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तालिम पाठ्यक्रम प्रयोगकतााहरुका िालग लिर्देशि 

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

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

सामान्य सझुाि 

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

२. कोर्ासम्व्धी जािकारीको समग्र उद्दशे्य अध्ययि गिुाहोस ्। 

३. प्रत्येक मोड्यिुको तालिमको पलहिो लर्दिम ै सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई लसक्ि ु पि े सीपहरुको सचूी प्रर्दाि गिुाहोस र 

लसकाईको मलू्यािंकि गररिे तररका बताउिहुोस ्। 

४. प्रत्येक पाठको लसकाईको उद्दशे्यहरु राम्रो सँग अध्ययि गिुाहोस ्। 

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

बमोलजम पाठ योजिा पररमाजाि गिुाहोस ्। 

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

७. प्रत्येक पाठको प्रलशक्षण शरुु गिुा अगाडी सो पाठसँग सम्व्धीत अध्ययि सामग्री (Hand-outs) अध्ययि गिुाहोस ्। 

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

पलि समावेश गररएका छि ्। 

९. प्रत्येक पाठको अ्त्यमा प्रलशक्षाथीहरुको मलू्यािंकि गिुाहोस ् । यो तालिम पलुस्तकामा लर्दईएको अभ्यास 

पत्रहरु(Assignment Sheets) प्रयोग गिुाहोस ्। 

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

११. मौलखक प्रश्न, छिफि, अ्तरलक्रया, सामलुहक अभ्यास, लिर्दलेशत अभ्यास, एकि अभ्यास, प्रयोगात्मक अभ्यास, काया 

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

लवलधहरु अविम्बि गिुाहोस ्। 

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

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

सीप तालिम बारे सझुाि 

१. प्रत्येक सीपको प्रर्दशाि (Demonstration) गिुा भ्र्दा अगाडी काया सम्पार्दि लिर्दलेशका (Performance Guide) 

अध्ययि गिुाहोस ्र प्रलशक्षाथीहरुिाई अध्ययि गिा लर्दिहुोस ्। 

२. सामा्य गलतमा प्रत्येक मोड्यिुको सीप प्रर्दशाि गरेर र्दखेाउिहुोस ् । सीप प्रर्दशाि गर्दाा खड्ुलकिाहरु बताउँर्द ैआबश्यक 

ज्ञाि पलि भ्र्द ैजािहुोस।्  

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

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

गिुाहोस ्। 

५. प्रलशक्षाथीहरुको लिर्तर मलू्यािंकि गिुाहोस।् 

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

अभ्यासको बातावरण बिाउिहुोस।्  

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

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

 

िेपािका यवुा यवुतीहरु स्वर्दशेमै कामगिा इच्छुक वा लवर्दशे जाि तयार भएर बसेका स्वर्दशेमा तथा वैर्दलेशक मिुुकमा रहकेा 

हाउस पे्ट उद्योग अ्तगातका व्यावसालयक तथा आवासीय भविहरुमा पे्टरको काम गिा सक्िे बिाउिे उद्दशे्यिे तयार पाररएको 

यो एउटा ब्यावसालयक तालिम कोर्ा हो। 

यो कोर्ा बिाउँि केलह सामा्य लसद्धा्त तथा कायालवधीहरु अबिम्बि गररएको छ। यो कोर्ा हाउस पे्ट गिे समहूिे कोर्ा प्रयोग गि े

प्रयोगकतााहरुिाई लिम्ि मागार्दशािहरु प्रर्दाि गिा चाह्छ। 

१. यस कोर्ामा सिंिग्िशब्र्द/शब्र्दाविीहरुतथा ब्याख्या अध्ययि गिुाहोिा। 

२. तालिमको उद्दशे्य अध्ययि गिुाहोिा। 

३. प्रत्येक पाठको अल्तम काया सम्पार्दि उद्दशे्यर आवश्यक ज्ञाि राम्ररी अध्ययि गिुाहोिा। 

४. प्रलशक्षाथीहरुिाई पलहिो लर्दिमै सीपहरुको सचूी तथा उिीहरुको लसकाईिाई कसरी मलू्यािंकि गरर्छ भ्ि े कुराको 

जािकारी गराउिहुोस।्  

५. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीको कृयाकिापहरु, दृश्य सामग्री, प्रलशक्षाथीिाई गिा लर्दइिे कायाहरु बारेमा कोर्ामा लर्दइएका लिम्ि 

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

र अ्य आवश्यकता अिसुार उद्दशे्य पररमाजाि गिा सक्िेछि।्  

• Skill/Topic सीप/लशर्ाक 

• Performance Objective काया वधाक उद्दशे्य 

•  EnablingObjective ज्ञािवधाक उद्दशे्य 

६. सम्झिपुिे सवैभ्र्दा महत्वपणूाकुरा त के हो भिे, प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक काया(task)को बारेमा  थाहा पाएर मात्र पगु्र्दिै, गिा 

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

७. कोर्ामा उल्िेलखत सीप/ज्ञािहरुका िालग लबर्यसँग सम्वल्धत लवज्ञहरुिे मोटामोटी अिमुाि गरेर राखेको समय भएकोिे 

प्रलशक्षकहरुिे आफ्िै लहसाबिे अगाडी बढ्ि सक्िेछि ्तर काया वधाक उद्दशे्यहरु भिे प्राि भएको सलुिलित गररिपुर्दाछ।  

८. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीहरुिाई पररयोजिा तथा समस्याहरु (Project and Problem) लर्दि सल्िाह लर्दइ्छ। 
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तालिमको जािकारी 

 

तालिमको लशषाक 

 

हाउस पे् टर (House Painter)तालिम 

उदे्दश्य यो कायाक्रमको मखु्य उद्दशे्यस्वर्दशे तथा खाडी मिुुक (जस्तै कतार, सिंयकु्त अरब ईलमरेट्स, साउर्दी 

अरब, बहराईि, कुवते, ओमाि आलर्द) िगायतका लवलभ्ि वैर्दलेशक मिुुकमा रहकेा हाउस पे्ट उद्योग 

अ्तगातका व्यावसालयक तथा आवासीय भविका िालग आधारभतू पे्टरकामको सेवा प्रर्दाि गिा 

सक्िे पे्टर(Painter)  उत्पार्दि गि ेरहकेोछ । 

पाठय सरंचिा र 

अिलि 

यो कोर्ाका प्रत्येक लशर्ाकमा र्दक्षता स्तर हालसि गिाका िालग लबलशष्ट लसकाई उपिलब्धहरु समावेश 

गररएको छ। यो कोर्ा ४ हिाको (१६३घण्टा) हुिेछ जसमा १५१.५ घण्टाप्र योगात्मकर ११.५ घण्टा 

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

छ। 

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

छ। 

िक्ष्य यो तालिमको अ्त्यमा प्रलशक्षाथीहरु लिम्ि कुराहरु गिा सक्षम हुिेछि:् 

• व्यलक्तगत, उपकरण तथा कायास्थिका सरुक्षाका उपायहरु अविम्वि गिा;  

• पे्टरिे गिुा पिे लवलभ्ि प्रकारका सेवा प्रर्दाि गिा; 

• घर तथा व्यावसालयक भविहरुमा पेल्टिंग गिा; 

• हाउस पले्टिंग कायामा प्रयोग हुिे शब्र्द तथा शब्र्दाविीहरु प्रयोग गिे। 

लिलि 

 

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

प्रयोगात्मक अभ्यास जस्ता लवलध प्रयोग गररिे छ । 

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

तालिममा 

प्रलशिार्थीहरुको 

उपलथर्थलत 

प्रलशक्षाथीहरुिे आ्तररक मलू्यािंकि र अल्तम परीक्षामा सलम्मलित हुिका िालग सैद्धाल्तक कक्षामा 

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

कोषाको केन्रलिन्रु्द 

 

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

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

ज्ञािको िालग लिधाारण गररएको छ । 

 

प्रलशिकको योग्यता र 

अिुभि 

 

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

प्रलशक्षकिे लसलभि ई्जीलियररङ्गमा ्यिूतम लडप्िोमा वा सम्व्धीीत लवर्यमा समाि लडग्री प्राि 

गरी एक वर्ाको प्रलशक्षण अिभुव हालसि गरेको हुि ु पिछे । सहायक प्रलशक्षकको हकमा कुि ैपलि 

खाडीमिुुक (खाडी सम्वय पररर्र्द)् मा पे्टर कायामा कलम्तमा २ वर्ाको काया अिभुव हालसि गरेको 

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

मूलयांकि 

 

प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक सीपमा लिपणूाता हालसि गरेको तथ्य सलुिलित गिा सम्वल्धत प्रलशक्षकिे लिर्तर 

काया सम्पार्दिको मलू्यािंकि गिुा पिछे। 

• सम्वल्धत सैद्धाल्तक ज्ञािको मलू्यािंकि मौलखक परीक्षा (भाईभा) बाट गररि ेछ । 

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

छ। 

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

प्राि गिुा पिेछ । 

• वैर्दलेशक रोजगारी सम्व्धी काम गिे भाविा र चाहिािाई ध्यािमा राखेर सम्वल्धत तालिम 

प्रर्दायक सिंस्थािे प्रवेश परीक्षा सिंचािि गिेछ । 

प्रलशिक/प्रलशिार्थी 

अिुपात 

१:१० जिा 

तालिमको 

प्रमाणीकरण  

कोर्ािे लिलर्दाष्ट गरेका सम्पणूा आवश्यकताहरु सफिता पवूाक सम्प्ि गिे प्रलशक्षाथीहरुिाई सम्वल्धत 

तालिम प्रर्दायक सिंस्थािे “हाउस पे् टर (House Painter) ”को प्रमाण–पत्र प्रर्दाि गिेछ । 
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कोषा सरंचिा 

तिको पररच्छेर्दमा तालिमको सिंरचिा र कोर्ाको लिलर्दाष्ट सचूीिाई लिम्िािसुार ढाँचामा प्रस्ततु गररएको छ। प्रलशक्षकिे यो 

सचूीिाई आवश्यकता अिसुार अगाडी पछालड गरेर लसकाउि सक्िछेि ्।  

लस .िं.  लशषाक/सीप समय (घण्टा) 

सैद्धालन्तक प्रयोगात्मक जम्मा 

आिारभूत सीपहरु    

१.  सरुक्षा अपिाउि े १ १.५ ३.५ 

२.  वैर्दलेशक मिुुकमा प्रयोगहुि ेसामा्य प्रालवलधक शव्र्दाविीहरु .५ ० .५ 

३.  हाउस पले्टिंग काया ,पेल्टिंग गर्दाा िाग्िे सामग्री तथा औजारहरु बारे जािकारी १ ० १ 

४.  िाप लििे  १ २ ३ 

५.  पे्टरिाई आवश्यक पि ेिक्शा सम्व्धी जािकारी १.५ १.५ ३ 

रंग िगाउिे कायाहरु    

1  प्िाष्टर/किं लक्रट सतहमा इमलु्सि/लडस्टेम्पर/लसमे् ट पे्ट िगाउि े २ ४४.५ ४६.५ 

2  फिामे सतहमा इिामेि पे् ट िगाउिे २ ३५ ३७ 

3  काठ वा काठज्य सतहमा चपडा पालिस िगाउि े २ ३५ ३७ 

पररयोजिा काया    

६.  पररयोजिा काया १  - १६ १६ 

७.  पररयोजिा काया २ - १६ १६ 

जम्मा ११.५ १५१.५ १६३ 
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लिषय बथतु 

 

सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

काया ििाक उदे्दश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य 

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

ल्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

आिारभूत सीपहरु 

सरुिा अपिाउिे अवस्था : कुिै पलि हाउस पे्ट काया 

(Any house painting task) 

के काम : सरुक्षा अपिाउि े

कलत राम्रो: व्यलक्तगत सरुक्षाका 

उपकरणहरु प्रयोग गरेको छ, सामग्री, 

औजार तथा उपकरण सरुलक्षत तररकािे 

राखेको छ, हाउस पे्टस्थि सरुलक्षत 

बिाएको छ, साधारण प्राथलमक उपचार 

बारे बताउि सक्र्दछ। 

• ब्यलक्तगत सरुक्षा बारे जािकारी र 

प्रयोग 

• हाउस पे्टस्थि (Painting site) 

/कायास्थि वा कायाशािा को सरुक्षा 

बारे जािकारी र प्रयोग 

• सामग्री,औजार तथा उपकरणको 

सरुक्षाबारे जािकारी र प्रयोग 

• साधारण प्राथलमक उपचार बारे 

जािकारी लर्दि े

 

१ १.५ 

िैरे्दलशक 

मुिुकमा प्रयोग 

हुिे सामान्य 

प्रालिलिक 

शव्र्दाििीहरु 

 • र्दलैिक प्रयोग हुि े शव्र्दाविीहरु 

बताउि े

• औजार तथा उपकरणहरु को 

शव्र्दाविी बताउि े

• सामा्य प्रयोग हुिे सामग्रीहरुको 

शव्र्दाविी बताउि े

.५ ० 

पेन्ट काया,  पेन्ट 

सामग्री तर्था 

औजारहरु बारे 

जािकारी 

 • पेल्टिंग कायाको पररचय लर्दिे। 

• हाउस पे्टरिे प्रयोग गि े समाग्रीहरु 

लच्िे र छोटकरीमा ब्याख्या गिे। 

• हाउस पे्टरिे प्रयोग गिे औजारहरु 

लच्िे र छोटकरीमा ब्याख्या गिे। 

१ ० 

िाप लििे  अवस्था : कुिै पलि पेल्टिंग को काम वा 

िक्सा 

के काम : िाप लिि े

कलत राम्रो: चेक गर्दााको ितीजा र 

लसकारुिे लर्दएको ितीजा समाि छ। 

• FPS र MKS प्रणािी बारे 

ब्याख्या गिे  

• िम्बाई चौडाई आलर्द जस्ता 

लिलियर िाप लििे 

१.५ १.५ 
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सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

काया ििाक उदे्दश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य 

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

ल्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

• क्षेत्रफि र आयति लिकाल्िे 

पे्टरिाई 

आवश्यक पि े

िक्शा सम्व्धी 

जािकारी 

अवस्था : कुि ैपलि painting को काम 

वा िक्सा 

के काम : ड्रईङ्ग बारेजािकारी / ज्ञाि 

कलत राम्रो: ड्रईङ्ग बझु्िसक्ि े

• ड्रईङ्गको पररभार्ा लर्दि े

• प्िाि, इलिभेशि र सेक्शि बारे 

ब्याख्या गिे। 

• ड्रईङ्ग हरेेर िाप र सिंरचिाहरु ब्याख्या 

गिे। 

• हाते लचत्र (स्केच) कोि े तरीका 

ब्याख्या गिे। 

  

रंग िगाउिे कायाहरु 

प्िाष्टर/कंलक्रट 

सतहमा 

इमुलसि/लिथटेम्प

र/लसमेन्ट पेन्ट 

िगाउिे 

अवस्था : फिाम ेियाँ वा परुािो सतह र 

पे्टको स्पेलसलफकेशि  

के काम : फिाम ेसतहमा इिामिे पे्ट 

िगाउि े

कलत राम्रो: 

सतह-प्राइमर कोट िगाउि ुअगाडी (सतह 

तयार गररसकेपलछ) : वालहरी वस्तुहरु 

रलहत छ, सतह लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा 

छ।  

सतह-पलहिो कोट पे्ट िगाउि ु भ्र्दा 

अगाडी (प्राइमर िगाइसकेपलछ): पे्ट 

अिसुारको प्राइमर िगाइएको छ। पटु्टी 

िगाइएको छ (यलर्द आवश्यक भएमा), 

वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, कोररएको वा 

चकेको र्दलेखिंर्दिै र प्राइमर र पटु्टी सकेुपलछ 

खालक्सिे लचप्िो पाररएको छ। पटु्टी र 

प्राइमरको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। 

प्राइमर र पटु्टी अ्य सतहमा छररएको वा 

चलुहएको वा बगेको छैि। 

सतह-र्दोश्रो कोट पे्ट िगाउि ु भ्र्दा 

अगाडी: वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, ब्रस वा 

रोिर वा कुचोको कुि ै प्रकारको लच्ह 

र्दलेखर्दैंि। कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै। 

• प्िाष्टर/किं लक्रट सतहमा रिंग िगाउि ु

अगाडी के-के गररि पछा भ्िे। 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट 

कहाँ-कहाँ िगाइ्छ भ्िे। 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट 

लवचको फरक भ्िे। 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट 

कसरी िगाउिे ब्याख्या गिे। 

२ ४४.५ 
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सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

काया ििाक उदे्दश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य 

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

ल्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

सतह सखु्खा र लचप्िो छ। रिंगको िोक्शाि 

२% भ्र्दा कम छ। पे्ट अ्य सतहमा 

छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि।  

सतह-र्दोश्रो (अल्तम) कोट िगाएपलछ: 

वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, पे्ट सबैलतर 

एकिासिे िागकेो छ (कलह ँ बाक्िो र 

कलह ँपातिो छैि)। पे्ट बगेको छैि। कुि ै

लकलसमको क्षलत (damage)/चलका एको 

र्दलेखिंर्दिै, रिंगको िोक्शाि २% भ्र्दा कम 

छ। पे् ट अ्य सतहमा छररएको वा 

चलुहएको छैि। प्रयोग गररएको ब्रस वा 

रोिर वा कुचो तथा अ्य सामग्रीहरु सफा 

गररएको छ। पे्ट स्पेलसलफकेशि अिसुार 

प्रयोग गररएको छ।  

फिामे सतहमा 

इिामेि पेन्ट 

िगाउिे 

अवस्था : फिाम ेियाँ वा परुािो सतह र 

पे्टको स्पेलसलफकेशि  

के काम : फिाम ेसतहमा इिामिे पे्ट 

िगाउि े

कलत राम्रो: 

सतह-प्राइमर कोट िगाउि ुअगाडी (सतह 

तयार गररसकेपलछ) : वालहरी वस्तुहरु 

रलहत छ, सतह लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा 

छ। फिामे सतह लखया रलहत छ।   

सतह-पलहिो कोट पे्ट िगाउि ु भ्र्दा 

अगाडी (प्राइमर िगाइ सकेपलछ): पटु्टी 

िगाइएको छ (यलर्द आवश्यक भएमा), 

वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, कोररएको वा 

चकेको र्दलेखिंर्दिै र प्राइमर र पटु्टी सकेुपलछ 

इमेरी क्िोथिे लचप्िो पाररएको छ। 

फिामे सतह लखया रलहत छ। पटु्टी र 

प्राइमरको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। 

प्राइमर र पटु्टी अ्य सतहमा छररएको वा 

चलुहएको वा बगेको छैि। 

सतह-र्दोश्रो कोट पे्ट िगाउि ु भ्र्दा 

• फिामे वस्तमुा रिंग िगाउि ुअगाडी 

के-के गररि पछा भ्िे। 

• फिामे वस्तमुा इिामिे पे्ट कसरी 

िगाउिे हो ब्याख्या गिे। 

२ ३५ 
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सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

काया ििाक उदे्दश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य 

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

ल्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

अगाडी: वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, ब्रस वा 

रोिरको कुिै प्रकारको लच्ह र्दलेखर्दैंि। 

कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै। सतह 

सखु्खा र लचप्िो छ। फिाम ेसतह लखया 

रलहत छ। रिंगको िोक्शाि २% भ्र्दा कम 

छ। पे् ट अ्य सतहमा छररएको वा 

चलुहएको वा बगेको छैि।  

सतह-र्दोश्रो (अल्तम) कोट िगाएपलछ: 

वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, पे्ट सबैलतर 

एकिासिे िागकेो छ (कलह ँ बाक्िो र 

कलह ँपातिो छैि)। पे्ट बगेको छैि। कुि ै

लकलसमको क्षलत (damage)/चलका एको 

र्दलेखिंर्दिै, फिाम े सतह लखया रलहत छ र 

टिक्क टलल्कएको छ। रिंगको िोक्शाि 

२% भ्र्दा कम छ। पे्ट अ्य सतहमा 

छररएको वा चलुहएको छैि। प्रयोग 

गररएको ब्रस तथा अ्य सामग्रीहरु सफा 

गररएको छ। पे्ट स्पेलसलफकेशि अिसुार 

प्रयोग गररएको छ।  

 

काठ िा 

काठजन्य 

सतहमा चपडा 

पालिस िगाउिे 

अवस्था : कुिैपलि काठ वा काठज्य 

सतह र चपडाको स्पेलसलफकेशि  

के काम : काठ वा काठज्य सतहमा 

चपडा पालिस िगाउिे 

कलत राम्रो : 

सतह तयारी पलछ : वालहरी वस्तुहरु रलहत 

छ, सतह लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा छ।  

वडु लफिर (अस्तर) िगाए पलछ: 

स्पेलसलफकेशिमा तोके वमोलजमको पटु्टी 

िगाइएको छ (यलर्द उक्त सतहमा 

आवश्यक भएमा), वालहरी वस्तुहरु रलहत 

छ, कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै र पटु्टी र 

लफिर सकेुपलछ पलहिे प्रयोग गररएको 

भ्र्दा लचप्िो स्याण्डपपेरिे लचप्िो 

• चपडा पालिस िगाउि ुअगाडी के-के 

गररि पछा भ्िे। 

• काठ वा काठज्य वस्तमुा चपडा 

पालिस कसरी िगाउिे हो ब्याख्या 

गिे। 

२ ३५ 
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सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

काया ििाक उदे्दश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्य 

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

ल्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

पाररएको छ। पटु्टी र लफिर (अस्तर)को 

िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पटु्टी र लफिर 

अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा 

बगेको छैि। 

चपडा िगाए पलछ: सतहमा लफलिलसिंग वा 

चमक आएको छ। वालहरी वस्तहुरु रलहत 

छ, ब्रस वा मिमि कपडाको  कुि ै

प्रकारको लच्ह र्दलेखर्दैंि। कोररएको वा 

चकेको र्दलेखिंर्दिै। चपडाको िोक्शाि २% 

भ्र्दा कम छ। पे्ट अ्य सतहमा छररएको 

वा चलुहएको वा बगेको छैि। चपडा 

स्पेलसलफकेशि अिसुार प्रयोग गररएको 

छ।  

 

पररयोजिाकाया (Project Work) 

पररयोजिा काया 

१ 

  - १६ 

पररयोजिा काया 

२ 

  - १६ 
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तालिमको मूलयांकि लिलि 

 

यो तालिमका प्रलशक्षाथीहरूको मलू्यािंकि साधारण हुिेछ। यहािं लर्दईएको मलू्यािंकि लवमा ज्ञाि, सीप र मिोवलृििाई आधार 

मालिएको छ। यसमा ज्ञािको भाग सीपमै मलू्यािंकि हुिे भएकोिे लिलखत परीक्षा भिे हुिे छैि। सहभागीहरूको मलू्यािंकिका 

आधारहरू लिम्ि बमोलजम छिः् 

ज्ञाि 

मौलखक परीक्षा (भाईभा) १०० 

सीपहरु 

 लिर्तर काया सम्पार्दि मलू्यािंकि ४०० 

 पररयोजिा काया १  १०० 

 पररयोजिा काया २ १०० 

मिोिृलि 

पेशागतर्दक्षता (प्रलशक्षक मलू्यािंकि) १०० 

 हालजरी *(-५ अिंक घट्िे एक लर्दिकक्षािआएमा) 

 समयको पाििा (-५ अिंक घट्िे कक्षा लढिा आएमा) 

 एक अकाामा सहयोग 

 सिंचारका सीपहरू 

 तालिममालर्दएको योगर्दाि   

 लसक्िे प्रयास   

जम्मा अिंक  ८०० 

प्रमाणीकरणका िालग अंकभार 

न्यूिति प्रलतशत कोसा अंक प्रर्दाि गररिे 

थतर  

कायािमताको 

थतर 

प्रर्दाि गररिे 

गे्रि प्िाइन्ट 

प्रमाणपत्र पाउिे िपाउिे 

अिथर्था 

९० ७२०-८०० A अत्यिुम ४ पाउि े 

८० ६४०-७१९ B राम्रो ३ पाउि े 

७० ५६०-६३९ C सिंतोर्जिक २ पाउि े 

      

६० ४८०-५५९ D िराम्रो अस्वीकाया १ उपलस्थलतको प्रमाणपत्र मात्र 

पाउि े

पूनश्च:  

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

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

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

क्रम 

सखं्या 

बथतु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

१.  ब्रस लवलभ्ि साइज तथा प्रकारका (Brush different size and types) ६० वटा  

२.  काट्ि ेपिी (Cutting blade)   २० वटा  

३.  स्प्रे गि सेट (Spray Gun with compressor set) १ सेट  

४.  इमलु्सि रोिर (Emulsion roller) २२ वटा  

५.  इिामिे रोिर (Enamel roller) २२ वटा  

६.  वालल्टि (Bucket) १० वटा  

७.  िाप्ि ेलफिा (Measuring tap 5 लमटर) ६ वटा  

८.  हङेगर (Hanger) १० वटा  

९.  भ-याङ (Aluminum  ladder) ५ वटा  

१०.  ग्राइण्डींग मलशि वा चपु्पी २ वटा  

११.  ड्रम (Drum)  ५ वटा  

१२.  डोरी (Rope) ५ वटा 

१३.  वािंस (Bamboo) ३० वटा  

१४.  पेररस पिा [Paris blade (Patta) (different size and type)] २ वटा  

१५.  पलुटङ पिा [Putting blade(Patta)] २ वटा  

१६.  वायर ब्रस(Wire brush) २२ वटा 
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व्यलिगत सरुिा उपकरणहरु Personal Protective Equipments (PPE) 

क्रम 

सखं्या 

बथतु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

१.  
हिेमेट (Helmet) २२ वटा  

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

३.  
प्जा  (gloves)  २२ वटा  

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

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

६.  
जिुा(safety boot) २२ जोर  

७.  
चस्मा (Safety glass) २२ सेट 

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

 

प्रयोग भएर जािे Consumable (२० जिाको समूहको िालग) 

क्रम 

सखं्या 

बथतु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

१.  इमेरी क्िोथ (Emery Cloth)  २ रोि (५ लमटर) 

२.  खाक्सी (Sand Paper) (लवलभ्ि िम्बरको) २००० वटा 

३.  वाि परुट्ट (Wall Putting) १० बोरा 

४.  धागो (Rope) २०० लमटर 

५.  कुचो र झाडु (Broom) १० जोलड  

६.  इिामिे (Enamel) १० लिटर  

७.  ह्वाइट लसमे्ट (White Cement) १ ब्याग 

८.  लडस्टेम्पर (Distemper) ६० केलज 

९.  इमलु्सि (Emulsion) ६० लिटर 

१०.  गम (adhesive/fevicol/movicol) २ के लज 

११.  लथिर (Thinner) १० लिटर 
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क्रम 

सखं्या 

बथतु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

१२.  जिुा ब्रस (Shoebrush) १० वटा 

१३.  मल्मिकपडा(Malmalcloth) ५ लमटर 

१४.  लकि्िा (Nail) ४ वट्टा 

१५.  जटुको डोरी (Jute rope) १०० मठुा 

१६.  चकको धिुो (Chalk powder) १० के  .जी.  

१७.  राम लतिक (Ramtilak) १० के  .जी.  

१८.  गेरु (Geru) ५ के  .जी.  

१९.  चपडा (Chapara) ५ के  .जी.  

२०.  खैरो (Brown) ५ पकेट 

२१.  लस्प्रट (Spirit) २५ लिटर 

२२.  तारलपि तेि (Terpene oil) २० लिटर 

२३.  िीि १ बट्टा (सािो) 

२४.  गोल्डेन २ बट्टा 

२५.  आर्टव्रश ४४ पिस 

२६.  उडिराईमर ८ पिर्र 

२७.  रेड अक्साईड प्राईमर ८ पिर्र 

२८.  वेदरकोर् इमुल्सन ३०पिर्र 

२९.  ओरेन्ज किर २ बट्टा 

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

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

त्यसैगिी ताशलमकोलाशग आिश्यक पन े कक्षाकोठा, कायतिाला िा पेशन्टंगथर्थलमा आिश्यक फशनतचिहरु, ताशलम सामग्रीहरु, 

फायि एशथटंगईुसि ि अन्य आधािभतु तर्था सिुक्षाका सामग्रीहरु सबै उपलब्ध हुन पनेछ।  
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मोि्यिु १: आिारभुत सीपहरु 
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सुरिा अपिाउिे 

पाठ योजिा :सुरिा अपिाउिे  

लबषय (सीप/अििारणा): सरुक्षा अपिाउि े

काया ििाक उदे्दश्यPerformance Objective: 

अवस्था : कुिैपलि हाउस पेल्टिंगकाया 

के काम : सरुक्षा अपिाउि े

कलत राम्रो: व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरु प्रयोग गरेको छ, सामग्री, औजार तथा उपकरण सरुलक्षत तररकािे राखेको छ, 

पेल्टिंग स्थि सरुलक्षत बिाएको छ, साधारण प्राथलमक उपचार बारे बताउि सक्र्दछ। 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• ब्यलक्तगत सरुक्षा बारे जािकारीर प्रयोग। 

• पेल्टिंग स्थि (painting site) /कायास्थि वा कायाशािा को सरुक्षा बारे जािकारी र प्रयोग। 

• सामग्री,औजार तथा उपकरणको सरुक्षाबारे जािकारी र प्रयोग। 

• साधारण प्राथलमक उपचार बारे जािकारी। 

 
तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न र छिफि प्रलशक्षकिे व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु सबै िगाएर कक्षाकोठामा 

प्रवेश गिे। 

घाईते ब्यलक्तको फोटो र्दखेाउँर्द ैप्रश्न सोध्िे। 

• के तपाँईहरु पलि फोटोमा र्दखेाएको जस्तै घाइते हुि चाहिहुु्छ? 

• तपाँईहरु मध्ये कसैिाई घाईते हुरँ्दाको अिभुव छ? 

• तपाँईहरुिाई आफ्िो जीविकािमा घाइते हुिे सम्भाविा 

कलतको छ? 

• हामी घाईते हुिबाट बच्ि के गिुा पर्दाछ? 

माथी उल्िेलखत प्रश्नहरु सोध्र्द ैछिफि गर्द ैपाठमा प्रवेश गिे। 

पाठको लशर्ाक कािो/सेतो पाटीमा िेख्िे।  

घाइते ब्यलक्तको 

फोटो 

 

कािो/सेतो पाटी 

 

 

 

५ लमिटे 

मुख्य अंश Main Body: 

दृष्यात्मक प्रवचि लर्दि े लिम्ि कुराहरुको दृष्यात्मक प्रवचि लर्दर्द ैछिफि गि े

• ब्यलक्तगत सरुक्षा बारे जािकारीर प्रयोग 

• पेल्टिंगस्थि (Painting site) /कायास्थि वा कायाशािा को 

वास्तलवक 

वस्तुहरु 

कािो/सेतो पाटी 

२० लमिेट 

दृष्यात्मक 

प्रवचि 

२० लमिेट 
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तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

सरुक्षा बारे जािकारी र प्रयोग र सरुक्षाका लसम्वोिहरु 

• सामग्री,औजार तथा उपकरको सरुक्षाबारे जािकारी र प्रयोग 

• साधारण प्राथलमक उपचार बारे जािकारी 

छिफि 

समहू कृयाकिाप कायास्थिमा काम गर्दाा र्दघुाटिा्यलुिकरण गिा व्यलक्तगत सरुक्षाका 

उपकरण (सामग्री)हरु कसरी प्रयोगमा ल्याउि ेभिी प्रर्दशाि गिा गाउि े

र  व्यलक्तगत सरुक्षा, कायास्थि सरुक्षा र सामग्री/औजार/उपकरण 

सरुक्षा लियमहरु छिफि गि े िगाउिे। समय-समयमा लफडब्याक 

पलि लर्दिे र प्रलशक्षाथीहरुिे गलल्त गरेमा सच्याउिे।  

सबैको कायाको मलू्यािंकि पलि गि े 

अभ्यास पत्र १२० लमिेट 

हालजररजवाफ ४ वटा समहू बिाएर सरुक्षा सम्व्धी लच्रहरु र्दखेाएर यो के को 

लच्रहो भ्र्द ैहालजररजवाफ गिे। 

पिुश्व: सरुक्षा सम्व्धी लच्रहरु हाते पलुस्तकामा छ।  

सरुक्षा सम्व्धी 

लच्रहरु 

३५ लमिेट 

सारांश Summary: 

मौलखक प्रश्न पेल्टिंग काया गर्दाा के-के व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु प्रयोग गिुाहु्छ? 

भ्िे प्रश्न सोधरे छिफि गर्द ैकक्षाको अ्त गिे।  

मौलखक १० लमिेट 

जम्मा समय:  २१० लमिेट 
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अध्ययिसामग्रीहरु:सुरिा अपिाउिे  

पररचय: 

क्षती वा र्दघुाटिाबाट बच्ि हामीिे सरुक्षा अपिाउि ुपछा। कुिै पलि पेल्टिंग स्थि, कायास्थि वा कारखािा वा कायाशािामा काम 

गर्दाा वा प्रवेश गर्दाा सरुलक्षत रहि र सम्भालवत र्दधुाटिािाई 

्यलुिकरण गिा लिम्ि तीि पक्षहरुमा ध्याि लर्दि ु जरुरी 

हु्छ।  

क. व्यलक्तगत सरुक्षा 

ख. काया/पेल्टिंग स्थि वा कायाशािाको सरुक्षा  

ग. य्त्र वा उपकरण साथै औजारहरुको सरुक्षा 

ब्यलिगत सरुिा बारे जािकारीर प्रयोग 

कुिैपलि व्यलक्तिाई चोटपटक ििागोस ् र र्दघुाटिाबाट 

वच्ि सलकयोस ् भिेर अपिाइिे सरुक्षािाई “ब्यलक्तगत 

सरुक्षा” भलि्छ। कायास्थिमा काम गर्दाा वा प्रवेश गर्दाा जिुसकैु व्यलक्तिे पलि ति उल्िेलखत व्यलक्तगत सरुक्षाका लियमहरुिाई 

अलिवाया रुपमा पाििा गिुापि ेहु्छ।  

व्यलिगत सरुिाका लियमहरु:- 

कायास्थिको मापर्दण्ड र लियमािसुार तोलकएको व्यलक्तगत स्वास्थ्य तथा सरुक्षाउपकरण हरु 

[Personal Protective Equipment (PPE)]जस्तै: एप्रोि, हिेमेट, चस्मा,  पञ्जा, जिुा 

(बटु), मास्क, काि थु् ि ेपल्ग आलर्दको प्रयोग गिुापछा।  

▪ पे्टर काया गर्दाा एप्रोि (Apron) िगाउि अलत आवश्यक हु्छ। 

▪ जहाँ कुि ैऔजार अथवा सामग्री खसेरचोटपटक िाग्ि वाट वच्ि वा चको घामबाट 

वच्ि वा टाउकोिाई लवद्यतुीय shocks बाट जोगाउि insulated  सामग्रीबाट बिेको 

अथवा काया प्रकृलत अिसुारको helmet िगाउि ुपर्दाछ। पे्टरहरु क्याप िगाउि बढी 

रुलच राख्छि ् केलह छैि यलर्द मालथबाट केलह वस्तु खस्ि सक्ि े सम्भाविा छैि र 

उँचाईमा काम गिा िालगएको छैि र सरुक्षीत स्थाि छ भि े हिेमेटको सट्टा क्याप 

प्रयोग गरे पलि हु्छ।  

▪ लचलपिंग (Clipping) गर्दाा chips लछिाबाट, खतरिाक पर्दाथाबाट, खतरिाक 

लकरणबाट आँखािाई जोगाउि स्पष् ट अथवा रिंलगि चस्मा (goggles) िगाउि ुपर्दाछ। 

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

लखयाउि, घाउ हुिबाट जोगाउि प्जा  (gloves)  िगाउि ुपर्दाछ। 

▪ लचप्िो तथा लभजेको भईू, लकल्िा तथा चचु्चा वस्तुहरु, तातो लखयाउिे, लवर्ाि ु

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

र वलियो जिुा िगाउि ुपछा। 

▪ क्याच िेट्स (Catch Nets) अथवा सेफ्टी वेल्ट (safety belts प्रयोग गरेर 

खस्िवाट जोगाउि सलक्छ। 

▪ घरैे ि ैआवाज आउिे मलशि चिाउँर्दा Ear plug िगाउि ुपर्दाछ। जस्तै: Grinder, 

drilling machine जस्ता ठूिो आवाज लर्दिे machine िे पलछ काि कम सु् ि े
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बिाइ लर्द्छ। 

• कपाि िामो भएमा अलल्झिे हुि सक्छ। िामो भए बाँडेर राख् िपुछा अथवा कपाि छोटो पािुापछा। 

• धेरै कलसएको वा धेरै खकुुिो िुगा िगाउि ु हुरँ्दिै। ित्र काम गिा असलजिो हुिे अथवा िगुा अलल्झि ेसम्भाविा हु्छ।  

तसथा िगुा फीट हुि ेखािको िगाउि ुपछा, बाहुिा भए फोल्ड गिुापछा वा बटि िगाउि ुपछा। 

• बहुमलू्य वस्त,ु गहिाहरु िगाएर काम गिुा हुरँ्दिै। 

• काया शरुु गर्दाा ध्याि काया मालथ केल्ित हुिपुर्दाछ। 

• काम गर्दाा वढी जा्िे (overconfidence) हुिेसाथै अरुिाई लजस्क्याउिे वा लजलस्क-लजलस्क काम गिुा हुरँ्दिै। 

• सम्वल्धत कामप्रलत बेवास्ता गिे गिुाहुरँ्दिै र काम लछटो सक्िे भिेर गित तररका अपिाइयो भिे पलि र्दघुाटिा हुि सक्छ 

तसथा होस ्परु् याउि ुपछा।  

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

• काम गर्दाा एकोहोरोपहिाई हटाउि ुपर्दाछ। 

• आफ्िो क्षमता भ्र्दा वढी वा भारी सामाि एक्िऔ उठाउँि ुहुरँ्दिै। कुिै भारी उठाउँिै परे डाढ िबङ्गाइ र भार िपिे गरी 

उठाउँि ुपछा। 

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

कराएर बोल्ि ुहुरँ्दिै। 

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

• काया गररसके पलछ हात साविु पािीिे राम्रोसँग धिुपुछा।  

 

पेलन्टंगथर्थि (Painting site) /कायाथर्थििा कायाशािा को सरुिा बारे जािकारी र प्रयोग 

सरुलक्षत वातावरण भए र्दघुाटिाबाट बच्ि सलक्छ। ति लर्दएको लियमहरु मािे सरुलक्षत काम गि ेवातबरण पाउि सलक्छ: 

• कायास्थि (पले्टिंगस्थि) वा कायाशािा सफा राख्ि ुपछा। 

• सामािहरु िअलल्झिे ठाँऊमा राख्ि ुपछा। 

• कायास्थिको भुँइ लचल्िो र लचप्िो रलहत हुिपुछा, लचप्िो भुँइ खतरा हु्छ। कायास्थिको भुँइ लचल्िो र लचप्िो हुि ेगरी तेि वा 

अ्य प्रर्दाथा पोख्ि ुहुरँ्दिै। 

• पाइप तथा िामो फिामको बारहरु, डण्डी आलर्द कुिामा सरुलक्षततररकािे राख्ि ुपछा। 

• िचाहींि ेटुक्राहरु कायास्थिको भुँइमा फाल्ि हु्ि। 

• तातो सामािहरु सरुलक्षततररकािे राख्ि ुपछा। 

• िामो बस्तहुरु जस्तै: बाँस, खट, पाइप आलर्दहरु काँधमा लसधा राख्ि ुहु्ि, यसरी राख्र्दा 

पछालड अरुिाई िाग्ि सक्छ। कुिै पाइप वा ५-६ लमटर िामो फिामको बार बोक्र्दा २ जिा वा बलड मा्छे लमलि बोक्ि ुपछा। 
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• बलिको राम्रो व्यवस्था हुिपुछा, सके सम्म सयूाको उज्यािो हुि ुपछा। कायास्थि वा पेल्टिंगस्थि वा कायाशािामा हावा लभत्र-

बालहर प्रयाि आउिे-जािे हुिपुछा।  

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

गर्दाा अकोिाई अवरोध िहोस।्  

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

तयारी हाितमा राख्िपुछा।  

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

• कायास्थि वा पेल्टिंगस्थि वा कायाशािामा सरुक्षा लच्रहरु सवैिे र्दलेखिे र स्प्रष्ट बलुझिगेरर रालखिपुछा। काया स्थिमा 

साधारणतया: हुिे लच्रहरु लिम्िािसुार छि।्  

    

सेलफ्ट बटु िगाउि ुपछा सेलफ्ट प्जा िगाउि ुपछा फेस मास्क िगाउि ुपछा हले्मेट िगाउि ुपछा 

  

 

 

काििाई बचाउि प्िग 

िगाउि ुपछा 

सेलफ्ट चस्मा िगाउि ुपछा काममा फका ि ु पवूा हात 

राम्ररी धिु ुपछा।  

फस्ट एड 

    

मालिस काम गरररहछे 
खतरा धेरै भोल्टेज भएको 

लबजिुी छ 

गाडा कुकुरबाट सावधाि सावधाि: आगोको जोलखम 

छ 

    

धमु्रपाि लिरे्घ िाङ्गो आगो लिरे्घ िलहड्ि ुवा लभत्र िपस्ि ु आकलस्मक बाटो 

सामग्री, औजार तर्था उपकरणको सरुिाबारे जािकारी र प्रयोग 

सरुलक्षत सामग्री, औजार तथा उपकरण/मलशिहरुको प्रयोग गिा पाए सम्भालवत र्दघुाटिाबाट बच्ि वा ्यलुिकरण गिा सलक्छ। तसथा 

लबग्रेको औजार तथा उपकरण/मलशिको सरुक्षािाई ध्यािमा राख्ि ुजरुरी छ। औजार तथा उपकरण वा मलशिको सरुक्षाको िालग 

ति लर्दएका लियमहरु पाििा गिुा पछा। 

 

सामग्री, औजार तर्था उपकरणको सरुिाका लियमहरु:- 

• काम गिा आवश्यक सामग्री, औजार वा उपकरण हरु मात्र लििे वा बे्चमा चाहींि ेऔजारहरु मात्र राख्ि ुपछा। 
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• सम्वल्धत र राम्रो अवस्थामा रालखएका औजारहरु मात्र प्रयोग गिुा पछा। 

• औजारहरु लठक तथा सरुलक्षत स्थािमा राख्ि ुपछा। 

• हले्डि िभएको औजारहरु जस्तै फाइि, आरी(saw), स्कु्रड्राइभर, कैं ची प्रयोग गिुा हुरँ्दिै। 

• औजारको अगाडी र हले्डिमा भएको लचल्िो प्रर्दाथाहरु हटाउि ुपछा। 

• हाते औजार काम पलछ सफा गरी राख्ि ुपछा। 

• सपुररवेक्षक(supervisor)को अिमुलत लबिा कुिै पलि उपकरण वा मलशिहरु चिाउि ुहुरँ्दिै। 

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

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

• लवद्यतु् बाट चल्िे मलशिमा राम्रोसँग अलथाङ गररएको हुिपुछा।  

• मलशि वा उपकरणमा प्रयोग गररएको लवद्यतु तार चुिंलडएको वा िाङ्गो रुपमा छ भिे तुरु्तै बिाउिपुछा।  

• उपकरण वा मलशििाई ब्र्द िगरी लहड्ि ुहुरँ्दिै। 

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

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

सािारण प्रार्थलमक उपचार बारे जािकारी  

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

तत्कािै लर्दइि े प्रारलम्भक सहायतावा हरेचार िाई प्राथलमक उपचार भलि्छ । समयमा र सलह तरीकािे प्रथामीक उपचार लर्दि 

िसकेमा पररस्थीलत झि-झि जलटि ब्ि सक्छ र कलहिेकलह ँज्याि समेत जोलखममा पिा सक्छ ।  

प्रार्थलमक उपचार लर्दरं्दा: 

• सरुुमा घाइते वा लबरामीको श्वासप्रश्वास छ लक छैि हिेुा पछा । घाइते वालबरामीिाई सास फेिा गारो भएको िभएको जाँच गिुा 

पछा।स्वासप्रस्वास मागा (िाक, मखु) खिुा राख्िे । स्वासप्रस्वास सहज हुि लर्दिे । यलर्द घाइते वालबरामीको सास रोलकएको छ 

भिे तुरु्तै कृलतम श्वासप्रश्वास लर्दिपुछा । 

• भीडिाई घाइते वालबरामीको वररपरर झलुम्मि लर्दिहुुरँ्दिै । घाइते वालबरामीिाई ताजा र स्वच्छ हावा आवश्यक हु्छ । 

• सकेसम्म लछटो शरीरमा िागेका चोटपटकहरूको पलहचाि गिुापछा । यस्तो समयमा प्राथलमक उपचार गि े मालिस आलिि ु

हुरँ्दिैचोट-पटक लभलभ्ि कारणहरुिे हुिसक्छ, जस्तै: िडेर, हातहलतयारिे िागरे, धेरै लचसोको कारणिे वा धेरै तातोिे 

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

• घाउचोट िागकेो ठाउँबाट धेरै रगत बलगरहकेो छ भिे रगत बगेको रोक्िे प्रयास गि े।  

• लवद्यतुीय वस्त ुसगँको जोलखम रहकेो अवस्थामा अचािक वस्तु जस्तै: ओभािो कपडा वा िठ्ठी,  

• केलह वस्त ुशरीर लभत्र गडेको छ भि ेतत्काि िलझक्ि े। असर गिे वस्त ुसतहम ैभएमा सफा पािीिे सफागिे । 

• हाड भालच्चएमा वा शिंका िागेमा उक्त भाग िाई िचिाउिे, आराम गराउिे । 

• टाउको, घाँटी वा ढाडका हाडमा असर परेमा: िचिाई हलल्िि िलर्दई शा्त वातावरणमा राख्िे 

• पोिेको ठाउँमा िगातार सफा लचसो पािी हािी रहि े ।फोकाहरू िफोि े । लपउि सकेमा पटक-पटक पािी लपउिे/लपिाउि े । 

प्रभालवत व्यलक्तमा लपसाब कम हुि िलर्दििुाई राम्रो मालि्छ । 

• आवश्यक उपचारको िालग तुरु्तै िलजकै को स्वास्थ्य सिंस्थामा िैजािे ।  

• िाकमा- केलह वस्त ुपरेमा िता्िे, िठेल्ििे र तुरु्तै स्वास्थ्य सिंस्थामा जािे। 

• कािमा- केलह वस्त ुपरेमा िता्िे र िठेल्िि,े लकराहरु लछरेमा सफा तेि हाल्िे र तुरु्तै स्वास्थ्य सिंस्थामा जािे। 

• घाँटीमा- केलह ठोस वस्तु परेमा िता्िे र िठेल्िि ेर तुरु्तै स्वास्थ्य सिंस्थामा जािे। 

• आँखामा- केलह वस्त ुपरेमा सफा पलि िे आँखा सफा गि े। माड्िे काम िगि े। तुरु्तै स्वास्थ्य सिंस्थामा जािे। 

• गम्भीर घटिाहरूको बारेमा प्रहरीिाई जािकारी गराउिपुछा ।  



 

 23  
 

काया-सम्पार्दि लिरे्दलशका: सुरिा अपिाउिे 

लबर्य/इकाई आधारभतु सीपहरु 

सीप/अवधारणा सरुक्षा अपिाउि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : कुिैपलि पेल्टिंग काया (Any painting work) 

के काम : सरुक्षा अपिाउि े

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

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

सक्र्दछ। 

आवश्यक सामग्री, औजार 

तथा य्त्रहरु  

हिेमेट/क्याप, सरुक्षा चस्मा, कािमा िगाउिे प्िग, सरुक्षा जिुा, सरुक्षा पञ्जा, डस्ट मास्क, सरुक्षा 

पेटी, एप्रोि, व्यलक्तगत सरुक्षा लियमहरु (मागार्दशाि), सामग्री, औजार तथा उपकरण सरुक्षा लियमहरु 

(मागार्दशाि), कायास्थि सरुक्षा लियमहरु (मागार्दशाि) 

काया-सम्पार्दि लिरे्दलशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  व्यलिगत सरुिा अपिाउिे    

 कामको प्रकृलत अिसुार तोलकएको व्यलक्तगत सरुक्षा लियमहरु पाििा गर्द ैआवश्यक व्यलक्तगत 

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

▪ एप्रोि (Apron) िगाउि।े 

▪ हिेमेट/क्याप िगाउिे। 

▪ खतरिाक पर्दाथाबाट र खतरिाक लकरणबाट आखँािाई जोगाउि सरुक्षा चस्मा 

(goggles) िगाउि।े 

▪ तातो, लखया, कडा पर्दाथा, चचु्चो धाररिो वस्त ु तथा अ्य वस्तबुाट हातिाई 

लखयाउि, घाउ हुिबाट जोगाउि प्जा  (gloves)  िगाउिे। 

▪ लचप्िो तथा लभजेको भईू, लकल्िा तथा चचु्चा वस्तहुरु, तातो लखयाउिे, लवर्ाि ु

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

र वलियो जिुा िगाउि।े 

▪ खस्िवाट जोगलीिक्याच िटे (Catch Nets) अथवा सेफ्टी वेल्ट (safety belts) 

प्रयोग गिे। 

▪ घरैे ि ैआवाज आउिे मलशि चिाउँर्दा कािमा िगाउि ेप्िग (Ear plug) िगाउिे।  

   

२.  कायाथर्थि सरुिामा ध्याि लर्दिे    

 कामको प्रकृलत अिसुार तोलकएको कायास्थि सरुक्षाका उपायहरु अविम्वि गि े

• कायास्थि (पले्टिंगस्थि) वा कायाशािा सफा राख्िे। 

• सामािहरु िअलल्झिे ठाँऊमा राख्िे। 

• कायास्थिको भुँइ लचल्िो र लचप्िो रलहत राख्िे। 
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

• सामग्रीहरु सामग्रीको प्रकृलत अिसुार सरुलक्षततररकािे राख्िे। 

• िचाहींि ेटुक्राहरु कायास्थिको भुँइमा िफाल्िे। 

• तातो सामािहरु सरुलक्षततररकािे राख्िे। 

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

• उपकरण, पले्टिंगसामग्री तथा औजारहरु व्यवलस्थत तररकािे राख्िे। 

• साधारण चोटपटक िागमेा आवश्यक पिे प्राथलमक उपचारका सामग्री भएको बाकस 

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

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

व्यवस्था पलि गिे।  

• कायास्थि वा पेल्टिंगस्थि वा कायाशािामा सरुक्षा लच्रहरु सवैिे र्दलेखि े र स्प्रष्ट 

बलुझिेगरर राख्िे र बझेुर पाििा गि।े 

३.  सामग्री, औजार तर्था उपकरण सरुिामा ध्याि लर्दिे    

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

• काम गिा आवश्यक सामग्री, औजार वा उपकरणहरु मात्र लिि े वा बे्चमा चाहींि े

औजारहरु मात्र राख्िे। 

• सम्वल्धत र राम्रो अवस्थामा रालखएका औजारहरु मात्र प्रयोग गिे। 

• औजारहरु लठक तथा सरुलक्षत स्थािमा राख्िे। 

• हले्डि िभएको औजारहरु जस्तै फाइि, आरी(saw), स्कु्रड्राइभर, कैं ची प्रयोग िगिे। 

• औजारको अगाडी र हले्डिमा भएको लचल्िो प्रर्दाथाहरु हटाउिे। 

• औजार काम पलछ सफा गरी राख्िे। 

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

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

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

पाििा गिे। 

• लवद्यतु् बाट चल्ि े मलशिमा राम्रोसँग अलथाङ गररएको छ छैि चेक गिा र िगररएको भए 

अलथिंग गिा िगाउिे।   

• मलशि वा उपकरणमा प्रयोग गररएको लवद्यतु तार चुिंलडएको वा िाङ्गो रुपमा छ भि ेतुरु्तै 

बिाउँि िगाउिे।  

• उपकरण वा मलशििाई ब्र्द गरेर मात्र कायास्थिबाट वालहरीिे।  

• उपकरण वा मलशि प्रयोग गरे पलछ सफा गरर आवश्यकता अिसुार  (lubricant) राख्िे। 

   

सफितापवूाक सम्प्िहुिको लिलम्त आधार:कामको प्रकृलत अिसुार आवश्यक लियमहरु पाििा गरेको हुि पछा।  

सरुक्षा/सिंवेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:- कामको प्रकृलतमा भर पछा।  

पनूश्च: माशर्थ उल्लेशित सिुक्षाका शनयमहरु आँफूले मात्र गने पशन होइन। यशि कोही व्यशि कायतथर्थलमा प्रिेि गनत लाग्यो भन े

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

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : सरुक्षा अपिाउिे। 

 

 

WHAT 

के 

कायास्थिमा काम गर्दाा र्दघुाटिा ्यलुिकरण गिा व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरण (सामग्री)हरु कसरी 

प्रयोगमा ल्याउि ेभिी प्रर्दशाि गिे र व्यलक्तगत सरुक्षा, कायास्थि सरुक्षा र सामग्री/औजार/उपकरण 

सरुक्षा लियमहरु छिफि गि े

HOW 

कसरी 

• प्रलशक्षाथीहरु आफै मध्येबाट १ जिाछिौट गिे। 

• उक्त प्रलशक्षाथीिाई व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरण (सामग्री)हरु िगाउि/प्रयोग गिा लर्दि।े  

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

• अब सबिेै िगाउिे/प्रयोग गिे र फेरी फूकािेर व्यवस्थीत तररकािे राख्िे। 

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

उपचार बारे छिफि गि।े 

 

पिूश्व: सरुक्षािाई पलहिो प्राथलमकता लर्दएर “पे् टर काया गर्दाा जलहिे पलि अपिाउि ेछु” भ्ि े

प्रलतवद्धता व्यक्त गिे।  

 

TIME 

समय 

१२० लमिेट 

 

RESOURCES 

NEEDED 

आिश्यक 

श्रोत/सामग्रीहरु 

हिेमेट/क्याप, सरुक्षा चस्मा, कािमा िगाउिे प्िग, सरुक्षा जिुा, सरुक्षा पञ्जा, डस्ट मास्क, सरुक्षा 

पेटी, एप्रोि, लियमहरु 

ध्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: सुरिा अपिाउिे 

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

क. सरुिा हेिमेट 

ख. सरुक्षा जिुा 

ग. हाते पञ्जा 

घ. सरुक्षा चस्मा (गगल्स) 

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

क. सरुक्षा हिेमेट 

ख. सरुिा जुिा 

ग. हाते पञ्जा 

घ. सरुक्षा चस्मा (गगल्स) 

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

क. सरुक्षा हिेमेट 

ख. सरुक्षा जिुा 

ग. हाते पञ्जा 

घ. सरुक्षा चस्मा (गगल्स) 

४. ति उल्िेलखत व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहिं आँखािाई सरुलक्षत राख्ि प्रयोग गरर्छ? 

क. सरुक्षा हिेमेट 

ख. सरुक्षा जिुा 

ग. हाते पञ्जा 

घ. सरुिा चथमा (गगलस) 

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

  

  

क ख ग घ 

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

    

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

ति खस्ि बाट बचाउि प्रयोग गरर्छ? 

क. सरुिा पेटी (बेलट) 

ख. मास्क 

ग. डोरी 

घ. भर् यािंग 

८. यलर्द र्दघुाटिा भएर गंलभर घाइते भएमा के गिुाहु्छ? 

क. घाइतेिाई त्यलहिं छोड्िहुु्छ। 

ख. मालथल्िो लिकायमा खवर गिुाहु्छ। 

ग. प्राथलमक उपचार लर्दिहुु्छ। 

घ. तुरुन्तै अथपताि िग्िुहुन्छ।  

९. ति उल्िेलखत मध्ये कुि चालहिं भईु िं (फ्िोर) काम गिा असरुलित हु्छ? 

क. तेि पोलखएको (ओइिी) भूई ं

ख. उपडखापड भईू िं(अिईभि) भईू िं  

ग. खस्रो (रफ) भईू िं 

घ. किं लक्रट गरेको भईु िं 

१०. ति उल्िेलखत मध्ये कुि चालहिं सिंकेत “सेलफ्ट चस्मा िगाउिपुछा” को हो? 

    

क ख ग घ 

११. ति उल्िेलखत मध्ये कुि चालहिं सिंकेत “सेलफ्ट बटु िगाउि ुपछा” को हो? 

    

क ख ग घ 

१२. ति उल्िेलखत मध्ये कुि चालहिं सिंकेत “िलहड्ि ुवा लभत्र िपस्ि”ु को हो? 

  
  

क ख ग घ 
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पेलन्टंग काया,पेलन्टंग सामग्री तर्था औजारहरु बारे जािकारी 

पाठ योजिा : पेलन्टंग काया, पेलन्टंगसामग्री तर्था औजारहरु बारे जािकारी 

लबषय (सीप/अििारणा): पेल्टिंग काया,पेल्टिंग सामग्री तथा औजारहरु बारे जािकारी 

काया ििाक उदे्दश्यPerformance Objective: 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• पेल्टिंग कायाको पररचय लर्दिे। 

• पे्टरिे प्रयोग गिे समाग्रीहरु लच्िे र छोटकरीमा ब्याख्या गिे। 

• पे्टरिे प्रयोग गिे औजारहरु लच्िे र छोटकरीमा ब्याख्या गिे। 

 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न हामी यो तालिममा के गिा आएको भिरे सोध्ि े र प्रलशक्षाथीहरुबाट 

आएको उिरहरु ध्याि लर्दएर सु् िे। 

धेरैिे पे् टर ब्ि आएको भिेर भिे पलछलवर्यवस्तुमा प्रवेश गिा 

पाठको लशर्ाक कािो/सेतो पाटीमा िेख्ि े र पाठको उद्दशे्य र उक्त 

कक्षामा गररिे कृयाकिापहरु बताउिे।  

मौलखक ३ लमिटे 

 

 

मुख्य अंश Main Body: 

दृष्यात्मक प्रवचि र 

छिफि 

प्रलशक्षकिे सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई कायास्थि वा कायाशािामै राखरे  

पे्टरको पररचय लर्दर्दैं पे्टर कायामा प्रयोग हुिे मखु्य सामग्री तथा 

औजारहरु एक-एक गरेर र्दखेाउँर्द ैव्याख्या अलि छिफि गर्द ैजािे। 

वास्तलवक 

बस्तुहरु  

२० लमिेट 

अभ्यास (समहूमा) सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई सामग्री तथा औजारहरु भएकै ठाउँमा िगरे 

आफ्िो उपलस्थलतमा अभ्यास पत्र अिसुार सामग्री तथा औजारहरुको 

िाम र काम भ्ि िगाउि े र गलल्त गरे सच्याउिे। सबै 

प्रलशक्षाथीहरुको मलू्यािंकि पलि गिे। 

अभ्यास पत्र ३५ लमिेट 

सारांशSummary: 

छिफि फेरी सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई ओरर-परी राखेर आगामी लर्दिहरुमा 

हामी यी सबै सामग्री तथा औजारहरु प्रयोग गिे छौं भ्र्द ै सत्र 

(कक्षा) को अ्त गिे।  

मौलखक २लमिेट 

जम्मा समय:  ६०लमिेट 
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अध्ययिसामग्रीहरु:पेन्टर काया, पेलन्टंग सामग्री र औजारहरुबारे जािकारी 

पेन्टर कायाको पररचय  

कुिै घर/भवि वा अ्य सिंरचिाहरुमा रिंग िगाउिे लमस्त्रीिाई अिंगे्रजीमा 

हाउसपे्टर(House Painter) वा छोटकररमा भ्र्दा पे्टर भलि्छ।पेल्टिंग गिुाको मखु्य 

उद्दशे्य भिेको घर/भवि जस्ता सिंरचिाहरुिाई राम्रो र्दखेाउि मात्र िभई धलमरा, लकरा, 

लखया वा पािी आलर्दबाट सिंरक्षण गिुा पलि  हो। सिंरचिाहरु समय सँगसँगै लखइएर, 

कोररएर, लफक्का भएर, मलक्कएर जािे गछाि,् पेल्टिंग गरेर धेरै हर्दसम्म उक्त प्रकृयािाई 

लढिो बिाउँि सलक्छ र धेरै समयसम्म जोगाएर राख्ि सलक्छ। तसथा पेल्टिंग कायाको 

अलतिै महत्व छ र सिंरचिाहरुमा समय-समयमा पेल्टिंग गिे गिुापर्दाछ।  साथै यस्ता रंग 

िगाउदा ७ दपेि १०वर्ट सम्म टर्काउ हुन्छ | 

पेलन्टंग गिा आिश्यक पिे मूख्य-मूख्य सामग्रीहरु: 

पेन्ट 

पे्ट (paint) िाई िपेािीमा रिंग भिेर भलि्छ। पे्ट प्राय: धिुो वा ठोस (सलिड), 

अधा तरि (फ्ल्यडु) वा तरि (लिक्वीड) अवस्थामा उपिब्ध हु्छ तर पेल्टिंग गि े

वेिामा त यसिाई तरिबिाउँि पछा ि ै तालक यो पेल्टिंग गि े सतहमा एकिासिे 

फैलियोस ्र सबै तफा  पातिो पत्रको रुपमा सतहसँग टाँलस्सयोस।् पे् टमा सामा्यतया 

लति लचज लमलसएको हु्छ, पलहिो रेलजि (resin) जसिाई वाइ्डर (binder) 

भलि्छ, र्दोस्रो सिभ्या्ट (solvent) जसिे उक्त वाइ्डरिाई घोल्िे काया गर्दाछ र 

तेस्रो लपगमे्ट (pigment) जसिे किर (रिंग) लर्दि ेकाया गर्दाछ। जस्तै: सेतो रिंगमा कुि ै

रातो किरको लपगमे्ट लभसाएर रातो किरको पेल्टिंग गिा सलक्छ। त्यस्तै लवलभ्ि 

लपगमे्टहरुको सलमश्रणबाट आँफूिे चाहकेो जस्तो किर प्राि गिा सलक्छ।  

पेन्टका प्रकारहरु: 

इमलु्सि पे्ट (Emulsion Paint): इमलु्सि पे्ट तेलिय पर्दाथा र 

पािी (oil/water) अलि इमलुल्सफाई िंग एजे्ट जसिे यी र्दईु पािी र 

तेििाई अिग हुि लर्दिंर्दिै लमिाएर बिाइएको हु्छ। इमलु्सि पे्ट 

उलतकै पररमाणको इिामिे पे्ट वा लडस्टेम्पर भ्र्दा धेरै क्षते्रमा 

(higher coverage) िगाउि सलक्छ। इमलु्सि पे्ट प्राय:जसो 

पखाल्ि लम्िे (washable) हु्छ र यसिाई सलजिै किं लक्रट र प्िाष्टर 

सतहमा िगाउि सलक्छ। बजारमा आवश्यकता अिसुार इमलु्सि 

पे्ट र्दवुै लभत्री गारो र वालहरी गारो (interial and exterial) 

पेल्टिंगको िालग उपिव्ध हु्छि।्  

लडस्टेम्पर पे् ट (Distemper Paint): लडस्टेम्पर वाटर वेस्ड पे्ट हो यो बढी लटकाउ हु्छ। चक, चिुा र किररिंग एजे्ट लमिाएर 

बिाएको पे् ट लडस्टेम्पर पे्ट हो।  लडस्टेम्पर पे्ट प्राय:जसो पखाल्ि लम्िे (washable) हुर्दिै तर यसिाई सलजिै किं लक्रट र 

प्िाष्टर सतहमा िगाउि सलक्छ। सफा गिा िलमल्िे र पािीिे पलि पखाल्ि िलमल्िे भएकोिे यसिाई प्राय: लभत्री गारोहरुमा मात्र 
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प्रयोग गि ेगरर्छ।  

इिामिे पे्ट (Enamel Paint): इिामिे पे्ट कडा, पखाल्ि लमल्ि ेर प्राय: ग्िसी (टल्किे) खािे हु्छ। सिंरचिामा प्रयोग हुि े

इिामिे आयि वेस्ड (oil based) वा एल्िक्यड वेस्ड (alkyd based) पे्ट हो। यो बढी लटकाउ हु्छ। इिामिे पे् ट पखाल्ि 

लम्ि े (washable) हु्छ तसथा हावा-पािीिे असर गि े ठाउँमा पलि उपयकु्त हु्छ। यो प्राय: मटेि (फिाम) को सतहमा 

िगाई्छ जसिे गर्दाा लखयाबाट फिामिाई बचाउि सलक्छ। तर यसिाई सलजिै काठ वा किं लक्रट वा प्िाष्टर सतहमा पलि 

िगाउि सलक्छ। लवशेर्गरी जहाँ पािी वा लखयािे खाि सक्ि ेसम्भाविा हु्छ त्यस्तो अवस्था मा काठ र फिामहरुमा प्राय: 

इिामिे िगाई्छ।  

उड लफलिस पे् ट (Wood FinishPaint): उड लफलिस पे्ट लवशेर्त: काठको सतहमा 

िगाउिकोिालग तयार गररएको हु्छ। उड लफलिस पे्ट पारर्दशी हु्छ र यसिे काठको 

वास्तलवक टेक्िर (बिावट) िाई अझ राम्रो र्दखेाइलर्द्छ। उड लसिर, भालिास (चपडा), 

लप्रजभेलटभ्स आलर्द उड लफलिस पे्टका केही उर्दाहरण हुि।्  

प्राइमर (Primer): प्राइमर एउटा प्रारलम्भक वा तयारी कोट हो जिु पेल्टिंग गिुा भ्र्दा पलहिे गरर्छ। प्राइमर कोट एकर्दमै जरुरी 

छ। पेल्टिंग गररि ेसतह खस्रो, र्दाग आलर्द िागेको, पािी सोस्ि ेखािे छ भि ेत झि महिंगो रिंग बचाउि प्राइमर कोट िगाउिै पि े

हु्छ। त्यस्तै िगाइि ेरिंग भ्र्दा सतहको वा सतहमा पलहिे िगाइएको रिंग ज्यार्द ैिाईट किरको वा ज्यार्द ैचड्का किरको जे 

भए पलि प्राइमर िगाउिै पिे हु्छ। प्राइमरिे सतह  अझ लचप्िो बिाउँि र रिंगिाई सोस्िबाट बचाउि र रिंगिाई सलजिै लफिं जाउि े

क्षमता बढाउि प्राइमरिे मद्दत गछा। प्राइमरिे लफलिलसिंग पे्टको एकिासको रिंग र टेक्सचर िेराउि साथै रिंगिाई सतहमा िामो 

समयसम्म लर्दगो बिाएर राख्ि मद्दत गछा। प्राइमरको छिौट कुि प्रकारको पेल्टिंग र कस्तो सतहमा िगाउिे हो भ्िे कुरामा भर 

पछा जस्तै काठमा हो लक, प्िाष्टरमा हो लक, आर.लस.लस.मा हो लक, लभत्री गारो हो लक, वालहरी गारो हो, ईट्टाको गारोमा हो लक, 

मेटि सतहमा हो आलर्द।  

परुट्ट (Putty): पटु्टी बेस कोट हो जिु पेल्टिंग गररिे सतहमा पे्ट गिुा अगाडी िगाइ्छ। पटु्टीिे एउटा पत्र बिाउँछ जसिे गर्दाा 

महिंगो रिं रिंग बचाउि ेमात्र िभई रिंग गररिे सतहिाई अझ लचल्िो र लर्दगो बिाउँछ। प्वाि, उपड-खापड, खाल्टा-खलुल्ट, चकेको 

भाग आलर्द सबै पिुा र पेल्टिंगको कभरेज बढाउि पटु्टीको प्रयोग अलिवाया छ। पटु्टी सकेु पलछ मात्र लचप्िो पािा खालक्स घोट्ि ुपछा।  

आिुलमलियम पे्ट (Aluminium Paint): आिुलमलियम पे्ट रेलजि वेसमा आिलुमलियमिाई घोिेर बिाइएको हु्छ। हुित 

यसको भए पलि यो मेटि, काठ वा अ्य सतहमा पलि िगाउि प्रयोग गिा सलक्छ। यो भरपर्दो र लटकाउ तर केलह महिंगो हु्छ। 

महिंगो पलि लकि िहोस,् यो िगाएपलछ ठ्याक्कै आिुलमलियम जस्तो र्दलेख्छ साथै फिाम यकु्त सतहमा िामो समयसम्म लखया 

िाग्ि लर्दिंर्दिै।   

टेक्श्वर पे्ट (Texture Paint): पेल्टिंग गररएको सतह जस्तै प्िाष्टर गारोमा भिेजस्तै दृश्य 

प्रभाव (visual effect) सजृिा गिा टेक्िर पे्ट गरर्छ। ब्रस, रोिर, पटु्टी िाईफ, ज्वावि 

(Trowel) आलर्द प्रयोग लवलभ्ि दृश्य प्रभाव (visual effect) िेराउि सलक्छ।  

लसमे्ट पे्ट (Cement Paint): किं लक्रट वा अ्य लसमे्ट वेस्ड सतहहरुमा लसमे्ट पे् ट गिा 

सलक्छ। हुित सेतो लसमे्टमा आँफूिाई चाहींएको जस्तो किर प्राि गिा लपगमे्ट लमिाउिे पलि गरर्छ। जे होस ्लसमे् ट पे्टिे 

सिंरचिािाई राम्रो मात्र र्दखेाउिे होइि लक यसिे केलह हर्द सम्म पटु्टीको काम पलि गर्दाछ र सिंरचिाको सिंरक्षण पलि गर्दाछ।  

लसमे्ट पे्ट ब्रस वा स्थालिय स्तरमै प्राि हुिे बालबयोको कुचोिाई ब्रसजस्तो बिाएर पलि िगाउि सलक्छ। लसमे्ट पे्ट गर्दाा 
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लसमे्ट िाई आवश्यक मात्रामा पािी लमसाएर िगाई्छ तर यलर्द गुिंर्द (adhesive) पलि लमसाएर िगाईयो भिे हात वा िगुामा 

लसमे्ट िाग्र्दिै। यो तिुिात्मक रुपमा कम खलचािो हु्छ। पािी, काई/िेउ आलर्दबाट बचाउि सके लटकाउ पलि हु्छ। हुित 

आजभोिी चिुा वा कम्मरेो पे् ट सहरी क्षेत्रमा त्यिी गररिंर्दिै तर चिुा पे् ट पलि लसमे्ट पे्ट जस्तै हो खािी लसमे्टको ठाउँमा 

चिुाको प्रयोग गररएको हो। 

पािी (Water): पले्टिंग कायामा प्रयोग गररिे पािी सफा हुिपुछा। साथै तेि, एलसड तथा जैलवक बस्त ु

िलमलसएको हुिपछा। साधारण शब्र्दमा भ्िे हो भिे खािको िालग उपयकु्त पािी िै पेल्टिंग कायामा प्रयोग 

गिुापछा। 

वाटर-बेस्ड पे्टहरु घोल्ि/पातिो पािा वा प्रयोग गररएका रोिर, ब्रस आलर्द सफा गिा पािीको प्रयोग 

गरर्छ।  

पे्ट लथिर(Paint Thinner): आयि-बेस्ड (Oil-based) पे्टहरु घोल्ि/पातिो पािा वा 

प्रयोग गररएका रोिर, ब्रस आलर्द सफा गिा पे्ट लथिर अथाात आयप-बेस्ड लथिरहरु प्रयोग 

गरर्छ।  

पे्ट लथिर कम प्रसोधि गररएको लमिरि लस्पररट हो। ब्रस वा रोिर आलर्द सफा गिा पे्ट लथिर 

राम्रो जिु तिुिात्मक रुपमा आधा मलू्यमा पाइ्छ। तर जे भए पलि र्दवैु पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुि।् र्दवैु आयि-बेस्ड पे्ट पातिो 

पािा र ब्रस आलर्द सफा गिा प्रयोग गिा सलक्छ।  

पे्ट लथिर वा लस्पररट र्दवैु प्रजोिि पर्दाथा भएको हुिािे लवशेर् सावशािी अपिाउिपुिे हु्छ र सरुलक्षत आगिागी िहुि ेठाउँमा 

राख्ि ुपि ेहु्छ। यो उडेर जाि सक्ि ेभएको हुिािे लबको िगाएर राख्ि ुपछा र केटा-केटीहरुको पहुचँ भ्र्दा टाढा राख्ि ुपछा।  

 

खाक्सी वा इमरेीक्िोथ(Sandpaper/EmeryCloths):  

खाक्सी वा इमरेी क्िोथ कृलतम एवे्रलसभ (abrasive) हो जसमा प्राकृलतक लमिरि 

तथा तत्वहरु  रालखएको हु्छ। जिु खसो हु्छ र कुि ैसतहमा धस्ि ेहो भि ेघर्ाण परै्दा 

भएर उक्त सतहिाई लचप्िो बिाउि ेकाया गछा।  

इिेरी क्िोथ लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो कागजको सट्टा फ्यालव्रक प्रयोग गरेर मेटालिक 

वा लस्थेलटक कणहरु िाई टाँसेर बिाइएको हु्छ। यो मटेि सतहिाई लचप्िो 

बिाउँि प्रयोग गरर्छ। यो काठको सतहमा भिे प्रयोग गिा हुरँ्दिै। यसिे काठमा 

कोररलर्द्छ र लबगारर लर्दि पलि सक्छ।  खाक्सी अथाात स्याण्डपपेर भिे काठको सतह 

लचप्िो बिाउँि प्रयोग गरर्छ।  

खाक्सी कागजमा बिाइएको हुिािे केलह कच्चा 

हु्छ र यसिाई सलजिे च्यात्ि सलक्छ तर इमरेी 

फ्यालव्रकमा बिेको हुिािे सलजिै च्यात्ि 

सलकर्दिै।  

लयलिहरुको खस्रो पिा लग्रटमा उल्िेख गरर्छ। 

जस्तै ४० र्दलेख ६० लग्रट को बढी खस्रो हु्छ भि े

प्राय: प्रयोग हुिे ८० र्दलेख १२० लग्रटको हो। 

हुित एकर्दम लचप्िो बिाउँि १५० र्दलेख २४० 

हुरँ्द ै६०० लग्रट सम्मको पलि उपिब्ध हु्छ।  

पेन्टर काया गिा आिश्यक पिे मूख्य-मूख्य औजार तर्था उपकरण (यन्त्र)/मलशिहरु: 
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पे्ट गि ेऔजारहरु: 

ब्रस: पे्टमा ब्रसिाई चोपेर पे् टींग काया गरर्छ। बजारमा लवलभ्ि साइजका पले्टिंग ब्रसहरु पाई्छ 

जस्तै: १५० लमलिलमटर, १०० लमलिलमटर, ७५ लमलिलमटर, ५० लमलिलमटर, २५ लमलिलमटर र 

१५ लमलिलमटर आलर्द। पलहिो ३ वटा साइजको ब्रसहरु गारो, लसलििंगकोिालग बढी उपयोगी छि ्

भिे पलछल्िा सािा साइजका ब्रसहरु अ्य सामा्य कायाका िालग उपयोगी छि।् कुिा-काप्चा, 

सािा-सािा लग्रिहरु जस्ता अफ्ठेरा ठाउँहरुमा ठूिो साइजका 

ब्रसहरु लछर्दिैि ्र रोिर पलि लछर्दिै त्यस्तो अवस्थामा 

उपयोगी छि।् 

रोिर र टे्र (roller and tray) : ब्रसिे भ्र्दा रोिरको प्रयोग गरेर लछटो पे्ट गिा सलक्छ 

तर सािो-सािो क्षेत्रमा जहाँ रोिर लछिा सक्र्दिै त्यस्तो अवस्थामा यो त्यिी उपयोगी हुरँ्दिै। 

टे्र मा रिंग राखेर रोिर चोपरे रिंग िगाउिे सतहमा रोि गिे हो। योपवपिन्नसाईजमािाईन्छ| 

पेल्टिंग स्पे्रगि (paint spray gun): आज-भोिी बजारमा लबलभ्ि लकलसमका पेल्टिंग स्पे्र 

हाते मेलसिहरु पलि पाइ्छि।् यलर्द कुिै पे्टरिाई हातिे ब्रस वा रोिरको प्रयोग द्वारा पे्ट गिा 

आउँछ भिे पले्टिंग स्पे्र वा मेलसिको प्रयोग गरेर पे्ट गिा खासै कलठि हुरँ्दिै। बरु झि सलजिो, 

लछटो र राम्रो हु्छ। रिंगिाई पेल्टिंग स्पे्र गिमा भिरे स्पे्र गिे।  

लस्ट्रलपिंग िाइफ र लफलििंग िाइफ (पटु्टी िाइफ): परुािा पे् टहरु हटाउि र पटु्टी भरेर सतह लमिाउि लस्ट्रलपिंग िाइफ र लफलििंग िाइफ 

(पटु्टी िाइफ) प्रयोग गरर्छ।  

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

फोका िहुिे गरर पािी भरर्छ। पािीिे आफ्िो सहत आफै लमिाउँछ को लसद्धा्त अिसुार यसिाई 

तेसो सतह (horizontal level) जाच्ि प्रयोग गरर्छ। यसिाई बटािुा हुरँ्दिै र पािी राख्र्दा 

हावाको फोका हुि ु हुरँ्दिै। चलुहएको पाइप प्रयोग गिा हुरँ्दिै। पले्टिंग कायामा यो तेसो सतह िाईि 

लिि ुपर् यो भि ेप्रयोग गिा पछा। जस्तै: लसलििंग र गारो लवचको भागमा परट्ट लर्दिे चिि हु्छ त्यस्तो अवस्थामा िेभि पाईपिे  

लच्ह िगाउिे अिी धागोमा िीि हािेर उक्त लच्हहरुमा राखेर त्क्याएर छोड्र्दा अब घागोको िीिको डाम र्दलेख्छ त्यसैिाई 

हरे्द ैपट्टीमा रिंग िगाउि सलक्छ।  

बालल्टि (Bucket): बकेटवा बालल्टि पािी राखेर ओसार-पसार गिा प्रयोग गरर्छ। यलर्द बालल्टिमा िापको 

लच्र िगाइएको छ भि ेपािी िापरे वाटर बेस्ड पे्ट तयार गर्दाा सलह मात्रामा प्रयोग गिा सलक्छ।  

 

िाप्ि े टेप (Measuring Tape/Rule):  रेलखक (िम्बाई) िापका िालग प्रयोग हुि े

औजार िाप्ि े टेप वा लफिा हो। पेल्टिंग काया गिुा अगाडी पे्टको अिमुाि गिा र 

गररसकेपलछ ज्यािा लिि िाप्ि ुपि ेहु्छ।  

  



 

 33  
 

अभ्यास पत्र: पेलन्टंग काया, पेलन्टंग सामग्री र औजारहरुबारे जािकारी 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पेल्टिंग काया, पेल्टिंग सामग्री तथा औजारहरु बारे जािकारी 

 

 

WHAT 

के 

पेल्टिंग सामग्री तथा औजारहरु एक-एक गरेर र्दखेाउँर्द ैिाम र के कामको िालग प्रयोग गरर्छ भ्िे 

 

HOW 

 कसरी 

• आवश्यक औजारहरु र सामग्री भएको ठाउँमा जािे। 

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

• कसैिे गलल्त गरे अरुिे सच्याउिे िभए प्रलशक्षकिाई सोध्िे। 

• लिकालिएको औजार तथा सामग्रीहरु पिु: व्यवलस्थत तररकािे उपयकु्त ठाउँम ैराख्िे। 

TIME 

समय 

२०' 

 

RESOURCES 

NEEDED 

आिश्यक 

श्रोत/सामग्रीहरु 

सामग्री तथा औजाहरु: पे्टहरु (इमलु्सि पे् ट, लडस्टेम्पर पे्ट, इिामिे पे्ट, उड लफलिस पे् ट (उड 

लसिर, भालिास (चपरा), लप्रजभेलटभ्स), प्राइमर, पटु्टी, टेक्िर पे् ट, लसमे्ट पे्ट), वाटर बेस्ड पे्टमा 

प्रयोग हुि े पािी, आयि-बेस्ड िने्र्मा प्रयोग हुि े लथिरहरु, लबलभ्ि िम्बरका खाक्सी र इमरेी 

क्िोथहरु, रोिर, ब्रस, पेल्टिंग स्पे्र मलेसि, पाईप िेभि, लस्ट्रलपिंग िाइफ र लफलििंग िाइफ (पटु्टी 

िाइफ), बालल्टि, टे्र, िाप्ि ेटेप, धागो, िीि। 

 

 

ध्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: पेलन्टंग काया, पेलन्टंग सामग्री र औजारहरुबारे जािकारी  

१. लडस्टेम्पर वाटर वेस्ड पे्ट हो। लठक लक वेलठक? 

उिर: लठक 

 

२. स्याण्ड पपेर र इमेरर क्िोथको काम के हो र के मा प्रयोग गरर्छ?  

उिर: स्याण्ड पेपर र इमरेी क्िोथको काम कुि ैपलि सतहिाई स्मथु लचप्िो पाि ेहो। स्याण्ड पेपर काठमा र इमरेी क्िोथ 

फिामे सतहमा प्रयोग गरर्छ।   

 

३. ति उक्िेलखत स्याण्ड पेपरको लग्रट मध्ये कुि लग्रट िम्बरको स्याण्ड पपेर पेल्टिंग कायामा बढी उपयोग गरर्छ? 

क. २० 

ख. ८० 

ग. २२० 

घ. ६०० 

 

४. कुिै ४ वटा पे्टका प्रकारहरु भ्िहुोस।्  

उिर: इमलु्सि पे्ट, लडस्टेम्पर पे्ट, उड लफलिस, आिुलमलियम पे्ट, टेक्िर पे्ट, 

लसमे्ट पे्ट 

 

५. लचत्रमा र्दखेाएको औजारकोिाम र काम के हो?   

उिर:  िाम रोिर , काम पे्ट गिे
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िाप लििे 

पाठ योजिा :िाप लििे 

लबषय (सीप/अििारणा): िाप लिि े

काया ििाक उदे्दश्यPerformance Objective: 

अवस्था : कुिैपलि पेल्टिंगकाया को काम वा िक्सा 

के काम : िाप लिि े

कलत राम्रो: चके गर्दााको ितीजा र लसकारुिे लर्दएको ितीजा समाि छ। 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• FPS र MKS प्रणािी बारे ब्याख्या गिे। 

• िम्बाई चौडाई आलर्द जस्ता लिलियर िाप लििे। 

• क्षेत्रफि र आयति लिकाल्िे। 

 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न • तपाई िंहरुिे िाप्िे टेप प्रयोग गिुाभएको छ? प्रयोग गिुाभएको भए 

यसमा के-के िाप्िे इकाईहरु हु्छि ्भ्िहुोस ्भिेर सोध्िे।  

• छिफि गिे र पाठको पररचय लर्दिे: आज तपाई िंहरुिे िाप्ि ेटेप 

प्रयोग गरेर िम्बाई, चौडाई जस्ता लिलियर डाइमे्सि िाप्ि 

लसक्ि ु हुिेछ, इकाईहरु बारे छिफि गिुा हुिछे अलि क्षेत्रफि र 

आयति पलि लिकाल्ि सक्िहुुिेछ भिेर भ्िे र पाठको िाम 

कािो/सेतो पाटीमा िेख्ि े

वास्तलवक वस्त ु

(िाप्ि ेलफिा) 

 

 

लशर्ाक 

(कािो/सेतो 

पाटीमा) 

१० लमिेट 

मुख्य अंश Main Body: 

दृष्यात्मक प्रवचि तथा 

छिफि 

साधारण िाप सम्व्धी जािकारी  (MKS प्रणािी, FPS प्रणािी, 

लमटर इकाईहरु, फुट इकाईहरु, क्षते्रफि र आयति लिकाल्ि े तरीका 

उर्दाहरण सलहत लसकाउिे। 

कािो/सेतो पाटी 

 

४० लमिेट 

 

अभ्यास • सबैिाई टेप लर्दएर टेपमा १” मा कलत िाइि हु्छ हिेा िगाउिे। 

• १०० मी मा कलत से.मी. छ? 

• १ मी बराबर कलत फुट छ हिेा िगाएर उिर माग्िे। 

• १ फुटमा कलत इ्च हु्छ भिी उिर माग्िे। 

वास्तलवक बस्त ु

(िाप्ि ेटेप) 

कािो/सेतो पाटी 

३० लमिेट 
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• सबैको उिर बोडामा िेखेर सलह उिर र्दखेाउिे। 

समहू कृयाकिाप लबद्याथीहरुको ३-४ जिाको समहूमा पािै-पािो भविका सिंरचिा 

हरु, ईट्टा, जलमि आलर्दको िाप िाप्ि िगाउिे।  

अभ्यास पत्र ९० लमिेट 

सारांशSummary: 

मौलखक प्रश्न सवैिाई जम्मा गरेर लिम्ि मौलखक प्रश्नहरु सोध्ि े र पाठ-सत्रको 

समापि गिे। 

१ सेमी बराबर कलत मीमी हु्छ? 

१० मीमी बराबर कलत सेमी हु्छ? 

१ इ्च बराबर कलत सेमी हु्छ? 

१ इ्चमा कलत िाइि हु्छ? 

क्षेत्रफि र आयति कसरी लिकाल्ि?े  

 १० लमिेट 

जम्मा समय: १८०लमिेट 
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अध्ययि सामग्रीहरु: िाप लििे 

पररचय  

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

कामवा पेशा अिसुार फरक-फरक हु्छि।् प्राय: गरेर पे्टर कायाको िालग िाप्ि ेटेप वा 

लफिा भए हु्छ। अलति ै  सदु्धता (Accuracy) आवश्यक पि े

कामहरुकोिालग अ्य िापका औजारहरु जस्तै क्यालिपर, 

भलिायर क्यालिपर, माइक्रोलमटर आलर्दको उपयोग हु्छ।  

प्राय: गरेर िाप्िे टेपको तल्िो भागमा मेलट्रक प्रणािी िाप 

(लमलिलमटर, सेल्टलमटर, लमटर) र मालथल्िो भागमा लब्रलटस 

प्रणािी िाप (िाइि, इ्च र फुट) उल्िेख भएको हु्छ। यो लस्टि, फिाम, कपडा आलर्दिे बिाइएको हु्छ। पे् टर कायाका िालग 

लचत्रमा र्दखेाइएको जस्तो साधारण तथा लस्टि टेप र िामो कपडा वा फाइवरबाट बिकेो टेप प्रयोग गरर्छ। सबै खािे टेपहरुिाई 

प्रयोग पलछ राम्रोसिंग सफा गरेर व्यवलस्थत तरीकािे राख्ि ुपछा र टेपिाई बटािुा हुरँ्दिै।  

यम.के.यस. (MKS)प्रणािी र यफ. लप. यस. (FPS) प्रणािी 

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

िालपिे हो। लब्रलटस प्रणािीिाई यफ. लप. यस. (FPS) प्रणािी पलि भलि्छ। यफ भिेको िम्बाई फूटमा, तौि पाउण्डमा र समय 

सेकेण्डमा िालपि ेहो।  

कुिै र्दशेमा पे्टरसम्व्धी कायाहरुको िाप लफट, इ्च र िाइिमा लिइ्छ भिे कुिै र्दशेमा लमटर, से.मी र मी.मी। कहीं-कहीं र्दवैुको 

प्रयोग पलि हु्छ।  साथै यस सम्व्धी पररमाण लिकाल्ि ुपर्दाा क्यलूबक लफट, वगा लफट र रलििंग लफट वा क्यलुवक मीटर, वगा सेमी वा 

रलििंग मीटरमा लिकालि्छ।  

जस्तै: पेल्टिंग काया प्राय: वगा लफट वा वगा लमटरमा िालप्छ तर १२ इ्च सम्मको पे्टींगको चौडाई भए रलििंग लफटमा िालप्छ। कुि ै

महत्वपणूा वस्त ुजसिाई िाप्ि पलि कलठि छ भिे सिंख्यामा पलि आपलस समझर्दाररमा िाप्िे चिि छ। 

युलिट यफ.लप.यस यस.आई. (यम.के.यस.) यस.आई. (यम.के.यस.) 

िम्बाई 

Length 

१ फूट = १२ इ्च = ८ 

िाइि 

१ लमटर = १०० सेल्टलमटर = 

१००० लमलिलमटर 

१ फुट = ०.३०४८ लमटर 

क्षेत्रफि Area १ वगा लफट  १ वगा लमटर १ वगा लफट = ०.०९२९०३ वगा लमटर 

आयति 

Volume 

१ क्यलुवक लफट १ क्यलुवक लमटर १ क्यलुवक लफट=०.००२८३१६९ क्यलुवक 

लमटर 

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

उर्दाहरणहरु 

क) ६० सेल्टलमटर भ्िािे कलत लमलिलमटर हो? 

उिर:सेल्टलमटरबाट लमलिलमटरमा िाि १०िे गणुि गिुा पछा (१ सेल्टलमटर = १० लमलिलमटर) 

६० सेल्टलमटर = ६० X १० = ६००लमलिलमटर 
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ख) ६०० लमलिलमटर भ्िािे कलत सेल्टलमटर हो? 

उिर: लमलिलमटरबाट सेल्टलमटरमा िाि १०िे भाग गिुा पछा (१ लमलिलमटर = १/१० सेल्टलमटर) 

६०० लमलिलमटर = ६००/१० = ६० सेल्टलमटर 

ग) ५ लमटर भ्िािे कलत लफट हो? 

उिर: लमटरबाट लफटमा िाि ३.२८िे गणुि गिुा पछा (१ लमटर = ३.२८ लफट) 

५ लमटर = ५ X ३.२८ लफट = १६.४० लफट 

घ) १५ लफट भ्िािे कलत लमटर हो? 

उिर: लफटबाट लमटरमा िाि ०.३०४८ िे गणुि गिुा पछा (१ लफट = ०.३०४८ लमटर) 

१५ लफट = १५ X ०.३०४८ = ४.५७२ लमटर 

 

 

 

 

 

 

िेत्रफि (area) र आयति (volume) 

क्षेत्रफि एउटा भौलतक पररमाण हो। िम्बाई र चौडाइद्धारा ओघटेको वा अ्य कुिै ब्र्द पररलधद्धारा बिेको आकृलतको पररमाणिाई 

क्षेत्रफि भलि्छ।   तसथा कुिै सतहको क्षेत्रफि बरावर िम्बाई× चौडाइ हु्छ।  जस्तै:एउटा झ्यािको िम्बाई ५ लफट छ र उँचाई ४ 

लफट छ भि ेत्यसको क्षते्रफि ५ लफट x ४ लफट = २० वगा लफट हु्छ। 

आयति पलि भौलतक पररमाण हो। िम्बाई, चौडाई र उँचाई द्वारा बिेको आकृलतिाई िै आयति भलि्छ। तसथा कुि ै बस्तुको 

आयति बरावर िम्बाई× चौडाइ ×उँचाई हु्छ।  जस्तै लचत्रमा र्दखाएको बस्तुको िम्बाई ९ इ्च, चौडाई ४ इ्च र उँचाई २ इ्च 

भए आयति ७२ क्यलुवक इ्च हु्छ।   
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अभ्यास पत्र: िाप लििे 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : िाप लिि े

 

 

WHAT  

के 

िाप लििे, र क्षते्रफि र आयति लिकाल्ि े

 

HOW 

कसरी 

१. ३-४ जिाको समहूमा काम गि ेतर सबपै्रलशक्षाथीहरुिे टेप लिएर लिम्ि िापहरु लिि ेर एउटा 

कापीमा उक्त वस्तुको लचत्र (स्केच) बिाइ िापहरु िोट गि े (इ्च/लफटमा र लमटर/ 

से्टीलमटरमा): 

✓ पखाािको िम्बाई, चौडाई, उँचाई 

✓ घरको िम्बाई र चौडाई 

✓ झ्यािको िम्बाई र उँचाई 

✓ ढोकाको चौडाई रउँचाई 

२. मालथ िाप लिएको सबै सिंरचिाहरुको क्षते्रफि लिकाल्ि े

३. प्रलशक्षक द्वारा रुज ुगराउि।े  

TIME 

समय 

९० लमिेट 

RESOURCES 

NEEDED 

आिश्यक 

श्रोत/सामग्रीहरु 

कपी, पे् सीि, क्याल्कुिेटर (मोवाइि भए मोवाइिमा भएको क्याल्कुिेटर प्रयोग गिे) र िाप्िे टेप 

 

 

ध्यबार्द Thank you 

  



 

 40  
 

प्रश्नहरु: िाप लििे 

१. १ लमटर बराबर कलत सेल्टलमटर हु्छ? 

उिर: १०० सेल्टलमटर 

२. यलर्द कुि ैबस्तुको िम्बाई ६ इ्च, चौडाई ५ इ्च र उँचाई २ इ्च छ भिे त्यसको आयति कलत हु्छ?  

उिर: ६० क्यलुवक इ्च  

३. १ लमटर बराबर कलत लफट हु्छ? (िाप्ि ेटेप हरेेर भ्िे) 

उिर: ३.२८ लफट  

४. १ इ्चमा कलत िाइि हु्छ ? (िाप्िे टेप हरेेर भ्िे) 

उिर: ८ िाइि 

५. कुिै कोठाको िम्बाई ४ लमटर र चौडाई ३ लमटर भए क्षेत्रफि कलत हु्छ (कोठाकुि ैवस्तु िापरे क्षेत्रफि लिकाल्िे) 

उिर: १२ वगा लमटर (वा कोठा/वस्तुको िाप अिसुार)  

 

  



 

 41  
 

पेन्टरिाई आिश्यक पिे िक्शासम्िन्िी जािकारी 

पाठ योजिा :पेन्टरिाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रईङ्ग) सम्िन्िी जािकारी 

लबषय (सीप/अििारणा): पे्टरिाई आवश्यक पि ेिक्शा (ड्रईङ्ग) सम्व्धी जािकारी 

काया ििाक उदे्दश्यPerformance Objective: 

 

 

 

 

 

ज्ञाि ििाक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• ड्रईङ्गको पररभार्ा लर्दि े

• प्िाि, इलिभेशि र सेक्शि बारे ब्याख्या गिे  

• ड्रईङ्ग हरेेर िाप र सिंरचिाहरु ब्याख्या गिे  

• हाते लचत्र (स्केच) कोिे तरीका ब्याख्या गि े
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तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

पिुराविोकि 

(समीक्षा) 

प्रश्वोिर र छिफि 

अलघल्िो कक्षामा हामीिे कसरी िाप लिि,े क्षते्रफि र आयति कसरी 

लिकाल्ि ेभिेर लसकेका लथयौं भिरे भ्र्द ैलिम्ि प्रश्नहरु सोध्िे।  

• १ सेमी बराबर कलत मीमी हु्छ? 

• १० मीमी बराबर कलत सेमी हु्छ? 

• १ इ्च बराबर कलत सेमी हु्छ? 

• १ इ्चमा कलत िाइि हु्छ? 

• क्षेत्रफि र आयति कसरी लिकाल्ि?े 

अब एउटा घरको िक्शा र्दखेाएर यो के हो भिरे सोध्िे र छिफि गिे अलि 

आज हामी पे्टर कायाको िालग आवश्यक पिे िक्शा (ड्रईङ्ग) सम्व्धी 

जािकारी जस्तै ड्रईङ्ग भिेको के हो, प्िाि, इलिभेशि र सेक्शि बारे 

ब्याख्या कसरी गि,े ड्रईङ्ग हरेेर िाप र सिंरचिाहरुको ब्याख्या कसरी गिे र 

हाते लचत्र (स्केच) कसरी कोिे आलर्द कुराहरु छिफि गरर अभ्यास पलि 

गिे छौं भ्र्द ैपाठको पररचय लर्दिे।   

वास्तलवक वस्त ु

(घरको िक्शा) 

 

 

लशर्ाक 

(कािो/सेतो 

पाटीमा) 

१५ लमिेट 

मुख्य अंश Main Body: 

दृष्यात्मक प्रवचि 

तथा छिफि  

ड्रईङ्ग भिेको के हो, स्केि भिकेो के हो, प्िाि, इलिभेशि र सेक्शि 

भिेका के हुि ् र ड्रईङ्ग हरेेर िाप र सिंरचिाहरु ब्याख्या गिे तररका अलि 

हाते लचत्र कोि ेतरीका उर्दाहरण लर्दिंर्द ैर छिफि गर्द ै लसकाउिे  

कािो/सेतो पाटी 

वास्तलवक बस्त ु

(िक्शा) 

३० लमिेट 

 

अभ्यास घरको िक्शा र्दखेाएर सबैिाई ब्याख्या गिा भ्ि े(अभ्यास पत्र अिसुार) तर 

सकेसम्म फरक फरक िक्शाहरु लर्दिे। 

वास्तलवक बस्त ु

(िक्शा) 

अभ्यास पत्र 

६० लमिेट 

सारांशSummary: 

मौलखक प्रश्न समहूमा लिम्ि मौलखक प्रश्नहरु सोधेर साथै कृयाकिापहरु गिा िगाइ 

पाठको अ्त गि े र सबिैाई आफ्िो वा लछमेकीको घरको वालहरी िाप 

लिएर स्केच बिाएर लिएर आउिे गहृकाया लर्दिे। 

१. १ इ्च बरावर ८ लफट स्केि भ्िािे के बलुझ्छ?  

२. मालथबाट हरे्दाा र्दलेखिे वस्तुको आकार िाई के भलि्छ?  

३. डस्टर वा उस्तै बस्त ुर्दखेाएर स्केच गिा िगाउिे। 

४. ३ लफट चौडा र ४ लफट झ्यािको हाते लचत्र (स्केच) बिाउँि 

िगाउिे। 

पनूश्च: शिइएको गहृकायत चेक गिी पषृ्ठपोषण शिन ि मलू्यांकन गनत नशिशसतने। 

 १५ लमिेट 

जम्मा समय: १२०लमिेट 
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अध्ययि सामग्रीहरु:पेन्टरिाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रईङ्ग) सम्िन्िी जािकारी  

पररचय  

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

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

बस्तुिाई सािो वा सािो बस्तिुाई ठूिो बिाई र्दखेाउि सलक्छ। िक्शामा सामा्यतया: लबलभ्ि खािेलसम्वि (symbol), प्िाि 

(plan), इलिभेसि (elevation) र सेक्शि (section) आलर्द र्दखेाइएको हु्छ । बास्तलवक िापहरु उल्िेख गररएको हु्छ र 

ड्रईङ्गको स्केि (जस्तै: १ इ्च बराबर ८) साथै शब्र्दको रुपमा अ्य आवश्यक जािकारीहरु पलि लर्दइएको हु्छ।  

प्िाि 

तिको लचत्रमा एरो (arrow) द्वारा र्दखेाएझैं कुिै वस्तकुो मालथबाट हरे्दाा र्दलेखिे वस्तकुो आकार ि ैत्यस वस्तुको प्िाि हो।  

 

 

 

उर्दाहरण: बाकसको प्िाि  

 

र्दायाँ परट्टको लचत्रमा घरको प्िाि र्दखेाइएकोछ। यो प्िािमा 

सबै डाइमे्शि (िापहरु) र्दखेाइएको छैि तर जे जलत सचूिाहरु 

उपिब्ध छि ्त्यसको आधारमा यसरी ब्याख्या गिा सलक्छ।  

१. चारै लतरको गारोहरु २० लफटे छि।्  

२. अगाडी एउटा झ्याि र एउटा ढोका र झ्याि 

गािंलसएको छ।  

३. सबै गारोहरु एउटै मोटाईका छि।्  

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

पनूश्च: प्लानमा आिश्यक नाप ि िानकािीहरु शिइएको हुन्छ 

िसले गिात नाप अनसुाि काम गनत सशिलो हुन्छ  

इलिभेशि 

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

आकार ि ै त्यस वस्तुको इलिभशेि हो। चारै लतरको इलिभेसि फरक-फरक पलि हुि सक्छ 

तसथा ड्रईङ्ग हरेेर काम गर्दाा िक्शािाई राम्रोसँग अध्ययि गिुापिे हु्छ।  

 

उर्दाहरण: बाकसको इलिभेशि 

र्दायाँ परट्टको लचत्रमा घरको माथीको प्िाि अिसुारको अगाडीको 

इलिभेशि र्दखेाइएकोछ।  इलिभेशिमा िापहरु र्दखेाइिंर्दिै उँचाई 

िापकोिालग सेक्शि हिेुा पछा। यो इलिभेशििाई यसरी ब्याख्या गिा 

सलक्छ।  
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सेक्शि 

कुिै बस्तुको लभत्री काटेर हिेुा पर्दााको काल्पलिक प्िेि वा सतहिाई 

सेक्शि भलि्छ। बस्तुको लभत्री भागबारे ड्रइङमा र्दखेाउि प्िाि र 

इलिभेशिहरुमा धेरै अदृश्य रेखाहरु प्रयोग गर्दाा ड्रइङ स्पष्ट िहुिे 

भएकोिे त्यसको िालग आवश्यक ठाउँको सेक्शि जरुरी हु्छ।  

लचत्रमा माथीको घरकोिागी जगको सेक्शि र्दखेाइएकोछ।  

यसिाई यसरी ब्याख्या गिा सलक्छ।  

१. जलमिको सतह (G.L.) भ्र्दा मिुी २ लफट ३ इ्च छ। 

त्यसैिे २ लफट ३ इ्च गलहरो र २ लफट ४ इ्च चौडा जग 

ख्ि पि ेछ।  

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

बिाएको माि (फे्रस किं लक्रट) जगको सरुुमा २ इ्च मोटाई र 

२ लफट ४ इ्च चौडा लप.लस.लस. ढाल्ि ुपिे छ।  

३. गारोको चौडाई र उँचाई कलत-कलत भिेर स्प्रष्ट रुपमा उल्िेख गररएको छ।  

४. जलमि भ्र्दा मालथ टाईलवम सम्म जम्मा २ लफट छ। 

५. टाइलवम १ फुट ३ इ्च अग्िो र ७ इ्च चौडा छ।  

६. लप्ि्थ िेभि भ्र्दा माथीको गारो ९ इ्चको छ।  

७. चारै लतरको गारोहरु २० लफटे छि।्  

८. अगाडी एउटा झ्याि र एउटा ढोका र झ्याि गािंलसएको छ।  

९. सबै गारोहरु एउटै मोटाईका छि।्  

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

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

हाते-लचत्र (थकेच) 

सार्दा कागजमा पले्शिको सहायतािे हाते लचत्र कोिुा सलक्छ। जिु पे्टर कायाको िालग लिकै उपयोगी हु्छ। जस्तै लवलभ्ि 

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

थकेि 

ड्रईङ्गिाई वास्तलवक आकारम ैकोिुासधैंभरी सम्भव हुरँ्दिै र आवश्यकता अिसुार कलहिे ठूिो र कलहिे सािो आकारमा कोिुा पि े

हु्छ त्यसैिाई स्केि भलि्छ। ड्रईङ्गमा स्केि उल्िेख गिुा आवश्यक छ। जस्तै: १:१०० यो भिेको सय गिुा ठूिो वस्तिुाई १ 

भागमा ड्रईङ्ग लप्र्ट गरेको वा स्केच बिाएको। त्यस्तै: १” बरावर ४ लफट भलिएको छ भि े४ लफट िम्बाईिाई १ इ्चमा कोरेको 

बलुझ्छ।कलहिे काही िाप चाहीं लर्दइएको हु्छ तर “notto scale” (स्केिमा छैि) भलिएको पलिहु्छ। 
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भििका लिलभन्ि भागहरु 

क्र.स ं लचत्र सरंचिाको अंग तर्था लििरण 

१. 

 

जग (Foundation):  

भविको वा अ्य सिंरचिाको सबभ्र्दा तिको भाग जिु प्राय: 

जलमिमिुी बस्छ र सिंरचिाको परूा भार जलमिमा ट्राीँस्फर 

गररलर्द्छ। जसको गारो साधारणतया मालथ र्दलेखिे गारो भ्र्दा 

फरालकिो हु्छ।  

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

 

२. 

 

क्यलन्टिल भर(Contiliver): 

यो भविको त्यस्तो भागिाई भलि्छ जसको एकालतर सपोटा 

हुरँ्दिै।क्याल्टिलीभर काठ, आर.सी.सी बाट बिेको हु्छ। 

३. 

 

लबम(Beam):  

भविमा बिाइि े सिंरचिाजसिे भईूको भार आँफूिे लि्छ र 

पलीिरमा ट्रा्सफर गर्दाछ।यो आयातकार हु्छ र यो काठ, 

आर.सी.सी फिाम आलर्दबाट बिकेो हु्छ। आर.सी.सी स्ल्याव र 

लबम एकै लढक्का हुिपुर्दाछ। 

४. 

 

लपिर (Column) 

कुिै पलि सिंरचिाको ठाडो मेम्बरिाई पलीिर भलि्छ। लबमको 

भार लपिरमा आई लपिरिे सब ै भार जगमा सािे काम गर्दाछ। 

लपिरको आकार चारपाटे आयतकार,  बगााकार, गोिो, आलर्द 

हु्छ।  
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क्र.स ं लचत्र सरंचिाको अंग तर्था लििरण 

५. 

 

लिन्टेि कप्पु (Lintel): 

झ्याि तथा ढोका मालथ काठ वा ढिािको कप्प ु बिाउिपुछा। 

लि्टेि अथाात कप्पिेु ठीक मालथको िोड लिएर छेउको गारोमा 

ट्रा्सफर गिे काम गर्दाछ। यो लि्टेि काठ, ढुिंगा र फिामको 

पेल्टिंग गरर्छ।मालथको भागिाई कप्प ु भिेको जस्तो तिको 

भागिाई लसि (cill) भलि्छ।  

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

तिमालथ ओलिाि र चढ्िका िालग क्रमवद्ध तररकािे खड्ुलकिा 

लमिाएर बिाएको घरको अत्य्त आवश्यक अिंगिाई भर् याङ 

भ्र्दछि।् यो काठ, ढुिंगा, ईट्टा, आर.सी.सी आलर्दिे बिेको हु्छ। 

८.  ढोका(Door): 

सिंरचिाको प्रयोग गिाका िालग गारोमा खलु्िा छाडेको खोल्ि र 

ब्र्द गिा लमल्ि ेअिंग जसबाट लभत्र र बालहर आवतजावत सलजिै 

गिा सलक्छ त्यसिाई ढोका भलि्छ।  

९.  झ्याि (Window): 

झ्याि भ्िािे गारोमा खलु्िा छाडेको जसको उद्दशे्य कोठामा 

प्रकाश लिि, बालहर हिेा र हावाको िालग हो।  

७.  

 

छािा(Roof): 

छािा भ्िािे घरको सबभ्र्दा मालथको अिंग जसिे घरिाई पािी, 

घाम, लहउँ, हावा आलर्दबाट वचावट गर्दाछ। सहर बजारलतर 

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

स्िेट, लझगटी र माटोको छािा प्रशस्त मात्रामा प्रयोग भएको 

पाइ्छ। 
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अभ्यास पत्र: पेन्टरिाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रईङ्ग) सम्िन्िी जािकारी 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पे्टरिाई आवश्यक पि ेिक्शा (ड्रईङ्ग) सम्व्धी जािकारी 

 

 

WHAT  

के 

लर्दइएको घरको िक्शा ब्याख्या (interpret)  गि े

HOW 

कसरी 

एकि काया 

िक्शा हरेी तिको प्रश्नहरुको उिर लर्दिे।   

✓ घरको परूा िम्बाई कलत छ? 

✓ घरको परूा चौडाई कलत छ? 

✓ घरमा कलत वटा झ्यािहरु छि?् 

✓ घरमा कलतवटा ढोकाहरु छि?् 

✓ भर् याङ छ लक छैि? कलत तल्िाको घर हो? 

✓ िाप कुि ईकाईमा लर्दएको छ? 

✓ घरमा कलत वटा कोठाहरु छि?् 

✓ झ्यािहरुको िम्बाई कलत-कलत छि?् 

✓ गारो कलत चौडा छ?  

✓ िक्शा कुि स्केिमा छ?  

िक्शा हरेी झ्याि र ढोका को िाप सलहत स्केच बिाउि े

प्रलशक्षकद्वारा रुज ुगराउिे।   

TIME 

समय 

६० लमिेट 

RESOURCES 

NEEDED 

आिश्यक 

श्रोत/सामग्रीहरु 

कपी, पे् सीि र िक्शा 

(पनुश्व: प्रशिक्षकले कुन ै पशन साधािण भिनको नक्िा उपलब्ध गिाउन पन े छ। ति 

अभ्यासकोलाशग अको पानामा ििेाइएको नक्िालाई पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।  

ध्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: पेन्टरिाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रईङ्ग) सम्िन्िी जािकारी 

१. १ इ्च बरावर ८ लफट स्केि भ्िािे के बलुझ्छ?  

उिर: ड्रईङ्गमा १ इ्च रेखा कोर्दाा वास्तलवक रेखा चालहिं ८ लफट रलहछ भ्ि ेबलुझ्छ  

२. मालथबाट हरे्दाा र्दलेखिे वस्तुको आकार िाई ___________ भलि्छ।  

क. प्िाि 

ख. इलिभेशि 

ग. सेक्शि 

घ. रेखा 

३. एउटा ईट्टा वा त्यस्तै वस्त ु लर्दएर प्िाि र इलिभेशि 

बिाउँि िगाउिे। 

४. ३ लफट चौडा र ७ लफट अग्िो साधारण ढोकाको हाते 

लचत्र (स्केच) बिाउँि िगाउिे। 

५. लर्दइएको सेक्शिमा लिम्ि कुराहरु पिा िगाउिहुोस।्  

क. लप.लस.सी को चौडाई र मोटाई 

उिर: ३ लफट ६ इ्च 

ख. जलमि सतह र्दखेी लप.लस.लस को 

मिुीसम्मको गलहराई 

उिर: ३ लफट ३ इ्च 

ग. १४” गारोको उँचाई 

उिर: ५ इ्च 
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मोि्यिु २: रंग िगाउिे कायाहरु 
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प्िाष्टर/कंलक्रट सतहमा इमुलसि/लिथटेम्पर/लसमेन्ट पेन्ट िगाउिे 

पाठ योजिा :प्िाष्टर/कंलक्रट सतहमा इमुलसि/लिथटेम्पर/लसमेन्ट पेन्ट िगाउिे 

लबषय (सीप/अििारणा): प्िाष्टर/किं लक्रट सतहमा इमलु्सि/लडस्टेम्पर/लसमे् ट पे्ट िगाउि े

काया ििाक उदे्दश्यPerformance Objective: 

अवस्था : फिाम ेियाँ वा परुािो सतह र पे्टको स्पलेसलफकेशि 

के काम : फिाम ेसतहमा इिामिे पे्ट िगाउिे 

कलत राम्रो: 

सतह-प्राइमर कोट िगाउि ुअगाडी (सतह तयार गररसकेपलछ) : वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, सतह लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा 

छ।  

सतह-पलहिो कोट पे्ट िगाउि ु भ्र्दा अगाडी(प्राइमर िगाइसकेपलछ): पे्ट अिसुारको प्राइमर िगाइएको छ। पटु्टी 

िगाइएको छ (यलर्द आवश्यक भएमा), वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै र प्राइमर र पटु्टी 

सकेुपलछ खालक्सिे लचप्िो पाररएको छ। पटु्टी र प्राइमरको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। प्राइमर र पटु्टी अ्य 

सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि। 

सतह-र्दोश्रो कोट पे्ट िगाउि ुभ्र्दा अगाडी: वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, ब्रस वा रोिर वा कुचोको कुिै प्रकारको लच्ह 

र्दलेखर्दैंि। कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै। सतह सखु्खा र लचप्िो छ। रिंगको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पे्ट 

अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि।  

सतह-र्दोश्रो (अल्तम) कोट िगाएपलछ: वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, पे्ट सबैलतर एकिासिे िागेको छ (कलह ँबाक्िो र कलह ँ

पातिो छैि)। पे्ट बगेको छैि। कुि ैलकलसमको क्षलत (damage)/चलका एको र्दलेखिंर्दिै, रिंगको िोक्शाि २% भ्र्दा 

कम छ। पे् ट अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको छैि। प्रयोग गररएको ब्रस वा रोिर वा कुचो तथा अ्य 

सामग्रीहरु सफा गररएको छ। पे्ट स्पेलसलफकेशि अिसुार प्रयोग गररएको छ।  

ज्ञाि ििाक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• प्िाष्टर/किं लक्रट सतहमा रिंग िगाउि ुअगाडी के-के गररि पछा भ्िे। 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट कहाँ-कहाँ िगाइ्छ भ्िे। 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट लवचको फरक भ्िे। 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट कसरी िगाउिे ब्याख्या गिे। 

 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न र छिफि रिंग िगाएको घर र ििगाएको घरको लचत्र र्दखेाएर फरक सोध्ि।े 

छिफि गर्द ैििगाएको घरमा के कस्तो रिंगहरु िगाउि सलक्छ भिरे 

सोध्िे र छिफि गर्द ैआज हामी लसमे्ट/किं लक्रट/लसमे्ट पे् ट गिे 

तरीका छिफि गरेर अभ्यास गिछेौं भिरे पाठमा प्रवेश गिे  

रिंग िगाएको घर 

र ििगाएको 

फोटो) 

मौलखक 

५ लमिटे 

मुख्य अंश Main Body: 
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तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

प्रलशक्षकिे गरेर र्दखेाउि े

(डेमो्स्टे्रशि) 

प्रलशक्षकिे सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई कायास्थिमा िगेर उिीहरुको मद्दत 

लििंर्द ैएक-एक चरणहरु ब्याख्या गर्द ैडेमो्स्टे्रशि गरेर र्दखेाउिे। 

 

वास्तलवक 

बस्तुहरु र काया-

सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

१०० लमिेट 

अभ्यास (प्र्याकलटस) सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई उपिब्ध साधि र स्रोतको अलधकतम उपयोग 

गर्द ैएक्िा-एक्िै लर्दइएको अभ्यास पत्र अिसुार अभ्यास गिा िगाउि े

र आवश्यक पषृ्टपोर्ण लर्दिे।  

सबै प्रलशक्षाथीहरुको मलू्यािंकि गिे। 

अभ्यास पत्र ४४.५ 

घण्टा 

सारांशSummary: 

छिफि फेरी सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई ओरी-परी राखेर लि्ि कुराहरु 

छिफि गिेर सत्र (कक्षा) को अ्त गिे। 

• प्िाष्टर/किं लक्रट सतहमा रिंग िगाउि ुअगाडी के-के गररि पछा? 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट कहाँ-कहाँ िगाइ्छ? 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट लवचमा फरक के छ? 

• लडस्टेम्पर, इमलु्सि र लसमे्ट पे्ट कसरी िगाउिे? 

मौलखक १५ लमिेट 

जम्मा समय:  ४६.५ 

घण्टा 
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अध्ययि सामग्रीहरु: प्िाष्टर/कंलक्रट सतहमा इमुलसि/लिथटेम्पर/लसमेन्ट पेन्ट िगाउिे 

पररचय: 

सामा्यतया: लभत्री (interior)तथा वालहरी (exterior)लसमे्ट प्िाष्टर/किं लक्रट सतहवा 

प्िाष्टर अफ पेररसबाट विेका सिंरचिाहरुमा िगाउिे गररएको पे्टहरुमा वाटर वेस्ड 

पे्टहरु जस्तै लडस्टेम्पर र इमलु्सि बढी प्रचििमा छि।् इमलु्सि पे्टिाई प्िालस्टक पे्ट 

पलि भलि्छ। हुित लवलभ्ि लकलसमका लसमे्ट पे् ट वा चिुाहरु पलि  िगाउिे गरर्छ। 

चिुामात्र िगाउँर्दा त्यलत लर्दगो हुरँ्दिै। त्यस्तै गरेर इिामिे पे्ट पलि िगाउि सलक्छ, जिु 

वलढ लटकाउ हुिकुो साथै पािीिे सलजिै सफा गिा पलि सलक्छ। जे होस,् उपयकु्त, लर्दगो 

तथा राम्रो र्दखेाउि लक त लडस्टेम्पर प्रयोग गरर्छ लक त इमलु्सि पे्ट। फेरर लडस्टेम्पर 

वालहरी सतहहरुकोिालग उपयकु्त हुरँ्दिै। आजभोिी चिुा पलि त्यलत प्रयोग गररर्दैंि। लसमे् ट पे्ट िगाइयो भिे पलि एडेलसभ (गम 

जस्तै: फेलवकोि, मोलवकोि, आलर्द) लमसाएर मात्र िगाइ्छ। तिको तालिकामा पे् टको प्रकार, उपयकु्तता र कभरेज उल्िेख 

गररएको छ।  

प्रकार उपयुिता कभरेज/ लफलिस (प्रलत लिटर) 

इमलु्सि पे् टहरु 

पािीिे घोल्ि,े सफा गिा सलकिे,  

लभत्री गारोहरु, लसलििंगहरु 

तर काठ वा काठज्य वस्तहुरुमा उपयकु्त 

हुरँ्दिै।  

ऐक्सटेररयर  क्वालिलटको इमलु्सि पे्टहरु र्दवैु 

लभत्री तथा वालहरी सतहहरुमा िगाउि 

सलक्छ।  

तरि भए १४ वगा लमटर 

जेलि भए ९ वगा लमटर 

ऐके्रलिक अथवा सेलम-ग्िस इमलु्सि 

पािीिे घोल्ि,े एके्रलिक इमलु्सिमा 

आधारीत केलह हर्द सम्म ग्िलस। 

सबैखािे लभत्री सतहहरु तरि भए १२-१४ वगा लमटर 

जेलि भए ७-९ वगा लमटर 

वासेवि लडस्टेम्पर 

इमलु्सि भ्र्दा केलह सस्तो तर गणुस्तरमा 

इमलु्सि ि ैराम्रो। पािीमा घोल्िे। 

छत तथा लभत्री गारोहरु १४ वगा लमटर 

लसमे्ट अथवा ढुङ्गा पे् ट 

पोटाल्याण्ड लसमे् ट + CaCl2+ Lime+ 

water repellant fatty acid soap. 

लभत्री तथा वालहरी सतहहरु सािाखािा १२-१४ वगा लमटर 

इ्टेररयर पे्टहरुभ्र्दा ऐक्स्टेररयर पे् टहरु तिुिात्मक रुपमा महगँो हु्छ। ऐक्स्टेररयर पे् टहरु जस्तै वेर्दर कोट सफा गिा सलकि ेहुिकुा 

साथै यसिे मौसमी प्रलतकुिताबाट पलि सिंरचिाको सहतिाई तिुिात्मक रुपमा िामो समयसम्म जोगाएर राख्ि सक्छ।  

हुितलडस्टेम्पर भिे पलि, इमलु्सि भिे पलि लसमे्ट पे्ट भिे पलि सबै वाटर वेस्ड पे्टहरु िै हुि।् इिामिे र वालिाशहरु मात्र आयि 

https://www.google.com.np/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg9Mrk1JfNAhUMnpQKHaamDloQjRwIBw&url=http://brooklynhomepainting.com/skim-coating-plaster-work/&bvm=bv.124088155,d.c2I&psig=AFQjCNEsfqkNf4_BsWjJKNRCfc7_u5zZaw&ust=1465448880447307
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वेस्ड पे्ट हुि।् इिामिे त आवश्यक परेमा लसमे्ट वा किं लक्रट सतहहरुमा िगाइ्छ तर वािीश वा चपडा जस्ता पे्टहरु भि े

िगाँईर्दिै।  

पेलन्टंग काया सरुु गिुा भन्र्दा अगाडी ध्याि लर्दिुपिे िा गिुापिे कायाहरु: 

पेल्टिंग काया सरुु गिुा भ्र्दा अगाडी लिम्म कायाहरु गिुापि ेवा ध्याि लर्दिपुिे हु्छ।  

• पेल्टिंग गररिपुि ेसतह कतै लचसो/ओलसिो वा पािी चलुहरहि ेत छैि? त्यस्तो खािे सतह भए पलहिे सखु्खा पािुापछा ित्र 

पेल्टिंग लर्दगो हुरँ्दिै।  

• प्िाष्टरहरु फ्वास-फ्वास आउि ेवा पाप्रा उलप्कएको छ वा उलप्कि िगकेो छ भिे वा क्र्याकहरु छि ्भि ेपलहिे त्यसिाई 

हटाएर पिु: प्िाष्टर (१:३ को लसमे् ट र वािुवा लमसाएर बिाएको मसिािे) गरी प्रयाि मात्रामा सकु्ि लर्दएर सखु्खा भए 

पलछ मात्र पले्टिंग गिुापछा। हल्का कुिै औजारको लविंडिे ट्वाक-ट्वाक हा्र्दा राम्रो प्िाष्टर बसेको ठाउँमा भ्र्दा फरक 

आवाज आयो भि ेउक्त प्िाष्टर उलप्कि िागेको छ भ्ि ेबलुझ्छ।  

• प्िाष्टर गिे लवलिकै सकु्यो भ्र्दमैा पेल्टिंग गररहाल्ि हुरँ्दिै। प्िाष्टर वा किं क्रीट सतहिाई क्यरुरिंग गरी स्टे्र्थ लिि ेप्रयाि 

समय लर्दएर मात्र पेल्टिंग गिुापछा।  

सतह तयारी: 

तयारी राम्रोसँग गररयो भिे राम्रो तथा लर्दगो लफलिलसिंग पाउिे सिंभाविा वढ्छ। साथै यो कुरा लिलित छ लक आवश्यक तयारी 

िगररकि पले्टिंग गरेमा लर्दगो पेल्टिंग हुरँ्दिै र समय तथा पैसाको िोक्शाि हु्छ साथै उक्त सिंरचिा पलि िालस्सर्द ै जा्छ।  तसथा 

पेल्टिंगकोिालग लसमे्ट/किं लक्रट सतह तयार गर्दाा लिम्िािसुार गिुापछा।  

१. यलर्द धारीिा चचु्चा-चाच्ची लिलस्कएको भए ग्र्याण्डींग मेलसििे वा चपु्पीिे हटाउिे।  

२. वालहरी बस्तहुरु जस्तै काई, िेउ आलर्द भए तार ब्रस (wire brush) िे सफा गिे। 

३. लसमे्ट/किं लक्रट सतहबाट सलजिै आउिे कण तथा वस्तहुरु जस्तै परुािा पे्टका पाप्राहरु सबै खाक्सी (स्याण्डपेपर) वा 

स्क्र्यापरिे वा परुट्ट िाईफ प्रयोग गरेर हटाउिे।  

४. यलर्द आवश्यक भएमा (जस्तै: प्वािहरु, उपड-खापड, आलर्द) लसमे्ट/वािुवाको पटु्टी बिाएर िगाउिे। प्वािहरुमा स्कू्र 

ड्राइभरिे खोतिेर सलजिै आउिे कणहरु हटाएर प्िाष्टर वा पटु्टीिे भिे। सकेु पलछ स्याण्डींग पेपरिे लचप्िो पािे। 

५. फिं गस आलर्दिे असर गरेको सतह भए छुटै्ट उपचारको जरुरत पर्दाछ। ५-१०% लब्िच पाउडर (bleach powder) मा 

पािी घोिेर स्प्ज वा ब्रसको सहायतािे उक्त सतहमा हाल्िे। त्यसपलछ करीब ८-१० घण्टा पलछ सफा पािीिे उक्त 

सतहिाई सफा गिे र प्रयाि मात्रामा सकु्ि लर्दिे। फिं गस िाग्िे श्रोत लिय्त्रण गिे।  

६. लचप्िो पािा सब ैभ्र्दा पलहिे खस्रो स्याण्डींग पपेर (Course Sandpaper) जस्तै ८० िम्बरकोर त्यसपलछ अझ लचप्िो 

पािा कम खस्रो स्याण्डींग पेपर (fine sanding paper)जस्तै १२० िम्बरको प्रयोग गि।ेपनुश्च: एकिम शचप्लो चाहींएमा 

अझ थयाण्डींग पपेिको नम्बि बढाउन सशकन्छ। ि यो कुिा सशुनशश्चत गनुत पछत शक पशेन्टंग गरिन ेसतह सखु्िा ि धलुो, मलैो, 

शग्रि, शचल्लो, पिुाना पेशन्टंगका पाप्राहरु िा अन्य कुन ैप्रकािका बाह्य िथतु िशहत ि प्रयाप्त मात्रामा शचप्लो छ। 
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प्राइमर कोट (Primer Coat): 

प्राइमरकोट गरेपलछ पे्ट कम खचा हुिकुा साथै पे्ट अड्िे क्षमतामा पलि वदृ्धी हु्छ। प्राइमरिे लफलिलसिंग हुरँ्दा एकिासको पे्ट 

पाउि पलि मद्दत गछा। सामा्यतया: र्दईु कोट प्राइमर िगाउिे गरर्छ। प्राइमर िगाउि ु अगाडीको सतह सफा, धिुो वा अ्य 

कुिैपलि वालहरी पर्दाथा िटाँलसएको, लग्रज/तेि आलर्द ििागेको, लचप्िो र प्वािहरु सबै टालिएको हुि ुपछा।  

प्राइमरको पलहिो कोट (First Primer Coat): पे्ट अिसुारको प्राइमर िगाउिे।लडस्टेम्पर वा प्िालस्टक इमलु्सिकोिालग छुट्टा-

छुटै्ट प्राइमर उपिब्ध हु्छि र सोलह अिसुार िगाउि पि े हु्छ। लसमे्ट पे्टको िागी सेतो लसमे्टिाई पलि प्राइमरको रुपमा 

िगाउँिे गरर्छ।  प्राइमर िगाई सके पलछ पटु्टी (यलर्द आवश्यक भएमा) र प्राइमरको र्दोश्रो कोट  िगाउँि ुअगाडी प्रयाि मात्रामा 

सकु्िकोिागी छोलडलर्दिे।प्राइमर ब्रस वा रोिर र्दवैुिे िगाउि सलक्छ। अझ लसमे्ट पे् ट िगाउिकोिालग िगाइि े  प्राइमर त 

स्थालिय स्तरमै पे्टर आफैं िे बालवयोको कुचोिाई उल्टो बिाएर टुप्पामा घििे हािेर ब्रस जस्तै बिाएर पलि िगाउिे चिि छ।  

पुरि कोट (Putty Coat): 

पटु्टी सामा्यतया: ियाँ सतहमा िगाउँि आवश्यक पछा। तर परुािो सतहमा प्वाि/क्र्याक आलर्द टाल्ििाई जरुरत पछा। वाि पटु्टी 

पलहिो प्राइमर कोट गररसकेर प्रयाि मात्रामा सकेुपलछ मात्र िगाउिपुछा। पटु्टीिे सबैलतर िगाएको खण्डमा लचप्िो सतह लर्द्छ र 

अको एउटा महगँो पे्टिाई सिंरक्षण गि ेपत्रको रुपमा काम गछा।  आवश्यकता अिसुार १ वा २ कोट पटु्टी िगाउँि सलक्छ। 

प्राइमरको र्दोश्रो कोट (Second Primer Coat): सामा्यतया: यलर्द पटु्टी ििगाइएमा एक कोट प्राइमरिे पलि पगु्िसक्छ, यलर्द 

उपड-खापड वा खाल्टा-खलुल्ट छैिि ्भिे। तर स्मथु लफलिलसिंग लर्दि ियाँ सतहमा र्दोश्रो कोट प्राइमर पलि िगाउि ुपछा। जे होस,् 

लफलिस कोट िगाउँि ुभ्र्दा अगाडी फेरी सतहिाई प्रयाि मात्रामा सकु्ि लर्दिपुछा।  

लफलिस कोट (Finish Coat):  

सामा्यतया: भिेजस्तो लचप्िो र राम्रो लफलिलसिंग पाउि र्दईु चोटी लफलिलसिंग कोट िगाउि पिे हुिसक्छ। र यो पलि जरुरी छ लक 

प्रत्येक कोट िगाईसके पलछ अको कोट िगाउि ुअगाडी एकर्दम राम्रोसँग सकेुको हुिपछा ित्रभिे रिंग ितपत हु्छ र झि लबलग्र्छ।  

रिंगिाई आवश्यकता अिसुार पातिो पािा लथिर (वाटर वेस्ड भएको हुिािे सफा पािी) लमसाउि ुपछा। एउटा कुरा के यार्द राख्ि ुपछा 

भिे सतह जलत लचप्िो भयो त्यलत लफलिलसिंगमा गणुस्तर आउँछ।  
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काया-सम्पार्दि लिरे्दलशका: प्िाष्टर/कंलक्रट सतहमा इमुलसि/लिथटेम्पर/लसमेन्ट पेन्ट िगाउिे 

लबर्य/इकाई रिंग िगाउि ेकायाहरु 

सीप/अवधारणा प्िाष्टर/किं लक्रट सतहमा इमलु्सि/लडस्टेम्पर/लसमे् ट पे्ट िगाउि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : फिाम ेियाँ वा परुािो सतह र पे्टको स्पलेसलफकेशि  

के काम : फिाम ेसतहमा इिामिे पे्ट िगाउिे 

कलत राम्रो: 

सतह-प्राइमर कोट िगाउि ु अगाडी (सतह तयार गररसकेपलछ) : वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, सतह 

लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा छ।  

सतह-पलहिो कोट पे् ट िगाउि ु भ्र्दा अगाडी (प्राइमर िगाइसकेपलछ): पे्ट अिसुारको प्राइमर 

िगाइएको छ। पटु्टी िगाइएको छ (यलर्द आवश्यक भएमा), वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, कोररएको वा 

चकेको र्दलेखिंर्दिै र प्राइमर र पटु्टी सकेुपलछ खालक्सिे लचप्िो पाररएको छ। पटु्टी र प्राइमरको िोक्शाि 

२% भ्र्दा कम छ। प्राइमर र पटु्टी अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि। 

सतह-र्दोश्रो कोट पे् ट िगाउि ुभ्र्दा अगाडी: वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, ब्रस वा रोिर वा कुचोको 

कुिै प्रकारको लच्ह र्दलेखर्दैंि। कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै। सतह सखु्खा र लचप्िो छ। रिंगको 

िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पे्ट अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि।  

सतह-र्दोश्रो (अल्तम) कोट िगाएपलछ: वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, पे्ट सबैलतर एकिासिे िागेको छ 

(कलह ँबाक्िो र कलह ँपातिो छैि)। पे्ट बगकेो छैि। कुि ै लकलसमको क्षलत (damage)/चलका एको 

र्दलेखिंर्दिै, रिंगको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पे्ट अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको छैि। प्रयोग 

गररएको ब्रस वा रोिर वा कुचो तथा अ्य सामग्रीहरु सफा गररएको छ। पे्ट स्पेलसलफकेशि अिसुार 

प्रयोग गररएको छ। 

आवश्यक सामग्री, औजार 

तथा य्त्रहरु  

सामग्री तथा औजाहरु: इमलु्सि पे्ट, इमलु्सि पे्टकोिालग प्राइमर, लडस्टेम्पर पे्ट, लडस्टेम्पर 

पे्टकोिालग प्राइमर, सेतो लसमे् ट, स्िोसेम, अलडािरी पोटाल्याण्ड लसमे् ट, वािुवा, लबलभ्ि िम्बरका 

स्याण्डपेपरहरु, ब्रस तथा रोिरहरु,  वालवयोको कुचो, लस्ट्रलपिंग िाइफ र लफलििंग िाइफ (पटु्टी िाइफ), 

िाप्ि ेटेप , तार ब्रस, ग्राइलण्डिंग मेलशि वा चपु्पी 

काया-सम्पार्दि लिरे्दलशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  कायास्थि, औजार तथा उपकरण साथै सामग्रीहरुको सरुक्षा व्यवस्था गि े    

२.  लर्दइएको िक्शा वा लिर्दशेि अिसुार काया स्थि छिौट गिे।    

३.  आवश्यक व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरु प्रयोग गि ेवा िगाउिे।    

४.  आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र सामग्रीहरु सिंकिि गिे।    

५.  आवश्यकता अिसुार कायास्थि तयार गिे।    

६.  सतह तयारी: 

क. यलर्द धारीिा चचु्चा-चाच्ची लिलस्कएको भए ग्र्याण्डींग मेलसििे वा चपु्पीिे हटाउिे।  

ख. वालहरी बस्तहुरु जस्तै काई, िेउ आलर्द भए तार ब्रस (wire brush) िे सफा गिे। 

ग. लसमे्ट/किं लक्रट सतहबाट सलजिै आउिे कण तथा वस्तहुरु जस्तै परुािा पे्टका 
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

पाप्राहरु सबै खाक्सी (स्याण्डपपेर) वा स्क्र्यापरिे वा परुट्ट िाईफ प्रयोग गरेर हटाउिे।  

घ. यलर्द आवश्यक भएमा (जस्तै: प्वािहरु, उपड-खापड, आलर्द) लसमे् ट/वािुवाको 

पटु्टी बिाएर िगाउिे। प्वािहरुमा स्कू्र ड्राइभरिे खोतिेर सलजिै आउिे कणहरु 

हटाएर प्िाष्टर वा पटु्टीिे भिे। सकेु पलछ स्याण्डींग पेपरिे लचप्िो पािे। 

ङ. फिं गस आलर्दिे असर गरेको सतह भए छुटै्ट उपचारको जरुरत पर्दाछ। ५-१०% लब्िच 

पाउडर (bleach powder) मा पािी घोिेर स्प्ज वा ब्रसको सहायतािे उक्त 

सतहमा हाल्ि।े त्यसपलछ करीब ८-१० घण्टा पलछ सफा पािीिे उक्त सतहिाई सफा 

गिे र प्रयाि मात्रामा सकु्ि लर्दिे। फिं गस िाग्िे श्रोत लिय्त्रण गिे।  

च. लचप्िो पािा सबै भ्र्दा पलहिे खस्रो स्याण्डींग पपेर (Course Sandpaper ) जस्तै 

८० िम्बरकोर त्यसपलछ अझ लचप्िो पािा कम खस्रो स्याण्डींग पेपर (fine 

sanding paper) जस्तै १२० िम्बरको प्रयोग गिे। पनुश्च: एकिम शचप्लो चाहींएमा 

अझ थयाण्डींग पेपिको नम्बि बढाउन सशकन्छ। ि यो कुिा सशुनशश्चत गनुत पछत शक 

पेशन्टंग गरिने सतह सखु्िा ि धलुो, मलैो, शग्रि, शचल्लो, पिुाना पशेन्टंगका पाप्राहरु 

िा अन्य कुन ैप्रकािका बाह्य िथतु िशहत ि प्रयाप्तमात्रामा शचप्लो छ। 

छ. सतहिाई सफा गि े

७.  पलहिो कोट प्राइमर िगाउिे। 

क. प्राइमर िगाउि ु अगाडीको सतह सफा, धिुो वा अ्य कुिपैलि वालहरी पर्दाथा 

िटाँलसएको, लग्रज/तेि आलर्द ििागेको, लचप्िो र प्वािहरु सबै टालिएको लिक्यौि 

गिे।  

ख. पे्ट अिसुारको प्राइमर तयार पाि।े लडस्टेम्पर र इमलु्सिकोिालग प्राइमर बजारमा 

रेलडमेड पाइ्छ त्यसिाई राम्रोसँग चिाउिे। िठ्ठीको सहायतािे चिाउि सलक्छ। 

लसमे्ट पे्टकोिालग भए सेतो लसमे् टमा आवश्यक मात्रामा पािी लमसाएर तयार गिा 

सलक्छ।   

ग. प्राइमर अलि बाक्िो भए लथिर (पािी) हािेर आवश्यकता अिसुार पातिो बिाउँि 

सलक्छ।  

घ. प्राइमर िगाउिे। साँघरुो, रोिर िलछि े स्थाि वा सािा-सािा वस्तहुरुमा प्राइमर 

िगाउि परे ब्रसिे र ठूिा-ठूिा क्षते्र जहाँ रोिर सलजिै लछिा सक्छ त्यस्तो ठाउँमा 

रोिरिे पलि िगाउि सलक्छ। लसमे् ट प्राइमरिाई कुचोिे पलि िगाउँि ेचिि छ।  

ङ. प्राइमर िगाए पलछ सतहिाई सकु्ि लर्दिे। 

च. ब्रस वा रोिर वा कुचो जिु प्रयोग गररएको छ त्यसिाई तुरु्तै सफा गरेर राख्िे। 

अ्य  औजार वा वस्तुहरुमा पलि प्राइमर िागकेो छ भि ेतुरु्तै सफा गररहाल्ि पछा। 

   

८.  पटु्टी कोट िगाउिे। पटु्टी सामा्यतया: ियाँ सतहमा िगाउँि आवश्यक पछा। तर परुािो सतहमा 

प्वाि/क्र्याक आलर्द टाल्ििाई जरुरत पछा। वाि पटु्टी पलहिो प्राइमर कोट गररसकेर प्रयाि 

मात्रामा सकेुपलछ मात्र िगाउिपुछा। पटु्टीिे सबैलतर िगाएको खण्डमा लचप्िो सतह लर्द्छ र 
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

अको एउटा महगँो पे्टिाई सिंरक्षण गि ेपत्रको रुपमा काम गछा।  आवश्यकता अिसुार १ वा 

२ कोट पटु्टी िगाउँि सलक्छ। 

९.  र्दोश्रो कोट प्राइमर िगाउिे। पलहिो कौ प्राइमर िगाएको जस्तै गरर र्दोश्रो कोट िगाउि ेहो।    

१०.  लफलिस कोट (इमलु्सि वा लडस्टेम्पर वा लसमे्ट पे्ट) िगाउिे। सामा्यतया: भिेजस्तो लचप्िो 

र राम्रो लफलिलसिंग पाउि र्दईु चोटी लफलिलसिंग कोट िगाउि पिे हुिसक्छ। र यो पलि जरुरी छ लक 

प्रत्येक कोट िगाईसके पलछ अको कोट िगाउि ु अगाडी एकर्दम राम्रोसँग सकेुको हुिपछा 

ित्रभि े रिंग ितपत हु्छ र झि लबलग्र्छ।  रिंगिाई आवश्यकता अिसुार पातिो पािा लथिर 

(वाटर वेस्ड भएको हुिािे सफा पािी) लमसाउि ुपछा। एउटा कुरा के यार्द राख्ि पछा भिे सतह 

जलत लचप्िो भयो त्यलत लफलिलसिंगमा गणुस्तर आउँछ।  

क. आवश्यक मात्रामा इमलु्सि वा लडस्टेम्पर वा लसमे्ट पे् टिाई एउटा भाँडामा 

खिाउि े र राम्रोसँग चिाउिे। िठ्ठी वा सफा फिामको लखया ििागेको रडिे 

चिाउि सलक्छ।  

ख. इमलु्सि वा लडस्टेम्पर वा लसमे्ट पे्टअलि बाक्िो भए लथिर (पािी) हािेर 

आवश्यकता अिसुार पातिो बिाउिे।  लसमे्ट पे्ट सेतो किरमा िगाउँि ेभए िीि 

हाल्यो भिे चमकर्दार र्दलेख्छ। लसमे्ट पे्टमा गम (जस्तै: मोलवकोि, फेलवकोि) 

लमसायो भि ेरिंग पलछ हात वा कपडा आलर्दमा िाग्र्दिै।  

ग. पलहिो कोट इमलु्सि वा लडस्टेम्पर वा लसमे् ट पे्टिगाउिे। साँघरुो, रोिर िलछि े

स्थाि वा सािा-सािा वस्तुहरुमा िगाउि परे ब्रसिे र ठूिा-ठूिा क्षेत्र जहाँ रोिर 

सलजिै लछिा सक्छ त्यस्तो ठाउँमा रोिरिे पलि िगाउि सलक्छ। लसमे्ट पे्टिाई 

कुचोिे पलि िगाउिे चिि छ।  

घ. पलहिो कोट इमलु्सि वा लडस्टेम्पर वा लसमे्ट पे्ट िगाए पलछ सतहिाई सकु्ि लर्दिे। 

यसो हातिे छँुर्दा ओस वा रिंग हातमा आयो भि ेसकेुको छैि भ्िे बझु्ि ुपछा। 

ङ. इमलु्सि वा लडस्टेम्पर वा लसमे् ट पे्ट िगाइसकेपलछ तुरु्तै ब्रस वा रोिर वा कुचो 

जिु प्रयोग गररएको छ त्यसिाई सफा गरेर राख्िे। अ्य  औजार वा वस्तुहरुमा पलि 

रिंग िागेको छ भिे तुरु्तै सफा गररहाल्ि पछा।  

च. पलहिो कोट राम्रोसँग सकेु पलछ र्दोश्रो कोट वा अल्तम कोट पलहिो कोट िगाएझैं 

िगाउिे।  

   

११.  काया सम्प्ि भइसकेपलछ काया स्थि र औजारहरु सफा गिे।    

१२.  सामग्री तथा औजारहरु भण्डारण गिे।    

सफितापवूाक सम्प्िहुिको लिलम्त आधार:तोलकए बमोलजमिा खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/सिंवेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-  
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अभ्यास पत्र: प्िाष्टर/कंलक्रट सतहमा इमुलसि/लिथटेम्पर/लसमेन्ट पेन्ट िगाउिे 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : प्िाष्टर/किं लक्रट सतहमा इमलु्सि/लडस्टेम्पर/लसमे् ट पे्ट िगाउि े

 

 

WHAT 

के 

प्िाष्टर/किं लक्रट सतहमा इमलु्सि/लडस्टेम्पर/लसमे् ट पे्ट िगाउि े

HOW 

 कसरी 

• एक्िा-एक्िै काया गिे। 

• प्रलशक्षकिे उपिब्ध गराएको प्िाष्टर/किं लक्रट (ियाँ वा परुािो सतह)मा लिम्ि कुराहरु अभ्यास 

गर्द ैकाया सम्पार्दि लिर्दलेशकामा उल्िेख गरे बमोलजम इमलु्सि/लडस्टेम्पर/लसमे्ट पे्ट गिे। 

▪ तयारी काया 

▪ प्राइमर कोट 

▪ आवश्यक भए पटु्टी 

▪ लफलिस कोट (२ कोट) 

• प्रलशक्षकिाई र्दखेाएर िबझेुको कुराहरु सोध्िे। 

• प्रलशक्षकद्वारा मलू्यािंकि पलि गराउि।े 

पनूश्च: समय िहुन्िेल प्रयाप्त अभ्यास गने ।  

 

TIME 

समय 

४४.५ घण्टा  

 

RESOURCES 

NEEDED 

आिश्यक 

श्रोत/सामग्रीहरु 

सामग्री तथा औजाहरु: इमलु्सि पे्ट, इमलु्सि पे्टकोिालग प्राइमर, लडस्टेम्पर पे्ट, लडस्टेम्पर 

पे्टकोिालग प्राइमर, सेतो लसमे्ट, स्िोसेम, अलडािरी पोटाल्याण्ड लसमे्ट, वािुवा, लबलभ्ि 

िम्बरका स्याण्डपपेरहरु, ब्रस तथा रोिरहरु,  वालवयोको कुचो, लस्ट्रलपिंग िाइफ र लफलििंग िाइफ 

(पटु्टी िाइफ), िाप्िे टेप , तार ब्रस, ग्राइलण्डिंग मलेशि वा चपु्पी-सबैिाई पगु्िे गरर । 

ध्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: प्िाष्टर/कंलक्रट सतहमा इमुलसि/लिथटेम्पर/लसमेन्ट पेन्ट िगाउिे 

१. लडस्टेप्पर वाटर वेस्ड पे्ट हो लक आयि वेस्ड पे्ट हो? 

उिर: वाटर वेस्ड पे्ट हो।  

२. यलर्द इमलु्सि िगाईएको सतहको िम्वाई पट्टी १२ लफट र चौडाई पट्टी १० लफट छ भि ेकलत क्षते्रफिमा इमलु्सि पे्ट 

गररएछ? लहसाव लिकाल्िहुोस।्  

उिर:१२x१०=  १२० वगा लफट क्षते्रफिमा इमलु्सि पे् ट गररएछ।  

 

३. यलर्द१२० वगा लफट क्षेत्रफिमा इमलु्सि पे्ट गररएको रहछे र प्रलत वगा लफट रु. १ को र्दर भए कलत ज्यािा भयो? 

उिर: रु. १२०।– 

 

४. प्िाष्टर गरेको सतहमा वालिाश वा चपरा पालिस िगाँई्छ लक िगाँई िंर्दिै, र लकि? 

उिर: िगाँई िंर्दिै लकि बिे वािीस वा चपरा आयि वेस्ड पे्ट हो र यो प्िाष्टर गरेको सतहमा टाँलस्सर्दिै। वालिास वा चपडा 

काठे वस्तूमा िगाउिे पे्ट हो।  

 

५. एक लिटर इमलु्सि पे् ट तरि भए सािाखािा कलत वगा लमटरिाई पगु्छ? 

उिर: १४ वगा लमटरिाई 
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फिामे सतहमा इिामेि पेन्ट िगाउिे 

पाठ योजिा : फिामे सतहमा इिामेि पेन्ट िगाउिे 

पबर्य (सीप/अििारणा): फिामे सतहमा इिामेि पे् ट िगाउिे 

काया ििाक उदे्दश्यPerformance Objective: 

अवस्था : फिाम ेियाँ वा परुािो सतह र पे्टको स्पलेसलफकेशि  

के काम : फिाम ेसतहमा इिामिे पे्ट िगाउिे 

कलत राम्रो: 

सतह-प्राइमर कोट िगाउि ुअगाडी (सतह तयार गररसकेपलछ) : वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, सतह लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा 

छ। फिामे सतह लखया रलहत छ।   

सतह-पलहिो कोट पे् ट िगाउि ुभ्र्दा अगाडी (प्राइमर िगाइ सकेपलछ): पटु्टी िगाइएको छ (यलर्द आवश्यक भएमा), 

वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै र प्राइमर र पटु्टी सकेुपलछ इमेरी क्िोथिे लचप्िो 

पाररएको छ। फिामे सतह लखया रलहत छ। पटु्टी र प्राइमरको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। प्राइमर र पटु्टी अ्य 

सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि। 

सतह-र्दोश्रो कोट पे् ट िगाउि ुभ्र्दा अगाडी: वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, ब्रस वा रोिरको कुिै प्रकारको लच्ह र्दलेखर्दैंि। 

कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै। सतह सखु्खा र लचप्िो छ। फिामे सतह लखया रलहत छ। रिंगको िोक्शाि २% 

भ्र्दा कम छ। पे् ट अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगकेो छैि।  

सतह-र्दोश्रो (अल्तम) कोट िगाएपलछ: वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, पे्ट सबैलतर एकिासिे िागेको छ (कलह ँबाक्िो र कलह ँ

पातिो छैि)। पे्ट बगेको छैि। कुि ैलकलसमको क्षलत (damage)/चलका एको र्दलेखिंर्दिै, फिाम ेसतह लखया रलहत 

छ र टिक्क टलल्कएको छ। रिंगको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पे्ट अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको छैि। 

प्रयोग गररएको ब्रस तथा अ्य सामग्रीहरु सफा गररएको छ। पे्ट स्पेलसलफकेशि अिसुार प्रयोग गररएको छ।  

ज्ञाि ििाक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• फिामे वस्तमुा रिंग िगाउि ुअगाडी के-के गररि पछा भ्िे। 

• फिामे वस्तमुा इिामिे पे्ट कसरी िगाउि ेहो ब्याख्या गिे। 

 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न र छिफि एउटा फिामको डण्डी वा वगा बार र्दखेाएर यसिाई लखया िाग्ि बाट 

बचाउि र राम्रो र्दखेाउि के गिा सलक्छ भिरे सोध्िे र छिफि गर्द ै

आज हामी फिामे वस्तु वा सतहमा कसरी रिंग िगाउि ेर कस्तो रिंग 

िगाउिे भिेर छिफि गछौं र अभ्यास पलि गछौं भिेर पाठमा प्रवेश 

गिे। 

वास्तलवक वस्त ु

(डण्डी वा वगा 

बार) 

मौलखक 

 

५ लमिटे 

मुख्य अंश Main Body: 
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तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

प्रलशक्षकिे गरेर र्दखेाउि े

(डेमो्स्टे्रशि) 

प्रलशक्षकिे सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई खिुा जलमि (कायास्थि) मा िगेर 

उिीहरुको मद्दत लििंर्द ैएक-एक चरणहरु ब्याख्या गर्द ैडेमो्स्टे्रशि गरेर 

र्दखेाउिे।  

काया-सम्पार्दि 

लिर्दलेशका  

१०० लमिेट 

अभ्यास (प्र्याकलटस) सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई उपिब्ध साधि र स्रोतको अलधकतम उपयोग 

गर्द ैएक्िा-एक्िै लर्दइएको अभ्यास पत्र अिसुार अभ्यास गिा िगाउि े

र आवश्यक पषृ्टपोर्ण लर्दिे।  

अभ्यासकै क्रममा हामीिे फिाम े सतहमा इिामिे िगाएको जस्तै 

गरी काठे सतहमा पलि िगाउँि सक्छौं तर लिम्ि फरक हरु छि ्भिरे 

ब्याख्या पलि गर्द ैजािे।  

क. इमेरी क्िोथको सट्टा काठमा खाक्सी (स्याण्डपपेर) को 

प्रयोग गरर्छ। 

ख. रेड अक्साईडको सट्टा वडु प्राइमर प्रयोग गरर्छ। 

सबै प्रलशक्षाथीहरुको मलू्यािंकि गिे। 

समय भएमा र काठका टुक्राहरु उपिब्ध भएमा काठमा पलि 

इिामेि िगाउिे अभ्यास गराउिे।  

अभ्यास पत्र  ३५ घण्टा 

सारांश Summary: 

छिफि फेरी सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई वरीपरी राखेर लि्ि कुराहरु छिफि 

गिे र सत्र (कक्षा) को अ्त गिे। 

• फिामे सतहमा कस्तो खािे प्राइमर प्रयोग गरर्छ वा 

िगाइ्छ?  

• यलर्दइिामेि पे्ट गररएको फिामे सतहको िम्वाई पट्टी ५ 

लफट र चौडाई पट्टी ४ लफट छ भिे कलत क्षेत्रफिमा इिामेि 

पे्ट गररएछ? लहसाव लिकाल्िुहोस।्  

• यलर्द २० वगा लफट क्षेत्रफिमा इिामेि पे्ट गररएको रहछे र 

प्रलत वगा लफट रु. ५ को र्दर भए कलत ज्यािा भयो? 

• पलहिो कोट इिामेि पे्ट िगाए पलछ सामा्यतया: 

सतहिाई कलत समय सम्म सुक्ि लर्दिे र सकेु िसकेुको 

कसरर थाहा पाउिे?  

• फिामे सतहमा खाक्सी र्दिेर लचल्िो पािा सलक्छ। लठक 

लक वेलठक? लठक भए कसरर, वेलठक भए के प्रयोग गरर्छ 

त?  

मौलखक १५ लमिेट 

जम्मा समय:  ३७ घण्टा 
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अध्ययि सामग्रीहरु: फिामे सतहमा इिामेि पेन्ट िगाउिे 

पररचय: 

मेटि (metal) भ्िािे फिाम, सिु, चाँर्दी, तामा, आिुलमलियम, र लमश्र धात ु ((alloys) जस्तै 

ब्रास र लस्टि) आलर्द भ्िे बलुझ्छ। मेटिका लवलभ्ि प्रकारहरु मध्ये घाम-पािी गर्दाागर्द ैसमयसँगै बलढ लखइएर र लखया िागेर जाि े

आइरि अथाात फिाम हो। त्यसैिे फिामिाई पे्ट गरेर बचाउि जरुरी छ। लवलभ्ि लकलसमका पे्टहरु मध्ये इिामेि पे्ट फिाम े

सतहमा िगाइिे पे्ट हो। घर तथा भविका फिामबाट बिेका झ्याि ढोकाका चौकोस तथा खापाहरु, लग्रिहरु, पिु/पिेुसाका 

रेलििंगहरु आलर्द सबैमा उपयकु्त तररकािे इिामेि पे् ट गररयो  भिे राम्रो मात्र र्दलेखिे िभै उक्त सिंरचिाको आय ुपलि बढाउँर्दछ। 

सतह तयारी: 

फिाम ेसतहमा आवश्यक तयारी िगररकि पले्टिंग गिुा बेकार हु्छ। सतहिाई आवश्यकता अिसुार तयार िगरी पे्ट गरेमा लर्दगो 

पेल्टिंग हुरँ्दिै र समय तथा पैसाको िोक्शाि हु्छ साथै उक्त सिंरचिा पलि लखइएर र लखया िागरे िालस्सर्द ैजा्छ।  तसथा फिाम ेसतह 

तयार गर्दाा लिम्िािसुार गिुापछा।  

१. यलर्द फिामको सतहमा कुि ैलकलसमका तेि वा लग्रजहरु िागेको भए लमिरि लस्पररट (mineral spirits) िे हटाउिे।  

२. यलर्द फिामको सतहमा कुिै लकलसमका लखयाहरु भए “Rust Remover Paint” िे लखया हटाउिपुछा लकिलक लखया 

िागेको सतहमा राम्रो सँग पे्ट िाग्र्दिै।  

३. यलर्द आवश्यक भएमा (जस्तै: प्वािहरु, उपड-खापड, आलर्द) पटु्टी िगाउिे। 

४. यलर्द धारीिा चचु्चा-चाच्ची लिलस्कएको भए ग्र्याण्डींग मेलसििे हटाउिे।  

५. वालहरी बस्तहुरु जस्तै काई, िेउ आलर्द भए तार ब्रस (wire brush) िे सफा गिे। 

६. लचप्िो पािा सबै भ्र्दा पलहिे खस्रो इमेरी क्िोथ (Course Emery Cloth) िे र त्यसपलछ अझ लचप्िो पािा कम खस्रो 

इमेरी क्िोथ (Fine Emery Cloth) प्रयोग गिे। 

प्राइमर कोट (Primer Coat): 

प्राइमर कोटिे फिामे सतहमा महत्वपणूा भलुमका खेल्छ लकिलक फिामे सतहमा लसधै पे् ट अड्ि कलठि हु्छ।  प्राइमरकोट 

गरेपलछ फिाममा रिंग अड्िे क्षमतामा वदृ्धी हु्छ। कुिै-कुिै प्राइमरमा लखयाबाट बचाउिे गणु हु्छ जसिे गर्दाा सिंरचिाको आय ु

िम्बाउि साथै लफलिलसिंग हुरँ्दा एकिासको पे्ट पाउि मद्दत गछा। सामा्यतया: एक वा र्दईु कोट प्राइमर िगाउि पिे हुिसक्छ। 

प्राइमर िगाउि ुअगाडीको सतह सफा, धिुो वा अ्य कुिपैलि वालहरी पर्दाथा िटाँलसएको, लग्रज/तेि आलर्द ििागेको, लचप्िो र 

प्वािहरु सबै टालिएको हुि पछा। पलहिो कोट प्राइमर िगाएपलछ र्दोश्रो कोट िगाउि परेमा इमरेी क्िोथिे (३२० िम्बर वा 

सकेसम्म कम खस्रो) अझ लचप्िो पािुापछा।  

लफलिस कोट (Finish Coat):  

सामा्यतया: भिेजस्तो लचप्िो र राम्रो लफलिलसिंग पाउि र्दईु चोटी लफलिलसिंग कोट िगाउि पिे हुिसक्छ। र यो पलि जरुरी छ लक 

प्रत्येक कोट िगाईसके पलछ अको कोट िगाउि ुअगाडी एकर्दम राम्रोसँग सकेुको हुिपछा ित्रभिे रिंग ितपत हु्छ र झि लबलग्र्छ।  

प्राइमर वा रिंगिाई आवश्यकता अिसुार पातिो पािा लथिर लमसाउि ुपछा। र प्राइमरमा जस्तै लफलिस कोट िगाउँर्दा पलि पलहिो 

कोट पलछ अझ कम खस्रो इमरेी क्िोथिे सतह लचप्िो पािुापछा। सतह जलत लचप्िो भयो त्यलत लफलिलसिंग गणुस्तरको हु्छ।  
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काया-सम्पार्दि लिरे्दलशका: फिामे सतहमा इिामेि पेन्ट िगाउिे 

लबर्य/इकाई रिंग िगाउि ेकायाहरु 

सीप/अवधारणा फिामे (आइरि) सतहमा इिामिे पे्ट िगाउिे 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : फिाम ेियाँ वा परुािो सतह र पे्टको स्पलेसलफकेशि  

के काम : फिाम े(आइरि) सतहमा इिामिे पे्ट िगाउिे 

कलत राम्रो : 

सतह-प्राइमर कोट िगाउि ु अगाडी (सतह तयार गररसकेपलछ) : वालहरी वस्तहुरु रलहत छ, सतह 

लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा छ। फिाम ेसतह लखया रलहत छ।   

सतह-पलहिो कोट पे्ट िगाउि ुभ्र्दा अगाडी (प्राइमर िगाइसकेपलछ): पटु्टी िगाइएको छ (यलर्द 

आवश्यक भएमा), वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै र प्राइमर र पटु्टी सकेुपलछ 

इमेरी क्िोथिे लचप्िो पाररएको छ। फिामे सतह लखया रलहत छ। पटु्टी र प्राइमरको िोक्शाि २% 

भ्र्दा कम छ। प्राइमर र पटु्टी अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि। 

सतह-र्दोश्रो कोट पे्ट िगाउि ु भ्र्दा अगाडी: वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, ब्रस वा रोिरको कुि ै

प्रकारको लच्ह र्दलेखर्दैंि। कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै। सतह सखु्खा र लचप्िो छ। फिामे सतह 

लखया रलहत छ। रिंगको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पे्ट अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा 

बगेको छैि।  

सतह-र्दोश्रो (अल्तम) कोट िगाएपलछ : वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, पे् ट सबैलतर एकिासिे िागेको 

छ (कलह ँबाक्िो र कलह ँपातिो छैि)। पे् ट बगेको छैि। कुिै लकलसमको क्षलत (damage)/चलका एको 

र्दलेखिंर्दिै, फिामे सतह लखया रलहत छ र टिक्क टलल्कएको छ। रिंगको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। 

पे्ट अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको छैि। प्रयोग गररएको ब्रस तथा अ्य सामग्रीहरु सफा 

गररएको छ। पे्ट स्पलेसलफकेशि अिसुार प्रयोग गररएको छ।  

आवश्यक सामग्री, औजार 

तथा य्त्रहरु  

सामग्री तथा औजाहरु : इिामिे पे् ट, प्राइमर (रेड अक्साइड), फिाममा िगाउि ेपटु्टी, आयि-बेस्ड 

पे्िमा प्रयोग हुिे लथिर, लबलभ्ि िम्बरका इमरेी क्िोथहरु, ब्रस तथा रोिरहरु,  लस्ट्रलपिंग िाइफ र 

लफलििंग िाइफ (पटु्टी िाइफ), िाप्ि ेटेप , तार ब्रस, ग्राइलण्डिंग मेलशि (अलतररक्त) 

काया-सम्पार्दि लिरे्दलशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  कायास्थि, औजार तथा उपकरण साथै सामग्रीहरुको सरुक्षा व्यवस्था गि े    

२.  लर्दइएको िक्शा वा लिर्दशेि अिसुार काया स्थि छिौट गिे।    

३.  आवश्यक व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरु प्रयोग गि ेवा िगाउिे।    

४.  आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र सामग्रीहरु सिंकिि गिे।    

५.  आवश्यकता अिसुार कायास्थि तयार गिे।    

६.  सतह तयारी: 

क. यलर्द फिामको सतहमा कुिै लकलसमका तेि वा लग्रजहरु िागेको भए लमिरि 

लस्पररट (mineral spirits) िे हटाउिे।  
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

ख. यलर्द फिामको सतहमा कुि ै लकलसमका लखयाहरु भए “Rust Remover 

Chemical”or िे लखया हटाउिपुछा लकिलक लखया िागेको सतहमा राम्रो सँग पे्ट 

िाग्र्दिै।  

ग. यलर्द आवश्यक भएमा (जस्तै: प्वािहरु, उपड-खापड, आलर्द) Deco पटु्टी िगाउिे। 

घ. यलर्द धारीिा चचु्चा-चाच्ची लिलस्कएको भए ग्राइलण्डिंग मलेसििे हटाउिे।  

ङ. वालहरी बस्तुहरु जस्तै काई, िेउ वा 

परुािो रिंग िगाएको वस्तु आलर्द भए तार 

ब्रस (wire brush) िे सफा गिे। 

च. लचप्िो पािा सबै भ्र्दा पलहिे खस्रो इमरेी 

क्िोथ (Coarse Emery Cloth) िे र 

त्यसपलछ अझ लचप्िो पािा कम खस्रो इमरेी क्िोथ (Fine Emery Cloth) प्रयोग 

गिे। 

छ. सतहिाई सफा गि े

७.  प्राइमर कोट: फिाम ेवस्तुहरुमा लफलिस कोट (इिामिे पे् ट) गिुा अगाडी प्राइमरको रुपमा रेड 

अक्साइड िगाइ्छ। रेड अक्साइड लखया प्रलतरोलध पर्दाथा हो। रेड अक्साइड लफरस मेटिमा 

प्रयोग गरर्छ। यो ग्याल्भिाइज्ड र िि-लफरस मेटि जस्तै आिुलमलियम, कपर र ब्रासमा 

उपयोगी हुरँ्दिै।  

क. रेड अक्साइडिाई राम्रोसँग चिाउि।े िठ्ठीको सहायतािे चिाउि सलक्छ।  

ख. रेड अक्साइड अलि बाक्िो भए लथिर हािेर आवश्यकता अिसुार पातिो बिाउँि 

सलक्छ।  

ग. रेड अक्साइड िगाउिे। साँघरुो, रोिर िलछि े स्थाि वा सािा-सािा वस्तुहरुमा रेड 

अक्साइड िगाउि परे ब्रसिे र फिामे पाता वा ठूिा-ठूिा क्षेत्र जहाँ रोिर सलजिै 

लछिा सक्छ त्यस्तो ठाउँमा रोिरिे पलि िगाउि सलक्छ। 

घ. रेड अक्साइड िगाए पलछ सतहिाई सकु्ि लर्दिे। सामा्यतया ६ घण्टा भ्र्दा बढी 

सकु्ि लर्दि पछा। यसो छाम्र्दा च्याप-च्याप आयो  भिे राम्रो सँग सकेुको छैि भ्ि े

बझु्ि ुपछा। राम्रो पररणामकोिालग २४ घण्टा सकु्ि छोड्िपुछा। सामा्यतया: बलढमा 

२ कोट रेड अक्साइड प्राइमर िगाइ्छ।  

ङ. रेड अक्साइड िगाइसकेपलछ ब्रस वा रोिर जिु प्रयोग गररएको छ त्यसिाई तुरु्तै 

सफा गरेर राख्िे। अ्य  औजार वा वस्तुहरुमा पलि िागेको छ भिे तुरु्तै सफा 

गररहाल्ि पछा।  

   

८.  लफलिस कोट (इिामेि पे्ट): फिाम े वस्तुहरुमा रेड अक्साइड जस्तो प्राइमर कोट 

िगाईसकेपलछ फेरी एकचोटी इमरेी क्िोथिे र्दिेर लचप्िो पािुापछा र यलर्द कलहिंकतै उपड-

खापड वा प्वाि आलर्द भए पटु्टीिे टािेर सकु्ि लर्दइ फेरी इमरेी पेपरिे लचप्िो पािुा पछा।  
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

क. आवश्यक मात्रामा इिामिे पे्टिाई एउटा भाँडामा खिाउिे र राम्रोसँग चिाउिे। 

िठ्ठी वा सफा फिामको लखया ििागेको रडिे चिाउि सलक्छ।  

ख. इिामिे अलि बाक्िो भए लथिर हािेर आवश्यकता अिसुार पातिो बिाउिे।  

ग. पलहिो कोट इिामिे पे्ट िगाउिे। साँघरुो, रोिर िलछिे स्थाि वा सािा-सािा 

वस्तुहरुमा इिामिे िगाउि परे ब्रसिे र फिामे पाता वा ठूिा-ठूिा क्षेत्र जहाँ रोिर 

सलजिै लछिा सक्छ त्यस्तो ठाउँमा रोिरिे पलि िगाउि सलक्छ। 

घ. पलहिो कोट इिामेि पे्ट िगाए पलछ सतहिाई सकु्ि लर्दिे। सामा्यतया २४ घण्टा 

भ्र्दा बढी सकु्ि लर्दि पछा। यसो छाम्र्दा च्याप-च्याप आयो  भि ेराम्रो सँग सकेुको 

छैि भ्ि ेबझु्ि ुपछा।  

ङ. इिामिे पे्ट िगाइसकेपलछ तुरु्तै ब्रस वा रोिर जिु प्रयोग गररएको छ त्यसिाई 

सफा गरेर राख्िे। अ्य  औजार वा वस्तुहरुमा पलि िागेको छ भिे तुरु्तै सफा 

गररहाल्ि पछा।  

च. पलहिो कोट राम्रोसँग सकेु पलछ र्दोश्रो कोट िगाउि अगाडी आवश्यक भए Deco 

पटु्टी भरेर कम खस्रो इमरेी क्िोथिे घोट्िे। जसिे गर्दाा सतह अझ लचप्िो होस।्  

छ. र्दोश्रो कोट इिामेि पे्ट िगाउिे। सामा्यतया: र्दईु कोट लफलिस कोट िगाएपलछ 

पगु्छ। 

ज. र्दोश्रो कोट िगाएपलछ तुरु्तै ब्रस वा रोिर जिु प्रयोग गररएको छ त्यसिाई सफा 

गरेर राख्ि।े अ्य  औजार वा वस्तहुरुमा पलि िागकेो छ भि ेतुरु्तै सफा गररहाल्ि 

पछा।  

९.  काया सम्प्ि भइसकेपलछ काया स्थि र औजारहरु सफा गिे।    

१०.  सामग्री तथा औजारहरु भण्डारण गिे।    

सफितापवूाक सम्प्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/सिंवेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-  
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अभ्यास पत्र:  फिामे सतहमा इिामेि पेन्ट िगाउिे 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : फिामे सतहमा इिामेि पे् ट िगाउिे 

 

 

WHAT 

के 

फिामे सतहमा इिामेि पे् ट िगाउिे 

HOW 

 कसरी 

• एक्िा-एक्िै काया गिे। 

• प्रलशक्षकिे उपिब्ध गराएको फिामे वस्तहुरु  (ियाँ वा परुािा र्दवैु)मा लिम्ि कुराहरु अभ्यास 

गर्द ैकाया सम्पार्दि लिर्दलेशकामा उल्िेख गरे बमोलजम इिामिे पे्ट गि।े 

▪ तयारी काया 

▪ प्राइमर कोट 

▪ आवश्यक भए पटु्टी 

▪ लफलिस कोट (२ कोट) 

• प्रलशक्षकिाई र्दखेाएर िबझेुको कुराहरु सोध्ि े

पनूश्च: प्रयाप्त अभ्यासकोलाशग प्रशिक्षकले शिएका फलामे िथतुहरुमा िंग लगाईसके पशन फेिी िकेुि सोशह िथतु 

प्रयोग गनत सशकने छ। समय िहेमा ि काठका टुक्राहरु उपलब्ध भएमा काठे सतहमा पशन इनामेल लगाउने अभ्यास 

गने।  

 

TIME 

समय 

३५ घण्टा  

 

RESOURCES 

NEEDED 

आिश्यक 

श्रोत/सामग्रीहरु 

सामग्री तथा औजाहरु: इिामिे पे् ट, प्राइमर (रेड अक्साइड), फिाममा िगाउिे पटु्टी, आयि-

बेस्ड पे्िमा प्रयोग हुिे लथिर, लबलभ्ि िम्बरका इमरेी क्िोथहरु, ब्रस तथा रोिरहरु,  लस्ट्रलपिंग 

िाइफ र लफलििंग िाइफ (पटु्टी िाइफ), िाप्िे टेप , तार ब्रस, ग्राइलण्डिंग मेलशि (अलतररक्त) सबैिाई 

पगु्िे गरर 

ध्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: फिामे सतहमा इिामेि पेन्ट िगाउिे 

१. फिामे सतहमा कस्तो खािे प्राइमर प्रयोग गरर्छ वा िगाइ्छ?  

उिर: रेड अक्साइड जस्तो लखया प्रलतरोलध प्राइमर प्रयोग गरर्छ वा िगाइ्छ। 

२. यलर्दइिामेि पे्ट गररएको फिाम ेसतहको िम्वाई पट्टी ५ लफट र चौडाई पट्टी ४ लफट छ भि ेकलत क्षते्रफिमा इिामेि पे्ट 

गररएछ? लहसाव लिकाल्िहुोस।्  

उिर :५ x ४ = २० वगा लफट क्षेत्रफिमा इिामेि पे् ट गररएछ।  

 

३. यलर्द २० वगा लफट क्षते्रफिमा इिामिे पे्ट गररएको रहछे र प्रलत वगा लफट रु. ५ को र्दर भए कलत ज्यािा भयो? 

उिर: रु. १००।– 

 

४. पलहिो कोट इिामेि पे्ट िगाए पलछ सामा्यतया: सतहिाई कलत समय सम्म सकु्ि लर्दिे र सकेु िसकेुको कसरर थाहा 

पाउिे? 

उिर: सामा्यतया २४ घण्टा भ्र्दा बढी सकु्ि लर्दि पछा। यसो छाम्र्दा च्याप-च्याप आयो  भि ेराम्रो सँग सकेुको छैि भ्ि े

थाहा पाउिे।  

 

५. फिामे सतहमा खाक्सी र्दिेर लचल्िो पािा सलक्छ। लठक लक वेलठक? लठक भए कसरर, वेलठक भए के प्रयोग गरर्छ त?  

उिर: वेलठक, खाक्सी वा स्याण्डपपेर प्रयोग गररिंर्दिै बरू इमरेी क्िोथ प्रयोग गरर्छ। 
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काठ िा काठजन्य सतहमा चपडा पालिसिगाउिे 

पाठ योजिा :काठ िा काठजन्य सतहमा चपडापालिसिगाउिे  

लबषय (सीप/अििारणा): काठ वा काठज्य सतहमा चपडा पालिसिगाउि े

काया ििाक उदे्दश्यPerformance Objective: 

अवस्था : कुिै पलि काठ वा काठज्य सतह र चपडाको स्पेलसलफकेशि  

के काम : काठ वा काठज्य सतहमा चपडा पालिस िगाउि े

कलत राम्रो: 

सतह तयारी पलछ: वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, सतह लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा छ।  

वडु लफिर (अस्तर) िगाए पलछ:स्पेलसलफकेशिमा तोके वमोलजमको पटु्टी िगाइएको छ (यलर्द उक्त सतहमा आवश्यक 

भएमा), वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै र पटु्टी र लफिर सकेुपलछ पलहिे प्रयोग गररएको 

भ्र्दा लचप्िो स्याण्डपेपरिे लचप्िो पाररएको छ। पटु्टी र लफिर (अस्तर)को िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पटु्टी र 

लफिर अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि। 

चपडा िगाए पलछ: सतहमा लफलिलसिंग वा चमक आएको छ। वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, ब्रस वा मिमि कपडाको  कुिै 

प्रकारको लच्ह र्दलेखर्दैंि। कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै। चपडाको िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पे् ट अ्य 

सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगेको छैि। चपडा स्पेलसलफकेशि अिसुार प्रयोग गररएको छ।  

ज्ञाि ििाक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• चपडा पालिस िगाउि ुअगाडी के-के गररि पछा भ्िे। 

• काठ वा काठज्य वस्तमुा चपडा पालिस कसरी िगाउि ेहो ब्याख्या गिे। 

 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न र छिफि काठ वा काठज्य ुसतहमा के-कस्तो खािे रिंगहरु िगाउँि सलक्छ? 

भिेर सोध्िे प्रलशक्षाथीहरुिे भिेको कुरािाई लटप्िे। छिफि गर्द ैहुित 

काठमा फिामे सतहमा िगाए झैं इिामिे पलि िगाउि सलक्छ तर 

आज हाम चपडा पालिस िगाउि ेअभ्यास गि ेछौं भिेर पाठमा प्रवेश 

गिे  

कािो/सेतो पाटी 

मौलखक 

 

५ लमिटे 

मुख्य अंश Main Body: 

प्रलशक्षकिे गरेर र्दखेाउि े

(डेमो्स्टे्रशि) 

प्रलशक्षकिे सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई कायास्थिमा िगेर उिीहरुको मद्दत 

लििंर्द ैएक-एक चरणहरु ब्याख्या गर्द ैडेमो्स्टे्रशि गरेर र्दखेाउिे।  

 

वास्तलवक 

बस्तुहरु र काया-

सम्पार्दि 

लिर्दलेशका  

१०० लमिेट 
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तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुुँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

अभ्यास (प्र्याकलटस) सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई उपिब्ध साधि र स्रोतको अलधकतम उपयोग 

गर्द ैएक्िा-एक्िै लर्दइएको अभ्यास पत्र अिसुार अभ्यास गिा िगाउि े

र आवश्यक पषृ्टपोर्ण लर्दिे।  

सबै प्रलशक्षाथीहरुको मलू्यािंकि गिे। 

अभ्यास पत्र  ३५ घण्टा 

सारांश Summary 

छिफि फेरी सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई ओरी-परी राखेर लि्ि कुराहरु 

छिफि गिे र सत्र (कक्षा) को अ्त गिे। 

• चपडा पालिस िगाउि ुअगाडी गररि पिे कायाहरु, र  

• काठ वा काठज्य वस्तमुा चपडा पालिस कसरी तरीका। 

मौलखक १५ लमिेट 

जम्मा समय:  ३७ घण्टा 
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अध्ययि सामग्रीहरु: काठ िा काठजन्य सतहमा चपडा पालिस िगाउिे 

पररचय: 

काठ वा काठज्य पर्दाथाको सतहिाई राम्रो, लचल्िो पाि े र उक्त सतहिाई कोररि वा 

लकरा िाग्िबाट बचाउँि वडु पलिलसिंग गरर्छ। यसको प्रकृया पलहिे ि ै रण्र्दा गररएको 

(planer प्रयोग गरेर सामा्य लचप्िो पाररएको काठ वा काठज्य) सतह तयारी र्दलेख सरुु 

हु्छ। जसिाई लवलभ्ि िम्बरका खाक्सीहरु प्रयोग गरेर हातिे वा ग्राइलण्डिंग मलशिमा 

खाक्सी लफट गरेरअझ लचप्िो गरर्छ। त्यसपलछ उपड-खापड, खाल्टा-खलुल्ट, आँख्िा वा सतहमा सािा-लतिा प्वािहरु छि ्भि े

वडुपटु्टी बिाएर सतह अझ सम्म पारर्छ। प्रत्येक खड्ुलकिै लपच्छे खाक्सी िगाउँर्द ै अझ लचप्िो बिाउँर्द ै जािपुछा र लवलभ्ि 

लकलसमका किरहरु लमसाएर लफलिस कोटहरु िगाइ्छ र अ्तमा टपकोट िगाइ्छ। 

आजभोिी बजारमा लवलभ्ि प्रकारका रेलडमेड (तयारी) वालिाश पे्टहरु पाइ्छ र कुि-ैकुि ैत अ्य सतहमा पलि िगाउि सलक्छ।  

तयारी वालिाशहरु बजारबाट ल्याएर सलजिै प्रयोग गिा सलक्छ। वालिाश पारर्दशी र कडा हु्छ जब कुिै वस्तुमा वालिाश िगाई्छ 

तब लथिर वा सल्भे्ट उडेर जा्छ र वालिाश कडा बिरे उक्त सतहमा टाँलस्छ। परम्परागत रुपमा  पाइिे वालिाश तेि, रेलजि, लथिर 

अथवा सल्भे्ट (घिेुर जािे)को सलमश्रण हो। हुिँत वालिाश सामा्यतया: चमलकि ेवा ग्िलस (टल्किे) हु्छ  तर अ्य रसायलिक 

पर्दाथा लमसाएर अधा ग्िलस वा िटलल्किे पलि बिाई्छ। हामी यहाँ मखु्य र्दईु प्रकारका पलिसहरुको चचाा गिछेौं। चपडा (Shellac 

Polish) र ल्याकर (Lacquer Polish)। 

चपडा एकर्दमै प्रयोगमा आउि े एउटै रेलजिबाट बिेको वालिाश (single-component 

resin varnish) हो जिु लस्पररट जस्ता अिकोहि-सोिुवि (alcohol socuble) मा 

लमसाएर तरि वा अधा तरि बिाई्छ।  चपडा सािो-सािो पापड जस्तो तर अलल्ि बाक्िो 

टुक्रामा पाई्छ। यसिाई तौिेर लक्ि पछा। यो वालहरी जहाँ घाम वा पािीको सम्पका मा 

आउि सक्िे सम्भाविा हु्छ त्यस्तो सतहमा उपयोगी हुरँ्दिै।   

ल्याकर पालिस चालह ँ लछटो सकु्िे र सल्भे्ट-वेस्ड सफा र किर वडु लफलिस हो। ल्याकर चपडा पालिस होइि र अिकोहिमा 

घलुििंर्दिै। ल्याकरिाई ल्याकर लथिरमा िै घोल्िपुछा जिु अत्यालधक प्रज्वििलशि हु्छ। सामा्यतया: ल्याकरिाई स्पे्र गरर्छ।  

ल्याकरिाई िगाइ सकेपलछ पलि लथिर प्रयोग गरेर घोल्ि सलक्छ र तिुिात्मक रुपमा महगँो हु्छ।  

सल्िाको गुँर्द मा लथिरिे पातिो पारेर आवश्यकता अिसुार किर लपग्मे्ट लमसाएर ब्रस वा जटु बोरा (प्याजको बढी जालि भएको 

जटुको बोरा बटु्टा लिकाल्ि झि राम्रो हु्छ) िे िगाउँिे। 

सतह तयारी: 

काठे सतह वा काठज्य सतहमा आवश्यक तयारी िगररकि पले्टिंग गिुा बेकार हु्छ। सतहिाई आवश्यकता अिसुार तयार िगरी 

पे्ट गरेमा लर्दगो पले्टिंग हुरँ्दिै र समय तथा पैसाको िोक्शाि हु्छ।  तसथा काठे सतह वा काठज्य सतह तयार गर्दाा लिम्िािसुार 

गिुापछा।  

१. यलर्द काठे वा काठज्य सतहमा कुिै लकलसमका तेि वा लग्रजहरु िागेको भए लमिरि लस्पररट (mineral spirits) िे 

हटाउिे।  
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२. यलर्द पलहिेिै चपडा/वालिाश पे् ट गररएको सतह भए र हटाउि चाहमेा वा आवश्यक परेमा हटाउिे। तर यलर्द अ्य 

लकलसमका पे्ट जस्तै इिामेि आलर्द िगाएको भए पणूारुपमा हटाउि ुपछा र ियाँ काठे वा काठज्य सतहजस्तो बिाउँि 

पछा। परुािो रिंग हटाउिे लवलभ्ि उपायहरु छि।् जस्तै: खाक्सी घोटेर वा पे्ट लस्ट्रपर सोिुसि प्रयोग गरेर।  

क. पे्ट लस्ट्रपर सोिुसि प्रयोग गरेर परुािो रिंग हटाउँर्दा,  पे्टब्रसको सहायतािे उक्त काठ वा काठज्य सतहमा 

िगाउिे र रासायलिक प्रलतकृयाको िालग केलह समय (उक्त पे् ट लस्ट्रपर सोिुसिको उत्पार्दकको लिर्दशेिमा उल्िेख 

भए बमोलजम) छोड्ि े । त्यसपलछ पटु्टी िाईफ प्रयोग गरेर खकुा िे। पे्ट लस्ट्रपर सोिुसि सकु्ि ु भ्र्दा अगाडीि ै

खलुका सक्ि ुपछा। सबै रिंग उप्िाईसके पलछ सफा गिे। तार लपि तेि अथवा हल्का पािी प्रयोग गिा सलक्छ। तर 

उत्पार्दकको लिर्दशेि अिसुार गिा पछा। 

ख. पे्ट लथिर प्रयोग गरेर परुािो रिंग हटाउँर्दा, परुािो तर सफा मिमि वा सतुी जस्तो कपडामा केही पे् ट लथिरिे 

लभजाएर परुािो रिंगमा रगडेर हटाउि सलक्छ। यो िगभग पे्ट लस्ट्रपर सोिुसि प्रयोग गरेको जस्तै हो। लकिलक 

यसमा पलि एकचोलट परुािो रिंग खकुिं र्दा आउिे भएपलछ फेरी पटु्टी िाईफ प्रयोग गरेर खकुा ि ेिै हो।  

ग. खाक्सी घोटेर परुािो रिंग हटाउँर्दा, स्याण्डपेपर वा स्याण्डींग ब्िक वा ह्याण्डहले्ड स्याण्डर प्रयोग गिा सलक्छ। 

स्याण्डपेपर र स्याण्डव्िक उपड-खापड तथा घमुाउरो सतहहरुमा उपयोगी हु्छ जस्तै बटु्टा भएको सतह, कुसीको 

खटु्टा आलर्द। ह्याण्डहले्ड स्याण्डर समथि सतहको िालग उपयकु्त हु्छ जस्तै: टेविको समथि सतह आलर्द। 

सरुुवात मध्यम लग्रट स्याण्डपपेर जस्तै: ६० िम्बरको बाट सरुु गिा सलक्छ। त्यसपलछ लवस्तारै १८० िम्बरको लग्रट 

भएको स्याण्डपपेर प्रयोग गिा सलक्छ। स्याण्डपेपरिाई हातमा लिएर हल्कासँग अगाडी पछाडी गर्द,ै अगाडी बढ्र्दा 

मात्र ैबि प्रयोग गरेर रगड्िे गिुापछा। वढी बि प्रयोग गर्दाा वा र्दवैु तफा  लघसार्दाा झि कोररि सक्छ।    

३. यलर्द ियाँ काठ वा काठज्य सतह हो वा परुािो बाट सबैखािे रिंग वा वाह्य वस्तुहरु हटाइसलकएको छ भिे अवस्था हरेेर 

फाइि-लग्रट स्याण्डपेपर (जस्तै: २४०, ३२० िम्बरको) िे घोट्िे। खाक्सी घोटेपलछ परुािा वाँलक रिंग आलर्द त जा्छि ्ि ै

सतह अझ लचप्िो भएर आउँछ।  

४. अब उक्त काठ वा काठज्य सतहिाई हल्का ओलसिो बिाएर पछु्ि ेर सकु्ि छोलडलर्दिे। यो ध्याि लर्दि पछा लक पालिस 

गररिे सतहमात्र सफा भएर पगु्र्दिै। वरीपररका सतहहरुपलि सफा हुि पछा। ित्र पालिस गर्दाा उडेर िाग्ि सक्छ।  

िुि लफिर िगाउिे (Apply Wood Filler): 

वडु लफिरिाई िेपािीमा अस्तर पलि भ्ि े गरर्छ। र्दािेर्दार लफिर वा लगिो उड लफिर 

काठैबाट उत्पार्दीत वस्तुहो जिु काठ वा काठज्य सतहमा स्मथु (लचप्िो) सतह प्राि गिा 

िगाई्छ। यो लवशेर्त: कटुस (oak), माहोगािी (mahogany) र ओखर (walnut) जस्तो 

काठज्य सतहमा प्रयोग हु्छ। अ्य लफलिस कोटहरु िगाउँि ु अगाडी राम्रो लफलिस होस ्

(जस्तै: ऐिा जस्तो) वडु लफिर िगाई्छ। कोररएको सतह, प्वाि, लकिाको प्वाि, फारट्टएको 

भाग सबै खािे ड्यामेजहरु भिा यसिे मद्दत गछा।  

वडु लफिरको सिंरचिा र अिपुात: वडु लफिर (४०%-५०%), लथिर (solvent) (३०%-४५%)र किर (लटक, माहोगािी वा 

ओखर) (५%-२०%)। पिुि: अिपुात, आवश्यकता र काठ वा काठज्य सतहको गणुमा भर पछा।  

वडु लफिरका प्रकारहरु: वडु स्टपर लफिर, टु-पाटा लफिर, एक्टेररयर लफिर र मलल्ट-पपोज लफिर। वडु स्टपर लफिर काठको 

धिुोबाट बिाई्छ। टु-पाटा लफिर एक भाग काठको गलुर्द र अको भाग पोलिस्टर लमसाएर बिाई्छ। यलर्द बालहर घाम-पािीमा रहकेो 

काठ वा काठज्य वस्तुमा िगाउि परेमा एक्टेररयर लफिर प्रयोग गरर्छ। एक्टेररयर लफिर पोलिस्टर बाट बिेको हु्छ। मलल्ट-

पपोज लफिर लछटो सकु्ि ेहु्छ। यसको मतिब यो जाडो मौसममा पलि िगाउि सलक्छ तर पािी परेको अवस्थामा चालहिं होईि।  
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वडु लफिर िगाउि ेवेिामा लिम्ि प्रकृया अपिाउिपुछा।  

१. लफिर तयार गिे। 

क. लफिर कोड लिक्यौि गिे। (स्पेलसलफकेशिमा लफिर कोड लर्दइएको हुिसक्छ। यलर्द लर्दइएको भए सोलह अिसुार र 

िभए काठ वा काठज्य सतहको प्रकृलत अिसुार लिक्यौि गिे।) 

ख. लथिर र किर लििे। 

ग. आवश्यकता अिसुार लफिर, लथिर र किर लमसाउिे। 

घ. लमश्रणिाई राम्रोसँग (किरमा एकरुपता िआउ्जेिसम्म) घोल्िे। 

२. लफिर िगाउिे। 

क. लफिर िगाउि पि ेसतहमा यलर्द धिुोका कणहरुछि।् भि ेलजरो गे्रडको स्याण्डपेपर (zero grade sand paper) 

प्रयोग गरेर सफा गिे। 

ख. प्वाि, खाल्टा-खलुल्ट आलर्द सबै पटु्टीिे भिे। पटु्टी रामलतिक, चकपाउडर र गम (मोलवकोि) लमसाएर तयार गिा 

सलक्छ। तर पटु्टी िगाए पलछ सकु्ि लर्दएर मात्र लफिर िगाउि पछा।  

ग. लफिरिाई परैु सतहिाई एकिासिे छोप्िे गरर िगाउिे।  

घ. मालकिं ि क्िोथिे सतहबाट अलतररक्त लफिर हटाउिे।  

पिुि: स्थालिय तबरमा वडु लफिर (अस्तर) तयार गर्दाा २ भाग चक पाउडर र १ भाग रामलतिक अलि गम (फेलवकोि, 

मोलवकोि जस्ता) लमसाइर  २ इ्च वा सतह हरेी ३-४ इ्च को पेल्टिंग ब्रसिे एकैतफा  ब्रस चिाएर िगाउिे गरर्छ। उक्त 

अस्तर िगाएको सतह २-४ घण्टासम्म सकु्ि छोड्ि ुपछा। अलि फेरी खाक्सी िगाउिे र लचप्िो पािे।  

चपडा िगाउिे[Apply Chapada (Shellac]: 

वडु लफिर (अस्तर) िगाएर सकेुपलछ खास्सीिे घोटेर अझ लचप्िो पाररसलकपलछ चपडा 

िगाउिे हो। चपडा िगाउँर्दा लिम्ि प्रकृया अपिाउि सलक्छ। 

क. अस्तर िगाएको सतहमा धिुो आलर्द भए सफा गिे।  

ख. अब बिाइराखेको चपडा पालिसिाई मिमि कपडाको सहायतािे लचत्रमा 

र्दखेाएझैंसतहको छेउर्दलेख छेउसम्म पगु्िे गरी िगाउि।े यलर्द चपडामा कुि ै

लकलसमको किर लिकाल्ि ु छ भि,े िगाउिकोिालग ख्याइएको भाँडोमा किर लपगमे् ट लमिाएर घोल्िे र िगाउि।े 

चपडा पालिस तयार गर्दाा,  चपडामा लस्पररट लमसाएर २४ घण्टा अगाडी िै राख्िपुछा जसिे गर्दाा राम्रोसँग चपडा पालिस 

तयार होस।्  

ग. १-२ पटक िगाउँर्दा पलि उक्त काठ वा काठज्य सतहमा लफलिलसिंग वा चमक िआएमा पिु: १-२ पटक चपडा िगाफ 

लफलिलसिंग वा चमक लर्दिे। 
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काया-सम्पार्दि लिरे्दलशका: काठे/प्िाईिुि सतहमा चपडा पालिस िगाउिे 

लबर्य/इकाई रिंग िगाउि ेकायाहरु 

सीप/अवधारणा काठे/प्िाईवडु सतहमा चपडा पालिसिगाउि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : कुिैपलि काठे/प्िाई सतह र चपडाको स्पेलसलफकेशि  

के काम : काठे/प्िाईवडु सतहमा चपडा पालिस िगाउि े

कलत राम्रो: 

सतह तयारी पलछ: वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, सतह लचप्िो (स्मथु) र सखु्खा छ।  

वडु लफिर (अस्तर) िगाए पलछ: स्पेलसलफकेशिमा तोके वमोलजमको पटु्टी िगाइएको छ (यलर्द उक्त 

सतहमा आवश्यक भएमा), वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै र पटु्टी र लफिर 

सकेुपलछ पलहिे प्रयोग गररएको भ्र्दा लचप्िो स्याण्डपपेरिे लचप्िो पाररएको छ। पटु्टी र लफिर 

(अस्तर)को िोक्शाि २% भ्र्दा कम छ। पटु्टी र लफिर अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा 

बगेको छैि। 

चपडा िगाए पलछ: सतहमा लफलिलसिंग वा चमक आएको छ। वालहरी वस्तुहरु रलहत छ, ब्रस वा 

मिमि कपडाको  कुि ैप्रकारको लच्ह र्दलेखर्दैंि। कोररएको वा चकेको र्दलेखिंर्दिै। चपडाको िोक्शाि 

२% भ्र्दा कम छ। पे्ट अ्य सतहमा छररएको वा चलुहएको वा बगकेो छैि। चपडा स्पेलसलफकेशि 

अिसुार प्रयोग गररएको छ। 

आवश्यक सामग्री, औजार 

तथा य्त्रहरु  

सामग्री तथा औजाहरु:चपडा, अस्तर,  लवलभ्ि िम्वरका खाक्सीहरु, पटु्टी पिी, चक, मोलवकोि 

जस्तो खािे गम, रामलतिक, मिमि कपडा, २ इ्चको पेल्टिंग ब्रस, िाप्िे टेप, लथिर, काठ वा 

काठज्य सतह 

काया-सम्पार्दि लिरे्दलशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  कायास्थि, औजार तथा उपकरण साथै सामग्रीहरुको सरुक्षा व्यवस्था गि े    

२.  लर्दइएको िक्शा/स्पेलसलफकेशि वा लिर्दशेि अिसुार काठ वा काठज्य सतह छिौट गिे।    

३.  आवश्यक व्यलक्तगत सरुक्षाका उपकरणहरु प्रयोग गि ेवा िगाउिे।    

४.  आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र सामग्रीहरु सिंकिि गिे।    

५.  आवश्यकता अिसुार कायास्थि तयार गिे।    

६.  चपडा तयार गिा राख्िे। चपडा पालिस तयार गर्दाा,  चपडामा लस्पररट लमसाएर २४ घण्टा 

अगाडी िै राख्िपुछा जसिे गर्दाा राम्रोसँग चपडा पालिस तयार होस।् 

   

७.  काठे सतह वा काठज्य सतह तयार गिे।  

क. यलर्द काठे वा काठज्य सतहमा कुिै लकलसमका तेि वा लग्रजहरु िागेको भए 

लमिरि लस्पररट (mineral spirits) िे हटाउिे।  

ख. यलर्द पलहिेिै चपडा/वालिाश पे्ट गररएको सतह भए र हटाउि चाहमेा वा आवश्यक 

परेमा हटाउिे। तर यलर्द अ्य लकलसमका पे्ट जस्तै इिामेि आलर्द िगाएको भए 

पणूारुपमा हटाउि ुपछा र ियाँ काठे वा काठज्य सतहजस्तो बिाउि ुपछा। परुािो रिंग 

हटाउि ेलवलभ्ि उपायहरु छि।् जस्तै: खाक्सी घोटेर वा पे्ट लस्ट्रपर सोिुसि प्रयोग 
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

गरेर।  

- पे्ट लस्ट्रपर सोिुसि प्रयोग गरेर परुािो रिंग हटाउँर्दा,  पे् टब्रसको 

सहायतािे उक्त काठ वा काठज्य सतहमा िगाउिे र रासायलिक 

प्रलतकृयाकोिालग केलह समय (उक्त पे्ट लस्ट्रपर सोिुसिको उत्पार्दकको 

लिर्दशेिमा उल्िेख भए बमोलजम) छोड्िे । त्यसपलछ पटु्टी िाईफ प्रयोग 

गरेर खकुा िे। पे्ट लस्ट्रपर सोिुसि सकु्ि ुभ्र्दा अगाडीिै खलुका सक्ि ुपछा। 

सबै रिंग उप्िाईसके पलछ सफा गिे। तार लपि तेि अथवा हल्का पािी 

प्रयोग गिा सलक्छ। तर उत्पार्दकको लिर्दशेि अिसुार गिा पछा। 

- पे्ट लथिर प्रयोग गरेर परुािो रिंग हटाउँर्दा, परुािो तर सफा मिमि वा 

सतुी जस्तो कपडामा केही पे्ट लथिरिे लभजाएर परुािो रिंगमा रगडेर 

हटाउि सलक्छ। यो िगभग पे् ट लस्ट्रपर सोिुसि प्रयोग गरेको जस्तै हो। 

लकिलक यसमा पलि एकचोलट परुािो रिंग खकुिं र्दा आउिे भएपलछ फेरी पटु्टी 

िाईफ प्रयोग गरेर खकुा िे ि ैहो।   

- खाक्सी घोटेर परुािो रिंग हटाउँर्दा, स्याण्डपेपर वा स्याण्डींग ब्िक वा 

ह्याण्डहले्ड स्याण्डर प्रयोग गिा सलक्छ। स्याण्डपपेर र स्याण्डव्िक उपड-

खापड तथा घमुाउरो सतहहरुमा उपयोगी हु्छ जस्तै बटु्टा भएको सतह, 

कुसीको खटु्टा आलर्द। ह्याण्डहले्ड स्याण्डर समथि सतहको िालग उपयकु्त 

हु्छ जस्तै: टेविको समथि सतह आलर्द। सरुुवात मध्यम लग्रट 

स्याण्डपेपर जस्तै: ६० िम्बरको बाट सरुु गिा सलक्छ। त्यसपलछ लवस्तारै 

१८० िम्बरको लग्रट भएको स्याण्डपपेर प्रयोग गिा सलक्छ। 

स्याण्डपेपरिाई हातमा लिएर हल्कासँग अगाडी पछाडी गर्द,ै अगाडी 

बढ्र्दा मात्र ैबि प्रयोग गरेर रगड्ि ेगिुापछा। वढी बि प्रयोग गर्दाा वा र्दवैु 

तफा  लघसार्दाा झि कोररि सक्छ।    

ग. यलर्द ियाँ काठ वा काठज्य सतह हो वा परुािो बाट सबैखािे रिंग वा वाह्य वस्तुहरु 

हटाइसलकएको छ भि े अवस्था हरेेर फाइि-लग्रट स्याण्डपपेर (जस्तै: २४०, ३२० 

िम्बरको) िे घोट्िे। खाक्सी घोटेपलछ परुािा वाँलक रिंग आलर्द त जा्छि ् ि ै सतह 

अझ लचप्िो भएर आउँछ।  

घ. अब उक्त काठ वा काठज्य सतहिाई हल्का ओलसिो बिाएर पछु्ि े र सकु्ि 

छोलडलर्दिे। यो ध्याि लर्दि पछा लक पालिस गररिे सतहमात्र सफा भएर पगु्र्दिै। 

वरीपररका सतहहरुपलि सफा हुि पछा। ित्र पालिस गर्दाा उडेर िाग्ि सक्छ।   

८.  वडु लफिर िगाउि े  

क. लफिर तयार गिे। 

- लफिर कोड लिक्यौि गिे। (स्पेलसलफकेशिमा लफिर कोड लर्दइएको हुिसक्छ। 

यलर्द लर्दइएको भए सोलह अिसुार र िभए काठ वा काठज्य सतहको प्रकृलत 
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# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

अिसुार लिक्यौि गिे।) 

- लथिर र किर लििे। 

- आवश्यकता अिसुार लफिर, लथिर र किर लमसाउिे। 

- लमश्रणिाई राम्रोसँग (किरमा एकरुपता िआउ्जेिसम्म) घोल्िे। 

ख. लफिर िगाउिे। 

- लफिर िगाउि पि े सतहमा यलर्द धिुोका कणहरुछि।् भि े लजरो गे्रडको 

स्याण्डपेपर (zero grade sand paper) प्रयोग गरेर सफा गिे। 

- प्वाि, खाल्टा-खटु्टी आलर्द सबै पटु्टीिे भिे। पटु्टी रामलतिक, चकपाउडर र गम 

(मोलवकोि) लमसाएर तयार गिा सलक्छ। तर पटु्टी िगाए पलछ सकु्ि लर्दएर मात्र 

लफिर िगाउि पछा।  

- लफिरिाई परैु सतहिाई एकिासिे छोप्िे गरर िगाउिे।  

- मालकिं ि क्िोथिे सतहबाट अलतररक्त लफिर हटाउिे।   

पिुि: स्थालिय तबरमा वडु लफिर (अस्तर) तयार गर्दाा २ भाग चक पाउडर र १ भाग 

रामलतिकक अलि गम (फेलवकोि, मोलवकोि जस्ता) लमसाइर  २ इ्च वा सतह हरेी ३-४ 

इ्च को पले्टिंग ब्रसिे एकैतफा  ब्रस चिाएर िगाउिे गरर्छ। उक्त अस्तर िगाएको सतह २-४ 

घण्टासम्म सकु्ि छोड्ि ुपछा। अलि फेरी खाक्सी िगाउिे र लचप्िो पाि।े  

९.  चपडा िगाउिे।  

क. अस्तर िगाएको सतहमा धिुो आलर्द भए 

सफा गिे।  

ख. अब बिाइराखेको चपडा पालिसिाई 

मिमि कपडाको सहायतािे लचत्रमा 

र्दखेाएझैं सतहको छेउर्दलेख छेउसम्म पगु्िे गरी िगाउिे। यलर्द चपडामा कुि ै

लकलसमको किर लिकाल्ि ु छ भिे, िगाउिकोिालग ख्याइएको भाँडोमा किर 

लपगमे्ट लमिाएर घोल्ि ेर िगाउिे।  

ग. १-२ पटक िगाउँर्दा पलि उक्त काठ वा काठज्य सतहमा लफलिलसिंग वा चमक 

िआएमा पिु: १-२ पटक चपडा िगाफ लफलिलसिंग वा चमक लर्दिे। 

   

१०.  काया सम्प्ि भइसकेपलछ काया स्थि र औजारहरु सफा गिे।    

११.  सामग्री तथा औजारहरु भण्डारण गिे।    

सफितापवूाक सम्प्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/सिंवेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-  



 

 77  
 

अभ्यास पत्र: काठ िा काठजन्य सतहमा चपडा पालिस िगाउिे 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : काठ वा काठज्य सतहमा चपडा पालिस िगाउि े

 

 

WHAT 

के 

काठ वा काठज्य सतहमा चपडा पालिसिगाउिे 

HOW 

 कसरी 

• एक्िा-एक्िै काया गिे। 

• प्रलशक्षकिे उपिब्ध गराएको काठ वा काठज्य वस्तहुरु  (ियाँ वा परुािा र्दवैु)मा लिम्ि 

कुराहरु अभ्यास गर्द ैकाया सम्पार्दि लिर्दलेशकामा उल्िेख गरे बमोलजम इिामेि पे् ट गिे। 

▪ तयारी काया 

▪ वडु लफिर (अस्तर) कोट 

▪ आवश्यक भए पटु्टी 

▪ चपडाकोट (कलम्तमा पलि २ कोट) 

• प्रलशक्षकिाई र्दखेाएर िबझेुको कुराहरु सोध्ि े

पनूश्च: प्रयाप्त अभ्यासको लाशग प्रशिक्षकले शिएका काठ िा काठिन्य सतहमा चपडा लगाइसके पशछ पशन फेिी 

कायत सम्पािन शनिेशिकामा उल्लेि भए बमोशिम िकेुि सोशह सतह प्रयोग गनत सशकने छ।  

 

TIME 

समय 

३५ घण्टा  

 

RESOURCES 

NEEDED 

आिश्यक 

श्रोत/सामग्रीहरु 

सामग्री तथा औजाहरु: चपडा, अस्तर,  लवलभ्ि िम्वरका खाक्सीहरु, पटु्टी पिी, चक, मोलवकोि 

जस्तो खािे गम, रामलतिक, मिमि कपडा, २ इ्चको पेल्टिंग ब्रस, िाप्िे टेप, लथिर, काठ वा 

काठज्य सतह-सबैिाई पगु्ि ेगरर 

ध्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: काठ िा काठजन्य सतहमा चपडा पालिस िगाउिे 

१. काठे सतहमा कस्तो खािे रिंग िगाइ्छ?  

क. लडस्टेम्पर 

ख. इमलु्सि 

ग. लसमे्ट 

घ. चपडा 

२. यलर्दचपडा पालिस गररएको काठ वा काठज्य सतहको िम्वाई पट्टी २ लफट र चौडाई पट्टी १ लफट ६ इ्च छ भि ेकलत 

क्षेत्रफिमा चपडा पालिस गररएछ? लहसाव लिकाल्िहुोस।्  

उिर :२x१.५= ३ वगा लफट क्षेत्रफिमा चपडा पालिस गररएछ।  

 

३. यलर्द३ वगा लफट क्षते्रफिमा चपडा पालिस गररएको रहछे र प्रलत वगा लफट रु. १०० को र्दर भए कलत ज्यािा भयो? 

उिर: रु. ३००।– 

 

४. ल्याकर पालिस र चपडा पालिस एउटै हो लक फरक? यलर्द एउटै भए कसरी र फरक भए कसरी?  

उिर: फरक। कसरी भिेिी, ल्याकर चालह ँ लछटो सकु्िे र सल्भे्ट-वेस्ड सफा र किर वडु लफलिस हो। ल्याकर चपडा 

पालिस होइि र अिकोहिमा घलुििंर्दिै। ल्याकरिाई ल्याकर लथिरमा िै घोल्िपुछा जिु अत्यालधक प्रज्वििलशि हु्छ। 

 

५. काठे सतहिाई इमेरी क्िोथ िेर लचल्िो पािा सलक्छ। लठक लक वेलठक? लठक भए कसरर, वेलठक भए के प्रयोग गरर्छ 

त?  

उिर: वेलठक, खाक्सी वा स्याण्डपपेर प्रयोग गररिं्छ। इमेरी क्िोथ त फिामे सतहको िालग हो।  
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पररयोजिा काया 
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पररयोजिा काया १ 

पररयोजिा काया १: तिको ड्रईङ्ग तर्था लिरे्दशि अिुसार पेलन्टंग काया गिुाहोस।् िोट: ड्रईङ्ग अिथर्था 

अिुसार फरक फरक हुि सक्िेछ तर गररि पिे कायाहरुमा भिे घटिढ हुिे छैि।   

 

लिरे्दशि/प्रकृया: 

१. कायास्थि तयार गि।े 

२. सवै सरुक्षाका उपायहरु अविम्बि गिे।  

३. व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु प्रयोग गि ेवा िगाउिे।  

४. लर्दइएको िक्शा अिसुार आवश्यक पिे स्थाि, औजार र सामग्रीहरुको व्यवस्था गिे। 

५. िक्शा अिसुारको आवश्यक पि ेरिंगहरु तयार गिे। 

फिामे सतहमा इिामेि पेन्ट िगाउिे (झ्यािको लग्रिमा मात्र-रु्दिै तफा बाट) 

६. इिामिे पेल्टिंगकोिालग फिामे सतह तयार गिे। 

७. प्राइमर कोट िगाउिे (एक कोट मात्र) र सकु्ि छोड्ि े

८. आवश्यकता अिसुार पटु्टी िगाउि ेर सकेु पलछइमेरर क्िोथ िगाउि।े 

९. लफलिस कोट (पलहिो कोट इिामेिको) िगाउिे र सकु्ि छोड्िे। 

१०. र्दोश्रो कोट इिामिे िगाउि ेर सकु्ि छोड्िे।  

काठ िा काठजन्य सतहमा चपडापालिस िगाउिे (ढोकाको लचत्रमा रे्दखाएको जथतो एकापिीमात्र) 

११. चपडा पालिसकोिालग सतह तयार गिे। 

१२. वडु लफिर तयार गरेर िगाउिे। 

१३. कलम्तमा पलि २ कोट चपडा िगाउिे। 

१४. प्रत्येक चोटी औजार आलर्द सफा गरी व्यवलस्थत वा तोलकएको ठाउँमा राख्िे र काया स्थि सफा गिे। 

१५. प्रलशक्षक/मलू्यािंकिकताािाई अिरुोध गरेर मलू्यािंकि गराउिे।  

पिूि: तालिमकै अवलध लभत्र गिे भएकोिे सकु्िे अवलध जोलडएको छैि। त्यसैिे एकै चोटी िगरेर लवच-लवचमा पररयोजिा कायाको केलह भाग सक्र्द ै

पररयोजिा काया सम्प्ि गिा सलकिे छ तर पररयोजिािाई लर्दइएको समय भिे १६ घण्टामा बढ्ि ुहुरँ्दैि। यो पररयोजाििाई सम्वल्धत मोड्यिुमा उल्िेख 

भएको काया सम्पार्दि लिर्देलशका (Performance guide) प्रयोग गरेर प्रकृया र “कलत राम्रो (How Well)” प्रयोग गरेरउत्पालर्दत बस्तुको मलू्यािंकि गररिे छ।  

काया अिथर्था: काम गर्दाा सरुिािाई पलहिो प्रार्थलमकता लर्दएको हुिुपिेछ। 

िन्यिार्द! 

३ लफट ६ इ्च 

७ लफट 

४ लफट  

५लफट ६ इ्च 
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पररयोजिा काया २ 

पररयोजिा काया २: तिको ड्रईङ्ग तर्था लिरे्दशि अिुसार गारोको एकापिी इमुलसि पेलन्टंग र अको पिी 

लिथटेम्पर पेलन्टंग गिुाहोस।् िोट: ड्रईङ्ग अिथर्था अिुसार फरक फरक हुि सक्िेछ तर गररि पिे 

कायाहरुको िेत्रफिमा भिे घटिढ गररिे छैि।   

 
लिरे्दशि/प्रकृया: 

१. कायास्थि तयार गि।े 

२. सवै सरुक्षाका उपायहरु अविम्बि गिे।  

३. व्यलक्तगत सरुक्षा उपकरणहरु प्रयोग गि ेवा िगाउिे।  

४. लर्दइएको िक्शा अिसुार आवश्यक पिे स्थाि, औजार र सामग्रीहरुको व्यवस्था गिे। 

५. िक्शा अिसुारको आवश्यक पि ेरिंगहरु तयार गिे। 

गारोको एकापिी इमुलसि पेन्ट िगाउिे र गारोको अको परि लिथटेम्पर पेन्ट िगाउिे। 

६. पेल्टिंगकोिालग सतह तयार गिे। 

७. प्राइमर कोट िगाउिे (एक कोट मात्र) र सकु्ि छोड्ि े

८. आवश्यकता अिसुार पटु्टी िगाउि ेर सकेु पलछ खाक्सी िगाउिे। 

९. लफलिस कोट (पलहिो कोट) िगाउिे र सकु्ि छोड्िे। 

१०. लफलिस कोट (र्दोश्रो कोट) िगाउि ेर सकु्ि छोड्िे।  

११. प्रत्येक चोटी औजार आलर्द सफा गरी व्यवलस्थत वा तोलकएको ठाउँमा राख्िे र काया स्थि सफा गिे। 

१२. प्रलशक्षक/मलू्यािंकिकताािाई अिरुोध गरेर मलू्यािंकि गराउिे।  

पिूि:  

तालिमकै अवलध लभत्र गिे भएकोिे सकु्िे अवलध जोलडएको छैि। त्यसैिे एकै चोटी िगरेर लवच-लवचमा पररयोजिा कायाको केलह भाग सक्र्दै पररयोजिा 

काया सम्प्ि गिा सलकिे छ तर पररयोजिािाई लर्दइएको समय भिे १६ घण्टामा बढ्ि ु हुरँ्दैि। यो पररयोजाििाई सम्वल्धत मोड्यिुमा उल्िेख भएको 

काया सम्पार्दि लिर्देलशका (Performance guide)  प्रयोग गरेर प्रकृया र “कलत राम्रो (How Well)” प्रयोग गरेरउत्पालर्दत बस्तुको मलू्यािंकि गररिे छ।  

काया अिथर्था: काम गर्दाा सरुिािाई पलहिो प्रार्थलमकता लर्दएको हुिुपिेछ। 

िन्यिार्द! 

९ लफट 

१५ लफट 
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बैरे्दलशक मुिकुमा प्रयोगहुिे सामान्य प्रालिलिक शव्र्दाििीहरु 

िेपािीमा 

(Nepali) 

अंगे्रजीमा 

(English) 

अरलिकमा 

(Arabic) 

कोररयिमा (Korean)  लचत्र (Image) 

हाउस पे् टर House Painter طالءالمنازل 

tala' almanazil 
집화가jib hwaga 

 

रिंगचाटा Colour Chart  لون الرسم
 lawnالبياني

alrrasm 
albayani 

컬러차트 

keolleo chateu  

प्राइमर Primer  كتاب

 kitabتمهيدي

tamhidi 

뇌관 

noegwan 

  

पटु्टी Putty المعجون 

almaejun 

퍼티 

peoti 

 
ब्रस Brush جفرشاة 

farsha 

 

붓 

bus  

रोिर Roller أسطوانة'astawa

na 
롤러 

lolleo 
 

इमलु्सि Emulsion مستحلب 

mustahlab 

 

유제 

yuje  

लडस्टेमपर Distemper نكد 

nakd 
디스템퍼 

diseutempeo  

इिामिे Enamel مينا 

mina 

 

에나멜 

enamel 
 

चपडा Shellac اللك المصفى 

alllak 

almusfaa 

때리다 

ttaelida 

  
वालिाश Varnish ورنيش 

waranish 

 

광택 

gwangtaeg 

  
पूनश्च: मार्थी उल्लेशितिब्दावलीहरुगुगल ट्रान्िलेट (https://translate.google.com/) बाट उल्र्था गररएको हो।अन्य आवश्यक िब्दहरु 

पशन यसरी नैhttps://translate.google.com/ मा गएर धेरै भाषाहरुमा  पढ्नसशकन्र्।

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
https://www.google.com.np/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO596l_fTMAhVLNY8KHdrZCGwQjRwIBw&url=https://www.vat19.com/item/magnetic-thinking-putty&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNF9_SsY8brEwb2Johk3KeZK151UGQ&ust=1464257175961967
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व्यािसालयक कोषामा प्रयोगहुिे शब्र्दाििीहरु 

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

capability needed by workers in a specific area. 

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

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

आलर्द बिाउँि मागार्दशाि गर्दाछ,  जिु लसकाउिे तथा लसक्ि े प्रकृयाको आधारभतु अिंगहरुहुि।् A course guide is a detail 

resource for teachers to conduct training programs effectively. The guide intends to add the teacher in 

developing lesson plan, handouts, training manuals, and evaluation criteria etc., which are basic 

elements in the teaching learning process. 

कोषा (Course): वहृत उद्दशे्य तथा खास उद्दशे्यहरु हािंलसि गिा एउटा लबद्यािा के्िद्धारा सेवाप्राि केलह िलक्षत जिसिंख्याका 

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

opportunity to achieve broad goal and related specific objectives for an identifiable population serves 

by a single school center. 

तालिम पुलथतक Training Manual: प्रलशक्षकको िालग राम्रोसिंग प्रलशक्षणगिा तयार पाररएको सलुियोलजत तथा सिंरचिात्मक 

पलुस्तका जस्िेगर्दाा प्रलशक्षाथीहरुिे सलजिै तालिमको मापर्दण्ड(standard) अिसुारका लसक्िे उद्दशे्यहरु हालसिगि े 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. 

लबषयको उदे्दश्यहरु Course Objectives:उद्दशे्यहरु वहृत तररकामा कुि ै पेशािाई पोख्तहुिेगरर िलक्षत गरेर लिधाारण 

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

occupation. 

काम Task:कायाको इकाइ जिु आँफैमा सम्प्ि हु्छ जसिे पशेाको तका सिंगत अिंशहरु विाउँर्दछ। यसिाई काया-सम्पार्दि 

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

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

सीप Skill:कुि ैपेशािाई आवश्यक पिे स्वीकाया मापर्दण्ड अिरुुप पेशागत काया गिासक्िे क्षमता। The ability to perform 

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

काया ििाकउदे्दश्य(Performance Objective):  काया (तालिम) को अ्तमा प्राि गररिे उद्दशे्यिै काया वधाक उद्दशे्य हो। 

यसमा कायाको मात्रा, कामको वा मलू्यािंकि अबस्था र लसकाउिे-लसक्िे मापर्दण्डहरु समेलटएको हु्छ। The objectives set to 

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

and learning. 

लसकाईका खुि्लकिाहरु Learning steps:: सीप सम्प्ि गिे प्रकृयाको सवैभ्र्दा सािो हुिे वा र्दखे्ि सलकिे भाग। The 

smallest discrete or observable aspect of a skill. 

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

वधाक उद्दशे्य हालसि गिा “समथा” बिाउँछ। 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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