भए डण्डीको काट्ि पिे िम्वाई कलत हुिपछा?   

 

 

उिर: र्दवैु तिा  घमुेको भाग (हुक) = २ x (४.d + ४.d + १.d) =  २(९.d) = २ x (९x१०) = १८० लमलिलमटर 

जम्मा काट्ि पि ेडण्डीको िम्वाई = तयारी िम्वाई+ र्दवैु तिा  घमुकेो भाग (हुक)को िम्वाई=१००० + १८० = ११८० 

लमलिलमटर 

५. तिको लचत्रमा र्दखेाएको जस्तो यर्दी डण्डीको डायालमटर (d) १० लमलिलमटर छ र 

“l1” ३०० लमलिलमटर “l2” ४०० लमलिलमटर भए डण्डीको काट्ि पिे िम्वाई कलत 

हुिपछा?   

उिर: [२(l1+ l2)+२४ d ]= [२(३००+४००)+२४ x १०]= १६४० लम.लम. हुन्छ।  
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डण्डी बााँध्िे 

अध्ययि सामाग्रीहरु: डण्डी बााँध्िे 

पररचय: 

 

डण्डीिाई आवश्यक िापमा लसधा पाि,े काट्िे र लवलभन्ि आकार तथा 

एिंगिमा बिंग्याउि े काया गररसकेपछी डण्डीिाई स्र्चरि ड्रईङ्ग 

अिसुारको स्थािमा लबछ्याएर आवश्यक मात्रामा बाँग्याउि पि े भए 

बाँग्याएर बााँध्ि पिे हुन्छ। यो लबछ्याउिे र बााँध्िे काया अलत िै महत्वपणूा 

पलि छ, लकिलक यर्दी लडजाइि अिसुार लबछ्याइएि र बााँलधएि भि े

आर.लस.लस. स्र्चर काम िकाग्ि े वा कोलयाप्स ि ै पलि (ग्र्याम-ग्रमु 

खस्िे) हुि स्छ।   

कलत-कलतको र्दरुरमा र कुि-कुि व्यासको डण्डीहरु लबछ्याउि े भन्ि े

स्र्चरि ड्रईङ्गमा लर्दइएको हुन्छ। सिंरचिाको प्रकार अिसुार कलत-कलतको र्दरुीमा डण्डीहरुिाई क्र्याङ्ग गिा पिे हो, स्पेसर, च्यर 

के कसरी राख्ि पि ेहो भन्िे कुराहरु पलि स्र्चरि ड्रईङ्गमा वा स्पलेसलिकेशिमा लर्दइएको हुन्छ। ड्रईङ्गमा वा स्पेलसलिकेशि वा 

सपुररवक्षकको लिर्दशेि अिसुार डण्डी लबछ्याउिपुछा र टाइट हुि ेगरी प्रकृया परु् याएर डण्डी बाध्िपुछा।  प्राय: डण्डीहरु एन्ििेेड स्टीि 

वायर (annealed steel wire) िे बााँलधन्छ। डण्डीहरुिाई यसरी बाध्िपुछा लक किं लक्रलटिंग गर्दाा उिीहरु हललिएर यता-उता िहोस ्, 

िलच्कएर किं लक्रट सिंरचिाकै सहतमा डण्डी र्दलेखिे िहोस ् र सिंरचिािे लडजाइि अिसुार को स्रेन्थ (strength) लिि सकोस।्  

डण्डी गााँस्िे तररका (over lapping) 

डण्डीको िम्वाई िपगु हुाँर्दा डण्डीिाई गााँसी थप डण्डीको र्दवैुलतर डण्डीको िम्वाई बढाउि ुपि ेहुन्छ। डण्डी कुि ैटेन्सिमा काम गिा 

रालखएको हुन्छ भिे कुिै कम्पे्रशिमा डण्डी गााँस्र्दा ि्शामा उलिेख गरे बमोलजम गिुापछा तर सामान्यतया: टेन्सिमा काम गि ेडण्डीहरु 

डण्डीको व्यासको ५८ गणुा र कम्पे्रशिमा काम गिे डण्डीहरु गााँस्र्दा 

डण्डीको व्यासको ४७ गणुा र्दवैुतिा  िम्वाई बढाउिपुछा।  

जस्तै उर्दाहरणकोिालग: डण्डीको व्यास १६ लमलिलमटर छ भिे, 

टेन्सिको डण्डी १६x५८ अथाात ९२८ लमलिलमटर र कम्प्रेशिको 

डण्डी १६x४७ अथाात ७५२ लमलिलमटर र्दवुैतिा  िम्वाई 

बढाउिपुछा अथाात खप्ट्याउिपुछा। डण्डीको व्यास जलतसकैु भए 

पलि कुिै पलि हाितमा ५०० लमलिलमटर भन्र्दा कम भिे हुि हुर्दिै।  

यसरी खप्ट्याउाँर्दा पलि डण्डी बााँध्िे तारिे राम्रोसाँग बााँध्ि ुपछा। हरेक गााँलसिे डण्डीको छेउमा इन्ड हुक हुि ुपर्दाछ र यसरी डण्डी जोड्र्दा 

एउटै िाईिमा िभई अिग-अिग िाईि वा ठाउाँमा पिे गरर राख्ि ुपर्दाछ।  
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काया-सम्पार्दि फिरे्दफशका: डण्डी बााँध्िे   

लबर्य/इकाई डण्डी तयार गि ेर बााँध्ि ेकाया 

सीप/अवधारणा डण्डी बााँध्ि े  

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : तयारी डण्डीहरु र सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा  

के  काम : डण्डी बााँध्ि े  

कलत राम्रो: बााँलधएको डण्डीहरु सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा अिसुार छ। बााँलधएको वाइलन्डिंग वायरिे 

डण्डीिाई िहललिि ेगरर समाएको छ। वाइलन्डिंग वायर ५% भन्र्दा बढी खेर गएको छैि। ि्शा अिसुार 

बााँध्िपुि ेसबै डण्डीहरु बााँलधएको छ र कुििैाई पलि छोलडएको छैि।  

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

ि्शा अिसुार तयारी डण्डीहरु, सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा, वाइण्डींग वायर, वायर  कटर, हतौडा, 

डाइ वा बेन्डर (बेलन्डिंग लक), तार बााँध्ि ेप्िायर वा टुइस्टर (तारकस) 

काया-सम्पार्दि फिरे्दफशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  सरुक्षा अपिाउिे र आवश्यक व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु िगाउिे/प्रयोग गिे।      

२.  आवश्यक औजार, उपकरण तथा सामाग्रीहरु सिंकिि गिे।    

३.  काया स्थि तयार गिे।    

४.  पलहिे िै िमाा राख्िे हो लक डण्डी बााँलधसके पछी राख्िे हो सिंरचिा अिसुार लि्यौि गिे।  

पिुि: ठूिा ठूिा िुलटिंगहरु जहााँ ठूिा-ठूिा व्यास भएका डण्डीहरु प्रयोग गररएका हुन्छि ्त्यस्तो 

अवस्थामा पलहिेिै िमाा राख्ि पिे हुन्छ। किं लक्रट गारोमा एक साईडको मात्र िमाा पलहिे िै राख्ि े

गररन्छ। लबमहरुमा लति साइडमा पलहिेि ैिमाा रालखन्छ। किं लक्रट स्लयावहरुमा पलहिेि ैिमाा राख्ि े

गररन्छ तर भविहरुका लपिरहरुमा पलहिे डण्डी बााँलधन्छ र अलि मात्र िमाा राख्िे गररन्छ।  

   

१.  ि्शा अिसुार तोलकएको डण्डीहरु लबछ्याउिे र 

ि्शा अिसुार आवश्यक डण्डीहरु क्र्याङ्ग गिे। 

   

२.  जहााँ-जहााँ र्दइु वटा वा सो भन्र्दा बढी डण्डीहरु एक आपसमा खलप्टएर टााँलस्सएका हुन्छि उक्त 

ठाउाँमा डण्डी बााँध्िे तारको प्रयोग गरेर बााँध्िे।   

   

क.  लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो गरर डण्डी बााँध्ि े तारिाई 

डण्डीहरुको लभत्रपट्टी बाट लिकािेर राख्िे। 
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

ख.  लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो गरर डण्डी बााँध्िे तारिाई तार बााँध्िे टुइस्टर (तारकस) िे तािरे 

केन्िसम्म 

परु् याउिे।  

  

   

ग.  एउटा हातिे तारको टुप्पो समातेर अको हातिे तार बााँध्िे टुइस्टरिाई घडीको सईु घमु ेजस्तो 

गरी डण्डीहरु िहललििे गरी बटािे तर चुाँड्ि भिे िलर्दिे।   

पिुि: तार बााँध्र्दा लबलभन्ि तरीकािे बााँध्ि 

सलकन्छ। माथी र्दखेाएको एउटा िमिुा मात्र हो जसिाई 

लसिंगि टुइस्ट टाइ भलिन्छ । अन्य तार बााँध्ि ेस्टायिहरुमा 

लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो लिगर ऐट टाइ र स्याडि टाइ 

हुि।् तर मिु उद्दशे्य डण्डीहरुिाई हललिि िलर्दि ुिै हो। 

   

३.  ि्शा, स्पलेसलिकेशि तथा अवस्था अिसुार आवश्यक पि ेच्यर 

(chair or rebar support) राख्िे।  

पिुि: डण्डी लबछ्याइसके र बााँध ेपछी डण्डीहरुिाई यसरी राख्ि ु

पछा लक किं लक्रट िे परैु ढाकोस ् र किं लक्रटको सतहबाट डण्डीहरु 

िर्दलेखयोस।् त्यसको िालग लचत्रमा र्दखेाएझै ठाउाँ-ठाउाँमा ििामको च्यर वा किं लक्रटकै ब्िकहरु 

राख्ि ेगररन्छ। ििामको च्यर िे क्र्याङ्ग गरेको डण्डीिाई िलच्कि बाट बचाउाँछ।  

   

४.  काया सम्पन्ि भइसकेपलछ काया स्थि र औजारहरु सिा गिे।    

५.  तयारी सामाग्रीको उपयोग गिे र औजारहरु भण्डारण गिे।    

सिितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/सिंवेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-  

 
  



 

 57  
 

अभ्यास पत्र: डण्डी बााँध्िे   

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : डण्डी बााँध्ि े
 

 

WHAT के डण्डी बााँध्ि ेकाया गि े 

 

HOW 

 कसरी 

• कायास्थि, औजार, उपकरण सरुक्षा तथा व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरु (PPE) 

अपिाउिे/िगाउिे/प्रयोग गिे।   

• २-२ प्रलशक्षाथीहरुको जोडीमा काम गिे। 

• कायास्थि तयार गि े

काया १: िाप अिसुार डण्डी काटेर, आवश्यकता अिसुार बाँग्याएर जािी बिाउि े 

काया २: लचत्र अिसुार  लपिरको िालग आवश्यक पिे डण्डीहरु तथा लस्टरप/टाइ काट्ि,े बाँग्याउि े

र बााँध्ि ेर प्रलशक्षकिाई र्दखेाएर सबै बााँलधएका डण्डीहरु पिु: िुकाउिे। 

 

पिुि: र्दोश्रो पटक र्दलेखको अभ्यासमा काट्िे र बिंग्याउि ेगिा पर्दिै तर िेरी डण्डी बााँधरे काया 

पटक-पटक र्दोहोर् याउिे र प्रयाि अभ्यास पछी अन्तको काया मलूयािंकि गिा प्रलशक्षकिाई 

अिरुोध गिे। 

अभ्यासको िालग यस्तै लकलसमको ि्शा अन्य पलि लर्दि सलकन्छ जस्तै लबमको, स्लयावको 

लिन्टेिको आर्दी साथै पररयोजिा कायाहरुिाई अभ्यास गर्दाा मा पलि हुन्छ।   

TIME  

समय 

३९ घण्टा 

RESOURCES 

NEEDED  

आिश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

वलकिं ग बेन्च, हतौडा (घि), डाइ वा बेन्डर (वेलन्डिंग लक), काया स्थि,  

ह्ाक स, कोलड लचजिे ि्शा अिसुार डण्डीहरु, सिंरचिाको स्र्चरि ि्शा, वाइण्डींग वायर, 

वायर  कटर, हतौडा, तार बााँध्ि ेप्िायर वा टुइस्टर (तारकस) 

धन्यबार्द Thank you 

Drawing: Not to scale 
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प्रश्नहरु: डण्डी बााँध्िे  

१. तार बटािा प्रयोग गररि े औजारिाई के भलिन्छ? 

उिर: प्िायर वा टुइस्टर (तारकस) 

२. ििामे च्यरको काम के हो?  

उिर: ििामको च्यर िे क्र्याङ्ग गरेको डण्डीिाई िलच्कि बाट बचाउाँछ। 

३. यर्दी डण्डीको व्यास १६ लमलिलमटर छ भिे, टेन्सिको डण्डी गााँस्र्दा  (overlap) कलत िम्वाई खप्ट्याउिपुछा? 

उिर: १६x५८ अथाात ९२८ लमलिलमटर 

४. यर्दी डण्डीको व्यास १६ लमलिलमटर छ भिे, कम्प्रेसिको डण्डी गााँस्र्दा  (overlap) कलत िम्वाई खप्ट्याउिपुछा?  

उिर: १६x४७ अथाात ७५२ लमलिलमटर र्दवैुतिा  िम्वाई बढाउिपुछा अथाात खप्ट्याउिपुछा।  

५. यर्दी डण्डी गााँस्ि परेमा कलम्तमा पलि कलत िम्वाई खप्ट्याउिपुछा?  

उिर: कलम्तमा पलि ५०० लमलिलमटर   
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पररयोजिा काया  
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पररयोजिा काया १ 

पररयोजिा काया १: तलको ड्रईङ्ग र फिरे्दशि अिुसार स्टील फिफक्सङ्गको काया गिुाहोस।्  

 
 
फिरे्दशि/प्रकृया:  

१. कायास्थि तयार गि।े 

२. सवै सरुक्षाका उपायहरु अविम्बि गिे।  

३. लर्दइएको ि्शा अिसुार आवश्यक पिे स्थाि, औजार र सामाग्रीहरुको व्यवस्था गिे। 

४. ि्शा अिसुारको आवश्यक पि ेडण्डीहरु तयार गिे।  

५. जािीको डण्डीहरुमा आवश्यकता अिसुार L बेण्ड गिे।  

६. िाप अिसुार डण्डीहरु राखरे िूलटिंगको वेस (जािी) वाइन्डींग वायरिे बााँधेर तयार गिे।  

७. ि्शा अिसुार आवश्यक िाप र सिंख्यामा टाइ बिाउिे।  

८. कोिम बारहरुिाई िाप अिसुार पोलजसिमा राखेर टाइहरु बााँध्िे। 

९. कोिम बार सेटिाई िुलटिंग वेस (जािी) मा वाइलण्डिंग वायर प्रयोग गरेर बााँध्िे। 

१०. घण्टी, अवस्था (पोलजसि), िेभि लमिाउिे।  

११. काया स्थि सिा गिे। 

१२. औजार आलर्द सिा गरी व्यवलस्थत वा तोलकएको ठाउाँमा राख्िे। 

१३. प्रलशक्षक/मलूयािंकिकताािाई अिरुोध गरेर मलूयािंकि गराउिे।    

पुिि:  

• यो पररयोजाििाई सम्वलन्धत मोड्युिमा उलिेख भएको काया सम्पार्दि लिर्दलेशका (Performance guide)  प्रयोग गरेर प्रकृया र “कलत राम्रो (How Well)” प्रयोग गरेर 

उत्पालर्दत बस्तुको मलूयािंकि गररिे छ।  

काया अिस्र्था: काम गर्दाा सरुिालाई पफहलो प्रार्थफमकता फर्दएको हुिुपिेछ। 

िन्यिार्द! 

  

Drawing: Not to scale 
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पररयोजिा काया २ 

पररयोजिा काया २: तलको ड्रईङ्ग र फिरे्दशि अिुसार स्टील फिफक्सङ्गको काया गिुाहोस।्  

 

 

 

फिरे्दशि/प्रकृया:  

१. कायास्थि तयार गि।े 

२. सवै सरुक्षाका उपायहरु अविम्बि गिे।  

३. लर्दइएको ि्शा अिसुार आवश्यक पिे स्थाि, औजार र सामाग्रीहरुको व्यवस्था गिे। 

४. ि्शा अिसुारको आवश्यक पि ेडण्डीहरु तयार गिे। 

५. ४ वटा लसधा डण्डी बिाउिे छेउ-छेउमा “L” हुक बिाएर। 

६. ड्रईङ्ग अिसुार आवश्यक सिंख्यामा लपस्टोि ररङ्ग र सिसेडकोिालग वाइन्डर बिाउिे। 

७. लिन्टिको ४ वटा मेि रडहरुमा ड्रईङ्ग अिसुार लचन्ह िगाउिे। 

८. लपस्टोि ररङ्गहरुिाइ लिन्टिको र्दईुवटा बारमा लछराउिे र वाइलन्डिंग वायरिे लचन्ह अिसुार बााँध्िे।  

९. लिन्टििाई माथी पट्टी िकााएर अरु र्दईुवटा लिन्टि बारहरु लछराएर बााँध्िे।  

१०. ि्शा अिसुार आवश्यक सिंख्यामा वाइन्डरहरु सिसेड मेि बारको तिपट्टी राखेर बााँध्िे।   

११. घण्टी, अवस्था (पोलजसि), िेभि लमिाउिे।  

१२. काया स्थि सिा गिे। 

१३. औजार आलर्द सिा गरी व्यवलस्थत वा तोलकएको ठाउाँमा राख्िे। 

१४. प्रलशक्षक/मलूयािंकिकताािाई अिरुोध गरेर मलूयािंकि गराउिे।    

पुिि:  

• यो पररयोजाििाई सम्वलन्धत मोड्युिमा उलिेख भएको काया सम्पार्दि लिर्दलेशका (Performance guide)  प्रयोग गरेर प्रकृया र “कलत राम्रो (How Well)” प्रयोग गरेर 

उत्पालर्दत बस्तुको मलूयािंकि गररिे छ।  

काया अिस्र्था: काम गर्दाा सरुिालाई पफहलो प्रार्थफमकता फर्दएको हुिुपिेछ। िन्यिार्द! 

Note: Drawing: Not to scale,  Assume other dimension/information 
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पररयोजिा काया ३ 

पररयोजिा काया ३: तलको ड्रईङ्ग र फिरे्दशि अिुसार स्टील फिफक्सङ्गको काया गिुाहोस।्  

 

फिरे्दशि/प्रकृया:  

१. कायास्थि तयार गि।े 

२. सवै सरुक्षाका उपायहरु अविम्बि गिे।  

३. लर्दइएको ि्शा अिसुार आवश्यक पिे स्थाि, औजार र सामाग्रीहरुको व्यवस्था गिे। 

४. ि्शा अिसुारको आवश्यक पि ेडण्डीहरु (लसधा डण्डीहरु, क्र्याङ्ग, ए्स्रा टप, वाइन्डर र च्यर) तयार गिे। 

५. समथि सतह वा वास्तलवक साईटमा ि्शा अिसुार मेि बार र लडस्रीव्यसुि बारहरु चकिे िे-आउट गि।े  

६. मेिबार, अलिटिेट क्र्याङ्ग र लडलस्रव्यसुि बार िाप अिसुार राखेर डण्डी बााँध्िे। 

७. िम्वाईको ४ भागको १ भाग (L/4) मा  क्र्याङ्ग गिे रड वेन्डर (डाई) प्रयोग गरेर। 

८. आवश्यकता अिसुार ए्स्रा टप बार राख्िे प्रत्येक लसधा मेि बारमा र वाईलन्डिंग वायरिे बााँध्िे।  

९. आवश्यकता अिसुार च्यर राख्िे।  

१०. कलटिंग लिप्परिे अलतररक्त लिलस्कएको वाईलन्डिंग वायरहरु काट्िे।  

११. घण्टी, अवस्था (पोलजसि), िेभि लमिाउिे।  

१२. काया स्थि सिा गिे। 

१३. औजार आलर्द सिा गरी व्यवलस्थत वा तोलकएको ठाउाँमा राख्िे। 

१४. प्रलशक्षक/मलूयािंकिकताािाई अिरुोध गरेर मलूयािंकि गराउिे।    

पुिि:  

• यो पररयोजाििाई सम्वलन्धत मोड्युिमा उलिेख भएको काया सम्पार्दि लिर्दलेशका (Performance guide)  प्रयोग गरेर प्रकृया र “कलत राम्रो (How Well)” प्रयोग गरेर 

उत्पालर्दत बस्तुको मलूयािंकि गररिे छ।  

काया अिस्र्था: काम गर्दाा सरुिालाई पफहलो प्रार्थफमकता फर्दएको हुिुपिेछ। 

िन्यिार्द! 

पिुि: आवश्यक च्यर, ब्िक र 

किार बारहरु पलि राख्िे। 

अन्य िापहरु मापडण्ड र 

लिर्दशेािसुार राख्ि वा पररवताि 

गिा सलकिेछ।  
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बैरे्दफशक मुलकुमा प्रयोगहुिे सामान्य प्राफिफिक शव्र्दािलीहरु 

िेपालीमा 

(Nepali) 

अंगे्रजीमा 

(English) 

अरफिकमा 

(Arabic) 

कोररयिमा (Korean) फचत्र Image 

स्टीि लि्सर (डण्डी 

बााँध्ि ेलमलस्त्र 

Steel Fixer المثبت الصلب  

alssulb 

almuthabat 

 

강 해결사 

gang haegyeolsa 

 

स्र्चरि ड्रईङ्ग Structural 

Drawing 

الهيكلي الرسم  

alrrasm alhaykli 

 

구조 도면 

gujo domyeon 

 

 

डण्डी Rebar التسليح حديد  

hadid alttaslih 

 

철근 

cheolgeun 

  

कोिम Column عمود 

eumud 

 

기둥 

gidung 

  

लबम Beam شعاع 

shaeae 

 

빔 

bim 
 

स्लयाब Slab لوح 

lawh 

 

투수판 

tusupan 

 
किं लक्रट Concrete الخرسانة 

alkharsana 

 

콘크리트 

Konkeuliteu 
 

लसमेन्ट Cement أسمنت 

'asmant 

 

시멘트  

simenteu 

  

वािुवा Sand رمل 

ramil 

 

모래 

Molae 
 

पुनश्च: मार्थी उल्लेशित िब्दावलीहरु गुगल ट्रान्िलेट (https://translate.google.com/) बाट उल्र्था गररएको हो। अन्य आवश्यक िब्दहरु 

पशन यसरी नै https://translate.google.com/ मा गएर धेरै भाषाहरुमा  पढ्न सशकन्र्।

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.sgmllp.com/tmt-rebar-2724060.html&psig=AFQjCNHX0FV710ErX2sP1pi_PN4qFntGfA&ust=1464863180734161
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व्यािसाफयक कोषामा प्रयोगहुिे शब्र्दािलीहरु 

िमता Competency:  कुिै तोलकएको क्षेत्रमा कामर्दारहरुिाई आवश्यक पिे काया सम्पार्दि क्षमता। A performance 

capability needed by workers in a specific area. 

कोषा फिरे्दफशका (Course Guide): तालिम कायाक्रमहरु असरर्दार तररकािे सञ्चाििगिा अध्यापकको िालग वहृत स्रोत 

लकतावि ैकोर्ा लिर्दलेशका हो। लिर्दलेशकािे अध्यापकको िालग पाठ योजिा, हातेपत्र,  तालिम पलुस्तका, र मलूयािंकि लिर्दलेशका, आलर्द 

बिाउि मागार्दशाि गर्दाछ,  जिु लसकाउिे तथा लस्िे प्रकृयाको आधारभतु अिंगहरुहुि।् 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): वहृत उद्दशे्य तथा खास उद्दशे्यहरु हािंलसि गिा एउटा लबद्यािा केन्िद्धारा सेवाप्राि केलह िलक्षत जिसिंख्याका िालग 

लसकाईका अवसरहरु उपिब्ध गराउिको िालग एउटा योजिा हो। A plan for providing sets of learning opportunity to 

achieve broad goal and related specific objectives for an identifiable population serves by a single school 

center. 

ताफलम पुफस्तक Training Manual: प्रलशक्षकको िालग राम्रोसिंग प्रलशक्षणगिा तयार पाररएको सलुियोलजत तथा सिंरचिात्मक 

पलुस्तका जस्िेगर्दाा प्रलशक्षाथीहरुिे सलजिै तालिमको मापडण्र्द (standard) अिसुारका लस्ि े उद्दशे्यहरु हालसिगिे सकुि।्  

Training manual is a well-planned and structured document for the instructor to deliver effective 

instruction so that trainees can attain learning is objectives as per training standards. 

फबषयको उदे्दश्यहरु Course Objectives: उद्दशे्यहरु वहृत तररकामा कुिै पेशािाई पोख्तहुिगेरर िलक्षत गरेर लिधाारण 

गररएकोहुन्छ । The objectives are set in a broad way to target to achieve mastery learning of the complete 

occupation. 

काम Task: कायाको इकाइ जिु आाँिैमा सम्पन्ि हुन्छ जसिे पशेाको तका सिंगत अिंशहरु विाउाँर्दछ। यसिाई काया-सम्पार्दि 

खड्ुलकिाहरुमा लबभाजिगिा सलकन्छ। A unit of work complete in itself that forms a logical part of on occupation. 

It can be broken down into discrete Performance steps.  

सीप Skill: कुि ैपेशािाई आवश्यक पि ेस्वीकाया मापर्दण्ड अिरुुप पशेागत काया गिास्िे क्षमता। The ability to perform on 

occupational task with the degree of proficiency required for a given occupation 

काया ििाक उदे्दश्य (Performance Objective):  काया (तालिम) को अन्तमा प्राि गररिे उद्दशे्यि ैकाया वधाक उद्दशे्य हो। यसमा 

कायाको मात्रा, कामको वा मलूयािंकि अबस्था र लसकाउिे-लस्िे मापर्दण्डहरु समेलटएको हुन्छ। The objectives set to attain at 

the end of the training completion. It includes condition, unit of work and standard of teaching and 

learning. 

फसकाईका खुड्फकलाहरु Learning steps:: सीप सम्पन्ि गिे प्रकृयाको सवैभन्र्दा सािो हुिे वा र्दखे्ि सलकिे भाग। The 

smallest discrete or observable aspect of a skill. 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य (Enabling Objectives): ज्ञाि, सीप वा मिोवलृि जिाउिे कथि जसमा लिपणु भएमा प्रलशक्षाथीिाई काया 

वधाक उद्दशे्य हालसि गिा “समथा” बिाउाँछ। The Objectives are defined as to set for guiding the teacher and 

students to attain the end result of the particular unit of work or lesson. 
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