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ताशिर्म पाठ्यक्रर्म प्रयोगकतााहरुका िाशग शनर्देिन
यो तालिम पलु टतका र्दक्ष लसकाईको अवधारणामा आधाररत ि। यसका मख्ू य र्दईु भागहरु िि:् कोर्ा र तालिम सामग्रीहरु ।
के लह आधारभतू लसद्धान्त र लवधीहरु अपिाएर तयार पाररएको यो पलु टतका प्रयोगको िालग लिम्ि लिर्देशिहरु प्रटतुत गररएको ि।
सार्मान्य सझ
ु ाि
१. यो पलु टतकामा लर्दईएको शब्र्द भण्िारमा भएका शब्र्द, शब्र्दाविी तथा लतिीहरुको पररभार्ा अध्ययि गिाहु ोस् ।
२. कोर्ा सम्बन्धी जािकारीको समग्र उद्धेश्य अध्ययि गिाहु ोस् ।
३. प्रत्येक मोि्यि
ु को तालिमको पलहिो लर्दिमै सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई लसक्िु पिे सीपहरुको सचू ी प्रर्दाि गिाहु ोस र
लसकाईको मल्ू याांकि गररिे तररका बताउिहु ोस् ।
४. प्रत्येक पाठको लसकाईको उद्धेश्यहरु राम्रो साँग अध्ययि गिाहु ोस् ।
५. प्रत्येक पाठको पाठ योजिा अध्ययि गिाहु ोस् र प्रलशक्षाथीहरुको टतर र तालिम प्रर्दायक सांटथामा उपिब्ध स्रोत
बमोलजम पाठ योजिा पररमाजाि गिाहु ोस् ।
६. पाठ योजिा तथा यसमा उल्िेख भए बमोलजम प्रलशक्षण लवधी (हरु) ििौट गिहाु ोस् ।
७. प्रत्येक पाठको प्रलशक्षण शरुु गिाु अगालि सो पाठ साँग सम्बन्धीत अध्ययि सामग्री (Hand-outs) अध्ययि गिाहु ोस् ।
८. प्रलशक्षणको बेिामा सके सम्म धेरै दृश्य सामग्रीहरुको प्रयोग गिाहु ोस् । के लह मख्ु य दृश्य सामग्रीहरु यो तालिम पलु टतकामा
पलि समावेश गररएका िि् ।
९. प्रत्येक पाठको अन्त्यमा प्रलशक्षाथीहरुको मल्ू याांकि गिाहु ोस् । यो तालिम पलु टतकामा लर्दइएका अभ्यास पत्रहरु
(Assignment Sheets) प्रयोग गिाहु ोस् ।
१०. तालिमको पलहिो लर्दिमै वा हरे क पाठको अन्त्यमा अध्ययि सामग्रीहरु (Hand-outs) लवतरण गिहाु ोस् ।
११. मौलखक प्रश्न, ििफि, अन्तरलक्रया, सामलु हक अभ्यास, लिर्देलशत अभ्यास, एकि अभ्यास, प्रयोगात्मक अभ्यास, काया
वातावरणको प्रयोगात्मक ज्ञाि प्राप्तीको िालग वाटतलवक कायाक्षत्रे को अविोकि भ्रमण तथा प्रलशक्षाथी के लन्ित लसकाई
लवधीहरु अविम्बि गिाहु ोस् ।
१२. यो तालिम पलु टतका तयार गिे लवर्य लवज्ञिे सीप र ज्ञािको िालग आवश्यक पिे अिमु ालित समय उल्िेख गरे का िि् ।
तथापी, लसकाईको उद्धेश्य प्राप्तीको सलु िलितताको िालग प्रलशक्षकिे आफ्िो अिभु व प्रयोग गिा सक्िेि
सीप ताशिर्म बारे सझ
ु ाि
१. हरे क सीपको प्रर्दशाि (Demonstration) गिाु भन्र्दा अगालि काया सम्पार्दि लिर्देलशका (Performance Guide) अध्ययि
गिाहु ोस् र प्रलशक्षाथीहरुिाई अध्ययि गिा लर्दिहु ोस् ।
२. सामान्य गलतमा प्रत्येक मोि्यि
ु को सीप प्रर्दाशि गरे र र्देखाउिहु ोस् । सीप प्रर्दशाि गर्दाा खिु ् लकिाहरु बताउर्दै र सलकन्ि भिे
आवश्यक ज्ञाि पलि भन्र्दै जािहु ोस् ।
३. सीप प्रटततु गर्दाा महत्वपणू ा (ध्याि लर्दिपु िे) र सरु क्षा सबां न्धी खिु ् लकिा र्दोहोर्याउर्दै गिाहु ोस् ।
४. सीपमा र्दक्षता प्राप्तगिाको िालग आवश्यकता अिसु ार प्रलशक्षाथीहरुिाई र्दोहोर्याउिे र पिु ः र्दोहोर्याउिे अवसर प्रर्दाि
गिाहु ोस् ।
५. प्रलशक्षाथीहरुको लिरन्तर मल्ू याांकि गिाहु ोस् ।
६. प्रत्येक मोि्यि
ु मा अभ्यास काया गराउाँर्दै पररयोजिा र सांबलन्धत समटया (Project and Problem) लर्दएर प्रयाप्त
अभ्यासको वाताबरण बिाउिहु ोस् ।
प्रशिक्षार्थीले सीप जान्ने मात्र होइन, हरेक सीप सम्पादन गनन सक्षम हुनु पर्न भन्ने नै स्मरण गननपु ने सबैभन्दा महत्वपूणन
कुरा हो । “जान्नु” भन्दा “गननु” मा के शन्ित गननहु ोस् ।
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कोषाको जानकारी

2

कोषा प्रयोगकतााहरुका िाशग र्मागार्दिान
िेपािका यवु ा यवु तीहरु टवर्देशमै कामगिा इच्िुक वा लवर्देश जाि तयार भएर बसेका टवर्देशमा तथा लवलभन्ि वैर्दले शक मि
ु क
ु मा रहेका
गामेन्ट उद्योगहरुमा गामेन्ट मेलशि अपरे टरको काम गिा सक्िे बिाउिे उद्धेश्यिे तयार पाररएको यो एउटा व्यावसालयक तालिम कोर्ा
हो ।
यो कोर्ा बिाउि के लह सामान्य लसद्धान्त तथा कायालवधीहरु अबिम्बि गररएको ि । कोर्ा लिमााण समहू यो कोर्ा प्रयोग गिे
प्रयोगकतााहरुिाई लिम्ि मागार्दशािहरु प्रर्दाि गिा चाहन्ि ।
१.
२.
३.
४.

यस कोर्ामा सांिग्ि शब्र्द/शब्र्दाविीहरु तथा ब्याख्या अध्ययि गिाहु ोिा ।
तालिमको उद्धेश्य अध्ययि गिाहु ोिा ।
प्रत्येक पाठको अलन्तम काया सम्पार्दि उद्वेश्य र आवश्यक ज्ञाि राम्ररी अध्ययि गिाहु ोिा ।
प्रलशक्षाथीहरुिाई पलहिो लर्दिमै सीपहरुको सचू ी तथा उिीहरुको लसकाईिाई कसरी मल्ू याांकि गररन्ि भन्िे कुराको
जािकारी गराउिहु ोस् ।
५. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीको कृ याकिापहरु, दृश्यसामाग्री, प्रलशक्षाथीिाई गिा लर्दइिे कायाहरु बारे मा कोर्ामा लर्दइएका लिम्ि
कुराहरु समेटेर योजिा गिपाु र्दाि् । हुि त यो लिर्देलशकामा पलि पाठ योजिा लर्दइएको ि तर प्रलशक्षकिे उपिब्ध स्रोत साधि
र अन्य आवश्यकता अिसु ार उद्देश्य पररमाजाि गिे सक्िेछ्ि् ।
• Skill/Topic सीप/लशर्ाक
• Performance Objective कायावद्धाक उद्वेश्य
• Enabling Objective आवश्यक ज्ञाि
६. सम्झिपु िे सवैभन्र्दा महत्वपणू ा कुरा के हो भिे, प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक काया (task) को बारे मा थाहा पाएर मात्र पग्ु र्दिै , गिा
जािेको हुि पर्दाि। त्यसैिे थाहा पाउिेमा मात्र िभई गराईमा के न्िीत हुिहु ोस् ।
७. कोर्ामा उल्िेलखत सीप/ज्ञािहरुका िालग लबर्यसाँग सम्बन्धीत लवज्ञहरुिे मोटामोटी अिमु ाि गरे र राखेको समय भएकोिे
प्रलशक्षकहरुिे आफ्िै लहसाबिे अगािी बढ्ि सक्िेिि् तर काया वधाक उद्धेश्यहरु भिे प्राप्त भएको सलु िलित गररिपु र्दाि ।
८. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीहरुिाई पररयोजिा तथा समटयाहरु (Project and Problem) लर्दि सल्िाह लर्दइन्ि ।
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ताशिर्मको जानकारी
ताशिर्मको शिषाक

गामेन्ट मेलशि अपरे टर (Garment Machine Operator) तालिम

उर्देश्य

यो कायाक्रमको मख्ु य उर्देश्य खािी मि
ु ुकहरु (जटतै कतार, सांयि
ु अरब ईलमरे ट्स, साउर्दी अरब,
बहराईि, कुवेत, ओमाि आलर्द) िगायतका लवलभन्ि बैर्दले शक मि
ु ुकमा रहेका गामेन्ट व्यबसाय
अन्तगातका उद्योगहरुमा गामेन्ट टेिर पेशामा सेवा प्रर्दाि गिा सक्िे जिशलि उत्पार्दि गिे रहेको ि।

पाठ्य सरं चना र
अिधी

यो कोर्ा मख्ु य ६ लशर्ाकहरुमा लबभाजि गररएको ि । प्रत्येक लशर्ाकमा र्दक्षता टतर हालसि गिाका
िालग लवलशष्ट लसकाई उपिलव्धहरु समावेश गररइको ि । यो कोर्ा ४ हप्ताको हुिेि जसमा १५५ घण्टा
प्रयोगात्मक र १२ घण्टा (१६७ घण्टा) सैध्र्दालन्तक रहिेि । यस तालिममा प्रलशक्षाथीहरुको पणू ा
उपलटथलत र सलक्रय सहभालगता हुिु आवश्यक ि ।

िशित सर्महू

यो तालिम कक्षा ८ उलिणा गरे का वैर्दले शक रोजगारीमा जाि चाहिे कामर्दारहरुका िालग िलक्षत
गररएको ि।

िक्ष्य

यो तालिमको अन्त्यमा प्रलशक्षाथीहरु लिम्ि कायाहरु गिा सक्षम हुिि
े ि्
• गामेन्ट मेलशि अपरे टर पेशा बारे जािकारी लर्दि;
• गामेन्ट मेलशि अपरे टर पेशामा अपिाउिु पिे सावधािीहरु अविम्वि गिा;
• गामेन्ट मेलशि अपरे टरमा प्रयोग हुिे मेलशिहरुको कायालवधी सम्बधी जािकारी पाउि र
प्रयोग गिा;
• व्यलिगत र मेलशि सरु क्षा बारे ििफि गिा;
• लबलभन्ि प्रकारको लटटच प्यािि र प्रोिक्ट लसिाउि;
• गामेन्ट मेलशि अपरे टर पेशामा प्रयोगहुिे शब्र्दाविीहरु प्रयोग गिा;
• वैर्दले शक रोजगारीमा जाि चाहेको र्देशको सांटकृ लत तथा वातावरण, काम ,टवाट्य तथा
सरु क्षा, पाररवाररक व्यवटथापि साथै भावी योजिा बारे जािकार हुि ।

शिधी

यो तालिममा वयटक लसकाइको रणिीलत अपिाइिे ि । यो तालिममा प्रर्दशाि, लिर्देलशत अभ्यास र
एकि प्रयोगात्मक अभ्यास जटता लवधी प्रयोग गररिे ि ।

सर्मूहको आकार

यो तालिममा एक समहू मा अलधकतम २० जिा सम्म रहिेिि् ।

ताशिर्मको उपशथिशत

प्रलशक्षाथीहरुिे आन्तररक मल्ू याांकि र अलन्तम परीक्षामा सलम्मलित हुिका िालग सैद्धालन्तक कक्षामा
८०% र प्रयोगात्मक\सम्पार्दि कक्षामा ९०% हालजरी अलिवाया हुिु पिेि ।

कोषाको के न्रशिन्र्दु

यो कोर्ा र्दक्षतामा आधाररत कोर्ा हो । यस कोर्ािे र्दक्षतामा आधाररत काया सम्पार्दिमा जोि लर्दिेि,
जसमा सािाखािा ८०% समय काया सम्पार्दिको िालग र बााँलक २०% समय आवश्यक प्रालवलधक
ज्ञािको िालग लिधाारण गररएको ि ।
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प्रशििकको योग्यता र यो तालिम प्रर्दाि गिेका िालग एकजिा मख्ु य प्रलशक्षक र एकजिा सहायक प्रलशक्षक हुिु पिेि। मख्ु य
प्रलशक्षकिे गामेन्ट मेलशि अपरे टर लवर्यमा न्यिु तम लिप्िोमा वा सम्बन्धीत लबर्यमा समाि लिग्री प्राप्त
अनुभि
गरर एक बर्ाको प्रलशक्षण अिभु ब हालसि गरे को हुिु पिेि। सहायक प्रलशक्षकको कुिै पलि खािी
मि
ु ुक (खािी समन्वय पररर्र्द) मा गामेन्ट मेलशि अपरे टर कायामा कलम्तमा २ वर्ाको काया अिभु व
हालसि गरे को हुिु पिेि । मख्ु य र सहायक र्दबु ै प्रलशक्षकिे कलम्तमा एक हप्ताको प्रलशक्षक प्रलशक्षण
(ToT) तालिम लिएको हुिु पिेि।
र्मूलयांकन

प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक सीपमा लिपणू ता ा हालसि गरे को त्य सलु िलित गिा सम्बन्धीत प्रलशक्षकिे लिरन्तर
काया सम्पार्दिको मल्ू याांकि गिाु पिेि।
• सम्बन्धीत सैद्धालन्तक ज्ञािको मल्ु याांकि मौलखक पररक्षा (Viva) बाट गररिे ि।
• प्रत्येक सीपको र पररयोजिाको मल्ू याांकि समेटेर प्रयोगात्मक परीक्षाको अक
ां लिधाारण गररिे
ि।
• प्रलशक्षाथीहरुिे सैद्धालन्तक पररक्षामा ६०% प्रयोगात्मक परीक्षामा ८०% अक
ां अलिवाया
प्राप्त गिाु पिेि।
• वैर्दले शक रोजगारी सम्बलन्धत काम गिे भाविा र चाहिािाई ध्यािमा राखेर सम्बन्धीत
तालिम प्रर्दायक सटां थािे प्रवेश पररक्षा सचां ािि गिेि।

प्रशििक/प्रशििािी
अनपु ात

१:१० जिा

ताशिर्मको
प्रर्माणीकरण

कोर्ा लिलर्दाष्ट गरे का सम्पणू ा आवश्यकताहरु सफिता पवु ाक सम्पन्ि गिे प्रलशक्षाथीहरुिाई सम्बन्धीत
तालिम सांटथािे “गामेन्ट मेलशि अपरे टर (Garment Machine Operator)” को प्रमाणपत्र
प्रर्दाि गिेि ।
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कोषा सरं चना
तिको पररच्िे र्दमा तालिमको सरां चिा र कोर्ाको लिलर्दाष्ट सचू ीिाई लिम्िािसु ार ढााँचामा प्रटततु गररएको ि। प्रलशक्षकिे यो
सचू ीिाई आवश्यकता अिसु ार अगालि पिालि गरे र लसकाउि सक्िेिि् ।
शस.नं. शिषाक/सीप
सर्मय (घण्टा)
सैद्धाशन्तक प्रयोगात्र्मक जम्र्मा
शर्दन
आधारभूत सीपहरु
गामेन्ट मेलशि अपरे टर को पररचय
२
१४
1
व्यलिगत तथा मेलशिको सरु क्षाबारे जािकारी
२
३
2
लिफे क्ट कोि बारे जािकारी
३
४
3
र्मेशिन कायाशिधी सम्बन्धी जानकारी
इिेलिकि मेलशि चिाउिे लवधी
१
४
१०
1
भााँलचएको लसयो फे िे लवधी
१
2
इिेलिकि मेलशिमा (लसङ्गि लििि र ओभरिक) धागो
१
3
हाल्िे र लसयोमा धागो लिराउिे लवधी
बलबिमा धागो भिे लवधी
१|२
4
बलबि के स फे िे लवधी
१|२
5
चाप लमिाउिे लवधी
१|२
6
लटटच रे गि
१|२
7
ु ेटर लमिाउिे लवधी
अि्केको धागो लिकाल्िे लवधी
१|२
8
मेलशिमा तेि फे िे लवधी
१|२
9
शथटच प्याट्रन शसिाउने
प्यािि १ (लसधा लसिाई गिे)
१
७
३६
10
प्यािि २ (कभा लसिाई गिे)
७
11
प्यािि ३ (गोिाकार लसिाई गिे)
७
12
प्यािि ४ (लजगज्याग लसिाई गिे)
७
13
प्यािि ५ (िागबेलि लसिाई गिे)
७
14
पररयोजना काया (Project Work)
आईरि गिे लवधी
१५ लमिेट
१.३०
१०७
15
प्याच पके ट (टप लटटच र चााँप लटटच) लसिाउिे
१|२
१५.३०
16
वेल्ट पके ट (टप लटटच) लसिाउिे
१|२
१५.३०
17
बटम हेम (टप लटटच) लसिाउिे
१|२
१५.३०
18
ओभरिक गिे लवधी
१५ लमिेट
१
19
साइि सीम (ओभरिक र टप लटटच) लसिाउिे
१|२
१५.३०
20
इि सीम (ओभरिक) लसिाउिे
१|२
७.३०
21
ब्याक योक (ओभरिक र टप लटटच) लसिाउिे
१|२
१५.३०
22
ब्याक राइज (ओभरिक) लसिाउिे
१|२
१५.३०
23
जम्मा
१२
१५५
१६७
३०

6

शिषय बथतु
सीप शिषाक
(Skill/Topic)

काया िधाक उद्वेश्य
(Performance
Objective)

आधारभूत सीपहरु
गार्मेन्ट र्मेशिन
अवटथा:
अपरेटरको
के काम:
पररचय
कलत राम्रो :

व्यशिगत सरु िा
बारे जानकारी

र्मेशिनका सरु िा
बारे जानकारी

शिफे क्ट कोि बारे
जानकारी

आिश्यक ज्ञान
(Enabling Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धालन्तक व्यावहाररक
(Th.)
(Pr.)

• गामेन्ट मेलशि अपरे टरको पररभार्ा लर्दिे २
।
• गामेन्ट मेलशि अपरे टरको काम, कताव्य
बारे व्याख्या गिे ।
१
• व्यलिगत सरु क्षाको पररभार्ा लर्दिे ।
• सरु क्षाथा िगाउिु पिे एप्रोि, टोपी र
अन्य सामािहरु बारे ििफि गिे ।
• व्यलिगत सरु क्षाका फाइर्दाहरु बारे
ििफि गिे ।
• मेलशििाई कुिकुि बेिा ममात गिाु पिा १
भन्िे बारे ििफि गिे ।
• तेि फे िे तररका बारे जािकारी लर्दिे ।
• मेलशििाई करे न्टसग जोिर्दा ध्याि लर्दिु
पिे वाँर्दाहरुमा ििफि गिे ।
• मेलशिको साधारण सरसफाई बारे
उल्िेख गिे ।
• लवलभन्ि प्रकारको लबग्रेको लसिाई बारे ३
जािकारी लर्दिे ।

२

• मेलशिका पाटापूजा बारे बयाि गिे । १
• मेलशििे कसरी काम गिा भन्िे बारे
ििफि गिे ।
• मेलशिका प्रकार बारे व्याख्या गिे ।
• मेलशिका अवटथा बारे उल्िेख गिे ।
• एलक्सिेटरको पररचय लर्दिे ।
• फुट प्यािि (Foot Paddle) कन्िोि
(Control) बारे जािकारी लर्दिे ।

४

१

४

र्मेशिन कायाशिधी सम्बन्धी जानकारी
इिेशट्रकि र्मेशिन अवटथा: कुिैपलि इिेलक्टक
चिाउने
मेलशि लर्दइएमा
के काम: मेलशि चिाउिे
कलत राम्रो:कपिा अिसु ार वेग
(Speed)
लमिाइएको ि,
मेलशिको
एलक्सिेटर कन्िोि
गररएको ि,
कपिाको गणु टतर
(Quality) अिसु ार
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सीप शिषाक
(Skill/Topic)

भााँशचएको शसयो
फे ने

इिेशट्रकि
शसङ्गि शनिि
र्मेशिनर्मा धागो
हालने र शसयोर्मा
धागो शिराउने
शिद्यी

ओभरिक
र्मेशिनर्मा धागो
राख्ने

बशबनर्मा धागो
भने

काया िधाक उद्वेश्य
(Performance
Objective)
मेलशिको
एलक्सिेटर कन्िोि
गररएको ि
र मेलशि सरु लक्षत
तररकािे चिाएको
ि।
अवटथा: लवलभन्ि साइजको
लसयो
के काम: भााँलचएको लसयो फे िे
कलत राम्रो: साइज अिसु ार
लसयो रालखएको ि,
लसऊाँर्दा लसयोिे
टााँका राम्रोसगां
िागेको ि ।
अवटथा: लवलभन्ि साइजको
लसयो र धागो
के काम: लसिाई मेलशिमा
धागो हाल्िे र
लसयोमा धागो
लिराउिे
कलत राम्रो:टेन्सि लिक्स (
Tension Disc)
लमिाइएको र
एिजटट (adjust )
गरे को ि , सलह
लर्दशाबाट धागो
हािेको ि ।
अवटथा: लवलभन्ि रांगको धागो
के काम: ओभरिक मेलशिमा
धागो राख्िे
कलत राम्रो: टेन्सि लिटकहरु
(Tension Disc) लमिाइएको
(Adjust ) गरे को ि, सलह
लर्दशाबाट धागो हािेको ि ।
अवटथा: बलबिमा धागो
िभएको
के काम: बलबिमा धागो भिे

आिश्यक ज्ञान
(Enabling Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धालन्तक व्यावहाररक
(Th.)
(Pr.)

• लसयोको प्रकार बारे व्याख्या गिे ।
• लसयो फे िे अवटथा बारे जािकारी
लर्दिे ।
• लसयो फे िे बेिामा ध्याि लर्दिपु िे
बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे ।

१

• धागोको लबलभन्ि प्रकार बारे उल्िेख
गिे ।
• टेन्सि लिक्स (Tension Disc)
लमिाउिुको महत्व बारे बयाि गिे ।
• धागो सेट गर्दाा लवचार गिाु पिे
कुराहरुको बयाि गिे ।

३० लम

• धागोको लबलभन्ि प्रकार बारे उल्िेख
गिे ।
• टेन्सि लिक्सहरु (Tension Disc)
लमिाउिक
ु ो महत्व बारे बयाि गिे ।
• धागो सेट गर्दाा लवचार गिाु पिे
कुराहरुको बयाि गिे ।

३० लम

• बलबिको पररभार्ा लर्दिे ।
• बलबिमा धागो लकि भिाु पिा भन्िे
बारे ििफि गिे ।

३० लम
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काया िधाक उद्वेश्य
(Performance
Objective)
कलत राम्रो: बलबिमा धागो
•
कलटसएर भरे को ि ।
बशबन के स फे ने अवटथा: बलबि िजु भएको
•
मेलशि
के काम: बलबि के स फे िे
कलत राम्रो: बलबि सलह अवटथा •
Condition) मा
•
फे रे को ि, मेलशि
अिसु ार बलबि के स
फे रे को ि ।
चाप शर्मिाउने
अवटथा: कपिा लसिाउिे बेिा •
के काम: चाप लमिाउिे
•
कलत राम्रो: कपिा अिसु ार
चाप लमिाएको ि । •
शथटच रेगुिेटर
अवटथा: कपिा लसिाउिे बेिा •
शर्मिाउने
के काम: लटटच रे गि
ु ेटर
लमिाउिे
•
कलत राम्रो: लर्दइएको कपिा
अिसु ार लटटच
रे गि
ु ेटर लमिाइएको
ि।
अि्केको धागो अवटथा: धागो सट्टिमा
•
शनकालने
फसेको मेलशि
के काम: अि्केको धागो
•
लिकाल्िे
कलत राम्रो: धागो लिलटकए पलि
मेलशििे काम गरे को
ि।
र्मेशिनर्मा तेि फे ने अवटथा: सख्ु खा मेलशि वा
•
तेि पहे ाँिो भएमा
•
के काम: मेलशिमा तेि फे िे
कलत राम्रो: लर्दइएको मापर्दण्ि •
अिसु ार तेि फे रे को
ि।
शथटच प्याट्रन िनाउने (प्याट्रन कागज तिा कपिार्मा)
शसधा शसिाई गने अवटथा: लसधा लिजाइि लप्रन्ट •
भएको प्यािि
•
कागज, लटटच
•
सीप शिषाक
(Skill/Topic)

आिश्यक ज्ञान
(Enabling Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धालन्तक व्यावहाररक
(Th.)
(Pr.)

बलबिमा धागो भिे तररका बारे
ििफि गिे ।
बलबि लकि फे िे भन्िेबारे उल्िेख
गिे ।
बलबिका प्रकार र साइज बारे जािकारी
लर्दिे ।
बलबि फे र्दाा ध्याि लर्दिु पिे कुराहरु बारे
जािकारी लर्दिे ।

३० लम

चापको पररभार्ा लर्दिे ।
चापको साइज सम्बन्धी उल्िेख गिे।
चापको प्रकार सम्बन्धी व्याख्या गिे।

३० लम

लटटच रे गि
ु ेटरको महत्व बारे उल्िेख
गिे ।
लटटच रे गि
ु ेटरको िम्बरहरु बारे उल्िेख
गिे ।

३० लम

धागो अि्लकिक
ु ा कारणहरु बारे
ििफि गिे ।
अि्केको धागो लिकाल्र्दा ध्यािलर्दिु
पिे बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे ।

३० लम

तेि फे िे समयबारे जािकारी लर्दिे ।
तेिका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
तेि लकि फे िे कारणबारे बयाि गिे ।

३० लम

टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
ररभसा लटटच बारे ििफि गिे ।
साइि लसम जोि्िे बारे जािकारी लर्दिे ।
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१

७

काया िधाक उद्वेश्य
(Performance
Objective)
िगरे को कलटङ्ग
गरे को कपिा
के काम: लसधा लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई लसधा ि,
ररभसा (Reverse
Stitch) लटटच
गरे को ि ।
कभा शसिाई गने अवटथा: कभा लप्रन्ट भएको
प्यािि कागज,
लटटच िगरे को
कलटङ्ग गरे को
कपिा
के काम: कभा गोिाकार
लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई कभा ि ।
ररभसा (Reverse
Stitch) लटटच
गरे को ि ।
गोिाकार शसिाई अवटथा: गोिाकार लप्रन्ट
गने
भएको प्यािि
कागज, लटटच
िगरे को कलटङ्ग
गरे को कपिा
के काम: गोिाकार प्यािि
बिाउिे
कलत राम्रो: लसिाई गोिाकार
ि।
शजगज्याग प्याट्रन अवटथा: लजगज्याग लप्रन्ट
बनाउने
भएको प्यािि
कागज, लटटच
िगरे को कलटङ्ग
गरे को कपिा
के काम: लजगज्याग प्यािि
बिाउिे
कलत राम्रो: लजगज्याग सेपमा
ि, प्रत्येक
लजगज्याग कुिामा
प्वाइन्ट माका
गररएको ि । ररभसा
सीप शिषाक
(Skill/Topic)

आिश्यक ज्ञान
(Enabling Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धालन्तक व्यावहाररक
(Th.)
(Pr.)

• बटम फोल्ि गिे बारे जािकारी लर्दिे ।

• टााँकाका प्रकार बारे व्याख्या गिे ।
• ररभसा लटटच बारे उल्िेख गिे ।
• कभा लसिाई गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बर्दाँु ाहरु
बारे ििफि गिे ।

७

• ररभसा लटटच बारे उल्िेख गिे ।
• इसक्वायर लटटच बिाउर्दााँ ध्याि लर्दिु
पिे बर्दाँु ाहरु बारे ििफि गिे ।

७

• ररभसा लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
• लजगज्याग लटटच बिाउर्दााँ ध्याि लर्दिु
पिे बर्दाँु ाहरु बारे ििफि गिे ।

७
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सीप शिषाक
(Skill/Topic)

नागबेिी प्याट्रन
बनाउने

आईरन गने

काया िधाक उद्वेश्य
आिश्यक ज्ञान
(Performance
(Enabling Objective)
Objective)
(Reverse Stitch)
लटटच गरे को ि ।
अवटथा: िागबेिी लिजाइि
• ररभसा लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
भएको प्यािि
• िागबेिी लटटच बिाउर्दााँ ध्याि लर्दिु पिे
कागज
बाँर्दु ाहरु बारे ििफि गिे ।
के काम: िागबेिी लसिाई गिे
• चाप र हातको सन्तुिि बारे जािकारी
लर्दिे ।
कलत राम्रो: िागबेिी सेपमा
लसिाएको ि र
लटटचहरु लमिेको
ि।

अवटथा: तयारी कपिा
के काम: आईरि गिे
कलत राम्रो: आईरि गररएको
कपिामा िबि
लक्रज िै ि, कपिामा
लसधा र सफा
आईरि गररएको ि।
पके ट राख्ने
अवटथा: पके ट राख्ि लमल्िे
तयारी कपिा
के काम: पके ट राख्िे
कलत राम्रो: पके टको १ लम. लम.
िे उ लसिाएको ि,
पके टको साइज
कपिा अिसु ार
लमिेको ि ।
िेलट पके टर्मा टप अवटथा : तयार भएको वेल्ट
शथटच गने
पके ट
के काम : वेल्ट पके टमा टप
लटटच गिे ।
कलत राम्रो: वेल्ट पके टमा १
लम. लम. िे उ लसिाएको ि ।
बटर्म हेर्मर्मा टप
अवटथा : तयार भएको
शथटच गने
पाइन्टको मोताको भाग
के काम : बटम हेममा टप
लटटच गिे .

सर्मय (घण्टा)
सैद्धालन्तक व्यावहाररक
(Th.)
(Pr.)

७

• आइरिका लवलभन्ि भागहरुबारे
जािकारी लर्दि ।
• आईरि गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बर्दाँु ाहरुमा
ििफि गिे ।

१५ लम

१.३०

• प्याच पके टको प्रकार र साइज बारे
उल्िेख गिे ।
• cfO/g s;/L ug]{ af/] hfgsf/L
lbg] .
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।

३० लम

१५.३०

• वेल्ट पके टको प्रकार र साइज बारे
उल्िेख गिे ।
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।

३० लम

१५.३०

• बटम हेम र साइज बारे उल्िेख गिे ।
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।

३० लम

१५.३०
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सीप शिषाक
(Skill/Topic)

ओभरिक गने

;fO8 ;Ld cf]e/ns / 6k
l:6r_ l;nfpg

Og ;Lddf
cf]e/ns
l;nfpg]

Aofs of]s cf]e/ns / 6k
l:6r_ l;nfpg]

काया िधाक उद्वेश्य
(Performance
Objective)
कलत राम्रो: : बटम हेममा १
लम. लम. टप लटटच गिे ।

आिश्यक ज्ञान
(Enabling Objective)

अवटथा: तयारी कपिा
• ओभरिकका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे
के काम: ओभरिक गिे
।
कलत राम्रो: कपिाको प्रकार
अिसु ार ओभरिक • ओभरिकमा प्रयोग हुिे धागोको बारे
जािकारी लर्दिे ।
गररएको ि टााँकाहरु
• ओभरिकमा प्रयोग हुिे लसयोको बारे
लमिेको ि ।
ििफि गिे ।
अवटथा : tof/L b'O{ kNnf • ;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k
l:6r बारे उल्िेख गिे ।
sk8f -kfOG6sf]
Ps ;fO8sf] efu_ • ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
के काम : ;fO8 ;Lddf
cf]e/ns / 6k
l:6r ug]{] .
कलत राम्रो: ;fO8 ;Lddf
cf]e/ns u/]/
!dL=dL= df 6k
l:6r u/]sf] ।
अवटथा : tof/L b'O{ kNnf • ;fO8 ;Lddf cf]e/ns ug]{ बारे
sk8f -kfOG6sf]
उल्िेख गिे ।
Ps ;fO8sf]
efu_
के काम : Og ;Lddf
cf]e/ns ug]{] .
कलत राम्रो : Og ;Lddf
cf]e/ns l;nfO
;kmf ePsf]] ।
अवटथा : tof/L b'O{ kNnf • Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g
cf]e/ns cf]e/ns / 6k l:6r
sk8f -kfOG6sf]
बारे उल्िेख गिे ।
k5f8Lsf] efu /
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
of]s_
के काम : Aofs /fOhdf
Jofs of]s hf]8\g
cf]e/ns / 6k
l:6r ug]{] .
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सर्मय (घण्टा)
सैद्धालन्तक व्यावहाररक
(Th.)
(Pr.)

१५ लम

१

३० लम

१५.३०

३० लम

७.३०

३० लम

१५.३०

सीप शिषाक
(Skill/Topic)

Aofs /fOhdf
cf]e/ns
l;nfpg]

काया िधाक उद्वेश्य
(Performance
Objective)
कलत राम्रो: Aofs /fOhdf
Jofs of]s hf]8\g
cf]e/ns u/]/
!dL=dL= df 6k
l:6r u/]sf] ।

अवटथा : tof/L Jofs
/fOhdf Jofs
of]s hf]8]sf] b'O{
kNnf sk8f .
के काम : Aofs /fOhdf
cf]e/ns ug]{] .
कलत राम्रो : Aofs /fOhdf
cf]e/ns l;nfO{
;kmf b]v]sf] ।
पररयोजना काया (Project Work)
पररयोजना काया १
पररयोजना काया २

आिश्यक ज्ञान
(Enabling Objective)

• Aofs /fOhdf cf]e/ns l;nfO{
af/] pNn]v ug]{ .
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सर्मय (घण्टा)
सैद्धालन्तक व्यावहाररक
(Th.)
(Pr.)

३० लम

१५.३०

ताशिर्मको र्मलू यांकन शिधी
यो तालिमका प्रलशक्षाथीहरुको मल्ू याांकि साधारण हुिेि। यहाां लर्दईएको मल्ू याांकि लवधीमा ज्ञाि, सीप र मिोवृलििाई आधार
मालिएको ि। यसमा ज्ञािको भाग सीपमै मल्ू याांकि हुिे भएकोिे लिलखत परीक्षा भिे हुिे िै ि। सहभागीहरुको मल्ू याांकिका आधारहरु
लिम्ि बमोलजम ििः्
ज्ञान
मौलखक परीक्षा (भाईभा)
१००
सीपहरु
लिरन्तर काया सम्पार्दि मल्ू याांकि
४००
पररयोजिा काया १
१००
पररयोजिा काया २
१००
र्मनोिृशि
पेशागतर्दक्षता (प्रलशक्षक मल्ू याांकि)
१००
हालजरी *(-५ अांक घट्िे एक लर्दि कक्षामा िआएमा)
समयको पाििा (-५ अांक घट्िे कक्षा लढिा आएमा)
एक अकाामा सहयोग
सच
ां ारका सीपहरु
तालिममा लर्दएको योगर्दाि
लसक्िे प्रयास
जम्मा अांक

८००

प्रर्माणीकरणका िाशग अंकभार
न्यूनतन प्रशतित कोसा अंक
९०
८०
७०

७०२-८००
६४०-७१९
५६०-६३९

प्रर्दान गररने कायािर्मताको
थतर
थतर
A
अत्यिु म
B
राम्रो
C
सतां ोर्जिक

६०

४८०-५५९

D

िराम्रो अटवीकाया

प्रर्दान गररने
ग्रेि प्िाइन्ट
४
३
२

प्रर्माणपत्र पाउने नपाउने
अिथिा
पाउिे
पाउिे
पाउिे

१

उपलटथलतको प्रमाणपत्र मात्र
पाउिे

िष्टव्य:
• प्रशिक्षार्थी कक्षामा तीन शिन भन्िा बढी अनपु शथर्थत भएमा प्रमाण–पत्र प्रिान गरिने छै न (न्यनु तम ९०% हाशििी हुनपु ने) ।
• प्रशिक्षार्थीले ५६० भन्िा कम अक
ं प्राप्त गिे मा सहभाशगताको प्रमाण–पत्र मात्र प्रिान गरिने छ ।
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ताशिर्म सञ्चािनिाई आिश्यक पने सार्मानहरु
औजार/यन्त्रहरु Tools/Equipment (२० जनाको सर्मूहको िाशग)
Trade: Garment Machine Operator
(individual practice)

संख्या

आधारभूत आिश्यक औजार र
उपकरणहरु (Basic required tools
and equipments )

१

वका सप लप.लस.लस (Workshop with PCC )

२
३
४
५

इिेक्िीलशयि आयरि (Electrician Iron )
आयरि टेबि (Iron Table )
कलटङ्ग टेबि (Cutting Table)
५ थ्रेि ओभरिक मेलसि (5 Thread Overlock)
लसङगि लििि जक
ु ी मेलसि (Single Needle
Juki Machine)
िबि लििि जक
ु ी मेलसि (Double Needle
Juki Machine )
फ्ल्याट िक मशीि (Flat Lock Machine)
लसजसा लबग (Scissors Big)
बलबि (Bobbin)
बलबि के स (Bobbin Case)

६
७
८
९
१०
११

१२

लििि अफ लिफरे न्ट साइज/टाइप (Needle of
different size/types )

१३
१४

रुिर (Ruler)
थ्रेि कटर (Thread Cutter )

पररर्माण २० जना
सहभाशगहरुको िागी
(Qty for 20
participants)

कै शफयत
(Remarks)

१

Minimum standard 70
square meter

२ वटा
२ वटा
१ वटा
२ िटा
२० िटा
१ िटा
१ िटा
२ िटा
६० िटा
२० िटा

१० प्याके ट

४ िटा
२५ िटा

व्यशिगत सरु िात्र्मक उपकणहरु (Personal Protective Equipment)
२० िटा
१७ एप्रोि (Apron)
२० िटा
१८ हेि क्याप (Head Cap )
२० िटा
१९ माटक (Mask)

15

40 sq.ft (10*4 ft)

Single Needle DB×1
and Overlock DC×1
(as per the
requirement of the
feeddog)

प्रयोग भएर जाने Consumable (२० जनाको सर्मूहको िाशग)
क्रर्म
बथतु
सख्ं या Item
S. No. Item
१.
धागो (Thread)
२.
चक (Chalk)
३.
तेि (Oil)
प्याटना कागजहरु (Pattern papers)
४.
५.
६.
७.

र्मेजररङ्ग टे प (Measuring Tape)
शबशभन्न प्रकारका कपिाहरु (Different types clothes)
काशप, पेन, शक्िएर ब्याग

पररर्माण
Quantity
Quantity
१० पाके ट (१० शपसको प्याके ट)
१ िट्टा
२० शि
६ िटा प्रशत प्याट्रन प्रशत ब्यशि
(६०० शपस)
१२ िटा
३० र्मी. कटन, १२५र्मी. शजन्स
२० िटा

पूनश्च: अभ्यासको लाशग अनमु ाशनत समय प्रथताशित प्रशिक्षक/प्रशिक्षार्थी अनपु ात, ि न्यनु तम आिश्यक पने औिाि/यन्त्रहरुमा
आधारित छ। िब अनपु ात परििततन हुन्छ िा कम/िढी औिाि/यन्त्रहरु उपलब्ध हुन्छन,् अभ्यासको समयपशन घटिढ गरिनु पने
हुन्छ। त्यसैगिी ताशलमको लाशग आिश्यक पने कक्षाकोठा, कायतिालामा आिश्यक फशनतचिहरु, ताशलम सामाग्रीहरु, फायि
एशथटंगईु सि ि अन्य आधािभतू तर्था सिु क्षाका सामाग्रीहरु सबै उपलब्ध हुनपु नेछ ।

16

व्यािसाशयक कोषार्मा प्रयोगहुने िब्र्दाििीहरु
िर्मता Competency: कुिै तोलकएको क्षेत्रमा कामर्दारहरुिाई आवश्यक पिे काया सम्पार्दि क्षमता । A performance
capability needed by workers in a specific area.
कोषा शनर्देशिका (Course Guide): तालिम कायाक्रमहरु असरर्दार तररकािे सञ्चाििगिा अध्यापकको िालग वृहत स्रोत
लकताविै कोर्ा लिर्देलशका हो। लिर्देलशकािे अध्यापकको िालग पाठ योजिा, हातेपत्र, तालिम पलु टतका, र मल्ू याांकि लिर्देलशका, आलर्द
बिाउि मागार्दशाि गर्दाि, जिु लसकाउिे तथा लसक्िे प्रकृ याको आधारभतु अगां हरुहुि।् 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): वृहत उद्धेश्य तथा खास उद्धेश्यहरु हाांलसि गिा एउटा लबध्यािय के न्िद्धारा सेवाप्राप्त के लह िलक्षत जिसांख्याका
िा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.
ताशिर्म पुशथतका Training Manual: प्रलशक्षकको िालग राम्रोसगां प्रलशक्षणगिा तयार पाररएको सलु ियोलजत तथा सांरचिात्मक
पलु टतका जटिेगर्दाा प्रलशक्षाथीहरुिे सलजिै तालिमको मापिण्र्द (standard) अिसु ारका लसक्िे उद्धेश्यहरु 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.
शबषयको उद्धेश्यहरु Course Objectives: उद्धेश्यहरु वृहत तररकामा कुिै पेशािाई पोख्त हुिे गरर िलक्षत गरे र लिधाारण
गररएकोहुन्ि । The objectives are set in a broad way to target to achieve mastery learning of the complete
occupation.
कार्म Task: कायाको इकाइ जिु आफै मा सम्पन्ि हुन्ि जसिे पेशाको तका सांगत अांशहरु विाउर्दि। यसिाई काया-सम्पार्दि
खिु ् लकिाहरुमा लबभाजिगिा सलकन्ि। 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: कुिै पेशािाई आवश्यक पिे टवीकाया मापर्दण्ि अिरुु प पेशागत काया गिासक्िे क्षमता। The ability to perform on
occupational task with the degree of proficiency required for a given occupation
काया िधाक उद्धेश्य (Performance Objective): काया (तालिम)को अन्तमा प्राप्त गररिे उद्धेश्यिै काया वधाक उद्धेश्य हो।
यसमा कायाको मात्रा, कामको वा मल्ू याांकि अबटथा र लसकाउिे-लसक्िे मापर्दण्िहरु समेलटएको हुन्ि। The objectives set to
attain at the end of the training completion. It includes condition, unit of work and standard of teaching
and learning.
शसकाईका खुि्शकिाहरु Learning steps:: सीप सम्पन्ि गिे प्रकृ याको सवैभन्र्दा सािो हुिे वा र्देख्ि सलकिे भाग। The
smallest discrete or observable aspect of a skill.
ज्ञान िधाक उद्धेश्य (Enabling Objectives): ज्ञाि, सीप वा मिोवृलि जिाउिे कथि जसमा लिपणु भएमा प्रलशक्षाथीिाई
काया काया वधाक उद्धेश्य हालसि गिा “समथा” बिाउांि। 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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गार्मेन्ट र्मेशिन अपरे टरको पररचय
पाठ योजना : गार्मेन्ट र्मेशिन अपरेटरको पररचय
शबषय (सीप/अिधारणा):
गार्मेन्ट र्मेशिन अपरेटरको पररचय
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा :
के काम :
कलत राम्रो:
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• गामेन्ट मेलशि अपरे टरको पररभार्ा लर्दिे ।
• गामेन्ट मेलशि अपरे टरको काम कताव्य बारे व्याख्या गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि र प्रश्न उिर गामेन्टको लवलभन्ि फोटोहरु र्देखाई के के काम गररराखेको ि भलि
ििफि गिे ।
पाठको पररचय लर्दिे र पाठको उद्देश्य बारे बताउिे ।
गामेन्टको मेलशि र्देखाइ मेलशिका अङ्गहरू बारे बताउिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
ििफि र प्रश्न उिर • गामेन्ट मेलशि अपरे टरको पररभार्ा लर्दिे र काम कताव्य बारे
ििफि गिे ।
• गामेन्ट टेिरको सटां थागत चाटाबारे वणाि गिे ।
सारांि Summary:
प्रश्न उिर
गामेन्ट मेलशि अपरे टरमा के कटता कामहरु गिाु पिा ?
गामेन्ट मेलशि अपरे टरको महत्व के के िि् ?

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

फोटोहरु
१
गामेन्टको मेलशि

चाटा
कािोपाटी

३० लम

३० लम
जम्मा समय: २ घण्टा
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: गार्मेन्ट र्मेशिन अपरेटरको पररचय
धेरै पररमाणमा लबलभन्ि साइजका कपिाहरु जटतै सािो लमलिएम, ठुिो र अलत ठुिो लसिाउिे ठााँउिाई गामेन्ट भलिन्ि र जटिे
गामेन्टमा लसिाईको मात्र काम गर्दाि उसिाई गामेन्ट मेलशि अपरे टर भलिन्ि र उटिे कुिै पलि लर्दइएको प्यािि अिसु ार कपिा
लसिाउाँर्दि। गामेन्टमा चििचलल्तमा आएका धेरैिै कपिाहरु लसिाईन्ि र एकै प्यािि र लिजाईिका कपिाहरु उत्पार्दि हुिे
भएकोिे अक्सर कपिाको मल्ू य अरु बलु टकहरुको र्दााँजोमा सटतै हुन्ि ।
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अभ्यास १: गार्मेन्ट र्मेशिन अपरेटरको पररचय
Date (लमलत)
:
To (िाई)
:
From (बाट)
:
Subject (लबर्य)
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
गामेन्ट टेिर

WHAT के

गामेन्ट मेलशि अपरे टरको काम र कताव्य िेख्िे । गामेन्टको मेलशि र्देखाइ मेलशिका अङ्गहरू बारे
बताउिे ।

HOW कसरी

सामलू हक
•
•
•

TIME सर्मय

२ घण्टा

काया-:
लर्दएको हातेपत्र समहू मा पढेर ििफि गिे ।
समहू को बझु ाई लफ्िप चाटामा िेख्िे ।
समहू िे प्रटतुलतकरण गिे र एक अकाािाई पृष्टपोर्ण लर्दिे ।

RESOURCES
लफ्िप चाटा र हातेपत्र
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: गार्मेन्ट टेिरको पररचय
१. गामेन्ट मेलशि अपरे टरको पररभार्ा आफ्िो शव्र्दमा िेख्िहु ोस् ।
२. गामेन्ट मेलशि अपरे टरको काम र कताब्य बारे िोटकरीमा िेख्िहु ोस् ।
३. गामेन्ट मेलशि अपरे टरको महत्व भन्िािे के बझ्ु िहु ुन्ि ?
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व्यशिगत सुरिाबारे जानकारी
पाठ योजना :व्यशिगत सरु िाबारे जानकारी
शबषय (सीप/अिधारणा):
व्यलिगत सरु क्षाबारे जािकारी
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा :
के काम :
कलत राम्रो:
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• व्यलिगत सरु क्षाको पररभार्ा लर्दिे ।
• सरु क्षाथा िगाउिु पिे एप्रोि, टोपी र अन्य सामािहरु बारे ििफि गिे ।
• व्यलिगत सरु क्षाका फाइर्दाहरु बारे ििफि गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
सरु क्षा सम्वन्धी फोटोहरु र्देखाएर त्यसमा भएका गलतलवधीहरुमा
ििफि गिे ।
प्राथलमक उपचारका फोटोहरुमा पलि ििफि गिे ।
पाठको पररचय लर्दिे ।
पाठको उद्देश्यमा ििफि गिे ।
र्मख्
ु य अंि Main Body:
ििफि र प्रश्न उिर
• व्यलिगत सरु क्षाको पररभार्ा लर्दिे ।

प्रश्न उिर

• सरु क्षाथा िगाउिु पिे एप्रोि, टोपी र अन्य सामािहरु बारे
ििफि गिे र र्देखाउिे ।
• सरु क्षाथा िगाउिु पिे सामािहरु ििगाऊाँर्दा असरहरु बारे
ििफि गिे ।
• व्यलिगत सरु क्षाका फाइर्दाहरु बारे ििफि गिे ।
सारांि Summary:
व्यलिगत सरु क्षाको िालग िगाउिु पिे सामािहरु क के हुि?
व्यलिगत सरु क्षा लकि गिाु पिा ?

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

फोटो

१

लफ्िप चाटा
एप्रोि टोपी र
अन्य सामािहरु
कािोपाटी

१

१
जम्मा समय: ३ घण्टा
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: व्यशिगत सरु िाबारे जानकारी
पररचय:
व्यलिगत सरु क्षा भन्िािे कायाटथिमा हुि सक्िे लबलभन्ि लकलसमका क्षलतबाट आफु बच्िको िालग अपिाइिे सरु क्षा लवधी हो ।
गामेन्ट मेलशि अपरे टर पेशामा लिम्ि सावधािी अपिाइयो भिे र्दधु टा िाबाट वच्ि सलकन्ि ।
• कपाि टेकअप लिभरमा अलल्झिबाट जोगाउि जलहिे पलि टोपी िगाउिु पिा ।
• कायाटथिमा आफुिे िगाएको कपिा फोहरबाट बचाउि एप्रोि िगाउिु पिा ।
• काम गर्दाा धैया गिे, हतारमा कलहल्यै काम िगिे ।
• आफ्िो हात चलिरहेको मेलशिको लसिाउिे भागमा राख्िु हुन्ि ।
• लवद्यलु तय लसिाई मेलशि चिाउर्दााँ करे न्टबाट बच्ि सधैं जिु ा िगाउिु पिा ।
• कपिा तथा धागो काट्र्दा हात काट्िबाट बच्ि औिां ामा िािाको लफङर गािा िगाउिु पिा ।
• हरे क ि मलहिामा लटटािसको सईु िगाउिु पिा ।
• र्दघु टा िाबाट बच्ि मेलशि लबग्रेमा प्रलशक्षकिाई तुरुन्त खवर गिापु िा ।
• साधारण प्राथलमक उपचार बारे जािकारी हुिपु िा र उपचार बाकस सधैं तयारी अवटथामा राख्िपु िा ।
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अभ्यास १: व्यशिगत सरु िाबारे जानकारी
Date (लमलत)
:
To (िाई)
:
From (बाट)
:
Subject (लबर्य)
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
व्यलिगत सरु क्षाबारे जािकारी

WHAT के

व्यलिगत सरु क्षाथा अपिाउिु पिे सावधािीका बाँर्दु ाहरुमा ििफि गरर लफ्िप चाटामा िेख्िे ।

HOW कसरी

सामलू हक काया-:
• हातेपत्र पढी व्यलिगत सरु क्षाथा अपिाउिु पिे सावधािीका बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे ।
• समहू बाट आएका लवचारहरु लफ्िप चाटाको माध्यमबाट प्रटतुलतकरण गिे ।

TIME सर्मय

३ घण्टा

RESOURCES
लफ्िप चाटा र हातेपत्र
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: व्यशिगत सरु िाबारे जानकारी
१. व्यलिगत सरु क्षा भन्िािे के वझ्ु िहु ुन्ि?
२. लवद्यतु ीय मेलशि चिाउाँर्दा लकि जिु ा िगाउिु पिा ?
३. हरे क ि मलहिामा लटटािसको सईु लकि िगाउिु पिा ?
४. प्राथलमक उपचार बाकस भन्िािे के बझ्ु िहु ुन्ि?
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र्मेशिनको सरु िा बारे जानकारी
पाठ योजना :र्मेशिनको सरु िा बारे जानकारी
शबषय (सीप/अिधारणा):
सरु क्षा अपिाउिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा :
के काम :
कलत राम्रो:
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• मेलशििाई कुिकुि बेिा ममात गिाु पिा भन्िे बारे ििफि गिे ।
• तेि फे िे तररका बारे जािकारी लर्दिे ।
• मेलशििाई करे न्टसांग जोि्र्दा ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे ।
• मेलशिको साधारण सरसफाई बारे उल्िेख गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
• गामेन्ट सम्बलन्ध काममा प्रयोग हुिे औजारहरु र्देखाएर यी
सामािहरु कहााँ कहााँ प्रयोग हुन्ि होिा भिेर ििफि गिे ।
• यी सामािहरुको उलचत सभां ार भएि भिे के हुन्ि भिेर ििफि
गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे र पाठको उद्देश्यहरु बारे ििफि गिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
ििफि र प्रश्न उिर
• मेलशििाई कुिकुि बेिा ममात गिाु पिा भन्िे बारे ििफि गिे ।

प्रश्न उिर

• तेि फे िे तररका र यसको महत्वबारे जािकारी लर्दिे ।
• मेलशििाई करे न्टसाँग जोिर्दा ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरुमा ििफि
गिे ।
• मेलशिको साधारण सरसफाई कसरी गिे भन्िेबारे ििफि गिे ।
सारांि Summary:
मेलशिको गररिे साधारण सरसफाई भन्िािे के बलु झन्ि ?
मेलशिमा तेि लकि फे िे?

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

सामािहरु

३०

हातेपत्र र लफ्िप
चाटा
लभलियो प्रर्दशाि

६०

३०

जम्मा समय: २ घण्टा
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: र्मेशिनको सरु िाबारे जानकारी
पररचय:
मेलशिको सरु क्षा भन्िािे मेलशििाई सचु ारु रुपमा चिाउिको िागी र
मेलशि लबग्रेर र काममा अवरोध िआओस तथा व्यलिगत सरु क्षाको
िालग अपिाइिे प्रलक्रया हो । लिम्ि सावधािी अपिाइयो भिे मेलशिको
सरु क्षा हुन्ि ।

ईिेलक्िकि लसङ्गि लििि लसिाई मेलशि

• मेलशििाई सके टमा जोि्र्दा बन्र्द गिापु िा ।
• मेलशिमा तेि बेिाबेिामा जाचाँ गिे र आवश्यकता अिसु ार
फे िे ।
• मेलशिमा बटर्दा उलचत लकलसमिे बटिे । मेलशि चिाउाँर्दा
खट्टु ािे भाँईु राम्रोसगां िुिपु िा ।
• मेलशि चिाउिु अगालि र चिाईसके पलि जलहिे पलि सफा
गिापु िा ।
• लबग्रेको मेलशिमा काम िगिे र यसबारे प्रलशक्षकिाई तुरुन्त िै
खबर गिे ।

ईिेलक्िकि ओभरिक लसिाई मेलशि
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अभ्यास १: र्मेशिनको सरु िाबारे जानकारी
Date (लमलत)
:
To (िाई)
:
From (बाट)
:
Subject (लबर्य)
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
मेलशिको सरु क्षाबारे जािकारी

WHAT के

मेलशिको सरु क्षा कसरी गिे सलकन्ि

HOW कसरी

सामलू हक काया-:
• मेलशिको सरु क्षा गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे
• ििफिबाट आएका बाँर्दु ाहरुको प्रटतुतीकरण गिे
• मेलशिका पाटापजू ााहरुको िामाकरण गिे

TIME सर्मय

२ घण्टा

RESOURCES
लफ्िप चाटा र हातेपत्र
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !
प्रश्नहरु: र्मेशिनको सरु िाबारे जानकारी
१. मेलशिको सरु क्षा भन्िािे के बझ्ु िहु ुन्ि?
२. मेलशिको साधारण ममात सभार भिेको के हो?
३. मेलशिको सरु क्षा गर्दाा ध्याि लर्दिपु िे कुिै र्दईु वटा बाँर्दु ाहरु िेख्िहु ोस् ।
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शिफेक्ट कोि बारे जानकारी
पाठ योजना :शिफे क्ट कोि बारे जानकारी
शबषय (सीप/अिधारणा):
लिफे क्ट कसरी हुन्ि
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा :
के काम :
कलत राम्रो:
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• कपिा लसिाउाँर्दा लिफे क्ट वा लटटच कसरी लबग्रन्ि भन्िे बारे ििफि गिे ।
• कपिामा हुिसक्िे खोट वा र्दाग बारे ििफि गिे ।
• कपिा लसिाउाँर्दा ध्याि लर्दिपु िे कुराहरू बारे जािकारी लर्दिे ।
• लबग्रेको लसिाई कसरी उधािे र लमिाउिे भन्िे बारे ििफि गिे ।
तररकाहरु
Methods
ििफि

ििफि र प्रश्न उिर

प्रश्न उिर

र्मख्
र्माध्यर्म
ु य बुाँर्दाहरु
Key notes
Media
पररचय Introduction:
हातेपत्र ,
• पाठको पररचय लर्दिे र पाठको उद्देश्यहरु बारे ििफि गिे ।
लिफे क्ट भएको
• कपिा लसिाउाँर्दा लिफे क्ट वा लटटच कसरी लबग्रन्ि भन्िे बारे
कपिा
ििफि गिे ।
• कपिा लसिाउाँर्दा उलचत ध्याि भएि भिे के हुन्ि भिेर ििफि
गिे ।
• कपिामा हुिसक्िे खोट वा र्दाग बारे ििफि गिे ।
• लिफे क्ट कोिका प्रकारहरू हुन्िि् जािकारी लर्दिे ।
• लबग्रेको लसिाई कसरी उधािे र लमिाउिे भन्िे बारे ििफि गिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
हातेपत्र ,
• लटटच कसरी लबग्रन्ि भन्िे बारे ििफि गिे ।
लिफे क्ट भएको
• सलह लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
कपिा
• कपिा लसिाउाँर्दा उलचत ध्याि भएि भिे के हुन्ि भिेर ििफि
गिे ।
• कपिामा हुिसक्िे खोट वा र्दाग बारे ििफि गिे ।
• लिफे क्ट कोिका प्रकारहरू हुन्िि् जािकारी लर्दिे ।
सारांि Summary:
लिफे क्ट कोि भन्िािे के बलु झन्ि ?
लिफे क्ट कोि कलत प्रकारका हुन्िि् ?

सर्मय
Time
१

५

१

जम्मा समय: ७ घण्टा
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: शिफे क्ट कोिबारे जानकारी
पररचय:
sk8f l;nfpFbf ljleGg sf/0f h:t}M d]lzgdf u8a8L, l;of] lau|Fbf jf rnfpg] k|lqmof gldNbf l;nfO{
gldNg ;S5 jf sk8fdf s'g} k|sf/sf] vf]6 x'g;s5 . ufd]{G6 sf/vfgfdf o:tf] gldn]sf] l;nfO{nfO{
ljleGg ;lhnf]sf] nflu ;f+s]lts efiff lbPsf] x'G5 h;nfO{ 8k]mS6 sf]8 elgG5 . l8k]mS6 w]/} k|sf/sf
x'G5g\ k|sf/sf x'G5g\ . tn lbOPsf l8k]mS6 sf]8x? ljb]zsf -k|foM hf]8{gdf_ ufd]{G6 OG8i6«Lx?df k|of]u
x'G5 . k|lzIffyL{x?nfO{ ufd]{G6 OG8i6«Lx?df sfd ug{ oL sf]8 jf ;f+s]lts efiff s07 x'g'k5{ .
Code

TYPES OF DEFECT

ENGLISH

No.

CODES

PRONUNCIATION

MEANING IN NEPALI

A

BROKEN STITCH

a|f]sg l:6r

5'6]sf] l;nfO{

B

LOOSE STITCH

n"h l:6r

v's'nf] l;nfO{

C

UNEVEN STITCH

cgO{eg l:6r

c;dfg l;nfO{

D

RUN OFF STITCH

/g ckm l:6r

nfOg 5f]8L cGoq u/]sf] l;nfO{

E

SLANT

:Nof06

6]9f]

F

HIGH – LOW

xfO{ - nf]c

pRr - lgDg

G

PUCKERING

kSs]l/¨

v'lDrPsf] l;nfO{

H

CROOKED

q"ms]8

c;/n l;nfO{

I

OUT OF SHAPE

cfp6 cfkm z]k

km/s cfs[lt

J

RAW EDGE

/c P8h

sRrf lsgf/f

K

POSITION

kf]lhzg

l:ylt

L

FULLNESS /

km'ng]z÷j]leg]z

k"0f{tf ÷ nx/L

WAVYNESS
M

SHADING

z]l8¨

5fof+sg

N

INCOMPLETED STITCH

O{gsdlKn6]8 l:6r

cw"/f] l;nfO{

0

INCOMPLETE JOINT

O{gsdlKn6 HjfO{G6

cw"/f] hf]8

P

MISSING BAR TACK

ld;L¨ af/ 6Øfs

5'6]sf] af/6]s

Q

STAIN MARK

:6]g dfs{

bfu lrGx

R

OIL MARK

cfon dfs{

t]nsf] bfu

S

CUT DAMAGE

s6 8\Øfd]h

s6f}6Lsf] Iflt

T

NEEDLE HOLE

gL8n xf]n

l;of]sf] Kjfn

U

WRONG THREAD

/f]¨ y|]8

unt wfuf]

28

V

S. P. I. (STITCHES PER

l:6r]; k/ O{Gr

l;nfO{ k|lt O{Gr

INCH)
W

WRONG LABEL

/f]¨ n]an

unt n]an

X

SKIP STITCH

l:sk l:6r

5f]8]sf] l;nfO{

Y

MEASUREMENT

d]hc/d]06

Gffk

Z

UNWANTED PLEAT

cgjf06]8 lKn6

RoflkPsf] -d'hf k/]sf]_ l;nfO{

a

DYE SPOT

8fO{ :k6

s'g} klg /¨sf] bfu

b

FABRIC DEFECTS

km]la|s l8km]S6;\

bf]ifk"0f{ sk8f

c

SLUB

:na

e'jf

d

COLOUR BLEEDING

sn/ AnLl8¨

/¨ emg'{

e

OPEN SEAM

cf]kg ;Ld

k6\ØfP/ l;nfpbf 5'6]sf] efu

f

UNCUT THREAD

cgs6 y|]8

gsf6]sf] wfuf]

g

SEWING RUNS

l;lj¨ /G;\

KjfO{G6 -=_ eGbf aflx/ uPsf]
l;nfO{

h

PEEL OFF

kLn ckm

tf:g] sfd

i

INSECURE

O{g;]Sof]/

c;'/lIft l;nfO{

j

LETTER MISSING

n]6/ ldl;¨

5'6]sf] cIf/

k

MISS ALIGNED

dL; PnfOG8

ns gePsf] l;nfO{

l

PRINT SMEARED

lk|G6 l:dc8{

5ØflkPsf] /¨

m

CENTER OFF

;]G6/ ckm

;]G6/df gk/]sf]
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अभ्यास १: शिफे क्ट कोिबारे जानकारी
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लिफे क्ट कोिबारे जािकारी

WHAT के

कपिामा भएको लिफे क्ट कसरी जााँच्ि सलकन्ि

HOW कसरी

सामलू हक काया-:
•
•
•
•

TIME सर्मय

पाठको पररचय लर्दिे र पाठको उद्देश्यहरु बारे ििफि गिे ।
कपिा लसिाउाँर्दा लिफे क्ट कसरी हुन्ि भन्िे बारे ििफि गिे ।
कपिा लसिाउाँर्दा उलचत ध्याि भएि भिे के हुन्ि भिेर ििफि गिे ।
लिफे क्ट कोिका प्रकारहरू हुन्िि् ।

७ घण्टा

RESOURCES
हातेपत्र , लिफे क्ट भएको कपिा
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: शिफे क्ट कोि बारे जानकारी
१. लिफे क्ट कोि भन्िािे के बलु झन्ि ?
२. लिफे क्ट कोि कलत प्रकारका हुन्िि् ?
३. कपिा लसिाउाँर्दा ध्याि लर्दिपु िे बाँर्दु ाहरू के के हुि् ?
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इिेशक्ट्रकि शसिाई र्मेशिन चिाउने
पाठ योजना :इिेशक्ट्रकि शसिाई र्मेशिन चिाउने
शबषय (सीप/अिधारणा):
इिेशक्ट्रकि शसिाई र्मेशिन चिाउने
काया िधाक उद्धेश्य (Performance Objective):
अवटथा : कुिैपलि इिेलक्िकि मेलशि लर्दइएमा
के काम : इिेलक्िकि लसिाई मेलशि चिाउिे
कलत राम्रो : कपिा अिसु ार वेग (Speed) लमिाइएको ि, मेलशिको एलक्सिेटर कन्िोि गररएको ि, कपिाको गणु टतर
(Quality) अिसु ार मेलशिको एलक्सिेटर कन्िोि गररएको ि र मेलशि सरु लक्षत तररकािे चिाएको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु ( Enabling Objectives):
• मेलशिका पाटापज
ू ा बारे बयाि गिे ।
• मेलशििे कसरी काम गिा भन्िे बारे ििफि गिे ।
• मेलशिका प्रकार बारे व्याख्या गिे ।
• मेलशिका अवटथा बारे उल्िेख गिे ।
• एलक्सिेटरको पररचय लर्दिे ।
• फुट प्यािि (Foot Paddle) कन्िोि (Control) बारे जािकारी लर्दिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
इिेलक्िकि मेलशि र्देखाएर त्यसिे कसरी काम गर्दाि होिा भिेर
ििफि गिे ।
पाठको पररचय लर्दिे र पाठको उद्देश्यबारे बताउिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
ििफि, प्रश्न उिर
• मेलशिको काम, प्रकार बारे ििफि गिे ।
सीप प्रर्दशाि
समहू र एकि काया

• एलक्सिेटरको पररचय र काम गिेत तरीका बारे ििफि गिे ।
• फुट प्यािि (Foot Paddle) कन्िोि (Control) बारे
जािकारी लर्दिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशका जम्मै पररक्षाथीिे र्देख्िे गरे र टााँटिे र
त्यसमा भएका खिु ् लकिाहरु अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• समहू मा पररक्षाथीिाई सीपको अभ्यास गराउिे ।
• एकि अभ्यास गराउिे ।
• प्रत्येक पररक्षाथीिाई सीपको अभ्यास गराउिे ।
• पररक्षाथीको सीपको मल्ु याांकि काया सम्पार्दि लिर्देलशका
अिसु ार गिे र आवश्यक पृष्ठपोर्ण लर्दिे ।
सारांि Summary:
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र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

इिेलक्िकि
मेलशि
लफ्िप चाटा

३०लम

सेतो पाटी

४

एलक्सिेटर र
फुट प्यािि
को लचत्र

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

प्रश्न उिर

एलक्सिेटर र फुट पेिि िे के काम गर्दाि?

३०लम

जम्मा समय: ५ घण्टा

अध्ययन सार्माग्रीहरु: ईिेशक्ट्रकि र्मेशिन चिाउने
पररचय: ईिेलक्िकि मेलशि चिाउिु भन्र्दा पलहिे यसका पाटापजु ाा र यसिे कसरी काम गर्दाि भिेर थाहा पाउिु जरुरी ि ।
मेलशिका पाटापजु ााहरु लिम्ि प्रकारका िि् ।
१

टपि
ु पीि (Spool Pin ): मेलशिको मालथको भागमा धागो राख्ि बिाइएको िन्िी हो ।

२

थ्रेि गाइि (Thread Guide ): धागोिाई टपि
ु पीि र्देलख लसयो सम्म िाि मद्दत गिे ।

३

टेन्सि लिक्स (Tension Disc): र्दईु वटा चक्काको वीचमा धागो हाल्िे र धागोको प्रेशर (Pressure )िाई कन्िोि
(Control )गिा वीचमा लटपङ (Spring) हािेको हुन्ि जसिे धागोको एिजसमेन्ट (Adjustment) राम्रोसाँग हुन्ि ।

४

टेक अप लिभर (Take up Lever): मेलशिको फ्रन्ट (Front) मा लफट गरे को हुन्ि। यसिे धागोिाई ति माथी िािे काम
गिा ।

५

लििि बार (Needle Bar): लसयोिाई च्याप्ि बिाएको लटटि (Steel) को िण्िी हो ।

६

बलबि बार (Bobbin Bar): Bobbin राख्िे ठााँउ ।

७

प्रेशर फुट (Pressure Foot) : कपिािाई च्याप्ि र प्रेशर बार (Pressure Bar) मा जोिेको मेलशिको तल्िो भागमा हुन्ि।

८

प्रेशर फुट लिफ्टर (Pressure Foot Lifter) : प्रेशर फुट (Pressure Foot) िाई ति र माथी गिे ।

९

लटटच रे गि
ु ेटर (Stitch Regulator) : लटटच (Stitch) को िम्वाई (Length ) लियन्त्रण (Control) गिा ।

१० बलबि वाईन्िर (Bobbin Winder): Bobbin मा धागो भिे मेलशिको Side भएको भाग.
११ फ्िाई हुइि (Fly Wheel): मेलशििाई चल्ि मद्दत गिे ।
१२ टिाइि प्िेट (Slide Plate): रे किाइाँगि (Rectangle) आकारको प्िेट जिु , बलबि के स हाल्िे ठाउाँमा हुन्ि
१३ लफि िग (Feed Dog): यसको र्दााँत हुन्ि र लििि प्िेट (Needle Plate) मा लफट गरे को हुन्ि जसिे कपिा सािे काम
गिा ।
१४ लििि प्िेट (Needle Plate) : आधी गोिो प्िेट हो जसमा लसयो जािे र लफि िग राख्िे प्वाि हुन्ि ।
१५ फुट प्यािि (Foot Paddle): गलत लियन्त्रण (Speed Control) गिा सबै भन्र्दा ति राखेको वगााकार (Square) सेपको
को प्िेट
१६ तेि राख्िे भााँिो (Oil Container)
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ईिेशक्ट्रकि र्मेशसनका पाटा पुजााहरू
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कार्य-सम्पादन ननदे शिका: इलेक्ट्रिकल मेशिन चलाउने

लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्धेश्य:

आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

ईिेलिकि लसिाई मेलशि चिाउिे
अवटथा : कुिै पलि इिेलक्िकि मेलशि लर्दइएमा
के काम : ईिेलिकि लसिाई मेलशि चिाउिे
कलत राम्रो: कपिा अिसु ार वेग (Speed) लमिाइएको ि, मेलशिको एलक्सिेटर कन्िोि गररएको ि,
कपिाको गणु टतर (Quality) अिसु ार मेलशिको एलक्सिेटर कन्िोि गररएको ि । र मेलशि
सरु लक्षत तररकािे चिाएको ि ।
ईिेलिकि मेलशि, प्िग प्वाइट, फुट पेिि

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
मेलशििाई प्िग प्वाइट सके टमा जोि्िे ।
प्िग अि गिे ।
एउटा खट्टु ािे लबटतारै फुट पेिि लियन्त्रण गिे ।
फुट पेिििाई र्दईु र्दईु सेकेण्िमा लथच्िे र िोि्िे ।
खिु ् लकिा िम्बर ५ िाई क्रलमक रुपमा एक घण्टा सम्म अभ्यास गिे ।
मेलशििाई बन्र्द गिे ।
मेलशििाई प्िग प्वाइट सके टबाट लिकाल्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- खिु ् लकिा िम्बर ५
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: इिेशक्ट्रकि र्मेशिन चिाउने
Date (लमलत)
:
To (िाई)
:
From (बाट)
:
Subject (लबर्य)
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
इिेलक्टकि मेलशि चिाउिे

WHAT के

इिेलक्िकि मेलशि चिाउिे

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक काया-:
• आवश्यक औजार सामाग्री सांकिि गिे ।
• क्रलमक तहगत प्रलक्रया अपिाएर मेलशि चिाउिे ।
• प्रलशक्षकको लिगरािीमा मेलशि चिाउिे र मल्ू याांकिको िालग र्देखाउिे ।

TIME सर्मय

५ घण्टा

RESOURCES
मेलशि
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: ईिेशक्ट्रकि र्मेशिन चिाउने
१. मेलशि चिाउर्दााँ के के कुराहरुमा ध्याि लर्दिपु िा ?
२. एलक्सिेटरको काम के हो?

३. फुट पेििको काम के हो?
४. मेलशिका चार पाटापजु ााको िाम िेख्िहु ोस् ।
५. मेलशि चिाउाँर्दा खट्टु ामा लियन्त्रण भएि भिे के हुन्ि?
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भााँशचएको शसयो फेने
पाठ योजना :भााँशचएको शसयो फे ने
शबषय (सीप/अिधारणा):
भााँलचएको लसयो फे िे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा: लवलभन्ि साइजको लसयो
के काम: भााँलचएको लसयो फे िे
कलत राम्रो: साइज अिसु ार लसयो रालखएको ि, लसऊाँर्दा लसयोिे टााँका राम्रोसगां िागेको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• लसयोको प्रकार बारे व्याख्या गिे ।
• लसयो फे िे अवटथा बारे जािकारी लर्दिे ।
• लसयो फे िे बेिामा ध्याि लर्दिुपिे बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
र्माध्यर्म
Methods
Key notes
Media
पररचय Introduction:
ििफि
लसयोका लबलभन्ि प्रकारहरु र्देखाई त्यसको काम के के होिा भिेर सोध्िे
।
पाठको पररचय लर्दिे र पाठको उद्देश्यमा ििफि गिे ।
र्मख्
ु य अंि Main Body:
ििफि र व्याख्या • लवलभन्ि प्रकारका लसयोहरु िि िगाएर लसयोको प्रकार बारे लसयोहरु
ु
व्याख्या गिे ।
• लसयो फे िे अवटथा बारे ििफि गिे ।
काया सम्पार्दि
काया सम्पार्दि
• लसयो फे िे बेिामा ध्याि लर्दिुपिे बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे ।
लिर्देलशका
लिर्देलशका
• काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको सहायतािे सीपको प्रर्दशाि गिे ।
• प्रलशक्षाथीहरुिाई पलहिे समहू मा सीपको अभ्यास गराउिे र
पलि एकि अभ्यास गराउिे ।
• एकि अभ्यासको मल्ू याांकि गिे ।
• आवश्यक लिर्देशि लर्दिे ।
सारांि Summary:
प्रश्न उिर
कुि लसयो के मा प्रयोग हुर्दााँ रहेिि त?
लसयो फे र्दाा ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरु के के हुि?

सर्मय
Time
१५

३०

१५

जम्मा समय: १ घण्टा
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: भााँशचएको शसयो फे ने
पररचय:
लसयो भिेको कपिा लसउि चालहिे लटटिको एक र्देलख इन्च मलसिो टुक्रा हो जटमा एकालतर धाररिो चच्ु चो हुन्ि भिे अकोलतर
धागो लिराउि आाँखा आकारको मलसिो प्वाि हुन्ि । लसिाई मेलशिमा राख्िे लसयो लवलभन्ि प्रकार र साइजको हुन्ि जिु कपिाको
प्रकार अिसु ार प्रयोग गिापु िा ।

यलु िभासि लसयो
मेलशिमा लसयो राख्र्दै
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका: भााँशचएको शसयो फे ने
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
भााँलचएको लसयो फे िे
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:

अवटथा: लवलभन्ि साइजको लसयो
के काम: भााँलचएको लसयो फे िे
कलत राम्रो: साइज अिसु ार लसयो रालखएको ि, लसऊाँर्दा लसयोिे टााँका राम्रोसगां िागेको ि ।

आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

मारतोि, लसयो
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सक
ां िि गिे ।
लसिाई मेलशि अि ि िै ि जाचाँ गिे ।
यलर्द मेलशि अि (ON) ि भिे वन्र्द गिे ।
लसयोको अवटथा कटतो ि हेिे (भााँचेको, बागों भएको) ।
परु ािो लसयोिाई माटोिको सहायतािे पेच घमु ाएर लिकाल्िे ।
ियााँ लसयो लसिाई मेलशिमा लफट गिे ।
सामािहरुिाई उलचत ठााँउमा भण्िारण गिे ।

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ५, ६
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: भााँशचएको शसयो फे ने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
भााँलचएको लसयो फे िे

WHAT के

भााँलचएको लसयो फे िे

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक काया-:
• आवश्यक औजार सामाग्री सांकिि गिे
• क्रलमक तहगत प्रलक्रया अपिाएर भााँलचएको लसयो फे िे
• प्रलशक्षक माफा त मल्ू याांकिको िालग र्देखाउिे

TIME सर्मय

१ घण्टा

RESOURCES
लसयो र माटुाि
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !
प्रश्नहरु: भााँशचएको शसयो फे ने
१. लसयो कलत प्रकारका हुन्िि् ?
२. लसयो फे र्दाा कुि कुरामा ध्याि लर्दिु पर्दाि ?
३. लसयो कुि अवटथामा फे िे ?
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इिेशट्रकि र्मेशिनर्मा धागो हालने र शसयोर्मा धागो शिराउने शिधी
पाठ योजना : शसङ्गि शनिि र्मेशिनर्मा धागो हालने र शसयोर्मा धागो शिराउने
शबषय (सीप/अिधारणा):
लसङ्गि लििि मेलशिमा धागो हाल्िे र लसयोमा धागो लिराउिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा: लवलभन्ि साइजको लसयो र धागो
के काम: लसयोमा धागो लिराउिे
कलत राम्रो: टेन्सि लिटक (Tension Disc) लमिाइएको (Adjust ) गरे को ि, सलह लर्दशाबाट धागो हािेको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• धागोको लबलभन्ि साइजका बारे उल्िेख गिे ।
• टेन्सि लिक्स (Tension Disc) लमिाउिुको महत्व बारे बयाि गिे ।
• धागो सेट गर्दाा लवचार गिाु पिे कुराहरुको बयाि गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
लसिाई मेलशिको लवलभन्ि भागबारे सोध्िे ।
पाठको पररचय लर्दिे र उद्देश्य माथी प्रकाश पािे ।

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time
१०

र्मुख्य अंि Main Body:
ििफि र व्याख्या

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

प्रश्न उिर

• धागोको लबलभन्ि साइजका बारे उल्िेख गिे ।
• टेन्सि लिटक (Tension Disc) लमिाउिुको महत्व बारे
बयाि गिे ।
• धागो सेट गर्दाा लवचार गिाु पिे कुराहरुको बयाि गिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको खिु ् लकिा अिुसार सीपको
प्रर्दशाि गिे ।
• सांवेर्दिशीि खिु ् लकिािाई जोि् लर्दिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको मद्दतिे सीपको सामलू हक र
एकि अभ्यास गराउिे ।
• बेिाबेिामा पृष्टपोर्ण लर्दिे र पररक्षाथीको सीपको मल्ु याांकि गिे ।
सारांि Summary:

२०

• टेन्सि लिटक (Tension Disc) भिेको के हो?
• सीपको प्रर्दशाि गर्दाा कुि चालह खिु ् लकिामा लवर्ेश ध्याि
लर्दिु पिे रहेि?

१०

जम्मा समय: ३० लम

40

अध्ययन सार्माग्रीहरु: शसङ्गि शनिि र्मेशिनर्मा धागो हालने र शसयोर्मा धागो शिराउने
धागो र्दईु प्रकारका हुन्िि:्
१.कटि (२०%) र पोलिटटर (८०%) लमलसएको धागो जसिाई यलु िभारसि धागो भलिन्ि ।
२.िाईिि धागो, जिु ईम्वाइिरी (Embroidery) गिे काममा प्रयोग हुन्ि । लसयोमा धागो लिराउर्दााँ टेन्सि लिक्स लमिाउाँर्दा
कपिा अिसु ार रे न्जमा राख्िपु िा । साधारणतया: टेन्सि लिक्स २.५ मा घमु ाउिु पिा जटिे गर्दाा धागो टाइट र िुज हुर्दिै ् ।शरुु मा
टेन्सि लिक्स लमिाउि लसक्र्दा अटोमेलटक टेन्शि रे न्जमा राख्िपु िा र हात बसेपलि १ वा ५ को अन्तरािमा लमिाउिु पिा । िामो
लसिाई गर्दाा मेलशिमा कम टेन्सि हुन्ि । धागो टेन्सि लिक्सबाट प्िेटमा लिराउिु पिा र यसरी लिराउाँर्दा धागो राम्ररी लिटकहरुको
वीचबाट लिरे को हुिपु िा । र्दइु वटा प्िेटहरु एक आपसमा घचेट्र्दा टेन्सि बढि र अिग हुर्दााँ टेन्सि घट्ि ।
शसङ्गि शनिि र्मेशिनर्मा धागो हालने
धागो हाल्िे लवधी:
१ टपि
ु पीि मा धागो हाल्िे।
२ थेि गाइिमा धागो िग्िे ।
३ टेन्सि लिक्समा धागो पसाउिे ।
४ टेक अप लिभरबाट धागो िलग लसयोमा धागो
लिराउिे ।
टेन्सि लिक्समा धागो हाल्िे तररका

लसयोमा धागो हाल्िे तररका
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका : शसङ्गि शनिि र्मेशिनर्मा धागो हालने र शसयोर्मा धागो शिराउने
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

शसङ्गि शनिि र्मेशिनर्मा धागो राख्ने
अवटथा: लवलभन्ि साइजको लसयो र धागो
के काम: लसङ्गि लििि मेलशिमा धागो राख्िे
कलत राम्रो: टेन्सि लिटकहरु (Tension Disc) लमिाइएको (Adjust ) गरे को ि, सलह लर्दशाबाट
धागो हािेको ि ।
धागो, लसयो
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका

#
१
१.१
१.२
१.३
१.४

खिु ् लकिाहरु
;Lof]df धागो हालने शिधी:
टपि
ु पीि मा धागो हाल्िे ।
थेि गाइिमा धागो िग्िे ।
टेन्सि लिक्समा धागो पसाउिे ।
टेक अप लिभरबाट धागो िलग लसयोमा धागो लिराउिे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- सबै
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हो/ि

होइि/
िै ि

पाठ योजना : ओभरिक र्मेशिनर्मा धागो राख्ने
शबषय (सीप/अिधारणा):
ओभरिक मेलशिमा धागो राख्िे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा: लवलभन्ि रांगको धागो
के काम: ओभरिक मेलशिमा धागो राख्िे
कलत राम्रो: टेन्सि लिटकहरु (Tension Disc) लमिाइएको (Adjust ) गरे को ि, सलह लर्दशाबाट धागो हािेको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• धागोको लबलभन्ि प्रकार बारे उल्िेख गिे ।
• टेन्सि लिक्सहरु (Tension Disc) लमिाउिुको महत्व बारे बयाि गिे ।
• धागो सेट गर्दाा लवचार गिाु पिे कुराहरुको बयाि गिे ।
तररकाहरु
र्मख्
ु य बाँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
लसिाई मेलशिको लवलभन्ि भागबारे सोध्िे ।
पाठको पररचय लर्दिे र उद्देश्य माथी प्रकाश पािे ।
ििफि र व्याख्या

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

प्रश्न उिर

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time
१० लम

• धागोको लबलभन्ि प्रकार बारे उल्िेख गिे ।
• टेन्सि लिटकहरु (Tension Disc) लमिाउिुको महत्व बारे
बयाि गिे ।
• थ्रेि गाइि, थ्रेि टटाम्प र टपि
ु लपि लमिाउिुको महत्व बारे
बयाि गिे ।
• n'k/ l;of]df wfuf] l5/fpg] बारे बयाि गिे ।
• धागो सेट गर्दाा लवचार गिाु पिे कुराहरुको बयाि गिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको खिु ् लकिा अिुसार सीपको
प्रर्दशाि गिे ।
• सांवेर्दिशीि खिु ् लकिािाई जोि् लर्दिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको मद्दतिे सीपको सामलू हक र
एकि अभ्यास गराउिे ।
• बे िाबे िामा पृष्टपोर्ण लर्दिे र पररक्षाथीको सीपको मुल्याां क ि
गिे ।

२० लम

• टेन्सि लिटक (Tension Disc) भिेको के हो?
• थ्रेि गाइि, थ्रेि टटाम्प र टपि
ु लपि भिेको के हो?
• सीपको प्रर्दशाि गर्दाा कुि चालह खिु ् लकिामा लवर्ेश ध्याि
लर्दिु पिे रहेि?

१० लम

जम्मा समय: ३० लम
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: ओभरिक र्मेशिनर्मा धागो राख्ने
धागो र्दईु प्रकारका हुन्िि:्
१.कटि (२०%) र पोलिटटर (८०%) लमलसएको धागो जसिाई यलु िभारसि धागो भलिन्ि ।
२.िाईिि धागो, जिु ईम्वाइिरी (Embroidery) गिे काममा प्रयोग हुन्ि । लसयोमा धागो लिराउर्दााँ टेन्सि लिक्स लमिाउाँर्दा
कपिा अिसु ार रे न्जमा राख्िपु िा ।
साधारणतया: cf]e/ns d]lzgdf #, $, % j6f;Dd wfuf]
k|of]u ul/G5 . % j6f wfuf] ePsf] cf]e/ns d]lzgnfO{
% y|]8 cf]e/ns / $ j6f wfuf] ePsf]nfO{ $ y|]8
cf]e/ns d]lzg elgG5 . % j6f wfuf] ePsf] cf]e/ns
d]lzgdf # jf % j6f wfuf] /fv]/ cf]e/ns ug{ ;lsG5 .
$ j6f wfuf] ePsf] cf]e/ns d]lzgdf # jf $ j6f
wfuf] /fv]/ cf]e/ns ug{ ;lsG5 . cf]e/ns d]lzgdf
alag s]; x'Fb}g .
$ y|]8 cf]e/ns d]lzgdf dfly b'O{j6f lg8n x'G5 /
tn b'O{j6f n'k/ lg8n x'G5 . % y|]8 cf]e/ns d]lzgdf dfly b'O{j6f lg8n x'G5 / tn tLgj6f n'k/
lg8n x'G5 .

ओभरिक मेलशिमा धागो हाल्िे लवधी
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका : ओभरिक र्मेशिनर्मा धागो राख्ने
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

ओभरिक र्मेशिनर्मा धागो राख्ने
अवटथा: लवलभन्ि साइजको लसयो र धागो
के काम: ओभरिक मेलशिमा धागो राख्िे
कलत राम्रो: टेन्सि लिटकहरु (Tension Disc) लमिाइएको (Adjust ) गरे को ि, सलह लर्दशाबाट
धागो हािेको ि ।
धागो, लसयो

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१
१.१
१.२
१.३
१.४
२
२.१
२.२
२.३
२.४

खिु ् लकिाहरु
;Lof]df धागो हालने शिधी:
ओभरिक मेलशिमा भएको थ्रेि टटाम्पको ५ वटा टपि
ु पीि मा धागो हाल्िे।
थेि गाइिमा धागो िग्िे ।
टेन्सि लिक्समा धागो पसाउिे ।
टेक अप लिभरबाट धागो िलग wfuf] lg8n af/ x'Fb} लसयोमा धागो लिराउिे ।
n'k/ ;Lof]df wfuf] xfNg] ljwLM
ओभरिक मेलशिमा भएको थ्रेि टटाम्पको ५ वटा टपि
ु पीि मा धागो हाल्िे।
y|]8xf]ndf wfuf] l5/fpg] .
6]G;g l8S;df wfuf] /fVg] .
y|]8 ufO8 x'Fb} n'k/ l;of]df wfuf] l5/fpg] .

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- सबै
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: ओभरिक र्मेशिनर्मा धागो राख्ने
Date (लमलत)
:
To (िाई)
:
From (बाट)
:
Subject (लबर्य)
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लसयोमा धागो लिराउिे

WHAT के

ओभरिक मेलशिमा धागो राख्िे

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक काया-:
• आवश्यक औजार सामाग्री सांकिि गिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार सीपको अभ्यास गिे ।
• प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीहरुिाई आवश्यक पृष्टपोर्ण लर्दिे ।

TIME सर्मय

१|२ घण्टा

RESOURCES
लसयो, धागो, मेलशि
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: ओभरिक र्मेशिनर्मा धागो राख्ने
१. टेन्सि लिक्सको रे न्ज भन्िािे के बझ्ु िहु ुन्ि ?
२. ओभरिक मेलशिमा धागो कलत वटा सम्म राख्िे हुन्िि् ?
३. मेलशिमा धागो हाल्र्दा के के सावधािीहरु अपिाउिु पिा ?
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बशबनर्मा धागो भने
पाठ योजना :बशबनर्मा धागो भने
शबषय (सीप/अिधारणा):
बलबिमा धागो भिे
काया िधाक उद्देश्य (Perfromance Objective)
अवटथा: बलबिमा धागो िभएमा
के काम: बलबिमा धागो भिे
कलत राम्रो: धागो कलटसएर भरे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्देश्यहरु (Enabling Objectives):
• बलबिको पररभार्ा लर्दिे ।
• बलबिमा धागो भर्दाा िुज भयो भिे के हुन्ि भिेर ििफि गिे ।
• बलबिमा धागो लकि हाल्िपु िा भिेर ििफि गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि र प्रश्न उिर
• बलबि र्देखाउिे र यसको प्रयोग कहााँहुन्ि होिा भिेर ििफि
गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे र उद्देश्यहरुमा ििफि गिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
ििफि र प्रश्न उिर
• बलबिको बटिे ठााँउ र्देखाउिे र बलबि धागो फे र्दाा ध्याि लर्दिु
पिे कुराहरु बारे जािकारी लर्दिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशकामा भएको खिु ् लकिा अिसु ार सीपको
प्रर्दशाि गिे ।
सीप प्रर्दशाि
• सांमवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरुमा जोि्लर्दिे ।
• पररक्षाथीहरुिाई समहू मा सीपको अभ्यास गिे लर्दिे र पलि काया
सम्पार्दि लिर्देलशकामा अिसु ार एकि अभ्यास गिालर्दिे ।
• पररक्षाथीहरुको सीपको अभ्यास हेरेर पृष्टपोर्ण लर्दिे ।
सारांि Summary:
प्रश्न उिर
• यो सीपमा सांमवेर्दिशीि खिु ् लकिा िम्बर कुि हो र लकि?
• बलबिमा धागो भर्दाा लकि कलटसएर भिे?

र्माध्यर्म
Media
प्रयोगात्मक

सर्मय
Time
१०

२०
काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१०

जम्मा समय: ३० लमिेट
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: बशबन के स फे ने
पररचय:
बलबि भिेको धागो भिे वीचमा प्वाि भएको गोिो उपकरण हो जटको मलसिमा लिलर्दाष्ट ठाउाँ हुन्ि र मलसिबाट राख्ि र लिकाल्ि
लमल्ि । बलबि र्दईु प्रकारको पर्दाथािे बिेको हुन्ि: प्िालष्टक तथा मेटि । बलबि लसांगि लििि मेलशिमा मात्र प्रयोग हुन्ि ।
कुिै कपिा लसिाउाँर्दा ति र माथी र्दबु ै लतर धागो आउि र कपिा बलियो बिाउिको िागी बलबिमा धागो भिपाु िा । बलबिमा धागो
भर्दाा धागोिाई टपि
ु पीिमा हाल्िे र टेन्सि लिक्समा िलग बलबि वाइन्िरमा बलबिमा बेिे ।

वलवि के श र फ्रन्ट िोलिग र टप िोलिगां

िशिन

वलवि बटिे ठााँउ
वलवि र धागोहरु
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्देश्य
(Perfromance
Objective)
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

बशबनर्मा धागो भने
बलबिमा धागो भिे
अवटथा: बलबिमा धागो िभएमा
के काम: बलबिमा धागो भिे
कलत राम्रो: धागो कलटसएर भरे को ि ।
मेलशि, धागो बलबि
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका

#

खिु ् लकिाहरु
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

लसिाइ मेलशि अि गिे ।
धागोिाई टपि
ु पीिमा हाल्िे ।
थ्रेि गाइिको मद्दतिे धागोिाई टेन्सि लिक्समा िैजािे ।
बलबििाई बलबि वाइण्िरमा राख्िे ।
बलबि वाइण्िरमा जोलिएको प्िेटिाई घचेट्िे ।
फुट प्यािि लबटतारै लथच्िे ।
बलबि भरे पलि बलबििाई बलबि वाइण्िरबाट लिकाल्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ४, ५, ६
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: बशबनर्मा धागो भने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT के

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
बलबिमा धागो भिे

बलबिमा धागो भिे

• काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको मद्दतिे बलबिमा धागो भिे ।
• धागो कलटसएर भरे को ि िै ि जााँच गिे ।

HOW कसरी

TIME सर्मय

:
:
:
:

३० लमिेट

RESOURCES
बलबि धागो
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
प्रश्नहरु: बशबनर्मा धागो भने
१. बलबि भिेको के हो ?

२. बलबििे कसरी काम गिा ?

३. बलबिमा धागो भर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरु के के होिा ?
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बशबन के स फेने
पाठ योजना :बशबन के स फे ने
शबषय (सीप/अिधारणा):
बलबि के स फे िे
काया िधाक उद्देश्य (Performance Objective)
अवटथा: बलबि िुज भएको मेलशि
के काम: बलबि के स फे िे
कलत राम्रो: बलबि सलह अवटथा (Condition) मा फे रे को ि र मेलशि अिसु ार बलबि के स फे रे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्देश्यहरु (Enabling Objectives)
• बलबि लकि फे िे भन्िेबारे उल्िेख गिे ।
• बलबिका प्रकार र साइज बारे जािकारी लर्दिे ।
• बलबि फे र्दाा ध्याि लर्दिु पिे कुराहरु बारे जािकारी लर्दिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
• बलबि के स र्देखाउिे र त्यसिे कसरी काम गिा होिा भिेरे
ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे र पाठको उद्देश्य बारे ििफि गिे ।
र्मख्
ु य अंि Main Body:
•
•
•
•

बलबि लकि फे िे भन्िेबारे उल्िेख गिे ।
बलबिका प्रकार र साइज बारे जािकारी लर्दिे ।
बलबि फे र्दाा ध्याि लर्दिु पिे कुराहरु बारे जािकारी लर्दिे ।
काया सम्पार्दि लिर्देलशकामा भएको खिु ् लकिा अिसु ार सीपको
प्रर्दशाि गिे ।
• सांमवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरुमा जोि्लर्दिे ।
• पररक्षाथीहरुिाई समहू मा सीपको अभ्यास गिे लर्दिे र पलि काया
सम्पार्दि लिर्देलशकामा अिसु ार एकि अभ्यास गिालर्दिे ।
• पररक्षाथीहरुको सीपको अभ्यास हेरेर पृष्ठपोर्ण लर्दिे ।
सारांि Summary:
• यो सीपमा सांमवेर्दिशीि खिु ् लकिा िम्बर कुि हो र लकि?
• बलबि के सको साईज लकि फरक भएको होिा ?

र्माध्यर्म
Media
प्रयोगात्मक

सर्मय
Time
१०

२०
काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१०

जम्मा समय: ३०लमिेट
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: बशबन के स फे ने
बलबि के स भिेको लसिाई मेलशिमा राख्ि तथा
लिकाल्ि लमल्िे उपकरण हो जस लभत्र धागो रालख बलबि
लिराइन्ि । बलबि के स लसङि लििि भएको लसिाई
मेलशिमा मात्र हुन्ि ।
बलबि के स लबग्रिाको धेरै कारणहरु हुन्िि् जटतै:
बलबि के सबाट धागो िुज भएर लिलटकएको अवटथामा,
बलबि के स बलबि हाउलजङ लभत्र िगएको अवटथामा,
लसयो बलबि के समा अि्केमा, बलबि के सको लफ्िप
कभर लिटके मा र बलबिमा लखया िाग्यो भिे बलबि के स
फे िापु िा । बलबि प्रायश: प्िालटटक र मेटि बाट बिेको
हुन्ि । बलबिको साइज मेलशि अिसु ार फरक हुन्ि ।
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्देश्य
(Performance
Objective)
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

बशबन के स फे ने
बलबि के स फे िे
अवटथा: बलबि िुज भएको मेलशि
के काम: बलबि के स फे िे
कलत राम्रो:
बलबि सलह अवटथा (Condition) मा फे रे को ि र मेलशि अिसु ार बलबि के स फे रे को ि ।
बलबि, बलबि के स, धागो
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका

#
१.
२.
३.
४.
५.

खिु ् लकिाहरु
लसिाई मेलशिको प्िग लिकािेर मेलशि बन्र्द गिे ।
लसिाई मेलशिको टिाइि प्िेटिाई साइिमा तान्िे ।
बलबि के सको अवटथा लिररक्षण गिे ।
यलर्द बलबि के सको धागो लिलटकिे ठाउाँ खक
ु ु िो भएमा आवश्यकता अिसु ार कटिे ।
बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लिराउिे ।

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ५
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: बशबन के स फे ने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT के

HOW कसरी

TIME सर्मय

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
बलबि के स फे िे

बलबि के स फे िे

•
•
•

लर्दइएको बलबिको बलबि के स फे िे ।
आवश्यकता अिसु ार बलबि के सिाई कटिे र धागो राखेर हेिे ।
एक अकााको बलबि के स जााँच्िे र सीपको अभ्यास गिे ।

३० लमिेट

RESOURCES
बलबि र बलबि के स र धागो
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: बशबन के स फे ने
१. बलबिको काम के हो?
२. बलबि बलबि के समा राख्र्दा ध्यािलर्दिु पिे बाँर्दु ाहरु के के हुि?
३. बलबि के स कुि कुि अवटथामा फे िाु पिा ?
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चाप शर्मिाउने
पाठ योजना : चाप शर्मिाउने
शबषय (सीप/अिधारणा):
चाप लमिाउिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : कपिा लसिाउिे बेिा
के काम : चाप लमिाउिे
कलत राम्रो: कपिा अिसु ार चाप लमिेको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• चापको पररभार्ा लर्दिे ।
• चापको साइज सम्बन्धी उल्िेख गिे ।
• चापको प्रकार सम्बन्धी व्याख्या गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
चाप र्देखाउिे र त्यसिे कसरी काम गिा भिेर ििफि गिे ।
पाठको पररचय लर्दिे र उद्देश्यहरुमा ििफि गिे ।
र्मख्
ु य अंि Main Body:
ििफि व्याख्या
• चापको पररभार्ा लर्दिे ।
सीपको प्रर्दशाि

• लवलभन्ि साइजको चाप र्देखाएर त्यसिे कसरी काम गिा भिेर
ििफि गिे ।
•
•
•
•

प्रश्न उिर

चापको प्रकार सम्बन्धी व्याख्या गिे ।
काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार सीपको प्रर्दशाि गिे ।
लवलभन्ि प्रकारको कपिामा चापको अभ्यास गराउिे ।
एकि अभ्यास गराउिे र सीपको मल्ू याांकि गिे ।
सारांि Summary:
• चापिे कसरी काम गिा ?
• चाप कलत प्रकारका िि?्

र्माध्यर्म
Media
चाप

सर्मय
Time
१०

लवलभन्ि
२०
साइजको
चापको
फोटोहरु
काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१०

जम्मा समय: ३० लमिेट
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: चाप शर्मिाउने
पररचय:
चाप भिेको मेलशिको एक भाग हो जसिे कपिािाई प्रेशर लर्दई च्याप्िे काम गर्दाि र लसिाउिमा मद्दत गिा । चापिाई प्रेशर फुट
पलि भलिन्ि । मख्ु यतया यो ३ प्रकारको हुन्ि:
१. हाई शान्क (High Shank)
२. िो शान्क (Low Shank)
३. टिान्ट शान्क (Slant Shank)

कपिाको प्रकार अिसु ार लबलभन्ि प्रकारको प्रेशर फुट प्रयोग हुन्ि ।
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका: चाप लमिाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:

चाप लमिाउिे

आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

चाप, प्रेशर फुट लिफ्टर, लफि िग

अवटथा : कपिा लसिाउिे बेिा
के काम : चाप लमिाउिे
कलत राम्रो: कपिा अिसु ार चाप लमिेको ि ।

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.

आवश्यक सामाग्रीहरु सक
ां िा गिे ।
लसिाई मेलशि अि गिे ।
प्रेशर फुट लिफ्टरको मद्दतिे चाप उठाउिे ।
लर्दइएको कपिा चाप र लफि िगको वीचमा लिराउिे ।
प्रेशर फुट लिफ्टरिाई लबटतारै िोि्िे ।
कपिा अिसु ार चाप लमिाउिे ।

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ५,६
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: चाप शर्मिाउने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT के

:
:
:
:

लसिाई मेलशिमा चाप लमिाउिे

HOW कसरी

TIME सर्मय

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
चाप लमिाउिे

• लर्दइएको मेलशिमा चाप लमिाएर लसिाई गिे ।
• सीपको अभ्यास गर्दाा काया सम्पार्दि लिर्देलशकाा अिसु ार गिे ।
• चाप लमिाएर गरे को लसिाई प्रलशक्षकिाई मल्ू याांकिको िालग र्देखाउिे ।

३० लमिेट

RESOURCES
कपिा, लसिाई मेलशि
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !
प्रश्नहरु: चाप शर्मिाउने
१. चापको पररभार्ा लर्दिहु ोस् ।
२. चापिे कसरी काम गिा ?

३. चापका प्रकारहरु िेख्िहु ोस् ।
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शथटच रे गि
ु ेटर शर्मिाउने
पाठ योजना :शथटच रेगुिेटर शर्मिाउने
शबषय (सीप/अिधारणा):
लटटच रे गि
ु ेटर लमिाउिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : कपिा लसिाउिे बेिा
के काम : लटटच रे गि
ु ेटर लमिाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको कपिा अिसु ार लटटच रे गि
ु ेटर लमिाइएको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• लटटच रे गि
ु ेटरको महत्वबारे उल्िेख गिे ।
• लटटच रे गि
ु ेटरको िम्बरहरु बारे उल्िेख गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
• लसिाई मेलशिका लवलभन्ि भागहरु भन्ि र र्देखाउि िगाउिे र

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

मेलशि

१०

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

२०

लटटच रे गि
ु ेटर रहिे ठााँउ र्देखाउिे र त्यसबारे ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्य ििफि गिे ।
र्मख्
ु य अंि Main Body:
समहू र एकि अभ्यास
सीपको मल्ू याांकि

प्रश्न उिर

• लटटच रे गि
ु ेटरको काम बारे ििफि गिे ।
• लटटच रे गि
ु ेटरको िम्बर र त्यसबाट गररिे लसिाई बारे ििफि
गिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे र
सांवेर्दिशीि खिु ् लकिािाई प्राथलमकता लर्दिे ।
• सीपको अभ्यास समहू मा काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार
गराउिे ।
• एकि अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुिे गरे को सीपको मल्ू याांकि
गिे।
सारांि Summary:
लटटच रे गि
ु ेटरमा कलत िम्बर सम्म हुन्ि?
सीपको प्रर्दाशि गर्दाा कुि चााँलह खिु ् लकिामा लवर्ेश ध्याि लर्दिपु िे
रहेि?

लसिाई मेलशि
लवलभन्ि
प्रकारका
कपिाहरु

१०

जम्मा समय: ३० लमिेट
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: शथटच रेगुिेटर शर्मिाउने
कालटएको कपिा अिसु ार टााँकाको िम्वाई सािो वा ठुिो गिे काम लटटच रे गि
ु ेटरिे गिा । लटटच रे गि
ु ेटर एउटा लसयो भएको मेलशि
(Single Needle Machine )र र्दइु टा लसयो भएको मेलशिमा (Double Needle Machine ) मात्र हुन्ि । लटटच रे गि
ु ेटरको
िम्बर १, १.५, २, २.५, ३, ३.५, ४, ४.५ र ५ सम्म हुन्ि । कपिा अिसु ार लटटच रे गि
ु ेटर लमिाउिु पिा ।जटतै: साटि लसल्कको
(Satin, Silk) िागी लटटच रे गि
ु ेटरको िम्बर १.५ र्देलख २ सम्म हुन्ि । त्यटतै लजि, िािा र जटु को(Jean, Leather, Jute )
िागी लटटच रे गि
ु ेटर िम्बर ४ र्देलख ५ सम्म हुन्ि र कटि (Cotton) कपिाको िागी २.५ िम्बर हुन्ि जसिाई टटाििाि लटटच
(Standard Stich) पलि भलिन्ि ।

शस्िच रेगुलेिर मेशसन
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

शथटच रेगुिेटर शर्मिाउने
लटटच रे गि
ु ेटर लमिाउिे
अवटथा : कपिा लसिाउिे बेिा
के काम : लटटच रे गि
ु ेटर लमिाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको कपिा अिसु ार लटटच रे गि
ु ेटर लमिाइएको ि ।
लसिाई मेलशि र लवलभन्ि प्रकारका कपिाहरु
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका

#

खिु ् लकिाहरु
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

आवश्यक सामाग्रीहरु सक
ां िि गिे ।
लसिाई मेलशि अि गिे ।
मेलशिमा चाप लमिाउिे ।
लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा राख्िे ।
लर्दइएको कपिािाई उि रे न्जमा राखेर लसिाउिे ।
लटटच रे गि
ु ेटरको रे न्ज घटवढ गिे ।
सेट गरे को रे न्जमा कपिा लसिाउिे ।
प्रयोग गररएका सामाग्रीहरु यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ४, ६

61

हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: शथटच रेगुिेटर शर्मिाउने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT के

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लटटच रे गि
ु ेटर लमिाउिे

लर्दईएको कपिामा लटटच रे गि
ु ेटर लमिाएर लसिाई गिे

HOW कसरी

TIME सर्मय

:
:
:
:

• आवश्यक औजार सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
• काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार लटटच रे गि
ु ेटर लमिाएर लसिाई गिे ।
• गरे को लसिाई प्रलशक्षकिाई मल्ू याांकिको िालग र्देखाउिे ।

३० लमिेट

RESOURCES
लसिाई मेलशि, लवलभन्ि प्रकारका कपिाहरु, काया सम्पार्दि लिर्देलशका
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !
प्रश्नहरु: शथटच रेगुिेटर शर्मिाउने
१. मेलशिमा लटटच रे गि
ु ेटर बटिे ठााँउ र्देखाउिहु ोस् ।
२. लटटच रे गि
ु ेटरको काम के हो?

३. लटटच रे गि
ु ेटरमा कलत सम्म िम्बर हुन्ि ?

४. कटि कपिाको िागी कलत िम्बरमा लटटच रे गि
ु ेटर सेट गिाु पिा ?
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अि्केको धागो शनकालने
पाठ योजना :अि्केको धागो शनकालने
शबषय (सीप/अिधारणा):
अि्केको धागो लिकाल्िे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : धागो सट्टिमा फसेको मेलशि
के काम : अि्केको धागो लिकाल्िे
कलत राम्रो: धागो लिलटकए पलि मेलशििे काम गरे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• धागो अि्लकिक
ु ा कारणहरु बारे ििफि गिे ।
• अि्केको धागो लिकाल्र्दा ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
धागो अि्लकएको मेलशि र्देखाएर त्यसमा के समटया ि भिेर ििफि
गिे ।
पाठको पररचय लर्दिे र उद्देश्यहरुमा ििफि गिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दाशि
• मेलशिमा धागो के कारणिे अि्लकन्ि भिेर ििफि गिे ।
एकि र सामलू हक
• अि्केको धागो लिकाल्र्दा ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरुमा ििफि गिे ।
अभ्यास
• काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे र
सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिािाई प्राथलमकता लर्दिे ।
• सीपको अभ्यास समहू मा काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार
गराउिे ।
• एकि अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुिे गरे को सीपको मल्ू याांकि गिे ।
सारांि Summary:
प्रश्न उिर
के कारणिे गर्दाा धागो सट्टिमा अिलकन्ि?
अिके को धागो सरु लक्षत तवरिे कसरी लिकाल्ि सलकन्ि?

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

धागो
अि्लकएको
मेलशि

१०

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका
लसिाई मेलशि

२०

१०

जम्मा समय: ३० लमिेट
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: अि्केको धागो शनकालने
पररचय:
लवद्यतु ीय लसिाई मेलशिमा कपिा लसिाउाँर्दा धागो सट्टिमा अि्लकि सक्ि । बलबि, बलबि के स तथा बलबि हाउलजङ लभत्रसम्म
कसेर रालखएि भिे धागो अि्लकन्ि र मेलशि राम्रो साँग चल्र्दैि । कपिा पलि लफि िगमा अि्लकन्ि । त्यटतै मेलशि उल्टो
चिाएमा, मेलशि चालहिे भन्र्दा धेरै वेगमा चिाएमा पलि धागो अि्लकन्ि ।

स-सािा धागो अि्केको लिकाल्र्दै

मेलसिमा धागो अि्केको

िशिन के स ि सट्टल
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

अि्केको धागो शनकालने
अि्केको धागो लिकाल्िे
अवटथा : धागो सट्टिमा फसेको मेलशि
के काम : अि्केको धागो लिकाल्िे
कलत राम्रो: धागो लिलटकए पलि मेलशििे काम गरे को ि ।
लवद्यतु ीय लसिाई मेलशि, बलबि, धागो, सट्टि, धागो काट्िे कै ची,(Thread Cutter), लचम्टा
(Twizzer)

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
लसिाई मेलशि बन्र्द गिे ।
मेलशिको मालथल्िो भागिाई लबटतारै पल्टाउिे ।
बलबि हाउलजङां बाट बलबि के स लिकाल्िे ।
बलबि के सबाट बलबि लिकाल्िे ।
बलबि हाउलजङमा अि्केको धागो लचम्टाको सहायतािे लिकाल्िे ।
यलर्द धागो अि्केर लभत्री भाग सम्म रहेमा लमस्त्रीिाई बोिाउिे ।

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ६, ७
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: अि्केको धागो शनकालने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT के

HOW कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
अि्केको धागो लिकाल्िे

मेलशिमा अि्केको धागो लिकाल्िे

• आवश्यक औजार सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
• मेलशिमा अि्केको धागो लिकाल्िे ।
• धागो लिकािे पलि मेलशि चिाएर प्रलशक्षकिाई मल्ू याांकिको िालग र्देखाउिे ।

TIME सर्मय

३० लमिेट

RESOURCES
धागो अि्लकएको मेलशि
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !
प्रश्नहरु: अि्केको धागो शनकालने
१. मेलशिमा धागो लकि अि्लकन्ि?

२. मेलशिमा धागो िअि्काउि के गिपाु िा ?

३. मेलशिमा धागो भर्दाा ध्याि लर्दिपु िे बाँर्दु ाहरु िेख्िहु ोस।्
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र्मेशिनर्मा तेि फेने
पाठ योजना :र्मेशिनर्मा तेि फे ने
शबषय (सीप/अिधारणा):
मेलशिमा तेि फे िे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : सख्ु खा मेलशि वा तेि पहे ाँिो भएमा
के काम : मेलशिमा तेि फे िे
कलत राम्रो: लर्दइएको मापर्दण्ि अिसु ार तेि फे रे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• तेि फे िे समय बारे जािकारी लर्दिे ।
• तेिका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• तेि लकि फे िे कारण बारे बयाि गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
प्रश्न उिर र ििफि
• मेलशिमा हाल्िे तेि र्देखाउिे र सोध्िे यो कहााँ प्रयोग गररन्ि र
लकि?
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्य वताउिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
ििफि व्याख्या
सीप प्रर्दाशि

प्रश्न उिर

•
•
•
•

तेि लकि फे िे भिेर ििफि गिे ।
तेि फे िे समय बारे जािकारी लर्दिे ।
तेिका प्रकार बारे र्देखाएर जािकारी लर्दिे ।
काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे र
सांवेर्दिशीि खिु ् लकिािाई प्राथलमकता लर्दिे ।
• सीपको अभ्यास समहू मा काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार
गराउिे ।
• एकि अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुिे गरे को सीपको मल्ू याांकि
गिे।
सारांि Summary:
• कुि अवटथामा मेलशिको तेि फे िे ?
• तेि फे र्दाा ध्याि लर्दिपु िे कुराहरु के के हुि?्

र्माध्यर्म
Media
मेलशिमा हाल्िे
तेि

सर्मय
Time
१०

तेिका प्रकारहरु २०
हातेपत्र
काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१०

जम्मा समय: ३० लमिेट
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: र्मेशिनर्मा तेि फे ने
पररचय:
लवद्यतु ीय लसिाई मेलशि राख्िे तेििाई लमिरि आइि भलिन्ि । तेि र्दईु प्रकारका हुन्ि, पेिोके लमकि तेि र लमिरि तेि ।
पेिोके लमकि तेि लचपलचप, मरट्टतेि जटतो गन्ध तथा हल्का पहे ाँिो हुन्ि भिे लमिरि तेि पािी जटतो सफा हुन्ि र यसमा गन्ध
पलि हुर्दाँ िै र यसिाई सरु लक्षत साथ राख्िपु िा अन्यथा पािी भिेर लपउि पलि सक्ि । पेिोके लमकि तेि हाते मेलशिमा प्रयोग गररन्ि
भिे लमिरि तेि लवद्यतु ीय लसिाई मेलशिमा प्रयोग गररन्ि । मेलशिमा तेि भएि भिे मेलशि पि्लकन्ि, तेि कम भएमा मेलशि
तात्र्दि र तेि बलढ भएमा तेि चलु हएर लसिाई गर्दाा कपिामा िाग्ि । त्यसकारण मेलशिमा तेि बेिाबेिामा जााँच गरर राख्िपु िा र
सावधािीपवू ाक राख्िपु िा । साधरणतया: मेलशि चिाएको ६ मलहिा पलि तेि फे िाु पिा ।
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

र्मेशिनर्मा तेि फे ने
मेलशिमा तेि फे िे
अवटथा : सख्ु खा मेलशि वा तेि पहे ाँिो भएमा
के काम : मेलशिमा तेि फे िे
कलत राम्रो: लर्दइएको मापर्दण्ि अिसु ार तेि फे रे को ि ।
लसिाई मेलशि र तेि

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु
१.
२.
३.
४.

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
लसिाई मेलशि बन्र्द गिे ।
मेलशिको मालथल्िो भागिाई लबटतारै पल्टाउिे ।
ियााँ मेलशि भए मेलशि लभत्र उल्िेलखत मापर्दण्ि अिसु ार हाइ (High) र िो (Low) को वीच
सम्म ियााँ तेि भिे ।
५. परु ािो मेलशि र तेि पहे ाँिो भए तेि राखेको भााँिो लबटतारै लिकाल्िे ।
६. तेि फे रे पलि वा ियााँ तेि राखेपलि पल्टाएको मेलशििाई लसधा राख्िे ।
७. प्रयोगमा आएको सामाि सरु लक्षत ठााँउमा भण्िारण गिे ।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ४, ५
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: र्मेशिनर्मा तेि फे ने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
मेलशिमा तेि फे िे

मेलशिमा तेि फे िे

HOW कसरी
• आवश्यक औजार सामाग्री सांकिि गिे ।
• र्दईु प्रकारको तेि िुट्टाउि लर्दिे ।
• लवद्यतु ीय मेलशिमा हाल्िे तेिको पलहचाि गराएर काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार
मेलशिमा तेि फे िा िगाउिे ।
• प्रलशक्षकिाई मल्ू याांकिको िालग र्देखाउिे ।
TIME सर्मय

३० लमिेट

RESOURCES
मेलशि र तेिका प्रकारहरु
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: र्मेशिनर्मा तेि फे ने
१. मेलशिमा राख्िे तेि कलत प्रकारका हुन्िि् र लतिका िाम के के हुि?्
२. मेलशिमा तेि लकि हाल्िपु िा ?

३. तेि हाल्र्दा ध्यािलर्दिु पिे कुराहरु के के हुि?्
४. प्रयोग भईसके को तेि कटतो रांगको हुन्ि ?

५. मेलशिमा तेि हािेि भिे के हुन्ि?
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शसधा शसिाई गने
पाठ योजना :शसधा शसिाई गने (प्याट्रन १ - प्याट्रन कागज र कपिार्मा)
शबषय (सीप/अिधारणा):
लसधा लसिाई प्यािि कागज र कपिामा गिे सर्मय: ७ घण्टा १५ शर्मनेट
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : लसधा लिजाइि भएको प्यािि कागज र कपिा
के काम : लसधा लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई लसधा ि । ररभसा (Reverse Stitch) लटटच गरे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
;'/Iff
• a'9L cf}nf k]k/sf] d'lg /fv]/ k]k/ ;dfTg] .
• cf}nfx? lg8naf6 6f9f /fVg] .
• rZdfsf] k|of]u ug]{ . df:s nufpg]] .
• v's'nf] sk8f gnufpg], Pk|f]g nufpg] .
• skfn nfdf] eP /fd|/L afFWg] jf 6f]kL nufpg] .
u'0f:t/
• k]k/nfO{ gRofTg] .
• l;nfO{sf] nfO{g l;wf / yf]Knf nfO{g leq x'g' k5{ .
;'/lIft
•
•
•
•

tl/sfn] a:g] ljwL
l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ a:g] .
b'a} v'§f k]8ndf /fVg] .
s';L{ / d]lzg ;lhnf] prfO{df /fVg] .
9f8 k5fl8 c8]; nfP/ cuf8L lt/ kms]{/ a:g] .

kmf]x/ Joj:yfkg
• k|of]u ul/;s]sf] k]k/ Jojl:yt t/Lsfn] kmfNg] . Pp6} k]k/nfO{ w]/}rf]l6 k|of]u ug{ ;lsG5 .
Ifdtf clej[l4 ePsf]
• ;xL /f]sfO{x? -;lx ;dodf d]lzg /f]Sg jf k]8n sG6«f]n]_
• dflh{gdf s]lGb|t clwstd ultdf l;nfO{ u/]sf] .
• d]lzgaf6 v'§f prfNg 3'F8fsf] k|of]u u/]sf] .
cfjZos ;fdfu|L
• On]lS6«sn l;+un lg8n l;nfO{ d]lzg
• k]k/ cEof; g+= !
• wfuf], * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को sk8f, alag, alag s];
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
खिु ् लकिाहरु
१ आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
२ k|lzIffyL{ l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ b'j} v'§f
k]8n dfyL /fv]/ a:g] . bflxg] 3'F8f gL
lnˆ6df /fVg] .
३ मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।
४ लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।
५ मेलशि अि गिे ।
६ बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।
७ धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।
८ बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।
९ धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।
१० लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।
११ Start n]v]sf] 7fpFdf Kof6«g k]k/nfO{ k|]z/
k'm6sf] d'lg /fVg] / k]k/df ePsf] yf]Knf
nfO{g lg8nsf] l7s tn kg]{ ul/ d]zLgdf
/fVg] .
१२ 86 nfO{gdf kg]{ ul/ clwstd ultdf
l;pg] .
१३ klxnf] nfO{gsf] cGtdf stop n]v]sf]
7fpFdf k'u]kl5 lg8n dfyL prfln Ps
l;nfO{ afFsL /fv]/ /f]Sg] .
१४ k|]z/ km'6 p7fpg] / k|]z/ k'm6af6 sfuh
lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] .
१५ bf];|f] r/0fsf] nflu k]k/ ldnfpg] .
१६ csf]{ nfOg l;nfpg nfOg gePsf] lt/
Ps rfk sf] b"/Ldf k|]z/ km'6 /fVg] / km]/L
clwstd ultdf l;nfpg].
१७ k|]z/ k'm6af6 sfuh lgsfn]/ wfuf] s}+rLn]
sf6\g] .
१८ ^ सेकेण्िमा १ लसिाइको िाइि लसिाउिे ।
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शबषय (सीप/अिधारणा):
लसधा लसिाई कपिामा गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : चारपाटे * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को लटटच िगरे को कपिा
के काम : लसधा लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई लसधा ि, ररभसा लटटच गरे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• ररभसा लटटच बारे ििफि गिे ।
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
खिु ् लकिाहरु

#
१.

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२.

k|lzIffyL{ l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ b'j} v'§f k]8n dfyL /fv]/ a:g] . bflxg]
3'F8f gL lnˆ6df /fVg] .

३.

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

४.

लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।

५.

मेलशि अि गिे ।

६.

बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।

७.

धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।

८.

बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।

९.

धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।

१०. लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।
११. * OGr

X

!) OGr ;fOhsf] sk8f लििे] .

१२. rfknfO{ c';/0f u/]/ z'?df l/e;{ kmL6 sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/
-l/e;{ :6Lr_ kSsf l;nfO{ u/L l;wf l;nfO{ ug]{ . l/e;{ :6Lr ubf{ l;nfO{
alnof] x'G5 / l;nfO plw|+b}g .
१३. l;nfO{ cGtdf km]/L l/e;{ kmL6 sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{
:6Lr_ rfkaf6 sk8f lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] .
१४. nfOg l;wf geP;Dd bf]x/fpg] .

74

हो/ि

होइि/
िै ि

कभा शसिाई गने
पाठ योजना :कभा शसिाई गने (प्याट्रन २ - प्याट्रन कागज र कपिार्मा)
शबषय (सीप/अिधारणा):
कभा लसिाई प्यािि कागजमा गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : कभा भएको प्यािि कागज
के काम : कभा लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई कभा ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
;'/Iff
• a'9L cf}nf k]k/sf] d'lg /fv]/ k]k/ ;dfTg] .
• cf}nfx? lg8naf6 6f9f /fVg] .
• rZdfsf] k|of]u ug]{ . df:s nufpg]] .
• v's'nf] sk8f gnufpg], Pk|f]g nufpg] .
• skfn nfdf] eP /fd|/L afFWg] jf 6f]kL nufpg] .

सर्मय: ७ घण्टा १५ शर्मनेट

u'0f:t/
• k]k/nfO{ gRofTg] .
• l;nfO{sf] nfO{g se{ / yf]Knf nfO{g leq x'g' k5{ .
;'/lIft
•
•
•
•

tl/sfn] a:g] ljwL
l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ a:g] .
b'a} v'§f k]8ndf /fVg] .
s';L{ / d]lzg ;lhnf] prfO{df /fVg] .
9f8 k5fl8 c8]; nfP/ cuf8L lt/ kms]{/ a:g] .

kmf]x/ Joj:yfkg
• k|of]u ul/;s]sf] k]k/ Jojl:yt t/Lsfn] kmfNg] . Pp6} k]k/nfO{ w]/}rf]l6 k|of]u ug{ ;lsG5 .
Ifdtf clej[l4 ePsf]
• lglZrt dfhL{gdf se{ nfOgdf l;pg ;s]sf] .
• d]lzg km'6 lgoGq0f ug{ Push Button sf] k|of]u ug{ ;s]sf] .
cfjZos ;fdfu|L
• On]lS6«sn l;+un lg8n l;nfO{ d]lzg
• k]k/ cEof; g+=@
• wfuf], * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को sk8f, alag, alag s];
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु

१

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२

k|lzIffyL{ l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ b'j}
v'§f k]8n dfyL /fv]/ a:g] . bflxg]

३

3'F8f gL lnˆ6df /fVg] .
मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

४

लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।

५

मेलशि अि गिे ।

६

बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।

७

धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।

८

बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।

९

धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।

१० लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।
११ k]k/nfO{ k|]z/ k'm6sf] d'lg /fVg] /
k]k/df ePsf] se{nfO{gnfO{ lg8nsf]
l7s tn kg]{ ul/ d]zLgdf /fVg tyf
clwstd ultdf l;pg] .
१२ se{nfO{ 3'dfP/ b]a|] xftn] dfq
clwstd ultdf se{nfOgdf l;nfO{
ug]{ .
१३ se{sf] dflyNnf] ljGb'df l;of] k'u] kl5
l;nfO{ /f]Sg] .
१४ d]lzg k|]z/km'6 dfyL ePsf] a]nf afFof
xftsf] ;xfotfn] k]k/ 3'dfpg] .
१५ se{ nfOgsf] cGtdf k'u]kl5 lg8n
dfly kfg]{ / k|]z/ k'm6af6 sfuh
lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] . bf];|f]
r/0fsf] nflu k]k/ ldnfpg
१६ हरे क कभा िाइि ६ सेकेण्िमा लसिाउिे ।
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शबषय (सीप/अिधारणा):
कभा लसिाई कपिामा गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : चारपाटे * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को लटटच िगरे को कपिा
के काम : कभा लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई कभा ि, ररभसा लटटच गरे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• ररभसा लटटच बारे ििफि गिे ।
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु

१

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

३

लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।

४

मेलशि अि गिे ।

५

बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।

६

धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।

७

बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।

८

धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।

९

लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।

१०

* OGr

११

Kof6«g k]k/sf] gd'gf cg';f/ rfFknfO{ c';/0f u/]/ z'?df l/e;{ kmL6

X

!) OGr ;fOhsf] sk8f लििे] .

sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{ :6Lr_ kSsf l;nfO{ u/L कभा
l;nfO{ ug]{ .
१२

l;nfO cGtdf km]/L l/e;{ kmL6 sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{
:6Lr_ rfFkaf6 sk8f lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] .

१३

कभा l;nfO{ ;kmf geP;Dd bf]x/fpg] .
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हो/ि

होइि/
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गोिाकार शसिाई गने
पाठ योजना : गोिाकार शसिाई गने (प्याट्रन # - प्याट्रन कागज र कपिार्मा)
शबषय (सीप/अिधारणा):
गोिाकार लसिाई प्यािि कागजमा गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : गोिाकार लिजाइि भएको प्यािि कागज
के काम : गोिाकार लसिाई गिे
कलत राम्रो : गोिाकार ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
;'/Iff
• a'9L cf}nf k]k/sf] d'lg /fv]/ k]k/ ;dfTg] .
• cf}nfx? lg8naf6 6f9f /fVg] .
• rZdfsf] k|of]u ug]{ . df:s nufpg]] .
• v's'nf] sk8f gnufpg], Pk|f]g nufpg] .
• skfn nfdf] eP /fd|/L afFWg] jf 6f]kL nufpg] .

सर्मय: ७ घण्टा १५ शर्मनेट

u'0f:t/
• k]k/nfO{ gRofltsg l;nfO{ ug]{ .
• nfOgsf] cg'kftdf +/ -/ 16" df dflh{g 5f]8]sf] .
;'/lIft
•
•
•
•

tl/sfn] a:g] ljwL
l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ a:g] .
b'a} v'§f k]8ndf /fVg] .
s';L{ / d]lzg ;lhnf] prfO{df /fVg] .
9f8 k5fl8 c8]; nfP/ cuf8L lt/ kms]{/ a:g] .

kmf]x/ Joj:yfkg
• k|of]u ul/;s]sf] k]k/ Jojl:yt t/Lsfn] kmfNg] . Pp6} k]k/nfO{ w]/}rf]l6 k|of]u ug{ ;lsG5 .
Ifdtf clej[l4 ePsf]
• lglZrt dfhL{gdf se{ nfOgdf l;pg ;s]sf] .
• g/f]lssg lbzf kl/jt{g ug{ ;s]sf] .
• d]lzg km'6 lgoGq0f ug{ Push Button sf] k|of]u ug{ ;s]sf] .
cfjZos ;fdfu|L
• On]lS6«sn l;+un lg8n l;nfO{ d]lzg
• k]k/ cEof; g+=#
• wfuf], * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को sk8f, alag, alag s];
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु

१

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२

k|lzIffyL{ l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ b'j}
v'§f k]8n dfyL /fv]/ a:g] . bflxg] 3'F8f

३

gL lnˆ6df /fVg] .
मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

४

लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।

५

मेलशि अि गिे ।

६

बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।

७

धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।

८

बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।

९

धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।

१० लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।
११ Start n]v]sf] se{ nfOgsf] KjfOG6df
l;of]nfO{ tn kg]{ ul/ k]k/ ldnfpg] .
१२ l;nfO{ g/f]lssg cTolws ultdf se{
nfOgdf l;nfpg] / k]k/ gRofltsg se{
nfOgdf c+u|hL cf7 (8) sf] cfsf/df
pRrtd ultdf l;nfO{ ug]{ .
१३ d]lzgsf] k|]z/ km'6 dfyL p7]sf] a]nf
csf]{ rqmsf] nflu k]k/ 3'dfpg] .
१४ Stop n]v]sf] KjfOG6df k|]z/ k'm6af6
sfuh lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] .
bf];|f] r/0fsf] nflu k]k/ ldnfpg]
१५ #$ सेकेण्िमा Kof6«g{ k"/f लसिाउिे ।
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शबषय (सीप/अिधारणा):
uf]nfsf/ लसिाई कपिामा गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : चारपाटे * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को लटटच िगरे को कपिा
के काम : uf]nfsf/ लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई uf]nf] ि, ररभसा लटटच गरे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• ररभसा लटटच बारे ििफि गिे ।
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु

१

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

३

लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।

४

मेलशि अि गिे ।

५

बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।

६

धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।

७

बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।

८

धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।

९

लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।

१०

* OGr

११

Kof6«g k]k/sf] gd'gf cg';f/ k|]z/ km'6nfO{ c';/0f u/]/ z'?df l/e;{ kmL6

X

!) OGr ;fOhsf] sk8f लििे] .

sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{ :6Lr_ kSsf l;nfO{ u/L
uf]nfsf/ l;nfO{ ug]{ .
१२

;nfO cGtdf km]/L l/e;{ kmL6 sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{
:6Lr_ rfFkaf6 sk8f lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] .

१३

uf]nfsf/ l;nfO{ ;kmf geP;Dd bf]x/fpg] .
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होइि/
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शजगज्याग शसिाई गने
पाठ योजना : शजगज्याग शसिाई गने (प्याट्रन $ - प्याट्रन कागज र कपिार्मा)
शबषय (सीप/अिधारणा):
लजगज्याग लसिाई प्यािि कागजमा गिे
सर्मय: ७ घण्टा १५ शर्मनेट
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : लजगज्याग लिजाइि भएको प्यािि कागज
के काम : लजगज्याग लसिाई गिे
कलत राम्रो : लजगज्याग ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• Wofg lbg'kg]{ s'/fM k|To]s rqmdf cf7 j6f nfOg / ;f6 j6f ^) l8u|Lsf] 3'dfO{ x'G5 .
;'/Iff
• a'9L cf}nf k]k/sf] d'lg /fv]/ k]k/ ;dfTg] .
• cf}nfx? lg8naf6 6f9f /fVg] .
• rZdfsf] k|of]u ug]{ . df:s nufpg]] .
• v's'nf] sk8f gnufpg], Pk|f]g nufpg] .
• skfn nfdf] eP /fd|/L afFWg] jf 6f]kL nufpg] .
u'0f:t/
• k]k/nfO{ gRofltsg l;nfO{ u/]sf] .
• 8fpg kf]lhzgdf Square Limit leq l;of] 3'dfPsf] ;'lglZrt ug]{ .
• yf]Knf nfOg af6 nfOgsf] cg'kftdf 1 / 16' eGbf a9L dflh{g ePsf] .
;'/lIft tl/sfn] a:g] ljwL
• l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ a:g] .
• b'a} v'§f k]8ndf /fVg] .
• s';L{ / d]lzg ;lhnf] prfO{df /fVg] .
• 9f8 k5fl8 c8]; nfP/ cuf8L lt/ kms]{/ a:g] .
kmf]x/ Joj:yfkg
• k|of]u ul/;s]sf] k]k/ Jojl:yt t/Lsfn] kmfNg] . Pp6} k]k/nfO{ w]/}rf]l6 k|of]u ug{ ;lsG5 .
Ifdtf
•
•
•

clej[l4 ePsf]
;xL /f]sfOx? -;lx 7fpFdf d]lzg /f]lsPsf]_
clwstd ultdf l;wf l;nfO{ u/]sf] .
d]lzg km'6 lgoGq0f ug{ Push Button sf] k|of]u ug{ ;s]sf] .

cfjZos ;fdfu|L
• On]lS6«sn l;+un lg8n l;nfO{ d]lzg
• k]k/ cEof; g+=४
• wfuf], * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को sk8f, alag, alag s];
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
खिु ् लकिाहरु
१ आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
२ k|lzIffyL{ l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ b'j} v'§f k]8n
dfyL /fv]/ a:g] . bflxg] 3'F8f gL lnˆ6df /fVg] .
३ मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।
४ लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।
५ मेलशि अि गिे ।
६ बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।
७ धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।
८ बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।
९ धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।
१० लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।
११ yf]Knf nfOg l;of]sf] tn kg]{ ul/ k]k/ ldnfP/
/fVg] .
१२ yf]Knf nfOgdf kg]{ ul/ 'le ;]k' (V-Shape) df
clwstd ultdf l;nfO{ ug]{ .
१३ 'le ;]k' (V-Shape) sf] 5]pdf k'u]kl5 l;of] tn
ePs]f cj:yfdf l;nfO{ /f]Sg] .
१४ l;nfO{ 'le ;]k' (V-Shape) sf] nfOgd} ePsf]
;'lglZrt ug]{ .
१५ k|]z/ km'6 p7fpg] / k]k/nfO{ () l8u|Lsf] sf]0fdf
3'dfpg] .
१६ d]zLg km'6 tn ug]{ / csf]{ 'le ;]k' (V-Shape)
df l;nfO{ ug]{ .
१७ 'le ;]k' (V-Shape) sf] lsgf/fdf k'u]kl5 l;of]
tn ePs]f cj:yfdf l;nfO{ /f]lsg]
१८ k|]z/ km'6 prfn]/ k]k/nfO{ ^) l8u|L df 3'dfpg] .
१९ yf]Knf nfOgdf kg]{ ul/ 'le ;]k' (V-Shape) df
clws[t ultdf l;nfO{ ug]{ tyf csf]{ 5]pdf
k'u]kl5 /f]lsg] .
२० k|]z/ km'6 prfn]/ bf];|f] rqmsf] nflu k]k/
ldnfpg]
२१ yf]Knf nfOg l;of]sf] tn kg]{ ul/ k]k/ ldnfpg] .
२२ d]lzgsf] k|]z/ km'6 tn ug]{ / l;nfO{ ug]{ .
२३ cGtdf k|]z/ k'm6af6 sfuh lgsfn]/ wfuf] s}+rLn]
sf6\g] . bf];|f] r/0fsf] nflu k]k/ ldnfpg]
२४ @० सेकेण्िमा १ lhuHofu िाइि लसिाउिे ।
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शबषय (सीप/अिधारणा):
लजगज्याग लसिाई कपिामा गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : चारपाटे * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को लटटच िगरे को कपिा
के काम : लजगज्याग लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई लजगज्याग ि, ररभसा लटटच गरे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• ररभसा लटटच बारे ििफि गिे ।
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु

१

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

३

लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।

४

मेलशि अि गिे ।

५

बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।

६

धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।

७

बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।

८

धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।

९

लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।

१०

* OGr

११

Kof6«g k]k/sf] gd'gf cg';f/ rfFknfO{ c';/0f u/]/ z'?df l/e;{ kmL6

X

!) OGr ;fOhsf] sk8f लििे] .

sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{ :6Lr_ kSsf l;nfO{ u/L
lhuHofu l;nfO{ ug]{ .
१२

l;nfO cGtdf km]/L l/e;{ kmL6 sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{
:6Lr_ rfFkaf6 sk8f lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] .

१३

lhuHofu l;nfO{ ;kmf geP;Dd bf]x/fpg] .
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नागबेिी शसिाई गने
पाठ योजना : नागबेिी शसिाई गने (प्याट्रन ५ - प्याट्रन कागज र कपिार्मा)
शबषय (सीप/अिधारणा):
िागबेिी लसिाई प्यािि कागजमा गिे
सर्मय: ७ घण्टा १५ शर्मनेट
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : िागबेिी लिजाइि भएको प्यािि कागज
के काम : िागबेिी लसिाई गिे
कलत राम्रो : िागबेिी ;]kdf l;nfPsf] 5 / l:6rx? ldn]sf] 5 ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
;'/Iff
• a'9L cf}nf k]k/sf] d'lg /fv]/ k]k/ ;dfTg] .
• cf}nfx? lg8naf6 6f9f /fVg] .
• rZdfsf] k|of]u ug]{ . df:s nufpg]] .
• v's'nf] sk8f gnufpg], Pk|f]g nufpg] .
• skfn nfdf] eP /fd|/L afFWg] jf 6f]kL nufpg] .
u'0f:t/
• k]k/nfO{ gRofltsg l;nfO{ u/]sf] .
• nfOgaf6 +/ -/ 16" dflh{g ePsf] .
• g/f]lssg l;nfO{ u/]sf] .
;'/lIft tl/sfn] a:g] ljwL
• l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ a:g] .
• b'a} v'§f k]8ndf /fVg] .
• s';L{ / d]lzg ;lhnf] prfO{df /fVg] .
• 9f8 k5fl8 c8]; nfP/ cuf8L lt/ kms]{/ a:g] .
kmf]x/ Joj:yfkg
• k|of]u ul/;s]sf] k]k/ Jojl:yt t/Lsfn] kmfNg] . Pp6} k]k/nfO{ w]/}rf]l6 k|of]u ug{ ;lsG5 .
Ifdtf
•
•
•

clej[l4 ePsf]
;xL /f]sfOx? -;lx 7fpFdf d]lzg /f]lsPsf]_
clwstd ultdf l;wf l;nfO{ u/]sf] .
d]lzg km'6 lgoGq0f ug{ Push Button sf] k|of]u ug{ ;s]sf] .

cfjZos ;fdfu|L
• On]lS6«sn l;+un lg8n l;nfO{ d]lzg
• k]k/ cEof; g+=%
• wfuf], * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को sk8f, alag, alag s];
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
खिु ् लकिाहरु
१
आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
२

k|lzIffyL{ l;nfO{ d]lzglt/ kms]{/ b'j} v'§f
k]8n dfyL /fv]/ a:g] . bflxg] 3'F8f gL

३

lnˆ6df /fVg] .
मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

४

लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।

५

मेलशि अि गिे ।

६

बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।

७

धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।

८

बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।

९

धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।

१०

लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।

११

yf]Knf nfOg l;of]sf] tn kg]{ ul/ k]k/
ldnfP/ /fVg] .

१२

gfua]nL nfOgdf g/f]lssg clwstd
ultdf l;nfO{ ug]{ .

१३

k]k/ 3'dfpg rf]/ cf}nfsf] k|of]u ug]{ .

१४

nfOgsf] cGtdf k'u]kl5 l;of] dfyL ePsf]
cj:yfdf /f]lsg] .

१५

nfOg l;of]sf] tn kg]{ ul/ k]k/ ldnfP/
/fVg] .

१६

x/]s nfOgsf] cGtdf k|]z/ k'm6af6 sfuh
lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] . bf];|f]
r/0fsf] nflu k]k/ ldnfpg] .

१७

$) सेकेण्िमा k"/f Kof6«g{ लसिाउिे ।
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शबषय (सीप/अिधारणा):
gfua]nL लसिाई कपिामा गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : चारपाटे * OGr X !) OGr ;fOhsf कलटङ गरे को लटटच िगरे को कपिा
के काम : gfua]nL लसिाई गिे
कलत राम्रो: लसिाई gfua]nL ि, ररभसा लटटच गरे को ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• टााँकाका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• ररभसा लटटच बारे ििफि गिे ।
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु

१

आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

३

लसिाई मेलशििाई प्िग प्वाइन्टमा जोि्िे ।

४

मेलशि अि गिे ।

५

बलबिमा धागो बलबि वाईण्िरमा राखेर भिे ।

६

धागो भरे को बलबििाई बलबि के स लभत्र राख्िे ।

७

बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।

८

धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।

९

लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।

१०

* OGr

११

Kof6«g k]k/sf] gd'gf cg';f/ k|]z/ km'6nfO{ c';/0f u/]/ z'?df l/e;{ kmL6

X

!) OGr ;fOhsf] sk8f लििे] .

sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{ :6Lr_ kSsf l;nfO{ u/L
gfua]nL cfsf/df l;nfO{ ug]{ .
१२

l;nfO cGtdf km]/L l/e;{ kmL6 sG6«f]nnfO{ lyr]/ cuf8L k5f8L u/]/ -l/e;{
:6Lr_ rfFkaf6 sk8f lgsfn]/ wfuf] s}+rLn] sf6\g] .

१३

gfua]nL cfsf/df l;nfO{ ;kmf geP;Dd bf]x/fpg] .
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आईरन गने
पाठ योजना :आईरन गने
शबषय (सीप/अिधारणा):
आईरि गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : पेसलटगां गिाु भन्र्दा अगािी वा तयारी कपिा
के काम : आईरि गिे
कलत राम्रो: आईरि गरे को कपिामा िबि लक्रज िै ि,् कपिामा लसधा र सफा आईरि गररएको ि।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• पेसलटगांका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• आईरि गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बर्दाँु ाहरुमा ििफि गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
र्माध्यर्म
सर्मय
Methods
Key notes
Media
Time
पररचय Introduction:
प्रश्न उिर र ििफि
२०
• लवलभन्ि प्रकारको आईरि र्देखाएर िुि िगाउिे र त्यसिे कसरी लवलभन्ि
प्रकारको आईरि
काम गिा भिेर सोध्िे ।
• पाठको पररचय लर्दिे र पाठको उद्देश्यहरु वताउिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दशाि र ििफि

प्रश्न उिर

•
•
•
•
•

आईरिका लवलभन्ि भागहरु बारे जािकारी लर्दिे ।
आईरि गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बर्दाँु ाहरुमा ििफि गिे ।
लवलभन्ि कपिाहरुमा आईरि गरे र सीपको प्रर्दशाि गिे ।
सीपको सामलू हक र एकि अभ्यास गराउिे ।
एकि अभ्यासको मल्ू याकिां गिे ।
सारांि Summary:
आईरि गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बर्दाँु ाहरु के के हुि?
आईरि गर्दाा िम्बर सेलटङ लकि गिाु पिा ?

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका
लवलभन्ि
गणु टतरका
कपिाहरु

६५

२०

जम्मा समय: १०५ लमिेट
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अध्ययन सार्माग्रीहरु:
गामेन्टमा कपिाहरु तयार भएपलि बजारमा पठाउिु भन्र्दा पलहिे तयारी कपिाहरुमा आईरि गिापु िा । गामेन्टमा आईरि गिे अिग्गै
कक्ष हुन्ि । तयारी कपिामा आईरि गर्दाा कपिाको क्वालिटी हेरेर गिाु पिा जटतै लसल्क कपिामा गररिे आईरि र कटिमा गररिे
आईरि फरक हुन्ि ।साधारणतया: कटिको कपिामा पेलटटांग गररन्ि र पेलटटांगिे कपिािाई सेप लर्दन्ि र जीउमा िगाउाँर्दा लमल्ि ।
आईरि कक्षमा काम गिे व्यलििे सरु क्षाका लियमहरु पाििा गिपाु िा र प्राथलमक उपचारको बाकस सधै तयारी अवटथामा
राख्िपु िा लकिलक आईरि गर्दाा पोल्िे सभां ाविा धेरै हुन्ि ।

गारमेन्टमा आईरि गिे कक्ष
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका: आईरन गने
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
आईरि गिे
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:

अवटथा : पेसलटगां गिाु भन्र्दा अगािी वा तयारी कपिा
के काम : आईरि गिे
कलत राम्रो: आईरि गरे को कपिामा िबि लक्रज िै ि,् कपिामा लसधा र सफा आईरि गररएको ि।

आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

आईरि, कपिाका प्रकारहरु
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका

#
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
आईरििाई प्िगमा जोििे ।
कपिाको प्रकार अिसु ार आइरिमा िम्बर सेट गिे ।
कपिाको प्रकार र आवश्यकता अिसु ार पािी िका िे ।
कपिामा आईरि गिे ।
खिु ् लकिा िम्बर ५ लसगि
ां लक्रज र खम्ु चेको भाग लसधा िभए सम्म र्दोहयााउिे ।
काम सम्पन्ि भएपलि सामाग्रीहरु यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ३, ६
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हो/ि

होइि/
िै ि

अभ्यास १: आईरन गने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT के

:
:
:
:

कपिामा आईरि गिे

HOW कसरी

TIME सर्मय

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
आईरि गिे

• आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
• कपिाको प्रकार र काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार आईरि गिे ।
• कपिामा िवि लक्रज भए िभएको जााँच गिे ।
१ घण्टा ४५ लमिेट

RESOURCES
आईरि, कपिाहरु, पािी
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: आईरन गने
१. कपिाको प्रकार अिसु ार आईरिमा कलत कलत िम्बर सेट गिापु िा ?
२. आईरि गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बर्दाँु ाहरु के के हुि?

३. आईरि गर्दाा पािी लकि िमलकन्ि?

४. कुि कपिामा पेलटटङ गररन्ि?
५.

पेलटटङ गरे को कपिामा आइरि गर्दाा के मा ध्याि पर्ु याउिु पिा ?
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प्याच पके ट राख्ने
पाठ योजना : Kofr पके ट राख्ने
शबषय (सीप/अिधारणा):
Kofr पके ट राख्िे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : Kofr पके ट राख्ि लमल्िे तयारी कपिा
के काम : Kofr पके ट राख्िे
कलत राम्रो: Kofr पके टको १ लम. लम. िे उ लसिाएको ि, Kofr पके टको साइज कपिा अिसु ार लमिेको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• Kofr पके टको प्रकार र साइज बारे उल्िेख गिे ।
• cfO/g s;/L ug]{ af/] hfgsf/L lbg] .
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
र्माध्यर्म
सर्मय
Methods
Key notes
Media
Time
पररचय Introduction:
ििफि
पके टका
३० लम
• कपिामा हुिे लवलभन्ि प्रकारको पके ट र्देखाएर पके टको
प्रकारहरु
उपयोलगता र साइजको बारे मा ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्यबारे वताउिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दाशि र ििफि

प्रश्न उिर

• Kofr पके टको प्रकार र साइज बारे ििफि गिे ।
• ररभास लटटच पके टमा लकि चालहन्ि भन्िेबारे ििफि गिे ।
• Kofr पके ट राख्िे सीपको काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको
खिु ् लकिा अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• एकि सीपको अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुको सीपको मल्ू याांकि
गिे ।
सारांि Summary:
• Kofr पके ट राख्र्दा कुि चालह खिु ् लकिा सांवेर्दिशीि रहेि?
• Kofr पके ट राख्र्दा ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरु के के हुि त?

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१५ घण्टा

हातेपत्र
पके टका
लिजाइिहरु

३० लम

जम्मा समय: १६ घण्टा
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

प्याच पके ट राख्ने
Kofr पके ट राख्िे
अवटथा : Kofr पके ट राख्ि लमल्िे तयारी कपिा
के काम : Kofr पके ट राख्िे
कलत राम्रो: Kofr पके टको १ लम. लम. िे उ लसिाएको ि, Kofr पके टको साइज कपिा अिसु ार
लमिेको ि ।
पके टका प्रकारहरु, मेलशि, cfO/g
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका

#
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

९.

१०.
११.
१२.

१३.
१४.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सक
ां िि गिे ।
मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।
लसिाई मेलशि अि गिे ।
बलबि बाईण्िरमा राखेर बलबिमा धागो भिे ।
बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।
धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।
लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।
Kofr ks]6sf] cfsf/df sf6]sf] Kof6«g k]k/ cg';f/
sk8f nfO{ cfjZostf cg';f/ bf]af/L cfO/g ug]{
.
cfO/g u/L tof/L ePsf] Kofrks]6 csf]{ rf/kf6]
sk8f dfly /flv !dL=dL=df lg8n uf8]/ z'?df
l/e;{ l:6r u/L 6k l:6r z'? ug]{ / Pp6f
s'gfaf6 csf]{ s'gf ;Dd Ps z6df l;nfO{ ug]{ .
ks]6sf] x/]s s'gfdf lg8n tn uf8]/ ks]6
cg';f/ l;nfOsf] lbzf kl/jt{g ug]{ .
cGtdf km]/L l/e;{ l:6r u/L 6k l:6r k'/f ug]{ /
k|]z/ km'6af6 sk8f lgsfn]/ wfuf] sf6\g] .
klxn]sf] l;nfO{df k|]z/km'6sf] cg';/0f u/]/
ks]6sf] cfsf/ cg';f/ rfFk l;nfO ug]{ . Pp6f
s'gfaf6 csf]{ s'gf ;Dd Ps z6df l;nfO{ ug]{ .
l;nfOsf] z'? / cGtdf l/e;{ l:6r ug]{ .
लसिाई लसलद्धए पलि कपिामा लिलटकएको धागो काट्िे ।
काम लसलद्धए पलि सबै सामाि यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ८, ९, १०,११
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िेलट पके टर्मा टप शथटच गने
पाठ योजना : िेलट पके टर्मा टप शथटच गने
शबषय (सीप/अिधारणा):
वेल्ट पके टमा टप लटटच गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : tof/ ePsf] j]N6 पके ट
के काम : j]N6 ks]6df 6k l:6r ug]{
कलत राम्रो: j]N6 ks]6df १ लम. लम. िे उ लसिाएको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• j]N6 पके टको प्रकार र साइज बारे उल्िेख गिे ।
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
तररकाहरु
र्मख्
ु य बाँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
• कपिामा हुिे लवलभन्ि प्रकारको पके ट र्देखाएर पके टको
उपयोलगता र साइजको बारे मा ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्यबारे वताउिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दाशि र ििफि

प्रश्न उिर

• j]N6 पके टको प्रकार र साइज बारे ििफि गिे ।
• ररभास लटटच पके टमा लकि चालहन्ि भन्िेबारे ििफि गिे ।
• j]N6 ks]6df 6k l:6r ug]{ सीपको काया सम्पार्दि
लिर्देलशकाको खिु ् लकिा अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• एकि सीपको अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुको सीपको मल्ू याांकि
गिे ।
सारांि Summary:
• j]N6 ks]6df 6k l:6r ubf{ कुि चालह खिु ् लकिा
सांवेर्दिशीि रहेि?
• j]N6 पके ट राख्र्दा ध्याि लर्दिु पिे बर्दाँु ाहरु के के हुि त?

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

पके टका
प्रकारहरु

३० लम

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१५ घण्टा

हातेपत्र
पके टका
लिजाइिहरु

३० लम

जम्मा समय: १६ घण्टा
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

j]N6 ks]6df 6k l:6r ug]{
j]N6 ks]6df 6k l:6r ug]{
अवटथा : j]N6 ks]6df 6k l:6r ug{ ldNg] u/L tof/ ug]{
के काम : j]N6 ks]6df 6k l:6r ug]{
कलत राम्रो: j]N6 ks]6df १ लम. लम. िे उ लसिाएको ि ।
पके टका प्रकारहरु, l;+un lg8n मेलशि

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

९.
१०.
११.

१२.
१३.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।
लसिाई मेलशि अि गिे ।
बलबि बाईण्िरमा राखेर बलबिमा धागो भिे ।
बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।
धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।
लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।
tof/ ePsf] j]N6 ks]6df !dL=dL=df lg8n
uf8]/ z'?df l/e;{ l:6r u/L 6k l:6r z'?
ug]{ .
rf/j6f s'gfdf lg8n tnul/ lbzf kl/jt{g
ug]{ .
Ps s'gfaf6 csf]{ s'gfdf Ps z6df l;nfO{
ug]{ .
cGtdf km]/L l/e;{ l:6r u/L 6k l:6r k'/f
ug]{ / k|]z/ km'6af6 sk8f lgsfn]/ wfuf]
sf6\g] .
लसिाई लसलद्धए पलि कपिामा लिलटकएको धागो काट्िे ।
काम लसलद्धए पलि सबै सामाि यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा । सरु क्षा/सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ८, ९, १०,
११
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बटर्म हेर्मर्मा टप शथटच गने
पाठ योजना : बटर्म हेर्मर्मा टप शथटच गने
शबषय (सीप/अिधारणा):
बटम हेममा टप लटटच गिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : tof/ ePsf] kfOG6sf] df]xtfsf] efu
के काम : a6d x]ddf 6k l:6r ug]{] .
कलत राम्रो: a6d x]ddf !dL=dL= df 6k l:6r ug]{ ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• a6d x]d र साइज बारे उल्िेख गिे ।
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
तररकाहरु
र्मख्
ु य बाँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
• कपिामा हुिे लवलभन्ि प्रकारको पके ट र्देखाएर पके टको
उपयोलगता र साइजको बारे मा ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्यबारे वताउिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दाशि र ििफि

प्रश्न उिर

• a6d x]d बारे ििफि गिे ।
• ररभास लटटच a6d x]ddf लकि चालहन्ि भन्िेबारे ििफि गिे
।
• a6d x]ddf 6k l:6r ug]{ सीपको काया सम्पार्दि
लिर्देलशकाको खिु ् लकिा अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• एकि सीपको अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुको सीपको मल्ू याांकि
गिे ।
सारांि Summary:
• a6d x]ddf 6k l:6r ubf{ कुि चालह खिु ् लकिा
सांवेर्दिशीि रहेि?
• a6d x]ddf 6k l:6r ubf{ ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरु के के
हुि त?

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

पके टका
प्रकारहरु

३० लम

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१५ घण्टा

हातेपत्र
पके टका
लिजाइिहरु

३० लम

जम्मा समय: १६ घण्टा
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

a6d x]ddf 6k l:6r ug]{
a6d x]ddf 6k l:6r ug]{
अवटथा : a6d x]ddf 6k l:6r ug{ ldNg] u/L tof/ ug]{
के काम : a6d x]ddf 6k l:6r ug]{
कलत राम्रो: a6d x]ddf १ लम. लम. िे उ लसिाएको ि ।
a6d x]dsf] sk8f, wfuf], l;+un lg8n मेलशि

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

११.
१२.
१३.
१४.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।
मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।
लसिाई मेलशि अि गिे ।
बलबि बाईण्िरमा राखेर बलबिमा धागो भिे ।
बलबि के सिाई बलबि हाउलजङमा लफट गिे ।
धागोिाई लवधी लमिाएर लसयोमा लिराउिे ।
लटटच रे गि
ु ेटरिाई २.५ को रे न्जमा लमिाउिे ।
tof/ ePsf] kfOG6sf] df]xtf jf a6d ! OGrsf]
8an kmf]N8 ug]{ .
b'O{ kNnf hf]8]sf] l;nfOsf] cfwf OGr k5f8L
lg8n uf8]/ z'? ug]{ .
bflxg] xftn] kmf]N8 ePsf] sk8f ;dfpg] / b]a|]
xftsf] cf}+nfn] kmf]N8LË efu ldnfpg] / 6k l:6r
ug]{ .
# ;6df a6d x]dsf] 6k l:6r k'/f ug]{ .
cGtdf km]/L l/e;{ l:6r u/L 6k l:6r k'/f ug]{ /
k|]z/ km'6af6 sk8f lgsfn]/ wfuf] sf6\g] .
लसिाई लसलद्धए पलि कपिामा लिलटकएको धागो काट्िे ।
काम लसलद्धए पलि सबै सामाि यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा । सरु क्षा/सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ८, ९, १०,
११, १२
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ओभरिक गने
पाठ योजना : ओभरिक गने
शबषय (सीप/अिधारणा):
ओभरिक गिे लवधी
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : तयारी कपिा
के काम : ओभरिक गिे
कलत राम्रो: कपिाको प्रकार अिसु ार ओभरिक गररएको ि, टााँकाहरु लमिेको ि ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• ओभरिकका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
• ओभरिकमा प्रयोगहुिे धागोको बारे जािकारी लर्दिे ।
• ओभरिकमा प्रयोग हुिे लसयोको बारे ििफि गिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
प्रश्न उिर ििफि
• ओभरिक गरे को कपिाको सीम र्देखाउिे र सोध्िे: यो के गरे को
होिा? यो गिे लकि आवश्यक ि?
• पाठको पररचय र उद्देश्यबारे बताउिे ।

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

ओभरिक
गरे को कपिा

१०

काया सम्पार्दि
लिर्देलशकाका
ओभरिक गिे
चालहिे
सामाग्रीहरु

६०

र्मुख्य अंि Main Body:
ििफि, व्याख्या र
सीप प्रर्दाशि

•
•
•
•

ओभरिकका प्रकार बारे जािकारी लर्दिे ।
ओभरिकमा प्रयोगहुिे धागोको बारे जािकारी लर्दिे ।
ओभरिकमा प्रयोग हुिे लसयोको बारे ििफि गिे ।
काया सम्पार्दि लिर्देलशकाका खिु ् लकिाहरु पररक्षाथीहरुिाई एक
एक गरर पढ्ि िगाई सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• ४ जिाको समहू बिाई सीपको अभ्यास गराउिे ।
• एकि सीपको अभ्यास काया सम्पार्दि लिर्देलशका अिसु ार
गराउिे ।
• प्रत्येक पररक्षाथीिे गरको सीपको मल्ू याांकि गिे ।
सारांि Summary:
• ओभरिकमा कटतो धागो प्रयोग गररन्ि?
• ओभरिक गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे एउटा बाँर्दु ा भन्िहु ोस् ।

५

जम्मा समय: ७५ लमिेट
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अध्ययन सार्माग्रीहरु: ओभरिक गने
कपिाहरु लसिाई गररसके पलि लसिाईएको भाग िउलियोस भन्िाको िागी ओभरिक गररन्ि । ओभरिक पलि गामेन्ट टेिरिे
गिापु िे मख्ू य काम मध्ये एक हो । ओभरिकको िागी िुट्टै मेलशि हुन्ि । ओभरिक र्दईु प्रकारका हुन्िि् । एउटा प्रकारमा तीिवटा
धागो प्रयोग हुन्ि भिे अको प्रकारमा पााँच वटा धागो प्रयोग गररन्ि । लबर्ेशगरर पााँचवटा धागो लिजाईिको िागी प्रयोग गररन्ि ।

ओभरिकको िमिू ा

ओभरिक गिे मेलसि

धेरै टाईट, धेरै िजु र लठक्क भएको ओभरिक
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका :
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

ओभरिक गने
ओभरिक गिे
अवटथा : तयारी कपिा
के काम : ओभरिक गिे
कलत राम्रो: कपिाको प्रकार अिसु ार ओभरिक गररएको ि, टााँकाहरु लमिेको ि ।
धागो, मेलशि, कपिा

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्री र औजार उपकरण सांकिि
गिे ।

२.

मेलशिमा लसयो लफट गिे ।

३.

मेलशि अि गिे ।

४.

लसयोमा धागो लवधी अिसु ार हाल्िे ।

५.

लसिाएको कपिामा साइि सीममा लसिाउिे ।

६.

ओभरिक गर्दाा साइि सीम ब्िेििे धेरै कालटिु
हुर्दाँ िै ।
काम पणू ा भएपलि कायाटथि सफा गिे ।

७.

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा ।
सरु क्षा/सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ४,५
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अभ्यास १: ओभरिक गने
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
ओभरिक गिे

लसिाईएको कपिाको साइि सीममा ओभरिक गिे

HOW कसरी
•
•
•
•
TIME सर्मय

तयारी कपिाहरु सांकिि गिे ।
क्रलमक तहगत प्रलक्रया अपिाएर साइि सीम ओभरिक गिे ।
ओभरिक गर्दाा धागोहरु िुरट्टएको हुिु हुन्ि ।
प्रलशक्षकबाट कामको मल्ू याांकि गिे ।

१ घण्टा १५ लमिेट

RESOURCES
ओभरिक मेलशि, धागो, तयारी कपिाहरु
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यवार्द !

प्रश्नहरु: ओभरिक गने
१. ओभरिकमा कलतवटा धागो प्रयोग हुन्ि?

२. तयारी कपिामा ओभरिक लकि आवश्यक ि?

३. ओभरिक गर्दाा ध्याि राख्िु पिे कुराहरु के के हुि?

104

साइि सीर्म (ओभरिक र टप शथटच) शसिाउने
पाठ योजना : साइि सीर्म (ओभरिक र टप शथटच) शसिाउने
शबषय (सीप/अिधारणा):
साइि सीम (ओभरिक र टप लटटच) लसिाउिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : tof/L b'O{ kNnf sk8f -kfOG6sf] Ps ;fO8sf] efu_
के काम : ;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k l:6r ug]{] .
कलत राम्रो: ;fO8 ;Lddf cf]e/ns u/]/ !dL=dL= df 6k l:6r u/]sf] ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• ;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k l:6r बारे उल्िेख गिे ।
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
ििफि
• ;fO8 ;Ldको बारे मा ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्यबारे वताउिे ।

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

पके टका
प्रकारहरु

३० लम

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१५ घण्टा

र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दाशि र ििफि

प्रश्न उिर

• ;fO8 ;Ld बारे ििफि गिे ।
• ररभास लटटच a6d x]ddf लकि चालहन्ि भन्िेबारे ििफि गिे
।
• cf]e/ns lsg rflxG5 eGg] af/] 5nkmn ug]{ .
• ;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k l:6r ug]{ सीपको काया
सम्पार्दि लिर्देलशकाको खिु ् लकिा अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• एकि सीपको अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुको सीपको मल्ू याांकि
गिे ।
सारांि Summary:
• ;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k l:6r ubf{ कुि चालह
खिु ् लकिा सांवेर्दिशीि रहेि?
• ;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k l:6r ubf{ ध्याि लर्दिु पिे
बाँर्दु ाहरु के के हुि त?

हातेपत्र
पके टका
लिजाइिहरु

३०लम

जम्मा समय: १६ घण्टा
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

साइि सीर्म (ओभरिक र टप शथटच) शसिाउने
;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k l:6r
अवटथा : ;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k l:6r ug{ ldNg] u/L tof/ ug]{
के काम : ;fO8 ;Lddf cf]e/ns / 6k l:6r ug]{
कलत राम्रो: ;fO8 ;Lddf cf]e/ns u/]/ !dL=dL= df 6k l:6r u/]sf] ।
a6d x]dsf] sk8f, wfuf], cf]e/ns d]lzg, l;+un lg8n मेलशि

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२.

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

३.

cf]e/ns लसिाई मेलशि अि गिे ।

४.

cf]e/ns d]lzgdf wfuf] xfNg] .

५.

b'O{ kNnf a/fa/ ul/ sk8fnfO{ cf]e/nsdf
/fVg]

६.

b'O{ kNnfsf] ljrdf rf]/ cf+}nf /fvL cf]e/ns
ug{] .

७.

cf]e/ns ul/ tof/ ePsf] sk8fnfO{ ;'N6f] u/L
l;+un lg8n d]lzgdf /fv]/ !dL=dL=df /fv]/
6k l:6r ug]{

८.

l;nfO{ l;l4Pkl5 k|]z/ km'6af6 sk8f lgsfn]/

९.

wfuf] sf6\g] .
काम लसलद्धए पलि सबै सामाि यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा । सरु क्षा/सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:-५,६, ७
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इन सीर्मर्मा ओभरिक शसिाउने
पाठ योजना : इन सीर्मर्मा ओभरिक शसिाउने
शबषय (सीप/अिधारणा):
इि सीममा ओभरिक लसिाउिे]
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : tof/L b'O{ kNnf sk8f -kfOG6sf] Ps ;fO8sf] efu_
के काम : Og ;Lddf cf]e/ns ug]{] .
कलत राम्रो : Og ;Lddf cf]e/ns l;nfO ;kmf ePsf]] ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• ;fO8 ;Lddf cf]e/ns ug]{ बारे उल्िेख गिे ।
तररकाहरु
Methods
ििफि

र्मख्
ु य बुाँर्दाहरु
Key notes
पररचय Introduction:
• Og ;Ldको बारे मा ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्यबारे वताउिे ।

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

पके टका
प्रकारहरु

३० लम

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

७ घण्टा

र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दाशि र ििफि

प्रश्न उिर

• Og ;Ld बारे ििफि गिे ।
• cf]e/ns lsg rflxG5 eGg] af/] 5nkmn ug]{ .
• Og ;Lddf cf]e/ns ug]{ सीपको काया सम्पार्दि
लिर्देलशकाको खिु ् लकिा अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• एकि सीपको अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुको सीपको मल्ू याांकि
गिे ।
सारांि Summary:
• Og ;Lddf cf]e/ns ubf{ कुि चालह खिु ् लकिा
सवां ेर्दिशीि रहेि?
• Og ;Lddf cf]e/ns ubf{ ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरु के के हुि
त?

हातेपत्र
पके टका
लिजाइिहरु

३० लम

जम्मा समय: ८ घण्टा
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

Og ;Lddf cf]e/ns l;nfpg]
Og ;Lddf cf]e/ns l;nfpg]
अवटथा : Og ;Lddf cf]e/ns ug{ ldNg] u/L tof/ ug]{
के काम : Og ;Lddf cf]e/ns ug]{
कलत राम्रो : Og ;Lddf cf]e/ns l;nfO ;kmf ePsf]] ।
Og ;Ldsf] nflu sk8f, wfuf], cf]e/ns d]lzg

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२.

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

३.

cf]e/ns लसिाई मेलशि अि गिे ।

४.

cf]e/ns d]lzgdf wfuf] xfNg] .

५.

b'O{ kNnf a/fa/ ul/ sk8fnfO{ cf]e/nsdf
/fVg]

६.

b'O{ kNnfsf] ljrdf rf]/ cf+}nf /fvL cf]e/ns
ug{] .

७.

l;nfO{ l;l4Pkl5 k|]z/ km'6af6 sk8f

८.

lgsfn]/ wfuf] sf6\g] .
काम लसलद्धए पलि सबै सामाि यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा । सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ५, ६
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ब्याक योक (ओभरिक र टप शथटच) शसिाउने
पाठ योजना : ब्याक योक (ओभरिक र टप शथटच) शसिाउने
शबषय (सीप/अिधारणा):
ब्याक योक (ओभरिक र टप लटटच) लसिाउिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : tof/L b'O{ kNnf sk8f -kfOG6sf] k5f8Lsf] efu / of]s_
के काम : Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns / 6k l:6r ug]{] .
कलत राम्रो: Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns u/]/ !dL=dL= df 6k l:6r u/]sf] ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns cf]e/ns / 6k l:6r बारे उल्िेख गिे ।
• ररभास लटटच बारे जािकारी लर्दिे ।
तररकाहरु
र्मुख्य बुाँर्दाहरु
र्माध्यर्म
Methods
Key notes
Media
पररचय Introduction:
ििफि
पके टका
• Aofs of]ssf] बारे मा ििफि गिे ।
प्रकारहरु
• Aofs /fOhsf]] बारे मा ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्यबारे वताउिे ।
र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दाशि र ििफि • Aofs of]s / Aofs /fOhsf बारे ििफि गिे ।
काया सम्पार्दि
लिर्देलशका
• ररभास लटटच Aofs of]sdf लकि चालहन्ि भन्िेबारे ििफि
गिे ।
• cf]e/ns lsg rflxG5 eGg] af/] 5nkmn ug]{ .
• Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns / 6k
l:6r ug]{ सीपको काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको खिु ् लकिा
अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• एकि सीपको अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुको सीपको मल्ू याक
ां ि
गिे ।
सारांि Summary:
प्रश्न उिर
• Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns / 6k

सर्मय
Time
३० लम

१५ घण्टा

३० लम

l:6r ubf{ कुि चालह खिु ् लकिा सांवेर्दिशीि रहेि?
• Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns / 6k
l:6r ubf{ ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरु के के हुि त?

जम्मा समय: १६ घण्टा
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका: ब्याक योक (ओभरिक र टप शथटच) शसिाउने
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns / 6k l:6r
काया िधाक उद्धेश्य अवटथा : Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns / 6k l:6r ug{ ldNg] u/L tof/
Performance
ug]{
Objective:
के काम : Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns / 6k l:6r ug]{
कलत राम्रो: Aofs /fOhdf Jofs of]s hf]8\g cf]e/ns u/]/ !dL=dL= df 6k l:6r u/]sf] ।
आवश्यक सामाग्री, Jofs of]s tyf Jofs /fOhsf] nflu sk8f, wfuf], cf]e/ns d]lzg, l;+un lg8n d]lzg
औजार तथा यन्त्रहरु
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खिु ् लकिाहरु

१.

आवश्यक सामाग्रीहरु सक
ां िि गिे ।

२.

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

३.

cf]e/ns लसिाई मेलशि अि गिे ।

४.

cf]e/ns d]lzgdf wfuf] xfNg] .

५.

Aofs /fOhsf] sd/sf] efudf Jofs of]ssf]
sk8f a/fa/ u/L /fVg] .

६.

b'O{ kNnfsf] ljrdf rf]/ cf+}nf /fvL cf]e/ns
ug{] .

७.

l;+un lg8n लसिाई मेलशि अि गिे ।

८.

l;+un lg8n d]lzgdf wfuf] xfNg] .

९.

cf]e/ns ul/ tof/ ePsf] sk8fnfO{ ;'N6f]
u/L Jofs /fOhsf] efu l;+un lg8n d]lzgdf
/fv]/ !dL=dL=df /fv]/ 6k l:6r ug]{ ।

१०.

l;nfO{ l;l4Pkl5 k|]z/ km'6af6 sk8f lgsfn]/

११.

wfuf] sf6\g] .
काम लसलद्धए पलि सबै सामाि यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा । सरु क्षा/सांवेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:- ३-९ सम्म
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ब्याक राइजर्मा ओभरिक शसिाउने
पाठ योजना : ब्याक राइजर्मा ओभरिक शसिाउने
शबषय (सीप/अिधारणा):
ब्याक राइजमा ओभरिक लसिाउिे
काया िधाक उद्धेश्य Performance Objective:
अवटथा : tof/L Jofs /fOhdf Jofs of]s hf]8]sf] b'O{ kNnf sk8f .
के काम : Aofs /fOhdf cf]e/ns ug]{] .
कलत राम्रो : Aofs /fOhdf cf]e/ns l;nfO{ ;kmf b]v]sf] ।
ज्ञान िधाक उद्धेश्यहरु Enabling Objectives:
• Aofs /fOhdf cf]e/ns l;nfO{ बारे उल्िेख गिे ।
तररकाहरु
Methods
ििफि

र्मख्
ु य बाँर्दु ाहरु
Key notes
पररचय Introduction:
• Aofs /fOhsf]] बारे मा ििफि गिे ।
• पाठको पररचय लर्दिे ।
• पाठको उद्देश्यबारे वताउिे ।

र्माध्यर्म
Media

सर्मय
Time

पके टका
प्रकारहरु

३० लम

काया सम्पार्दि
लिर्देलशका

१५ घण्टा

र्मुख्य अंि Main Body:
सीप प्रर्दाशि र ििफि

• Aofs /fOhsf बारे ििफि गिे ।
• cf]e/ns lsg rflxG5 eGg] af/] 5nkmn ug]{ .
• Aofs /fOhdf cf]e/ns ug]{ सीपको काया सम्पार्दि
लिर्देलशकाको खिु ् लकिा अिसु ार सीपको प्रर्दाशि गिे ।
• एकि सीपको अभ्यास पलि पररक्षाथीहरुको सीपको मल्ू याांकि
गिे ।
सारांि Summary:

प्रश्न उिर

• Aofs /fOhdf cf]e/ns ubf{ कुि चालह खिु ् लकिा
सांवेर्दिशीि रहेि?
• Aofs /fOhdf cf]e/ns ubf{ ध्याि लर्दिु पिे बाँर्दु ाहरु के के
हुि त?

३०लम

जम्मा समय: १६ घण्टा
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काया-सम्पार्दन शनर्देशिका:
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया िधाक उद्धेश्य
Performance
Objective:
आवश्यक सामाग्री,
औजार तथा यन्त्रहरु

ब्याक राइजर्मा ओभरिक शसिाउने
Aofs /fOhdf cf]e/ns l;nfpg] .
अवटथा : Aofs /fOhdf cf]e/ns ug{ ldNg] u/L tof/ ug]{ .
के काम : Aofs /fOhdf cf]e/ns ug]{ .
कलत राम्रो : Aofs /fOhdf cf]e/ns l;nfO{ ;kmf b]v]sf] ।
Jofs of]s tyf Jofs /fOh hf]8]sf] sk8f, wfuf], cf]e/ns d]lzg

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.

खिु ् लकिाहरु
आवश्यक सामाग्रीहरु सांकिि गिे ।

२.

मेलशिमा लसयो लफलटङ गिे ।

३.

cf]e/ns लसिाई मेलशि अि गिे ।

४.

cf]e/ns d]lzgdf wfuf] xfNg] .

५.

Jofs of]s tyf Jofs /fOh hf]8]sf] sk8f
tof/ ug]]{ .

६.

bfofF tyf afofFsf] b'O{ kNnfdf ljrdf rf]/
cf+}nf /fvL cf]e/ns ug{] .

७.

l;nfO{ l;l4Pkl5 k|]z/ km'6af6 sk8f lgsfn]/
wfuf] sf6\g] .

८.

काम लसलद्धए पलि सबै सामाि यथाटथािमा राख्िे ।

सफितापवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खिु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु िा । सरु क्षा/सवां ेर्दिशीि खिु ् लकिाहरु:-४, ५, ६,
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अन्य सीप अभ्यासहरू
प्रोजेक्ट िका : १
शर्दइएका शिशभन्न प्रकारका र गुणथतरका (Quality)का तयारी कपिाहरुर्मा आईरन गने ।
शनर्देिन/प्रकृया:
१. सवै सरु क्षाका उपायहरु अविम्बि गिे।
२. लर्दइएको कपिा अिसु ार आईरिमा िम्बर सेट गिे
३. आवश्यकता अिसु ार लटटम लर्दएर आईरि गिे
४. आईरि गर्दाा िवि धार िबिाउिे
५. काम सम्पन्ि भएपलि सामािहरु सफा गरी व्यवलटथत वा तोलकएको ठाउाँमा राख्िे।
६. प्रलशक्षक/मल्ू याांकिकताािाई अिरु ोध गरे र मल्ू याांकि गराउिे।
काया अिथिा: कार्म गर्दाा सरु िािाई पशहिो प्रािशर्मकता शर्दएको हुनुपनेि।
धन्यिार्द!
प्रोजेक्ट िका : २
शर्दइएका शिशभन्न प्रकारका प्याट्रनहरू शनधाारीत सर्मयशभत्र शसिाउने
शनर्देिन/प्रकृया:
१. सिै सरु िाका उपायहरु अििम्बन गने ।
२. शर्दइएको प्याट्रनहरू शनधाारीत सर्मयशभत्र शसिाउने ।
३. प्याट्रन कागजहरू नच्याशतने गरी शसिाउने ।
४. कार्म सम्पन्न भएपशि सार्मानहरु सफा गरी व्यिशथित िा तोशकएको ठाउाँर्मा राख्ने ।
५. प्रशििक/र्मलू याक
ं नकताािाई अनरु ोध गरेर र्मलू यांकन गराउने ।
प्रशििक/र्मलू यांकनकताािाई अनरु ोध गरेर र्मलू यांकन गराउने ।
काया अिथिा: कार्म गर्दाा सरु िािाई पशहिो प्रािशर्मकता शर्दएको हुनुपनेि ।
धन्यिार्द!
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प्रोजेक्ट िका : ३
शर्दइएको तयारी कपिाहरुर्मा प्याच पके ट राख्ने ।
शनर्देिन/प्रकृया:
१. सिै सरु िाका उपायहरु अििम्बन गने ।
२. शर्दइएको तयारी कपिार्मा प्याच पके ट राख्ने ।
३. पके टर्मा आईरन गर्दाा ििि धार नबनाउने ।
४. प्याच पके टर्मा टप शथटच र चाप शथटच गने ।
५. कार्म सम्पन्न भएपशि सार्मानहरु सफा गरी व्यिशथित िा तोशकएको ठाउाँर्मा राख्ने ।
प्रशििक/र्मलू यांकनकताािाई अनुरोध गरेर र्मूलयांकन गराउने ।
काया अिथिा: कार्म गर्दाा सरु िािाई पशहिो प्रािशर्मकता शर्दएको हुनुपनेि।
धन्यिार्द!
प्रोजेक्ट िका : ४
शर्दइएको तयारी ब्याक योक कपिार्मा ओभरिक र टप शथटच गने ।
शनर्देिन/प्रकृया:
१. सिै सरु िाका उपायहरु अििम्बन गने ।
२. शर्दइएको तयारी कपिार्मा प्याच पके ट राख्ने ।
३. ब्याक योक कपिार्मा ओभरिक र टप शथटच गने ।
४. कार्म सम्पन्न भएपशि सार्मानहरु सफा गरी व्यिशथित िा तोशकएको ठाउाँर्मा राख्ने ।
प्रशििक/र्मलू यांकनकताािाई अनरु ोध गरेर र्मलू यांकन गराउने ।
काया अिथिा: कार्म गर्दाा सरु िािाई पशहिो प्रािशर्मकता शर्दएको हुनपु नेि।
धन्यिार्द!
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k|fljlws ;xof]u
:jL; ;/sf/sf] ;xof]udf ;+rflnt ;fdL kl/of]hgf
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