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तालिर्म पाठ्यक्रर्म प्रयोगकतााहरुका िालग लिर्देशि
यो तालिम पलु स्ट्तका र्दक्ष लसकाईको अवधारणामा आधाररत छ। यसका मख्ू य र्दईु भागहरु छि:् कोर्ा, र तालिम सामग्रीहरु
के लह आधारभतू लसद्धान्त र लवलधहरु अपिाएर तयार पाररएको यो पलु स्ट्तका प्रयोगको िालग लिम्ि लिर्देशिहरु प्रस्ट्तुत गररएको छ
सार्मान्य सझ
ु ाि
१. यो पलु स्ट्तकामा लर्दईएको शब्र्द भण्डारमा भएका शब्र्द, शब्र्दाविी तथा लतिीहरुको पररभार्ा अध्ययि गिाहु ोस् ।
२. कोर्ासम्वन्धी जािकारीको समग्र उद्देश्य अध्ययि गिाहु ोस् ।
३. प्रत्येक मोड्यि
ु को तालिमको पलहिो लर्दिमै सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई लसक्िु पिे सीपहरुको सचू ी प्रर्दाि गिाहु ोस र
लसकाईको मलू यांकि गररिे तररका बताउिहु ोस् ।
४. प्रत्येक पाठको लसकाईको उद्देश्यहरु राम्रो साँग अध्ययि गिहाु ोस् ।
५. प्रत्येक पाठको पाठ योजिा अध्ययि गिाहु ोस् र प्रलशक्षाथीहरुको स्ट्तर र तालिम प्रर्दायक संस्ट्थामा उपिब्ध स्रोत
बमोलजम पाठ योजिा पररमाजाि गिाहु ोस् ।
६. पाठ योजिा तथा यसमा उलिेख भए बमोलजम प्रलशक्षण लवलध (हरु) छिौट गिहाु ोस् ।
७. प्रत्येक पाठको प्रलशक्षण शरुु गिाु अगालड सो पाठसाँग सम्वन्धीत अध्ययि सामग्री (Hand-outs) अध्ययि गिाहु ोस् ।
८. प्रलशक्षणको बेिामा सके सम्म धेरै दृश्य सामग्रीहरुको प्रयोग गिाहु ोस् । के लह मख्ु य दृश्य सामग्रीहरु यो तालिम पलु स्ट्तकामा
पलि समावेश गररएका छि् ।
९. प्रत्येक पाठको अन्त्यमा प्रलशक्षाथीहरुको मलू याक
ं ि गिाहु ोस् । यो तालिम पलु स्ट्तकामा लर्दईएको अभ्यास
पत्रहरु(Assignment Sheets) प्रयोग गिाहु ोस् ।
१०. तालिमको पलहिो लर्दिमै वा प्रत्येक पाठको अन्त्यमा अध्ययि सामग्रीहरु (Hand-outs) लवतरण गिाहु ोस् ।
११. मौलखक प्रश्न, छिफि, अन्तरलक्रया, सामलु हक अभ्यास, लिर्देलशतअभ्यास, एकि अभ्यास, प्रयोगात्मक अभ्यास, काया
वातावरणको प्रयोगात्मक ज्ञाि प्रालिको िालग वास्ट्तलवक कायाक्षेत्रको अविोकि भ्रमण तथा प्रलशक्षाथी के लन्ित लसकाई
लवलधहरु अविम्बि गिाहु ोस् ।
१२. यो तालिम पलु स्ट्तका तयार गिे लवर्य लवज्ञिे सीप र ज्ञािको िालग आवश्यक पिे अिमु ालित समय उलिेख गरे का छि् ।
तथापी, लसकाईको उद्देश्य प्रालिको सलु िलितताको िालग प्रलशक्षकिे आफ्िो अिभु व प्रयोग गिा सक्िेछ ।
सीप तालिर्म बारे सझ
ु ाि
१. प्रत्येक सीपको प्रर्दशाि (Demonstration) गिाु भन्र्दा अगालड काया सम्पार्दि लिर्देलशका(Performance Guide)
अध्ययि गिाहु ोस् र प्रलशक्षाथीहरुिाई अध्ययि गिा लर्दिहु ोस् ।
२. सामान्य गलतमा प्रत्येक मोड्यि
ु को सीप प्रर्दशाि गरे र र्देखाउिहु ोस् । सीप प्रर्दशाि गर्दाा खडु ् लकिाहरु बताउाँर्दै आबश्यक
ज्ञाि पलि भन्र्दै जािहु ोस।्
३. सीप प्रर्दशाि गर्दाा महत्वपणू ा (ध्याि लर्दिपु िे) र सरु क्षा सम्वन्धी खडु ् लकिा र्दोहोर्याउर्दै गिाहु ोस् ।
४. सीपमा र्दक्षता प्राि गिाको िालग आवश्यकता अिसु ार प्रलशक्षाथीहरुिाई र्दोहोर्याउिे र पिु ः र्दोहोर्याउिे अवसर प्रर्दाि
गिाहु ोस् ।
५. प्रलशक्षाथीहरुको लिरन्तर मलू यांकि गिाहु ोस।्
६. प्रत्येक मोड्यि
ु मा अभ्यास काया गराउाँर्दै पररयोजिा र सम्वलन्धत समस्ट्या (Project and Problem) लर्दएर प्रयाि
अभ्यासको बातावरण बिाउिहु ोस।्
प्रशिक्षार्थीले सीप जान्ने मात्र होइन, प्रत्येक सीप सम्पादन गनन सक्षम हुनु पर्न भन्ने नै स्मरण गननपु ने सबैभन्दा महत्वपूणन
कुरा हो । “जान्नु” भन्दा “गनन”ु मा के शन्ित गननहु ोस् ।
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कोषाको जािकारी
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कोषा प्रयोगकतााहरुका िालग र्मागार्दशाि
िेपािका यवु ा यवु तीहरु िेपािका यवु ा यवु तीहरु स्ट्वर्देशमै कामगिा इच्छुक वा लवर्देश जाि तयार भएर बसेका तथा लवलभन्ि
बैर्दले शक मि
ु क
ु मा रहेका लिमााण उद्योग अन्तगातका व्यवसालयक तथा आवासीय भविहरुमा डकमीको काम गिासक्िे बिाउिे
उद्देश्यिे तयार पाररएको यो एउटा ब्यावसायीक तालिम कोर्ा हो।
यो कोर्ा बिाउि के लह सामान्य लसद्धान्त तथा कायालबलधहरु अबिम्बि गररएको छ। यो कोर्ा लिमााण गिे समहू िे कोर्ा प्रयोगगिे
प्रयोगकतााहरुिाई लिम्ि मागार्दशािहरु प्रर्दाि गिा चाहन्छ।
१.
२.
३.
४.

यस कोर्ामा सि
ं लिशब्र्द/शब्र्दाविीहरुतथा ब्याख्या अध्ययि गिाहु ोिा।
तालिमको उद्देश्य अध्ययि गिहाु ोिा।
प्रत्येक पाठको अलन्तम काया सम्पार्दि उद्देश्यर आवश्यक ज्ञाि राम्ररी अध्ययि गिाहु ोिा।
प्रलशक्षाथीहरुिाई पलहिो लर्दिमै सीपहरुको सचू ी तथा उिीहरुको लसकाईिाई कसरी मलू यांकि गररन्छ भन्िे कुराको
जािकारी (गराउिहु ोस।् )
५. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीको कृ याकिापहरु, दृश्यसामाग्री, प्रलशक्षाथीिाई गिा लर्दइिे कायाहरु बारे मा कोर्ामा लर्दइएका लिम्ि
कुराहरु समेटेर योजिा गिापु र्दाछ। हुित यो लिर्देलशकामा पलि पाठ योजिा लर्दइएको छ तर प्रलशक्षकिे उपिब्ध स्रोत साधि
र अन्य आवश्यकता अिसु ार उद्देश्य पररमाजाि गिा सक्िेछि।्
• Skill/Topic सीप/लशर्ाक
• Performance Objective काया वधाक उद्देश्य
• EnablingObjective ज्ञािवधाक उद्देश्य
६. सम्झिपिे सवैभन्र्दा महत्वपणू क
ा ु रा त के हो भिे, प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक काया (task) को बारे मा थाहा पाएर मात्र पलु र्दैि,
गिा जािेको हुिु पर्दाछ। त्यसैिे थाहा पाउिेमा मात्र िभई गराईमा के लन्ित हुिहु ोस।्
७. कोर्ामा उलिेलखत सीप/ज्ञािहरुका िालग लबर्यसाँग सम्वलन्धत लवज्ञहरुिे मोटामोटी अिमु ाि गरे र राखेको समय भएकोिे
प्रलशक्षकहरुिे आफ्िै लहसाबिे अगाडी बढ्ि सक्िेछि् तर काया सम्पार्दि उद्देश्यहरु भिे प्राि भएको सलु िलित
गररिपु र्दाछ।
८. प्रलशक्षकिाई प्रलशक्षाथीहरुिाई पररयोजिा तथा समस्ट्याहरु (Project and Problem) लर्दि सलिाह लर्दइन्छ।
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तालिर्मको जािकारी
तालिर्मको लशषाक
उद्देश्य

डकमी (Mason) तालिम
यो कायाक्रमको मख्ु य उद्देश्य स्ट्वर्देश तथा खाडी मि
ु क
ु (जस्ट्तै कतार, संयक्त
ु अरब ईलमरे ट्स, साउर्दी
अरब, बहराईि, कुवेत, ओमाि आलर्द) िगायतका लवलभन्ि बैर्दले शक मि
ु ुकमा रहेका लिमााण उद्योग
अन्तगातका व्यावसालयक तथा आवासीय भविका िागी आधारभतू डकमी कामको सेवा प्रर्दाि गिा
सक्िे डकमी (Mason) उत्पार्दि गिे रहेको छ ।

पाठय सरं चिा
अिलि

र यो कोर्ाका प्रत्येक लशर्ाकमा र्दक्षता स्ट्तर हालसि गिाका िालग लबलशष्ट लसकाई उपिलब्धहरु समावेश
गररएको छ। यो कोर्ा ४ हिाको (१६१ घण्टा ) हुिछ
े जसमा १४०.५ घण्टा प्रयोगात्मक र २०.५ घण्टा
सैद्धालन्तक रहिेछ। यस तालिममा प्रलशक्षाथीहरुको पणू ा उपलस्ट्थलत र सलक्रय सहभालगता हुिु आवश्यक
छ।
यो तालिमकलम्तमा साक्षर भई वैर्दले शक रोजगारीमाजाि चाहिे कामर्दारहरुका िालग िलक्षत गररएको
छ।
यो तालिमको अन्त्यमा प्रलशक्षाथीहरु लिम्ि कुराहरु गिा सक्षम हुिेछि:्

िलित सर्मूह
िक्ष्य

• इटाको जोडाईको बारे मा जािकारर
• हिो बलक, सोलिड बलक, ईन्सि
ु ेसि बलकको गारो िगाउि जािकारर
• प्िाष्टर गिा
• ढिािगिा
• व्यलक्तगत, उपकरण तथा कायास्ट्थि सरु क्षाका उपायहरु अविम्वि गिा
• डकमी कायामा प्रयोग हुिे शब्र्द तथा शब्र्दाविीहरु प्रयोग गिा
लिलि

यो तालिममा वयस्ट्क लसकाई रणिीलत अपिाइिे छ । यो तालिममा प्रर्दशाि, लिर्देलशत अभ्यास र एकि
प्रयोगात्मक अभ्यास जस्ट्ता लवलध प्रयोग गररिे छ ।

सर्मूहको आकार

यो तालिममा एक समहू मा अलधकतम २० जिा सम्म रहिेछि् ।

तालिर्मर्मा
प्रलशिार्थीहरुको
उपलथर्थलत

प्रलशक्षाथीहरुिे आन्तररक मलू यांकि र अलन्तम परीक्षामा सलम्मलित हुिका िालग सैद्धालन्तक कक्षामा
८०% र प्रयोगात्मक\सम्पार्दि कक्षामा ९०% हालजरी अलिवाया हुिु पिेछ ।

कोषाको के न्रलिन्र्दु

यो कोर्ा र्दक्षतामा आधाररत कोर्ा हो । यस कोर्ािे र्दक्षतामा आधाररत काया सम्पार्दिमा जोड लर्दिेछ,
जसमा सािाखािा ८०% समय काया सम्पार्दिको िालग र बााँकी २०% समय आवश्यक प्रालवलधक
ज्ञािको िालग लिधाारण गररएको छ ।

प्रलशिकको योग्यता र यो तालिम प्रर्दाि गिाको िालग एकजिा मख्ू य प्रलशक्षक र एकजिा सहायक प्रलशक्षक हुिु पिेछ । मख्ु य
अिभ
प्रलशक्षकिे लसलभि ईन्जीलियररङ्गमा न्यिू तम लडप्िोमा वा सम्वलन्धत लवर्यमा समाि लडग्री प्राि गरी
ु ि
एक वर्ाको प्रलशक्षण अिभु व हालसि गरे को हुिु पिेछ । सहायक प्रलशक्षकको हकमा कुिै पलि खाडी
6

मि
ु ुक (खाडी समन्वय पररर्र्द)् मा मेसि कायामा कलम्तमा २ वर्ाको काया अिभु व हालसि गरे को हुिु
पिेछ । मख्ु य र सहायक र्दबु ै प्रलशक्षकिे कलम्तमा एक हप्ताको प्रलशक्षक प्रलशक्षण (ToT) तालिम
लिएको हुिु पिेछ ।
र्मूलयांकि

प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक सीपमा लिपणू ता ा हालसि गरे को तथ्य सलु िलित गिा सम्वलन्धत प्रलशक्षकिे लिरन्तर
काया सम्पार्दिको मलू यांकि गिाु पिेछ।
• सम्वलन्धत सैद्धालन्तक ज्ञािको मलू यांकि मौलखक परीक्षा (भाईभा) बाट गररिे छ ।
• प्रत्येक सीपको र पररयोजिाको मलू यांकि समेटेर प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक लिधाारण गररिे
छ।
• प्रलशक्षाथीहरुिे सैद्धालन्तक परीक्षामा ६०% र प्रयोगात्मक परीक्षामा ८०% अंक अलिवाया
प्राि गिाु पिेछ ।
• वैर्दले शक रोजगारीसम्वन्धी काम गिे भाविा र चाहिािाई ध्यािमा राखेर सम्वलन्धत तालिम
प्रर्दायक संस्ट्थािे प्रवेश परीक्षा संचािि गिेछ ।

प्रलशिक/प्रलशिार्थी
अिुपात

१:१० जिा

तालिर्मको
प्रर्माणीकरण

कोर्ािे लिलर्दाष्ट गरे का सम्पणू ा आवश्यकताहरु सफिता पवू ाक सम्पन्ि गिे प्रलशक्षाथीहरुिाई सम्वलन्धत
तालिम प्रर्दायक संस्ट्थािे “डकमी (Mason)” को प्रमाण–पत्र प्रर्दाि गिेछ ।
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कोषा सरं चिा
तिको पररच्छे र्दमा तालिमको सरं चिा र कोर्ाको लिलर्दाष्ट सचू ीिाई लिम्िािसु ार ढााँचामा प्रस्ट्ततु गररएको
सचू ीिाई आवश्यकता अिसु ार अगालड पछालड गरे र लसकाउि सक्िेछि् ।
लस.िं. लशषाक/सीप
सर्मय (घण्टा)
सैद्धालन्तक प्रयोगात्र्मक
आिारभूत सीपहरु
१.
सरु क्षा अपिाउिे
१.५
२
२.
बैर्दले शक मि
१
०
ु ुकमा प्रयोगहुिे सामान्य प्रालवलधक शव्र्दाविीहरु
३.
डकमी काया, लिमााण सामाग्री तथा औजारहरु बारे जािकारी
१
०
४.
िाप लििे
१
२
५.
डकमीिई आवश्यक पिे िक्शा (ड्रइगं ) सम्वन्धी जािकारी
१
१
तयारी कायाहरु
६.
३-४-५ लवलधबाट िे-आउट गिे
१
२
७.
गारो िगाउि मसिा तयार गिे
१
२
८.
ईट्टािाई लबलभन्ि आकारमा काट्िे
१
२
ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
९.
४ इन्च ईट्टाको स्ट्रेचर बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
१.०
७.०
१०. ९ इन्च ईट्टाको हेडर बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
१.०
७.०
११. ९ इन्च ईट्टाको इलं लिस बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
१.०
७.०
१२. ९ इन्च ईट्टाको इलं लिस बााँण्डमाक्रसवाििगाउिे
१.०
७.०
१३. लसधा वािमा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे
१.०
४.०
१४. ९ इन्च ईट्टाको फ्िेलमस बााँण्डमा लसधावाििगाउिे
१.०
६.०
१५. ९ इन्च ईट्टाको फ्िेलमस बााँण्डमामाक्रस वाििगाउिे
१.०
६.०
१६. १४ इन्च मोटाईको इलं लिस बााँण्डमाईट्टाको किार वाि िगाउिे
१.०
६.०
Hollow Blockिगाउिे कायाहरु
१७. हिो ब्िकको लसधा वाि िगाउिे
२.०
१४
१८. हिो ब्िकको किार “L”आकारको गारो िगाउिे
२.०
११.५
१९. OG6/ Jns nufpg]
१.०
७.०
२०. sa{ :6f]g nufpg]
१.०
७.०
डकर्मीिे गिा पिे अन्य कायाहरु
२१. लसमेन्ट प्िाष्टर गिे
१.०
२४
२२. ढिाि गिे
१.०
१२
पररयोजिा काया
२३. पररयोजिा काया १
८
२४. पररयोजिा काया २
८
जम्मा
२०.५
१४०.५
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छ। प्रलशक्षकिे यो

जम्र्मा
३.५
१
१
३
२
३
३
३
८.०
८.०
८.०
८.०
५.०
७.०
७.०
७.०
१६.०
१३.५
८.०
८.०
२५
१३
८
८
१६१

लिषय बथतु

सीप लशषाक
(Skill/Topic)

काया ििाक उद्देश्य
(Performance Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धा व्यावहा
लन्तक ररक
(Th.) (Pr.)

ज्ञाि ििाक उद्देश्य
(Enabling Objective)

आिारभूत सीपहरु
सरु िा अपिाउिे अवस्ट्था: कुिैपलि लिमााण काया (Any
construction task)
के काम: सरु क्षा अपिाउिे
कलत राम्रो: व्यलक्तगत सरु क्षाका
उपकरणहरु प्रयोग गरे को छ, सामाग्री,
औजार तथा उपकरण सरु लक्षत तररकािे
राखेको छ, लिमााणस्ट्थि सरु लक्षत
बिाएको छ, साधारण प्राथलमक उपचार
बारे बताउि सक्र्दछ।

• ब्यलक्तगत सरु क्षा बारे जािकारीर १.५
प्रयोग
• लिमााणस्ट्थि (Construction site)
/कायास्ट्थिवा कायाशािा को सरु क्षा
बारे जािकारी र प्रयोग
• सामाग्री,औजार तथा उपकरणको
सरु क्षाबारे जािकारी र प्रयोग
• साधारण प्राथलमक उपचार बारे
जािकारी लर्दिे

बैर्देलशक
र्मुिुकर्मा
प्रयोगहुिे
सार्मान्य
प्रालिलिक
शव्र्दाििीहरु

• र्दैलिक प्रयोग हुिे शव्र्दाविीहरु १
बताउिे

डकर्मी काया,
लिर्मााण सार्माग्री
तर्था औजारहरु
बारे जािकारी

• डकमी कायाको पररचय लर्दिे

िाप लििे

२

• औजार तथा उपकरणहरु
शव्र्दाविी बताउिे

०

को

• सामान्य प्रयोग हुिे सामग्रीहरुको
शव्र्दाविी बताउिे
१

०

अवस्ट्था : कुिैपलि wall/plaster को • FPS र MKS प्रणािी बारे १
काम वा िक्सा
ब्याख्या गिे
के काम : िाप लििे
• िम्बाई चौडाई आलर्द जस्ट्ता
कलत राम्रो: चेक गर्दााको ितीजा र
लिलियर िाप लििे
लसकारुिे लर्दएको ितीजा समाि छ।

२

• डकमीिे प्रयोग गिे समाग्रीहरु लचन्िे र
छोटकरीमा ब्याख्या गिे
• डकमीिे प्रयोग गिे औजारहरु
लचन्िे र छोटकरीमा ब्याख्या गिे
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सीप लशषाक
(Skill/Topic)

काया ििाक उद्देश्य
(Performance Objective)

ज्ञाि ििाक उद्देश्य
(Enabling Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धा व्यावहा
लन्तक ररक
(Th.) (Pr.)

• क्षेत्रफि र आयति लिकालिे
• ड्रइगं को पररभार्ा लर्दिे

डकर्मी
िाई
आिश्यकपिे
िक्शा (ड्रइगं )
सम्िन्िी
जािकारी

१.०

१.०

• िे-आउट भिेको के हो ब्याख्या १.०
गिे।

२.०

• प्िाि, इलिभेशि र सेक्शि बारे
ब्याख्या गिे
• ड्रइगं हेरेर िाप र संरचिाहरु
ब्याख्या गिे
• हाते लचत्र (स्ट्केच) कोिे तररका
ब्याख्या गिे

तयारी कायाहरु
३-४-५ लिलिबाट अवस्ट्था : भवि वा कुिै सरं चिाको ड्रइगं
िे-आउट गिे
(िाप)
के काम : ३-४-५ लवलधबाट िे-आउट
गिे
कलत राम्रो: िे-आउट लर्दइएको ड्रइगं तथा
िाप अिसु ार छि।् र्दबु ै वटा लवकणाहरु
समाि छि।्
गारो िगाउि अवस्ट्था : लसमेन्ट/चिु र वािुवा को
र्मसिा
अिपु ात अलि पािीको मात्रा
(mortar) तयार के काम : गारो िगाउि लसमेन्ट/चिु
गिे
मसिा तयार गिे
कलत राम्रो: लर्दएको अिपु ात अलि
पािीको मात्रा अिरुु प १ ब्याच १५ लमिेट
लभत्र लियलमत रंग र बाह्य वस्ट्तु रलहत
मसिा (मलशिको प्रयोग लविा) तयार
भएको छ

• िे-आउट गिे लवलधहरु लवलडर
स्ट्क्वायर/बटाम लवलध र ३-४-५ लवलध
ब्याख्या गिे।

• मसिा (mortar) भिेको के हो १.०
ब्याख्या गिे।

२.०

• मसिा तयार गिा आवश्यक पिे
औजारहरु र सामाग्रीहरुको सच
ू ी
तयार गिे।
• मसिामा प्रयोगहुिे सामाग्रीहरु
(लसमेन्ट, वािवु ा र पािी) के -कस्ट्तो
हुि पछा ब्याख्या गिे ।
• मसिाको लवलभन्ि अिुपातहरु बारे
बताउिे (गारो िगाउि र प्िाष्टर
गिाकोिालग)

ईट्टािाई लबलभन्ि अवस्ट्था : आवश्यक टुक्राको साईज
• टुक्रा लकि प्रयोग गररन्छ बताउिे
आकारर्मा काट्िे के काम : ईट्टािाई लबलभन्ि आकारमा
• टुक्राका िाम के के हुि् बताउिे
काट्िे
• लवलभन्ि टुक्राहरु लचन्िे
कलत राम्रो: लर्दइएको साईजमा छ।
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१.०

२.०

सीप लशषाक
(Skill/Topic)

काया ििाक उद्देश्य
(Performance Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धा व्यावहा
लन्तक ररक
(Th.) (Pr.)

ज्ञाि ििाक उद्देश्य
(Enabling Objective)
• टुक्रा पार्दाा लवचार गिाु पिे कुराहरु
उलिेख गिे

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
४ इन्च ईट्टाको अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र
थरे चर बााँण्डर्मा मसिाको अिपु ात
लसिा
िाि के काम: ४ इन्च ईट्टाको स्ट्रेचर बााँण्डमा
िगाउिे
लसधा वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट अिसु ार
छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ,
ज्वाइन्ट लमिेको छ (स्ट्टेचर बााँण्ड
अिसु ार)। मसिाको अिपु ात लर्दए
बमोलजम छ।

• गारोको जोडाई (बााँण्ड) ब्याख्या १.०
गिे

७.०

• गारो बिाउाँर्दा ध्याि लर्दिपिे
आधारभतू तथ्यहरु ब्याख्या गिे
• मख्ु य: मुख्य बााँण्डहरु के -के हुि्
भन्िे
• स्ट्रेचर बााँण्डको पररचय लर्दिे
• स्ट्रेचर बााँण्डको प्रयोग कस्ट्तो
ठाउाँ मा गररन्छ बताउिे
• ४ इन्च ईट्टाको स्ट्रेचर बााँण्ड वाि
िगाउिे तररका ब्याख्या गिे
• क्यरु रङ बारे बताउिे

९ इन्च ईट्टाको
हेडर बााँण्डर्मा
लसिा
िाि
िगाउिे

अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र
मसिाको अिपु ात
के काम : ९ इन्च ईट्टाको हेडर बााँण्डमा
लसधा वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट अिसु ार
छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ,
ज्वाइन्ट लमिेको छ (हेडरबााँण्ड
अिसु ार)। मसिाको अिपु ात लर्दए
बमोलजम छ।
९ इन्च ईट्टाको अवस्ट्था: वािको िे-आउट, िाप र
इलं ग्िस
मसिाको अिपु ात
बााँण्डर्मालसिा
के काम : ९ इन्च ईट्टाको इलं लिस
िाि िगाउिे
बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट र िाप
अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा
छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ (इलं लिसबााँण्ड

• हेडर बााँण्डको पररचय लर्दिे

१.०

७.०

१.०

७.०

• हेडर बााँण्डको प्रयोग कस्ट्तो ठाउाँमा
गररन्छ बताउिे
• ९ इन्च ईट्टाको हेडर बााँण्ड िगाउिे
तररका ब्याख्या गिे

• इलं लिसबााँण्डको पररचयलर्दिे
• इलं लिसबााँण्डको प्रयोग
ठाउाँ मा गररन्छ बताउिे

कस्ट्तो

• ९ इन्च ईट्टाको इलं लिस बााँण्ड
िगाउिे तररका ब्याख्या गिे
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सीप लशषाक
(Skill/Topic)

९ इन्च ईट्टाको
इलं ग्िस
बााँण्डर्माक्रसिा
ििगाउिे

लसिा िािर्मा
झ्याि/ढोकाको
चौकोस राख्िे

९ इन्च ईट्टाको
फ्िेलर्मस
बााँण्डर्मा
लसिािाििगाउ
िे

९ इन्च ईट्टाको
फ्िेलर्मस
बााँण्डर्मा र्माक्रस

काया ििाक उद्देश्य
(Performance Objective)
अिसु ार)। मसिाको अिपु ात लर्दए
बमोलजम छ।
अवस्ट्था: वािको िे-आउट, िाप र
मसिाको अिपु ात
के काम: ९ इन्च ईट्टाको इलं लिस
बााँण्डमाक्रसवाििगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट र िाप
अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ,
ज्वाइन्ट लमिेको छ (इलं लिस बााँण्ड
अिसु ार)क्रस वािहरु९० लडग्रीमा छि।्
मसिाको अिपु ात लर्दए बमोलजम छ।
अवस्ट्था: ड्रइङ्ग र िक्शा अिसु ार
झ्याि/ढोकाको Cill उाँचाई सम्म तयारी
वाि
के काम : लसधा वािमा झ्याि ढोकाको
चौकोस राख्िे
कलत राम्रो: लर्दइएको ड्रइङ्ग अिसु ारठाउाँ
लमिेको छ। रालखएको झ्याि/ढोका को
िेवि, घण्टी, धागो,उाँचाई लमिेको छ।
हातिे सामान्य बि िगाएर हलिाउाँर्दा
हललिर्दैि र घण्टी, िेभि र िाईिमै
बस्ट्छ।
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र
मसिाको अिपु ात
के काम : ९ इन्च ईट्टाको फ्िेलमस
बााँण्डमा लसधावाििगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट अिसु ार
छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ,
ज्वाइन्ट लमिेको छ (फे ललमसबााँण्ड
अिसु ार)। मसिाको अिपु ात लर्दए
बमोलजम छ।
अवस्ट्था: वािको िे-आउट, िाप र
मसिाको अिपु ात
के काम : ९ इन्च ईट्टाको फ्िेलमस

ज्ञाि ििाक उद्देश्य
(Enabling Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धा व्यावहा
लन्तक ररक
(Th.) (Pr.)

• इलं लिस बााँण्डको क्रस वाि कस्ट्तो १.०
ठाउाँ मा प्रयोग गररन्छ बताउिे

७.०

• ९ इन्च ईट्टाको इलं लिस बााँण्डमा
क्रस वाि िगाउिे तररका ब्याख्या
गिे

• झ्याि ढोका लफट गर्दाा ध्याि १.०
लर्दिपिे कुराहरु बताउिे

४.०

• लसधा वािमा झ्याि ढोकाको
चौकोस राख्िे तररका ब्याख्या गिे

• फे ललमस बााँण्डको पररचय लर्दिे

१.०

६.०

• फे ललमस बााँण्ड क्रस वािको प्रयोग १.०
कस्ट्तो ठाउाँमा गररन्छ बताउिे

६.०

• फे ललमस बााँण्डको प्रयोग कस्ट्तो
ठाउाँ मा गररन्छ बताउिे
• ९ इन्च ईट्टाको फ्िेलमस बााँण्डमा
लसधा गारो िगाउिे तररका बताउिे

• ९ इन्च ईट्टाको फ्िेलमस बााँण्डमा
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सीप लशषाक
(Skill/Topic)

काया ििाक उद्देश्य
(Performance Objective)

बााँण्डमा माक्रस वाििगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट अिसु ार
छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ,
ज्वाइन्ट लमिेको छ (फे ललमसबााँण्ड
अिसु ार)क्रस वाि ९० लडग्रीमा छ।
मसिाको अिपु ात लर्दए बमोलजम छ।
१४
इन्च अवस्ट्था: वािको िे-आउट, िाप र
र्मोटाईको
मसिाको अिपु ात
इलं ग्िस
के काम : १४ इन्च मोटाईको इलं लिस
बााँण्डर्माईट्टाको बााँण्डमाईट्टाको लसधा वाि िगाउिे
किार
िाि कलत राम्रो: लर्दइएको ड्रइङ्ग अिसु ार छ
िगाउिे
(िेवि, घण्टी, धागो उाँचाई), ज्वाईन्ट
लमिेको छ। मसिाको अिपु ात लर्दए
बमोलजम छ। किार वाि ९० लडग्रीमा छ।
Hollow Blockहिो ब्िक िगाउिे कायाहरु
हिो
ब्िक अवस्ट्था : वाि िगाउि तयारी स्ट्थि र
(Hollow
िाप िक्शा, मसिाको अिपु ात
Block)
को के काम : हिो ब्िकको लसधा वाि
लसिा
िाि िगाउिे
(गारो) िगाउिे कलत राम्रो: लर्दइएको िाप िक्शा अिसु ार
छ। िेबि, घण्टी र धागोमा छ, ज्वाइन्ट
लमिेको छ र मसिा सबै सिहरुमा
बरावर छ।प्रयोग गररएको मसिा िस्ट्सा
लिस्ट्केको, एक समाि र तोलकएको
अिपु ातमा तयार गररएको छ।
हिो
ब्िक अवस्ट्था : वाि िगाउि तयारी स्ट्थि र
(Hollow
िाप िक्शा, मसिाको अिपु ात
Block)
के काम : हिो ब्िकको किार “L” वाि
कोकिार“L”आ िगाउिे
कारको
कलत राम्रो: लर्दइएको िाप िक्शा अिसु ार
िाि(गारो)
छ। िेबि, घण्टी र धागोमा छ, ज्वाइन्ट
िगाउिे
लमिेको छ र मसिा सबै सिहरुमा
बरावर छ।प्रयोग गररएको मसिा िस्ट्सा
लिस्ट्केको, एक समाि र तोलकएको

ज्ञाि ििाक उद्देश्य
(Enabling Objective)

िाििगाउिे

सर्मय (घण्टा)
सैद्धा व्यावहा
लन्तक ररक
(Th.) (Pr.)

क्रस वाि िगाउिे तररका बताउिे

• १४ इन्चको इङ्गलिस बााँण्डको १.०
वाि कस्ट्तो ठाउाँमा प्रयोग गररन्छ
बताउिे

६.०

• १४ इन्चको इङ्गलिस बााँण्डमा
किार गारो िगाउिे तररका बताउिे

• हिो ब्िक के हो पररचय लर्दिे

२.०

१४.०

• Hollow Block को “L”आकारको २.०
वािको प्रयोग बताउिे

११.५

• हिोब्िकको फाइर्दा बताउिे
• हिोब्िकको साइज, उपयोग र
प्रकार बारे बताउिे
• हिोब्िकको लसधा वाि िगाउिे
तररका ब्याख्या गिे

• Hollow Block को “L”आकारको
वाििगाउाँर्दा ध्यािलर्दिु पिे कुराहरु
बताउिे
• हिो ब्िकको “L” वाि िगाउिे
तररका ब्याख्या गिे
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सीप लशषाक
(Skill/Topic)

काया ििाक उद्देश्य
(Performance Objective)

अिपु ातमा तयार गररएको छ। र्दबु ै तफा को
गारो लबचको एगं ि ९०±०.५ लडग्रीमा छ।
डकर्मीिे गिा पिे अन्य कायाहरु
लसर्मेन्ट प्िाष्टर अवस्ट्था: कुिैपलि लसमेन्ट प्िाष्टर गिा
गिे
लमलिे तयार सतह, लसमेन्ट र वािुवाको
अिपु ात, प्िाष्टरको मोटाई
के काम : लसमेन्ट प्िाष्टर गिे
कलत राम्रो: प्िाष्टरको मोटाई भिे अिसु ार
छ, प्िाष्टरको घण्टी र िेभि लमिेको छ।
कुचो वा औजारहरुको माका वा चोट
परे को र्देलखर्दं िै । सबै तफा एकिासको
प्िाष्टर छ। प्िाष्टरको कुिा घण्टीमा छ र
बांगो-लटंगो र्देलखर्दैि।
ढिाि गिे
अवस्ट्था: फ्रेस कंलक्रट खिाउि तयार
पाररएको क्षेत्र (फमाा तथा डण्डीहरु
रालखसके को), ढिािको thickness र
अिपु ात
के काम : ढिाि गिे
कलत राम्रो: Thickness, अिपु ात लर्दइए
बमोलजम छ। ढिािको िेवि िक्शा
अिसु ार लमिेको छ र घण्टीमा छ।
सतहहरुको लफलिलसंग लमिेको छ (रोडा,
वािवु ा लसमेन्ट छुरट्टएको छै ि, रोडाको
चच्ु चो लिलस्ट्कएको छै ि)। माि बगेर
गएको छै ि। । लफलिलसंग लठक छ, ढिाि
खााँलर्दएको छ।

ज्ञाि ििाक उद्देश्य
(Enabling Objective)

सर्मय (घण्टा)
सैद्धा व्यावहा
लन्तक ररक
(Th.) (Pr.)

• प्िाष्टर भिेको के हो भन्िे

१.०

२४.०

• ढिाि भके को के हो र भविमा प्राय: १.०
ढिाि गररिे भागहरु कुि-कुि हुि्
भन्िे

१२.०

• प्िाष्टर कस्ट्तो ठाउाँमा गररन्छ वताउिे
• प्िाष्टर गर्दाा प्रयोग हुिे सामाग्री तथा
औजार के -के हुि् भन्िे
• प्िाष्टर गिे तररका ब्याख्या गिे
• लसमेन्ट पलिंग भिेको के हो भन्िे र
पलिंग गिे तररका ब्याख्या गिे

• ढिािको गणु हरु भन्िे
• ढिािमा प्रयोग गररिे माि (फ्रेस
कंलक्रट)मा पािी कम वा वढी भयो भिे
के हुन्छ ब्याख्या गिे
• ढिाि गिे तरीका ब्याख्या गिे
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सीप लशषाक
(Skill/Topic)

काया ििाक उद्देश्य
(Performance Objective)

Kerbing
cj:yf
Works
;8s ,km'6kfy
h:tf sfo{:yndf s] sfd
kerbing
stone
lj5\ofpg]h8fg
ug]{

M n]”cfp6, gfk /
sfo{:yn, d;nfsf]
cg'kft
M km'^kfydf 150cm
prfO{sf] l;wf kerb
stone lj5ofpg] jf
h8fg ug]{ .
slt /fd|f] M lbOPsf] n]”cfp6
cg';f/ 5, n]an /
wfuf]df
5,
d;nfsf] cg'kft
tf]lsP adf]lhd 5
.

cj:yf M n]”cfp6,l8hfOg,gfk,
Interlock
sfo{:yn / d;nfsf]
works
cg'kft .
km'6kfy,cfFug
cfjl;o ejg s] sfd M k]^L÷km'^kfydf
paving block h8fg
h:tf
jf lj5ofpg] .
sfo{:yndf
slt /fd|f] M lbOPsf] n]”cfp6,
Interlock
l8hfOg cg';f/ 5,
sfo{ ug]{ .
n]an / wfuf]df 5 .
d;nfsf]
cg'kft
tf]lsP adf]lhd 5
,Base
Course
tf]lsP adf]lhd 5,
Bedding
tf]lsP

सर्मय (घण्टा)
ज्ञाि ििाक उद्देश्य
सैद्धा व्यावहा
(Enabling Objective)
लन्तक ररक
(Th.) (Pr.)
&.०
• Kerbing works af/] kl/ro १.०
lbg] .
• Kerb Stone h8fg ubf{ Wofg
lbg'kg]{ cfwf/e"t tYox?
JofVof ug]{ .
• Kerb Stone sf] gfk / cfsf/
k|sf/ af/] hfgsf/L lbg] .
• ;'/Iff
;DaGwL hfgsf/L
k|bfg ug]{ .
• Kerbing sfo{ ug]{ k4tL af/]
hfgsf/L lbg] .
• cfjZos cf}hf/ / ;fdfu|L
af/] hfgsf/L lbg] .
• Kerbing ug]{ t/Lsf ;DaGwL
hfgsf/L u/fpg] .
• l;d]G6 / d;nfsf] u'0f:t/ /
cg'kft af/] hfgsf/L lbg] .
• So'/Lªu af/] hfgsf/L lbg] .
• PCC Aff/] hfgsf/L lbg] .
• cfjZos cf}hf/ / pks/0f
k|of]u ;DaGwL hfgsf/L lbg]
• Interlock works af/] kl/ro १.०
ug]{ .
• sfo{ ljlw af/] hfgsf/L lbg]
• ;'/Iff ;DaGwL hfgsf/L lbg]
• cf}hf/, ;fdfu|L tyf pks/0f
k|of]u af/] hfgsf/L lbg] .
• Base Course af/] hfgsf/L
lbg] .
• Bedding
Process
Aff/]
hfgsf/L lbg] .
• Blinding ;DaGwL hfgsf/L
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&.०

सीप लशषाक
(Skill/Topic)

काया ििाक उद्देश्य
(Performance Objective)

ज्ञाि ििाक उद्देश्य
(Enabling Objective)

adf]lhd 5 .

सर्मय (घण्टा)
सैद्धा व्यावहा
लन्तक ररक
(Th.) (Pr.)

lbg] .

पररयोजिा काया (Project Work)
पररयोजिा काया
१
पररयोजिा काया
२

16

-

८.०

-

८.०

तालिर्मको र्मलू यांकि लिलि
यो तालिमका प्रलशक्षाथीहरुुको मलू यांकि साधारण हुिछ
े । यहां लर्दईएको मलू यांकि लबलधमा ज्ञाि, सीप र मिोवृलििाई आधार
मालिएको छ। यसमा ज्ञािको भाग सीपमै मलू याक
ं ि हुिे भएकोिे लिलखत परीक्षा भिे हुिे छै ि। सहभागीहरुुको मलू यांकिका
आधारहरू लिम्ि बमोलजम छिः्
ज्ञाि
मौलखक परीक्षा (भाईभा)
१००
सीपहरु
लिरन्तर काया सम्पार्दि मलू यांकि
४००
पररयोजिा काया १
१००
पररयोजिा काया २
१००
र्मिोिलृ ि
पेशागतर्दक्षता (प्रलशक्षक मलू यांकि)
१००
हालजरी *(-५ अंक घट्िे एक लर्दिकक्षािआएमा)
समयको पाििा (-५ अक
ं घट्िे कक्षा लढिा आएमा)
एक अकाामा सहयोग
संचारका सीपहरुु
तालिममालर्दएको योगर्दाि
लसक्िे प्रयास
जम्मा अंक

८००

९०
८०
७०

७२०-८००
६४०-७१९
५६०-६३९

प्रर्माणीकरणका िालग अंकभार
प्रर्दाि गररिे कायािर्मताको
प्रर्दाि गररिे
थतर
थतर
ग्रेड प्िाइन्ट
A
अत्यिु म
४
B
राम्रो
३
C
सतं ोर्जिक
२

६०

४८०-५५९

D

न्यिू ति प्रलतशत कोसा अंक

िराम्रो अस्ट्वीकाया

१

प्रर्माणपत्र पाउिे िपाउिे
अिथर्था
पाउिे
पाउिे
पाउिे
उपलस्ट्थलतको प्रमाणपत्र मात्र
पाउिे

पुनश्च:
• प्रशिक्षार्थी कक्षामा एक शिन भन्िा बढी अनपु शथर्थत भएमा प्रमाण–पत्र प्रिान गरिने छै न (न्यनु तम ९०% हाशििी हुनपु ने) ।
• प्रशिक्षार्थीले ५६० भन्िा कम अंक प्राप्त गिे मा सहभाशगताको प्रमाण–पत्र मात्र प्रिान गरिने छ ।
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तालिर्म सञ्चािििाई आिश्यक पिे सार्मािहरु
औजार/यन्त्रहरु Tools/Equipment (२० जिाको सर्मूहको िालग)
क्रर्म
बथतु
सख्ं या
Item
१.
साभेि (Shovel)

पररर्माण
Quantity
५ वटा

२.

ज्यावि (Trowel)

२० वटा

३.

घण्टी (Plumb-bob)

२० वटा

४.

काठे फ्िोट (Wooden float)

२० वटा

५.

लस्ट्टिफ्िोट (Steel float)

५ वटा

६.

ड्रेलसंग ह्याम्मर (घि-हतौडा) (Dressing Hammer)

१० वटा

७.

लछिा (सािो/ठुिो गरे र) (Chisel)

१० वटा

८.

कराई (Iron pan)

५ वटा

९.

प्िम रुि ४ लफट (Plumb rule 4 feet)

५ वटा

१०.

लस्ट्पररट िेभि (Sprit level)

१० वटा

११.

पाइप िेभि ५ लमटर (Pipe level5 meter)

५ वटा

१२.

िाप्िे टेप ५ लफट (Measuring tape 5ft.)

२० वटा

१३.

िाप्िे टेप ५० लफट (Measuring tape 50 ft.)

२ वटा

१४.

फोललडंग रुिर काठे (Folding ruler wooden)

५ वटा

१५.

बटां (Try square)

५ वटा

१६.

डकमी धागो (Mason thread)

१७.

१ के जी घि (1 KG hammer)

३० वटा (१० लमटर
िामो)
५ वटा

१८.

िि [straight edge (1/2, 1, 2 and 3 m)]

८ वटा

18

क्रर्म
सख्ं या
१९.

बथतु
Item
एन्गेि (Angle)

पररर्माण
Quantity
१० वटा

२०.

बेन्डींग हुक [Binding hook (Nipex)]

१० वटा

२१.

हाते लड्रि मलशि (Hand drill machine)

१ सेट

२२.

चप्ु पी (Brick cutter)

१० वटा

२३.

लपक (Pick)

१ वटा

२४.

जम्पर (Jumper)

२ वटा

२५.

हाते करौंलत (Hand-hacksaw)

२ वटा

२६.
२७.

िाप्िे (गेज) बाकस (१’x १’x १’) [measuring box (1’x1’x1’)] It should be ४ वटा (4)
1’x1’x1.25’ as one bag cement is 1.25 cft.
कोर्दािो (Spade)
२ वटा

२८.

मोटाार बोडा (Mortar Board)

२ वटा

२९.

४” Grinding मलशि

५ वटा

३०.

Wheel barrow

३ वटा

३१.

Jack pallet

१ वटा

व्यलिगत सरु िा उपकरणहरु Personal Protective Equipments (PPE)
क्रर्म
बथतु
सख्ं या
Item
१.
हेिमेट (Helmet)

पररर्माण
Quantity

२.

एप्रोि (Apron) वा सरु क्षा जेकेट (Safety jacket)

२२ वटा

३.

पन्जा (gloves)

२२ वटा

४.

सेफ्टी Belts (अलिो ठाउाँमा खटमा बसेर काम गर्दाा मात्र)

२२ वटा

५.

Ear plug (अत्यालधक आवाज भएको ठाउाँमा काम गिा परे मात्र)

२२ वटा
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२२ वटा

क्रर्म
सख्ं या
६.
७.
८.

बथतु
Item

पररर्माण
Quantity

जिु ा(safety boot)

२२जोर

चस्ट्मा (Safety glass)

२२ सेट

सरु क्षा डस्ट्ट माक्स (Safety dust mask)

२२ वटा
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प्रयोग भएर जािे Consumable (२० जिाको सर्मूहको िालग)
क्रर्म
बथतु
सख्ं या
Item
S. No. Item

पररर्माण
Quantity
Quantity

१.

इटं ा (Brick)

२००० वटा

२.

वािुवा(Sand)

२०० क्यु लफ.

३.

हिो बलक (Hollow block)

२००० वटा

४.

लसमेन्ट (Cement)

१० ब्याग

५.

चिु (Lime)

१० ब्याग

६.

रोडा (लगट्टी) (Aggregate)

१० ब्याग

७.

छान्िे जािी (Sieve)

४ स्ट्क्यार लम

८.

जग (Jug)

१० वटा

९.

बाललटि (Bucket)

१० वटा

१०.

ड्रम (२०० लि.) [Drum (200 lt.)]

२ वटा

११.

डोरर/जटु (मठू ा) (Rope/Jute)

५० रोि

१२.

बााँस(Bamboo)

१० वटा

१३.

कुचो/ब्रस (Broom/brush)

१० वटा.

१४.

माका र (Marker)

२२ वटा

१५.

पाइप (Pipe)

२ रोि

१६.

रड [Rod (10mm and 12mm)]

१० वटा

१७.

टाई रड [Tie rod (dia 4.75mm)]

१० के .लज.

१८.

बेलन्डंग तार [Binding wire]

२ के .लज.

१९.

वायर िेट [Wire net (1mm)]

२० स्ट्वायर लमटर

२०.

4”-Cutting wheel

20 वटा

पुनश्च: अभ्यासको लाशग अनमु ाशनत समय प्रथताशित प्रशिक्षक/प्रशिक्षार्थी अनपु ात, ि न्यनु तम आिश्यक पने औिाि/यन्त्रहरुमा
आधारितछ। िब अनपु ात परििततन हुन्छ िा कम/िढी औिाि/यन्त्रहरु उपलब्ध हुन्छन,् अभ्यासको समयपशन घटिढ गरिनपनेहुन्छ।
त्यसैगिी ताशलमकोलाशग आिश्यक पने कक्षाकोठा, कायतिाला िा शनमातणथर्थलमा आिश्यक फशनतचिहरु, ताशलम सामाग्रीहरु,
फायि एशथटंगईु सि ि अन्य आधािभतु तर्था सिु क्षाका सामाग्रीहरु सबै उपलब्ध हुन पनेछ।
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र्मोड्यि
ु १: आिारभतु सीपहरु
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सरु िा अपिाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:सुरिा अपिाउिे
पररचय:
क्षती वा र्दघु टा िाबाट बच्ि हामीिे सरु क्षा अपिाउिु पछा । कुिैपलि लिमााण स्ट्थि, कायास्ट्थि वा कारखािा वा कायाशािामा काम
गर्दाा वा प्रवेश गर्दाा सरु लक्षत रहि र सम्भालवत र्दधु ाटिािाई
न्यलु िकरण गिा लिम्ि तीि पक्षहरुमा ध्याि लर्दिु जरुरी हुन्छ।
क. व्यलक्तगत सरु क्षा
ख. काया/लिमााण स्ट्थि वा कायाशािाको सरु क्षा
ग. यन्त्र वा उपकरण साथै औजारहरुको सरु क्षा
ब्यलिगत सरु िा बारे जािकारीर प्रयोग
कुिैपलि व्यलक्तिाई चोटपटक ििागोस् र र्दघु टा िाबाट वच्ि
सलकयोस् भिेर अपिाइिे सरु क्षािाई “ब्यलक्तगत सरु क्षा”
भलिन्छ। कायास्ट्थिमा काम गर्दाा वा प्रवेश गर्दाा जिु सक
ुै
व्यलक्तिे पलि ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरु क्षाका
लियमहरुिाई अलिवाया रुपमा पाििा गिपाु िे हुन्छ।
व्यलिगत सरु िाका लियर्महरु:कायास्ट्थिको मापडण्ड र लियमािसु ार तोलकएको व्यलक्तगत स्ट्वास्ट्थ्य तथा सरु क्षाउपकरण हरु
[Personal Protective Equipment (PPE)]जस्ट्तै: एप्रोि, हेिमेट, चस्ट्मा, पञ्जा, जिु ा
(बटु ), मास्ट्क, काि थन्ु िे पलग आलर्दको प्रयोग गिपाु छा ।
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

डकमी काया गर्दाा एप्रोि (Apron) िगाउि अलत आवश्यक हुन्छ।
जहााँ कुिै औजार अथवा सामाग्री खसेरचोटपटक िालि वाट वच्ि वा चको घामबाट
वच्ि वा टाउकोिाई लवद्यलु तय shocks बाट जोगाउि insulated सामाग्रीबाट
बिेको अथवा काया प्रकृ लत अिसु ारको helmet िगाउिु पर्दाछ।
लचलपंग (Clipping) गर्दाा chips लछिाबाट, खतरिाक पर्दाथाबाट, खतरिाक
लकरणबाट आाँखािाई जोगाउि स्ट्पष्ट अथवा रंलगि चस्ट्मा (goggles) िगाउिु पर्दाछ।
तातो, लखया, कडा पर्दाथा, चच्ु चो धाररिो वस्ट्तु तथा अन्य वस्ट्तुबाट हातिाई
लखयाउि, घाउ हुिबाट जोगाउि पन्जा (gloves) िगाउिु पर्दाछ।
लचप्िो तथा लभजेको भईू , लकलिा तथा चच्ु चा वस्ट्तहु रु, तातो लखयाउिे, लवर्ािु
पर्दाथा, खसेको वस्ट्तुबाट घाउचोट ििगाउि वा बचाउि बाक्िो सोि र ग्रीप भएको
र वलियो (अगाडी स्ट्टीि भएको) जिु ा िगाउिु पछा ।
क्याच िेट (Catch Nets) अथवा सेफ्टी वेलट (Safety Belts) प्रयोग गरे र
खस्ट्िवाट जोगाउि सलकन्छ।
घेरै िै आवाज आउिे मलशि चिाउाँर्दा Ear plug िगाउिु पर्दाछ। जस्ट्तै: Grinder,
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drilling machine जस्ट्ता ठुिो आवाज लर्दिे machine िे पलछ काि कम सन्ु िे
बिाइ लर्दन्छ।
•

कपाि िामो भएमा अललझिे हुि सक्छ। िामो भए बााँडेर राख्िपु छा अथवा कपाि छोटो पािापु छा ।

•

धेरै कलसएको वा धेरै खक
ु ु िो िुगा िगाउिु हुर्दाँ िै । ित्र काम गिा असलजिो हुिे अथवा िगु ा अललझिे सम्भाविा हुन्छ।
तसथा िगु ा फीट हुिे खािको िगाउिु पछा , बाहुिा भए फोलड गिापु छा वा बटि िगाउिु पछा ।

•

बहुमलू य वस्ट्त,ु गहिाहरु िगाएर काम गिाु हुर्दाँ िै ।

•

काया शरुु गर्दाा ध्याि काया मालथ के लन्ित हुिपु र्दाछ।

•

काम गर्दाा वढी जान्िे (overconfidence) हुिेसाथै अरुिाई लजस्ट्क्याउिे वा लजलस्ट्क-लजलस्ट्क काम गिाु हुर्दाँ िै ।

•

सम्वलन्धत कामप्रलत बेवास्ट्ता गिे गिाहु ुर्दाँ िै र काम लछटो सक्िे भिेर गित तररका अपिाइयो भिे पलि र्दघु टा िा हुि सक्छ
तसथा होस् पर्ु याउिु पछा ।

•

वढी थकावट वा धेरै लबरामी भएको बेिामा काम गिाु हुर्दाँ िै

•

काम गर्दाा एकोहोरोपििाई हटाउिु पर्दाछ।

•

आफ्िो क्षमता भन्र्दा वढी वा भारी सामाि एक्िऔ उठाउाँिु हुर्दाँ िै । कुिै भारी उठाउाँिै परे डाढ िबङ्गाइ र भार िपिे गरी
उठाउाँिु पछा ।

•

ठूिो ठूिो मलशिहरु जडाि भएको गाडी चािक र site मा काम गिे लबच ईशाराद्धारा काम गिे गिपाु छा । ठुलठुिो श्वरिे
कराएर बोलिु हुर्दाँ िै

•

सरु क्षाका लचन्हहरु ध्यािमा राख्िपु छा र सोही अिरुु प पाििा गिाु पछा ।
काया गररसके पलछ हात साविु पािीिे राम्रोसाँग धिु पु छा ।

•

लिर्मााणथर्थि (Construction site) /कायाथर्थििा कायाशािा को सरु िा बारे जािकारी र प्रयोग
सरु लक्षत वाताबरण भए र्दघु टा िाबाट बच्ि सलकन्छ। ति लर्दएको लियमहरु मािे सरु लक्षत काम गिे वातबरण पाउि सलकन्छ:
•
•
•

•
•
•
•

कायास्ट्थि (लिमााणस्ट्थि) वा कायाशािा सफा राख्िु पछा ।
सामािहरु िअललझिे ठााँऊमा राख्िु पछा ।
कायास्ट्थिको भाँइु लचलिो र लचप्िो रलहत हुिपु छा , लचप्िो भाँइु खतरा हुन्छ। कायास्ट्थिको भाँइु लचलिो र लचप्िो हुिे गरी तेि वा
अन्य प्रर्दाथा पोख्िु हुर्दाँ िै ।
पाइप तथा िामो फिामको बारहरु, डण्डी आलर्द कुिामा सरु लक्षततररकािे राख्िु पछा ।
िचालहिे टुक्राहरु कायास्ट्थिको भाँइु मा फालि हुन्ि।
तातो सामािहरु सरु लक्षततररकािे राख्िु पछा ।
िामो बस्ट्तहु रु जस्ट्तै: बााँस, खट, पाइप आलर्दहरु कााँधमा लसधा राख्िु हुन्ि, यसरी राख्र्दा पछालड
अरुिाई िालि सक्छ। कुिै पाइप वा ५-६ लमटर िामो फिामको बार बोक्र्दा २ जिा वा बढी मान्छे लमलि बोक्िु पछा ।
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•

•

•

•
•
•

बलिको राम्रो व्यवस्ट्ता हुिपु छा , सके सम्म सयू ाको उज्यािो हुिु पछा । कायास्ट्थि वा लिमााणस्ट्थि वा कायाशािामा हावा लभत्रबालहर प्रयाि आउिे-जािे हुिपु छा ।
उपकरण, लिमााण सामाग्री तथा औजारहरु व्यवलस्ट्थत तररकािे राख्िु पछा , जसिे गर्दाा काम गिा सलजिो होस् र एउटािे काम
गर्दाा अकोिाई अवरोध िहोस।्
साधारण चोटपटक िागेमा आवश्यक पिे प्राथलमक उपचारका सामाग्री भएको बाकस (First Aid Box) कायास्ट्थिमा
तयारी हाितमा राख्िपु छा ।
आगो लिभाउिे साधि (fire extinguisher) तयारी अवस्ट्थामा राख्िु पछा साथै पािीको व्यवस्ट्था पलि गररिपु छा ।
इिेक्टीक आउटिेट तथा के बि, सके टहरूको व्यवस्ट्था पलि गररिपु छा ।
कायास्ट्थि वा लिमााणस्ट्थि वा कायाशािामा सरु क्षा लचन्रहरु सवैिे र्देलखिे र स्ट्प्रष्ट बलु झिेगरर रालखिपु छा । काया स्ट्थिमा
साधारणतया: हुिे लचन्रहरु लिम्िािसु ार छि।्

सेलफ्ट बटु िगाउिु पछा

सेलफ्ट पन्जा िगाउिु पछा

फे स मास्ट्क िगाउिु पछा

काििाई बचाउि प्िग सेलफ्ट चस्ट्मा िगाउिु पछा
िगाउिु पछा

हेलमेट िगाउिु पछा

काममा फका िु पवू ा हात फस्ट्ट एड
राम्ररी धिु ु पछा ।

मालिस काम गरररहेछ

खतरा धेरै भोलटेज भएको गाडा कुकुरबाट सावधाि
लबजि
ु ीछ

सावधाि: आगोको जोलखम
छ

धम्रु पाि लिर्ेघ

िाङ्गो आगो लिर्ेघ

आकलस्ट्मक बाटो

िलहड्िु वा लभत्र िपस्ट्िु

सार्माग्री, औजार तर्था उपकरणको सरु िाबारे जािकारी र प्रयोग
सरु लक्षत सामाग्री, औजार तथा उपकरण/मलशिहरुको प्रयोग गिा पाए सम्भालवत र्दघु टा िाबाट बच्ि वा न्यलु िकरण गिा सलकन्छ। तसथा
लबग्रेको औजार तथा उपकरण/मलशिको सरु क्षािाई ध्यािमा राख्िु जरुरर छ। औजार तथा उपकरण वा मलशिको सरु क्षाको िालग
ति लर्दएका लियमहरु पाििा गिाु पछा ।
सार्माग्री, औजार तर्था उपकरणको सरु िाका लियर्महरु:25

काम गिा आवश्यक सामाग्री, औजार वा उपकरण हरु मात्र लििे वा बेन्चमा चालहिे
औजारहरु मात्र राख्िु पछा ।
•
सम्वलन्धत र राम्रो अवस्ट्थामा रालखएका औजारहरु मात्र प्रयोग गिाु पछा ।
•
औजारहरु लठक तथा सरु लक्षत स्ट्थािमा राख्िु पछा ।
•
हेलन्डि िभएको औजारहरु जस्ट्तै फाइि, आरी(saw), स्ट्क्रुड्राइभर, कैं ची प्रयोग गिाु हुर्दाँ िै ।
•
औजारको अगालड र हेलन्डिमा भएको लचलिो प्रर्दाथाहरु हटाउिु पछा ।
•
हाते औजार काम पलछ सफा गरी राख्िु पछा ।
•
सपु ररवेक्षक(supervisor)को अिमु लत लबिा कुिै पलि उपकरण वा मलशिहरु चिाउिु हुर्दाँ िै ।
•
राम्रो संग ज्ञाि छै ि भिे कुिै पलि औजार वा उपकरण वा मलशि चिाउिु हुर्दाँ िै ।
•
मलशि तथा उपकरण प्रयोग गिअ
ाु लघ मलशि तथा उपकरण लियाातकताािे लर्दइको लिर्देशि पाििा गिपाु छा ।
•
लवद्यतु बाट
् चलिे मलशिमा राम्रोसाँग अलथाङ गररएको हुिपु छा ।
•
मलशि वा उपकरणमा प्रयोग गररएको लवद्यतु तार चलंु डएको वा िाङ्गो रुपमा छ भिे तुरुन्तै बिाउिपु छा ।
•
उपकरण वा मलशििाई बन्र्द िगरी लहड्िु हुर्दाँ िै ।
•
उपकरण वा मलशिको आयु बढाउि बेिा बेिा ममात तथा सम्भार गरी रहिु पछा ।
•
उपकरण वा मलशि प्रयोग गरे पलछ सफा गरर आवश्यकता अिसु ार (lubricant) राख्िु पछा ।
सािारण प्रार्थलर्मक उपचार बारे जािकारी
कुिै आकलस्ट्मक घटिा पलछ र खास उपचार उपिब्ध हुिु पवु ा लबरामीिाई जीवि रक्षाका िालग र जलटिता कम गिाका िालग
तत्कािै लर्दइिे प्रारलम्भक सहायतावा हेरचार िाई प्राथलमक उपचार भलिन्छ । समयमा र सलह तरीकािे प्रथामीक उपचार लर्दि
िसके मा पररस्ट्थीलत झि-झि जलटि बन्ि सक्छ र कलहिेकलहाँ ज्याि समेत जोलखममा पिा सक्छ ।
प्रार्थलर्मक उपचार लर्दर्दं ा:
•
सरुु मा घाइते वा लबरामीको श्वासप्रश्वास छ लक छै ि हेिाु पछा । घाइते वा लबरामीिाई सास फे िा गारो भएको िभएको जााँच गिाु
पछा । स्ट्वासप्रस्ट्वास मागा (िाक, मख
ु ) खि
ु ा राख्िे । स्ट्वासप्रस्ट्वास सहज हुि लर्दिे । यलर्द घाइते वा लबरामीको सास रोलकएको छ
भिे तुरुन्तै कृ लतम श्वासप्रश्वास लर्दिपु छा । सेफ्टी अफीसर वा साइट डक्टरहरूिे मात्र यी कामहरू गिा गाउाँछि।
•
भीडिाई घाइते वालबरामीको वररपरर झलु म्मि लर्दिहु ुर्दाँ िै । घाइते वालबरामीिाई ताजा र स्ट्वच्छ हावा आवश्यक हुन्छ ।
•
सके सम्म लछटो शरीरमा िागेका चोटपटकहरूको पलहचाि गिापु छा । यस्ट्तो समयमा प्राथलमक उपचार गिे मालिस आलििु
हुर्दाँ िै चोट-पटक लभलभन्ि कारणहरुिे हुिसक्छ, जस्ट्तै: िडेर, हातहलतयारिे िागेर, सामाि खसेर करे न्ट िागेर, औजारबाट,
धेरै लचसोको कारणिे वा धेरै तातोिे पोिेर, रासायलिक पर्दाथा शरररमा पोलखएर वा लवद्यतु , चट्यांग, एक्स-रे जस्ट्ता
लवलकरणको प्रभाव परे र आलर्द।
•
घाउचोट िागेको ठाउाँबाट धेरै रगत बलगरहेको छ भिे रगत बगेको रोक्िे प्रयास गिे ।
•
लवद्यतु ीय वस्ट्तु सगाँको जोलखम रहेको अवस्ट्थामा अचािक वस्ट्तु जस्ट्तै: ओभािो कपडा वा िठ्ठी,
•
के लह वस्ट्तु शरीर लभत्र गडेको छ भिे तत्काि िलझक्िे । असर गिे वस्ट्तु सतहमै भएमा सफा पािीिे सफागिे ।
•
हाड भालच्चएमा वा शंका िागेमा उक्त भाग िाई िचिाउिे, आराम गराउिे ।
•
टाउको, घााँटी वा ढाडका हाडमा असर परे मा: िचिाई हललिि िलर्दई शान्त वातावरणमा राख्िे
•
पोिेको ठाउाँमा िगातार सफा लचसो पािी हािी रहिे ।फोकाहरू िफोिे । लपउि सके मा पटक-पटक पािी लपउिे/लपिाउिे ।
प्रभालवत व्यलक्तमा लपसाब कम हुि िलर्दिि
ु ाई राम्रो मालिन्छ ।
•
आवश्यक उपचारको िालग तरुु न्तै िलजकै को स्ट्वास्ट्थ्य सस्ट्ं थामा िैजािे ।
•
िाकमा- के लह वस्ट्तु परे मा ितान्िे, िठे लििे र तुरुन्तै स्ट्वास्ट्थ्य संस्ट्थामा जािे।
•
कािमा- के लह वस्ट्तु परे मा ितान्िे र िठे लििे, लकराहरु लछरे मा सफा तेि हालिे र तुरुन्तै स्ट्वास्ट्थ्य संस्ट्थामा जािे।
•

26

•
•
•

घााँटीमा- के लह ठोस वस्ट्तु परे मा ितान्िे र िठे लििे र तुरुन्तै स्ट्वास्ट्थ्य संस्ट्थामा जािे।
आाँखामा- के लह वस्ट्तु परे मा सफा पलि िे आाँखा सफा गिे । माड्िे काम िगिे । तुरुन्तै स्ट्वास्ट्थ्य संस्ट्थामा जािे।
गम्भीर घटिाहरूको बारे मा प्रहरीिाई वा सेफ्टी अफीसरिाइ जािकारी गराउिपु छा ।
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: सरु िा अपिाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

आधारभतु सीपहरु
सरु क्षा अपिाउिे
अवस्ट्था : कुिैपलि लिमााण काया (Any construction work)
के काम : सरु क्षा अपिाउिे
कलत राम्रो: व्यलक्तगत सरु क्षाका उपकरणहरु प्रयोग गरे को छ, सामाग्री, औजार तथा उपकरण सरु लक्षत
तररकािे राखेको छ, लिमााणस्ट्थि सरु लक्षत बिाएको छ, साधारण प्राथलमक उपचार बारे बताउि
सक्र्दछ।
आवश्यक
सामाग्री, हेिमेट, सरु क्षा चस्ट्मा, कािमा िगाउिे प्िग, सरु क्षा जिु ा, सरु क्षा पञ्जा, डस्ट्ट मास्ट्क, सरु क्षा पेटी,
औजार तथा यन्त्रहरु
एप्रोि, व्यलक्तगत सरु क्षा लियमहरु (मागार्दशाि), सामाग्री, औजार तथा उपकरण सरु क्षा लियमहरु
(मागार्दशाि), कायास्ट्थि सरु क्षा लियमहरु (मागार्दशाि)
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.

खडु ् लकिाहरु
व्यलिगत सरु िा अपिाउिे
कामको प्रकृ लत अिसु ार तोलकएको व्यलक्तगत सरु क्षा लियमहरु पाििा गर्दै आवश्यक व्यलक्तगत
सरु क्षाका उपकरणहरु (Personal Protective Equipment-PPE) िगाउिे/प्रयोग गिे।
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

२.

हो/छ

एप्रोि (Apron) िगाउिे।
हेिमेट िगाउिे।
खतरिाक पर्दाथाबाट र खतरिाक लकरणबाट आाँखािाई जोगाउि सरु क्षा चस्ट्मा
(goggles) िगाउिे।
तातो, लखया, कडा पर्दाथा, चच्ु चो धाररिो वस्ट्तु तथा अन्य वस्ट्तबु ाट हातिाई
लखयाउि, घाउ हुिबाट जोगाउि पन्जा (gloves) िगाउिे।
लचप्िो तथा लभजेको भईू , लकलिा तथा चच्ु चा वस्ट्तहु रु, तातो लखयाउिे, लवर्ािु
पर्दाथा, खसेको वस्ट्तुबाट घाउचोट ििगाउि वा बचाउि बाक्िो सोि र ग्रीप भएको
र वलियो जिु ा िगाउिे।
खस्ट्िवाट जोगीि Catch Nets अथवा सेफ्टी Belts प्रयोग गिे।
घेरै िै आवाज आउिे मलशि चिाउाँर्दा Ear plug िगाउिे।

कायाथर्थि सरु िार्मा ध्याि लर्दिे
कामको प्रकृ लत अिसु ार तोलकएको कायास्ट्थि सरु क्षाका उपायहरु अविम्वि गिे
•
•
•
•

कायास्ट्थि (लिमााणस्ट्थि) वा कायाशािा सफा राख्िे।
सामािहरु िअललझिे ठााँऊमा राख्िे।
कायास्ट्थिको भाँइु लचलिो र लचप्िो रलहत राख्िे।
सामाग्रीहरु सामाग्रीको प्रकृ लत अिसु ार सरु लक्षततररकािे राख्िे।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु
•
•
•
•
•

•

•

३.

हो/छ

होइि/
छै ि

िचालहिे टुक्राहरु कायास्ट्थिको भाँइु मा िफालिे।
तातो सामािहरु सरु लक्षततररकािे राख्िे।
कायास्ट्थिमा प्रयाि प्रकाश तथा हावा लभत्र-बालहर प्रयाि आउिे-जािे राख्िे।
उपकरण, लिमााण सामाग्री तथा औजारहरु व्यवलस्ट्थत तररकािे राख्िे।
साधारण चोटपटक िागेमा आवश्यक पिे प्राथलमक उपचारका सामाग्री भएको बाकस
(First Aid Box) कायास्ट्थिमा तयारी हाितमा राख्िे र आवश्यक परे प्रयोग गिे।
आगो लिभाउिे साधि(fire extinguisher) तयारी अवस्ट्थामा राख्िे साथै पािीको
व्यवस्ट्था पलि गिे।
कायास्ट्थि वा लिमााणस्ट्थि वा कायाशािामा सरु क्षा लचन्रहरु सवैिे र्देलखिे र स्ट्प्रष्ट
बलु झिेगरर राख्िे र बझु रे पाििा गिे।

सार्माग्री, औजार तर्था उपकरण सरु िार्मा ध्याि लर्दिे
कामको प्रकृ लत अिसु ार सामाग्री, औजार तथा उपकरण सरु क्षाका उपायहरु अविम्वि गिे
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

काम गिा आवश्यक सामाग्री, औजार वा उपकरणहरु मात्र लििे वा बेन्चमा चालहिे
औजारहरु मात्र राख्िे।
सम्वलन्धत र राम्रो अवस्ट्थामा रालखएका औजारहरु मात्र प्रयोग गिे।
औजारहरु लठक तथा सरु लक्षत स्ट्थािमा राख्िे।
हेलन्डि िभएको औजारहरु जस्ट्तै फाइि, आरी(saw), स्ट्क्रुड्राइभर, कैं ची प्रयोग िगिे।
औजारको अगालड र हेलन्डिमा भएको लचलिो प्रर्दाथाहरु हटाउिे।
औजार काम पलछ सफा गरी राख्िे।
सपु ररवेक्षक(supervisor)को अिमु लत लबिा कुिै पलि उपकरण वा मलशिहरु िचिाउिे।
राम्रोसगं ज्ञाि छै ि भिे कुिै पलि औजार वा उपकरण वा मलशि िचिाउिे।
मलशि तथा उपकरण प्रयोग गिअ
ाु लघ मलशि तथा उपकरण लियाातकताािे लर्दइको लिर्देशि
पाििा गिे।
लवद्यतु बाट
् चलिे मलशिमा राम्रोसाँग अलथाङ गररएको छ छै ि चेक गिा र िगररएको भए
अलथिंग गिा िगाउिे।
मलशि वा उपकरणमा प्रयोग गररएको लवद्यतु तार चंलु डएको वा िाङ्गो रुपमा छ भिे तुरुन्तै
बिाउि िगाउिे।
उपकरण वा मलशििाई बन्र्द गरे र मात्र कायास्ट्थिबाट वालहररिे।
उपकरण वा मलशि प्रयोग गरे पलछ सफा गरर आवश्यकता अिसु ार (lubricant) राख्िे।

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार:कामको प्रकृ लत अिसु ार आवश्यक लियमहरु पाििा गरे को हुि पछा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:- कामको प्रकृ लतमा भर पछा ।
पनु श्च: माशर्थ उल्लेशित सिु क्षाका शनयमहरु आफूले मात्र गने पशन होइन। यशि कोही व्यशि कायतथर्थलमा प्रिेि गनत लाग्यो भने
उसलाई पशन आिश्यक सिु क्षाका शनयमहरु पालना गनत लगाउनपु छत ।
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अभ्यास पत्र: सरु िा अपिाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के
HOW
कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
सरु क्षा अपिाउिे।

कायास्ट्थिमा काम गर्दाा र्दघु टा िान्यलु िकरण गिाव्यलक्तगत सरु क्षाका उपकरण (सामाग्री)हरुकसरी
प्रयोगमा लयाउिे भिी प्रर्दशाि गिे र व्यलक्तगत सरु क्षा, कायास्ट्थि सरु क्षा र
सामाग्री/औजार/उपकरणसरु क्षा लियमहरु छिफि गिे
• प्रलशक्षाथीहरु आफै मध्धे बाट १ जिाछिौट गिे।
• उक्त प्रलशक्षाथीिाई व्यलक्तगत सरु क्षाका उपकरण (सामाग्री)हरु िगाउि/प्रयोग गिा लर्दिे।
• सो ब्यलक्तगत सरु क्षाका उपकरणहरुको िाम र काम बारे छिफि गिे।
• अब सबैिे िगाउिे/प्रयोग गिे र फे री फूकािेर व्यवस्ट्थीत तररकािे राख्िे।
• व्यलक्तगत सरु क्षा, कायास्ट्थि सरु क्षा, सामाग्री/औजार/उपकरणसरु क्षा लियमहरु र
प्राथलमक उपचार बारे छिफि गिे।
पिु श्व: सरु क्षािाई पलहिो प्राथलमकता लर्दएर “डकमी काया गर्दाा जलहिे पलि अपिाउिे छू” भन्िे
प्रलतवद्धता व्यक्त गिे।

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

१२० लमिेट
हेिमेट, सरु क्षा चस्ट्मा, कािमा िगाउिे प्िग, सरु क्षा जिु ा, सरु क्षा पञ्जा, डस्ट्ट मास्ट्क, सरु क्षा पेटी,
एप्रोि, लियमहरु

धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: सरु िा अपिाउिे
१. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहं टाउकोमा चोट-पटक िालि बाट बचाउि प्रयोग गररन्छ?
क.
ख.
ग.
घ.

सरु िा हेिर्मेट
सरु क्षा जिु ा
हाते पञ्जा
सरु क्षा चस्ट्मा (गगलस)

२. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहं खटु ् मा चोट-पटक िालि बाट बचाउि प्रयोग गररन्छ?
क.
ख.
ग.
घ.

सरु क्षा हेिमेट
सरु िा जुिा
हाते पञ्जा
सरु क्षा चस्ट्मा (गगलस)

३. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहं हातमा चोट-पटक िालि बाट बचाउि प्रयोग गररन्छ?
क.
ख.
ग.
घ.

सरु क्षा हेिमेट
सरु क्षा जिु ा
हाते पञ्जा
सरु क्षा चस्ट्मा (गगलस)

४. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहं आाँखािाई सरु लक्षत राख्ि प्रयोग गररन्छ?
क.
ख.
ग.
घ.

सरु क्षा हेिमेट
सरु क्षा जिु ा
हाते पञ्जा
सरु िा चथर्मा (गगलस)

५. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहं संकेत “खतरा धेरै भोलटेज भएको लबजि
ु ी छ” को हो?

क

ख

ग

घ

६. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहं सक
ं े त “सावधाि: आगोको जोलखम छ” को हो?

क

ख

ग

घ
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७. ति उलिेलखत व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु मध्ये कुिचालहं प्िाटफमा वा खटमा वा उचांईमा काम गरररहेको व्यलक्तिाई
ति खस्ट्ि बाट बचाउि प्रयोग गररन्छ?
क.
ख.
ग.
घ.

सरु िा पेटी (बेलट)
मास्ट्क
डोरी
भर्यांग

८. यलर्द र्दघु टा िा भएर गंलभर घाइते भएमा के गिाहु ुन्छ?
क.
ख.
ग.
घ.

घाइतेिाई त्यलहं छोड्िहु ुन्छ।
मालथलिो लिकायमा खवर गिाहु ुन्छ।
प्राथलमक उपचार लर्दिहु ुन्छ।
तुरुन्तै अथपताि िग्िुहुन्छ।

९. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहं भईु ं(फ्िोर) काम गिा असरु लित हुन्छ?
क.
ख.
ग.
घ.

तेि पोलखएको (ओइिी) भूई ं
उपडखापड भईू (अिईभि)
भईू ं
ं
खेस्रा (रफ) भईू ं
कंलक्रट गरे को भईु ं

१०. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहं सक
ं े त “सेलफ्ट चस्ट्मा िगाउिपु छा ” को हो?

क

ख

ग

घ

११. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहं संकेत “सेलफ्ट बटु िगाउिु पछा ” को हो?

क

ख

ग

घ

१२. ति उलिेलखत मध्ये कुिचालहं सक
ं े त “िलहड्िु वा लभत्र िपस्ट्ि”ु को हो?

क

ख

ग

घ
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डकर्मी काया,लिर्मााण सार्माग्री तर्था औजारहरु बारे जािकारी
अध्ययि सार्माग्रीहरु:डकर्मी काया,लिर्मााण सार्माग्री र औहारहरुबारे जािकारी
डकर्मी कायाको पररचय
डकमीिाई अग्रं ेजीमा मेशि (Mason) भलिन्छ। डकमी शब्र्द स्ट्वर्देसी शब्र्द हो। डकमी शब्र्द
ड+कमी बाट आएको हो। िेपाि भार्ामा ड भिेको कुिै सामाग्री प्रयोगबाट गारो िगाउिे र कमी
भिेको प्रालवलधक काया गिे ब्यलक्तिाई बझु ाउाँछ। त्यसैिे डकमीको मख्ु य अथा लवलभन्ि सामाग्रीहरु
जस्ट्तै ईटा,
ं ढुगं ा, माटो, लसमेन्ट, वािवु ा, चिु आलर्द प्रयोग गरी गारो जोडाइ गिे प्रालवलधक भन्िे बलु झन्छ। गारो िगाउिे काया गरर
लजलवकोपाजाि गिे तथा आलथाक िाभ उठाउाँिे ब्यवसायिाई डकमी ब्यवसाय भलिन्छ।
डकमीको मख्ु य काया गारो िगाउिक
ु ो साथै अन्य कायाहरु जस्ट्तै
साधारण प्िाष्टर गिे, झ्याि ढोकाको चौकोस गारोमा जडाि गिे,
भवि/पखााि आलर्दको लिमााणको िालग जग रे खांकि गिे, जग लिमााण
गिे, ढिाि र पलिगं गिे पलि हुि।्

आजको यगु मा घिा बलस्ट्तका कारण जलगाको कलम
र जलगा तथा सामाग्रीहरुको महगं ाई आलर्द
कुराहरुिाई ध्यािमा राखेर थोरै खचामा उच्च
गणु स्ट्तरको लिमााणगिािु ै डकमीको मख्ु य काम
कताब्य हुन्छ। प्रत्येक डकमीिाई आफ्िो कायामा प्रयोग हुिे ज्याविहरुको प्रयोगको ज्ञाि, लिमााण सामाग्रीहरुको ज्ञाि र अन्य
लिमााण सम्वन्धी प्रालवलधक ज्ञािहरुहुिु जरुरी छ। िगाइएको गारो बांगो, गणु स्ट्तरलहि वा िक्शा अिरुु प भएि भिे समय, पैसा र
आफ्िो प्रलतष्ठामा समेत हािी पलु िजान्छ तसथा एउटा कुशि डकमीिे लर्दइएको लिर्देशि अिसु ार, आफ्िो पेशा तथा गणु स्ट्तरिाई
ध्यािमा राखेर काया गिपाु िे हुन्छ तसथा भौलतक संरचिाहरुको लिमााण कायामा डकमीको ज्यार्दै महत्वपणू ा स्ट्थाि हुन्छ।
डकर्मी काया गिा आिश्यक पिे र्मूख्य-र्मूख्य सार्माग्रीहरु:
ईट्टा(Brick): माटोबाट बिेको राम्रोसगं पाके को, एकिासको, खलं र्दिो, सबै सतह समति
र प्रत्येक कुिाहरु समकोण भएको लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो हुन्छ।
साधारणतया र्देशै लपच्छे ईट्टाको साइजमा के लह तिमाथी हुन्छ। हाम्रै र्देशमा पलि तराईमा
पाइिे ईट्टाको साइज र काठमाण्डु उपत्यका अिी पहाडमा पाइिे साइजमा के लह फरक छ।
जे भए पलि ईट्टाको िम्वाईबरावर र्दईु गणु ा ईट्टाको चौडाई + एउटा मसिाको जोिीको
मोटाई हुन्छ । एउटा मसिाको जोिी सामान्यतया १० मी. मी. हुन्छ। हुित तोलकएको
ईट्टाको साइज २३० मी. मी. X ११० मी. मी. X ५५ मी. मी. हो। तर पलि यसको िम्बाई २२०-२३० मी. मी. सम्म हुिसक्छ।
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चौडाई १०५ – ११५ मी. मी. सम्म र मोटाई ४० – ७५ मी. मी. सम्म हुिसक्छ।
ईट्टाका लवलभन्ि भागहरु
Stretcher (बेपा):-ईट्टाको िम्बाई र उाँचाईको भाग पिे सतहिाई स्ट्रेचर
(बेपा) भलिन्छ।

थटे चर (बेपा)
Header (त्िपा):-ईट्टाको चौडाई र उाँचाईको भाग पिे सतहिाई हेडर
(त्वपा) भलिन्छ।

हेडर (त्िपा)
Frog (थटका): - ईटको सतहमा खालडो (Depression) बिाइन्छ। त्यसमा
मसिािे भररन्छ र गारोमा यसिे सााँचोको काम गर्दाछ।यलर्द तोलकएको छै ि भिे
साधारणतया: यो भागिाई ईट्टाको गारो िगाउाँर्दा मालथ पट्टी पाररन्छ र मसिा
भररन्छ। जसिे गर्दाा गारोको जोडाई वलियो हुन्छ।
फ्रग (थटका)
ईट्टाका गणु हरु:• ईट्टा कडा हुिपु छा ।
• ईट्टा र्दररिो, वलियो, खाँलर्दिो हुिपु छा ।
• ईट्टाको रंग, आकार र साइज एकिास हुिपु छा ।
• ईट्टा राम्ररी पाके को हुिपु छा ।
• ईट्टाचके को वा कमजोर र्देलखिु हुर्दाँ िै ।
• धारणतया १ लमटर उाँचाईबाट खसालर्दा अथवा काम गरररहाँर्दा हातबाट फूस्ट्काँर्दा िफुट्िे हुिपु र्दाछ।
• ईट्टािाई पािीमा २४ घण्टा लभजाउाँर्दा ईट्टाको तौिमा १/६ भन्र्दा वढी भएको ठीक हुुाँर्दिै ।
• र्दईु वटा ईट्टा ठोकाउाँर्दा “ट्वांग” अथाात घण्टीको जस्ट्तो आवाज आउिपु छा ।
हिो
कंलक्रट
ब्िक/लब्रक
(Hollow
Concrete
Block/Brick):लसमेन्ट, वािवु ा, ढूगं ाको मलसिो लचप्स र पािी
लमसाएर, सांचोमा वेसकिी खांर्दरे बिाइएको ब्िक/लब्रक िाई कंलक्रट
ब्िक/लब्रक भलिन्छ। यर्दी पलहिो लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो लभत्र
प्वािहरु छि् भिे हिो कंलक्रट ब्िक/लब्रक भलिन्छ र र्दोश्रो लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो यलर्द प्वाि हरु छै िि् भिे कंलक्रटवा लसमेन्ट
लब्रक वा सिीड मात्र भलिन्छ
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वािुवा: वािुवािाई अंग्रेजीमा स्ट्याण्ड (sand) भलिन्छ। गारो िगाउि वा प्िाष्टर गिा वािुवािाई
सामान्यतया लसमेन्टमा तोलकएको अिपु ातमा पािीसाँग लमसाएर मसिा तयार गररन्छ। भिे
ढिािकोिालग माि (fresh concrete) तयार गर्दाा लसमेन्ट र लगट्टी (रोडा) मा लर्दइएको अिपु ातमा
पािीसाँग लमसाएर तयार गररन्छ।
राम्रो गणु स्ट्तरको वािुवामा माटो वा अन्य कुिै लचज िलमलसएको सफा, सख्ु खा र खस्रो हुिपु छा । वािुवा सफा छ लक छै ि भिेर
हेिा एउटा काचाँको लगिासमा वािवु ा र पािी लमसाएर घोिेर एकलछि लथलग्रि लर्दिे। एकलछि पलछ हेर्दाा फोहरको मात्रा ६ प्रलतशत
भन्र्दा बढी भएमा त्यस्ट्तो वािुवा प्रयोग गिाहु र्दुाँ िै र प्रयोग गिा परे पािीमा चािेर फोहोर हटाएर मात्र प्रयोग गिा पछा ।
लसमेन्ट (Cement): लसमेन्ट-संरचिा लिमााण कायाका िालग महत्वपणू ा लिमााण सामाग्रीहरुमध्ये एक हो।
वािवु ा रोडासाँग लमिाएमा ज्यार्दै राम्रोसगं जम्र्दछ। लसमेन्टिे समाउिे काया गर्दाछ। मेशि काम, प्िाष्टर,
लप.लस.लस ढिाि, आर.सी.सी ढिाि आलर्दमा प्रयोग गररन्छ। उत्पार्दि भएको लमलतिे बढीमा र्दईु मलहिा
लभत्रमा प्रयोग गर्दाा लसमेन्ट बढी शलक्तशािी हुन्छ र साथै लसमेन्टको बोरालभत्र सेट भएका डलिाहरु भएमा
त्यस्ट्तो सेट भएको लसमेन्ट प्रयोग गिा हुर्दाँ िै । लसमेन्टिाई पािी तथा ओसिे िभेट्िे गरर राम्रोसाँग भन्डारण गिापु छा ।
ढुंगा (Stone): खोिामा पाइिे र खािीबाट लिकालिएको ढुंगाहरुिाई भवि तथा अन्य
लिमााणकायामा प्रयोग गररन्छ। लचप्िो ढुंगा भएमा खोपेर अथवा फोडेर प्रयोग गिाु पर्दाछ। चेप्टो र
कमजोर खािे ढुगं ाको प्रयोग गािहाु र्दुाँ िै
पािी (Water): लिमााण कायामा प्रयोग गररिे पािी सफा हुिपु छा । साथै तेि, एलसड तथा जैलवक बस्ट्तु
िलमलसएको हुिपछा । साधारण शब्र्दमा भन्िे हो भिे खािको िालग उपयक्त
ु पािी िै लिमााण कायामा
प्रयोग गिपाु छा ।
लगट्टी (रोडा) (Coarse Aggregates): लगट्टी सकभर फोडेको ढुंगाको राम्रो
हुन्छ। खोिाबाट लिकािेको वलियो त हुन्छ तर अलि लचप्िो हुन्छ। खस्रो,
बांगो र वलियो खािे लगट्टी प्रयोग गिाु पर्दाछ। ४ इन्चको ढिाि गर्दाा ३/४”
(पौिे इन्च) भन्र्दा सािो लगट्टी प्रयोग गिाु पर्दाछ र २ र्देलख ४ इन्चसम्मको
ढिािमा भिे १/२” भन्र्दा सािो लगट्टी प्रयोग गिाु पर्दाछ। लचलिो, गोिो,
चेप्टो लकलसमको लगट्टी प्रयोग गिहाु र्दुाँ िै । ljb]zdf b'O{ lsl;dsf] lu6\6L kfOG5 . != ufa|f] @= r'g9'+uf. 9nfg sfo{df
ufa|f] k|of]u x'G5 eg] cGo sfddf r'g9'+ufsf] lu6\6L k|of]u x'G5 .
माटो (Mud): लिमााण कायाको िालग प्रयोग गररिे माटो जलमिमलु ि घलटमा १ लफट
गलहरो खालडोबाट मात्र लझक्िपु छा । त्यो माटो घांस, रुखको जरा र स-सािा ढुंगा
भएको हुिहुर्दाँ िै । पहेंिो वा कािो बिौटे िेस्ट्याइिो माटो हुिपु र्दाछ। माटो लिउि
िगाउि र गारोको मसिाको िालग प्रयोग गररन्छ।
छड (फिामे डण्डी/रड) (steel rod): लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो फिामबाट बिेको
गोिो तर लिकै िामो बस्ट्तुिाई रड वा डण्डी वा छड भन्र्दछि।् तन्कि सक्िे सभं ाविा
भएको सरं चिामा यसको प्रयोग गररन्छ जसिे गर्दाा तन्किे भार थाम्ि सलजिो हुन्छ।
लखया ििागेको, तेि लग्रज आलर्द ििागेको गणु स्ट्तर लचन्र भएको फिामे डण्डी प्रयोग
गिापु र्दाछ। भविको छतमा ढिाि, पि
ु आलर्दमा, गरोको कुिा-कुिामा झ्याि-ढोकाको
लसि िेभरमा ढिाई गर्दाा डण्डीको प्रयोग गिपाु छा ।
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बााँस (Bamboo): लिमााण कायामा प्रयोगका िालग बााँस लछप्पेको र्दररिो वलियो हुिपु र्दाछ। बााँस
भवि आलर्द सरं चिाहरुमा प्रयोग गररन्छ जस्ट्तै: छािामा, ढोका, झ्यािमा, पालटाशि गिा आलर्द।
त्यस्ट्तै खट लिमााणमा पलि प्रयोग गिा सलकन्छ। हाम्रो गाउाँघर लतर बास लिकै उपयोगी लसद्ध भएको
छ। t/ ljb]zdf afF;sf] v6sf] ;6\6f :6Ln tyf kmnfdsf] /]8Ld]8 :sfkmf]N8LËsf] k|of]u
x'G5 .

डकर्मी काया गिा आिश्यक पिे र्मूख्य-र्मूख्य औजार तर्था उपकरण (यन्त्र)/र्मलशिहरु:
डकमी ज्यावि (Brick Trowel): यो गारो बिाउि अलत आवश्यक पिे ज्यावि
हो। यो मसिा लटप्ि, हालि र मसिा लमिाउि प्रयोग गररन्छ। ज्यावििे ईट्टा काट्िु
हुर्दाँ िै । मसिामा सधैं गाडेर राख्िु हुर्दाँ िै । काम सके पलछ सफा गरे र राख्िपु र्दाछ।
बटाम (Mason’s Square): लचत्रमा र्देखाइको जस्ट्तो हुन्छ। किार वा टी वा क्रस गारो हरु िगाउर्दााँ
िाइिहरुिाई ९० लडग्रीमा लर्दि अथाात समकोण बिाउि बटामको प्रयोग गररन्छ। िेआउट गिे वेिामा पलि बटामको प्रयोग गिा सलकन्छ।
लस्ट्प्रट िेभि (Spirit Level): घण्टी र समति लमिाउि यसिाई प्रयोग गररन्छ। यसको िम्बाई ३००
र्देलख १००० लम.लम. हुन्छ। यसमा एउटा समति िेभि ट्यबु र र्दईु वटा घण्टीको ट्यबु हुन्छि।् ट्यवु लभत्र
लस्ट्प्रट भररएको हुन्छ। ट्यवु लसधा िभई घमु ाउरो परे को हुन्छ। यसिाई लहफाजत साथ चिाउि पछा र काम
सलकएपलछ सफा गरे र राख्िपु छा ।
पाईप िेभि (Pipe Level): यो १०-१३ लम.मी. गोिाइको पारर्दशाक पाइप हो। यसमा लवचमा
फोका िहुिे गरर पािी भररन्छ। पािीिे आफ्िो सहत आफै लमिाउाँछ को लसद्धान्त अिसु ार
यसिाई तेसो सतह (horizontal level) जाच्ि प्रयोग गररन्छ। यसिाई बटािाु हुर्दाँ िै र पािी
राख्र्दा हावाको फोका हुिु हुर्दाँ िै । चलु हएको पाइप प्रयोग गिा हुर्दाँ िै र s'lNrg] ठाउाँमा राख्िु हुर्दाँ िै ।
डकमी धागो (Line Pins): लिमााण काया गर्दाा िाइि लसधा गिाको िालग अथवा र्दईु ररफरे न्श लबन्र्दबु ाट
लसधा पारे र अको लबन्र्दु खडा गिा धागोको प्रयोग गररन्छ। धागो गांठो पिा लर्दिु हुर्दाँ िै । काठको लकलिामा
वा के ही बस्ट्तमु ा डलिो बिाइ राख्िपु छा । . ljb]zdf o;nfO{ kmL; nfOg klg elgG5 .
ज्वाइन्टर (Jointer): यो धागक
ु ो औजार हो जिु ठाडो मसिाको जोडाईिाई लफलिलसगं गिा प्रयोग गररन्छ।
पखाािको मोहोडा राम्रो बिाउि र मसिाको जोडाईबाट पािी िलछराउिको िालग प्रयोग गररन्छ। तेसो
मसिाको जोडाईिाई लफलिलसंग गिा प्रयोग गररिेिाई रिर (runners) भलिन्छ।
गेज रड (Gauge rod): यसिे सि िाप्िे काम गर्दाछ। यो काठको िठ्ठीमा ईट्टाको
मोटाइ र मसिाका जोिीमा लचन्र िगाइन्छ। गारोको सि यस लचन्रलसत लमिाइन्छ।
लचन्र िगाएको एक भागिाई एक गेज भलिन्छ। यसको िाप प्रष्ट र बराबर हुिपु छा ।
कराई (mortar pan): तयारर मसिा राख्ि प्रयोग गररन्छ। िेपािमा यो बलढ प्रचििमा छ।आजभोिी
त प्िालस्ट्टकको पलि पाइन्छ।
ljb]zdf s/fO{sf] ;6\6f %lsnf] sf] afN6Lg d;nf cf];fg{ k|of]u x'G5 .
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डकमी घण्टी (Plumb bob): डकमी घण्टी गारोको ठाडो िाईि लसधा पािा प्रयोग गररन्छ। घण्टीिाई घण्टी
पातासंग धागोिे जोलडन्छ। घण्टी पाता काठ, फिाम वा प्िालस्ट्टकबाट बिाइन्छ। यसिाई गारोमा छुवाइन्छ।
यसको िम्बाई घण्टीको गोिाइमा ३ लम.लम. थपेर बिाइन्छ। घागो गांठो िहुिे खािे प्रयोग गिपाु छा ।
ईट्टा काट्िे औजारहरु
डकमी चप्ु पी(Brick Axe): कसै-कसैिे यसैिे मसिा लमिाउिे काम पलि
गछा ि।् तर यसको खास काम भिे ईट्टािाई आवश्यक आकारमा काट्िे वा
टुक्र्याउिे र ईट्टा मिु ी मसिा राखेको ईट्टािाई ट्याक-ट्याक गरे र लथच्िे हो।
यो असि तथा कडा फिामिे बिेको हुन्छ। यसिाई सम्भार गिा ईट्टाभन्र्दा
कडा लचज िकाट्िे र लखया िालिबाट जोगाउिे िै हो। यो िेपािमा बढी प्रचििमा छ। कतै -कतै
बन्चरो जस्ट्तो पलि प्रयोग गररन्छ। आलखर जे प्रयोग गरे पलि ईट्टा काट्िे वा टुक्र्याउिे िै हो। o;sf]
7fpFdf ljb]zdf Jns sf6\g u|fOlG8Ë d]lzgsf] k|of]u x'G5 .
लब्रक कलटंग लचजेि (Brick Cutting Chisel): कलतपय ठाउाँहरुमा ईट्टा काट्िको िालग लचत्रमा
र्देखाएको जस्ट्तो घि (ह्याम्यर) र लब्रक कलटंग लचजेिको प्रयोग गररन्छ। लचजेि िाई िेपािीमा रामो वा
लछिा भलिन्छ। ठूिो लछिािाई ब्िोस्ट्टर (Bloster) पलिभलिन्छ। यसको िाप १०० लम.लम. सम्म
चौडाइ हुन्छ। यसिाई लचलपंग गिा पलि प्रयोग गिा सलकन्छ। लछिा असि फिामबाट बिाइएको हुन्छ।
काम गर्दाा-गर्दाा लछिाको टाउको च्याउको छाता जस्ट्तो भएमा लछिा प्रयोग गिा हुर्दाँ िै । धार पलि लठक्क
लतखो राख्िपु छा ।
ईट्टा काट्िे घि (Brick hammer): ईट्टा काट्र्दा यसिाई प्रयोग गररन्छ। यो फिामको कुटोको
आकारको हुन्छ। यसको तौि ३००-३५० ग्रामसम्म हुन्छ। घिको लबंड र घि कलस्ट्सएको हुिपर्दाछ।
कडा ढुगं ा काट्िु बा ठोक्िु हुर्दाँ िै ।
ईट्टा काट्िे मलशि: लवजि
ु ी उपिब्ध भएको ठाउाँमा ईट्टा काट्िे मलशिको प्रयोग गरे र पलि लबलभन्ि
साइजमा ईट्टािाई लछटो-छररतो तररकािे काट्ि सलकन्छ। तर यसको िालग प्रयाि अभ्यास गररिपु छा ।
टेविमा जडाि गिे मलशि पलि हुन्छ तर लडस्ट्क-कटर प्रयोग गरे र ग्राइलन्डंग मलशिको प्रयोग गरे र पलि ईट्टा
काट्ि सलकन्छ।
गेज बक्स (Gauge box): ठोस पर्दाथाहरु जस्ट्तै लसमेन्ट, वािुवा, लगट्टी आलर्द िाप्ि र खिाउि प्रयोग
गरीन्छ। साधारणतया: यसको िाप १२ इन्च X १२ इन्च X १२ इन्च हुन्छ अथाात १क्यलु वक लफट
आयतिको हुन्छ।
साभेि/वेलचा (Shovel): लसमेन्ट, सख
ू ी, वािुवा, रोडा आलर्द उठाएर अको
भाडामा खिाउि र मसिा आलर्द मछ्
ु ि यो उपयोगी हुन्छ तर कतै-कतै कोर्दािोिे
पलि यसको काम गिे गरे को पाइन्छ।
बाललटि (Bucket): बके टवा बाललटि पािी राखेर ओसार-पसार गिा प्रयोग गररन्छ। यर्दी बाललटिमा िापको
लचन्र िगाइएको छ भिे पािी िापेर मसिा वा माि तयार गर्दाा सलह मात्रामा प्रयोग गिा सलकन्छ।
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मसिा मछ्
ु ि प्िेट (Mortar plate): मसिा वा माि तयार गिा मोटाार प्िेटको प्रयोग
गररन्छ। हुि त यर्दी भईू ं िै सफा, समथि र मसिा बगेर िजािे छ भिे प्िेटको आवश्यकता
पर्दैि तर पलि यसमा मछ्
ु र्दा काया स्ट्थि सफा रहिे र मसिा पलि बगेर खेर जांर्दिै ।
िाप्िे टेप (Measuring Tape/Rule): रे लखक (िम्बाई) िापका िालग प्रयोग हुिे
औजार िाप्िे टेप वा लफिा हो।
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अभ्यास पत्र: डकर्मी काया, लिर्मााण सार्माग्री र औजारहरुबारे जािकारी
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के
HOW
कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
डकमीकाया, लिमााण सामाग्री तथा औजारहरुहरुबारे जािकारी

लिमााण सामाग्री तथा औजारहरु एक-एक गरे र र्देखाउाँर्दै िाम र के कामको िालग प्रयोग गररन्छ भन्िे
• आवश्यक औजारहरु र सामाग्री भएको ठाउाँमा जािे
• सबैिे पािै-पािो (प्रलशक्षकको उपलस्ट्थलतमा) िाम र के कामको िालग प्रयोग गररन्छ भन्िे।
• कसैिे गललत गरे अरुिे सच्याउिे िभए प्रलशक्षकिाई सोध्िे।
• लिकालिएको औजार तथा सामाग्रीहरु पिु : व्यवलस्ट्थत तररकािे उपयक्त
ु ठाउाँमै राख्िे।

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोतसार्माग्रीहरु/

२०'
सामाग्रीहरु: ईट्टा अलि ईट्टाका लवलभन्ि भागहरु र गणु हरु, हिोब्िक र ढुगं ा, लसमेन्ट, वािवु ा, लगट्टी,
माटो, बााँस, पािी, छड (डण्डी)
औजारहरु: डकमी ज्यावि, बटाम, लस्ट्प्रट िेभि, पाईप िेभि, डकमी धागो, ज्वाइन्टर, गेज रड,
कराई, डकमी घण्टी, ईट्टा काट्िे औजारहरु (डकमी चप्ु पी, लछिा, ईट्टा काट्िे घि, ईट्टा काट्िे
मेलशि), गेज बक्स, साभेि/वेलचा र मसिा मछ्ु िे प्िेट।
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: डकर्मी काया, लिर्मााण सार्माग्री र औजारहरुबारे जािकारी
१. इट्टामा हुि पिे मख्ु य-मख्ु य गणु हरु भन्िहु ोस।्
उिर:
• ईट्टा कडा हुिपु छा ।
• ईट्टा र्दररिो, वलियो, खाँलर्दिो हुिपु छा ।
• ईट्टाको रंग, आकार र साइज एकिास हुिपु छा ।
• ईट्टा राम्ररी पाके को हुिपु छा ।
• ईट्टाचके को वा कमजोर र्देलखिु हुर्दाँ िै ।
• धारणतया १ लमटर उाँचाईबाट खसालर्दा अथवा काम गरररहाँर्दा हातबाट फूस्ट्काँर्दा िफुट्िे हुिपु र्दाछ।
• ईट्टािाई पािीमा २४ घण्टा लभजाउाँर्दा ईट्टाको तौिमा १/६ भन्र्दा वढी भएको ठीक हुुाँर्दिै ।
• र्दईु वटा ईट्टा ठोकाउाँर्दा “ट्वांग” अथाात घण्टीको जस्ट्तो आवाज आउिपु छा ।
२. गारो लसधा ढाडो छ लक छै ि भिेर िाप्िे औजारिाई के भलिन्छ?
उिर: घण्टी
३. गेज रड को काम के हो?
उिर: गेज रडिे गारोको सि िाप्िे काम गर्दाछ।
४. लस्ट्प्रट िेभि लकि प्रयोग गररन्छ?
उिर: लस्ट्प्रट िेभि घण्टी र समति लमिाउि प्रयोग गररन्छ।
५. लचत्रमा र्देखाएको औजार व्वाइन्टरको काम के हो?
उिर: यो धागक
ु ो औजार हो जिु ठाडो मसिाको जोडाईिाई लफलिलसंग गिा प्रयोग गररन्छ।
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िाप लििे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:िाप लििे
पररचय
िाप्िे टेप (Measuring Tape/Rule): रे लखक (िम्बाई) िापका िालग प्रयोग हुिे औजार कामवा
पेशा अिसु ार फरक-फरक हुन्छि।् प्राय: गरे र डकमी कायाको िालग िाप्िे टेप वा लफिा
भए हुन्छ। अलतिै सद्ध
ु ता (Accuracy) आवश्यक पिे कामहरुकोिालग अन्य िापका
औजारहरु जस्ट्तै क्यालिपर, भलिायर क्यालिपर, माइक्रोलमटर
आलर्दको उपयोग हुन्छ।
प्राय: गरे र िाप्िे टेपको तलिो भागमा मेलरक प्रणािी िाप
(लमलिलमटर, सेलन्टलमटर, लमटर) र मालथलिो भागमा लब्रलटस
प्रणािी िाप (िाइि, इन्च र फुट) उलिेख भएको हुन्छ। यो लस्ट्टि, फिाम, कपडा
आलर्दिे बिाइएको हुन्छ। डकमी कायाका िालग लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो साधारण तथा लस्ट्टि टेप र िामो कपडा वा फाइवरबाट
बिेको टेप प्रयोग गररन्छ। सबै खािे टेपहरुिाई प्रयोग पलछ राम्रोसंग सफा गरे र व्यवलस्ट्थत तरीकािे राख्िु पछा र टेपिाई बटािाु
हुर्दाँ िै ।
यर्म.के .यस. (MKS)प्रणािी र यफ. लप. यस. (FPS) प्रणािी
मेलरक प्रणािीिाई यम.के .यस. (MKS)प्रणािी पलि भलिन्छ। यम भिेको िम्बाई लमटरमा, तौि लकिोग्राममा र समय सेकेण्डमा
िालपिे हो। लब्रलटस प्रणािीिाई यफ. लप. यस. (FPS) प्रणािी पलि भलिन्छ। यफ भिेको िम्बाई फूटमा, तौि पाउण्डमा र समय
सेकेण्डमा िालपिे हो।
कुिै र्देशमा डकमी सम्वन्धी कायाहरुको िाप लफट, इन्च र िाइिमा लिइन्छ भिे कुिै र्देशमा लमटर, से.मी र मी.मी। कहीं-कहीं र्दवु ैको
प्रयोग पलि हुन्छ। साथै यस सम्वन्धी पररमाण लिकालिु पर्दाा क्यलू बक लफट, स्ट्क्वायर लफट र रलिंग लफट वा क्यलु वक मीटर, स्ट्व्यायर
सेमी meter वा रलिगं मीटरमा लिकालिन्छ।
जस्ट्तै: प्िाष्टर, पलिंग, र ४ इन्च र ९ इन्चको गारो स्ट्क्यायर लफट वा स्ट्क्यायर लमटरमा, १२ इन्च र्देलख माथीको गारोहरु क्यलु वक
लफट वा क्यलु वक लमटरमा िालपन्छ। ढिाि आलर्द पलि ज्यािा लििकोिालग स्ट्क्वायर लफट वा स्ट्क्वायर लमटरमा िालपन्छ तरकुिै पलि
काया जस्ट्तै प्िाष्टर, पलिंग, गारो, ढिाि यलर्द १२ इन्च भन्र्दा कम छ भिे रलिंग लफट वा रलिगं लमटरमा िालपन्छ।
युलिट

यफ.लप.यस

िम्बाई
Length

१ फूट = १२ इन्च = ८ १ लमटर = १०० सेलन्टलमटर = १ फुट = ०.३०४८ लमटर
िाइि
१००० लमलिलमटर
1 m= 3.28 ft
१ स्ट्वायर लफट
१ स्ट्वायर लमटर
१ स्ट्वायर लफट = ०.०९२९०३ स्ट्वायम
लमटर

क्षेत्रफि Area

यस.आई. (यर्म.के .यस.)

यस.आई. (यर्म.के .यस.)

1 sqm = 10.76 sqft
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आयति
Volume
तौि weight

१ क्यलु वक लफट

पाउण्ड

१ क्यलु वक लमटर

१ क्यलु वक लफट=०.०२८३१ क्यलु वक लमटर

लकिोग्राम (के जी)

1 cum= 35.32 cft
१ कें जी = २.२ पाउण्ड

उर्दाहरणहरु
क) ६० सेलन्टलमटर भन्िािे कलत लमलिलमटर हो?
उिर:सेलन्टलमटरबाट लमलिलमटरमा िाि १०िे गणु ि गिाु पछा (१ सेलन्टलमटर = १० लमलिलमटर)
६० सेलन्टलमटर = ६० X १० = ६००लमलिलमटर
ख) ६०० लमलिलमटर भन्िािे कलत सेलन्टलमटर हो?
उिर: लमलिलमटरबाट सेलन्टलमटरमा िाि १०िे भाग गिाु पछा (१ लमलिलमटर = १/१० सेलन्टलमटर)
६०० लमलिलमटर = ६००/१० = ६० सेलन्टलमटर
ग) ५ लमटर भन्िािे कलत लफट हो?
उिर: लमटरबाट लफटमा िाि ३.२८िे गणु ि गिाु पछा (१ लमटर = ३.२८
लफट)
५ लमटर = ५ X ३.२८ लफट = १६.४० लफट

घ) १५ लफट भन्िािे कलत लमटर हो?
उिर: लफटबाट लमटरमा िाि ०.३०४८ िे गणु ि गिाु 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 ओगटेको वा अन्य
कुिै बन्र्द पररलधद्धारा बिेको आकृ लतको पररमाणिाई क्षेत्रफि भलिन्छ। तसथा कुिै सतहको क्षेत्रफि बरावर िम्बाई× चौडाइ
हुन्छ। जस्ट्तै:एउटा झ्यािको िम्बाई ५ लफट छ र उंचाई ४ लफट छ भिे त्यसको क्षेत्रफि ५ लफट x ४ लफट = २० स्ट्क्याइर लफट
हुन्छ।
आयति पलि भौलतक पररमाण हो। िम्बाई, चौडाई र उाँचाई द्वारा बिेको आलकतीिाई िै आयति भलिन्छ। तसथा कुिै बस्ट्तुको
आयति बरावर िम्बाई× चौडाइ ×उाँचाई हुन्छ। जस्ट्तै लचत्रमा र्दखाएको बस्ट्तक
ु ो िम्बाई ९ इन्च, चौडाई ४ इन्च र उाँचाई २ इन्च
भए आयति ७२ क्यलु वक इन्च हुन्छ।
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अभ्यास पत्र: िाप लििे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िाप लििे

WHAT
के
HOW
कसरी

िाप लििे, र क्षेत्रफि र आयति लिकालिे

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

९० लमिेट

१. ३-४ जिाको समहू मा काम गिे तर सबै पररक्षाथीहरुिे टेप लिएर लिम्ि िापहरु लििे र एउटा
कापीमा उक्त वस्ट्तुको लचत्र (स्ट्केच) बिाइ िापहरु िोट गिे (इन्च/लफटमा र लमटर/
सेन्टीलमटरमा):
✓ पखाािको िम्बाई, चौडाई, उंचाई
✓ घरको िम्बाई र चौडाई
✓ झ्यािको िम्बाई र उंचाई
✓ ढोकाको चौडाई र उंचाई
✓ ईट्टाको िम्बाई, चौडाई र मोटाई
२. मालथ िाप लिएको सबै सरं चिाहरुको क्षेत्रफि लिकालिे
३. ईट्टाको िम्बाई, चौडाई र मोटाई िाई लहसाव गरे र आयति लिकालिे
४. प्रलशक्षक द्वारा रुजु गराउिे।

कपी, पेन्सीि, क्यालकुिेटर (मोवाइि भए मोवाइिमा भएको क्यालकुिेटर प्रयोग गिे) र िाप्िे टेप

धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: िाप लििे
१. १ लमटर बराबर कलत सेलन्टलमटर हुन्छ?
उिर: १०० सेलन्टलमटर
२. यर्दी कुिै बस्ट्तुको िम्बाई ६ इन्च, चौडाई ५ इन्च र उाँचाई २ इन्च छ भिे त्यसको आयति कलत हुन्छ?
उिर: ६० क्यलु वक इन्च
३. १ लमटर बराबर कलत लफट हुन्छ? (िाप्िे टेप हेरेर भन्िे)
उिर: ३.२८ लफट
४. १ इन्चमा कलत िाइि हुन्छ ? (िाप्िे टेप हेरेर भन्िे)
उिर: ८ िाइि
५. कुिै कोठाको िम्बाई ४ लमटर र चौडाई ३ लमटर भए क्षेत्रफि कलत हुन्छ (कोठाकुिै वस्ट्तु िापेर क्षेत्रफि लिकालिे)
उिर: १२ स्ट्क्वाइर लमटर (वा कोठा/वस्ट्तुको िाप अिसु ार)
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डकर्मीिाई आिश्यक पिे िक्शासम्िन्िी जािकारी
अध्ययि सार्माग्रीहरु:डकर्मी िाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रइगं ) सम्िन्िी जािकारी
पररचय
कुिै पलि वस्ट्तक
ु ो आकार, प्रकार र बिावट स्ट्पष्ट बलु झिे तररकािे कोररएको रे खालचत्रिाई िक्सा (ड्रइगं ) भलिन्छ। ड्रइगं गर्दाा कुिै
आकृ लतिाई बास्ट्तलबक वा समािपु ालतक (proportionate) आकारमा पेपरमा उताररन्छ अथाात ड्रइङं को माध्यमबाट ठूिो
बस्ट्तुिाई सािो वा सािो बस्ट्ति
ु ाई ठुिो बिाई र्देखाउि सलकन्छ। िक्शामा सामान्यतया: लबलभन्ि खािेलसम्वि (symbol), प्िाि
(plan), इलिभेसि (elevation) र सेक्शि (section) आलर्द र्देखाइएको हुन्छ । बास्ट्तलवक िापहरु उलिेख गररएको हुन्छ र
ड्रइगं को स्ट्केि (जस्ट्तै: १ इन्च बराबर ८) साथै शब्र्दको रुपमा अन्य आवश्यक जािकारीहरु पलि लर्दइएको हुन्छ।
प्िाि
तिको लचत्रमा एरो (arrow) द्वारा र्देखाए झै कुिै वस्ट्तुको मालथबाट हेर्दाा र्देलखिे वस्ट्तुको आकार िै त्यस वस्ट्तुको प्िाि हो।

उर्दाहरण: बाकसको प्िाि
र्दांया परट्टको लचत्रमा घरको प्िाि र्देखाइएकोछ।
यो प्िािमा सबै डाइमेन्शि (िापहरु) र्देखाइएको
छै ि तर जलत उपिब्ध छि।् त्यसको आधारमा
यसरी ब्याख्या गिा सलकन्छ।
१. चारै लतरको गारोहरु २० लफटे छि।्
२. अगाडी एउटा झ्याि र एउटा ढोका र
झ्याि गांलसएको छ।
३. सबै गारोहरु एउटै मोटाईका छि।्
४. ६ वटा झ्याि, १ झ्याि/ढोका र ४ वटा
ढोका छि।्
पनु श्च: प्लानमा आिश्यक नाप ि िानकािीहरु
शिइएको हुन्छ िसले गिात नाप अनसु ाि काम गनत
सशिलो हुन्छ
इलिभेशि
लचत्रमा एरो (arrow) द्वारा र्देखाए झै कुिै वस्ट्तुको साइडबाट लसधा हेर्दाा र्देलखिे वस्ट्तुको
आकार िै त्यस वस्ट्तुको इलिभेशि हो। चारै लतरको इलिभेसि फरक-फरक पलि हुि सक्छ
तसथा ड्रइगं हेरेर काम गर्दाा िक्शािाई राम्रोसाँग अध्ययि गिपाु िे हुन्छ।
उर्दाहरण: बाकसको इलिभेशि
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र्दांया परट्टको लचत्रमा घरको माथीको प्िाि अिसु ारको अगाडीको
इलिभेशि र्देखाइएकोछ। इलिभेशिमा िापहरु र्देखाइर्दं िै उाँचाई
िापकोिालग सेक्शि हेिाु पछा । यो इलिभेशििाई यसरी ब्याख्या गिा
सलकन्छ। laN8LËsf] prfO{, hdLgaf6 KnLGysf] prfO, ;Lnsf]
prfO{ tyf lnG6]nsf] prfO{ Plne]zgdf n]lvPsf] x'G5 . o;
afx]s jfnsf] lkmlgl;Ësf] af/] klg n]lvPsf] x'G5 .

सेक्शि
कुिै बस्ट्तुको लभत्री काटेर हेिाु पर्दााको कालपलिक प्िेि वा सतहिाई
सेक्शि भलिन्छ। बस्ट्तुको लभत्री भागबारे ड्रइङमा र्देखाउि प्िाि र इलिभेशिहरुमा धेरै अदृश्य रे खाहरु प्रयोग गर्दाा ड्रइङ स्ट्पष्ट िहुिे
भएकोिे त्यसको िालग आवश्यक ठाऊंको सेक्शि जरुरी हुन्छ।
लचत्रमा माथीको घरकोिागी जगको सेक्शि र्देखाइएकोछ।
यसिाई यसरी ब्याख्या गिा सलकन्छ।
१. जलमिको सतह (G.L.) भन्र्दा मिु ी २ लफट ३ इन्च छ।
त्यसैिे २ लफट ३ इन्च गलहरो र २ लफट ४ इन्च चौडा जग
खन्ि पिे छ।
२. १ भाग लसमेन्ट, ३ भाग वािुवा र ६ भाग लगट्टी लमसाएर
बिाएको माि (फ्रेस कंलक्रट) जगको सरुु मा २ इन्च मोटाई र
२ लफट ४ इन्च चौडा लप.लस.लस. ढालिु पिे छ।
३. गारोको चौडाई र उंचाई कलत-कलत भिेर स्ट्प्रष्ट रुपमा उलिेख
गररएको छ।
४. जलमि भन्र्दा मालथ टाईलवम सम्म जम्मा २ लफट छ।
५. टाइलवम १ फुट ३ इन्च अलिो र ७ इन्च चौडा छ।
६. लप्िन्थ िेभि भन्र्दा माथीको गारो ९ इन्चको छ।
७. चारै लतरको गारोहरु २० लफटे छि।्
८. अगाडी एउटा झ्याि र एउटा ढोका र झ्याि गालं सएको छ।
९. सबै गारोहरु एउटै मोटाईका छि।्
१०. ६ वटा झ्याि, १ झ्याि/ढोका र ४ वटा ढोका छि।्
पनु श्च: सेक्िनमा प्लानमा निेशिएको अन्य आिश्यक नाप तर्था िानकािीहरु शिइएको हुन्छ।
हाते-लचत्र (थके च)
सार्दा कागजमा पेलन्शिको सहायतािे हाते लचत्र कोिा सलकन्छ। जिु डकमी कायाको िालग लिकै उपयोलग हुन्छ। जस्ट्तै लवलभन्ि
संरचिाहरुको (गारो, झ्याि, ढोका आलर्द) िाप सलहत आफूिे बझ्ु िे भार्ामा स्ट्केच बिाइयो भिे काम गिे वेिामा लबलसार्दिै ।
थके ि
ड्रइगं िाई वास्ट्तलवक आकारमै कोिा सधैंभरी सम्भव हुर्दाँ िै र आवश्यकता अिसु ार कलहिे ठुिो र कलहिे सािो आकारमा कोिा पिे
हुन्छ त्यसैिाई स्ट्केि भलिन्छ। ड्रइगं मा स्ट्केि उलिेख गिाु आवश्यक छ। जस्ट्तै: १:१०० यो भिेको सय गिु ा ठुिो वस्ट्ति
ु ाई १
भागमा ड्रइगं लप्रन्ट गरे को वा स्ट्केच बिाएको। त्यस्ट्तै: १” बरावर ४ लफट भलिएको छ भिे ४ लफट िम्बाईिाई १ इन्चमा कोरे को
बलु झन्छ।कलहिे काही िाप चालह लर्दइएको हुन्छ तर “notto scale” (स्ट्केिमा छै ि) भलिएको पलिहुन्छ।
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भििका लिलभन्ि भागहरु
क्र.सं लचत्र
१.

२.

३.

४.

सरं चिाको अंग तर्था लििरण
जग (Foundation):
भविको वा अन्य सरं चिाको सबभन्र्दा तिको भाग जिु प्राय:
जलमिमिु ी बस्ट्छ र संरचिाको परू ा भार जलमिमा राुाँस्ट्फर
गररलर्दन्छ। जसको गारो साधारणतया मालथ र्देलखिे गारो भन्र्दा
फरालकिो हुन्छ। जग ढुंगा, इट्टा, आर.सी.सी आलर्दबाट लिमााण
गररन्छ।
लचत्रमा लप.लस.लस., टाइलवम र लप्िन्थ िेभि पलि र्देखाइएको छ।
लचत्रमा िर्देखाइए पलि लप.लस.लस. गिाु अगाडी इट्टाको सोलिंग गिे
चिि हुन्छ। सोलिंग भिेको माटोिाई कप्याक्ट गरे र सतह िेभि
लमिाई ईट्टाहरुिाई एकसरो लमिाएर राख्िु हो।
क्यलन्टिल भर(Contiliver):
यो भविको त्यस्ट्तो भागिाई भलिन्छ जसको एकालतर सपोटा
हुर्दाँ िै ।क्यालन्टिलुभर काठ, आर.सी.सी बाट लिमााण गररन्छ।

लबर्म(Beam):
भविमा बिाइिे सरं चिा जसिे भईू को स्ट्िाबको भार आफूिे
लिन्छ र पीिरमा रान्सफर गर्दाछ। यो आयातकार, वगाकाार र
धमु ाउरा हुन्छ र यो काठ, आर.सी.सी फिाम आलर्दबाट बिेको
हुन्छ। आर.सी.सी स्ट्लयाव र लबम एकै लढक्का हुिपु र्दाछ।
लपिर (Column)
कुिै पलि संरचिाको ठाडो मेम्बरिाई पलुिर भलिन्छ। लबमको
भार लपिरमा आई लपिरिे सबै भार जगमा सािे काम गर्दाछ।
लपिरको आकार चारपाटे आयतकार, बगााकार, गोिो, आलर्द
हुन्छ।
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क्र.सं
५.

६.

८.

९.

७.

लचत्र

सरं चिाको अंग तर्था लििरण
लिन्टेि कप्पु (Lintel):
झ्याि तथा ढोका मालथ काठ वा ढिािको कप्पु बिाउिपु छा ।
लिन्टेि अथाात कप्पि
ु े ठीक मालथको िोड लिएर छे उको गारोमा
रान्सफर गिे काम गर्दाछ। यो लिन्टेि काठ, ढुगं ा र फिामको
लिमााण गररन्छ।मालथको भागिाई कप्पु भिेको जस्ट्तो तिको
भागिाई लसि (cill) भलिन्छ। वीर्देशमा स्ट्टीि िीन्टेिलपि
पाइन्छ जिु सीटको हुन्छ ।
भर्याङ (Stair): एउटा तिाबाट अको तिामा सलजिै
तिमालथ ओलिाि र चढ्िका िालग क्रमवद्ध तररकािे खडु ् लकिा
लमिाएर बिाएको घरको अत्यन्त आवश्यक अगं िाई भर्याङ
भन्र्दछि।् यो काठ, ढुगं ा, ईट्टा, आर.सी.सी फिाम आलर्दिे लिमााण
गिा सलकन्छ।
ढोका(Door):
संरचिाको प्रयोग गिाका िालग गारोमा खलु िा छाडेको खोलि र
बन्र्द गिा लमलिे अंग जसबाट लभत्र र बालहर आवतजावत सलजिै
गिा सलकन्छ त्यसिाई ढोका भलिन्छ।
झ्याि (Window):
झ्याि भन्िािे गारोमा खलु िा छाडेको जसको उद्देश्य कोठामा
प्रकाश लिि, बालहर हेिा र हावाको िालग हो।
छािा(Roof):
छािा भन्िािे घरको सबभन्र्दा मालथको अगं जसिे घरिाई पािी,
घाम, लहउाँ, हावा आलर्दबाट वचावट गर्दाछ। सहर बजारलतर
आर.सी.सी, टाइि र गाउं-घर लतर जस्ट्तापाता, ढुगं ाको स्ट्लयाब,
स्ट्िेट, लझगटी र माटोको छािा प्रशस्ट्त मात्रामा प्रयोग भएको
पाइन्छ।
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अभ्यास पत्र: डकर्मी िाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रइगं ) सम्िन्िी जािकारी
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के
HOW
कसरी

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
डकमी िाई आवश्यक पिे िक्शा (ड्रइगं ) सम्वन्धी जािकारी

लर्दइएको घरको िक्शा ब्याख्या (interpret) गिे
एकि काया
िक्शा हेरी तिको प्रश्नहरुको उिर लर्दिे।
✓ घरको परू ा िम्बाई कलत छ?
✓ घरको परू ा चौडाई कलत छ?
✓ घरमा कलत वटा झ्यािहरु छि?्
✓ घरमा कलतवटा ढोकाहरु छि?्
✓ भर्याङ छ लक छै ि? कलत तलिाको घर हो?
✓ िाप कुि ईकाईमा लर्दएको छ?
✓ घरमा कलत वटा कोठाहरु छि?्
✓ झ्यािहरुको िम्बाई कलत-कलत छि?्
✓ गारो कलत चौडा छ?
✓ िक्शा कुि स्ट्केिमा छ?
िक्शा हेरी झ्याि र ढोका को िाप सलहत स्ट्केच बिाउिे
प्रलशक्षकद्वारा रुजु गराउिे।
६० लमिेट
कपी, पेन्सीि र िक्शा
(पनु श्व: प्रशिक्षकले कुनै पशन साधािण भिनको नक्िा उपलब्ध गिाउन पने छ। ति
अभ्यासकोलाशग अको पानामा िेिाइएको नक्िालाई पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: डकर्मी िाई आिश्यक पिे िक्शा (ड्रइगं ) सम्िन्िी जािकारी
१. १ इन्च बरावर ८ लफट स्ट्केि भन्िािे के बलु झन्छ?
उिर: ड्रइगं मा १ इन्च रे खा कोर्दाा वास्ट्तलवक रे खा चालहं ८ लफट रलहछ भन्िे बलु झन्छ सेलन्टलमटर
२. मालथबाट हेर्दाा र्देलखिे वस्ट्तुको आकार िाई ___________ भलिन्छ।
क. प्िाि
ख. इलिभेशि
ग. सेक्शि
घ. रे खा
३. एउटा ईट्टा वा त्यस्ट्तै वस्ट्तु लर्दएर प्िाि र इलिभेशि
बिाउि िगाउिे।
४. ३ लफट चौडा र ७ लफट अलिो साधारण ढोकाको हाते
लचत्र (स्ट्केच) बिाउि िगाउिे।
५. लर्दइएको सेक्शिमा लिम्ि कुराहरु पिा िगाउिहु ोस।्
क. लप.लस.सी को चौडाई र मोटाई
उिर: ३ लफट ६ इन्च
ख. जलमि सतह र्देखी लप.लस.लस को मिु ीसम्मको
गलहराई
उिर: ३ लफट ३ इन्च
ग. १४” गारोको उंचाई
उिर: ५ इन्च
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र्मोड्यि
ु २: तयारी कायाहरु
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३४५ लिलिबाट िेआउट गिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:िे-आउट गिे
पररचय:
सरं चिा लिमााणको िालग सबैभन्र्दा पलहिे उक्त संरचिाको रे खांकि गररिपु छा । रे खांकिको आधारबाट िै सरं चिा लिमााण गररन्छ।
संरचिा लिमााण कायाको िालग रे खांकि ज्यार्दै आवश्यक तथा महत्वपणू ा हुिे भएकोिे एकजिा कुशि डकमीिाई रे खांकिका
प्रकार, रे खांकि लवलध साथै रे खांकिको िालग आवश्यक प्रालवलधक ज्ञाि हुिु जरुरी छ।
रे खांकिको िालग समकोण आधार रे खाबाट अको रे खा (९० लडग्री कोण) बिाउि लवलभन्ि लवलधहरु (३:४:५ लवलध, बटाम लवलध,
िेभलिङ मेलसि लवलध, अलप्टकि स्ट्वायर लवलध आलर्द) छि।् हामी यहां अलघलिो र्दईु वटा लवलधहरुको चचाा गिे छौं।
रे खांकि गिाका िालग िक्शा अध्ययि गिाु आवश्यक छ। जसिे गर्दाा कस्ट्तो लकलसमको संरचिा लिमााण गिे भन्िे कुरा पलहिे िै
थाहा पाउि सलकन्छ। रे खांकिको िालग रे खांकि िाप भन्र्दा र्दवु ै छे उमा रहिे रे खांकि काठ लकिाहरु ५० सेलन्टलमटर र्देखी १ लमटर
अथाात ३ लफट जलत पर हुिपु र्दाछ। रे खांकिका िालग लवलभन्ि औजार जस्ट्तै: घि, िाप्िे टेप आलर्द आवश्यक पछा । त्यस्ट्तै आवश्यक
सामुाग्रीहरुमा काठको लकिा, फिाम लकिा, चिु आलर्द आवश्यक पछा ।
लिलडर थक्िायर/बटार्म लिलि
लवलडर स्ट्क्वायर/बटाम लवलध भन्िािे ियााँ भवि लिमााणका िालग बटाम प्रयोग गरर रे खांकि गिे लवलध हो। ५ मीटर भन्र्दा कम िामो
पखाािमा मात्र यो लवलध अपिाउि सलकन्छ।यलर्द पखााि ५ मीटर भन्र्दा िामो छ भन्िे यो लवलध अपिाउाँर्दा त्यलत भरपर्दो हुर्दाँ िै ।
त्यसैिे ३-४-५ लवलध प्रयोग गिपाु छा ।
३-४-५ लिलि
D
C
३-४-५ लवलध आवश्यक स्ट्थािमा समकोण बिाई रे कांकि गिे हो। ६-८-१०
अथवा ३-४-५ लवलध जसमा िाप्िे टेपको प्रयोगबाट ९०º कोण जााँलचन्छ। ६८-१० र ३-४-५ र्दवु ै एउटै लवलध हो। सामान्यतया: ३-४-५ लवलधमा िाप्िे
ईकाई लमटरमा हुन्छ भिे ६-८-१० लवलधमा िाप्िे ईकाइ लफट हुन्छ।

४
९

A
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३
लम

B

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ३-४-५ लिलिबाट िे-आउट गिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

तयारी कायाहरु
३-४-५ लवलधबाट िे-आउट गिे
अवस्ट्था : िे-आउट गिा भवि वा कुिै संरचिाको ड्रइगं (िाप)
के काम : ३-४-५ लवलधबाट िे-आउट गिे
कलत राम्रो: िे-आउट लर्दइएको ड्रइगं तथा िाप अिसु ार छि।् र्दबु ै वटा लवकणाहरु समाि छि।्

आवश्यक
सामाग्री, काठको लकिा वा फिामको लकिा, ईट्टा र डकमी धागो, चिू र टेप (५ मीटर वा त्यो भन्र्दा िामो) र
औजार तथा यन्त्रहरु
हतौडा (घि)
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.
२.
३.
४.
५.

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

आवश्यक औजार तथा सामाग्री सक
ं िि गिे।
काया स्ट्थि छिौट गिे।
िक्साको अध्ययि गिे।
रे खांकि गिाु पिे स्ट्थाि लिधो गिे।
संरचिाको कुिै एकसाइडको के न्ि रे खामा पिे गरी आधार रे खा1-2 तयार गिे। (आधाि
िे िाको काठ शकल्ला िाख्िा नापको ििु ै छे उहरु ५० सेन्टीशमटि िेिी १ शमटि (लगभग ३
शफट) िशत टाढा िाख्नपु छत ।

2

1

६.

आधार रे खाको एक छे उ (1 लबन्र्द)ु बाट सरं चिाको एउटा कुिा A लििे।

1

७.

A

2

A लबन्र्दबु ाट 1–2 रे खामा ३ मी को र्दरू ीमा B लबन्र्दु राखी AB तयार गिे।

1

A

३ लमटर
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B

2

होइि/
छै ि

#
८.

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो अको रे खा 3-4, A लबन्र्दबु ाट लछिे र 1-2 रे खािाई अन्र्दाजी ९०˚
बिाउिे कलम्तमा ५ मीटर िम्बाई भएको रे खा तयार गिे।
4

A

1

३ लमटर

B

2

B

2

3

९.

A लबन्र्दबु ाट 3–4 रे खामा ४ लमटरको र्दरू ीमा C लबन्र्दु राखी AC तयार गिे।
4
C

A

1

३ लमटर

3

१०.

होलशयारपवू ाक B लबन्र्दमु ा टेपको एक टुप्पो राख्िे। टेपको अको छे उ लबन्र्दु C मा राखी िाप
कलत आयो हेिे। यलर्द BC को िाप परू ै रुपमा ५ मीटर आयो भिे ∟CAB= 90˚ समकोण
हुन्छ।
यलर्द B-C को िाप ५ मीटर भन्र्दा वढी छ भिे ∟CAB= 90˚ भन्र्दा वढी हुन्छ। यसिाई
सच्याउिको िालग B–C को िाप ५ मीटर िभएसम्म A-C रे खािाई लभत्री भागमा सार्दै िैजािु
पछा । BC = ५ मीटर भएपलछ ∟CAB= 90˚ हुन्छ।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

यलर्द B–C को िाप ५ मीटर भन्र्दा कम छ भिे ∟CAB= 90˚ भन्र्दा कम हुन्छ। यसिाई
सच्याउि B–C को िाप ५ मीटर िभएसम्म A–C रे खािाई बालहरलतर सार्दे िैजािपु छा । BC=
११.

५ मीटर भएपलछ ∟CAB= 90˚ हुन्छ।
फे री AC रे खािाई आधार मािी माथीकै लवलध प्रयोग गरी CD पिा िगाउिे। जसबाट
∟ACD = 90˚ बिाउिे।

१२.
१३.

त्यसैगरी ∟CDB= 90˚ र∟DBA= 90˚ बिाउिे।
लवकणा (Diagonal) CB र लवकणा AD जााँच्िे। (CB=AD भयो भिे मात्र
∟A=∟B=∟C=∟D=90˚ हुन्छ।)(१५ मीटर िम्बाईमा ०.५ लडग्री (३० लमिेट) भन्र्दा
वढी तिमाथी भालिु हुर्दाँ िै ।िापहरु वढीमा ± १० मी. मी. टोिरे न्स सम्म हुिपु छा ।
4
3

6

C

D

4

B

2

५ लमटर

४ लमटर

A

1

३ लमटर
5

3

१४. डकमी धागो अिसु ार चिू िे भईू मा लचन्ह िगाउिे।
१५. काया सम्पन्ि भइसके पलछ काया स्ट्थि र औजारहरु सफा गिे।
१६. सामाग्री तथा औजारहरु भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:-
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होइि/
छै ि

अभ्यास पत्र: ३-४-५ लिलिबाट िे-आउट गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के
HOW
कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
३-४-५ लवलधबाट िे-आउट गिे

३-४-५ लवलधबाट िे-आउट गिे
• ३-४प्रलशक्षाथीहरुको समहू बिाउिे
• िे-आउट गिा िाप/ड्रइगं , आवश्यक औजारहरु र सामाग्री संकिि गिे
• समहू मा लमिेर ३-४-५ लवलधबाट िे-आउट गिे
• प्रलशक्षकिाई र्देखाएर िबझु ेको कुराहरु सोध्िे
पनु श्च: अभ्यासकोलाशग प्रशिक्षकले फिक-फिक नाप शिनहु ुनेछ।

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

१२०'
काठको लकिा वा फिामको लकिा, ईट्टा र डकमी धागो, चिू र टेप (५ मीटर वा त्यो भन्र्दा िामो)
र हतौडा (घि)

धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: ३-४-५ लिलिबाट िे-आउट गिे
१. िे-आउट गिे कुिै र्दईु लवलध के -के हुि?्
उिर: ३:४:५ लवलध र बटाम लवलध
२. यर्दी एक तफा को साइड ३ लमटर, अको तफा ४ लमटर छ भिे समकोण (९०लडग्री) पाउि र्दोसो र तेस्रो लवन्र्दहु रु लवचको र्दरु ी
कलत हुन्छ?
उिर: ५ लमटर
३. लवलडर स्ट्क्वायर/बटाम लवलधबाट रे खांकि गर्दाा के को प्रयोग गरे र समकोण प्राि गिा सलकन्छ?
उिर: बटाम
४. िे-आउट लकि गिे?
उिर: िे-आउट गरे र कुिै संरचिा जस्ट्तै जग, गारो आलर्द िक्शा अिसु ार बिाउि सलकन्छ।
५. तिको लचत्रमा BC कलत हुन्छ यलर्द AD र BC बराबर छि् भिे?
4
3

6

C

D

4

B

2

? लमटर

१२ लमटर

A

1

९ लमटर
5

3

उिर: १५ लमटर
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गारो िगाउि र्मसिातयार गिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:गारो िगाउि र्मसिा तयार गिे
पररचय:
गारो जोडाइका िालग मसिा अथाात (mortar) को जरुरत पछा । मसिा राम्रो लचप्याइटो माटो मछु े र वा सलु खा वा चिु आलर्दको
प्रयोग गरे र पलि विाउि सलकन्छ। तर वलियो गारो िगाउिकोिालग लसमेन्ट मसिा प्रयोग गिाु राम्रो हुन्छ। तसथा हामी यहां मलशिको
मद्दत लविा हातैिे लसमेन्ट मसिा बिाउिे तरीका चचाा गिे छौं।
लसमेन्ट मसिा भन्िािेलसमेन्ट, वािुवा र आवश्यक मात्रामा पािी लमिाएर बिाइएको सलम्मश्रण हो। गारो बिाउि साधारणतया एक
भाग लसमेन्ट र लतिर्देलख ६ भाग वािवु ा1:3-1:6 (अिपु ातमा बिाइन्छ। लसमेन्ट र वािवु ाको मसिा बिाउाँर्दा पािी सफा खाि
िायकको प्रयोग गिपाु र्दाछ। िलु ििो, ढिबाट बगेको वा गलु ियो पर्दाथा लमलसएको वा फोहोर पािी कलहलयै प्रयोग गिाु हुर्दाँ िै ।
लसमेन्ट राम्रो गणु को हुिपु छा । लचसोपििे गर्दाा डलिा परे को लसमेन्ट प्रयोग गिाहु र्दुाँ िै । वािुवा सफा, झारपात िलमलसएको, कांच,
काठका टुक्राहरु िलमलसएको, सद्ध
ु लसलिका र र्दािा र्दािा भएको र खस्रो अलि कडा र वलियोपलि हुिपु छा ।
साधारणतया लसमेन्ट ५० के जी बोरामा आउाँछ। पािीको मात्रा तोलकए बमोलजम लिि पिे हुन्छ। पािीको मात्रा बढी भयो भिे बलछ र
वलियो पलि हुर्दाँ िै भिे पािीको मात्रा कम भयो भिे काम गिा असलजिो हुन्छ भिे िजम्िे पलि हुिसक्छ पािी मात्रा वािुवामा
भरपछा । सक
ु े को वािवु ािाई धेरै पािी चालहन्छ।
मसिा िस्ट्सार्दार हुिपु र्दाछ। मसिा बिेको २ घण्टा लभत्र प्रयोग गरी सक्िु पिे हुन्छ।
पनु श्च: गािोलाई िथतै प्लाष्टि गनत पशन एउटै तिीकाले मसला बनाइन्छ। ति अनपु ात भने तलमाशर्थ हुन सक्छ। िथतै: ४ इन्चको
पाशटतिन गािो लगाउन १:३ िेशिन १:४ मा मसला तयाि गने गरिन्छ भने त्यो भन्िा मोटाईको गािो लगाउन सामान्यतया: १:६ को
शसमेन्ट मसला तयाि गरिन्छ। त्यथतै गिी गािोमा प्लाष्टि गनत १:४ िेशि १:६ सम्मको मसला तयाि गरिन्छ भने शसशलंगमा प्लाष्टि गनत
१:३ िेशि १:६ सम्मको मसला तयाि गरिन्छ। ति िे भए पशन थपेशिशफके िनमा तोके अनसु ािको मसला तयाि गनत पने भएकोले
सपु िभाएिि िा हेड शमस्त्री/डकमी ले भने बमोशिमको अनपु ात ि पानीको मात्रा अनसु ाि मसला तयाि गनत पने हुन्छ।
र्मसिा तयार गिा आिश्यक पिे औजारहरु:
िार्म:
साभेि/वेलचा

प्रयोग:
लचत्र
लसमेन्ट, सख
ू ी, वािवु ा, रोडा
आलर्द उठाएर अको भाडामा
खिाउि र मसिा आलर्द मछ्
ु ि
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िार्म:
प्रयोग:
लसमेन्ट वािुवा आलर्द िाप्िे ठोस पर्दाथाको पररमाण िाप्ि
बाकस (गेज बक्स)

लचत्र

पािी िाप्िे भाडो वा बाललटि तिर पर्दाथा िाप्ि र ओसािा
(बके ट)

मसिा मछ्
ु ि प्िेट वा सम्म मसिा तयार पािा
परे को िचलु हइिे सफा स्ट्थाि

र्मसिा तयार गिा आिश्यक पिे सार्माग्रीहरु:
िार्म:
लसमेन्ट वा चिु ा

प्रयोग:
मसिा तयार पािा

वािुवा

मसिा तयार पािा

सफा पािी

मसिा तयार पािा

लचत्र

60

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: गारो िगाउि र्मसिा तयार गिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

तयारी कायाहरु
गारो िगाउि मसिा तयार गिे
अवस्ट्था : लसमेन्ट/चिु र वािुवा को अिपु ात अलि पािीको मात्रा
के काम : गारो िगाउि लसमेन्ट/चिु मसिा तयार गिे
कलत राम्रो: लर्दएको अिपु ात अलि पािीको मात्रा अिरुु प १ ब्याच १५ लमिेट लभत्र लियलमत रंग र बाह्य
वस्ट्तु रलहत मसिा (मलशिको प्रयोग लविा) तयार भएको छ
आवश्यक
सामाग्री, वािुवा, लसमेन्ट वा चिु वा ईट्टाको मलसिो धि
ु ो वा मलसिो वािुवा (लसलट), पािी, वाललटि, गेज
औजार तथा यन्त्रहरु
बक्स, मोटाार वोडा/प्िेट, सावेि (बेलचा), मेजरींग टेप (गेज बक्स िभएमा वा यर्दी कम पररमाणमा
बिाउि परे मा, गज बक्समा चीन्ह िगाउि टेप k|of]u ug{ ;lsG5)
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#
१.
२.
३.
४.

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

आवश्यक औजार तथा सामाग्री सक
ं िि गिे।
काया स्ट्थि वा मसिा बिाउिे ठाऊं सफा गिे।
मसिा बिाउि जस्ट्ता पाता वा प्िेट भईू मा लवछ्याउिे।
तोलकएको अिपु ातमा लसमेन्ट र वािवु ा मसिा बिाउिकोिालग
लवछ्याइएको प्िेट वा जस्ट्ता पाता वा िचलु हइिे सफा भईू मां
खिाउिे। जस्ट्तै १:६ को अिपु ात वा रे लसयो भलिएको छ भिे ६
भाग वािवु ा खिाउिे अलि त्यो भन्र्दा माथी १ भाग लसमेन्ट खिाउिे।

+
५.

६.

७.

सावेि (वेलचा) को सहायतािे वािुवा लसमेन्ट पणू रुा पिे
घलु ििे गरी चिाउिे। (कलम्तमा ३ पटक सम्म वलटाई पलटाई
गरी चिाउिे) र के ही बाह्य जस्ट्तै झारपात आलर्द र्देलखएमा
हटाउिे।
वािुवा लसमेन्टको लमश्रणिाई लवचमा खालडो पारी अलि अलि
पािी राखी सािो पोखरी जस्ट्तै बिाउिे।
पािी रालखसके पलछ लसमेन्ट, वािवु ा र पािीको लमश्रणिाई फे रर
िस्ट्सार्दार अिी एउटै रंगको हुिे गरी विटाई-पिटाई गर्दै चिाउिे।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

८.

तयारी मसिा लिमााण कायामा प्रयोग गिे।धेरै समय र्देलख
तयार गरे को मसिा पिु : प्रयोग गिा हुर्दिै यर्दी सक
ु े को छै ि
भिे पलि उक्त मसिािाई वािुवाको रुपमा मात्र प्रयोग गिा
सलकन्छ। कलतपय ठाउाँहरुमा आजको मसिा छोपेर भोिी
प्रयोग गिे गरे को पाइन्छ। त्यस्ट्तो त गिा हुर्दाँ है ुर्दाँ िै ।
९.
काया सम्पन्ि भइसके पलछ जस्ट्ता पाता/मसिा प्िेट अलि काया स्ट्थि र औजारहरु सफा गिे।
१०. तयारी सामाग्रीको उपयोग गिे र औजारहरु भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:- ४, ५, ६, ७ र ८
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होइि/
छै ि

अभ्यास पत्र: गारो िगाउि र्मसिा तयार गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के
HOW
कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लर्दइएको अिपु ातमा मसिा तयार गिे

लर्दइएको अिपु ात अिरुु प लसमेन्ट मसिा तयार गिे
• २-३ प्रलशक्षाथीहरुको समहू बिाउिे।
• आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे
• प्रलशक्षकिाई अिपु ात भन्ि अिरु ोध गिे : जस्ट्तै: १:४, १:६आलर्द
• प्रलशक्षकिे लर्दएको अिपु ात र पािीको मात्रा अिरुु प लसमेन्ट मसिा तयार गिाु।े
पनु श्च: अभ्यासकोलाशग शसमेन्टको सट्टा चनु , ईट्टाको मशसनो धुलो िा मशसनो िालिु ा (शसल्ट) पशन प्रयोग गनत
सशकन्छ। शकनशक उपलब्ध साधन स्रोत बचाउनु प्रत्येक व्यशिको कततव्य हो।

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

१२०'
वािुवा, लसमेन्ट वा चिु वा ईट्टाको मलसिो धि
ु ो वा मलसिो वािुवा (लसलट), पािी, वाललटि, गेज
बक्स, मोटाार वोडा/प्िेट, सावेि (बेलचा), मेजरींग टेप (गेज बक्स िभएमा वा कम पररमाणमा
बिाउि परे मा)
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: गारो िगाउि र्मसिा तयार गिे
१. १: ६ को लसमेन्ट मसिा भन्िािे के बलु झन्छ?
उिर: १ भाग लसमेन्ट र ६ भाग वािवु ा
२. लसमेन्ट मसिामा प्रयोग गररिे पािीको गणु स्ट्तर कस्ट्तो हुिपछा ?
उिर: लसमेन्ट र वािुवाको मसिा बिाउाँर्दा पािी सफा खाि िायकको प्रयोग गिपाु र्दाछ। िलु ििो, ढि, िािबाट बगेको
फोहर पािी कलहलयै प्रयोग गिाु हुर्दाँ िै ।
३. लसमेन्ट मसिामा प्रयोग गररिे वािवु ाको गणु स्ट्तर कस्ट्तो हुिपछा ?
उिर: लसमेन्ट र वािुवाको मसिा बिाउाँर्दा पािी सफा खाि िायकको प्रयोग गिपाु र्दाछ। िलु ििो, ढि, िािबाट बगेको
फोहर पािी कलहलयै प्रयोग गिाु हुर्दाँ िै ।
४. लसमेन्ट मसिा बिाउि प्रयोग हुिे लचत्रमा र्देखाएको औजारको िाम के हो?

उिर: सावेि (बेलचा)
५. लचत्रमा र्देखाएको बाकसको काम के हो?

उिर: वािवु ा, लसमेन्ट, रोडा जस्ट्ता बस्ट्तहु रुको पररमाण िाप्ि
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ईट्टािाई लिलभन्ि आकारर्मा काट्िे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:ईट्टािाई लिलभन्ि आकारर्मा काट्िे
पररचय:
क्वीि क्िोजर
लकंग क्िोजर
ईट्टाका लवलभन्ि आकारका टुक्राहरु अलत आवश्यक छि।् यी
लवभेलड क्िोजर
टुक्राहरु बिाउि लसंगो ईट्टािाई काट्ि पिे हुन्छ। अको तफा परू ा
ईट्टािे मात्र गारो िगाउाँर्दा जोडाइ लमिाउि सलकर्दैि। त्यसैिे
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो गारोको जोडाई लमिाउि ईट्टाका
लवलभन्ि टुक्राहरु आवश्यक पर्दाछि।्
लमरेड क्िोजर
आर्दा इट्टा (हाप ब्याट)
ईट्टाका लिलभन्ि टुक्राहरु
Queen closer( लक्िि क्िोजर)(बेत्िा):ईट्टािाईिम्बाईलतरबाट काट्र्दा बराबर र्दईु भागमा पाइन्छ। ती
थ्री क्वाटाडा ब्याट
भागहरुिाई Queen closer भलिन्छ।
लवभेलड क्िोजर
King closer (लकंगक्िोजर):- Header र Stretcher
िाई बेपा र त्वपा आधा आधा पिेगरी लत्रकोलणय अंशमा
ईट्टािाई काटेर बााँकी रहेको भागिाई King Closer
भलिन्छ।
Bat:(ब्याट) :- ईट्टाकोिम्बाई वास्ट्तलवक िम्बाई भन्र्दा कम
छ भिे त्यसिाई Bat भलिन्छ।
Half Bat (हाफ ब्याट):-ईट्टाकोिम्बाई वास्ट्तलवक िम्बाई
भन्र्दा लठक आधा छ भिे त्यसिाई Half Bat भलिन्छ।
Three quarter bat (लति चौर्थाइ ब्याट):ईट्टाकोिम्बाईजम्मा वालस्ट्वक िम्बाईभन्र्दा लठक चार भागको
तीि भाग छ भिे त्यसिाई three quarter bat भलिन्छ।
Mitred closer (लर्मरे ड क्िोजर):- ईट्टाको चौडाई
लतरबाट 45° र्देलख 60º मा लत्रकोलणय पारामा काटेर बाुाँलक रहेको भागिाई लमरेड क्िोजर भलिन्छ।
Bevelled closer (लिभेलड क्िोजर):- ईट्टािाई चौडाईको आधा भागबाट
कालट लत्रकोलणयपारामा परू ा िम्बाईपाईन्छ भिे त्यसिाई लवभेलड
क्िोजरभलिन्छ। यसको अको लतर चौडाई परू ा हुन्छ।
काट्र्दा िा टुक्रा पार्दाा लिचार गिाु पिे कुराहरु:
सरु क्षाका सबै उपकरणहरु प्रयोग गिे। उपयक्त
ु औजारको प्रयोग भएि भिे धेरै
टुक्राहरु खेर जाि सक्छ तसथा राम्ररी ध्याि पर्ु याएर उपयक्त
ु काट्िे औजारको प्रयोग गरे र काट्िे। सलजिो हुन्छ भिेर कांचो ईट्टा भिे
लिि हुर्दाँ िै ।
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ईट्टािाई लिलभन्ि आकारर्मा काट्िे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

तयारी कायाहरु
ईट्टािाई लवलभन्ि आकारमा काट्िे
अवस्ट्था : आवश्यक टुक्राको बिावट र आकार
के काम : ईट्टािाई लबलभन्ि आकारमा काट्िे
कलत राम्रो: लर्दइएको साईजमा छ।

आवश्यक
सामाग्री, िाप्िे टेप, ईट्टा, काट्िे औजार (चप्ु पी वा ईट्टा काट्िे घि वा ईट्टा काट्िे लछिा) र घि
औजार तथा यन्त्रहरु
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

१.
२.
३.

आवश्यक औजार तथा सामाग्री सक
ं िि गिे।
काया स्ट्थि लमिाउिे।
कस्ट्तो आकार चालहएको हो (आधा, लति चौथाई, एक चौथाई, क्वीि क्िोजर, लवभेलड,
लमरेड) सोही अिसु ार पेलन्सि वा चक वा ईट्टाको टुक्रा वा लछिािे लचन्र िगाउिे।
४.
लचन्र अिसु ार सबै लतर हलका चप्ु पी वा लछिा वा काट्िे घििे हान्िे।
५.
ईट्टाको फ्रग (माथीपट्टी) भएको भाग ति पारे र चप्ु पी भए हातैमा राखेर र लछिा भए वािवु ा
माथी वा जलमिमाथी राखेर अलिी जोरसंग (चप्ु पी भए चप्ु पीिे र लछिा भए घििे) हान्िे।
कलहिे-काही धेरै चोटी पलि हान्ि पिे हुन्छ।
पिु श्व: एकर्दमै राम्रो चालहिे छ भिे मेलशिको प्रयोग गिा पिे हुन्छ।
६.
कारट्टएको ठाउाँमा िलमिेका चच्ु चा-चाच्ची छि् भिे लवस्ट्तारै हािेर लमिाउिे।
७.
काया सम्पन्ि भइसके पलछ काया स्ट्थि र औजारहरु सफा गिे।
८.
तयारी सामाग्रीको उपयोग गिे र औजारहरु भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/सवं ेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:-५
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होइि/
छै ि

अभ्यास पत्र: ईट्टािाई लिलभन्ि आकारर्मा काट्िे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के
HOW
कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
ईट्टािाई लवलभन्ि आकारमा काट्िे

ईट्टािाई लवलभन्ि आकारमा काट्िे
• एकि काया
• आवश्यक औजारहरु र सामाग्री
सक
ं िि गिे
• लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो सबै ३३ वटा बिाउिे र प्रलशक्षकिाई
र्देखाउिे
पनु श्च: अभ्यासमा तयाि गरिएका सबै िाले
क्लोििहरु पशछ गािो लगाउँिा काम लाग्छन।्
तसर्थत मल्ू यांकन गिाए पछी सबै सुिशक्षत
िाख्ने।

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक श्रोत/
सार्माग्रीहरु

१२० लमिेट
िाप्िे टेप, ईट्टा, काट्िे औजार (चप्ु पी वा ईट्टा काट्िे घि वा ईट्टा काट्िे लछिा) र घि

धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: गारो िगाउि र्मसिा तयार गिे
१. लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो आकारिाई के भन्छ।
उिर: लवभेलड क्िोजर
२. Half Bat (हाफ ब्याट) भिेको के ?
उिर: ईट्टाकोिम्बाई वास्ट्तलवक िम्बाई भन्र्दा लठक आधा छ भिे त्यसिाई Half Bat भलिन्छ।
३. Queen closer( लक्वि क्िोजर) भिेको के हो?
उिर: ईट्टािाईिम्बाईलतरबाट काट्र्दा बराबर र्दईु भागमा पाइन्छ। ती भागहरुिाई Queen closer भलिन्छ।
४. Three quarter bat (लति चौथाइ ब्याट) भिेको के हो?
उिर: ईट्टाकोिम्बाईजम्मा वास्ट्तलवक िम्बाईभन्र्दा लठक चार भागको तीि भाग छ भिे त्यसिाई three quarter bat
भलिन्छ।
५. King closer (लकंगक्िोजर) भिेको के हो?
उिर: Header र Stretcher िाई आधा आधा पिेगरी लत्रकोलणय अंशमा ईट्टािाई काटेर बााँकी रहेको भागिाई King
Closer भलिन्छ।
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र्मोड्यि
ु ३: ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु

69

४ इन्च ईट्टाको थरे चर बााँण्डर्मा लसिा िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:४ इन्च ईट्टाको थरेचर बााँण्डर्मा लसिा िाि िगाउिे
ईट्टाको जोडाई :
गारोहरु सोझो र सरू लमिाएर िगाउिु पछा । गारो बिाउाँर्दा लभत्र र बालहर ईट्टाका जोलिाहरु ति-मालथ लसधा िपिे गरी राम्ररी लगिो
मसिामा इटा अगालड-पछालड लघसार्दै मसिािे समात्िे गरी िगाइन्छ। गारो बिाउाँर्दा जोिीहरु छलिु पछा ।

माथीको लचत्रमा ईट्टा िगाउिे गित तरीका र्देखाइएको छ माथीको लचत्रमा प्रत्येक िेयर वा सिमा ईट्टा िगाउिे सलह तरीका
जसिे गर्दाा बोलण्डंग (जोडाई) कमजोर हुन्छ। माथीको र्देखाइएको छ जसिे गर्दाा बोलण्डंग (जोडाई) वलियो हुन्छ। यस्ट्तो
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो हुि हुर्दाँ िै लकिलक यसमा कलतपय बोलण्डंगकोिालग ईट्टािाई आवश्यक साइजको टुक्रा (क्िोजर)
ईट्टाहरु एउटै ठाडो िाइिमा परे का छ्ि।्
बिाएर कुिाको ईट्टा पछी राख्ि पिे हुन्छ।
गारो िगाउाँर्दा स-सािा टुक्रे ईट्टाहरु सके -सम्म कम प्रयोग गिाु पछा । अझ हाम्रो जस्ट्तो मि
ु ुकमा त झि भक
ु म्प आउि सक्िे भएकोिे
भक
ु म्प प्रलतरोलध र वलियो गारो िगाउिपु छा । त्यसकोिालग लचत्रमा र्देखाएझै गारोको जोिीहरुमा ठाडो डण्डी राख्िु पछा । यो डण्डी
जग र्देलख िै सरुु गरी छािाको िस वा छत ढिािमा जाम गिापु छा । त्यसैगरी गारोहरु जोलडएको
ठाउाँमा लचत्रमा र्देखाएझै गरी डण्डीको प्रयोग गरे र ढिाि गिपाु छा ।
लसमेन्ट वािवु ाको मसिाबाट जोडाइ गर्दाा ईट्टािाई लभजाउिु अलिवाया छ। यसो गिाािे
मसिामा भएको पािी ईट्टािे सोस्ट्ि पाउाँर्दिै । माटोको मसिा प्रयोग गरी गारो िगाउाँर्दा ईट्टा
लभजाउि आवश्यक छै ि। गारोको मोहडामा मालथलिो ईट्टािे तलिो सिको ईट्टािाई कमसेकम
मालथलिो ईट्टािे एक चौथाई भागिे लथलचएको हुिपु र्दाछ। ईट्टाको जोडाइ जथाभावी िगाउिािे
गारो कमजोर मात्र हुिे होइि, घरको शोभा समेत घट्िे हुन्छ। प्िाष्टर िगरी ईट्टाको मात्र शोभा
र्देखाउिु पिे ठाउाँमा त झि उलचत जोडाइको ठुिो खााँचो पर्दाछ। जोडाइ लमिाएर गारो बिाउाँर्दा ज्यार्दै वलियो र वजि बोक्िे हुन्छ।
गारोमा एक पत्र मसिा र एक पत्र ईट्टा रालखन्छ। यसरी एक पत्र ईट र मसिाको समहू िाई सि (Course) भलिन्छ। िामो िामो
गारो बिाउाँर्दा गारोमा खडु ् लकिाहरु (racking) छोलड टुक्रा गररन्छ। यसो गर्दाा अको ियााँ गारो जोड्ि सलजिो हुन्छ र Bond लमलि
जान्छ।त्यस्ट्तगै ारो बिाउाँर्दा अको ियााँ गारो थप्ि र्दााँती छोलडन्छ।
गारो बिाउाँर्दा ध्याि लर्दिपिे आिारभूत तथ्यहरु:
• गारोमा प्रयोग गिे मसिा िस्ट्सार्दार हुिपु र्दाछ र कलहलयै राम्ररी िमछ
ु े को र सक
ु े को मसिामा गारो बिाउिु हुर्दाँ िै ।
• गारो मालथ मसिा िाम्चो आकारमा चेप्टो हुिे गरी राख्िपु र्दाछ। यसिाई ६०० र्देलख १००० लम. लम. सम्म मात्र
राख्िपु र्दाछ। कारण धेरै िामो भयो भिे मसिा सक्ु छ।मसिा लचलिो हुिे गरी िघोटी बीच भागमा हलका खालडो बिाउिु
पर्दाछ। यसो गर्दाा ईट्टा उलचत ठाउाँमा समतिसगं लमिाउि सलजिो हुन्छ।
• गारो बिाउाँर्दा सधैं कुिाबाट शरुु गिापु र्दाछ। गारो गेजमा िगाउिपु र्दाछ। गारो गेजको आधारमा िगाउाँर्दा सतह समति भएर
बस्ट्छ।
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• बेिा बेिामा धागो ठाउाँमा छ छुैि हेिपाु र्दाछ।धागो तान्र्दा िलच्किु हुर्दाँ िै ।
• गारो सतह समति र घण्टीमा िगाउिपु र्दाछ।
• गारो बिाउाँर्दा ठाडो र जोिीहरु मसिािे पणू ा रुपिे भिाु पछा ।
• ईट्टाको सतहिाई धागोको सतह भन्र्दा ति वा माथी कलहलय गिाु हुर्दाँ िे । धागोको मख्ु य काम सतह लमिाउिु र गारोिाई
समािान्तर लसधा बिाउिु हो। धागो तन्काएर रालखन्छ र बााँकी धागोको बीच भागमा िच्किु हुर्दाँ िै । िामो-िामो गारो
बिाउाँर्दा गारोको बीच भागमा धागो उचालिि सक्छ लवचार पर्ु याउिपु छा ।
• गारो िगाउाँर्दा कसै-कसैिे सख्ु खा भयो भिेर पािी खन्याउिे गरे को पाइन्छ। त्यसरी पािी कलहलयै खन्याउिु गिाु हुर्दाँ िै
लकिभिे यसिे मसिामा भएको लसमेन्ट र वािवु ा छुत्याइलर्दन्छ। पािीसगं लसमेन्ट बालहर जान्छ र गारो कमजोर हुन्छ।
• गारो िागाउिे काया भइरहाँर्दा स-सािो िलमिेको काममा झको मािेर हेिचक्राइ कलहलयै गिाु हुर्दाँ िै ।
• िापहरु वढीमा ± १०लम. लम.टोिरे न्स (tolerance) सम्म हुि सक्िेछ।
• ईट्टा पयााप्त मात्रामा लभजेको हुिपु र्दाछ। ड्रमबाट बालहर लिकािेको १० – १५ लमिेट पलछ मात्र प्रयोग गिाु पिे हुन्छ।
• ईट्टाको बीचमा राखेको मसिाको मोटाइ समाि सािाखािा १० लम. लम. हुिपु छा ।(प्रत्येक ठाउाँमा बराबर र्देलखिु पिेछ)।
• ईट्टाको प्रत्येक सिको मालथलिो िाइि लसधा हुिपु िेछ।
• ठाडो जोिीहरु एक अकोलसत समािान्तर हुिपु िेछ।
• फ्रग Frog (ईट्टाको मसिा भिे खालटो भएको भाग) िाई मालथ पट्टी पािापु छा । जसिे गर्दाा गारोको जोडाई वलियो हुन्छ।
क्युररंग
लसमेन्ट मसिािे िगाएको गारो, प्िाष्टर र कंलक्रट बाट बिेको संरचिाहरुिाई क्यरु रंग गिा पछा । क्यरु रंग गर्दाा सरं चिाहरु लवस्ट्तारै
जम्र्दै जाि पाउछ र झि वलियो हुन्छ। यो खास सख्ु खा भैहालि िलर्दि पािी खवु ाउिे कुरा हो लकिलक लसमेन्टमा पािी भएपलछ
रसायलिक प्रलतलक्रया भएर जम्छ । हुित आजभोिी लबलभन्ि के लमकिहरु हािेर पलि क्यरु रंग गररन्छ तर कम खलचािो र भरपर्दो
तररका क्यरु रंग गर्दाा पािी हालिे र सक्ु ि िलर्दिे हो। त्यसकोिागी जटु बोरा जस्ट्तो बस्ट्तुिाई पािीिे लभजाएर पलि राख्ि सलकन्छ।
अझ ढिािमा त सामान्यतया: ७ र्देलख २८ लर्दि सम्म सख्ु खा हुि लर्दिु हुर्दाँ िै । त्यस्ट्तै प्िाष्टर गिाु भन्र्दा अगाडी पलि गारोिाई
क्यरु रंग गिाु पछा र पछाडी पलि। गारो िगाउाँर्दा इट्टा वा ब्िकिाई लभजाएको कारण पलि त्यलह हो। ढिािमा क्यरु रंग गर्दाा त चारै लतर
माटोको लडि बिाएर पलि पािी जमाउि सलकन्छ। क्यरु रंग गर्दाा ध्याि लर्दि पिे कुरा के हो भिे मसिा वा माि लगिो हुर्दै क्यरु रंग गिे
भिेर पािी खिाउि भिे हुर्दाँ िै यसो गर्दाा लसमेन्ट बगेर जािसक्छ र ठुिो िोक्शाि हुन्छ। जे भए पलि आफूिे बिाएको संरचिा वलियो
बिाउि क्यरु रंग गिा अललछ गिा भिे लवलकुिै हुर्दाँ िै ।
बााँण्ड
सामान्यतया: ४ प्रकारका बााँण्डहरु प्रचलित छि।् लत हुि:् स्ट्रेचर बााँण्ड, हेडर बााँण्ड, इलं लिस बााँण्ड र फ्िेलमस बााँण्ड
सबै बााँण्डहरुमा बोलण्डगं कोिालग ईट्टािाई काटेर (क्िोजर बिाएर)राख्ि पिे हुन्छ।
थरे चर बााँण्ड
लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको सबै ईट्टाहरुकोिम्बाई पट्टी फे स पिे गरी बिाएको
बााँण्डिाई स्ट्रेचर बााँण्ड भलिन्छ। स्ट्रेचर बााँण्ड १/२ ईट्टामोटाईको अथाात ४ इन्च पालटासि
गारो िगाउि उपयोगी हुन्छ। कुिै लिलश्चत िम्बाईमा
गारो रोक्िु परे मा आधा ईट्टा गारोको छे उमा रालखन्छ।
गारोमा वजि िपिे ठाउाँमा िगाइन्छ यस्ट्तो बााँण्ड प्रयोग
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गररन्छ। जस्ट्तै: कौसी, पखााि, बगैंचाको गारो आलर्द।

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ४ इन्च ईट्टाको थरेचर बााँण्डर्मा लसिा िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
४ इन्च ईट्टाको स्ट्रेचर बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात
के काम : ४ इन्च ईट्टाको स्ट्रेचर बााँण्डमालसधा वाििगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ (स्ट्रेचर
बााँण्ड अिसु ार छ)। मसिाको अिपु ात तोलकए बमोलजम छ।
आवश्यक
सामाग्री, ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट
औजार तथा यन्त्रहरु
िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िक्सा अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
लिमााण कायाको आवश्यकता अिसु ार पािी भएको ड्रममा ईट्टाडुबाउिे।
स्ट्रेचर बााँण्डमा गारो िगाउाँर्दा छे उमा बन्र्द गिा आधा ईट्टाको आवश्यकता पछा तसथा िक्शा
अिसु ार आवश्यक पिे आधा ईट्टा (हाफ ब्याट्स) काटेर तयार गिे ।
बटाम प्रयोग गरी आवश्यक िाप अिसु ार रे खांकि गिे।
िक्शा अिुुसार रे खांकि गरे को सतह लमिाउिे।
ड्रममा लभजाएको ईट्टािाई पािी बालहर लिकालिे।
लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।

६.
७.
८.
९.

हो/छ

पुनश्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चुन िा ढूंगाको मशसनो धुलो िा मशसनो िालुिा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।

१०.

ज्यावििे मसिा उठाउाँर्दै गारोकोिालग लचन्र िगाएको ठाउाँमा लवछ्याएर
खांलर्दर्दा कररव १० लमलिलमटर मोटाइको हुिे गरर हुिे गरी लफजाउिे।

११.
१२.

डकमी धागोको मद्दतिे पलहिो सिकोिालग िाइि लर्दिे। धागो तिक्क तलन्कएको हुि पछा
जसको मद्दतिे सिहरु िेभिमा िगाउि सलकयोस।्
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तै गरर ईट्टामा मसिा िगाउिे।

१३.

ईट्टाको छे उ-छे उबाट बढी भएको मसिा ज्याविको मद्दतिे हटाउिुे।
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होइि/
छै ि

१४.

ज्यावि वा चप्ु पीको मद्दतिे लवस्ट्तारै ईट्टािाई लथच्र्दै राख्िे।

१५.

िेभि लमिाउर्दै, िाइिमा लसधा हुिे गरर ईट्टा-ईट्टा लवच सबैमा
मसिा भरी हुिे गरी फ्रगिाई माथी फकााएर पलहिो सि (कोर्ा)
परु ा गिे।

१६.
१७.

डकमी धागोिाई मालथलिो सिकोिालग एक सि बराबर मालथ तन्काएर िाईि लर्दिे।
गारोको छे उहरु लसधा पािा र लचत्रमा र्देखाएझै जोिीहरु लमिाउि
स्ट्रेचर बााँण्डको गारोमा (२, ४, ६,... सिहरुमा आधा ईट्टाको
प्रयोग गर्दै १४ र्देलख १८ खडु ् लकिाहरु अपिाएर बांकी सि
(कोर्ा)हरु िगाउिे।
प्रत्येक सि लपच्छे गारोको घण्टी र िेभि लमिाउिे।
जोइन्टर प्रयोग गरे र मसिाको जोिी लमिाउिे।
प्रत्येक ३ वा ४ सिपलछ िोिको मद्दतद्धारा गारोको मोहडा सीधा छ छै ि हेिे।
१८. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१९. पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
• यो थरेचि बण्ड १ शिनमा १ – १.५ मी. अग्लो उँचाई सम्म मात्र शनमातण गनत सशकन्छ। लम्बाई िशत लामो पशन शनमातण गनत
सशकन्छ।
• अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ईट्टाहरु ि मसला शनकाल्नपु छत ।
• कायत गिात उपलब्ध स्रोत ि साधनहरुको अशधकतम सिपु योग गनत सक्ननु ै भशिष्यमा कुिल डकमी हुनहु ो।
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अभ्यास पत्र: ४ इन्च ईट्टाको थरेचर बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
४ इन्च ईट्टाको स्ट्रेचर बााँण्डमा लसधा वाििगाउिे

लर्दइएको ड्रइगं र अभ्यास पत्र (Drawing Sheet/Assignment)अिसु ार ४ इन्च ईट्टाको स्ट्रेचर
बााँण्डमालसधा वाििगाउिे।

८ सि

५ इट्टा बा

HOW
कसरी

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु सबै िेबिमा, घण्टीमा र
धागोमा हुिपिे छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । (स्ट्टेचर बााँण्डअिसु ार)। मसिाको मोटाई
सािाखािा १० लमलिलमटर र सबै लतर बराबर हुिपछा । कायास्ट्थि सफा हुिपछा । मसिाको
अिपु ात तोलकए बमोलजम राख्िे।

•

अभ्यास गिे र काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।

TIME
सर्मय

४२० लमिेट

RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यबार्द Thank you

ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिु , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा
स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी (प्िम्वव), वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार
वोडा, जोइन्टर
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प्रश्नहरु: ४ इन्च ईट्टाको थरे चर बााँण्डर्मालसिा िाििगाउिे
१. स्ट्रेचर बण्ड १ लर्दिमा कलत अलिो उाँचाई सम्म मात्र लिमााण गिा सलकन्छ?
क. ०.२५-०.५० लमटर सम्म
ख. ०.५०-१ लमटर सम्म
ग. १-१.५० लर्मटर सम्र्म
घ. १.५-२.०० लमटर सम्म
२. ईट्टाको बीचमा राखेको मसिाको मोटाइ सािाखािा कलत हुिपछा ?
क. ५ लमलिलमटर
ख. १० लर्मलिलर्मटर
ग. १५ लमलिलमटर
घ. २० लमलिलमटर
३. गारो िगाउाँर्दा साधारणतया: Frog (ईट्टाको मसिा भिे खालटो भएको भाग) िाई कता पट्टी पाररन्छ।
उिर: मालथ पट्टी
४. स्ट्रेचर बााँण्डमा गारो िगाउाँर्दा छे उमा बन्र्द गिा कस्ट्तो खािे टुक्रा ईट्टाको आवश्यकता पछा ?
उिर: आधा ईट्टा (हाफ ब्याट्स) को
५. लचत्रमा र्देखाएको मध्धे कस्ट्तो गारो हुि पछा र लकि?

उिर: र्दोश्रो लचत्र जस्ट्तो लकिलक पलहिोमा बोलण्डंग (जोडाई) कमजोर हुन्छ। यसमा कलतपय ईट्टाहरु एउटै ठाडो िाइिमा परे का
छ्ि।् तर र्दोश्रो गारोमा त्यस्ट्तो छै ि र सलह तररकािे िगाइएको छ जसमा बोलण्डंग (जोडाई) वलियो हुन्छ।
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९ इन्च ईट्टाकोहेडर बााँण्डर्मा लसिा िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:९ इन्च ईट्टाकोहेडर बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
हेडर बााँण्ड
लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको सबै ईट्टाहरुको टाउको (चौडाई) पट्टी फे स पिे गरी बिाएको बााँण्डिाई हेडर बााँण्ड भलिन्छ। हेडर
बााँण्डिाइ हेलडंग बााँण्ड पलि भलिन्छ। ईट्टाहरुको खप्ट्याई (ओभिलयाप) टाउको पट्टी लठक आधामा हुन्छ र छे उ-छे उमा लमिाउि
एउटा सि छोडेर ३ पाउ राख्िपु छा । त्यस्ट्तै किारमा पलि ३ पाउको जरुरत पछा ।

हेडि बाँण्डको गािो त्यशत िशलयोहुिँ नै त्यसैले लोड ब्यरिंग िाल (सबै लोड गािोले शलने ि शपलि नभएको) मा यो उपयि
ु हुिँ नै । यो
घमु ाउिो परे को गारो बिाउि परे मा उपयोगी हुन्छ साथै जगमा पलि प्रयोग गररन्छ।

पलहिो, तेस्रो, पाचौं.... सिहरु

55
तीि पाउ

5555 55 5

55 5

र्दोस्रो, चौथो, छै ठो.... सिहरु
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तीि पाउ

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ९ इन्च ईट्टाकोहेडर बााँण्डर्मा लसिा िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
९ इन्च ईट्टाकोहेडर बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात
के काम : ९ इन्च ईट्टाकोहेडर बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ (हेडर
बााँण्ड अिसु ार)। मसिाको अिपु ात तोलकए बमोलजम छ।
आवश्यक
सामाग्री, ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट
औजार तथा यन्त्रहरु
िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िे-आउट, िाप र अिपु ात अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
लिमााण कायाको आवश्यकता अिसु ार पािी भएको ड्रममा ईट्टा डुबाउिे।
हेडरबााँण्डमा गारो िगाउाँर्दालति पाउको आवश्यकता पछा तसथा आवश्यक पिे लति पाउहरु
काटेर तयार गिे।
आवश्यक िाप अिसु ार रे खांकि गिे।
िे-आउट अिुुसार रे खांकि गरे को सतह लमिाउिे।
ड्रममा लभजाएको ईट्टािाई पािी बालहर लिकालिे।
लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।

६.
७.
८.
९.

हो/छ

पनु श्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चनु िा ढूगं ाको मशसनो धल
ु ो िा मशसनो िालिु ा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।

१०.

ज्यावििे मसिा उठाउाँर्दै गारोकोिालग लचन्र िगाएको ठाउाँमा लवछ्याएर
खांलर्दर्दा कररव १० लमलिलमटर मोटाइको हुिे गरर हुिे गरी लफजाउिे।

११.
१२.

डकमी धागोको मद्दतिे पलहिो सिकोिालग िाइि लर्दिे। धागो तिक्क तलन्कएको हुि पछा
जसको मद्दतिे सिहरु िेभिमा िगाउि सलकयोस।्
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तै गरर ईट्टामा मसिा िगाउिे

१३.

ईट्टाको छे उ-छे उबाट बढी भएको मसिा ज्याविको मद्दतिे हटाउिुे

१४.

लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको लबजोर सिहरुमा (जस्ट्तै: १,३,५...) स्ट्रे र जोर
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होइि/
छै ि

सिहरुमा(जस्ट्तै: २, ४, ६...) लर्दइएको िाप अिसु ारको हेडर बााँण्डमा गारो िगाउिे।

पलहिो, तेस्रो, पाचौं.... सिहरु

5 5
तीि पाउ

55 55 5 5 5

5 5 5

तीि पाउ

र्दोस्रो, चौथो, छै ठो.... सिहरु

प्रत्येक सिमा:
क. ज्याविवाचप्ु पीकोमद्दतिेलवस्ट्तारै ईट्टािाई लथच्र्दै
राख्िे।
ख. िेभि लमिाउर्दै, िाइिमा लसधा हुिे गरर ईट्टा-ईट्टा
लवच सबैमा मसिा भरी हुिे गरी फ्रगिाई माथी
फकााएरिगाउिे।
ग. डकमी धागोिाई मालथलिो सिकोिालग एक सि
बराबर मालथ तन्काएर िाईि लर्दिे।
घ. प्रत्येक सि लपच्छे गारोको घण्टी र िेभि लमिाउिे।
ङ. प्रत्येक ३ वा ४ सिपलछ िोिको मद्दतद्धारा गारोको मोहडा सीधा छ छै ि हेिे।
१५.

बढु ी औिं ािे गारोको जोिीमा राखेको मसिा लथच्र्दा छाप आउि छोडेपछी जोइन्टर प्रयोग
गरे र मसिाको जोिी लमिाएर लचलिो पािे।
१६. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१७. पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
• अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ईट्टाहरु ि मसला शनकाल्नपु छत । शनकाशलएको मसला िम्न नशिएमा पनु : िालुिाको रुपमा प्रयोग
गनत सशकन्छ।
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अभ्यास पत्र: ९ इन्च ईट्टाकोहेडर बााँण्डर्मा लसिा िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
९ इन्च ईट्टाकोहेडर बााँण्डमा लसधा वाि िगाउिे

लर्दइएको ड्रइगं र अभ्यास पत्र (Drawing Sheet/Assignment) अिसु ार ९ इन्च ईट्टाको हेडर
बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे।

पलहिो, तेस्रो, पाचौं.... सिहरु

5 5
तीि पाउ

5 5 5 5555

555

तीि पाउ

र्दोस्रो, चौथो, छै ठो.... सिहरु

पनु श्च: प्रशिक्षकको शनिेिन अनसु ाि आिश्यकता अनसु ाि सल संख्या ६ िेिी १० सम्म घटिढ गनत सशकने
छ।
HOW
कसरी

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट र िाप अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु सबै िेबिमा, घण्टीमा र धागोमा
हुिपिे छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । (स्ट्टेचर बााँण्ड अिसु ार)। मसिाको मोटाई सािाखािा १०
लमलिलमटर र सबै लतर बराबर हुिपछा । कायास्ट्थि सफा हुिपछा । मसिाको अिपु ात तोलकए बमोलजम
छ।

• अभ्यास गिे र काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।
४२० लमिेट
ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिु , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा स्ट्प्रीट
िेभि, घण्टी (प्िम्वव), वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर

धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: ९ इन्च ईट्टाकोहेडर बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
१. हेडर बााँण्डको लसधा गारो िगाउाँर्दा कस्ट्तो टुक्रा ईट्टाको आवश्यकतापछा ?
उिर: तीि पाउ
२. सबै ईट्टाहरुको टाउको (चौडाई) पट्टी फे स पिे गरी बिाएको बााँण्डिाई हेडर बााँण्ड भलिन्छ। लठक लक बेलठक?
उिर: लठक
३. हेडर बााँण्डको गारो कहााँ उपयोगी हुन्छ?
उिर: घमु ाउरो परे को गारोमा वा जगमा।
४. लचत्रमा जस्ट्तो हेडर बााँण्डमा लसधा गारो िगाउाँर्दा पलहिो सिमा १७ वटा लसंगो ईट्टा (हेडर पारे र) िालछ भिे र्दोश्रो सिमा कलत
वटा तीि पाउ र हेडर पारे र लसगं ो ईट्टा िालछ?

पलहिो, तेस्रो, पाचौं.... सिहरु

55
तीि पाउ

5555 55 5

55 5

र्दोस्रो, चौथो, छै ठो.... सिहरु

उिर: १४ वटा लसगं ो ईट्टा र ४ वटा तीि पाउ िालछ।
५. लचत्रमा र्देखाएको गारो कुि जोडाईमा िगाएको छ र मोटाई कलत छ?

उिर: हेडर बााँण्डको जोडाई हो र गारोको मोटाई एक इट्टा बराबर छ।
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तीि पाउ

९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
इलं ग्िसबााँण्ड
तिको लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको एउटा सिमा हेडरहेडर र क्िोजर राखेर र अको सिमा स्ट्रेचर-स्ट्रेचर राखेर
िगाइन्छ। यसरी गारो िगाउाँर्दा वलियो बााँण्ड बन्छ यो जोडाइ
सबैभन्र्दा वलियो हुन्छ, कारण ईट्टा जोिीहरु लसधा पर्दैिि।् तसथा
यो बााँण्ड सवैखािे मोटाईको गारो िगाउि र सबैजसो ठाऊंमा
प्रयोग गिा सलकन्छ। बोलण्डंगकोिालग क्िोजर प्रयोग गररन्छ।
जब गारोको िम्बाईमा ईट्टािे भाग खााँर्दिै त्यस्ट्तो अवस्ट्थामा
तीि पाउ पलि राख्ि सलकन्छ। तर एकिासको र्देखाउि क्वीि
क्िोजरकै प्रयोग गिाु राम्रो हुन्छ।
इलं लिस बााँण्ड लसधा गारो

इलं लिस बााँण्ड किार “L” गारो

इलं लिस बााँण्डमा िगाएको गारोको इलिभेशि
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
९ इन्च ईट्टाकोइलं लिस बााँण्डमा लसधा वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात
के काम : ९ इन्च ईट्टाकोइलं लिस बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ
(इलं लिस बााँण्ड अिसु ार)। मसिाको अिपु ात तोलकए बमोलजम छ।
आवश्यक
सामाग्री, ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट
औजार तथा यन्त्रहरु
िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िक्सा अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
लिमााण कायाको आवश्यकता अिसु ार पािी भएको ड्रममा ईट्टा डुबाउिे।
इलं लिस बााँण्डमा गारो िगाउाँर्दाक्वीि क्िोजरको आवश्यकता पछा तसथा िक्शा अिसु ार
आवश्यक पिे क्वीि क्िोजरहरु काटेर तयार गिे।
बटाम प्रयोग गरी आवश्यक िाप अिसु ार रे खांकि गिे।
िक्शा अिुुसार रे खांकि गरे को सतह लमिाउिे।
ड्रममा लभजाएको ईट्टािाई पािी बालहर लिकालिे।
लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।

६.
७.
८.
९.

हो/छ

पनु श्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चनु िा ढूगं ाको मशसनो धल
ु ो िा मशसनो िालिु ा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।

१०.

ज्यावििे मसिा उठाउाँर्दै गारोकोिालग लचन्र िगाएको ठाउाँमा लवछ्याएर
खांलर्दर्दा कररव १० लमलिलमटर मोटाइको हुिे गरर हुिे गरी लफजाउिे।

११.
१२.

डकमी धागोको मद्दतिे पलहिो सिकोिालग िाइि लर्दिे। धागो तिक्क तलन्कएको हुि पछा
जसको मद्दतिे सिहरु िेभिमा िगाउि सलकयोस।्
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तै गरर ईट्टामा मसिा िगाउिे

१३.

ईट्टाको छे उ-छे उबाट बढी भएको मसिा ज्याविको मद्दतिे हटाउिुे

१४.

लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको लबजोर सिहरुमा (जस्ट्तै: १,३,५...) स्ट्रेचर-स्ट्रेचर र जोर
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होइि/
छै ि

सिहरुमा (जस्ट्तै: २, ४, ६...) हेडर-हेडर र क्िोजरहरु राखेर लर्दइएको िाप अिसु ारको इलं लिस
बााँण्डमा गारो िगाउिे।

प्रत्येक सिमा:
क. ज्याविवाचप्ु पीकोमद्दतिेलवस्ट्तारै ईट्टािाई लथच्र्दै
राख्िे।
ख. िेभि लमिाउर्दै, िाइिमा लसधा हुिे गरर ईट्टा-ईट्टा
लवच सबैमा मसिा भरी हुिे गरी फ्रगिाई माथी
फकााएरिगाउिे।
ग. डकमी धागोिाई मालथलिो सिकोिालग एक सि
बराबर मालथ तन्काएर िाईि लर्दिे।
घ. प्रत्येक सि लपच्छे गारोको घण्टी र िेभि लमिाउिे।
ङ. प्रत्येक ३ वा ४ सिपलछ िोिको मद्दतद्धारा गारोको मोहडा सीधा छ छै ि हेिे।
१५.

बढु ी औिं ािे गारोको जोिीमा राखेको मसिा लथच्र्दा छाप आउि छोडेपछी जोइन्टर प्रयोग
गरे र मसिाको जोिी लमिाएर लचलिो पािे।
१६. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१७. पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
• अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ईट्टाहरु ि मसला शनकाल्नपु छत । शनकाशलएको मसला िम्न नशिएमा पनु : िालुिाको रुपमा प्रयोग
गनत सशकन्छ।
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अभ्यास पत्र: ९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मा लसिा िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
९ इन्च ईट्टाकोइलं लिस बााँण्डमा लसधा वाि िगाउिे

लर्दइएको ड्रइगं र अभ्यास पत्र (Drawing Sheet/Assignment)अिसु ार ९ इन्च ईट्टाकोइलं लिस
बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे।

१४ सि

६ इट्टा बा

पनु श्च: प्रशिक्षकको शनिेिन अनसु ाि आिश्यकता अनसु ाि सल संख्या घटाउन सशकने छ।
HOW
कसरी

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट र िाप अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु सबै िेबिमा, घण्टीमा र
धागोमा हुिपिे छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । (स्ट्टेचर बााँण्ड अिसु ार)। मसिाको मोटाई
सािाखािा १० लमलिलमटर र सबै लतर बराबर हुिपछा । कायास्ट्थि सफा हुिपछा । मसिाको
अिपु ात तोलकए बमोलजम छ।

• अभ्यास गिे र काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।
४२० लमिेट
ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिु , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा
स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी (प्िम्वव), वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार
वोडा, जोइन्टर
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: ९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
१. इलं लिस बााँण्डको लसधा गारो िगाउाँर्दा कस्ट्तो क्िोजरको आवश्यकतापछा ?
उिर: क्वीि क्िोजरको
२. इलं लिस बााँण्डमा गारो िगाउाँर्दाईट्टाको बीचमा राखेको मसिाको मोटाइ सािाखािा कलत हुिपछा ?
क. ५ लमलिलमटर
ख. १० लर्मलिलर्मटर
ग. १५ लमलिलमटर
घ. २० लमलिलमटर
३. गारोको एउटा सिमा हेडर-हेडर र क्िोजर राखेर र अको सिमा स्ट्रेचर-स्ट्रेचर राखेरबिाइएको गारोिाई कुि जोडाईमा
िगाएको गारो भलिन्छ?
उिर: इलं लिस बााँण्डमा िगाएको गारो भलिन्छ।
४. लचत्रमा जस्ट्तो इलं लिस बााँण्डमा लसधा गारो िगाउाँर्दा पलहिो सिमा १२ वटा लसंगो ईट्टा (स्ट्रेचर पारे र) िालछ भिे र्दोश्रो सिमा
कलत वटा क्वीि क्िोजर र हेडर पारे र लसगं ो ईट्टा िालछ?

उिर: ११ वटा लसगं ो ईट्टा र २ वटा क्वीि क्िोजर िालछ।
५. लचत्रमा र्देखाएको गारो कुि जोडाईमा िगाएको छ र मोटाई कलत छ?

उिर: इलं लिस बााँण्डको जोडाई हो र गारोको मोटाई एक इट्टा बराबर छ।
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९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्माक्रस िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
पररचय:
लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको एउटा सिमा हेडर-हेडर र
क्िोजर राखेर र अको सिमा स्ट्रेचर-स्ट्रेचर राखेरर र्दईु वटा
गारोहरु जोलडएको ठाउाँमा चारै लतर ९० लडग्रीको कोण बिाएर
बिेको गारो िाई इलं लिस बााँण्ड क्रस वाि भलिन्छ।
इलं लिस बााँण्डमा गारो त वलियो हुिेिै भयो त्यसमाथी पलि र्दईु
वटा गारो क्रस गरे र िगाए पछी त झि वलियो हुििे ै भयो। यस्ट्ता
खािे गारोहरु चारै तफा कोठा हरु भएको अथाात चारै तफा गारो
लिमााण गिा पिे छ भिे उपयोगी हुन्छ। यस्ट्तो अबस्ट्थामा जोडाई
लमिाइएि र टांसेर मात्र बिाईयो भिे वलियोहुर्दाँ िै । अझ भक
ु म्प
प्रलतरोधी बिाउि त के लह सिको अन्तरािमा स्ट्लयाब ढािेर
तोलकए बमोलजमको िापमा बिाउि पछा ।

लवजोर (पलहिो, तेस्रो, पाचौ...) सिहरु

जोर (र्दोस्रो, चौंथो, छैं ठो...) सिहरु
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
९ इन्च ईट्टाकोइलं लिस बााँण्डमा क्रस वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात
के काम : ९ इन्च ईट्टाको इलं लिस बााँण्डमाक्रसवाििगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट र िाप अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ
(इलं लिस बााँण्ड अिसु ार)क्रस वािहरु९० लडग्रीमा छि।् मसिाको अिपु ात लर्दइए बमोलजम छ।
आवश्यक
सामाग्री, ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट
औजार तथा यन्त्रहरु
िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िक्सा अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
लिमााण कायाको आवश्यकता अिसु ार पािी भएको ड्रममा ईट्टा डुबाउिे।
इलं लिस बााँण्डमा गारो िगाउाँर्दाक्वीि क्िोजरको आवश्यकता पछा तसथा िक्शा अिसु ार
आवश्यक पिे क्वीि क्िोजरहरु काटेर तयार गिे।
बटाम प्रयोग गरी आवश्यक िाप अिसु ार रे खांकि गिे।
िक्शा अिुुसार रे खांकि गरे को सतह लमिाउिे।
ड्रममा लभजाएको ईट्टािाई पािी बालहर लिकालिे।
लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।

६.
७.
८.
९.

हो/छ

पनु श्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चनु िा ढूगं ाको मशसनो धल
ु ो िा मशसनो िालिु ा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।

१०.

ज्यावििे मसिा उठाउाँर्दै गारोकोिालग लचन्र िगाएको ठाउाँमा लवछ्याएर
खांलर्दर्दा कररव १० लमलिलमटर मोटाइको हुिे गरर हुिे गरी लफजाउिे।

११.
१२.

डकमी धागोको मद्दतिे पलहिो सिकोिालग िाइि लर्दिे। धागो तिक्क तलन्कएको हुि पछा
जसको मद्दतिे सिहरु िेभिमा िगाउि सलकयोस।्
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तै गरर ईट्टामा मसिा िगाउिे

१३.

ईट्टाको छे उ-छे उबाट बढी भएको मसिा ज्याविको मद्दतिे हटाउिुे

१४.

लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको लबजोर सिहरुमा (जस्ट्तै: १,३,५...) स्ट्रेचर-स्ट्रेचर र जोर
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होइि/
छै ि

सिहरुमा (जस्ट्तै: २, ४, ६...) हेडर-हेडर र क्िोजरहरु राखेर लर्दइएको िाप अिसु ारको इलं लिस
बााँण्डमा क्रस गारो िगाउिे।

लवजोर (पलहिो, तेस्रो, पाचौ...) सिहरु

जोर (र्दोस्रो, चौंथो, छैं ठो...) सिहरु

प्रत्येक सिमा:
क. ज्याविवाचप्ु पीकोमद्दतिेलवस्ट्तारै ईट्टािाई लथच्र्दै
राख्िे।
ख. िेभि लमिाउर्दै, िाइिमा लसधा हुिे गरर ईट्टा-ईट्टा
लवच सबैमा मसिा भरी हुिे गरी फ्रगिाई माथी
फकााएरिगाउिे।
ग. डकमी धागोिाई मालथलिो सिकोिालग एक सि
बराबर मालथ तन्काएर िाईि लर्दिे।
घ. प्रत्येक सि लपच्छे गारोको घण्टी, बटाम र िेभि लमिाउिे।
ङ. प्रत्येक ३ वा ४ सिपलछ िोिको मद्दतद्धारा गारोको मोहडा सीधा छ छै ि हेिे।
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१५.

बढु ी औिं ािे गारोको जोिीमा राखेको मसिा लथच्र्दा छाप आउि छोडेपछी जोइन्टर प्रयोग
गरे र मसिाको जोिी लमिाएर लचलिो पािे।
१६. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१७. पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
• अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ईट्टाहरु ि मसला शनकाल्नपु छत । शनकाशलएको मसला िम्न नशिएमा पनु : िालुिाको रुपमा प्रयोग
गनत सशकन्छ।
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अभ्यास पत्र: ९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
९ इन्च ईट्टाकोइलं लिस बााँण्डमा क्रस वाि िगाउिे

ति लर्दइएको ड्रइगं अिसु ार ९ इन्च ईट्टाकोइलं लिस बााँण्डमा क्रस वाि िगाउिे।
प्रलशक्षकको लिर्देशि अिसु ार ६ र्देलख १० सि सम्म िगाउिे।

लवजोर (पलहिो, तेस्रो, पाचौ...) सिहरु

HOW
कसरी

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

जोर (र्दोस्रो, चौंथो, छैं ठो...) सिहरु

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ातलर्दइए अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु सबै
िेबिमा, घण्टीमा र धागोमा हुिपिे छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । (स्ट्टेचर बााँण्ड अिसु ार)।
मसिाको मोटाई सािाखािा १० लमलिलमटर र सबै लतर बराबर हुिपछा । कायास्ट्थि सफा हुिपछा ।
क्रस वािको चारै कुिौटो ९० लडग्रीमा हुिपछा ।

•

अभ्यास गिे र काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।

४२० लमिेट
ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिु , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा स्ट्प्रीट
िेभि, घण्टी (प्िम्वव), वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर

धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: ९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
१. गारोको एउटा सिमा हेडर-हेडर र क्िोजर राखेर र अको सिमा स्ट्रेचर-स्ट्रेचर राखेरबिाइएको गारोिाई इलं लिस बााँण्डमा
िगाएको गारो भलिन्छ। लठक लक बेलठक?
उिर: लठक
२. लचत्रमा र्देलखएको जस्ट्तो पलहिो सि कस्ट्तो खािे गारो (वाि) बिाउिको िालग हो?

उिर: इलं लिस बााँण्डमा क्रस वािको िालग हो।
३. माथीको लचत्रमा पलहिो सिमा कलतवटा क्वीि क्िोजर र ईट्टाहरु िालछि।्
उिर: २५ वटा ईट्टा र २ वटा क्वीि क्िोजर
४. क्रस वािको चारै तफा को गारोहरु लबचको एंगि कलत हुिपछा ।
उिर: ९० लडग्री
५. लचत्रमा र्देखाएको इलं लिस बााँण्डमा िगाएको ९” को गारो िाई के भलिन्छ?

क.
ख.
ग.
घ.

लसधा गारो
किार गारो
क्रस गारो
टी गारो
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लसिा िािर्मा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:लसिा िािर्मा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे
पररचय:
घर लभत्र बालहर गिा र घर वा कोठा लभत्रका सरसामािहरुिाई सरु लक्षत राख्ि घरको गारोमा खोलि
र बन्र्द गिा लमलिेगरी राखेको संरचिािाई ढोका
भलिन्छ। त्यस्ट्तै झ्याि कोठामा प्रकाश पास गिा,
बालहर हेिा र हावा आवत-जावत गराउि हो।
ढोका वा झ्यािको चौकोस (फ्रेम) प्राय: काठको
वा फिामको वा आिुलमलियमको बिाइन्छ। आजभोिी पलहिे
झ्याि-ढोका राख्िे ठाउाँमा िक्शा अिसु ार खािी राखेर अन्य
संरचिा जस्ट्तै, गारो, लपिार, लबम, छािा सबै तयार भएपछी लफट
गिे चिि छ। हुित झ्याि वा ढोकाको चौकोसिाई गारो
िगाउंिे क्रममै पलि लफट गरे र बाकीं गारोको काम गिे पलि
गररन्छ। जे भए पलि एउटा डकमीिे खािी राखेर पछी लफट गिे
भए पलि सोलह अिसु ार खालि राख्ि पर्यो र गारो सगैं झ्याि
ढोका लफट गरे र जािे भए त्यसै गिा पर्यो। खािी राख्िे भए सरि
छ िक्शा अिसु ार खालि राख्िे र अन्य संरचिा हरु बिाउिे। तर
गारो सगैं झ्याि वा ढोका लफट गर्दै जािे हो भिे लिम्िकुराहरुमा
ध्याि लर्दिपु छा ।
१. झ्याि ढोका िक्शामा तोलकए बमोलजम लफट गिाु पछा ।
सामान्यतया: ढोका लप्िन्थ िेभि मालथ र झ्याि २ लफट
६ इन्च माथी लफट गररन्छ। तर िक्शा हेरेरै लफट गिे गिापु छा
अन्यथा फरक पिासक्छ।
२. झ्याि ढोकािाई गारो िगाउिे बेिामा िहललििे बिाउि
बााँस वा फिामको प्रपहरुिाई डोरीिे बाध्ि सलकन्छ।
३. झ्याि ढोका लफट गर्दाा मजबतु बिाउि फिामको होलड
फाष्ट (hold fast) आवश्यकता अिसु ार काठको चौकोस
भए लकलिािे ठोके र र फिामको चौकोस भए वेललडंग
गरे रै आएको हुि पछा । िाईि, िेभि, अवस्ट्था, घण्ट्टी
आलर्द लमिाई सके पछी िहललििे गरी राखेर गारो िगाउाँर्दै
गर्दाा १:३:६ को माि (फ्रेस कंलक्रट) बिाएर होलड फाष्ट
लफट गिपाु छा ।

92

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: लसिा िािर्मा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
लसधा वािमा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात
के काम : लसधा वािमा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे
कलत राम्रो: लर्दइएको ड्रइङ्ग अिसु ारठाउाँ लमिेको छ। रालखएको झ्याि/ढोका को िेवि, घण्टी,
धागो, उाँचाई लमिेको छ। हातिे सामान्य बि िगाएर हलिाउाँर्दा हललिर्दैि र घण्टी, िेभि र िाईिमै
बस्ट्छ।
आवश्यक
सामाग्री, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी (प्िम्वव), डकमी
औजार तथा यन्त्रहरु
चपू ी, डकमी घि वा क्ि ह्याम्मर, लकलिा, होलड फाष्ट, बााँस वा लस्ट्टि प्रपहरु, डोरी, झ्याि र ढोका
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

१.
२.
३.
४.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िक्सा अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
डकमी धागो, िेभि पाईप, घण्ट्टी, लस्ट्पररट िेभि, िाप्िे टेपको मद्दतिे झ्याि वा ढोका
ठड्याउिे।
क. डकमी धागोिे गारोसंग लसधा िाईि लर्दिे।
ख. िाप्िे टेपको मद्दतिे झ्याि वा ढोकाको अवस्ट्था (पोलजसि) िक्शा अिसु ार िाप्िे र
िेभि पाईपको मद्दतिे ढोका वा झ्याि, अन्य ढोका वा झ्याि सगं को िेभि र
ढोका वा झ्यािकै र्दईु छे उ एकै िेभिमा राख्िे।
ग. घण्टीको मद्दतिे झ्याि वा ढोका लसधा ठाडो भए िभएको चेक गरे र िभए लसधा
ठाडो पािे।
घ. बााँस वा लस्ट्टि प्रपहरु प्रयोग गरे र टेका लर्दिे।
ङ. फे री लस्ट्पररट िेभि र घण्टीिे रर-चेक गिे र लमिाउिे।
पनु श्च: झ्याल िा ढोका एक्लैले ठड्याउन सशकिैन तसर्थत उपयि
ु मेशिन िा सहयोशगहरुको सहायता शलनु पने
हुन्छ। आिश्यक मात्रामा बाँस िा शथटल प्रपहरु प्रयोग गिे ि गािो लगाउने बेलामा ि होल्ड फाथट िाख्ने बेलामा
नहशल्लने गिी आड शिन पछत । झ्याल िा ढोका िसेि लाग्न सक्छ तसर्थत सिु क्षालाई पशहलो प्रार्थशमकता
शिनपछत ।

५.
काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
६.
पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफिता पवू ाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:-
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i

अभ्यास पत्र: लसिा िािर्मा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लसधा वािमा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे

WHAT
के

अलघलिो अभ्यासहरुमा तयार पारीएको ९ इन्च ईट्टाकोलसधावािमा झ्यािको चौकोस राख्िे ।
त्यसै गरी सम्म जलमििाई लप्िन्थ िेभि मािेर ढोकाको चौकोस राख्िे
प्रलशक्षकको लिर्देशि अिसु ार उपिब्ध साईजको झ्याि र ढोका प्रयोग गिा सलकन्छ।

HOW
कसरी

•

चार-चार जिाको समहू मा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

लर्दइएको ड्रइगं अिसु ार ठाउाँ लमिेको हुिपछा । रालखएको झ्याि/ढोका को िेवि, घण्टी,
धागो, उाँचाई लमिेको लमिेको हुिपछा । हातिे सामान्य बि िगाएर हलिाउाँर्दा हिल् ििु हुर्दाँ िै
र घण्टी, िेभि र िाईिमै बस्ट्िपु छा ।

•

अभ्यास गिे र काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

२४० लमिेट
िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी, डकमी चपू ी,
डकमी घि वा क्ि ह्याम्मर, लकलिा, होलड फाष्ट, बााँस वा लस्ट्टि प्रपहरु, डोरी, झ्याि र ढोका

धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: लसिा िािर्मा झ्याि ढोकाको चौकोस राख्िे
१. झ्याि वा ढोकाको चौकोसमा होलड फास्ट्ट राम्रो र्देखाउि रालखन्छ। लठक लक बेलठक?
उिर: बेलठक
२. ढोकाको संघारको िेभि २ लफट ६ इन्च हुन्छ। लठक लक बेलठक?
उिर: बेलठक
३. झ्याि वा ढोकाको होलड फाष्टिाई गारोसाँग कसरी जाम गिा सलकन्छ?
उिर: १:३:६ को माि (फ्रेस कंलक्रट) हािेर होलड फाष्ट जाम गिा सलकन्छ।
४. झ्याि वा ढोका राख्र्दा ढाडो भएको छ लक छै ि कसरी थाहा पाउिे?
उिर: घण्टीिे ढाडो चेक गरे र
५. झ्याि/ढोकािाई गारो िगाउिे बेिामा िहललििे बिाउि के गिापु छा ?
उिर: बााँस वा फिामको प्रपहरुिाई डोरी सहायतािे चौकोसमा बाधेर सलकन्छ।
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९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
फ्िेलर्मसबााँण्ड
लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो एउटै सिमा हेडर र स्ट्रेचर र्दोहोररिे
गरी ईट्टा िगाउिे गररन्छ। मोहडामा यो गारो राम्रो र्देलखन्छ। यस
जोडाइमा ईट्टाको िाप एकिास िभएको अवस्ट्थामा पलि यो
जोडाइ लमिाउि सलजिो हुन्छ। यो जोडाइ लचलटक्क परे को
र्देलखन्छ। फ्िेलमस बााँण्डमा जोडाई लमिाउि र्दांया तफा को लचत्रमा
र्देखाएको जस्ट्तो गरी क्वीि क्िोजर प्रयोग गिा सलकन्छ। त्यस्ट्तै
लसधा गारोमा तिको लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो तीि पाउ पलि
प्रयोग गिा सलकन्छ।
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फ्िेलमस बााँण्डमा गारो

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलमस बााँण्डमा लसधा वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात
के काम : ९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलमस बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ
(फ्िेलमस बााँण्ड अिसु ार)। मसिाको अिपु ात तोलकए बमोलजम छ।
आवश्यक
सामाग्री, ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट
औजार तथा यन्त्रहरु
िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िाप, िे-आउट र मसिाको अिपात अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु
संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
लिमााण कायाको आवश्यकता अिसु ार पािी भएको ड्रममा ईट्टा डुबाउिे।
फ्िेलमसबााँण्डमा गारो िगाउंििाप अिसु ार आवश्यक पिे ईट्टाका टुक्राहरु तयार गिे।
बटाम प्रयोग गरी आवश्यक िाप अिसु ार रे खांकि गिे।
िक्शा अिुुसार रे खांकि गरे को सतह लमिाउिे।
ड्रममा लभजाएको ईट्टािाई पािी बालहर लिकालिे।
लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।

३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

हो/छ

पनु श्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चनु िा ढूगं ाको मशसनो धल
ु ो िा मशसनो िालिु ा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।

१०.

ज्यावििे मसिा उठाउाँर्दै गारोकोिालग लचन्र िगाएको ठाउाँमा लवछ्याएर
खांलर्दर्दा कररव १० लमलिलमटर मोटाइको हुिे गरर हुिे गरी लफजाउिे।

११.
१२.

डकमी धागोको मद्दतिे पलहिो सिकोिालग िाइि लर्दिे। धागो तिक्क तलन्कएको हुि पछा
जसको मद्दतिे सिहरु िेभिमा िगाउि सलकयोस।्
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तै गरर ईट्टामा मसिा िगाउिे

१३.

ईट्टाको छे उ-छे उबाट बढी भएको मसिा ज्याविको मद्दतिे हटाउिुे

१४.

लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको लबजोर सिहरुमा (जस्ट्तै: १,३,५...) छे उमा टुक्रा राखेर हेडर
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फे री स्ट्रेचर, अलि फे री हेडर फे री स्ट्रेचर राख्र्दै िगाउिे र जोर सिहरुमा (जस्ट्तै: २, ४, ६...)
छे उमा हेडर फे री स्ट्रेचर अलि फे रर हेडर फे री स्ट्रेचर राख्र्दै लर्दइएको िाप अिसु ारको फ्िेलमस
बााँण्डमा गारो िगाउिे।

प्रत्येक सिमा:
क. ज्याविवाचप्ु पीकोमद्दतिेलवस्ट्तारै ईट्टािाई लथच्र्दै
राख्िे।
ख. िेभि लमिाउर्दै, िाइिमा लसधा हुिे गरर ईट्टा-ईट्टा
लवच सबैमा मसिा भरी हुिे गरी फ्रगिाई माथी
फकााएरिगाउिे।
ग. डकमी धागोिाई मालथलिो सिकोिालग एक सि
बराबर मालथ तन्काएर िाईि लर्दिे।
घ. प्रत्येक सि लपच्छे गारोको घण्टी र िेभि लमिाउिे।
ङ. प्रत्येक ३ वा ४ सिपलछ िोिको मद्दतद्धारा गारोको मोहडा सीधा छ छै ि हेिे।
१५.

बढु ी औिं ािे गारोको जोिीमा राखेको मसिा लथच्र्दा छाप आउि छोडेपछी जोइन्टर प्रयोग
गरे र मसिाको जोिी लमिाएर लचलिो पािे।
१६. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१७. पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/सवं ेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
• अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ईट्टाहरु ि मसला शनकाल्नपु छत । शनकाशलएको मसला िम्न नशिएमा पनु : िालुिाको रुपमा प्रयोग
गनत सशकन्छ।
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अभ्यास पत्र: ९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मा लसिा िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलमस बााँण्डमा लसधा वाि िगाउिे

ति लर्दइएको लचत्र जस्ट्तै र जत्रै९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलमस बााँण्डमालसधा वाि िगाउिे।

पनु श्च: प्रशिक्षकको शनिेिन अनसु ाि आिश्यकता अनसु ाि सल संख्या घटाउन सशकने छ।
HOW
कसरी

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट र िाप अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु सबै िेबिमा, घण्टीमा
र धागोमा हुिपिे छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । (स्ट्टेचर बााँण्ड अिसु ार)। मसिाको मोटाई
सािाखािा १० लमलिलमटर र सबै लतर बराबर हुिपछा । कायास्ट्थि सफा हुिपछा । मसिाको
अिपु ात तोलकए बमोलजम हुिपछा ।

• अभ्यास गिे र काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।
३६० लमिेट
ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिु , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा
स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी (प्िम्वव), वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स,
मोटाार वोडा, जोइन्टर
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: ९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मालसिा िाि िगाउिे
१. फ्िेलमस बााँण्डको लसधा गारो िगाउाँर्दा कस्ट्तो ईट्टाको टुक्राको आवश्यकतापछा ?
उिर: तीि पाउ वा क्वीि क्िोजर
२. लचत्रमा सबै भन्र्दा माथीलिो सिमा कलत वटा ईट्टा?
उिर: ४ वटा
३. लसधा गारोको एउटै सिमा हेडर पलि स्ट्रेचर पलि राखेरबिाइएको गारोिाई कुि जोडाईमा िगाएको गारो भलिन्छ?
उिर: फ्िेलमस बााँण्डमा िगाएको गारो भलिन्छ।
४. लचत्रमा र्दोस्रो सिमा कलत वटा ईट्टा छि?्

उिर: १५ वटा लसंगो ईट्टा
५. लचत्रमा र्देखाएको गारो कुि जोडाईमा िगाएको छ र मोटाई कलत छ?

उिर: फ्िेलमस बााँण्डको जोडाई हो र गारोको मोटाई एक इट्टा बराबर छ।
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९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
पररचय:
लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो एउटै सिमा हेडर र स्ट्रेचर र्दोहोररिे
गरी ईट्टा िगाएर र र्दईु वटा गारोहरु जोलडएको ठाउाँमा चारै लतर
९० लडग्रीको कोण बिाएर बिेको गारो िाई फ्िेलमस बााँण्ड
क्रस वाि भलिन्छ। यस्ट्ता खािे गारोहरु राम्रो र्देखाउि परे को
बेिामा र चारै तफा कोठा हरु भएको अथाात चारै तफा गारो
लिमााण गिा पिे छ भिे उपयोगी हुन्छ। यस्ट्तो अबस्ट्थामा जोडाई
लमिाइएि र टांसेर मात्र बिाईयो भिे वलियोहुर्दाँ िै । अझ भक
ु म्प
प्रलतरोधी बिाउि त के लह सिको अन्तरािमा स्ट्लयाब ढािेर
तोलकए बमोलजमको िापमा बिाउि पछा ।
(फ्िेलमस बााँण्डमा क्रस वािको आइसोमेलरक ड्रइगं )

जोर (र्दोस्रो, चौंथो, छैं ठो...) सिहरु

लवजोर (पलहिो, तेस्रो, पाचौं...) सिहरु
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलमस बााँण्डमा क्रस वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात
के काम : ९ इन्च ईट्टाको फ्िेलमस बााँण्डमाक्रसवाििगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट र िाप अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ
(फ्िेलमस बााँण्ड अिसु ार)क्रस वािहरु९० लडग्रीमा छि।् मसिाको अिपु ात लर्दइए बमोलजम छ।
आवश्यक
सामाग्री, ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट
औजार तथा यन्त्रहरु
िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िक्सा अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
लिमााण कायाको आवश्यकता अिसु ार पािी भएको ड्रममा ईट्टा डुबाउिे।
फ्िेलमसबााँण्डमा गारो िगाउाँर्दा िक्शा अिसु ार ज्वाइन्ट छलि आवश्यक पिे ईट्टाका टुक्राहरु
काटेर तयार गिे।
बटाम प्रयोग गरी आवश्यक िाप अिसु ार रे खांकि गिे।
िक्शा अिुुसार रे खांकि गरे को सतह लमिाउिे।
ड्रममा लभजाएको ईट्टािाई पािी बालहर लिकालिे।
लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।

६.
७.
८.
९.

हो/छ

पनु श्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चनु िा ढूगं ाको मशसनो धल
ु ो िा मशसनो िालिु ा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।

१०.

ज्यावििे मसिा उठाउाँर्दै गारोकोिालग लचन्र िगाएको ठाउाँमा लवछ्याएर
खांलर्दर्दा कररव १० लमलिलमटर मोटाइको हुिे गरर हुिे गरी लफजाउिे।

११.
१२.

डकमी धागोको मद्दतिे पलहिो सिकोिालग िाइि लर्दिे। धागो तिक्क तलन्कएको हुि पछा
जसको मद्दतिे सिहरु िेभिमा िगाउि सलकयोस।्
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तै गरर ईट्टामा मसिा िगाउिे

१३.

ईट्टाको छे उ-छे उबाट बढी भएको मसिा ज्याविको मद्दतिे हटाउिे

१४.

लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको लबजोर सिहरुमा (जस्ट्तै: १,३,५...) स्ट्रेचर-स्ट्रेचर र जोर
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

सिहरुमा (जस्ट्तै: २, ४, ६...) हेडर-हेडर र क्िोजरहरु राखेर लर्दइएको िाप अिसु ारको इलं लिस
बााँण्डमा क्रस गारो िगाउिे।

लवजोर (पलहिो, तेस्रो, पाचौं...) सिहरु

जोर (र्दोस्रो, चौंथो, छैं ठो...) सिहरु
प्रत्येक सिमा:
क. ज्याविवाचप्ु पीकोमद्दतिेलवस्ट्तारै ईट्टािाई लथच्र्दै
राख्िे।
ख. िेभि लमिाउर्दै, िाइिमा लसधा हुिे गरर ईट्टा-ईट्टा
लवच सबैमा मसिा भरी हुिे गरी फ्रगिाई माथी
फकााएरिगाउिे।
ग. डकमी धागोिाई मालथलिो सिकोिालग एक सि
बराबर मालथ तन्काएर िाईि लर्दिे।
घ. प्रत्येक सि लपच्छे गारोको घण्टी, बटाम र िेभि लमिाउिे।
ङ. प्रत्येक ३ वा ४ सिपलछ िोिको मद्दतद्धारा गारोको मोहडा सीधा छ छै ि हेिे।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

होइि/
छै ि

१५.

बढु ी औिं ािे गारोको जोिीमा राखेको मसिा लथच्र्दा छाप आउि छोडेपछी जोइन्टर प्रयोग
गरे र मसिाको जोिी लमिाएर लचलिो पािे।
१६. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१७. पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
• अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ईट्टाहरु ि मसला शनकाल्नपु छत । शनकाशलएको मसला िम्न नशिएमा पनु : िालिु ाको रुपमा प्रयोग
गनत सशकन्छ।
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अभ्यास पत्र: ९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलमस बााँण्डमा क्रस वाि िगाउिे

ति लर्दइएको ड्रइगं अिसु ार ९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलमस बााँण्डमा क्रस वाि िगाउिे।
प्रलशक्षकको लिर्देशि अिसु ार ६ र्देलख १० सि सम्म िगाउिे।

लवजोर (पलहिो, तेस्रो, पाचौं...) सिहरु
HOW
कसरी

जोर (र्दोस्रो, चौंथो, छैं ठो...) सिहरु

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात लर्दइए अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु सबै
िेबिमा, घण्टीमा र धागोमा हुिपिे छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । (स्ट्टेचर बााँण्ड अिसु ार)। मसिाको
मोटाई सािाखािा १० लमलिलमटर र सबै लतर बराबर हुिपछा । कायास्ट्थि सफा हुिपछा । क्रस वािको
चारै कुिौटो ९० लडग्रीमा हुिपछा ।

•

अभ्यास गिे र काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।

TIME
३६० लमिेट
सर्मय
RESOURCE ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिु , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा स्ट्प्रीट
S NEEDED
िेभि, घण्टी (प्िम्वव), वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यबार्द Thank you

105

प्रश्नहरु: ९ इन्च ईट्टाकोफ्िेलर्मस बााँण्डर्मा क्रस िाि िगाउिे
१. गारोको एउटै सिमा हेडर पलि र स्ट्रेचर पलि पािैपािो राखेरबिाइएको गारोिाई फ्िेलमस बााँण्डमा िगाएको गारो भलिन्छ।
लठक लक बेलठक?
उिर: लठक
२. लचत्रमा र्देलखएको जस्ट्तो पलहिो सि कस्ट्तो खािे गारो (वाि) बिाउिको िालग हो?

उिर: फ्िेलमस बााँण्डमा क्रस वािको िालग हो।
३. माथीको लचत्रमा पलहिो सिमा कलतवटा ईट्टाहरु िागेको छ?
उिर: २७ वटा ईट्टा
४. फ्िेलमस बााँण्डमा िगाएको क्रस वािको चारै तफा को गारोहरु लबचको एंगि कलत हुिपछा ।
उिर: ९० लडग्री
५. लचत्रमा र्देखाएको फ्िेलमस बााँण्डमा िगाएको ९” को गारो िाई के भलिन्छ?

क.
ख.
ग.
घ.

फ्िेलमस बााँण्डमा िगाएको लसधा गारो
फ्िेलमस बााँण्डमा िगाएको क्रस गारो
फ्िेलर्मस बााँण्डर्मा िगाएको किार गारो
फ्िेलमस बााँण्डमा िगाएको टी गारो
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१४ इन्चईट्टाकोइलं ग्िस बााँण्डर्मा किार िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:१४ इन्च (१ १/२ ईट्टा) कोइलं ग्िस बााँण्डर्माकिार िाि िगाउिे
पररचय:
लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो गारोको एउटा सिमा हेडर-हेडर र क्िोजर राखेर र अको सिमा स्ट्रेचर-स्ट्रेचर राखेरर र्दईु वटा ९०
लडग्रीको कोण बिाएको गारो िाई इलं लिस बााँण्डमा िगाएको किार वाि भलिन्छ। इलं लिस बााँण्ड वलियो पलि हुिे र जलत
मोटाईको पलि िगाउि सलकिे भएकोिे प्राय: प्रचििमा रहेको छ। अझ भक
ु म्प प्रलतरोधी बिाउि त के लह सिको अन्तरािमा
स्ट्लयाब आर.लस.लस. स्ट्लयाब ढािेर लडजाईिमा तोलकए बमोलजमबिाउि पछा ।
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: १४ इन्च (१ १/२ ईट्टा) कोइलं ग्िस बााँण्डर्मा किार िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

ईट्टाको गारो िगाउिे कायाहरु
१४ इन्च (१ १/२ ईट्टा) कोइलं लिस बााँण्डमाकिार वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वािको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात
के काम : १४ इन्च (१ १/२ ईट्टा) कोइलं लिस बााँण्डमाकिार वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िे-आउट र िाप अिसु ार छ, िेबि, घण्टीमा र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ
(इलं लिस बााँण्ड अिसु ार)क्रस वािहरु९० लडग्रीमा छि।् मसिाको अिपु ात लर्दइए बमोलजम छ।
आवश्यक
सामाग्री, ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट
औजार तथा यन्त्रहरु
िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार वोडा, जोइन्टर
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िक्सा अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
लिमााण कायाको आवश्यकता अिसु ार पािी भएको ड्रममा ईट्टा डुबाउिे।
इलं लिस बााँण्डमा गारो िगाउाँर्दाआवश्यक पिे क्िोजरहरु (क्वीि क्िोजर, आधा र तीि पाउ)
िक्शा अिसु ार तयार गिे।
बटाम प्रयोग गरी आवश्यक िाप अिसु ार रे खांकि गिे।
िक्शा अिुुसार रे खांकि गरे को सतह लमिाउिे।
ड्रममा लभजाएको ईट्टािाई पािी बालहर लिकालिे।
लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।

६.
७.
८.
९.

हो/छ

पनु श्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चनु िा ढूगं ाको मशसनो धल
ु ो िा मशसनो िालिु ा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ।

१०.

ज्यावििे मसिा उठाउाँर्दै गारोकोिालग लचन्र िगाएको ठाउाँमा लवछ्याएर
खांलर्दर्दा कररव १० लमलिलमटर मोटाइको हुिे गरर हुिे गरी लफजाउिे।

११.
१२.

डकमी धागोको मद्दतिे पलहिो सिकोिालग िाइि लर्दिे। धागो तिक्क तलन्कएको हुि पछा
जसको मद्दतिे सिहरु िेभिमा िगाउि सलकयोस।्
लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तै गरर ईट्टामा मसिा िगाउिे

१३.

ईट्टाको छे उ-छे उबाट बढी भएको मसिा ज्याविको मद्दतिे हटाउिुे

१४.

लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो लबजोर सिहरु (जस्ट्तै: १,३,५...) र जोर सिहरुमा (जस्ट्तै: २, ४,
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होइि/
छै ि

६...) आवश्यक इट्टाको टुक्क्राहरु राखेर लर्दइएको िाप अिसु ारको इलं लिस बााँण्डमा किार गारो
िगाउिे।

प्रत्येक सिमा:
क. ज्याविवाचप्ु पीकोमद्दतिेलवस्ट्तारै ईट्टािाई लथच्र्दै
राख्िे।
ख. िेभि लमिाउर्दै, िाइिमा लसधा हुिे गरर ईट्टा-ईट्टा
लवच सबैमा मसिा भरी हुिे गरी फ्रगिाई माथी
फकााएरिगाउिे।
ग. डकमी धागोिाई मालथलिो सिकोिालग एक सि
बराबर मालथ तन्काएर िाईि लर्दिे।
घ. प्रत्येक सि लपच्छे गारोको घण्टी, बटाम र िेभि लमिाउिे।
ङ. प्रत्येक ३ वा ४ सिपलछ िोिको मद्दतद्धारा गारोको मोहडा सीधा छ छै ि हेिे।
१५.

बढु ी औिं ािे गारोको जोिीमा राखेको मसिा लथच्र्दा छाप आउि छोडेपछी जोइन्टर प्रयोग
गरे र मसिाको जोिी लमिाएर लचलिो पािे।
१६. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१७. पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:

• अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास पत्र सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ईट्टाहरु ि मसला शनकाल्नपु छत । शनकाशलएको मसला िम्न नशिएमा पनु : िालुिाको रुपमा प्रयोग
गनत सशकन्छ।
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अभ्यास पत्र: १४ इन्च (१ १/२ ईट्टा) कोइलं ग्िस बााँण्डर्मा किार िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
१४ इन्च (१ १/२ ईट्टा) कोइलं लिस बााँण्डमाकिार वाि िगाउिे

WHAT
के

ति लर्दइएको ड्रइगं अिसु ार १४ इन्च (१ १/२ ईट्टा) कोइलं लिस बााँण्डमाकिार वाि िगाउिे
प्रलशक्षकको लिर्देशि अिसु ार ६ र्देलख १० सि सम्म िगाउिे।

HOW
कसरी

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट, िाप र मसिाको अिपु ात लर्दइए अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु
सबै िेबिमा, घण्टीमा र धागोमा हुिपिे छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । (इलं लिसबााँण्ड अिसु ार)।
मसिाको मोटाई सािाखािा १० लमलिलमटर र सबै लतर बराबर हुिपछा । कायास्ट्थि सफा
हुिपछा । किार वािको कुिौटो ९० लडग्रीमा हुिपछा ।

•

अभ्यास गिे र काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

३६० लमिेट
ईट्टा, वािुवा, लसमेन्ट वा चिु , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र धागो। पाइप िेभि वा
स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी (प्िम्वव), वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, डकमी घि, िोि, गेज बक्स, मोटाार
वोडा, जोइन्टर
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: १४ इन्च (१ १/२ ईट्टा) कोइलं ग्िस बााँण्डर्मा किार िाि िगाउिे
१. इलं लिस बााँण्डमा किार वाि िगाउाँर्दा कुिै प्रकारको क्िोजर िालर्दैि। लठक लक बेलठक?
उिर: बेलठक
२. लचत्रमा र्देलखएको जस्ट्तो पलहिो सि कस्ट्तो खािे गारो (वाि) बिाउिको िालग हो?

उिर: इलं लिस बााँण्डमा १ १/२ ईट्टाको किार वाि बिाउि।
३. माथीको लचत्रमा पलहिो सिमा कलतवटा टुक्रा ईट्टा र संलिो ईट्टा िालछि।्
उिर: एउटा क्वीि क्िोजर, एउटा तीि पाउ, एउटा आधा र ११ वटा ईट्टा
४. ईललिस
ं बााँण्डमा किार वािको गारोहरु लबचको एगं ि कलत हुिपछा ।
उिर: ९० लडग्री
५. लचत्रमा र्देखाएको इलं लिस बााँण्डमा िगाएको ९” को गारो िाई के भलिन्छ?

क.
ख.
ग.
घ.

लसधा गारो
किार गारो
क्रस गारो
टी गारो
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र्मोड्यि
ु ४: हिो ब्िक िगाउिे कायाहरु
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हिो ब्िकको लसिा िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:हिो ब्िकको लसिा िाि िगाउिे
हिो कंलक्रट ब्िक/लब्रक (Hollow Concrete Block/Brick):
लसमेन्ट, वािवु ा, ढूगं ाको मलसिो लचप्स र पािी लमसाएर, सांचोमा राम्ररी खांर्दरे
बिाइएको ब्िक/लब्रक िाई कंलक्रट ब्िक/लब्रक भलिन्छ। यर्दी पलहिो लचत्रमा
र्देखाइएको जस्ट्तो लभत्र प्वािहरु छि् भिे हिो कंलक्रट ब्िक/लब्रक भलिन्छ र
र्दोश्रो लचत्रमा र्देखाइएको जस्ट्तो यलर्द प्वाि हरु छै िि् भिे कंलक्रटवा लसमेन्ट
लब्रक मात्र भलिन्छ। यो वािुवा, लसमेन्ट र मलसिो लगट्टी उपिब्ध भएको ठाउाँमा
लिकै कम खलचािो र वातावरण मैत्री हुन्छ। यो बिाउि मोवाइि मेलशिको
प्रयोग गरे र लिमााणस्ट्थिमै पलि विाउि सलकन्छ।
कंलक्रट ब्िकहरु धेरै लकलसमका संरचिा हरुमा प्रयोग गिा सलकन्छ। तिका
के ही उर्दाहरणहरु हुि।्
• १-२ तिे सम्मको िोड ब्यररंग भविको बालहरर लभलत्र
गारो सबै (सािो-सािो घरहरु)
• लपिर लसष्टमको घरमा पालटासि गारो
• लसमािा पखााि
• लचलम्ि, कंलक्रट भईु ं(फ्िोर) आलर्द
हिो कंलक्रट ब्िकको गारो िगाउाँर्दा हुिे फाइर्दाहरु:
राम्ररर लडजाइि गरर स्ट्टयाण्डडा हिो ब्िक प्रयोग गरे र प्रकृ या लमिाएर बिाएको गारो आगो लिरोधक, सरु लक्षत, मजवतु , कम
खलचािो, राम्रो, र आवाज तथा ताप लिरोधक हुन्छ।
हिो कंलक्रट ब्िकको गारो िगाउाँर्दा परम्परागत माटोबाट बिेको ईट्टाको ति
ु िामा लिम्ि फाइर्दाहरु हुन्छ:
१.
२.
३.
४.
५.
६.

यो एकिासको िाप तथा आकृ लतमा पाइिे र हिो भएकोिे कम तौि हुिे भएकोिे काम लछटो गिा सलकन्छ।
यसको गारोको मोटाई पातिो हुिे भएकोिे कोठाको क्षेत्र बढ्छ र गारोिे खािे ठाउाँ बचाउि सलकन्छ।
लिमााण सामाग्री जस्ट्तै लसमेन्ट, वािवु ा, लगट्टी आलर्द कम िालिे भएकोिे खचा घटाउंछ।
ठुिो-ठुिो ब्िक प्रयोग हुिे भएकोिे मसिामा िालिे सामाग्रीहरुपलि जोगाउि सलकन्छ।
हिो ब्िकमा लवचमा प्वाि हुिे भएकोिे के लह हर्द सम्म ताप तथा आवाज इन्सि
ु ेशि हुन्छ।
हिो ब्िकको गारो लमिाएर िगाएमा लसमेन्ट प्िाष्टर गरररहि पलि पर्दैि र यसिाई बातावरणिे कुिै प्रभाव िपिे
भएकोिे रंग-रोगि वा अन्य कुिै संरक्षण गिे वस्ट्तुहरु प्रयोग िगरे पलिि हुन्छ। हिो ब्िकमा खस्रो सतह हुिे भएकोिे
जोडाई मजवतु हुन्छ।

हिो ब्िकको िाप तर्था आकृलत (साईज र सेप)
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ब्िक धेरै िाप, आकृ लतमा पाईन्छ। यद्यपी, धेरै प्रयोग हुिे हिो ब्िक भिे आयताकार हुन्छ जसको िाप १५ ५/८ इन्च x ७ ५/८
इन्च x ७ ५/८ इन्च हुन्छ मसिाको भाग बाहेक। तर यसिाई १६ इन्च x ८ इन्च x ८ इन्च (४१० लमलम x २०० लमलम x २००
लमलम) को भलिन्छ। हुि त लवलभन्ि र्देशमा लवलभन्ि िापमा बिाइएको हुन्छ। जस्ट्तै अमेररकामा ३/८ इन्च छोटो हुन्छ, उक्त भाग
मसिा राख्ि त्यसो गररएको हो। त्यस्ट्तै बेिायतमा मसिा राख्िे भाग बाहेक १७.३ इन्च x ८.५ इन्च x ३.९ इन्च (४४० लमलम x
२१५ लमलम x १०० लमलम) हुन्छ। सांचो बिाएर सलजिै लबलभन्ि िाप र आकृ लतमा ढालि सलकिे भएकोिे कारखािामै पलि काटेको
िाप तथा आकारहरु उपिब्ध हुन्छि।् आजभोिी इन्टरिलकंग बिाएर कलह-ं कलह मसिा राख्िै िपिे खािे पलि प्रयोग गिे चिि
छ।
ति लचत्रमा हिो ब्िकका लवलभन्ि प्रकारहरु र्देखाइएको छ। पलहिो (स्ट्रेचर) गारोको लबच-लबचमा पिे। र्दोसो (किार) एकातफा
छे उमा पिे, तेश्रो (डबि किार वा पायर) र्दवु ै तफा छे उमा पिे र चौंथो (बि
ु िोज) एउटा कुिा घमु ेको लडजाइि।

ति लचत्रमा र्देखाइएको आकारहरुमा पलहिो ४ इन्च पालटासिकोिालग, र्दोश्रो लबम वा लिन्टेिकोिालग र तेश्रो भईमा लवछ्याउि
प्रयोग गररन्छ।

ति लचत्रमा ब्िक कलटंग र्देखाइएको छ। पलहिोिाई ज्याम (jamb), र्दोश्रोिाई फुि कट हेडर, तेश्रोिाई हाफ कट हेडर र
चौथोिाई सलिड टप भलिन्छ। किार वा क्रस बिाउि, आवश्यक िम्बाईमा जोडाई लमिाएर बिाउि यस्ट्ता खािे कलटंग गिपाु िे
हुन्छ वा पाईन्छ।
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका:हिो ब्िकको लसिा िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

हिो ब्िक िगाउिे कायाहरु
हिो ब्िकको लसधा वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वाि िगाउि तयारी स्ट्थि र िाप िक्शा, मसिाको अिपु ात
के काम : हिो ब्िकको लसधा वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िाप िक्शा अिसु ार छ। िेबि, घण्टी र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ र
मसिा सबै सिहरुमा बरावर छ।प्रयोग गररएको मसिा िस्ट्सा लिस्ट्केको, एक समाि र तोलकएको
अिपु ातमा तयार गररएको छ।
आवश्यक
सामाग्री, हिो ब्िक (लर्दइएको िाप अिसु ार), वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम,
औजार तथा यन्त्रहरु
लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, लछिा वा ब्िक
काट्िे मेलशि (आधा हिो ब्िक उपिब्ध िभए), डकमी घि, गेज बक्स, मोटाार वोडा
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

१.
२.
३.
४.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िक्सा अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु सक
ं िि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
हिो ब्िकहरुको लवच-लवचमा ३/८ इन्च मोटाईको मसिा राख्ि ठाउाँ छोडेर पलहिे िै लविा
मसिा लर्दइएको गारोको िम्बाई अिसु ार ब्िक राखेर िे-आउट गिे र हिो ब्िकहरु लिकािेर
छे उमा राख्िे।
(पिु ि: लसंगो हिो ब्िक सामान्यतया: ७-५/८x७-५/८x१५-५/८ िापको पाइन्छ र ३/८ इन्च मसिा समेत
गर्दाा तर भन्िे बेिामा १६x८x८ िापको भलिन्छ।)

५.

पलहिो सि िगाउिु भन्र्दा अगालड उक्त सहतिाई पािीिे ओलशिो बिाउिे।
(पिु ि: यर्दी भईू लचप्िो छ भिे लछिाको मद्दतिे छ्याका-छ्याका पािा पछा जसिे गर्दाा जोडाई वलियो हुन्छ।)

६.

लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।
(पुनश्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चुन िा ढूंगाको मशसनो धल
ु ो िा मशसनो िालुिा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ। )

७.

गारोको र्दबु ै छे उमा कररव १ इन्च जलत मसिा लबछ्याई मसिािाई ज्यावि (रावि) को
टुप्पोको मद्दतिे “V” आकार हुिेगरर लमिाएर िेभि पाईप/लस्ट्प्रट िेभि, घण्टी र डकमी
धागोको प्रयोग गरे र पलहिो सिकोिागी िाईि, िेभि र घण्टी लर्दिे।
(पुनश्च: मसला आिश्यक मात्र शिछ्याउने, नत्र सुक्छ।)

८.

अब पलहिो ब्िक (किार ब्िक) राखेर लथच्िे
जसिे गर्दाा १ इन्च मसिा ३/८ इन्च मोटाईको
होस।् लस्ट्पररट िेभििे उक्त ब्िकको चारै लतरको
िेभि लमिाउिे र िाईिमा िपरे को भए लमिाएर
िाईिमा पािे।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

९.

अको ब्िकको लभत्री साईडमा ३/८ इन्च मसिा
लचत्रमा र्देखाए जस्ट्तै राखेर पलहिो किार ब्िकमा
टााँसेर राख्िे र लथच्िे। फे री िेभि, घण्टी र िाईिमा
परे -िपरे को चेक गरे र लमिाउिे र साईड-साईडबाट
लिस्ट्केको मसिाहरु ज्यावििे काटेर हटाउिे।

१०.

सोलह प्रकृ या अपिाउर्दै लचत्रमा र्देखाएझैं गारोको
अको कुिामा पलि किार ब्िक राख्िे। फे री िेभि,
घण्टी र िाईिमा परे -िपरे को चेक गरे र लमिाउिे र
साईड-साईडबाट लिस्ट्केको मसिाहरु ज्यावििे
काटेर हटाउिे।

११.

िेभि, घण्टी लमिाउर्दै, ब्िकको लभत्री साईडमा
३/८ इन्च मसिा राखेर िाइिमा लसधा हुिे गरर
लचत्रमा र्देखाएझैं पलहिो सि (कोर्ा) परु ा गिे।

१२.

अको सि िगाउिको िालग गारोको र्दबु ै छे उमा कररव १ इन्च जलत मसिा लबछ्याई
मसिािाई ज्यावि (रावि) को टुप्पोको मद्दतिे “V” आकार हुिेगरर लमिाएर िेभि
पाईप/लस्ट्प्रट िेभि, घण्टी र डकमी धागोको प्रयोग गरे र उक्त सिकोिागी िाईि, िेभि र
घण्टी लर्दिे।
गारोको छे उमा आधा ब्िक लचप्िो साईड बालहर पिे गरर (८ ईन्च x ८ ईन्च x 8 इन्च तयारी)
राखेर ३/८ इन्च मसिाको मोटाई हुिे गरी लथचेर लमिाउिे।

१३.

हो/छ

(पनु श्व: ईट्टाको गािोमा िथतै यसमा पशन िोडाई िशलयो बनाउन आधा ब्लक प्रयोग गरिएको हो। आधा ब्लक
बिािमा पशन पाईन्छ ि यशि काटेि तयाि गनत पिे हाते कशटंग मेशिन िा शछनाको मद्दतले ईट्टा काटेझैं काट्न
सशकन्छ। )

१४.

सोलह प्रकृ या अपिाउर्दै गारोको अको कुिामा पलि किार ब्िक राख्िे। फे री िेभि, घण्टी र
िाईिमा परे -िपरे को चेक गरे र लमिाउिे र साईड-साईडबाट लिस्ट्केको मसिाहरु ज्यावििे
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

होइि/
छै ि

काटेर हटाउिे।
१५. िेभि, घण्टी लमिाउर्दै, ब्िकको लभत्री साईडमा ३/८ इन्च मसिा राखेर िाइिमा लसधा हुिे
गरर र्दोश्रो सि (कोर्ा) परु ा गिे।
१६. त्यसैगरर पलहिो सि जस्ट्तो गरर ३, ५, ७.... गर्दै र र्दोश्रो सि जस्ट्तो गरी ४, ६, ८.... गर्दै
लर्दइएको वा आवश्यक िाप र उचाईं अिसु ार बाकीं सिहरु परु ा गिे।
१७. जब जोिीहरुमा बढु ी औिं ािे लथच्र्दा छाप र्देलखर्दैि त्यसपछी जोिीहरुिाई लचप्िो हुिे गरर
लमिाउिे र अलतररक्त मसिाहरु लिकािेर सबै साईडहरु सफा गिे।
१८. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१९. पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
१. अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने, यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ब्लकहरु ि मसला शनकाल्नपु छत ।
२. अभ्यासकोलाशग हाशमले ब्लकको गािो मात्र लगाएका छौं ति बाथतशिक भिन आशि को शनमातण गिात ब्लकको गािोलाई
भक
ु म्प प्रशतिोधी बनाउन तोशकए बमोशिम ठाउँ-ठाउँमा आि.शस.शस. गनतपु छत ।
३. हलो ब्लकको िालमा पशन शसमेन्ट ईट्टाको गािोमा झै क्यरु िंग गरिनपु छत ।
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अभ्यास पत्र: हिो ब्िकको लसिा िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
हिो ब्िकको लसधा वाि िगाउिे

लर्दइएको ड्रइगं र अभ्यास पत्र (Drawing Sheet/Assignment)अिसु ार हिो ब्िकको लसधा
गारो िगाउिे।

६ सि

ब्िक

HOW
कसरी

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु सबै िेबिमा, घण्टीमा र
धागोमा हुिपिे छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । मसिाको मोटाई सािाखािा ३/८ इन्च र सबै
लतर बराबर हुिपछा । कायास्ट्थि सफा हुिपछा ।

•

धेरै चोटी अभ्यास गिे।

•

अभ्यास गिे काम सलकएपलछ अलन्तमको गारो प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।

TIME
सर्मय

८६० लमिेट (१४ घण्टा)

RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

हिो ब्िक (लर्दइएको िाप अिसु ार), वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम,
लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, लछिा वा ब्िक
काट्िे मेलशि (आधा हिो ब्िक उपिब्ध िभए), डकमी घि, गेज बक्स, मोटाार वोडा
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: हिो ब्िकको लसिा िाि िगाउिे
१. हिो ब्िकको लबच-बीचमा रालखिे मसिाको मोटाई सािाखािा कलत हुिपछा ?
क. २ १/८ इन्च
ख. १ ३/८ इन्च
ग. ३/८ इन्च
घ. १/८ इन्च
२. पारम्पररक माटोको ईट्टाको भन्र्दा हिो कंलक्रट ब्िकको गारो िगाउाँर्दा के -के फाईर्दा हुन्छ?
उिर:
क. यो एकिासको िाप तथा आकृ लतमा पाइिे र हिो भएकोिे कम तौि हुिे भएकोिे काम लछटो गिा सलकन्छ।
ख. यसको गारोको मोटाई पातिो हुिे भएकोिे कोठाको क्षेत्र बढ्छ र गारोिे खािे ठाउाँ बचाउि सलकन्छ।
ग. लिमााण सामाग्री जस्ट्तै लसमेन्ट, वािवु ा, लगट्टी आलर्द कम िालिे भएकोिे खचा घटाउंछ।
घ. ठुिो-ठुिो ब्िक प्रयोग हुिे भएकोिे मसिामा िालिे सामाग्रीहरुपलि जोगाउि सलकन्छ।
ङ. हिो ब्िकमा लवचमा प्वाि हुिे भएकोिे के लह हर्द सम्म ताप तथा आवाज इन्सि
ु ेशि हुन्छ।
३. हिो ब्िकको लसधा गारो िगाउाँर्दा छे उमा कत्रो हिो ब्िकको आवश्यकता पछा ?
क. लसंगो
ख. तीि चौथाई
ग. आधा
घ. एक चौथाई
४. ति लचत्रमा र्देखाइएको ब्िक कहां प्रयोग हुन्छ? पलहिो ४ इन्च पालटासिकोिालग, र्दोश्रो लबम वा लिन्टेिकोिालग र तेश्रो
भईमा लवछ्याउि प्रयोग गररन्छ।

क. ४ इन्च पालटासि वािमा
ख. लिन्टेिर्मा
ग. भईु मां
घ. जगमा
५. ति लचत्रमा र्देखाइएको हिो ब्िकका लवलभन्ि प्रकारहरु के -के हुि् र कहां प्रयोग हुन्छ?

उिर: पलहिो (स्ट्रेचर) गारोको लबच-लबचमा पिे। र्दोसो (किार) एकातफा छे उमा पिे र तेश्रो (डबि किार वा पायर) र्दवु ै तफा
छे उमा पिे
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हिो ब्िकको किार “L”िाि िगाउिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:हिो ब्िकको किार “L”
िाि िगाउिे
प्राय: सबै खािे गारोहरु जस्ट्तै कोठाको चार कुिा, घरको
चार कुिा सबै लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तै घमु ेको हुन्छ। यर्दी
एका तफा को गारो र अको तफा को गारोको कुिौटोको एगं ि
९० लडग्री हुन्छ भिे त्यसिाई किार वा “L” वाि भलिन्छ।
Hollow Block को “L”आकारको िाििगाउाँर्दा
ध्यािलर्दिु पिे कुराहरु
हिो कंलक्रट ब्िकको किार “L” वाि पलि के ही सामान्य
कुरा बाहेक लसधा गारो िगाएको जस्ट्तै हो। तर लिम्ि
कुराहरु ध्याि लर्दि पिे हुन्छ।
१. किारमा रालखिे हिो ब्िक लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो गरर िगाउिु पछा ।
२. र्दवु ै तफा को वािहरु लवचको किारको एगं ि ९०
लडग्रीमा हुिपछा । यसिाई बटामिे िाप्ि सलकन्छ।
३. सामान्य अवस्ट्थामा हिो ब्िकको िाप लमिाएर
लडजाइि गररएको छ भिे आधा हिो ब्िकको
जरुरत पर्दैि लकिलक लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो गरी
बिाउि सलकन्छ। तर गारोको छे उ तफा बन्र्द गिा भिे
आधा ब्िकको जरुरत पछा । यलर्द घर वा कोठाको
चारै कुिा बिाउि िागेको हो भिे र्दातं ी राखेर
बिाउि पछा र आधा ब्िक िालर्दैि।

पु
न
श्च
:
ह
लो ब्लकको गािोलाई भक
ु म्प प्रशतिोशध बनाउन आिश्यकता अनसु ाि ि चािै कुनामा डण्डी िािेि आि.शस.शस. गनपतु छत ।
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: हिो ब्िकको किार “L” िाि िगाउिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

हिो ब्िक िगाउिे कायाहरु
हिो ब्िकको किार “L” वाि िगाउिे
अवस्ट्था : वाि िगाउि तयारी स्ट्थि र िाप िक्शा, मसिाको अिपु ात
के काम: हिो ब्िकको किार “L” वाि िगाउिे
कलत राम्रो: लर्दइएको िाप िक्शा अिसु ार छ। िेबि, घण्टी र धागोमा छ, ज्वाइन्ट लमिेको छ र
मसिा सबै सिहरुमा बरावर छ।प्रयोग गररएको मसिा िस्ट्सा लिस्ट्केको, एक समाि र तोलकएको
अिपु ातमा तयार गररएको छ। र्दबु ै तफा को गारो लबचको एगं ि ९०±०.५ लडग्रीमा छ।
आवश्यक
सामाग्री, हिो ब्िक (लर्दइएको िाप अिसु ार), वािुवा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम,
औजार तथा यन्त्रहरु
लकिा, र धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, लछिा वा ब्िक
काट्िे मेलशि, डकमी घि, गेज बक्स, मोटाार वोडा
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

१.
२.
३.
४.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
िक्सा अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु सक
ं िि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
हिो ब्िकहरुको लवच-लवचमा ३/८ इन्च मोटाईको मसिा राख्ि ठाउाँ छोडेर पलहिे िै लविा
मसिा लर्दइएको गारोको िम्बाई अिसु ार ब्िक राखेर िे-आउट गिे र हिो ब्िकहरु लिकािेर
छे उमा राख्िे।
(पिु ि: लसंगो हिो ब्िक सामान्यतया: ७-५/८x७-५/८x१५-५/८ िापको पाइन्छ र ३/८ इन्च मसिा समेत
गर्दाा तर भन्िे बेिामा १६x८x८ िापको भलिन्छ।)

५.

पलहिो सि िगाउिु भन्र्दा अगालड उक्त सहतिाई पािीिे ओलशिो बिाउिे।
(पिु ि: यर्दी भईू लचप्िो छ भिे लछिाको मद्दतिे छ्याका-छ्याका पािा पछा जसिे गर्दाा जोडाई वलियो हुन्छ।)

६.

लर्दइएको मसिाको अिपु ात (रे लसयो) अिसु ार मसिा तयार गिे।
(पुनश्च: शसक्नको लाशग शसमेन्ट को सट्टा चुन िा ढूंगाको मशसनो धल
ु ो िा मशसनो िालुिा िा शसल्ट मात्रै पशन प्रयोग गनत सशकन्छ। )

७.

गारोको किारमा र्दबु ै पट्टीको गारो तफा कररव १ इन्च जलत मसिा लबछ्याई मसिािाई ज्यावि
(रावि) को टुप्पोको मद्दतिे “V” आकार हुिेगरर लमिाएर िेभि पाईप/लस्ट्प्रट िेभि, घण्टी र
डकमी धागोको प्रयोग गरे र पलहिो सिकोिागी िाईि, िेभि र घण्टी लर्दिे।
(पुनश्च: मसला आिश्यक मात्र शिछ्याउने, नत्र सुक्छ।)

८.

अब एका तफा को गारोमा पलहिो लसगं ो ब्िक राखेर
लथच्िे जसिे गर्दाा १ इन्च मसिा ३/८ इन्च मोटाईको
होस।् लस्ट्पररट िेभििे उक्त ब्िकको चारै लतरको िेभि
लमिाउिे र िाईिमा िपरे को भए लमिाएर िाईिमा पािे।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

९.

फे री सोलह गारोमा अको ब्िकको लभत्री साईडमा ३/८
इन्च मसिा लचत्रमा र्देखाए जस्ट्तै राखेर पलहिो
ब्िकमा टााँसरे राख्िे र लथच्िे। फे री िेभि, घण्टी र
िाईिमा परे -िपरे को चेक गरे र लमिाउिे र साईडसाईडबाट लिस्ट्केको मसिाहरु ज्यावििे काटेर
हटाउिे।

१०.

सोलह प्रकृ या अपिाउर्दै लचत्रमा र्देखाएझैं सोलह
गारोको अको छे उमा कुिामा पलि हिो ब्िक
राख्िे। फे री िेभि, घण्टी र िाईिमा परे -िपरे को
चेक गरे र लमिाउिे र साईड-साईडबाट लिस्ट्केको
मसिाहरु ज्यावििे काटेर हटाउिे।

११.

िेभि, घण्टी लमिाउर्दै, ब्िकको लभत्री साईडमा
३/८ इन्च मसिा राखेर िाइिमा लसधा हुिे गरर
लचत्रमा र्देखाएझैं उक्त गारोको पलहिो सि
(कोर्ा) परु ा गिे।

१२.

अब अको तफा को गारोमा पलहिो लचत्रमा र्देखाएझै
लसंगो ब्िक राखेर लथच्िे जसिे गर्दाा १ इन्च मसिा
३/८ इन्च मोटाईको होस।् लस्ट्पररट िेभििे उक्त
ब्िकको चारै लतरको िेभि लमिाउिे र िाईिमा
िपरे को भए लमिाएर िाईिमा पािे। बटामको प्रयोग गरे र कुिौटो ९० लडग्री छ लक छै ि चेक गिे
र िभए लमिाउिे।

१३.

हो/छ

अब खडु ् लकिाहरु ९, १० र
११ यो गारोमा पलि र्दोहोर्याएर
लचत्रमा र्देखाएझै किार “L”
वािको पलहिो सि परु ा गिे।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

१४.

अको सि िगाउिको िालग लचत्रमा र्देखाएझै जोिी
छिेर हिो ब्िक कररव १ इन्च जलत मसिा लबछ्याई
मसिािाई ज्यावि (रावि) को टुप्पोको मद्दतिे
“V” आकार हुिगे रर लमिाएर हिो ब्िक राखेर ३/८
इन्च मसिाको मोटाई हुिे गरर लथच्िे।
पलहिो गारोको अको छे उमा आधा ब्िक लचप्िो साईड बालहर पिे गरर (८ ईन्च x ८ ईन्च x
८ इन्च तयारी) राखेर ३/८ इन्च मसिाको मोटाई हुिे गरी लथचेर लमिाउिे। िेभि पाईप/लस्ट्प्रट
िेभि, घण्टी र डकमी धागोको प्रयोग र्दोश्रो सिको मालथलिो िेभि र िाईि लर्दिे।

१५.

हो/छ

(पनु श्व:यशि चािै तफत बन्ि गने हो भने ि नाप शमलाइएको छ भने िांती िािे पग्ु छ आधा प्रयोग गनत पिैन। )

१६.
१७.

साईड-साईडबाट लिस्ट्केको मसिाहरु ज्यावििे काटेर हटाउिे।
िेभि, घण्टी लमिाउर्दै, ब्िकको लभत्री
साईडमा ३/८ इन्च मसिा राखेर िाइिमा
लसधा हुिे गरर र्दोश्रो सि (कोर्ा) परु ा गिे।

१८.

िेभि, घण्टी लमिाउर्दै खडु ् लकिाहरु १५,
१६ र १७ र्दोहोर्याएर अको साइडको
गारोको र्दोश्रो सि (कोर्ा) परु ा गिे।

१९.

त्यसैगरर पलहिो सि जस्ट्तो गरर ३, ५, ७....
गर्दै र र्दोश्रो सि जस्ट्तो गरी ४, ६, ८.... गर्दै
लर्दइएको वा आवश्यक िाप र उचांई अिसु ार
बाकीं सिहरु परु ा गिे र किार “L” वाि
तयार गिे।
जब जोिीहरुमा बढु ी औिं ािे लथच्र्दा छाप र्देलखर्दैि त्यसपछी जोिीहरुिाई लचप्िो हुिे गरर
लमिाउिे र अलतररक्त मसिाहरु लिकािेर सबै साईडहरु सफा गिे।
काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
पिु : सामाग्री र औजार भण्डारण गिे।

२०.
२१.
२२.

सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
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होइि/
छै ि

सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
• अभ्यास गने िेलामा शसमेन्ट प्रयोग नगने, यशि गरिएको छ भने िम्न सक्छ तसर्थत अभ्यास सशकने शिशिकै पनु :
प्रयोगकोलाशग गािोबाट ब्लकहरु ि मसला शनकाल्नपु छत ।
• अभ्यासकोलाशग हाशमले ब्लकको गािो मात्र लगाएका छौं ति बाथतशिक भिन आशि को शनमातण गिात ब्लकको गािोलाई
भक
ु म्प प्रशतिोधी बनाउन तोशकए बमोशिम ठाउँ-ठाउँमा आि.शस.शस. गनतपु छत ।

• हलो ब्लकको िालमा पशन शसमेन्ट ईट्टाको गािोमा झै क्यरु िंग गरिनपु छत ।
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अभ्यास पत्र: हिो ब्िकको किार “L” िाि िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
हिो ब्िककोकिार“L” वाि िगाउिे

ति लचत्रमा र्देखाए बमोलजम हिो ब्िकको किार “L” वाि िगाउिे।

५ सि

५ सि

५ सि

लसमेन्ट बािवु ा अिपु ात: १:६
ड्रइगं स्ट्केिमा छै ि
ब्िक प्रयोग गिे।
जम्मा ब्िक ४८ वटा लसंगो र ४ वटा आधा

HOW
कसरी

TIME
सर्मय

•

र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।

•

आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।

•

गारो लर्दइएको िे-आउट अिसु ार हुिपु िे छ। गारोका सिहरु सबै िेबिमा, घण्टीमा र धागोमा हुिपिे
छ, ज्वाइन्ट लमिेको हुिपछा । मसिाको मोटाई सािाखािा ३/८ इन्च र सबै लतर बराबर हुिपछा ।
कायास्ट्थि सफा हुिपछा ।

•

धेरै चोटी अभ्यास गिे।

•

अभ्यास गिे काम सलकएपलछ अलन्तमको गारो प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।

६९० लमिेट (११ १/२ घण्टा)

RESOURCE हिो ब्िक (लर्दइएको िाप अिसु ार), वािवु ा, लसमेन्ट वा चिू , पािी, िाप्िे टेप, ज्यावि, बटाम, लकिा, र
S NEEDED
धागो। पाइप िेभि, स्ट्प्रीट िेभि, घण्टी, वाललटि, कराही, डकमी चपू ी, लछिा वा ब्िक काट्िे मेलशि
आिश्यक
(आधा हिो ब्िक उपिब्ध िभए), डकमी घि, गेज बक्स, मोटाार वोडा
श्रोत/सार्माग्रीहरु
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: हिो ब्िकको किार “L”िाि िगाउिे
१. किार “L” गारो िगाउाँर्दाहिो ब्िकको लबच-बीचमा रालखिे मसिाको मोटाई सािाखािा कलत हुिपछा ?
क. २ १/८ इन्च
ख. १ ३/८ इन्च
ग. ३/८ इन्च
घ. १/८ इन्च
२. हिो ब्िकको किार “L” गारो िगाउाँर्दार्दईु गारो लमलिे कुिामा कत्रो हिो ब्िकको आवश्यकता पछा ?
क. लसगं ो
ख. तीि चौथाई
ग. आधा
घ. एक चौथाई
३. हिो ब्िकको किार “L” गारो िगाउाँर्दार्दईु गारो लमलिे कुिामा कलत लडग्रीको एगं ि बन्छ?
क. १८० लडग्री
ख. १३५ लडग्री
ग. ९० लडग्री
घ. ४५ लडग्री
४. हिो ब्िकको किार “L” गारो िगाउाँर्दार्दईु गारो लमलिे कुिामा बिेको एंगि कुि औजारिे िाप्ि सलकन्छ?
क. िाप्िे टेप
ख. बटार्म
ग. घण्टी
घ. पाईप िेभि
५. ति लचत्रमा डकमी धागो लकि बाधेको होिा?

उिर: गारोको सि एउटै िेभिमा पािा र गारोको िाईि लमिाउि
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लसर्मेन्ट प्िाष्टर गिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:लसर्मेन्ट प्िाष्टर गिे
पररचय
लसमेन्ट प्िाष्टर त्यस्ट्तो सतहमा गररन्छ जिु सतहमा उक्त प्िाष्टरिे राम्ररी जम्ि अथाात टांलस्ट्सि सक्छ। जस्ट्तै: पक्की ईट्टा वा लसमेन्ट
ब्िकिे िगाएको गारो, कंलक्रट गारो, कंलक्रट वा ईट्टाबाट बिेको भईु ,ं कंलक्रट लसलिंग, कंलक्रट लबम, कंलक्रट वा ईट्टा वा ब्िकबाट
बिेको लपिर, त्यस्ट्तो सतहमा गररन्छ।
कााँचो ईट्टा, काठ, प्िाई, जस्ट्तापाता जस्ट्तो सतह अलि लचप्िो लचलिो सतहमा
लसमेन्ट प्िाष्टर टालस्ट्सि सक्र्दैि।
लसमेन्ट प्िाष्टर गिाु अगाडी प्िाष्टर गररिे सतहको पलहचाि गरी सतह तयार गिपाु छा ।
पक्की ईट्टािे िगाएको वा कंलक्रट सतह पलि लचप्िो छ भिे लसमेन्ट अड्र्दिै तसथा
त्यस्ट्तो सतहमा लचलपंग गरे र मात्र प्िाष्टर गिाु पछा । लचलपंग भिेको लछिा र घि
(हतौडा)को मद्दतिे उक्त सतहमा लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो सािो-सािो घाउ
िगाउिहु ो।
प्िाष्टर गरे पलछ उक्त सतह सफा र राम्रो पलि र्देलखन्छ।
प्िाष्टर गरे पलछ पाररश्रलमक लिि स्ट्वायर लमटरमा वा स्ट्वायर लफटमा िालपन्छ। यलर्द प्िाष्टर १२ इन्च भन्र्दा कम छ भिे रलिगं लमटर
वा रलिंग लफटमा िालपन्छ।
लसर्मेन्ट प्िाष्टर गिा आिश्यक पिे औजारहरु:
साभेि (वेलचा), गेज बक्स, बके ट (बाललटि),
मोटाार प्िेट, मसिा ओसािा कराई, ज्यावि
(रावेि), प्िाष्टर अडाउि ह्याण्ड होक (Hand
Hawk), प्िाष्टर िाई लफलिलसगं लर्दि फ्िोट (float), राइ-स्ट्क्वायर, पाता वा िोि (आजभोिी
काठको सट्टा आिलु मलियमको लचत्रमा र्देखाएको जस्ट्तो प्रयोग गररन्छ। यसको मद्दतिे लसमेन्ट
मसिा लवछ्याएपलछ लमिाउर्दै लयाउि सलजिो हुन्छ।
त्यस्ट्तै िाप्ि टेप, लस्ट्पररट िेभि, घण्टी, ठुिो क्षेत्रमा प्िाष्टर गिा िागेको भए िेभि पाईप, अलिो ठाउाँमा गिा परे खट आलर्दको पलि
जरुरत पछा ।
लसर्मेन्ट प्िाष्टर गिा आिश्यक पिे सार्माग्रीहरु: लसमेन्ट, सफा चािेको वािुवा र सफा पािी र स्ट्पले सलफके शिमा कुिै
रसायि(एडलमक्सर) लमसाउिु भिेर भिेको छ भिे त्यो पलि।
लसर्मेन्ट पलिंग (र्मलसिो घोट्िे) : प्िाष्टर गररसके पछी लचप्िो सतह बिाउि र अझ वाटरप्रफ
ु (पािी िचलु हिे) बिाउि लसमेन्टको
मात्रै (सािाखािा एक स्ट्वायर लमटरकोिालग १ के जीको र्दरिे)घोिा आवश्यकता अिसु ारको क्षेत्रमा सबै लतर बराबर हुिेगरी (३-५
लमलिलमटर जलत) हालिन्छ र आधा घण्टा जलत पछी लस्ट्टि रावेि (ज्यावि) िे अलि-अलि फुक्का लसमेन्ट र पािी छका ि परे छके र
घोलटन्छ र लचप्िो सतह प्राि गररन्छ। यसैिाई अंग्रेजीमा लसमेन्ट पलिगं र िेपािीमा मलसिो घोट्िे भलिन्छ। पािी ट्यांक्कीको लभत्री
भाग, स्ट्कलटिंग, भईू आलर्दमा लसमेन्ट पलिगं गररन्छ।
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काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: लसर्मेन्ट प्िाष्टर गिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

डकमीिे गिापु िे अन्य कायाहरु
लसमेन्ट प्िाष्टर गिे
अवस्ट्था : कुिैपलि लसमेन्ट प्िाष्टर गिा लमलिे तयार सतह, लसमेन्ट र वािवु ाको अिपु ात, प्िाष्टरको
मोटाई
के काम : लसमेन्ट प्िाष्टर गिे
कलत राम्रो: प्िाष्टरको मोटाई भिे अिसु ार छ, प्िाष्टरको घण्टी र िेभि लमिेको छ। कुचो वा
औजारहरुको माका वा चोट परे को र्देलखंर्दिै । सबै तफा एकिासको प्िाष्टर छ। प्िाष्टरको कुिा घण्टीमा
छ र बांगो-लटंगो र्देलखर्दैि।
आवश्यक
सामाग्री, साभेि (वेलचा), गेज बक्स, बके ट (बाललटि), मोटाार प्िेट, मसिा ओसािा कराई, ज्यावि (रावेि),
औजार तथा यन्त्रहरु
ह्याण्ड होक (Hand Hawk), फ्िोट (float), राइ-स्ट्क्वायर, िोि , िाप्ि टेप, लस्ट्पररट िेभि, घण्टी,
िेभि पाईप, अलिो ठाउाँमा गिा परे खट
लसमेन्ट, सफा चािेको वािुवा र सफा पािी र स्ट्पेलसलफके शिमा कुिै रसायि(एडलमक्सर) लमसाउिु
भिेर भिेको छ भिे त्यो पलि
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
प्िाष्टर गिा िक्सा/स्ट्पेलशलफके शि अिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा सामाग्रुीहरु संकिि
गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
प्िाष्टर गिे सतह तयार गिे
प्िाष्टर िगररिे भागहरु यलर्द लबग्रि सक्िे सम्भाविा छ भिे छोप्िे।
प्िाष्टर गररिे सतहमा माटो, काई, लग्रज, लचलिो जस्ट्ता पर्दाथाहरु छि् भिे हटाउिे।
प्िाष्टर गररिे सतह लचप्िो छ भिे खस्रो बिाउि लचलपंग गिे।
प्िाष्टर गररिे सतहमा आवश्यकता भन्र्दा वलढ चच्ु चा-चाच्ची लिलस्ट्कएको छ भिे लछिा र
घिको मद्दतिे हटाउिे।
प्िाष्टर गररिे सतहमा प्वाि, क्याक आलर्द छि् भिे उपयक्त
ु सामाि प्रयोग गरे र टालिे
प्िाष्टर गररिे सतह लचप्िो छ भिे खस्रो बिाउि लचलपंग गिे।
प्िाष्टर गररिे सतह खस्रो बिाइसके पलछ कुचोिे धि
ु ोहरु हटाउिे र सफा पािे।

३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.

हो/छ

l;d]G6 / afn'jfsf] !M@ sf] efu agfO{ d;nf tof/ ug]{ / Jnsdf k\mlns/ d]lzgn]
nufpg] . o;nfO{ /z sf]6 elgG5 . o;n] ;tx v;|f] agfO{ Knf:6/sf] hf]8fO{
alnof] agfpFb5 . Knfi6/ ;]6 x'g ! lbgsf] ;do lbg'k5{ .

Next day प्िाष्टर गररिे सतहमा सफा गररसके पछी पािी खवु ाउिे र ओस बिाइराख्िे।
पलहिो कोट प्िाष्टर गिे
लसमेन्टको घोिा बिाउिे।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

१४.
१५.

तोलकएको अिपु ात (रे लसयो)मा लसमेन्ट मसिा तयार गिे।
ब्रस वा कुचोको मद्दतिे लसमेन्ट घोिािाई प्िाष्टर गिा
िागेको सतहमा िगाउिे। लसमेन्ट घोिा िगाउाँर्दा राम्ररी
समात्छ। आवश्यक परे सख्ु खा लसमेन्ट हालिे।
प्िाष्टरको मोटाई अिसु ार प्रत्येक १-१ लमटरको लचन्र िगाएर ज्वावििे लसमेन्ट मसिा राखेर
डट लिमााण गिे र पोलजशि लमिाउिे। प्िाष्टर गर्दाा एउटै िेभि होस् भिेर “डट” हरु राखेर लग्रड
जस्ट्तो बिाइन्छ।
प्रत्येक डटको घण्टी, िाईि िेभि को जााँच गिे र आवश्यकता अिसु ार लमिाउिे।
आवश्यकता अिसु ार सख्ु खा लसमेन्ट छलका पलहिो कोट मसिा एकिासिे राख्िे। यो
ज्यावििे गिा सलकन्छ।
पनु श्च:
यशि ईट्टाको गािो हो भने प्लाष्टिको मोटाई सामान्यतया: १२ शमशलशमटिको िाशिन्छ भने
कंशिट सतहमा ९ िेशि १५ शमशलशमटि सम्म िाशिन्छ। त्यथतै शसमेन्ट िालुिाको अनपु ात १:३
िेशि १:६ सम्म हुन्छ।
पलहिो कोट मसिा राखेको सतहमा िोिको सहायतािे
हलका लथच्र्दै िाइि िेभि लमिाउिे र बलढ भएको मसिा
िोिको सहायतािे हटाउिे।
फ्िोटको मद्दतिे खालटा-खलु टीहरुमा हलका मसिा राख्र्दै,
कलहिेकाही पालि छम्कर्दै, सख्ु खा लसमेन्ट छर्दै लचत्रमा र्देखाए जस्ट्तो
गरर लमिाउिे र िोिको प्रयोग गरी बढी भएको मसिा हटाउिे।
लफलिलसगं /र्दोश्रो कोट प्िाष्टर गिे (आिश्यकता अिुसार)
प्िाष्टरको पलहिो कोट िाई सेट हुि लर्दिे तर सख्ु खा हुि लर्दिे होइि। त्यसपछी सतह खसो
बिाउि तार ब्रस जस्ट्तो कोिे औजारिे कोिे।
यलर्द र्दोश्रोकोट िगाउि िागेको सतह सख्ु खा छ भिे पािीहािेर ओलसिो बिाउिे।
ज्यावि र फ्िोटको मद्दतिे सतहको एक सरु बाट कुिै प्रकारको लचन्रहरु भए हटाउर्दै
प्िाष्टरिाई लफलिलसगं टच लर्दिे।
पनु श्च:

१६.

१७.
१८.

१९.

२०.

२१.
२२.
२३.

हो/छ

िोश्रो कोट को मोटाई २ िेशि ३ शमशलशमटि सम्म हुन्छ तसर्थत िोश्रो कोट लगाउने हो भने पशहलेनै
पशहलो कोटमा शहसाब-शकताब शमलाउनपु छत । िोश्रो कोटको लाशग सामान्यतया १:४ िेशि १:६ को
मसला बनाईन्छ यशि थपेशिशफके िनमा उल्लेि गरिएको छै न भने।
प्लाष्टि कायत सशकएपशछ कशम्तमा पशन ७ शिनसम्म पानी ििु ाउनुपछत ि ओशसलो िाख्न पछत िसलेगिात
प्लाष्टि िशलयो बन्छ ि चशकत ने संभािना कम हुन्छ। यसिी ओशसलो िाख्ने िा पानी ििु ाउने लाई
क्यरु िंग (Curing) भशनन्छ।
िोश्रो कोटको सट्टा शसमेन्ट पशनंग पशन गने गरिन्छ। पशनंग गनत शसमेन्ट घोला ३-५ शमशलशमटि िनाएि
आधा घण्टा शभत्र ज्यािलले घोट्ने।

२४.

काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

होइि/
छै ि

२५.

पिु प्रयोग गिा सलकि सामाग्री र औजार भण्डारण गिे र पिु प्रयोग गिा िसलकिे सामाग्रीहरुिाई
उलचत तररकािे सर्दपु योग गिे
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:-

अभ्यास पत्र: लसर्मेन्ट प्िाष्टर गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के
HOW
कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लसमेन्ट प्िाष्टर गिे

लसमेन्ट प्िाष्टर गिे।
• र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।
• आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।
• प्िाष्टर गिे सतह तयार गिे
• १:४ को मसिा तयार गिे।
• प्िाष्टर लर्दइएकोकाया सम्पार्दि लिर्देलशका, अिपु ात (१:४),मोटाई (१२ लमलिलमटर) र िापति
उलिेख भए अिसु ार हुिपु िे छ। सतहघण्टीमा र िाईि िेभि लमिेको हुिपछा । कुचो वा
औजारहरुको माका वा चोट परे को र्देलखिं ु हुर्दाँ िै सबै तफा एकिासको प्िाष्टर हुिपछा । प्िाष्टरको
कुिा घण्टीमा र बांगो-लटंगो हुि हुर्दाँ िै कायास्ट्थि सफा हुिपछा । र काया सम्पार्दि लिर्देलशकाको
सबै चरणहरु अपिाएको हुि पिेछ।
• सफा, लमिेको र सलहमात्रामा पालि आलर्दको प्रयोग गररएको हुिपिेछ।
• काया सलकएपलछ कायास्ट्थि सफा गिाु पिेछ।
काया: १
• कुिै पलि पलक्क ईट्टािे िगाएको गारोमा ३ लफट ढाडो र ६ इन्च चौडा र्दईु वटा प्िाष्टर गिे। र्दईु
वटा प्िाष्टरको लबचमा १ फुट खालि राख्िे ।
काया: २
• कुिै पलि पलक्क ईट्टािे िगाएको गारोको कुिा (किार) मा र्दवु ै साईडमा ३ लफट ढाडो र ६ इन्च
चौडा प्िाष्टर गिे।
• काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।
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TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

२४ घण्टा (तर मसिा मछु े पछी २ घण्टा लभत्र सक्ि पिे छ तसथा सोही अिरुु प मसिा तयार गिे)
साभेि (वेलचा), गेज बक्स, बके ट (बाललटि), मोटाार प्िेट, मसिा ओसािा कराई, ज्यावि
(रावेि), ह्याण्ड होक (Hand Hawk), फ्िोट (float), राइ-स्ट्क्वायर, िोि , िाप्ि टेप, लस्ट्पररट
िेभि, घण्टी, िेभि पाईप, अलिो ठाउाँमा गिा परे खट, लसमेन्ट, सफा चािेको वािवु ा र सफा
पािी
धन्यबार्द Thank you

प्रश्नहरु: लसर्मेन्ट प्िाष्टर गिे
१. प्िाष्टरिाई क्यरु रंग गिे भिेको के हो?
उिर: प्िाष्टरिाई क्यरु रंग गिे भिेको प्िाष्टर िगाएर सेट चालहं भए पलछ तर सख्ु खा हुिु भन्र्दा अगालड िै पािी खवु ाउिे काम
हो।
२. प्िाष्टरमा कलम्तमा कलत लर्दि सम्म पािी खवु ाउिु पछा ?
उिर: ७ लर्दि
३. सामान्यतया: प्िाष्टरको मोटाई कलत हुन्छ?
उिर: १२ लमलिलमटर
४. कंलक्रट सतहमा प्िाष्टर गिाु अगाडी लकि लचलपगं गिाु पछा ?
उिर: यलर्द कंलक्रट सतह लचप्िो छ भिे लसमेन्ट अड्र्दिै र सतह छुरट्टन्छ तसथा लचलपगं गरे र सतहिाई खस्रो र मसिा खािे
बिाउि पछा ।
५. लचत्रमा र्देखाएको औजार के कामकोिालग प्रयोग गररन्छ?
उिर: यसको मद्दतिे लसमेन्ट मसिा लवछ्याएपलछ लमिाउर्दै लयाइन्छ।
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ढिाि गिे
अध्ययि सार्माग्रीहरु:ढिाि गिे
पररचय
लसमेन्ट, वािुवा र लगट्टी (रोडा) लर्दइएको अिपु ातमा र तोलकएको मात्रामा पािी लमसाएर बिाएको िेर्दो (फ्रेस कंलक्रट) िाई कुिै
आकारमा ढालिे काया िाई ढिाि गिे भलिन्छ। बिावटका आधारमा ढिाििाई लवलभन्ि लकलसमबाट हेिा सलकन्छ।जस्ट्तै:
लड.पी.सी. ढिाि, लिन्टि ढिाि, स्ट्याब ढिाि, भईु ढिाि आलर्द। कंलक्रट बाट बिाइएको सरं चिा ज्यार्दै वलियो कडा र लटकाउ
हुन्छ।फ्रेस कंलक्रट (माि) बिाउंर्दा माटो, घााँस, जरा, झारपात, काठ, प्िालस्ट्टक जस्ट्ता बाह्य पर्दाथा लमलसएको हुिु हुर्दाँ िै । ढिाििाई
अझ वलियो बिाउि फिामे छड प्रयोग गर्दाछ। छड प्रयोग िगररएको ढिाििाई पी. सी.सी. भन्र्दछि। यस्ट्तो ढिाििे लथचाई भार
बहि गिा सक्र्दछ तर तन्काई भार पटक्कै खप्ि सक्र्दैि। त्यसैिे यलर्द लडजाइि अिसु ार छड प्रयोग गररयो भिे यसिे तन्काई भार पलि
खप्ि सक्र्दछ। यलर्द छड प्रयोग गरे मा त्यस्ट्तो ढिाििाई आर.सी.सी. भलिन्छ।
१:२:४ को माि (फ्रेश कंलक्रट) बिाउिे भलियो भिे त्यसमा एक भाग लसमेन्ट, र्दईु भाग वािुवा र चार भाग रोडािाई फुक्कै
राम्रोसंग लमिाई फे री तोलकएको मात्रामा सफा पािी प्रयोग गरे र िेर्दो बिाईन्छ। लसमेन्ट र वािुवाको मसिा तयार गरे झै यसको
प्रकृ या पलि उलह हो। के वि लगट्टीमात्र बढी हो। माि तयार गिा आजभोिी ठुिो कामको िालग लमक्सर मेलशिको प्रयोग गररन्छ भिे
सािो कामको िालग म्यािवु लिी (मान्छे िे) िै पलि तयार गररन्छ। मेलशिमा खासै अफ्टेरो हुर्दाँ िै सामान्य लसकाईबाट जालिन्छ
लकिलक खिाउिे त हो लि। अरु िापलििे, अिपु ातहरु सबै जािेकै हुिपु छा । ति टेविमा लसमेन्ट: वािुवा:रोडाको अिपु ात
र्देखाइएको छ र त्यसिाई भलििे ग्रेड, वलियोपि र कस्ट्तो कायामा प्रयोग गिा सलकन्छ र्देखाइएको छ।
लस. िं. ग्रेड

अिुपात

िलियोपि (Strength) कायाका प्रकार (तर लडजाइिर्मा भर पछा )

१.
२.
३.
४.

1: 3: 6
1: 2: 4
1: 1½: 3
1: 1: 2

100kg/cm2
150 kg/ cm2
200 kg/cm2
250 kg/cm2

M 10
M 15
M 20
M 25

जग, फ्िोररङ
लबम, स्ट्याब, लपिर
पि
ु
पि
ु , गहुगाँ ो भार थाम्िे लबम, लपिर इत्यालर्द

पािी, लसर्मेन्टको र्मात्रा (Water Cement Ratio) :
कंलक्रट लमक्समा रहिे पािीको मात्रािे कंलक्रट ढालि योलय छ वा छै ि भन्िे कुराको लिणाय गछा । जब पािीको मात्रा कम हुन्छ कंलक्रट
मसिा सख्ु खा हुन्छ।यसलभत्र रहेको हावाको फोकाहरु हटाउि धेरै प्रयास गिपाु िे हुन्छ। यस लकलसमको कंलक्रट मसिा राम्रो योलय
हुर्दाँ िै । यसिाई पालि कम भएको मसिा भलिन्छ। काम गिा पलि अफ्टेरो हुन्छ। िस्ट्सा आउर्दैि। भाइब्रेटर प्रयोग गर्दाा अलि सलजिो
हुन्छ। यलर्द भाइब्रेटर प्रयोग गिा िालगएको छ भिे सोलह अिसु ार पािी लमसाउिु पछा । जब कंलक्रट मसिामा पािीको मात्रा धरै हुन्छ।
िस्ट्सा त आंउछ र काम गिा के लह हर्द सम्म सलजिो हुन्छ तर जलत वलियो हुिपिे हो त्यलत हुर्दाँ िै तसथा सलह मात्रामा पािी लमसाउिु
जरुरी छ। कलतपय डकमी साथीहरुिे यो कुरा िबझु ेर मििालर्दी अिपु ात र पािीको मात्रा हािेर मसिा तथा माि तयार गिे गछा ि्
त्यसो गिा हुर्दिै लकिलक लडजाइिमा तोलकए बमोलजम िभए सरं चिा भलत्कि पलि सक्छ।
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ढिािका गुणहरु :
१) कडापि (Compressive Strength) वढी हुन्छ। त्यस्ट्तै तलन्किे क्षमता (Tensile Strength) बढाउि डण्डी (छड)
प्रयोग गररन्छ।
२) लखया िालर्दैि, हावापािीिे असर गर्देि, के ही हप्तामा िै यो कडा हुन्छ र जलत समय लबत्र्दै जान्छ यसको कडापि
(Compressive Strength) उलत िै वढ्र्दै जान्छ।

काया-सम्पार्दि लिर्देलशका: ढिाि गिे
लबर्य/इकाई
सीप/अवधारणा
काया वधाक उद्देश्य:

डकमीिे गिापु िे अन्य कायाहरु
ढिाि गिे
अवस्ट्था :फ्रेस कंलक्रट खिाउि तयार पाररएको क्षेत्र (फमाा तथा डण्डीहरु रालखसके को), ढिािको
thickness र अिपु ात
के काम : ढिाि गिे
कलत राम्रो: Thickness, अिपु ात लर्दइए बमोलजम छ। ढिािको िेवि िक्शा अिसु ार लमिेको छ र
घण्टीमा छ। सतहहरुको लफलिलसगं लमिेको छ (रोडा, वािवु ा लसमेन्ट छुरट्टएको छै ि, रोडाको चच्ु चो
लिलस्ट्कएको छै ि)। माि बगेर गएको छै ि। । ढिाि खााँलर्दएको छ।
आवश्यक
सामाग्री, साभेि (वेलचा), गेज बक्स, बके ट (बाललटि), मोटाार प्िेट, माि ओसािा कराई, ज्यावि (रावेि),
औजार तथा यन्त्रहरु
फ्िोट (float), राइ-स्ट्क्वायर, काठको िोि , िाप्ि टेप, लस्ट्पररट िेभि, घण्टी, िेभि पाईप,
फमााकोिालग ४ इन्च चौडा िाप लमिेको काठहरु, बाध्िे तार, लकलिा, क्ि ह्याम्मर, भईु मा
ओछ्याउि पिे भए प्िालस्ट्टक, लसमेन्ट, सफा चािेको वािुवा र सफा पािी
काया-सम्पार्दि लिर्देलशका
#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.

आवश्यक व्यलक्तगत सरु क्षा उपकरणहरु (PPE) िगाउिे।
ढिाि गिा िक्सा/स्ट्पेलशलफके शि लर्दइएको िापअिसु ार आवश्यक पिे औजार तथा
सामाग्रुीहरु संकिि गिे।
कायास्ट्थि सफा गिे।
ढिाि गिा सतह तयार गिे
पनु श्च:
सोशलंग गरिएको ठाउँमा शप.शस.शस मात्र गने भए मसला बग्न नशिने गिी चािै शति फमात िाख्ने।
िाशल माटोमा भए सतह शमलाएि मसला बग्न नशिने गिी प्लाशथटक शबछ्याएि चािै शति फमात
िाख्ने।
भक
ु म्प प्रशतिोशध बनाउन गािो, शलन्टेल आशिमा भए आफै ले डण्डी बाधेि िाम्रो सँग फमात
िाख्ने।
छाना, शपलि, शबम ढलानकोलाशग भए फमात िाख्नेले फमात िशलयो संग िािेको छशक छै न,
डण्डी िाख्नेले डण्डीको सबै काम सक्यो शक सके न, कशन्सल िाइरिंग (शबिल
ु ी आशिको) काम
सशकयो शक सशकएन, शसमेन्ट बगेि पो िान्छशक, फमात हशल्लने पो हो शक, शिच-शिचमा शचयि
हाल्न पो पने हो शक सबै शनक्यौल गनत पछत । शचयि डण्डीबाटै बनेको हुन्छ शनशश्चत साइिमा

३.
४.

हो/छ
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होइि/
छै ि

#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

होइि/
छै ि

िसको मद्दतले उँचाई एकनासको पाउन मद्दत गछत ।)
५.
फ्रेस कंलक्रट तयार गिा भईू तयार गिे। भईू तयार ईट्टाको सोलिंग गरे र पलि गिा सलकन्छ जिु
लसमेन्ट बगेर खेर िजािे बिाउि पछा ।
६.
लर्दइएको कंलक्रत मसिाको अिपु ातमा भाग लमिाउिे (Batching) गिे।
७.
भाग लमिाएपलछ सलम्मश्रण (Mixing) आवश्यक वा तोलकएको मात्रामा पािी लमसाएर माि
तयार गिे।
८.
लमलश्रत कंलक्रत मसिािाई कराईमा ओसारी तयारी सतहमा ज्याविको सहायतािे एक
कुिाबाट अको कुिा सम्म खन्याउिे। खिाउर्दा धेरै मालथबाट खिाउि हुर्दिै ित्र लसमेन्ट, वािुवा
र लगट्टी छुरट्टन्छ।
९.
त्यसपलछ ज्यावििे खााँर्दिे् र िोििे िेबि लमिाउिे। ठुिो-ठुिो लपिर, लवम, स्ट्लयाव
आलर्दमा भाइब्रेटरिे खाद्ने गररन्छ।
१०. खालडाखलु लड भएमा काठको चक्कािे लमिाउिे।
११. काया सम्पन्ि भईसके पलछ औजार र कायास्ट्थि सफा गिे।
१२. पिु प्रयोग गिा सलकि सामाग्री र औजार भण्डारण गिे र पिु प्रयोग गिा िसलकिे सामाग्रीहरुिाई
उलचत तररकािे सर्दपु योग गिे
सफितापवू ाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुिपु छा ।
सरु क्षा/संवेर्दिलशि खडु ् लकिाहरु:पनु श्च:
ढलान कायत सशकए ि सेट भएपशछ सख्ु िा हुन नशिन पानी ििु ाउनपु छत ि ओशसलो िाख्न पछत क्यरु िंग (Curing) गनत पछत ।िसलेगिात
ढलानिशलयो बन्छ। ढलानको चािै शति माटोको शडल बनाएि पानी िमाउने चलन छ।
यसिी पानी ठाउँ ि आिश्यकता हेिेि २८ शिनसम्म पशन ििु ाउने गरिन्छ।
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अभ्यास पत्र: ढिाि गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

WHAT
के
HOW
कसरीहत

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
ढिाि गिे

ढिाि गिे।
• र्दईु -र्दईु जिाको जोडीमा अभ्यास गिे।
• आवश्यक औजारहरु र सामाग्री सक
ं िि गिे।
• ढिाि गिा जलमिमा सतह तयार गिे
• ३ इन्च मोटो ढिाि गिा उपिब्ध काठ, ईट्टा आलर्दको मद्दतिे (९ इन्च चौडा, ३६ इन्च िामो
लप.लस.लस. स्ट्लयाब ढालिे (पनु श्च: साइिमा प्रशिक्षकले तोके बमोशिम गनत सशकन्छ।
प्रशिक्षकले उि बनाइएका थल्यािहरु सिपु योग गनत सशकने शहसाबको नाप शिनहु ुनेछ।
• १:३:६ अिपु ातमा (पनु श्च: शसमेन्ट बचाउन अनपु ातमा परििततन गनत सशकने छ ति सबैले
प्रयाप्त अभ्यास गिे को हुनपनेछ)
• पािी आवश्यकता अिसु ार िस्ट्सा त आउिे तर बलिे गरर लगिो िहुिे लहसाविे राख्िे
• ढिाि लर्दइएको काया सम्पार्दि लिर्देलशका, अिपु ात, मोटाईर िाप अिसु ार हुिपु िे छ। िाईि
िेभि लमिेको हुिपछा । सबै तफा एउटै मोटाईको ढिाि हुिपछा । ढिाि गर्दाा फमाा हललििे
खािे हुि हुर्दाँ िै लिर्देलशकाको सबै चरणहरु अपिाएको हुि पिेछ।
• काया सलकएपलछ कायास्ट्थि सफा गिाु पिेछ।
• काम सलकएपलछ प्रलशक्षकिाई मलू यांकि गिा अिरु ोध गिे।

TIME
सर्मय
RESOURCES
NEEDED
आिश्यक
श्रोत/सार्माग्रीहरु

१२ घण्टा (२-३ चोटी अभ्यास गिे अलि बलि मलू यांकिकोिालग तयार गिे)
साभेि (वेलचा), गेज बक्स, बके ट (बाललटि), मोटाार प्िेट, माि ओसािा कराई, ज्यावि (रावेि),
फ्िोट (float), राइ-स्ट्क्वायर, काठको िोि , िाप्ि टेप, लस्ट्पररट िेभि, घण्टी, िेभि पाईप,
फमााकोिालग ४ इन्च चौडा िाप लमिेको काठहरु र काट्ि पिे भए करौंलत, बाध्िे तार, लकलिा, क्ि
ह्याम्मर, भईु मा ओछ्याउि प्िालस्ट्टक, लसमेन्ट, सफा चािेको वािुवा र सफा पािी
धन्यबार्द Thank you
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प्रश्नहरु: ढिाि गिे
१. ढिािमा के राख्यो भिे तन्किे भार पलि वहि गिा सक्छ?
उिर: डण्डी
२. ढिािको िालग बहाइएको माि (फ्रेस कंलक्रट) मा पािी धेरै भयो भिे के हुन्छ?
उिर: ढिाि संरचिा कमजोर हुन्छ
३. १:३:६ को माि भन्िािे के बलु झन्छ?
उिर: १ भाग लसमेन्ट, ३ भाग वािवु ा र ६ भाग लगट्टी
४. ढिाि गर्दाा भाईब्रेटरको प्रयोग लकि गररन्छ?
उिर: ढिािमामाि खांद्नकोिालग।
५. लप.लस.लस. र आर.लस.लस.मा के फरक छ?
उिर: लप.लस.लस. मा डण्डी हुर्दाँ िै भिे आर.लस.लस.मा डण्डीको प्रयोग गररएको हुन्छ?

137

Kerbing Works
Kerbings works सम्िन्िी जािकारी
पररचय
Kerb Stone sfdsf] k|s[lt, dfkb08 cg';f/

ahf/df ljljw gfk, df]6fO{ / ljljw /+ux?df
;d]t pknAw 5g\ . h:t} M•cfjl;o ejgdf,
af6f] tyf km'6kfy lgdf0f{ sfo{sf] nflu ;fgf]
cfsf/df 9nfg u/L (pre-cast) tof/ kfl/Psf
;fgf lsgf/f jf ;fgf df]6fO{ ePsf Kerb
stone/ Block x? pknAw 5g\ . sfdsf] k|s[lt
,dfkb08, ;jf/L rfk / ef/jxg Ifdtf x]/L
ljljw cfsf/ / gfksf] kerb stone sf] k|of]u
ul/G5g\ .
Kerbing ubf{

ckgfO{G5 .

ljz]ifu/L @ j6f t/Lsf

!= Butt Joint :- of] ljlwaf6 kerbing ubf{
Kf|To]s Block nfO{Ps cfk;df 6“;fP/
h8fg ul/G5 / h8fg ubf{ xNsf vfnL efu ePtf klg Mortar(wf]nf)sf] k|of]u ul/b}g .
@= Spacer Joint :- of] ljlwaf6 kerbing ubf{ Kf|To]s Block nfO{ 5-10mm sf](Gap) vfnL efu /fvL
Kf|To]s Block nfO{ Ps cfk;df hf]l8G5 / Kf|To]s hf]gL{sf] vfnL efudf Mortar hf]gL{sf] tn;Dd
k'FofO{ hf]l8G5 .
Gff]6 M Kf|To]s Block jf Kerb Stone nfO{ /fd|f], ;'Gb// cfsif{s h8fg ug{ Kf|To]s Block sf] hf]8fO{sf]
b'/L 3-4mm ;Dd eP /fd|f] / ;'Gb/ b]vfpg d2t k'Fofp“b5 . Wofg k'Fofpg' kg]{ Kerbing ubf{ Kf|To]s
Block sf] vfnL ljg efudf df]/6f/ (Mortar) $f/f hf]8bf Mortar kftnf] x'g'x'b}g gq eg] au]/
Block df bfu nflu Outlook /fd|f] x'b}g .
-l;ldG6 ,jfn'jf / lu§L_sf] ;ld>0faf6 tof/ kfl/Psf]l;wf s+ls§ Ans (Block)nfO{ Civil
Engineering efiffdf Kerb Stone elgG5 . of] Block jf 9'“ufnfO{ lar ;8s, k]6L,
Highway,Bridge way lgdf{0f ug]{ s|ddf ;8s / k]6L jf km'6kfylar leGg /fVg Kerb Stone
sf] Kf|of]u ul/G5 . Kerb Stone ;8s (Black Top)sfnf] kq ul/Psf] efu eGbf 15 cm dfly /fvL
Ps cfk;df hf]l8g jf h8fg ug]{ cyjf lj5ofpg] sfo{nfO{ Kerbing elgG5 .
Kerb Stone (Block)nfO{ bIf t/Lsfaf6 hldgdf lj5ofpg] jf h8fg ug]{ sfo{nfO{ g} Kerbing
elgG5 . Kerbing sf] dfWodaf6 ;8s / hldgsf] b'/L ldnfpg] sfo{ ;DkGg ul/G5 .
Kerbing ug]{

sfo{sf] p2]ZoM•

of] kf7 kl9;s]kl5 k|l/IffyL{x?n] lgDg sfo{ ug{ ;Ifd x'g]5g\ .
*
Kerb Stone af/]yfxf kfpg] 5g\ .
*
Kerb Stone sf] k|of]u af/] yfxf kfpg]5g\ .
*
Kerbing lsg ul/G5 elg yfxf kfpg]5g\ .
*
Kerb Stone (Block) sf] gfk cfsf/ yfxf kfpg]5g\ .
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*
*
Kerbing ug]{

lgdf{0f ;fdfu|Ljf/] yfxf kfpg]5g\ .
Kerbing ug]{ sfo{ k$nL ;DjGwL cfjZos ;a}1fg / ;Lk ;d] kfpg]5g\ .
Kerb Stone (Block)

sfo{ ljlw

(performance Guide)

v'8\lsnfx?(steps)
!= Kerbing –(sla{Ë)ug'{ k"j{cfjZos cf}hf/, ;fdfu|L / gS;fsf] Aoj:Yfkg ug'{kb{5 .
@= kl/of]hgfn] tf]s] adf]lhd JolTfmut ;'/Iff lgod cugfpg' kb{5 .
#= gS;f cg';f/ hldg sf] ;txsf] Level ldNg] ul/ plrt tl/sf n] (compaction) hldg s8f /
dhj't agfpg] compaction u/]sf] l7s 5 5}g lgl/If0f ug]{ .
$= gS;f cg';f/ sfo{ If]q lgl/If0f u/L hldgsf] ;txnfO{ Vibratory Roller Machine tyf Plate
Compactorsf] ;xfotfn] cuf8L /
k5f8L k6s k6su/L hldgsf] ;txnfO{ s8f tyf dhj't agfpg]
%= tf]lsPsf] dfkb08 tyf gS;f cg'?k bIf k|fljlws tyf Engineer af6 Level / Compaction
lg/LÔ0f u/fpg
^= (PCC) 9nfgsf] nflu d;nf tof/ ug]{
Gff]6 M• 1= pTfm d;nf tof/ ubf{ (M:20) cg';f/ gMefu l;d]G6 ,1:5 efu jfn'jf / 3 lu§L
cg';f/ agfpg] .
@= pTfm d;nf (Mixture) tof/ ePsf] 1/2 306f leq k|of]u u/L ;Sg'kb{5 .
&= d;nf tof/ e};s]kl5 Kerb Stone lj5\ofpg]
k''"j{ hldgdfly l;wf wfuf{ tfgL 4"(100 mm)
df]6f] Kerb Stone sf] rf}8fO{ cg';f/ (PCC)
9nfg ug]{ .
*= 9nfg ul/;s]k5L ;f] 9nfg dfly s|d; ½" sf]
b'/Ldf Kerb Stone nfO{ s|d; h8fg ub} hfg]
Gff]6 M• Kerbing ug'{ cl3 ul/Psf] PCC 9nfgn]
k|To]s Kerb Stone nfO{ Pp6} level, live df
/fVg d2t ug'{sf ;fy} Kerb Stone sf] ef/jxg
Ifdtf ;d]t j[l$ ub{5 .
(= Kerbing ub} hf“bf k|To]s Kerb Stone sf] hf]8fO{
ljr 5-10mm ;Ddsf] vfnL efu x'g'k5{ .
Mortar eb}{ hfg'k5{ .
gf]6M•Mortar of/ kfbf{ ! efu l;d]G6, $ efu
jfn'jf / cfjZostf cg';f/ kfgL ldnfO{ Mortar tof/ ug'{kb{5 .
!)= Kerbing ug'{ k"j{ cfjZostf cg';f/, l;wf, 3'dfp/f], wfuf] tfgL nfOg ldnfO{ ;s]kl5 dfq Kerbing
sfo{ z'? ug'{kb{5 . h:n] ubf{ h8fg sfo{ cfjZostf cg';f/sf] x'G5 .
!!= Kerbing ul/;s]kl5 cyjf Kerb Stone Ps cfk;df h8fg ul/;s]kl5 Kerb Stone Laying nffO{
yk dhj't t]jf / ef/jxg Ifdtf a9fpg Kerbing sf] k5f8L k"g cfjZostf cg';f/ PCC 9nfg
ug'{kb{5 .
Gff]6 M != h:n] ubf{ Kerb Stone df rfk kbf{ pTfm Kerbing oyfl:yltdf a:b5 / cfkmgf] 7fp“
5f]8b}g . t;y{ Kerbing Stone Laying k5f8L k"g PCC 9nfg ug'{ h?/L 5 .
@= PCC 9nfg ubf{ pTfm 9nfg 75mm b]vL 150mm ;Ddsf] rf}8fO{ / 2" df]6f]
x'g'kb{5 .
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#= af6f]sf] k|s[lt, ef/jxg Ifdtf, ;jf/L rfk / s'g k|of]hgsf] nflu ;f] ;8s lgdf{0f
ePsf] xf] ;f] cg';f/ PCC 9nfgsf] df]6fO{ / rf}8fO{df km/s kg{ ;S5 .
cfjZos cf}hf/ tyf pks/0fx?
!= Kerb Stone Cutter
@= Rubber Hammer
#= Thread or Fishing Line
$= Trowels
%= Shovel
^= Plate Campactor
&= Wheel Barrow
*= Measuring Tape
(= Level Pipe
!)= Broom or Cleaning Brush
!!= Level Machine
cfjZos ;fdfu|Lx?
!= Specified Kerb Stone (Generally 90 X 25.5 X 15cm)
@= Cement, Sand and aggregate as per specification
#= Approved Drawing (k|dfl0ft gS;f)
$= Specification (tf]lsPsf] dfkb08)
Safety ;'/Iff
!= ;Dk"0f{ sfo{ pNn]vul/Psf] ;'/Iff lgod cg';f/ ;DkGg ug'{kg]{5 cyjf kl/of]hgf sf] ;'/Iff
lgod kfngf u/L sfo{ ;Dkfbg ug'{kg]{5 . tyf gu/kflnsfaf6 :yflkt ;'/Iffsf lgod cjnDjg
u/L sfo{ ;DkGg ug'[{kg]{5 .
@= ;Dk"0f{ sd{rf/L yf >ldsx/af6 cfwf/e"t ;'/Iff ;DaGwL PPE klx/g nufpg'kg]{5 .
#= sfo{:yndf k|j]z ug'{ cuf8L ;Dk"0f{ ;'/Iff ;DaGwL Joj:yf u/L dfq sfo{ If]qdf k|j]z ug'{kg]{5
.
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Interlock Works
Interlock works सम्िन्िी जािकारी
kl/efiff M• l;d]G6, jfn'jf, lrK;
(;aeGbf) ;fgf cfsf/sf] lu§L 5 mm
;fOhsf] / cfjZostf dfqfdf
kfgLsf] ;ld>0f u/L tof/ kfl/Psf
ljleGg cfsf/ / gfksf pre cast
(9nfg) u/L tof/ kfl/Psf Mortar
Block h:nfO{ b'O{ jf ;f] eGbf a9L
dfqfdf Ps cfk;df gfk T cfsf/
cg';f/ ;dfg'kflts tl/sfn] Fitting
h8fg ug]{ sfo{nfO{ g} Interlock
elgG5 .
sfo{ ug{ BlockljleGg
cfsf/, k|sf/, gfk / /+ux?df ;d]t
tof/L cj:yfdf pknAw x'G5 . of]
Block sf] df]6fO{ slDtdf 60mm
;Ddsf] x'g'kb{5 .
Interlock

Interlock works

eg] ljlTfs} hldgdf

Paving Block cyjf (e'“O{df

lj5ofpg] Ans)sfo{ eGg] a'lEfmG5 .

o;/L ljleGg cfsf/, k|sf/ / /+usf Ans Block x?nfO{ pknAw gS;f, Design cg';f/ ;dfg'kflts
Pattern / level ldnfP/ Ps cfk;df e'“O{df h8fg ug]{ sfo{nfO{ g} Interlocks works (OG6/ns sfo{) elgG5
.
p2]ZoM lrq / lbOPsf] sfo{ ljj/0f cg';f/ Block nfO{ cfjZos gfk, cfsf/, k|sf/, /+u, / kf6]g cg';f/
e'“O{df u|'e(Grove) level ldnfP/ h8fg ug] (lj5ofpg) ;Ifdjf ;kmn x'g]5g\ .
sfo{ ljlw (Performance Guide)
!= ;j{k|yd cfjZos ;fdfu|L ,cf}hf/ / gS;f ttof/ ug]{ .
@= sfo{ If]q jf gS;f cg';f/ l;df+sg u/L lgwf{/0f ug]{ .
#= sfo{ If]q jf sfd ug]{ 7fp“df e'“O{ jf hldgsf] n]en (;tx) cfjZos gfk cg';f/ ldnfpg .
gf]6M sfd ug]{ 7fp“df hldgsf] n]en tn dfly 5 eg] slx“df6f], jfn'jf / lu§Ln]
k'/L n]en ldnfpg'k5{ . eg] n]en eGbf dfly p7]sf] efu sf6L n]en ldnfpg'k5{ .
$= # g+sf] sfo{ ;DkGg e};s]kl5 Vibratory roller jf Plate Compactor cuf8L / k5f8L rnfO{ hldgsf]
n]en Ps ;dfg agfP/ sfd ug]{ s8f / dhj't agfpg]
%= tt\kZRoft hldgsf] n]en cfjZos dfkb08 cg';f/ 5 ls 5}g n]en lgl/If0f ug]{ .
Gff]6 M n]en gldn]sf] efudf k"g pknAw ;fdfu|L h:t} ,df6f], jfn'jf, lu§L /fvL Plate Compactor
n]en ldnfpg] / n]en a9L pRr ePsf] efudf a9L k"g vibratory roller tyf Plate Compator
Machine cuf8L / k5f8L rnfO{ n]en ldnfg ug]{ .
^= % g+ pTfm sfo{ ;DkGg ePkl5 k"g hldgsf] n]en bIf k|fljlws tyf Engineer af6 lgl/If0f u/fpg]
.
&= obL sfd ug]{ If]qdf Kerb Stone cuf8Lg} h8fg ul/;s]sf] 5 eg] ;f] Kerbing If]qdf (blinding) jf
dl;gf] jfn'jf tyf u|fe]n k|of]u u/L vfnL 7fp“ k"g]{ jf eg]{ sfo{ ug'kb{5 .
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gf]6M Kerbing sfo{ e};s]sf] 5 eg] pTfm Kerbing sfo{n] Interlock ul/Psf] Block nfO{ Ps 7fp“af6
csf]{ 7fp“df ;fg{af6 /f]Sb5 ;fy} n]en / nfOg ldnfpg ;d]t ;lhnf] agfp“b5 .
*= Base Course sf] sfo{ ;DkGg e];s]kl5 Interlock sfo{ k"j{ @"df6f] (Blinding) dl;gf] jfn'jf, :6f]g
8:6 lj5ofpg' kb{5 .
Gff]6M• 1= Base Course eGgfn] M•v;|f] jfn'jf,dl;gf] u|fe]n df6f] lj5ofpg] sfo{ eGg] a'lemG5 .
@= ;f] sfo{ kZrft\ hldgsf] ;tx Compaction ul/ n]en ldnfO{G5 .
#= pTfm sfo{ ;DkGg e};s]kl5 blinding sfo{ ul/G5 .
(= Bedding sfo{ ug]{
!= Base Course sfo{ ;DkGg e};s]kl5 Plate Compactor ,Vibratory Roller n] hldg ;DofO{
n]en ldnfpg] ul/G5 .
@= To;kl5 Bedding ul/G5 .
Gff]6M• Bedding ubf{ tf]lsPsf] dfkb08 cg';f/ l;d]G6sf] k|of]u ul/G5 . h:t} MPCC,Mortar,
cfbL h:sf] cg'kft tf]lsPsf] dfkb08 cg';f/ x'g'kb{5 .
Bedding sfo{n] Interlock Block sf dhj'tL k|bfgub{5 .
!)= Blinding u/]kl5 cfjZos gS;f cg';f/ wfuf]af6 Vertical + Horizontal Line ldnfpg]
!!= Blinding Work kl5 gS;f l8hfOg,kf6]g / /+u cg'?k BlocknfO{ Ps cfk;df h8fg ub{} hfg] . pTfm
Block h8fg ubf{ e'“O{df O“^f lj%ofP h:t} u/L lj%ofp“b} hfg'k%{ .
12= hldgdf Block h8fg ul/;s]kl5 pTfm Block dfly dl;gf] jfn'jf 5s]{/ hf]gL{sf] vfnL efu k'g]{ sfo{
ug]{ .
Gff]6M ;f] sfo{ ug{ s'rf]sf] k|of]u ug{'kb{5 .
!#= !@ g+ sf]sfo{ ;DkGg e};s]kl5 pTfm Interlock sfo{ ul/Psf] Plot dfly k"g Compactor Machine sf]
k|of]u ug]{ .
gf]6M• ;f] sfo{af6 Block nfO{ Ps cfk;df hf]l8g yk d2t k'¥ofpFb5 .
!$= Compaction ul/;s]kl5 a9L ePsf] jfn'jf / ljlu|Psf] Block nfO{x6fpg' k5{ . / Block sf] xsdf
csf]{ Block h8fg ug'{k5{ .
!%= To;kl5 bIf k|fljlwsaf6 clGtdsfo{sf] lgl/If0f u/fpg'kb{5 .
cfjZos cf}hf/ / pks/0fx?
!= Interlock Cutter (OG6/ns s6/)
@= Rubber Hammer (/a/sf] Xofd/)
#= Thread Or Fishing Line (wfuf])
$= Wooden Batten (12-16" nDafO{ ,4" rf}8fO{
%= Plate Compactor (Kn]6 sDkfS6/)
^= Wheel Barrow (laxn jf/f])
&= Broom or Cleaning Brush (;kmf ug]{ a|;)
*= Leveling Machine

4"

prfO{)

cfjZos ;fdfu|Lx?
!= 60mm df]6fO{sf] Interlock block, tile tyf paving block (e'“O{df lj5ofpg] Ans)
@= cfjZostf cg';f/ Fine Sand / Stone Dust
#= k|dfl0ft gS;f
$= dfkb08
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;'/Iff
!

tf]lsPsf]sfo{ ;Dkfbg ug{ tf]lsPsf] ;'/Iff lgod kfngf ug'{kg]{5 jf kl/of]hgf tyf :yflgo
gu/kflnsfn] lgb]{zg
u/] cg'?ksf] ;'/Iff lgod ckgfpg'kg]{5 .
@= ;'/Iff ;DaGwL ;Dk"0f{ ;fdfu|L sd{rf/L yf >ldsx?n] k|of]u ug]{ . h:t}M• Helmet, Boot,
Appron, Glove / Safety Glass OTofbL
#= sfo{ If]qdf k|j]z ug'{ k"j{ ÷cuf8L kl/of]hgfn] tf]s] jdf]lhd ;'/Iff dfkb08 k'/f u/L dfq sfo{
:yndf k|j]z ug'{kg]{5 .
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पररयोजिा काया
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पररयोजिा काया १
पररयोजिा काया १: तिको ड्रइगं अिुसारको ईट्टाको सोलिंग, लप.लस.लस. गरर ९ इन्च ईट्टाकोइलं ग्िस िा
फ्िेलर्मस बााँण्डर्मा छ सि उाँचाईको लसिा िाि िगाउिुहोस।्
८ वटा लसंगो ईट्टा बरावर

६ सि
आधा ईट्टा बराबर

२ इन्च लप.लस.लस.
१:३:६
इलिभेशि

फ्लयाट लब्रक सोलिंग

प्िाि
मसिा/माि (लर्दइए अिसु ार वा आफै लिणाय गरे र)
उपिब्ध ईट्टाको आकार अिसु ार िापमा आवश्यक पररवताि गिा सलकिे छ।
ड्इगं स्ट्केिमा छै ि।

यो कुिामा मात्र प्िास्ट्टर गिे
र्दवु ै तफा ९ ईन्च

लिर्देशि/प्रकृया:
१. सवै सरु क्षाका उपायहरु अविम्बि गिे।
२. लर्दइएको िक्शा अिसु ार आवश्यक पिे स्ट्थाि, औजार आलर्द र सामाग्रीहरुको व्यवस्ट्था गिे
३. िक्शा अिसु ारको िे-आउट गरर सोलिंग गिे।
४. सोलिंग मालथ लप.लस.लस. गिे
५. लप.लस.लस. माथी गारो िगाउि सरुु गिे र िक्शा अिसु ार प्िाष्टर गरर काया सम्पन्ि गिे।
६. काया स्ट्थि सफा गिे।
७. औजार आलर्द सफा गरी व्यवलस्ट्थत वा तोलकएको ठाउाँमा राख्िे।
८. प्रलशक्षक/मलू यांकिकताािाई अिरु ोध गरे र मलू यांकि गराउिे।
पिु ि:
•
•

तालिमकै अवलध लभत्र गिे भएकोिे सोलिंग र लप.लस.लस. गरे र क्यरु रंग गर्दै सक्ु ि छोड्ि सलकन्छ। त्यसपलछ गारो िगाएर क्यरु रंग गर्दै आवश्यक
मात्रामा मजबुत भएपलछ मात्र प्िाष्टर गिा सलकन्छ तर पररयोजिािाई लर्दइएको समय भिे ८ घण्टामा बढ्िु हुर्दाँ ैि।
यो पररयोजाििाई सम्वलन्धत मोड्यि
ु मा उलिेख भएको काया सम्पार्दि लिर्देलशका (Performanceguide) प्रयोग गरे र प्रकृ या र “कलत राम्रो
(How Well)” प्रयोग गरे रउत्पालर्दत बस्ट्तुको मलू यांकि गररिे छ।

काया अिथर्था: कार्म गर्दाा सरु िािाई पलहिो प्रार्थलर्मकता लर्दएको हुिुपिेछ।
िन्यिार्द!
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पररयोजिा काया २
पररयोजिा काया २: तिको ड्रइगं अिुसारको ईट्टाको सोलिंग, लप.लस.लस. गरर हिो ब्िकको६ सि
उाँचाईको लसिा िाि िगाउिुहोस।्
८ वटा लसंगो ब्िक बरावर

६ सि
आधा ईट्टा बराबर

२ इन्च लप.लस.लस.
१:३:६
इलिभेशि

फ्लयाट लब्रक सोलिंग

प्िाि
मसिा/माि (लर्दइए अिसु ार वा आफै लिणाय गरे र)
उपिब्ध सामाग्री अिुसार िापमा आवश्यक पररवताि गिा सलकिे छ।
ड्इगं स्ट्केिमा छै ि।

यो कुिामा मात्र प्िास्ट्टर गिे
र्दवु ै तफा ८इन्च

लिर्देशि/प्रकृया:
१. सवै सरु क्षाका उपायहरु अविम्बि गिे। ३
२. लर्दइएको िक्शा अिसु ार आवश्यक पिे स्ट्थाि, औजार आलर्द र सामाग्रीहरुको व्यवस्ट्था गिे
३. िक्शा अिसु ारको िे-आउट गरर सोलिंग गिे।
४. सोलिंग मालथ लप.लस.लस. गिे
५. लप.लस.लस. माथी गारो िगाउि सरुु गिे र िक्शा अिसु ार प्िाष्टर गरर काया सम्पन्ि गिे।
६. काया स्ट्थि सफा गिे।
७. औजार आलर्द सफा गरी व्यवलस्ट्थत वा तोलकएको ठाउाँमा राख्िे।
८. प्रलशक्षक/मलू यांकिकताािाई अिरु ोध गरे र मलू यांकि गराउिे।
पिु ि:
•
•

तालिमकै अवलध लभत्र गिे भएकोिे सोलिंग र लप.लस.लस. गरे र क्यरु रंग गर्दै सक्ु ि छोड्ि सलकन्छ। त्यसपलछ गारो िगाएर क्यरु रंग गर्दै आवश्यक
मात्रामा मजबुत भएपलछ मात्र प्िाष्टर गिा सलकन्छ तर पररयोजिािाई लर्दइएको समय भिे ८ घण्टामा बढ्िु हुर्दाँ ैि।
यो पररयोजाििाई सम्वलन्धत मोड्यि
ु मा उलिेख भएको काया सम्पार्दि लिर्देलशका (Performanceguide) प्रयोग गरे र प्रकृ या र “कलत राम्रो
(How Well)” प्रयोग गरे रउत्पालर्दत बस्ट्तुको मलू यांकि गररिे छ।

काया अिथर्था: कार्म गर्दाा सरु िािाई पलहिो प्रार्थलर्मकता लर्दएको हुिुपिेछ।
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बैर्देलशक र्मि
ु क
ु र्मा प्रयोगहुिे सार्मान्य प्रालिलिक शव्र्दाििीहरु
िेपािीर्मा
(Nepali)
डकमी

गारो

अंग्रेजीर्मा(Engli अरलिकर्मा
(Arabic)
sh)
Mason
بناء مهنة
Bina’
muhinn
Wall
جدار
jadar

कोररयिर्मा (Korean)

लचत्र Image

석공
Seoggong
벽
byeog

लसमेन्ट

Cement

वािुवा

Sand

ईट्टा

Brick

 لبنة벽돌
Labna byeogdol

Jns
प्िाष्टर

Block
Plaster

Tabuk
 جص벽토
jus byeogto

कंलक्रट

Concrete

झ्याि

Window

ढोका

Door

छािा

Roof

 أسمنت시멘트
'asmant simenteu
 رمل모래
ramil Molae

 الخرسانة콘크리트
alkharsana Konkeuliteu
 نافذة창문
nafidha Changmun
 باب문
bab Mun
 سقف지붕
saqf jibung

पनु श्च: 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।
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व्यािसालयक कोषार्मा प्रयोगहुिे शब्र्दाििीहरु
िर्मता Competency: कुिै तोलकएको क्षेत्रमा कामर्दारहरुिाई आवश्यक पिे काया सम्पार्दि क्षमता। A performance
capability needed by workers in a specific area.
कोषा लिर्देलशका (Course Guide):तालिम कायाक्रमहरु असरर्दार तररकािे सञ्चाििगिा अध्यापकको िालग वृहत स्रोत
लकताविै कोर्ा लिर्देलशका हो। लिर्देलशकािे अध्यापकको िालग पाठ योजिा, हातेपत्र, तालिम पलु स्ट्तका, र मलू यांकि लिर्देलशका,
आलर्द बिाउि मागार्दशाि गर्दाछ, जिु लसकाउिे तथा लसक्िे प्रकृ याको आधारभतु अगं हरुहुि।् A course guide is a detail
resource for teachers to conduct training programs effectively. The guide intends to add the teacher in
developing lesson plan, handouts, training manuals, and evaluation criteria etc., which are basic
elements in the teaching learning process.
कोषा (Course): वृहत उद्देश्य तथा खास उद्देश्यहरु हांलसि गिा एउटा लबध्यािय के न्िद्धारा सेवाप्राि के लह िलक्षत जिसंख्याका
िा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.
तालिर्म पुलथतकTraining Manual: प्रलशक्षकको िालग राम्रोसंग प्रलशक्षणगिा तयार पाररएको सलु ियोलजत तथा सरं चिात्मक
पलु स्ट्तका जस्ट्िेगर्दाा प्रलशक्षाथीहरुिे सलजिै तालिमको मापर्दण्ड(standard) अिसु ारका लसक्िे उद्देश्यहरु हालसिगिे सकुि।्
Training manual is a well-planned and structured document for the instructor to deliver effective
instruction so that trainees can attain learning is objectives as per training standards.
लबषयको उद्देश्यहरु Course Objectives:उद्देश्यहरु वृहत तररकामा कुिै पेशािाई पोख्तहुिेगरर िलक्षत गरे र लिधाारण
गररएकोहुन्छ । The objectives are set in a broad way to target to achieve mastery learning of the complete
occupation.
कार्म Task:कायाको इकाइ जिु आफै मा सम्पन्ि हुन्छ जसिे पेशाको तका संगत अंशहरु विाउर्दछ। यसिाई काया-सम्पार्दि
खडु ् लकिाहरुमा लबभाजिगिा सलकन्छ। A unit of work complete in itself that forms a logical part of on
occupation. It can be broken down into discrete Performance steps.
सीप Skill:कुिै पेशािाई आवश्यक पिे स्ट्वीकाया मापडण्ड अिरुु प पेशागत काया गिासक्िे क्षमता। The ability to perform
on occupational task with the degree of proficiency required for a given occupation
कायाििाकउद्देश्य(Performance Objective): काया (तालिम) को अन्तमा प्राि गररिे उद्देश्यिै काया वधाक उद्देश्य हो। यसमा
कायाको मात्रा, कामको वा मलू याक
ं ि अबस्ट्था र लसकाउिे-लसक्िे मापडण्डहरु समेलटएको हुन्छ। The objectives set to attain
at the end of the training completion. It includes condition, unit of work and standard of teaching and
learning.
लसकाईका खडु ् लकिाहरु Learning steps:: सीप सम्पन्ि गिे प्रकृ याको सवैभन्र्दा सािो हुिे वा र्देख्ि सलकिे भाग। The
smallest discrete or observable aspect of a skill.
ज्ञाि ििाक उद्देश्य(Enabling Objectives): ज्ञाि, सीप वा मिोवृलि जिाउिे कथि जसमा लिपणु भएमा प्रलशक्षाथीिाई काया
वधाक उद्देश्य हालसि गिा “समथा” बिाउंछ। 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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