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पररचय  

यस इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर” (Electrical Motor Rewinder) पेिाको दक्षतामा आिाररत पाठ्यक्रम 
इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर कायासंग सम्िक्ट्न्ित छ। यस पाठ्यक्रममा बिशभन्ि ककशसमका इलेक्ट्रिकल मोटर 
ररवाइन्डरको लाधग आवश्यक आिारभूत ज्ञाि र सीपहरू समावेि गररएको छ। यस पाठ्यक्रममा आिाररत 
ताशलम कायाक्रमले एकातफा  प्रशिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेि भएका ज्ञाि र सीपलाई प्रदिाि गिा तथा 
शसकाउि र अकोतफा  प्रशिक्षाथीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यास माफा त सीप शसरि प्रचुर अवसर प्रदाि गदाछ। 
प्रशिक्षाथीहरूले पाठ्यक्रममा समावेि गररएको ज्ञाि र सीपहरू शसरिका लाधग आवश्यक औजार, उपकरण तथा 
सामग्रीहरू सुरक्षक्षत तररकाले प्रयोग गिे छि।् 
 

यो पाठ्यक्रम अिुसार प्रशिक्षण शलएका प्रशिक्षाथीले सैद्धाक्ट्न्तक ज्ञाि कक्षा कोिाको प्रशिक्षणिाट र प्रयोगात्मक 
सीपको लाधग इलेक्ट्रिकल मोटर ररमान्डरको कायाकक्षामा मा अभ्यास गिेछि।् यी सीपहरूमा दक्षता हाशसल 
गरीसकेपयछ प्रशिक्षाथीहरूले सम्िक्ट्न्ित उद्योग व्यवसायमा रोजगारी प्राप्त गिे पयााप्त अवसर पाउिे वा 
व्यवसाय गरी स्वरोजगार शसजिा गिा सरिेछि ्र गरीिी न्यूिीकरण गरी मुलुकको ववकासमा योगदाि ठदिेछि।् 
यो पाठ्यक्रममा राखखएका शसकाइिाट प्रशिक्षाथीहरू आफूसंग भएका परम्परागत सीप र ज्ञािलाई िवीि प्रववधि 
अिुसार सुिार लयाउि र सम्िक्ट्न्ित क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष कामदारको रुपमा काया गिा समथा हुिेछि।् 

लक्ष्य  

यस पाठ्यक्रमको मखु्य लक्ष्य आधारभतू तहको दक्ष इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर” (Electrical Motor 
Rewinder) तयार गर्ु ुरहेको छ। 

उद्दशे्यहरू  

• इलेक्ट्रिकल मोटरको सामान्य समस्याहरू पठहचाि गरी त्यसको ममात सम्भार गिा । 
• Electrical Symbols प्रयोग गरेर Diagramहरु ििाउिे। 
• इलेक्ट्रिकल शसगल फेज मोटरको ररवाइन्डर गिे। 
•  इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर” संचालर् गर्कुो लागग व्यावसाययक योजर्ा बर्ाउिे। 

• रोजगार तथा स्वरोजगार भई सीपलाई श्रमसंग आवद्ध गर्।ु 

पाठ्य यववरण  

  यो पाठ्यक्रम “इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर” (Electrical Motor Rewinder) ले सम्पादर् गरे् कायमुा 
              आिाररत छ। यसमा पेिागत पररचय पेिागत, स्वा्य तथा सुरक्षा, आिारभूत औजार उपकरण तथा   सामग्रीहरू 

बिद्युतीय ड्रईङ्ग÷डायग्राम, मोटरको पूवा परीक्षण Mechanical parts को ममात संभार, Electrical 

 parts को ममात संभार र शसगंल फेज मोटर ररवाइक्ट्न्डङ्ग गिे मोड्युलहरू समािेि गररएको छ। साथै       
यसमा उद्यमिीलता ववकास सम्िन्िी मोड्यूल पयि समावेि गररएको छ। 

पाठ्यक्रमको यवशषेता  

• यस पाठ्यक्रमले सीप गबकासमा जोड ददन्छ। यस पाठ्यक्रमको ८० प्रगतशत समय सीप गसकाइमा र २० 
प्रगतशत समय सैद्धान्न्तक ज्ञार् गसकाइमा छुट्याइएको छ।  

• यस पाठ्यक्रम को जोड पाठ्यक्रममा समावेश गररएका सीपहरू प्रदार् गर् ुवा गसकाउर्मा हरु्ेछ। 
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तागलम अवगध  

यो तागलम कायकु्रम सैद्धान्न्तक र प्रयोगात्मक समेत गरी ३९० घण्टाको हरु्ेछ। 

लन्क्षत समूह  

• साधारण लेखपढ गर् ुसक्र् ेव्यन्िहरू। 

• इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर पेशामा अगभरुन्च राख्न ेव्यन्िहरू।  

लन्क्षत स्थार्ः  

र्ेपालभर 

प्रन्शक्षाथी संख्या  

एक समूहमा अगधकतम २० जर्ा। 

प्रन्शक्षण भाषा  

र्ेपाली वा मात ृभाषा। 

प्रन्शक्षाथी उपन्स्थगत  

तागलम अवगधभर प्रन्शक्षाथीको उपन्स्थगत कम्तीमा ९० % पगुेको हरु् ुपरे्छ अन्यथा प्रमाण–पत्र पाउर् योग्य मागर्र्े 
छैर्। 

प्रवेश मापदण्ड  

तलका आधार पूरा गरेका व्यन्िहरू यस तागलममा प्रवेश पाउर्ेछर्।् 

• साधारण लेखपढ गर् ुसक्र् े

• १६ वष ुपूरा भएको स्वस्थ र्ेपाली र्ागररक 

• यस पेशामा अगभरुन्च राख्न ेव्यन्िहरू 

• संचागलत प्रवेश परीक्षा उत्तीण ुगरेका व्यन्िहरू 

प्रशिक्षकको योग्यता  

डडप्लेमा इि इलेक्ट्रटकल इक्ट्न्जिीयररङ् वा अटो इक्ट्न्जिीयररङ्मा डडप्लोमा तह उत्तीणा 
सम्बन्न्धत व्यवसायमा तह २ उत्तीण ुगरी कम्तीमा ३ बषकुो अर्भुव प्राप्त,  

प्रन्शक्षक प्रन्शक्षाथी अर्पुात  

• प्रयोगात्मक कक्षाको लागग अर्पुात १:१० 

• सैद्धान्न्तक कक्षाको लागग अर्पुात १:२०  

प्रन्शक्षणका माध्यम र सामग्री  

• प्रभावकारी प्रन्शक्षण तथा प्रदशरु्का लागग आवश्यक सामग्रीहरुः 
• छापेका गमगडयाका सामग्रीहरू  ( अभ्यास पनु्स्तका, रुज ुसूची) 
• Non-Projected सामग्रीहरू  ( गडस््ले र्मूर्ाहरू, यिल्म चाटु, पोष्टर, बोड,ु माकुर) 
• Project Media सामग्री  ( मन्ल्टगमडया प्रोजेक्टर, आदद) 
• श्रव्यदृष्य सामग्री  ( यिल्म, गभगडयो गडस्क आदद) 
• कम््यटुरमा आधाररत प्रन्शक्षण सामग्री  ( कम््यटुरमा आधाररत तागलम र अन्तरयक्रयात्मक गभगडयो) 
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न्शक्षण गसकाइ यवगध  

यो तागलम कायकु्रम प्रन्शक्षण ददंदा उदाहरणयिु व्याख्या, प्रवचर्, छलिल, कायठुदिा, समूह छलिल प्रदशरु्, 

अर्कुरण, गर्देन्शत अभ्यास, अवलोकर्, स्व–अभ्यास  प्रयोगात्मक अभ्यास र अन्य व्यन्िगत गसकाइ हरु्ेछ।  

प्रन्शक्षाथी–मूल्याकंर्  

• प्रन्शक्षाथीहरूले प्राप्त सीपको मूल्यांकर् सम्बन्न्धत प्रन्शक्षकले गर्यगमत रुपमा गर्ुपुरे्छ। 

• प्रन्शक्षाथीहरूले गसकेको सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार्को मूल्यांकर् सम्बन्न्धत प्रन्शक्षकले मौन्खक वा गलन्खत 
परीक्षाद्वारा गर्ु ुपरे्छ।  

• प्रन्शक्षाथीहरूले सिल हरु् प्रत्येक मोड्यूलका प्रयोगात्मक र सैद्धान्न्तक दबैु मूल्यांकर्मा छुट्टाछुटै्ट कम्तीमा 
६० प्रगतशत अंक प्राप्त गर्ुपुरे्छ। 

• प्रत्येक मोड्यूलमा १ बटा आन्तररक मूल्यांकर् र एउटा परीक्षा सम्बन्न्धत संस्थाले रै् गलर्पुरे्छ। 

• प्रवेश परीक्षा सम्बन्न्धत संस्थाले रै् संचालर् गर्ुपुरे्छ। 

शे्रणी गबभाजर् प्रणाली  

• गबन्शष्ट शे्रणी  ८० प्रगतशत वा मागथ अंक ल्याई उत्तीण ुगरे् 

• प्रथम शे्रणी ७५ प्रगतशत वा मागथ अंक ल्याई उत्तीण ुगरे् 

• दद्वतीय शे्रणी ६५ प्रगतशत वा मागथ अंक ल्याई उत्तीण ुगरे् 

• ततृीय शे्रणी ६० प्रगतशत वा मागथ अंक ल्याई उत्तीण ुगरे् 

प्रमाणपत्र प्रदार्  

यो तागलम सिलतापूवकु सम्पन्न गरे् प्रन्शक्षाथीहरूलाई सम्बन्न्धत तागलम ददर्े “इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर” 
(Electrical Motor Rewinder) को प्रमाण पत्र प्रदार् गरे्छ। 

सीप परीक्षणको व्यवस्था  

यो तागलम सिलता पवुकु पूरा गरी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका प्रन्शक्षाथीहरूले रायिय सीप परीक्षण सगमगतद्वारा गर्धाुरण 
गररएको मापदण्ड पूरा गरेमा “इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर” (Electrical Motor Rewinder) पेशाको तह १ 
को सीप परीक्षण परीक्षामा सहभागी हरु् सक्र्ेछर्।्  

प्रन्शक्षण सम्बन्धी सझुाव  

१. तागलम पाठ्यक्रम पूणरुुपमा अध्ययर् गरे्। 

२. सैद्धान्न्तक प्रन्शक्षण तथा सीप गसकाइको लागग पाठयोजर्ा बर्ाउर्े। 

३. सीपमा आधाररत सैद्धान्न्तक यवषयवस्तलुाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रन्शक्षण गरे्, गराउर्े। 

४. गसकारु स्पष्ट र्भइन्जेलसम्म प्रन्शक्षकले सीप सम्पादर् प्रदशरु् गरे्, गराउर्े। 

५. गसकारुलाई सीप सम्पादर् गर्ु ुपूव ुवैयन्िक सरुक्षा उपकरण प्रयोग तथा औजार उपकरण सरुक्षा 
प्रत्याभगूत सगुर्न्ित गरे्, गराउर्।े 

६. गसकारुलाई सम्बन्न्धत सीप सम्पादर् गर् ुगर्देन्शत अभ्यास गर् ुलगाउर्े। 

७. गसकारुलाई सम्बन्न्धत सीप न्यूर् गल्ती देन्खर्े गरी सम्पादर् गर् ुअवसर प्रदार् गरे्, गराउर्।े 

८. गसकारुलाई सम्बन्न्धत सीप गल्ती र्गररकर् सम्पादर् गरे् अवसर प्रदार् गरे्, गराउर्े। 

९. गसकारुले स्वतन्त्र ढङ्गबाट जयटल सीपहरू सम्पादर् गरेको सगुर्न्ित गरे्, गराउर्े। 

१०. गसकारुले सीप गसकाइको क्रममा उत्पादर् गरेको बस्त ुभए त्यसको मूल्याङ्कर् गरे्, गराउर्े। 
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अर्गुमर्–सझुाब  

यस कायकु्रमको सिलताको मूल्यााँकर् र भयवष्यमा यो पाठ्यक्रम पररमाजरु् गर् ुआवश्यक पषृ्ठपोषण संकलर्को 
लागग यो पाठ्यक्रमले गर्म्र्ार्सुारको सझुाब गसिाररस गदुछ। 

• पयहलो अर्गुमर् – तागलम कायकु्रम समाप्त भएको ६ मयहर्ा पगछ  
• दोश्रो अर्गुमर् – पयहलो अर्गुमर् समाप्त भएको ६ मयहर्ा पगछ। 

• अर्गुमर्चक्र – दोश्रो–अर्गुमर् समाप्त भएको १ बष ुपगछ, प्रत्येक बष,ु ५ बष ुसम्म।
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पाठ्य संरचर्ा 
 

“इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर” (Electrical Motor Rewinder) 
क्र.सं
. 

मोड्यलू स्वभाब 
समय )घण्टामा( 

सैद्धान्न्तक ब्यावहाररक जम्मा 

१.  पेशागत पररचय सै २८ - २८ 

२.  पेशागत स्वाथ्य र सरुक्षा सै ब्या ४ १२ १६ 

३.  
आधारभतू औजार, उपकरण र 
कायहुरू 

सै ब्या ४ १४ १८  

४.  बिद्युतीय ड्रईङ्ग÷डायग्राम 
सै ब्या 

८ १५ २३ 

५.  
मोटरको पूवा परीक्षण 

 

सै ब्या     ७ २१.५ २८.५ 

६.  Mechanical parts को ममात संभार  
सै ब्या ४.५ २०.५ २५ 

७.  Electrical parts को ममात संभार सै ब्या ५.५ १७.५ २३  

८.  शसगंल फेज मोटर ररवाइक्ट्न्डङ्ग  सै ब्या ९.५ ४०.५ ५० 

९.  प्रोोजेरट वका  सै ब्या १३  १२५.५ १३८.५ 

१०.  उद्यमिीलता ववकास 
 १८ २२ ४० 

 जम्मा  १०१.५ २८८.५ ३९० 

सै == सैद्धान्न्त्तक/ब्या = ब्यावहाररक 
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मोडू्यल १   

पेशागत पररचय 
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मोडू्यल १  पेशागत पररचय 

समय  २८ घण्टा )सै( = २८ घण्टा 
पाठ्य यववरण 

यस मोडयूलमा “इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर को  सैद्घान्न्तक अवधारण समावेश गररएको छ। साथै यसमा Poultry 
उत्पादर् पेशाको महत्व तथा अवस्था समावेश गररएको छ।  

 

उद्दशे्य  

• “cfwf/e"t laB'tsf zAbfjnLx? kl/eflift ug{ 

• laB't k|tLs÷;+s]tx? klxrfg ug{ . 

• laleGg k|sf/sf s/]G6 / ef]N6]hx? af]w ug{ . 

• cf]D; / ls/rK;sf] lgodsf] AofVof / laZn]if0f ug{ . 

• laB'lto kl/ky tyf h8fg klxrfg ug{ . 

• laleGg k|sf/sf 8fou|fd klxrfg ug{ . 

गबषय बस्त ु  

१.ववद्युतको पररचय  

२.cfwf/e"t ljB't (Electrical Fundamental)  

• cfwf/e"t ljB'tsf] zAbfjnL (Basic electrical terms)  

o ljB't (Electricity)  

o On]S6«f]g (Electron)  

o k|f]6f]g (Proton)  

o kbfy{ (Matter)  

o P6d (Atom)  

o s/]G6÷laB'tLo wf/f (Current) 

o ef]N6]h (Voltage) 

o cj/f]w (Resistance) 

o ljB'tLo phf{ (Electric energy)  

o ljB'tLo zlQm (Electric power)  

o ;'rfns (Conductors)  

o cw{ rfns (Semi-conductor)  

o s'rfns (Insulators) 

o lk|lt/f]ws÷/]lh:6/ (Resistor)  

o Sofkfl;6/ (Capacitor) 

o 6«flGlh:6/ (Transistor)  

o 6«fG;kmd{/ (Transformer)  

o Sofkfl;6]G; (Capacitance)  

o OG8S6/ (Inductor)  

o OG8S6]G; (Inductance)  

o cj/f]w÷k|ltafwf (Impedance) 

  

• laB'tLo k|ltsx? (Electric symbols)  
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o laB'tLo k|tLs÷;+s]tx? k|sf/x? (Types of electric symbols)  

३ Current and Voltage -s/]G6 / ef]N6]h_ 

 

• s/]G6 (Current)  

o 8fO/]S6 s/]G6 {Direct current (DC)}  

o kl/ro (Introduction)  

o k|of]u (Uses) 

  

• cN6/g]l6Ë s/]G6 {Alternative current (AC)}  

o kl/ro (Introduction) 

o k|of]u (Uses)  

 

• ef]N6]h (Voltage)   

o ef]N6]hsf] k|sf/  (Types of Voltages)   

▪ l8=;L / P=;L= ef]N6]h (DC and AC  Voltage)  

▪ P=;L= / P=;L= ef]N6]h (AC and AC Voltage)  

➢ nf] ef]N6]h (Low Voltage)   

➢ ldl8od ef]N6]h (Medium Voltage)  

➢ xfO{ ef]N6]h (High Voltage)      

➢ PS:6«f xfO{ ef]N6]h (Extra high Voltage)       

➢ cN6«f xfO{ ef]N6]h (Ultra High Voltage)   

 

४ cf]xdsf] lgod (Ohm's law)   

o lgod kl/efiff (Statement of law)   

o cf]xdsf] Doflhs lqe'h (Ohm’s Magic Triangle)   

o s/]G6, ef]N6]h / cj/f]wsf] ;DaGw (Relationship among Current, Voltage and Resistance)  

o s/]G6, ef]N6]h / cj/f]wsf] dfkg (Measurement units of Current, Voltage and Resistance)  

o s/]G6, ef]N6]h / cj/f]wsf] ;"q (Formula and calculation of Current, Voltage and 

Resistance)   

o lgodsf] k|of]u (Application)  

 

५.ljB'tLo kl/ky (Electric circuit)  

• kl/efiff  (Definition)  

• ljB'tLo kl/kysf efux?  (Electric circuit components)   

o nf]8 (Load)   

o -pmhf{ cfk'lt{_ (Power Supply) 

o -:jLr_  (Switch)  

• ljB'tLo kl/kysf] k|sf/ (Types of electric circuit)  

o v'Nnf kl/ky  (Open circuit)  

o aGb kl/ky  (Closed circuit)  
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o ;6{ kl/ky (Short circuit)    

• ljB't kl/kysf] h8fg (Electric circuit connections)   

o nx/] kl/ky (Series circuit)  

o ;dfgfGt/ kl/ky  (Parallel circuit)   

o ldl>t kl/ky  (Mixed circuit)   

६ 8fou|fd (Diagram) 

• kl/ro (Introduction), k|sf/ (Types), klxrfg ug] tl/sf (Method of identification) 

o :s]d]l6s 8fou|fd (Schematic diagram) 

o n] cfp6 8fou|fd (Layout diagram)  

o jfol/Ë 8fou|fd (Wiring diagram)  

o sg]S;g 8fou|fd (Connection diagram) 

• l;+un nfOg 8fou|fd (Single line diagram) 

७ On]lS6«sn On]S6«f]lgs dfkg (Electrical and Electronics Measurements)  

• cj/f]wsf] dfkg (Measurement of Resistance)   

o cf]xd ld6/ (Ohmmeter)  

▪ kl/ro  (Introduction)  

▪ ;+rfng  (Operation)  

▪ h8fg k|lqmof (Connection diagram)  

▪ ld6/ l/l8ª ug]{ k|lqmof (Reading procedure)  

▪ ;'/Iff / ;fjwfgLsf pkfo (Safety precaution)  

 

• ef]N6]hsf] dfkg (Measurement of Voltage)    

o ef]N6 ld6/ (Volt meter)  

▪ kl/ro  (Introduction)  

▪ ;+rfng  (Operation)  

▪ h8fg k|lqmof (Connection diagram)  

▪ ld6/ l/l8ª ug]{ k|lqmof (Reading procedure)  

▪ ;'/Iff / ;fjwfgLsf pkfo (Safety precaution)  

 

• s/]G6sf] dfkg  (Measurement of Current)   

o PlDko/ ld6/ (Ampere meter)   

▪ kl/ro (Introduction)  

▪ ;+rfng (Operation)   

▪ h8fg k|lqmof (Connection diagram)   

▪ ld6/ l/l8ª ug]{ k|lqmof (Reading procedure)  

▪ ;'/Iff / ;fjwfgLsf pkfo (Safety precaution)    

• cj/f]wsf] dfkg (Measurement of Impedance)  

o cf]xd ld6/ (Ohm meter)  

▪ kl/ro (Introduction)  
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▪ ;+rfng (Operation)  

▪ h8fg k|lqmof  (Connection diagram)   

▪ ld6/ l/l8ª ug]{ k|lqmof (Reading procedure)   

▪ ;'/Iff / ;fjwfgLsf pkfo (Safety precaution)   

o la|hsf] dfWodaf6 cj/f]wsf] dfkg ( Measurement of Impedance using Bridge)   

▪ kl/ro (Introduction)   

▪ ;+rfng (Operation)  

▪ h8fg k|lqmof (Connection diagram)   

▪ ld6/ l/l8ª ug]{ k|lqmof (Reading procedure)   

▪ ;'/Iff / ;fjwfgLsf pkfo (Safety precaution)   

• Sofkl;6]G; (Capacitance)    

o Sofkl;6]G; ld6/ la|hsf] d2tn] Sofkl;6]G; dfkg (Measurement of capacitance using 

Capacitance Meter and Bridge)  

▪ kl/ro (Introduction)    

▪ ;+rfng (Operation)   

८ इलेरिोयिरसको पररचय, उपयोग 

९ मोटरको पररचय, प्रकार, उपयोग 
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मोड्यूल २   

पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा 
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मोडु्यल २ :पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा 
समय: ४ घण्टा )स(ै + १२ घण्टा )ब्या( = १६ घण्टा 

पाठ्य यववरण: 
यस मोड्युलमा पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा सम्वन्धी ज्ञार् र सीपहरू समावेश गररएका छर्।्  

उद्दशे्य: 

• पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षाका उपायहरू अपर्ाउर्। 

कायहुरू:  

1= व्यन्िगत सरसिाई  कायम गरे् Maintain personal hygiene 

2= व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण प्रयोग गरे्। Use Personal Protective Equipment (PPE) 

3= कायसु्थलको सरुक्षा सगुर्न्ित गरे्। Ensure workplace safety 

4= औजार र उपकरणको सरुक्षा सगुर्न्ित गरे्। Ensure tools and equipment safety 

5= आगलागी हरु्बाट सरुक्षा गरे्। Protect from fire hazard 

6= प्राथगमक उपचार गरे् Provide First Aid Service 

7= कायसु्थलको िोहर व्यवस्थापर् गरे्। Manage workplace waste 
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काय ुयवश्लषेण (Task Analysis) 

  सैद्धान्न्तक: ०.५ घण्टा 
व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

गर्ददुष्ट काय ु(Task) रं्. २.१: व्यन्िगत सरसिाई कायम गरे्।  

काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जार्कारी गलर्े। 

२. व्यन्िगत सरसिाई कायम गर्:ु  

• गर्यगमत स्र्ार् गरे्। 

• गर्यगमत मखु धरु्े र अर्हुार सिा 
राख्न।े 

• गर्यगमत सावरु् पार्ी वा 
स्यागर्टाइजरले हात सिा गरे्।   

• गर्यगमत र्ङ्ग काट्र्े र सिा गरे्। 

• आवश्यकता अर्सुार कपाल काट्र्े, 
कोरे् र गमलाउर्े।  

• तोयकए बमोगमम सिा कपडा 
लगाउर्े। 

• कामको प्रकृगत अर्रुुप गमल्र्े भए मात्र 
गरगहर्ा, सजावट तथा सगुन्न्धत 
सामग्रीहरू  प्रयोग गरे्।  

  

अबस्था (Condition): 

• व्यन्िगत सरसिाई 
सम्वन्धी मापदण्ड 

• कायसु्थल  

 

गर्ददुष्ट काय ु(Task):  

व्यन्िगत सरसिाई कायम गरे्।  

 

मार्क (Standard): 

• पेशाको लागग गर्धाुररत 
व्यन्िगत सरसिाई मापदण्ड 
अपर्ाएको 

• सरुक्षा तथा सावधार्ीका 
उपायहरू अपर्ाएको।  

व्यन्िगत सरसिाई:  

• व्यन्िगत सरसिाईको 
पररचय र आवश्यकता 

• व्यन्िगत सरसिाई 
मापदण्ड 

• सरसिाई गर् ुप्रयोग हरु्े 
सामाग्रीहरू को पयहचार् र 
प्रयोग सम्वन्धी जार्कारी 

• ग्रगुमङ (Grooming) 
सम्बन्धी जार्कारी 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
व्यन्िगत सरसिाई सम्वन्धी मापदण्ड र मापदण्ड बमोन्जमका औजार, उपकरण र सामग्रीहरू 
 

सरुक्षा/साबधार्ीहरू (Safety/Precautions): 

 

• र्ङ्ग टोक्र्,े र्ाक कोट्याउर्,े कार् कोट्याउर्े, जथाभावी न्चलाउर्े जस्तो काय ुर्गरे्।   

• कायसु्थलमा सूतीजन्य तथा मादक पदाथ ुसेवर् गर्षधे गरे्। 
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काय ुयवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैद्धान्न्तक: ०.५ घण्टा 

व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

गर्ददुष्ट काय ु(Task) रं्. २.२: व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण (PPE) प्रयोग गरे्।  

काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् (Related 

Technical Knowledge) 

१. आवश्यक जार्कारी गलर्े। 

२. व्यन्िगत सरसिाई गरे्। 

३. काम गदाु तोयकएको पोशाक 
लगाउर् े 

४. यस पेशाको लागग गर्धाुरण गररएको 
व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण संकलर् 
गरे्। 

५. गर्धाुररत व्यन्िगत सरुक्षा 
उपकरणहरू प्रयोग गरे्। 

क. र्ेत्र रक्षक उपकरण )Eye 

protectors( 
ख. श्रवण रक्षक उपकरण Hearing 

protectors 

ग. स्वासयन्त्र )Respiratory 

protector) 

घ. खटु्टा रक्षक उपकरण Foot 

protector 

ङ. हात रक्षक उपकरण Hand 

protector 

च. टाउको रक्षक उपकरण Head 

protector 

छ. शररर रक्षक कपडा Clothing 

protector 

६. कामको प्रकृगत अर्रुूप आवश्यकता 
अर्सुार कपाल र्अन्ल्झर्े गरी 
व्यवन्स्थत गरे्। 

७. काय ुसमाप्त भए पगछ प्रयोग गररएका 
व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण तथा 
सामग्रीहरू गर्धाुररत स्थार्मा 
भण्डारण गरे्। 

८. कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न।े  

अबस्था (Condition): 

• कायसु्थल 

• सम्वन्न्धत पेशाको लागग 
गर्धाुररत व्यन्िगत सरुक्षा 
उपकरणको सूची र 
मापदण्ड 

 

गर्ददुष्ट काय ु(Task):  

व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण प्रयोग 
गरे्।  

 

मार्क (Standard): 

• कायचुरणहरू क्रगमक रुपमा 
सम्पादर् भएको। 

• व्यन्िगत सरुक्षा उपकरणहरू 
गर्धाुररत सूची र मापदण्ड 
बमोन्जम प्रयोग गररएको 

• सरुक्षा तथा सावधार्ीका 
उपायहरू अपर्ाएको।  

• कायसुम्पादर् अगभलेख 
रान्खएको।  

व्यन्िगत सरुक्षा सम्वन्धी उपकरण:  

• व्यन्िगत सरुक्षाका उपकरणहरू 
(PPE) पररचय, प्रकार, पयहचार् 
र मापदण्ड बमोन्जम प्रयोग  

• दघुटुर्ाका कारणहरू  

• सरुक्षा र सावधार्ीहरू  

• उपकरणको सरसिाई यवगध 

• उपकरणको भण्डारण यवगध 

• कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न े
गबगध 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
गर्धाुररत व्यन्िगत सरुक्षा उपकरणको सूची र मापदण्ड, सूची बमोन्जमका व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण 
 

सरुक्षा/साबधार्ीहरू (Safety/Precautions): 
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• काम गदाु असरुक्षाका कारकहरू जस्तै कन्स्सएको वा ज्यादै खकुुलो कपडा र्लगाउर्े।  

• कामबाट ध्यार् हट्र्े कारकहरू जस्तै मोवाइल िोर्को प्रयोग र्गरे्।  

• कायसु्थलमा सूतीजन्य तथा मादक पदाथ ुसेवर् गर्षधे गरे्।  
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काय ुयवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैद्धान्न्तक: ०.५ घण्टा 

व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

गर्ददुष्ट काय ु(Task) रं्. २.३: कायसु्थलको सरुक्षा सगुर्न्ित गरे्।   

काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् (Related 

Technical Knowledge) 

१. आवश्यक जार्कारी गलर्े। 

२. आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरू 
संकलर् गरे्।  

३. व्यन्िगत सरसिाई कायम राख्न।े 

४. कायसु्थल सरुक्षाको सगुर्न्ितताको लागग: 
• कायसु्थल सिा राख्न े(Neat & tidy) 

• कायसु्थलको भ ुाँइ र्न्चन््लर् ेर न्चल्लो 
रयहत (Non Silpery & Non-Oily) 

भएको सगुर्न्ित गरे्।  

• कायसु्थलमा प्रयोग गररर्े औजार 
व्यवन्स्थत ढंगले राख्न।े 

• उपकरणहरूलाई आवश्यकता अर्सुार 
सरुक्षा घेरा गभत्र राख्न।े  

• सरुक्षा सम्बन्धी संकेत तथा सरुक्षा 
न्चन्रहरू सवैले देन्खर्े र स्प्रष्ट बनु्झर्े 
गरी राख्न।े  

• प्रकाश र भेन्न्टलेशर्को पयाुप्त व्यवस्था 
भए र्भएको सगुर्न्ित गरे्।  

• कायसु्थलमा भएको दघुटुर्ा र सरुक्षा 
सम्वन्धी घटर्ाहरू सम्वन्न्धत गर्कायमा 
ररपोटु गरे्।  

५. प्रयोग गररएका औजार तथा उपकरण 
गर्धाुररत स्थार्मा भण्डारण गरे्।   

६. कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

• कायसु्थल 

• कायसु्थल सरुक्षा मापदण्ड 

 

गर्ददुष्ट काय ु(Task):  

कायसु्थलको सरुक्षा सगुर्न्ित 
गरे्। 

 

मार्क (Standard): 

• कायसु्थल सरुक्षा मापदण्ड 
पालर्ा गररएको 

• सरुक्षा तथा सावधार्ीका 
उपायहरू अपर्ाएको।  

• कायसुम्पादर् अगभलेख 
रान्खएको।  

कायसु्थलको सरुक्षा सगुर्न्ितता:  

• कायसु्थल सरुक्षा मापदण्ड 

• कायसु्थल सिा राख्न ेयवगध 

• औजार र सामग्रीहरूको 
भण्डारण प्रकृया 

• सरुक्षा घेराको पररभाषा र प्रयोग 
तथा महत्व 

• सरुक्षा सम्वन्धी संकेत तथा 
जार्कारी 

• काय ुसम्पादर्मा प्रकाश र 
भेन्न्टलेशर्को महत्व 

• दघुटुर्ा सम्वन्धी सामान्य 
कारू्र्ी जार्कारी 

• कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न े
यवगध 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
कायसु्थल सरुक्षा मापदण्ड, मापदण्ड बमोन्जमका कायसु्थल सरुक्षाका सामग्रीहरू 

सरुक्षा/साबधार्ीहरू (Safety/Precautions): 

• कायसु्थलमा सूतीजन्य तथा मादक पदाथा सेवि यिषेि गिे। 
 
 
 

काया ववश्लेषण (Task Analysis) 

  सैद्धान्न्तक: ०.५ घण्टा 
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व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

गर्ददुष्ट काय ु(Task) रं्. २.४: औजार र उपकरणको सरुक्षा सगुर्न्ित गरे्।   

काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को उद्दशे्य 
(Terminal Performance 
Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जार्कारी गलर्े। 

२. आवश्यक औजार, उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलर् गरे्।  

३. व्यन्िगत सरसिाई कायम राख्न।े  

४. औजार तथा उपकरणहरू गर्यगमत 
ममतु-सम्भार गररएको सगुर्न्ित गरे्।  

७. औजार र उपकरण सरुक्षाको 
सगुर्न्ितताको लागग: 
• औजार तथा उपकरणहरू गर्यगमत 

ममतु-सम्भार गररएको सगुर्न्ित 
गरे्। 

• चाल ुअवस्थामा रहेको औजार 
मात्र प्रयोग गरे्।  

• चाल ुअवस्थामा रहेको र 
पाटुपजुाुहरू दठक भएका उपकरण 
मात्र प्रयोग गरे्।  

• गर्ददुष्ट कायकुो लागग उपयिु 
औजारको मात्र प्रयोग गरे्।  

• उपकरणहरूलाई आवश्यकता 
अर्सुार सरुक्षा घेरा गभत्र राख्न।े  

५. प्रयोग गररएका औजार, उपकरण 
तथा सामग्रीहरू गर्धाुररत स्थार्मा 
भण्डारण गरे्।   

६. कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

• कायसु्थल 

• औजार तथा उपकरण सरुक्षा 
मापदण्ड 

 

गर्ददुष्ट काय ु(Task):  

औजार उपकरणको अवस्था सगुर्न्ित 
गरे्। 

 

मार्क (Standard): 

• औजार तथा उपकरण सरुक्षा 
मापदण्ड प्रयोग गररएको। 

• औजार तथा उपकरणहरू 
गर्यगमत ममतु-सम्भार गररएको 
सगुर्न्ित गररएको। 

• औजार तथा उपकरणहरू प्रयोग 
गदाु सरुक्षा तथा सावधार्ीका 
उपायहरू अपर्ाएको।  

• कायसुम्पादर् अगभलेख 
रान्खएको।  

औजार उपकरण सम्बन्धी काय:ु  

• औजार उपकरणहरूको सरुक्षा 
मापदण्ड 

• औजार तथा उपकरणहरू 
ममतु-सम्भार  

• औजार र सामग्रीहरूको 
भण्डारण 

• कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न े
यवगध 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
औजार तथा उपकरण सरुक्षा मापदण्ड, व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment), पेशागत 
कायकुो लागग आवश्यक परे् औजार तथा उपकरणहरू 

 

सरुक्षा/साबधार्ीहरू (Safety/Precautions): 

• औजार उपकरणहरू प्रयोग गदाा लाग्ि सरिे चोटपटकिाट जोधगिे। 
• व्यक्ट्रतगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रयोग अयिवाया गिे।  

• कायास्थलमा सूतीजन्य तथा मादक पदाथा सेवि यिषेि गिे।  
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काय ुयवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैद्धान्न्तक: ०.५ घण्टा 

व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

गर्ददुष्ट काय ु(Task) रं्. २.५: आगलागी हरु्बाट सरुक्षा गरे्। 

काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् (Related 

Technical Knowledge) 

१. आवश्यक जार्कारी गलर्े। 

२. आगलागी हरु्बाट सरुक्षा गर्:ु 
• आगलागी सम्वन्धी सरुक्षा मापदण्ड 

अध्ययर् गरे्। 

• अत्यागधक प्रज्वलर्शील पदाथहुरूलाई 
मापदण्ड बमोन्जम व्यवस्थापर् गरे्। 

• िायर सेफ्टी उपकरणको व्यवस्था 
गरे्।  

• िायर सेफ्टी उपकरण प्रयोग गरे् 
तरीका अध्ययर् गरी अभ्यास गरे्। 

• स्वास्थ्यको लागग हार्ीकारक जैयवक 
तथा रासायगर्क पदाथहुरू चयुहर् वा 
पोन्खर् बाट वच्र्े व्यवस्थापर् भएको 
सगुर्न्ित गरे्।  

• यवद्यतुीय उपकरण तथा यवद्यतुका 
तारहरू दठक अवस्थामा रहेको सगुर्न्ित 
गरे्।  

• काम सम्पन्न भए पगछ आगोजन्य 
उपकरणहरू वन्द गररएको सगुर्न्ित 
गरे्।  

३. प्रयोग गररएका औजार, उपकरण तथा 
सामग्रीहरू गर्धाुररत स्थार्मा भण्डारण गरे्।   

४. कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

• आगलागी सम्वन्धी सरुक्षा 
मापदण्ड 

• िायर सेफ्टी उपकरण 
सञ्चालर् सम्वन्धी 
म्यार्अुल। 

• कायसु्थल 

 

गर्ददुष्ट काय ु(Task):  

आगलागी हरु्बाट सरुक्षा 
गरे्। 

 

मार्क (Standard): 

• आगलागी सम्वन्धी सरुक्षा 
मापदण्ड बमोन्जम 
व्यवस्था भएको।  

• सरुक्षा तथा सावधार्ीका 
उपायहरू अपर्ाएको।  

• कायसुम्पादर् अगभलेख 
रान्खएको।  

आगलागी हरु्बाट सरुक्षा गरे्। बाट 
हरु् ेक्षगत न्यूर्ीकरण:  

• िायर सेफ्टी उपकरणहरूको 
पयहचार्। 

• िायर सेफ्टी उपकरणहरूको 
प्रयोग। 

• आगलागी सम्वन्धी सरुक्षा 
मापदण्ड र उपकरण सञ्चालर् 
यवगध 

• कायसु्थलमा प्रयोग हरु्े गबगभन्न 
रसायर्को पररचय, प्रकार र 
प्रयोग 

• आगलागी हरु्सक्र्े कारणहरू 

• आगलागी हरु्बाट बच्र्े 
उपायहरू 

• आगलागीमा सरुन्क्षत हरु् 
अपर्ाउर् ुपरे् उपाय तथा 
सावधार्ीहरू 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 

• िायर सेफ्टी उपकरणहरू, िायर सेफ्टी सञ्चालर् गरे् म्यार्अुल 

 

सरुक्षा/साबधार्ीहरू (Safety/Precautions): 

• व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण प्रयोग गरे्।  

• प्रज्वलर्शील पदाथहुरूलाई व्यवन्स्थत ढंगबाट भण्डारण गरे्।  

• यवद्यतुीय उपकरणहरू चलाउाँदा आगलागी हरु्सक्र्े भएकोले सावधार् हरु्े।   
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काय ुयवश्लषेण (Task Analysis) 

  सैद्धान्न्तक: १.० घण्टा 
व्यावहाररक: २.५ घण्टा 
कुल समय: ३.५ घण्टा 

गर्ददुष्ट काय ु(Task) रं्. २.६: प्राथगमक उपचार गरे्।   
 

काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जार्कारी गलर्े। 

२. प्राथगमक उपचार गर्ु ुअन्घ सन्जकुल पञ्चा, 
मास्क लगाउर्कुा साथै आवश्यक 
व्यन्िगत सरुक्षा उपकरणहरू प्रयोग गरे्।  

३. साबरु् पार्ी अथवा स्यागर्टाइजरले हात 
सिा गरे्।  

४. यवद्यतुीय वस्तसुगाँको जोन्खम रहेको 
अवस्थामा अचालक वस्त ुजस्तै :ओभार्ो 
कपडा वा काठको लठ्ठीले 
यवरामी/घाइतेलाई अलग गराउर्े। 

५. यवरामी/घाइतेलाई सरुन्क्षत स्थार्मा राखी 
आराम गराउर्े। 

काटेको/घाउचोट लागकेोमा प्राथगमक उपचार 

• रगत बगगरहेको भए काटेको/घाउचोट 
भएको भागलाई रुमाल/कपडाको 
टुक्राले गथच्र्े 

• रगत बगगरहेको भए काटेको/घाउचोट 
भएको भागलाई केही समय टाउको 
भन्दा मागथ हरु्े गरी राख्न।े  

• काटेको/घाउचोट भएको भागलाई 
केही समय टाउको भन्दा मागथ लैजार् 
र्गमल्र्े वा खटु्टामा काटेको भएमा 
काटेको भन्दा माथी कपडा वा 
रुमालले बााँध्र्े।  

• रगत बग्र् रोयकएपगछ घाउलाई 
मर्तातो] पार्ीले सिा गरे्।  

• संक्रमण हरु्बाट बचाउर् घाउलाई 
पट्टीले बाध्र्े। यदद धेरै रगत बगेमा 
अस्पताल पठाउर्े।  

एलजीको प्राथगमक उपचार 

• एलजीको कारण पत्ता लगाउर्े।  

अबस्था (Condition): 

• प्राथगमक उपचार 
म्यार्अुल/मापदण्ड 

• कायसु्थल 

• गसमलेुटेड ्यासेन्ट 

 

गर्ददुष्ट काय ु(Task):  

साधारण प्राथगमक उपचार 
गरे्।  

 

मार्क (Standard): 

• कायचुरणहरू क्रगमक 
रुपमा सम्पादर् भएका। 

• उपचार म्यार्अुल/मापदण्ड 
बमोन्जम भएको।  

• सरुक्षा तथा सावधार्ीका 
उपायहरू अपर्ाएको।  

• कायसुम्पादर् अगभलेख 
रान्खएको।  

 
 
 

प्राथगमक उपचार:  

• प्राथगमक उपचारको पररचय  

• प्राथगमक उपचारको महत्व 

• प्राथगमक उपचार बाकस 
(First Aid Kit) मा रहर्े 
सामान्य  

• प्राथगमक उपचार गरे् गबगध 

o काटेको/घाउचोट लागेको, 
रगत बगेको 

o एलजी भएको 
o फ्याक्चर  (Fracture) 

o बेहोस भएको )कृगत्रम 
श्वास प्रश्वास यवगध( 

• सरुक्षा र साबधार्ीहरू 

• कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न े
गबगध 
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काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 
(Related Technical 
Knowledge) 

• एलजी भएको भाग सनु्न्नएको भए    
मर्तातो पार्ीले सेक्र्े। 

• एलजी भएको भाग र्रगड्र्े. 
• धेरै एलजी भएमा अस्पताल पठाउर्े।  

फ्राक्चरको प्राथगमक उपचार 

• फ्राक्चर भएको भागलाई stabilize 

गरी सरुन्क्षत स्थार्मा राख्न।े  

• मयकुएको भाग सनु्न्नएको भए look 

warm waterले सेक्र्े। 

• फ्राक्चर भएको भागमा काभ्रो 
(splinter) बाध्र्े।  

• फ्राक्चर भएमा अस्पताल पठाउर्े।  

जर्ावर वा यकराले टोकेकोको प्राथगमक उपचार 

• गबरामीलाई टोक्र्े जर्ावर वा यकराको 
पयहचार् गरे्।  

• टोक्र्ेको स्थार्मा look warm waterले 
सिा गरे्।   

• पार्ीमा बस्र्े जर्ावरले टोकेको भए 
घाउलाई तातोपार्ीमा दबुाएर १० देन्ख 
१५ गमर्ेट राख्न।े  

• टोकेको भागमा पट्टी बाध्र्े 
• गबरामीलाई अस्पताल पठाउर्े।  

बेहोस भएकालाई प्राथगमक उपचार 

• गबरामीको शरीरमा कगसएको कपडा 
भए िुकाल्र्े  यदद जाडो ठााँउमा 
भएमा वाक्लो कपडाले ढाकी न्यार्ो 
पारेर राख्न।े 

• खलु्ला हावा भएको ठााँउमा राख्न।े  

• श्वास िेर् ुगारो भए टाउकोलाई खटु्टा 
भन्दा १०-१२ इन्च मागथ पारेर 
राख्न।े 

• श्वास प्रश्वास  भएको र्भएको जााँच गरे्  

• पल्स भएको र्भएको जााँच गरे्  

• आवश्यक परेमा कृगत्रम श्वास प्रश्वास 
गराउर्े।    

६. आवश्यक थप उपचारको लागग तरुुन्तै 
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काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 
(Related Technical 
Knowledge) 

र्न्जकै को स्वास्थ्य संस्थामा लैजार्े।  

७. गन्म्भर घटर्ा भएमा घाइतेको यववरण र 
दघुटुर्ाको कारण सम्वन्न्धत गर्कायमा 
ररपोटु गरे्। 

८. प्रयोग गररएका औजार, उपकरण तथा 
सामग्रीहरू गर्धाुररत स्थार्मा भण्डारण 
गरे्। 

९. साबरु् पार्ी अथवा स्यागर्टाइजरले हात 
सिा गरे्।  

१०. कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न।े  

 
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment) 

प्राथगमक उपचार बाकस (First Aid Kit) 

प्राथगमक उपचार म्यार्अुल/मापदण्ड 
 

सरुक्षा/साबधार्ीहरू (Safety/Precautions): 

• भीडलाई घाइत ेवा बिरामीको वररपरर झुक्ट्म्मि िठदिे। 
• औषधिहरू जथाभावी प्रयोग िगिे। 
• िाक, काि घााँटीमा केठह वस्तु परेमा/अड्केमा ितान्िे, ििेलिे, कािमा ककराहरू यछरेमा सफा तले हालिे 

र तुरुन्तै स्वास््य संस्थामा जािे।  

• आाँखामा केठह वस्तु परेमा सफा पािीले आाँखा सफा गिे। माड्िे काम िगिे।तुरुन्तै स्वास््य संस्थामा 
जािे। 
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काय ुयवश्लषेण (Task Analysis) 

  सैद्धान्न्तक: १.० घण्टा 
व्यावहाररक: २.५ घण्टा 
कुल समय: ३.५ घण्टा 

गर्ददुष्ट काय ु(Task) रं्. २.७: कायसु्थलको िोहरमैला व्यवस्थापर् गरे्।    
 

काय ुचरणहरू )Steps) अन्न्तम काय ुसम्पादर्को 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् (Related 

Technical Knowledge) 

१. आवश्यक जार्कारी गलर्े। 

२. आवश्यक व्यन्िगत सरुक्षा उपकरणहरू 
प्रयोग गरे्।  

३. कायसु्थलबाट गर्स्कर्े िोहरमैलाको 
पयहचार् गरे् र हागर्कारक, रासायगर्क, 
जैयवक र अजैगबक, िेरर प्रयोगमा ल्याउर् 
(Recycle गर्)ु सयकर्े, ठोस तथा तरल 
िोहरमैला छुट्याउर्े। 

४. िेरर प्रयोगमा ल्याउर् सयकर्े िोहरमैलालाई 
िेरी प्रयोगमा ल्याउर्े अथवा सम्बन्न्धत 
ठाउाँमा सरुन्क्षत ढुवार्ी गरी पठाउर्े। 

५. प्रज्वलर्शील तथा हार्ीकारक 
िोहरमैलालाई सरुन्क्षत भण्डारण गरी स्रोतमै 
पथृयककरण तथा प्रशोधर् गरी सामान्य 
िोहरमैला सरह भए पगछ सरुन्क्षत तररकाले 
र्ष्ट गरे् अथवा सम्बन्न्धत ठाउाँमा सरुन्क्षत 
ढुवार्ी गरी पठाउर्े। 

६. स्वास्थ्य संस्थाजन्य  िोहरमैला स्रोतमै 
पथृयककरण गरी प्रशोधर् तथा व्यवस्थापर् 
गरे्।   

७. प्रयोग गररएका औजार, उपकरण तथा 
सामग्रीहरू सिा तथा गर्मगुलकरण गरी 
गर्धाुररत स्थार्मा भण्डारण गरे्। 

८. साबरु् पार्ी अथवा स्यागर्टाइजरले हात 
सिा गरे्।  

९. कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न।े  

अबस्था (Condition): 

• िोहरमैला व्यवस्थापर् 
मापदण्ड 

• कायसु्थल 

गर्ददुष्ट काय ु(Task):  

कायसु्थलको िोहरमैला 
व्यवस्थापर् गरे्  

 

मार्क (Standard): 

• िोहरमैला व्यवस्थापर् 
मापदण्ड बमोन्जम। 

• सरुक्षा तथा सावधार्ीका 
उपायहरू अपर्ाएको।  

• कायसुम्पादर् अगभलेख 
रान्खएको।  

 
 
 

िोहरमैला व्यवस्थापर्:  

• िोहरमैलाको पररचय 

• िोहरमैलाको पयहचार्, प्रकार र 
स्रोत 

• हागर्कारक, रासायगर्क, जैयवक, 
अजैयवक र स्वास्थ्य संस्थाजन्य 
िोहरमैला व्यवस्थापर् यवगध 

• िोहरमैला व्यवस्थापर् मापदण्ड 
र प्रचगलत कार्रु् 

• वातावरण प्रदषुण गर्यन्त्रण गरे् 
उपायहरू 

• सरुक्षा र साबधार्ीहरू 

• कायसुम्पादर्को अगभलेख राख्न े
गबगध 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
व्यन्िगत सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment), handling tools, waste collection containers, 

safe area allocated to dispose, िोहरमैला व्यवस्थापर् मापदण्ड, िोहरमैला सम्वन्धी प्रचगलत कार्रु्,  
 

सरुक्षा/साबधार्ीहरू (Safety/Precautions): 

• प्रज्वलर्शील तथा हािीकारक फोहरमैला िातावरणमा खुलला िछोड्ि।े 
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मोडू्यल ३   

आधारभतू औजार, उपकरण र 
सामग्रीहरू  
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1 Tool box 41 Clamp on Meter 
2 screw Driver set 42 Multimeter 
3 Combination Plier 43 Volt meter 
4 Side Cutter 44 Ammeter 
5 Metal chisel  45 Tacho Meter 
6 Wire stripper 46 Die Set 
7 Nose plier 47 Winding Machine 
8 Steel Scale 48 Electric Oven  
9 Bambo Knife 49 Enamelled insulated copper Wire  
10 Vice grip plier 50 Oil Seal 
11 Bench Vice 51 Series Lamp Tester / Testing lamp 
12 Spanner Set  52 PVC Insulated cu wire  
13  Slide wrench 53 Film paper 
14 Socket Wrench Set 54 Flexible cu. wire  
15 Circlip Plier Set 55 Thermostat switch  
16 Crimping Tools 56 Carbon Brush 
17 Ball Pin Hammer 57 Terminal Connector  
18 Rubber Mallet 58 Centrifugal Switch with Governer 
19 Cross Pin Hammer 59 Cable shoe 
20 Centre punch 60 Glass Fiber Cloth 
21 Pully Puller 61 Insulation Tube 
22 Allen Key Set 62 Cotton Thread 
23 Bearing Puller 63 Varnish 
24 Hack Saw  64 Bamboo  
25 Cable Knife 65 Cotton tape 
26 Painting flat Brush 66 Soldering Lead 
27 Tap Set 67 Soldering Paste 
28 Soldering Iron 68 Soldering Flux 

 

मोडू्यल:३ औजार, उपकरण र सामग्रीहरू 

समय: ४ घण्टा )सै( + १० घण्टा )ब्या( = १४ घण्टा 
पाठ्य यववरण: 
यस मोड्युलमा “इलेक्ट्रिकल मोटर ररवाइन्डर” सम्वन्धी पेशामा प्रयोग हरु् ेआवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरूको 
पयहचार् र प्रयोगसाँग सम्बन्न्धत ज्ञार् र सीपहरू समावेश गररएका छर्।्  

उद्दशे्य: 
• यवगभन्न औजार उपकरण र सामग्रीहरू पयहचार् गर्।ु 

• यवगभन्न औजार र उपकरणहरू प्रयोग गर्।ु  

कायहुरू:  

• यवगभन्न औजार उपकरण र सामग्रीहरू पयहचार् गरे्। 

• यवगभन्न औजार र उपकरणहरू प्रयोग गरे्।  
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29 Marking Scriber 69 Insulation Paper (Leatheriod Paper) 
30 Fine File 70 Bearing / Bush 
31 Micro meter/ Wire Guage Plate 71 Cotton tape 
32 Impeller 72 Super Glue/M-seal/ Araldlite 
33 Phase tester/ Line Tester 73 Cleaning agent 
34 Megger Meter 74 Sand paper 
35 Rust Remover 75 Cooling oil 
36 Mechnical/ water Seal 77 Capacitor 
37 Nut / bolt 78 Grease/ luberacting oil 
38 Cooling fan 
39 Measuring Tape 
40 Motor Winding Diagram 
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मोड्यूल ४ 
बिद्युतीय ड्रईङ्ग÷डायग्राम 
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मोड्यूल ४: बिद्युतीय ड्रईङ्ग÷डायग्राम 
समय:  ८ घण्टा )सै( + १५ घण्टा )ब्या( = २३ घण्टा 

पाठ्य यववरण: 
यसमा यस ईलेठिकल मोटर ररवाईक्ट्न्डङ्ग पेिामा गिुा पिे कायाहरु संपादि गिा आिश्यक ईलेक्ट्रिकल, 

ईलेरिोयिरस र मोटरमा प्रयोग हुिे ववद्युतीय संकेत तथा डइङ्गसंग सम्िधित ज्ञाि र सीपहरु समािेि 
गररएका छि । 
उद्दशे्य:  

• सािारण ववद्युतीय संकेतहरुसंग पररधचत हुिे । 
• ववद्युतीय डायग्राम तयार गिे । 

कायाहरू:  

1= सािारण बिद्युतीय संकेत तथा शसम्िोल तयार गिे । 
2= कि हेन्ड किेरसि डायग्राम तयार गिे ।  
3= २ पोल Motor को data अिुसारको freehand connection diagram तयार गिे । 
4= ४ पोल Motor को data अिुसारको freehand connection diagram तयार गिे । 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : २ घण्टा 
व्यावहाररक : ४ घण्टा 
कूल समय  : ६ घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task) : ४.१= सािारण बिद्युतीय संकेत तथा शसम्िोल तयार गिे । 
काया चरणहरु  (Steps) अन्न्तम कायसुम्पादर् उद्दशे्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= संकेत तथा शसम्िोल तयार गिा आवश्यक 

औजार, उपकरण र सामग्री सकंलि गिे । 
3= संकेत तथा शसम्िोल तयार गिा ड्रइङ्ग पेपर 

ड्रइङ्ग िोडामा सेट गिे । 
4= सेट गरेका ड्रइङ्ग पेपरमा िोडार लाइि  

तयार गिे । 
5= सेट गरेको ड्रइङ्ग पेपरमा उपयुरत ड्रइङ्ग 

(लेआउट तथा वाइररङ्ग धचन्ह)  तथा संकेत 
उतािे । 

6= संकेत तथा शसम्िोल सफासंग उतार गरी 
िोडािाट पेपर यिकालिे । 

7= संकेत तथा शसम्िोल तयार गिा आवश्यक 
औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

8= कायासम्पादिको अशभलेख राख्िे । 
  

 

अवस्था (Condition(  
•    ड्रइङ्ग कक्षा   
• बिद्युतीय संकेत तथा 

शसम्िोलहरु  

गर्ददुष्ट काय ु(Task) : 

सािारण बिद्युतीय संकेत तथा 
शसम्िोल तयार गिे । 
मार्क (Standard) : 

• संकेत तथा शसम्िोल सफा  
प्रष्ट रstandard भएको । 

• लेआउट तथा वाइररङ्ग 
धचन्ह फरक फरक गरी 
संकेत उतारेको । 

• कायासम्पादिको अशभलेख 
राखेको । 

सािारण बिद्युतीय संकेत 
तथा शसम्िोल 

 

• शसम्िोलको  
o पररचय  
o  प्रकार  
o प्रयोग  
o  महत्व 

•  शसम्िोल तयार गदाा 
ध्यार् ददर्पुरे् कुराहरू 

•  शसम्िोल तयार गरे् 

यवगध 
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

White Board, Board Marker, इङ्ग टुल सेट, ड्रइङ्ग िोडा, पेक्ट्न्सल, ड्रइङ्ग पेपर, ड्रइङ्ग कक्षा, बिद्युतीय संकेत 
तथा शसम्िोलहरु   
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• ड्रइङ्ग िोडािाट पेपर यिकालदा िच्यातीिे गरी िक्ट्ोकालिे । 
• यतखो तथा िार भएका टुल प्रयोग गरर साििािी अपिाउिे । 
• PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : २ घण्टा 
व्यावहाररक : ३ घण्टा 
कूल समय  : ५ घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task) : ४.२= कि हेन्ड किेरसि डायग्राम तयार गिे .  
काया चरणहरु  (Steps) अन्न्तम कायसुम्पादर् उद्दशे्यहरू 

(Terminal Performance Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= संकेत तथा शसम्िोल तयार गिा आवश्यक 

औजार, उपकरण र सामग्री सकंलि गिे । 
3= संकेत तथा शसम्िोल तयार गिा ड्रइङ्ग पेपर 

ड्रइङ्ग िोडामा सेट गिे । 
4= सेट गरेका ड्रइङ्ग पेपरमा िोडार लाइि  तयार 

गिे । 
5= सेट गरेको ड्रइङ्ग पेपरमा उपयुरत ड्रइङ्ग 

(लेआउट तथा वाइररङ्ग धचन्ह)  तथा संकेत 
उतािे । 

6= ठदईएको किेरसि डायग्राम अिुसार  सफासंग 
उतार गरी िोडािाट पेपर यिकालिे ।  

7= संकेत तथा शसम्िोल तयार गिा आवश्यक 
औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

8= कायासम्पादिको अशभलेख राख्िे । 
  

 

अवस्था (Condition(  
•   ड्रइङ्ग कक्षा   
•  बिद्युतीय किेम्सि डायग्रमहरु  

 
गर्ददुष्ट काय ु(Task) : 

 

कि हेन्ड किेरसि डायग्राम तयार 
गिे ।  
मार्क (Standard) : 

• डायग्राम सफा र प्रष्ट 
खखचकेो  

• वाइररङ्ग धचन्ह, संकेत सही 
उतारेको । 

• कायासम्पादिको अशभलेख 
राखेको । 

कि हेन्ड किेरसि डायग्राम 

• ड्रइङ्ग वा डायग्रामको 
पररचय 

• ड्रइङ्गको महत्व र 
प्रकार  

• ड्रइङ्गको प्रयोग र 
महत्व 

• कि हेन्ड स्केचको 
पररचय 

•  कि हेन्ड स्केचिाट 
ड्रइङ्ग ( लेआउट तथा 
वाइररङ्ग धचन्ह)  
तथा संकेत र 
डायग्राम ििाउदाा 
ध्यार् ददर्पुरे् कुराहरु  

• कि हेन्ड स्केचिाट 
ड्रइङ्ग ( लेआउट तथा 
वाइररङ्ग धचन्ह)  
तथा संकेत र 
डायग्राम ििाउिे वविी  

 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

White Board, Board Marker, इङ्ग टुल सेट, ड्रइङ्ग िोडा, पेक्ट्न्सल, ड्रइङ्ग पेपर, ड्रइङ्ग कक्षा, बिद्युतीय,संकेत 
तथा शसम्िोल  

सरुक्षा/साबधार्ीहरू (Safety/Precautions): 

• ड्रइङ्ग िोडािाट पेपर यिकालदा िच्यातीिे गरी िीकालिे । 
• यतखो तथा िार भएका ड्रइङ्ग टुल प्रयोग गदाा साििािी अपिाउिे । 
• PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : २ घण्टा 
व्यावहाररक : ४ घण्टा 
कूल समय  : ६ घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task) : ४.३ २ पोल मोटरको डाटा अिुसारको कि हेन्ड किेरसि डायग्राम तयार गिे =  
काया चरणहरु  (Steps) अन्न्तम कायसुम्पादर् उद्दशे्यहरू 

(Terminal Performance Objective) 

सम्बन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= किेरसि डायग्रम तयार गिा ड्रइङ्ग पेपर 

िोडामा सेट गिे । 
4= सेट गरेका ड्रइङ्ग पेपरमा िोडार लाइि  

तयार गिे । 
5= सेट गरेको ड्रइङ्ग पेपरमा ठदइएको २ 

पोल मोटरको डाटा अिुसार वाईन्डङ् 
डायग्राम  तथा संकेत उतािे । 

6= ठदइएको डाटाको वाईन्डङ् डायग्राम तथा 
संकेतहरु एकआपसमा प्रष्टसंग जोड्िे । 

7= डाटा अिुसारको किेरसि डायग्राम 
सफासंग उतार गरी िोडािाट पेपर 
यिकालिे । 

8= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

9= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे ।  

 

अवस्था (Condition(  
•  ड्रइङ्ग कक्षा,  
•  २ पोल मोटरको डाटाहरु. 

 

गर्ददुष्ट काय ु(Task) : 

पोल मोटरको डाटा अिुसारको कि 
हेन्ड किेरसि डायग्राम तयार 
गिे  

 

मार्क (Standard) : 

• डायग्राम सफा र प्रष्ट 
खखचकेो ।  

• वाइररङ्ग धचन्ह, संकेत सही 
उतारेको । 

• कायासम्पादिको अशभलेख 
राखेको । 

२ पोल मोटरको डाटा 
अिुसारको कि हेन्ड 

किेरसि डायग्राम 

• पोल मोटरको डाटा 
अिुसारको कि हेन्ड 
किेरसि डायग्राम 
पररचय 

• २ पोल मोटरको 
संरचिा 

• पोलर क्ट्स्पडको 
सम्िन्घ  

• २ पोल मोटरको डाटा 
अिुसारको कि हेन्ड 
स्केचिाट ड्रइङ्ग तथा 
संकेत र डायग्राम वा 
ड्रइङ्ग  ििाउदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• २ पोल मोटरको डाटा 
अिुसारको कि हेन्ड 
स्केचिाट ड्रइङ्ग तथा 
संकेत र डायग्राम वा 
ड्रइङ्ग  ििाउिे वविी   

  

 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

White Board, Board Marker, इङ्ग टुल सेट, ड्रइङ्ग िोडा, पेक्ट्न्सल, ड्रइङ्ग पेपर, ड्रइङ्ग कक्षा, २पोल रमोटोरको 
डाटा 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• ड्रइङ्ग िोडािाट पेपर यिकालदा िच्यातीिे गरी िक्ट्ोकालिे । 
• यतखो तथा िार भएका ड्रइङ्ग टुल प्रयोग गदाा साििािी अपिाउिे । 
• PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : २ घण्टा 
व्यावहाररक : ४ घण्टा 
कूल समय  : ६ घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task) : ४. ४ ४ पोल मोटरको डाटा अिुसारको कि हेन्ड किेरसि डायग्राम तयार गि ]{  =  
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= किेरसि डायग्रम तयार गिा ड्रइङ्ग पेपर 

िोडामा सेट गिे । 
4= सेट गरेका ड्रइङ्ग पेपरमा िोडार लाइि  

तयार गिे । 
5= सेट गरेको ड्रइङ्ग पेपरमा ठदइएको ४ पोल 

मोटरको डाटा अिुसार वाइररङ्ग धचन्ह  तथा 
संकेत उतािे । 

6= ठदइएको डाटाको वाइररङ्ग धचन्ह  तथा 
संकेतहरु एक आपसमा प्रष्ट संग जोड्िे । 

7= डाटा अिुसारको किेरसि डायग्राम सफासंग 
उतार गरी िोडािाट पेपर यिकालिे । 

8= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

9= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
•  ड्रइङ्ग कक्षा 
•  ४ पोल मोटर को डाटाहरु  

 
यिठदाष्ट काया (Task) : 

४ पोल मोटरको डाटा अिुसारको कि 
हेन्ड किेरसि डायग्राम तयार गि ]{  =  

 
मािक (Standard) : 

• डायग्राम सफा र स्पष्ट 
हुिेगरी खखचकेो । 

• वाइररङ्ग धचन्ह, संकेत सही 
उतारेको । 

• काया सम्पादिको अशभलेख 
राखेको 

४ पोल मोटरको डाटा 
अिुसारको कि हेन्ड 
किेरसि डायग्राम   

• ४ पोल मोटरको डाटा 
अिुसारको कि हेन्ड 
किेरसि डायग्राम 
पररचय  

• ४पोल मोटरको संरचिा  
• ४पोल मोटरको डाटा 

अिुसारको कि हेन्ड 
स्केचिाट ड्रइङ्ग  तथा 
संकेत र डायग्राम वा 
ड्रइङ्ग  ििाउदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू  
• ४ पोल मोटरको डाटा 

अिुसारको कि हेन्ड 
स्केचिाट ड्रइङ्ग  तथा 
संकेत र डायग्राम वा 
ड्रइङ्ग  ििाउिे तररका   
 

 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

पेक्ट्न्सल, ड्रइङ्ग टुल सेट, ड्रइङ्ग िोडा, ड्रइङ्ग पेपर, ड्रइङ्ग कक्षा, वाइररङ्ग धचन्ह, संकेत मोटरको डाटाहरु, white 

board , Board  marker, ४ पोल मोटरको डाटा  । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• ड्रइङ्ग िोडािाट पेपर यिकालदा िच्यातीिे गरी यिकालिे । 
• यतखो तथा िार भएका ड्रइङ्ग टुल प्रयोग गदाा साििािी अपिाउिे । 
• ड्रइङ्ग सफा संग तयार गरेको हुिुपिे। 
• PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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मोडू्यल ५ 

मोटरको पूवा परीक्षण 
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मोडू्यल ५: मोटरको पूवा परीक्षण 

समय: ७ घण्टा )सै( + २१.५ घण्टा )ब्या( = २८.५ घण्टा 
पाठ्य यववरण: 
यसमा यस ईलेठिकल मोटर ररवाईक्ट्न्डङ्ग पेिामा गिुा पिे कायाहरु संपादि गिा आिश्यक मोटरको पूवा 
परीक्षण सम्िधित ज्ञाि र सीपहरु समािेि गररएका छि । 
उद्दशे्य:  

• मोटरका शभत्री तथा िाठहरी ववद्युतीय भागको ववशभन्ि अवस्थाको पूवा परीक्षणहरु गिा । 
कायाहरू:  

1= मोटरको Physical status परीक्षण गिे । 
2= Continuity तथा Open circuit र Short circuit परीक्षण गिे । 
3= इन्सुलेसि पररक्षण गिे। 
4= Winding Connection परीक्षण गिे । 
5= Voltage िाप्िे । 
6= Current िाप्िे । 
7= Speed िाप्िे । 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 
व्यावहाररक : २ घण्टा 
कूल समय  : ३ घण्टा 

यिठदाष्ट काया (Task) ५.१: मोटरको Physical status परीक्षण गिे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= पररक्षण गिे मोटर शलिे । 
4= मोटरको कुशलङ्ग फ्याि चके गरी ठटपोट 

गिे । 
5= मोटरको साफ्ट चके गरी ठटपोट गिे । 
6= मोटरको िेररङ्ग चके गरी ठटपोट गिे। 
7= मेटरको रवाइल जले िजलेको सूघेर वा 

हेरेर पररक्षण गरी ठटपोट गिे । 
8= मोटरको टशमािल िरस चके गरी ठटपोट 

गिे । 
9= मोटरको मेि िडी चके गरी ठटपोट गिे । 
10= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे । 
11= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला,  
•  मोटर 

 

 यिठदाष्ट काया (Task) : 

मोटरको Physical status परीक्षण 
गिे । 
मािक (Standard) : 

• मोटरको भौयतक अिस्था 
अिुसार रेकडा गरेको ।  

• काया सम्पादिको अशभलेख 
राखेको । 

मोटरको Physical status 

परीक्षण  
• मोटरको बिशभन्ि 

िाठहरी भागहरु संग 
पररधचत   

• मोटरको बिशभन्ि 
भागका कायाहरु िारे 
पररधचत हुिे । 

• उरत भागहरुको 
सामान्य अिस्था र 
असामान्य अवस्था 
िारे पठहचाि गिे  

• मोटरको Physical 

status परीक्षण गदाा 
ध्यार् ददर्पुरे् कुराहरू 

• मोटरको Physical 

status परीक्षण गिे 
ववधि 

 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

पेक्ट्न्सल, पेपर, टुलस ्सेट,  मोटर   
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• यतखो तथा िार भएका टुल प्रयोग गदाा साििािी अपिाउिे । 
• ररवाईक्ट्न्डङ्ग गिुा पिे मोटरमा सुरुमा िै सप्लाई िदक्ट्ोिे । 
• PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 
व्यावहाररक :४ घण्टा 
कूल समय  :५ घण्टा 

 यिठदाष्ट काया (Task) ५.२: Continuity तथा Open circuit र Short circuit test  गिे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि (Related 

Technical Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= Motor को टशम{िल िरस पठहचाि 

गरी कभर खोलिे । 
4= टशम {िल िरसमा जमेर रहेको 

अिावश्यक फोहर हटाउिे।  

5= Motor को Running / Starting coil  
छुट्याउिे । 

6= छुट्याईएका Running र Starting coil 

मा Multimeter n] continuity test  
गरी रेका ड गिे। 

7= पुि छुट्याईएका coilहरुको 
Multimeter n] Short circit test गरर 
रेका ड गिे।   

8= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

9= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
इलेक्ट्रिकल मोटर,  
 

 यिठदाष्ट काया (Task) : 

Continuity तथा Opencircuit 

परीक्षण गिे  
मािक (Standard) : 

• Motor मा प्रयोग भएका 
coil to coil को माि 
छुट्टा छूटै िोट गरेको । 

• Continuity र opecircuit  

test को माि zero र 
infinitive हुदााको फरक 
छुट्याउि सकेको। 

• शमटरमा हुिे  function 
हरु सही तररकाले प्रयोग 
गरेको।  

• काया सम्पादिको 
अशभलेख राखेको। 

Continuity  तथा Opencircuit परीक्षण  
• मलटी शमटरको  

o पररचय   
o प्रकार  

• मलटी शमटरमा हुिे ofunctin र 
प्रयोग गिे तररका  

• Continuity test  

o पररचय    
o फाइदाहरु  

• Circuit को प्रकारहरु  
• Short circuit test गिे ववधि 

o Running Coil to 

Starting Coil 

o Coil to body 

• Continuity तथा Opencircuit 

परीक्षण गदाा ध्यार् ददर्पुरे् 

कुराहरू  

• Continuity तथा Opencircuit 

परीक्षण गिे ववधि 

  
आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

इलेक्ट्रिक मोटर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साइड कटर, स्कु्र ड्राइभर, िोज प्लायर, वायर स्िीपर, इलेक्ट्रिक िाईफ, फेज 
टेष्टर, सेररज लयाम्प टेष्टर, P V C मक्ट्लटशमटर, इन्सुलेटेड वायर, इन्सुलेसि टेप   
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• शमटरको प्रयोग बििा यिदेिि िगिे । 
• शमटरको िि Ω मा भएको िेलामा supplyमा िजोड्िे । 
• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 
व्यावहाररक : ४ घण्टा 
कूल समय  : ५ घण्टा 

यिठदाष्ट काया (Task)५. ३: इन्सुलेसि पररक्षण गिे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि (Related 

Technical Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण, सामग्री संकलि 

गिे । 
3= Electric Motor  शलिे । 
4= Motor को टशमािल िरस पठहचाि गरी 

कभर खोलिे । 
5= टशमािल िरसमा जमेर रहेका अिािश्यक 

फोहरहरु हटाउिे । 
6= मेगर मीटरको दईु वटा prob लाई short  

गिे र मेगर मीटर पररक्षण गिे । 
7= Megger meter को L Probe Motor को 

Coil र E Probe Motor को Body मा 
connection गरी insulation resistance को 
माि रेका ड गिे  ।   

8= यदी Running र Starting coil अलग रहेको 
अिश्थामा Megger meter को L Probe लाई 
Running coil को टुप्पोमा र E Probe 

Starting coil को टुप्पोमा  मा connection 
गरी insulation resistance को माि रेका ड 
गिे। 

9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
• इलेक्ट्रिकल मोटर 
• कायािाला 

  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

इन्सुलेसि पररक्षण गिे  

 
मािक (Standard) : 

• Motor मा प्रयोग 
भएका coil to coil / 

coil to body का  
ववचमा भएको 
Insulation resistance 
को माि छुट्टा छूटै 
िोट गरेको 

• Handling type मेगर 
भएमा मेगर घुमाउदाा 
१ Secondमा २ फन्को 
हुिे गरर घुमेको। 

इन्सुलेसि टेष्ट / Body शलकेज 
परीक्षण गिे  
• कुचालक र सुचालकको  

o पररभाषा  
o प्रकार  

• मेगरको  
o पररचय  
o प्रकार  

• operation technique  

• इन्सुलेसि तथा Body 

leakage को अविारणा  
• इन्सुलेिि परीक्षणका 

फाइदाहरु  
• इन्सुलेसि टेष्ट / Body 

शलकेज परीक्षण गदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• इन्सुलेसि टेष्ट / Body 

शलकेज परीक्षण गिे ववधि  
  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

इलेक्ट्रिक मोटर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साइड कटर, स्कु्र ड्राइभर, िोज प्लायर, वायर स्िीपर, इलेक्ट्रिक िाईफ 

इन्सुलेिि टेष्टर (मेगर शमटर)   । 
 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• बिद्युत सप्लाइ भएको िाउमा मेगर शमटरमा प्रयोग िगिे । 
• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• मेगर शमटरमा प्रयोग गरी रहेको अिश्थामा शमटरको टुप्पा िछुिे.  

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
 

 



 

39 

काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तकोः १ घण्टा 
व्यावहाररक: ५ घण्टा 
कूल समय: ६ घण्टा 

यिठदाष्ट काया (Task) ५. ४: Connection test गिे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री संकलि 

गिे । 
3= पररक्ष गिे मोटरको शलिे । 
4= मोटरको टशमािल िरस खोलिे र Connection  

रेका ड गिे। 
5= Motorको side को end cover रbody मा 

center punchn] punching गरी धचन्ह लगाउिे 
। 

6= मोटरको coil िेरीएका cotton tape र 
separators यिकालिे।  

7= मोटरको coil connection र Jumper गरीएको 
स्थाि अिलोकि गरी रेकडा गिे।  

8= लुज तथा short circut भएको भए सामान्य 
मामत गिे । 

9= Motor connection को सम्पुणा अवश्था रेकडा 
गिे । 

10= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

11= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
•  इलेक्ट्रिकल मोटर 
•  कायािाला 

  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

Connection test गिे।  

 
मािक (Standard) : 
• मोटरको भौयतक अिस्था र 

Connection रेकड गरेको । 
• Loose तथा short circuit 

connection भएको पत्ता 
लगाएको । 

Connection test   
• Motor and their connection.  

• Main Connection   र 
coil connection 

• Solding 

• Soldring गिे ववधि  

• Insulating materials 

• Connection test गदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• Connection test गिे ववधि 

  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

• Combination pliers, side cutter, screw driver, wire stripper, electrical knife, phase tester, multi-meter,  PVC 

insulated copper wire, soldering iron, motor, soddering lead 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• यतखो तथा िार भएका ड्रइङ्ग टुल प्रयोग गदाा साििािी अपिाउिे । 
• ररवाईक्ट्न्डङ्ग गिुा पिे मोटरमा सुरुमािै सप्लाई िदीिे । 
•  PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 
व्यावहाररक : २ घण्टा 
कूल समय : ३ घण्टा 

यिठदाष्ट काया (Task) ५. ५: भोलटेज िाप्र्िे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= मक्ट्लटशमटरको  Rotating nub लाई AC 

voltage को high range मा सेट गिे ।  
4= Multimeter  को कालो   probe लाई 

common (-) मा  र रातोलाई V, A, Ohm, -

+)  मा राख्िे  . 

5= िोडामा भएको  power socket switch off 

गिे र multimeter को दईु वटा probes लाई  

power socket  मा राख्िे . 

6= Power socket को switch on गिे र 
mulimeter sf] reading िोट गिे ।   

7= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

8= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
• कायािाला 
• Testing board, 

• Required tools 
  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

भोलटेज िाप्ि।े  

  

मािक (Standard) : 
• मक्ट्लटशमटरको]  Rotating 

nub लाई AC voltage को 
high range मा सेट गरेको। 

• Color अिुसार proves हरु 

multimeter मा connection 

गरेको। 
•  काया सम्पादिको 

अशभलेख राखेको । 

भोलटेज िाप्र्िे  

•  भोलटेज  

o पररभाषा  

o  प्रकार 

 

• AC/DC 

• भोलटेज िाप्दा ध्याि 

ठदिुपिे कुराहरू 

• भोलटेज िाप्ि ेववधि  
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

Combination pliers, side cutter, screwdriver, wire stripper, electrical knife, phase tester, multi-meter, PVC 

insulated wire, supply cable, connectors, insulation tape, testing Board. 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• AC voltage पररक्षण गदाा DC range मा selection िगिे । 
• कम रेन्जमा सेट गरेर िढी िाप्िे। 
• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 
व्यावहाररक : ३ घण्टा 
कूल समय : ४ घण्टा 

यिठदाष्ट काया (Task) ५.६:  करेन्ट िाप्िे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

 

1= यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= ठदईएको Ammeter को प्रकार र क्षमता 

छिौट गिे। 
4= Meter संग AC load लाई series 

connection  गिे। 
5= िोडामा भएको power socket switch off 

गिे। 
6= Power socket  को एउटा तार Ammeter 

को एउटा point मा connection गिे र 
अको  point load मा connection गिे। 

7= Load  को िाकी रहेको तार Ammeterको 
एउटा point मा  connection गिे. 

8= Power socket को switch on गिे र  Meter 

मा करेन्टको  value िोट गिे।  
9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे । 
10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
• कायािाला 
• Testing board, 

• Required tools 
 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

करेन्ट िाप्र्िे ।  

मािक (Standard) : 
• Ammeter meter र load 

series conection गरेको . 
• शमटरले ठदएको ररडडङ् 

ठिक value ठटपोट गरेको।  

• Connection गदाा loose 

connection िगरेको।  

• काया सम्पादिको 
अशभलेख राखेको ।  

करेन्ट िाप्र्िे ।  

 

• करेन्ट 

o  पररभाषा  

o  प्रकार 

• AC/DC 

• Series conncetion गिे 

तररका 
• करेन्ट िाप्र्दा ध्याि ठदिुपिे 

कुराहरू 

• करेन्ट िाप्र्िे ववधि  
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

Combination pliers, side cutter, screw driver, wire stripper, electrical knife, phase tester, PVC insulated wire, 

supply cable, connectors, insulation tape, testing board , ammetere, AC load. 

 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• AC current पररक्षण गदाा DC range मा selection िगिे । 
• Continuity test िाट current test िगिे । 
• Connectionगदाा  tight connection  गिे ।  

• Current िप्दा meter लाई Parallel मा िजोड्िे। 
• PPE  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 

व्यावहाररक : १.५ घण्टा 
कूल समय  : २.५ घण्टा 

यिठदाष्ट काया (Task) ५. ७:  Speed  िाप्िे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= टेक्ट्ष्टङ्ग िोडामा टेष्टरको सहायताले 

supply आए िआएको यककि गिे । 
4= मोटर किेरसि डायग्राम अिुसार सम्पूणा 

किेरसि ठिक भए िभएको पररक्षण गिे 
।  

5= Motor  मा Suppply ठदएर  घुमाउिे । 
6= मोटरको फ्याि कभरको अको साईडमा 

भएको  Tachometer साफ्टको सेन्टरमा 
Tachometer जोड्िे र देखाएको अंक माि 
ठटपोट गिे ।   

7= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

8= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Testing board 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Speed  िाप्िे । 
 मािक (Standard) : 
• Tachometer िाप्दा motor 

को साफ्ट संग ट्याको 
शमटर  !*)

)
 भएको। 

• Tachometer समाउदा 
िहशलएको।  

• काया सम्पादिको अशभलेख 
राखेको । 
  

Speed  िाप्िे । 
 

• Tachometer   

• पररचय 

•  प्रयोग 

•  प्रकार 

 

• ट्यारको शमटर परीक्षण गदाा 
ध्यार् ददर्पुरे् कुराहरू 

• ट्यारको शमटर प्रयोग गिे 
ववधि  

  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

इलेक्ट्रिक मोटर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साइड कटर, स्कु्र ड्राइभर, वायर स्िीपर, इलेक्ट्रिक िाईफ, फेज टेष्टर, सप्लाई 
केवल, टेक्ट्ष्टङ्ग िोडा, RPM Meter (ट्यारको शमटर)। 
 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• AC motor connection  गदाा tight connection गिे । 
• Motor वरपर रहेको िेररि सरिे तथा अिावश्यक िस्तहरु हटाउएर मात्र supply ठदिे . 

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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मोडू्यल ६ 

Mechanical parts को ममात 
संभार  
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मोडू्यल ६: Mechanical parts को ममात संभार गिे । 
समय: ४.५  घण्टा )सै( + २०.५ घण्टा )ब्या( = २५ घण्टा 

पाठ्य यववरण: 
यसमा यस ईलेठिकल मोटर ररवाईक्ट्न्डङ्ग पेिामा गिुा पिे कायाहरु संपादि गिा आिश्यक Mechanical parts 

को ममात संभार गिे सम्िधित ज्ञाि र सीपहरु समािेि गररएका छि । 
उद्दशे्य:  

• मोटरमा हुिे मेकािीकल भागको बिशभन्ि अवस्थाको अक्ट्न्तम परीक्षणहरु गिे र फेिे । 
कायाहरू:  

1= मोटर डडस्मेन्टल  गिे । 
2= Bearing फेिे र Greasing गिे । 
3= Impeller सफा गिे÷फेिे । 
4= Water seal/ oilseal/ bush फेिे 

5= Cooling Fan फेिे . 

6= मोटर एसेम्िल गिे . 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक :१ घण्टा  

व्यावहाररक : ४ घण्टा 
कूल समय  : ५ घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task) ६.१ मोटर डडस्मेन्टल गिे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= Motor को terminal box खोलिे । 
4= Motor को side को end cover र body मा 

िमेयतिे गरी धचन्ह लगाउिे । 
5= Cover मा प्रयोग भएका Nut bolt खोलिे ।  
6= Motor को Cooling fan  यिकालिे। 
7= End Cover मा भएकोf] centrifugal switch 

र capacitor को connection छुटाउिे । 
8= Cooling fan  संगैको ] side को End Cover 

लाई मोटरिाट छुट्याउिे । 
9= Terminal box िाट connection छुटाउिे । 
10= मोटरका खोलीएका सम्पुण पाटापुजााहरु 

क्रमि राखी ठटपोट गिे । 
11= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे . 
12= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Electrical Motor 

 

  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

मोटर डडस्मेन्टल गिे ।  

मािक (Standard) : 
• Motorको दवु ैsideको] 

end cover र bodyमा 
िमेठटिे गरी धचन्ह 
लगाएको । 

• मोटरका खोलीएका 
सम्पुणा पाटापुजााहरु 
tagging गरर 
ब्यिक्ट्स्थतरुपमा राखेको 
। 

• काया सम्पादिको 
अशभलेख राखेको । 

मोटर डडस्मेन्टल  

• Motor  

o पररचय 

o प्रकार 

o काया 
o भागहरु 

• मोटर डडस्मेन्टल गदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• Motor डडस्मेन्टल गिे 
तररका  

 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

Bearing puller, combination pliers, side cutter, hammer,rubber malate, screw driver set, wire 
stripper, electrical knife, circlip plier, motor set,slide wrench, blower, marking scriber, hackshaw 
, spanner set, allen key, socket wrench set. 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• Motor को पाटा पुजााहरु िफुट्िे िभाचक्ट्ोिे गरी खोलिे । 
• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : .३० शमिेट 

व्यावहाररक : ३.३० शमिेट 

कूल समय  : ४.० घण्टा 
गर्ददुष्ट काया (Task)  ६.२: Bearing ममात गिे]{ / फेिे । 

काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= Rotorमा भएकोf] Pully यिकाली end cover  

खोलिे। 
4= Motor को Stater िाट Roter िाठहर 

यिकालिे। 
5= Bearing साईज रेका डा गरर shaft मा प्रयोग 

भएको bearing लाई bearing puller को  
सहायताले यिकालिे । 

6= Bearing सफा गिे]{ ।  
7= Bearing को अवस्था हेरी lubricationg गिे 

। 
8= Bearing मा भएको िलहरु smoothly free र 

cone play भए िभएको चलाएर हेिे 
िचलेमा अको सोही साइजको bearing 
छिोट गिे। 

9= ियां Bearing फेिुा अगाडी साफ्टको 
अवश्था हेरी सफा गिे  

10= यठद साफ्ट बिगे्रको भएमा ममात गिे । 
11=  Bearing फेदाा शभत्री cone भन्दा २ शम.शम. 

िुलो ] GI Pipe माथी राखी hammer ले हािेर 
bearing fix गिे । 

12= Lubrication गररसकेपयछ उरत मोटरको 
Sound को ियतजा उललेख गिे । 

13= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

14= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Motor 

 

  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

Bearing  ममात गिे]{ / फेिे । 
मािक (Standard) : 
• Bearing फेदाा शभत्री cone 

भन्दा २ शम.शम.िुलो GI 

Pipe माथी राखी 
hammer ले हािेर bearing 

fix गरेको ] . 
• Bearing मा राखखएका 

िलहरु smoothlyfree 
भएको। 

• cone play िभएको । 
• काया सम्पादिको 

अशभलेख राखेको । 

Bearing ममात  गिे]{ / फेिे । 
•  Bearing 

o पररचय 

o  काया 
o प्रकार  
o साइज 

 

• Lubricating 

o पररचय 

o काया 
o फाइदा   

• Bearing फेदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• Bearing फेिे ववधि 

• Lubricating  गदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• Lubricating  गिे ववधि 

  
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

Grease gun, grease, bearing, circlip plier, nose pliers, screw driver  center punch, hammer,  grease pot,  bearing 
puller,  cotton jute, GI pipe,slide wrench,combination plier 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• Bearing यिकालदा तथा राख्दा शसिै Metal hammer प्रयोग िगरी rubbermallet मात्र प्रयोग गिे  
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : ३० शमिेट  
व्यावहाररक : ३ घण्टा 

कूल समय  : ३.५  घण्टा 
गर्ददुष्ट काया (Task) ६. ३: Impeller सफा गिे \फेिे । 

काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= औजार, उपकरण र सामग्री सकंलि गिे । 
3= Pump side को ] casing यिकालिे।  
4= Impeller को अवश्था हेरी सफा गिे।  
5= Impeller साईज छिौट गिे। 
6= Impeller puller को सहायताले Impeller 

यिकालिे । 
15= ियां impeller फेिुा अगाडी साफ्टको 

अवश्था हेरी सफा गिे।  
16= यठद साफ्ट बिगे्रको भएमा ममात गिे । 
7= Impeller फेदाा सुलटो गरी शभत्री shaft मा 

set गिे। 
8= Impeller मोटरमा सेट गरे पयछ उरत 

मोटरको Sound को ियतजा उललेख गिे । 
9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे ।  
10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Electrical Motor 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Impeller सफा गिे \फेिे  

 

मािक (Standard) : 
• Impeller को प्रयोग पयछ 

मोटरको आवाजमा 
smooth आएको । 

•   काया सम्पादिको 
अशभलेख राखेको । 

Impeller  

• Impeller 

o पररचय 

o काया 
o प्रयोग हुिे क्षेत्र 

• Impeller सफा गदाा \फेदाा  
•  ध्यार् ददर्पुरे् कुराहरू 

• Impeller सफा गिे \फेिे 
वविी 

 

 
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

Electrical Motor set, Combination pliers, side cutter, Screw driver, wire stripper, phase tester, impeller, bearing 
puller, insulation tape, 
 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• यतखो तथा िार भएका टुल प्रयोग गदाा साििािी अपिाउिे । 
• Impeller िबिग्रिे गरी सेट गिे ।  

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 
व्यावहाररक : ४ घण्टा 
कूल समय  : ५ घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task) ६.४: Water seal/oil seal /bush फेिे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= shaft मा प्रयोग भएको water/ oil 

seal/bush यिकालिे र साईज ठटपोट गिे । 
4= Water/oil seal र bush सफा गिे । 
5= Water/oil seal/bush काम लाग्िे िलाग्िे 

यककि गिे । 
6=  सोही साईजको Water/oil seal/bush 

छिौट गिे । 
7= साफ्टमा seal base िस्िे भागलाई सफा गिे।  
8= Water seal फेिाको लागी Pump set मा seal 

base लाई सुलटोपारी set गिे।]{  
9= shaft मा seal लाई सुलटोपारी यछराई seal 

washer राखी circlip राख्िे । 
10= water seal , oil seal/ bush मोटरमा सेट गरे 

पयछ उरत मोटरको Sound रेकडा  गिे । 
11= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे । 
12= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे । 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Electrical Motor 

 

  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

Water seal/oil seal/ bush सफा 
फेिे।  

मािक (Standard) : 
• Motor मा प्रयोग भएका 

waterseal, oil seal, bush 
मा Grease गरेको । 

• Water seal, oil seal, 

bushको प्रयोग पयछ 
मोटरको आवाजमा 
smooth भएको । 

• पुरािो seal िबिगारीकि 
फेरेको । 

• काया सम्पादिको 
अशभलेख राखेको । 

Water seal/oil seal/ bush 
सफा गिे \फेिे 

• Water seal  

o काया 
o प्रकार  
o साइज 

• Water seal गदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• Water seal प्रयोग गिे 
वविी 

• Oil seal 

o काया 
o प्रकार 
o  साइज 

• Oil seal गदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• Oil seal का प्रयोग गिे 
वविी 

• Bush 

o काया 
o प्रकार  
o साइज 

• Bus सफा गदाा ध्यार् 

ददर्पुरे् कुराहरू 

• Bus सफा गिे ववधि 
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

Grease, Combination pliers, side cutter, screwdriver, wire stripper, electrical knife, circlip plier, bearing 

puller,water seal, oil seal, bush, rubber malate,catton jute. 

 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• मोटरमा metal hammer ले hammering िगिे । 
• bush, water seal र oil seal िकालदा तथा राख्दा शसिै circlip plier को मात्र प्रयोग गिे । 
• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 

 

काया बिश्लेषण (Task Analysis) 
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सैद्धाक्ट्न्तक : ३० शमिेट 

व्यावहाररक : २. घण्टा 
कूल समय  : २.५ घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task)  ६.५: Cooling Fan फेिे। 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= Motor सेट शलिे । 
4= Motor को] िाहक्ट्ोरी cover खोलिे । 
5= Cooling fan को प्रकार हेरी सोही अिुरूप 

Cooling fan खोलिे . 

6= मोटरको खोलीएको  cooling fan को 
अवश्था पररक्षण गिे । 

7= Cooling fan को ] size छिौट गिे । 
8= Motor को shaft मा nut bolt / key / screw 

द्रारा िहललिे गरर सुलटोपारी Cooling fan 

कस्िे ।  
9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे  
10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Electrical Motor 

 

  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

Cooling Fan फेिे 
मािक (Standard) : 
• Motor मा cooling fan 

िहललिे गरी fit गरेको। 
• मोटर पररक्षण गदाा 

स्मुथ साउण्ड आएको। 
• काया सम्पादिको 

अशभलेख राखेको । 

Cooling Fan 

• Cooling Fan  

o पररचय 

o  काम 

• Cooling Fanफेदाा  
ध्यार् ददर्पुरे् कुराहरू 

• Cooling Fan फेिे 
ववधि 

 

 

 

 
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

Combination pliers, side cutter, Screw driver, motor set, wrench set, cooling fan, fan cover,  cooling fan, sand 
paper, hammber  
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• Cooling Fan/ Fan Cover scratch वा damage िहुिे गरी प्रयोग गिे । 
• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक :१.०  घण्टा 
व्यावहाररक : ४ घण्टा 
कूल समय  :५  घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task) ६.६ मोटर एसेम्िल(Assemble) गिे  
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= Motor को डडस्मेन्टल गरेका बिशभन्ि 

पाटाहरु रुजु गिे । 
4= Motorको  end cover सठहतको rotor लाई 

Stater मा यछराउिे । 
5= Rotor को अको side को] end cover कफट 

गिे । 
6= मोोटर खोलदा लगाइको धचन्ह हेरी दिुै 

end Cover िन्द गिे र रोटरको freeness 
पररक्षण गिे । 

7= End cover मा भएको  nut bolt कस्िे र 
पुि रोटरको freeness पररक्षण गिे । 

8= मोटरमा भएका pully, cooling fan हरु 
कफट गिे । 

9= सिै सामाग्रीहरु कफट गरेपछी मोटरको 
भौतीक पररक्षण गरी सम्िधित स्थािमा 
स्टोर गिे । 

10= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे ।  

11= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Electrical Motor 

 

  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

मोटर एसेम्िल गिे  
मािक (Standard) : 
• मोटरको रोटर कि संग 

घुमेको । 
• रोटर stater मा राख्दा 

सुलटो राखेको 
• काया सम्पादिको 

अशभलेख राखेको । 

मोटर एसेम्िल गिे  

• मोटर  

o पररचय 

o पाट/  पुजाा 
o  काया 

• मोटर एसेम्िल गदाा  
ध्यार् ददर्पुरे् कुराहरू 

• मोटर एसेम्िल गिे 
तररका  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

Bearing puller, combination pliers, hammer, rubber  malate, screw set, wire stripper, electrical knife, motor set, 

slide wrench, Spanner set, Instruction manual. 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• पोाटा पुजाहरु िफुट्िे, िभाोाँचीिे गरी कस्िे । 
• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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मोड्यूल ७ 
Electrical Parts को ममात 

संभार
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मोडू्यल ७: Electrical Parts को ममात संभार गिे । 
समय: ५.५ घण्टा )सै( + १७.५ घण्टा )ब्या( = २३ घण्टा 

पाठ्य यववरण: 
यसमा यस ईलेठिकल मोटर ररवाईक्ट्न्डङ्ग पेिामा गिुा पिे कायाहरु संपादि गिा आिश्यक Electrical Parts को 
ममात संभार गिे सम्िधित ज्ञाि र सीपहरु समािेि गररएका छि । 
उद्दशे्य:  

• मोटरमा हुिे Electrical Parts को बिशभन्ि अवस्थाको जािकारी तथा अक्ट्न्तम परीक्षणहरु गिे र फेिे 
। 

कायाहरू:  

1= AC Power Cord ममात गिे]{ . 

2= Capacitor फेिे . 
3= Coil ममात गिे / फेिे]{  

4= Centrifugal Switch ममात  गिे]{÷ फेिे. 

5= Carbon Bursh/Holder  ममात  गिे]{÷ फेिे . 

6= Thermostat फेिे . 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : ३० शमिेट 

व्यावहाररक : १.५ घण्टा 
कूल समय  :२.५ घण्टा 

गर्ददुष्ट काया (Task) ७.१: AC Power Cord ममात  गिे]{ . 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे । 
3= ए सी पावर कडा शलिे । 
4= सेररज लयाम्प/ मक्ट्लटशमटरको सहायताले 

ए सी पावर कडाको दईुवटा प्वाईन्टको 
िीचमा कक्ट्न्टन्युटी भए िभएको पत्ता 
लगाउिे ।   

5= कक्ट्न्टन्युटी िभएमा Moterको terminal box 

िाट केवलको टशमािल प्वाइन्ट एक एक 
गरी खोलिे । 

6= प्लग खोलेर तार छुट्याउिे। 
7= प्लग वा wire मा भएको समस्या 

पत्तालगाई ममात गिे वा फेिे।  
8= ममात गरेको वा फेरीएको प्लग वा wire 

पुि जडाि गरी पुःि कक्ट्न्टन्युटी पररक्षण 

गिे ।  
9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे ।  
10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  सकका ट डायग्रम 

  
यिठदाष्ट काया (Task) : 

AC Power Cord ममात गिे]{  

. 

मािक (Standard) : 

• ममात गरेको ] AC Power 

Cord ले कोम गरेको  
• कायासम्पादि अशभलेख  

राखखएको ।  

AC Power Cord ममात  गिे]{  
• ए सी पावर कडा 

o पररचय  

o काया  

o वविेषता  

o प्रकार 

• सेररज लयाम्प को 
प्रयोग 

• AC Power Cord ममात 
गदाा  ध्यार् ददर्पुरे् 

कुराहरू 

• AC Power Cord ममात 
गिे वविी  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

सेररज लयाम्प टेष्टर, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, लाईि टेष्टर, सकका ट डायग्राम side cutter, Wire 

stripper । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• मक्ट्लटशमटर गलत रेञ्जमा िराख्िे । 
• वविुत सम्वक्ट्न्ित काया गदाा होशसयरी अपिाउिे 

• Plug माWire िस्दा loose िगिे। 
• Plug मा wire कस्दा loose िभएको। 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 
व्यावहाररक : २ घण्टा 
कूल समय : ३ घण्टा  

 

गर्ददुष्ट काया (Task) ७.२ Capacitor फेिे . 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= औजार, उपकरण र सामग्री सकंलि गिे । 
3= मक्ट्लटशमटरिाट ओहमो्को Range मा 

राखी Capacitor पररक्षण गिे वा 
रयापाशसटरको दवुै टयिामलमा AC सप्लाई 
ठदई स्पाका  आए िआएको परीक्षण गिे । 

4=  बिग्रीएको] Capacitor भएमा सोही मािको 
रयापाशसटर शलिे । 

5= किेरसि डायग्राम अिुसार पठहले जडाि 
गररएको स्थािमा ियां Capacitor जडाि 
गिे । 

6= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे ।  

7= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  किेरसि डायग्राम  

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Capacitor फेिे . 
 

मािक (Standard) : 
• रयापाशसटर माि 

अिुसारको िया ं
रयापाशसटर फेरेको।  

• रयापाशसटरमा AC मा 
supply ठददा २,३  

second भन्दा िढी 
समय िलगाएको 

• रयापाशसटर फेरे पयछ 
मोटरले काम गरेको । 

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको । 

Capacitor  

• रयापाशसटर 

o पररचय 

o  प्रकार  

o प्रयोग  

o उदेश्य  

o फाईदा 
• रयापाशसटर परीक्षण गदाा 

ध्याि ठदिुपिे कुराहरु 

• रयापाशसटर परीक्षण गिे 
वविी  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

मोटर, सेररज लयाम्प टेष्टर, मक्ट्लटशमटर, रयापाशसटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, लाईि टेष्टर । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• मक्ट्लटशमटर गलत रेञ्जमा िराख्िे ।  
• रयापाशसटर मा AC Supply ठदएर पररक्षण गदाा होशसयार हुिे । 
• वविुत सम्वक्ट्न्ित काया गदाा होशसयरी अपिाउिे  

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा 
व्यावहाररक : ५ घण्टा 
कूल समय : ६ घण्टा  

 

गर्ददुष्ट काया (Task) ७.३: Coil ममात गिे]{ . 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलि गिे  
3= किेरसि डाइग्राम अध्ययि गिे । 
4= किेरसि डाइग्राम अिुसार मक्ट्लटशमटरले  

रवाईलको कन्टीन्युटी पररक्षण गिे । 
5= जलेको वा चुडडएको तार पत्तालगउिे। 
6= सो तारमा sleeve प्रयोग गरी सोलडरीङ गिे 

7= Soldering  गरेको तार माधथिाट sleave ले 
दारिे र वायिास गिे। 

8= ममात गरीएको Coil को] कन्टीन्युटी 
पुिपररक्षण गिे । 

9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे ।  

10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  डायग्राम  
•  जलेको Coil 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Coil ममात  गिे  

मािक (Standard) : 
• खरावी भएको Coil को 

terminal हरू िचुटीिे 
गरी Connection 

गरेको। 
• कायासम्पादि अशभलेख  

राखखएको । 

Coil ममात  गिे  

Coil  

o पररचय  

o  प्रकार 

• सोलडरीड गि ेववधि 

• किेरसि डायग्राम 

• रवाईल ममात गदाा ध्याि 
ठदिुपिे कुराहरु 

• Coil ममात  गिे वविी  
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

सेररज लयाम्प टेष्टर, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, िोज प्लायर,  टेष्टर, सोलडरीङ आईरि,मोटर 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• मक्ट्लटशमटर गलत रेञ्जमा िराख्िे । 
• िबिग्रीएका ] coil को Insulation खराि िहुिे गरी ममात गिे।  

• वविुत सम्वक्ट्न्ित काया गदाा होशसयरी अपिाउिे। 
• जलेको insulation तारको यिकालेर ठटव्स्ट गिे।  

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक :  १ घण्टा 
व्यावहाररक : ३ घण्टा 
कूल समय : ४ घण्टा  

 

गर्ददुष्ट काया (Task)   ७.४ Centrifugal Switch/ Governer ममात  गिे]{÷ फेिे 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे ।  
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री 

संकलि गिे ।  
3= Electrical Motor सेट शलिे ।  
4= Motor को Terminal box खोली coil 

को lead हरु छुट्याउिे । 
5= सेन्िीफ्युगल स्वीच भौयतक रुपमा जले 

िजलेको हेिे । 
6= Centrifugal Switch को contact point 

पररक्षणको गिे । 
7= Governer को spring, bakelite पररक्षण 

गिे पुरािो Centrifugal Switch को  
Specification अिुसार ियां स्वीच शलिे र 
डाइग्राम अिुसार फेिे । 

8= Centrifugal Switch/ Governer कन्टीन्युटी 
पररक्षण गिे । 

9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे ।  

10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Centrifugal 

Switch/Governer  
 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

   Centrifugal Switch/ 

Governer ममात  गिे]{÷ 
फेिे. 

मािक (Standard) : 
• Centrifugal Switch र 

Governer िहशलिे 
गररकसेको। 

• Centrifugal Switch ले 
काम गरेको  

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको । 

Centrifugal 

Switch/Governer  

• स्वीचको  

o पररचय 

o ििावट  

o काया 
o उदेश्य 

• सकका ट डाइग्राम पररचय 
र प्रयोग 

• Centrifugal Switch/ 

Governer  

परीक्षण गदाा ध्याि ठदिुपिे  

कुराहरु 

• Centrifugal 

Switch/Governer  

परीक्षण गिे वविी 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

मोटर, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, सेन्िीफ्युगल स्वीच, साईड कटर, circlip plaer, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, लाईि टेष्टर, 

सोलडररङ्ग आइरिरsoldering lead,Governer पेष्ट । 
 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• मक्ट्लटशमटर गलत रेञ्जमा िराख्िे ।  

• स्वीच यिकालदा र पररक्षण गदाा होशसयार हुिे  

• वविुत सम्वक्ट्न्ित काया गदाा होशसयरी अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक :१ घण्टा   
व्यावहाररक ३ घण्टा 

कूल समय : ४ घण्टा  
 

गर्ददुष्ट काया (Task) ७.५: Carbon Brush ममात गिे]{÷ फेिे 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलि गिे 

। 
3= सकका ट डाइग्राम अध्ययि गिे । 
4= कािाि ब्रस खखए िखखएको हेिे ।  
5= खखईएको कािाि ब्रस िाठहर यिकालिे . 
6= कािाि ब्रसलाई ब्रसले सफा गिे । 
7= पुरािो खखईएको / बिग्रीएका ] कािाि ब्रसको 

साइज र िम्िर अिुसार ियााँ कावाि ब्रस 
शलिे । 

8= यिदेशिका अिुसार ियााँ कावाि ब्रस फेिे । 
9= ियााँ कावाि ब्रस सेट गिे आवाज र spark 

पररक्षण गिे । 
10= परीक्षण गरी ियतजा उललेख गिे । 
11= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे ।  
12= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  Carbon Brush 

•  मोटर 
 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Carbon Brush/Holder  ममात  
गिे]{÷ फेिे। 

मािक (Standard) : 
• मोटर चलाउदा spark 

कम आएको 
• मोटर चलाउदा मोटर 

Smoothly चलेको र 
load शलि सकेको । 

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको । 

Carbon Bursh  

• Carbon Brush 

o पररचय   

o  साईज    

• Commutator  

o  पररचय  

o  प्रयोग  

• Carbon Brush  ममात  
गदाा वा फेदाा ध्याि 
ठदिुपिे कुराहरु  

• Carbon Brush/Holder  

ममात  गिे]{÷ फेिे ववधि 
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, कावाि ब्रस र होलडर, Circlip प्लायर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, िोज प्लायर, लाईि टेष्टर 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• कावाि ब्रस र होलडर यिकालदा र पररक्षण गदाा होशसयार हुिे 

• वविुत सम्वक्ट्न्ित काया गदाा होशसयरी अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक :१ घण्टा 
व्यावहाररक : ३ घण्टा 
कूल समय : ४ घण्टा  

 

गर्ददुष्ट काया (Task) ७.६: Thermostat फेिे 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलि गिे 

। 
3= सकका ट डाइग्राम अध्ययि गिे । 
4= प्राप्त थमोस्टेटको भौयतक पररक्षण गिे ।  
5= थमोस्टेटको कक्ट्न्टन्युटी पररक्षण गिे .   
6= ववधग्रएको थमोस्टेट िाठहर यिकालिे । 
7= ियााँ थमोस्टेट लाई{ coil को ] terminal संग 

सोलडरीङ गिे । 
8= परीक्षण गरी ियतजा उललेख गिे । 
9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे ।  
10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  मोटर 
•  डायग्राम  
•  Thermostat 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Thermostat फेिे. 

 
मािक (Standard) : 
• Themostat wire संग 

Connectionगररसके 

पयछ Soldering गरेको। 

• थमोस्टेट फेरे पयछ 
मोटरले काम गरेको । 

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको ।   

Thermostat  

 

• Thermostat  

o पररचय,  

o ििावट  

o काया  

o उदेश्य 

• किेरसि डायग्राम 

• थमोस्टेट  फेदाा ध्याि 
ठदिुपिे कुराहरु 

• Thermostat फेिे वविी   

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

मोटर सेट, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, थमोस्टेट, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, िोज प्लायर, साइड कटर, लाईि टेष्टर । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• थमोस्टेट सेट यिकालदा र पररक्षण गदाा होशसयार हुिे 

• वविुत सम्वक्ट्न्ित काया गदाा होशसयरी अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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मोडू्यल ८   

शसगंल फेज मोटर ररवाइक्ट्न्डङ्ग  
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मोडू्यल ८: शसगंल फेज मोटर ररवाइक्ट्न्डङ्ग गिे 
समय: ९.५ घण्टा )सै( + ४०.५ घण्टा )ब्या( = ५० घण्टा 

पाठ्य यववरण: 
यसमा यस ईलेठिकल मोटर ररवाईक्ट्न्डङ्ग पेिामा गिुा पिे कायाहरु संपादि गिा आिश्यक शसगंल फेज मोटर 
ररवाइक्ट्न्डङ् गिे सम्िधित ज्ञाि र सीपहरु समािेि गररएका छि । 
उद्दशे्य:  

•  शसगंल फेज मोटर ररवाइक्ट्न्डङ्गको बिशभन्ि Data ठटपोट,Winding फेिा र अवस्थाको अक्ट्न्तम 
परीक्षणहरु गिा । 

कायाहरू:  

1= Winding  Data ठटपोट गिे । 
2= Coil यिकालिे ।  

3= Coil को wire size िाप्िे । 
4= Slot insulation paper/ separators तयार गिे  

5= Slots मा Coil राख्िे ।  
6= Wedges तयार गिे । 
7= Coil Connection गिे । 
8= Coil लाई Binding गिे । 
9= Motor Assemble गिे  ।   

10= Pre operation test गिे  

11=  Motor Coil  Varnishing गिे  ।   

12= Rewindel Motor को अक्ट्न्तम परीक्षण गिे । 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक :१.० घण्टा 
व्यावहाररक : ४.०घण्टा  
कूल समय : ५.० घण्टा  

गर्ददुष्ट काया (Task) ८.१: Winding Data ठटपोट गिे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे । 
3= मोटर सेट शलिे । 
4= मोटरको िेम प्लेटमा प्रयोग भएका सम्पूणा  

Data िोट गिे । 
5= ठदईएको मोटरको ईन्ड कभर खोलेर रोटर र 

स्टेटर छुट्याएर अलग अलग गिे ।  
6= मोटरको coilमा प्रयोग भएको कटि टेप 

(िागो) यिकालिे .  
7= मेटरमा भएका slot संख्या ठटपोट गिे । 
1= मेटरमा भएका] running winding कोcoil संख्या 

ठटपोट गिे । 
2= मोटरमा भएका starting winding कोcoil संख्या 

ठटपोट गिे। 
3= Running winding र Starting winding कोCoil 

group र coil through ठटपोट गिे । 
4= Coil group र coil connection को आिारमा 

winding data  ठटपोट गिे । 
5= पोल को आिारमा connection ठिक भए 

िभएको पररक्षण गिे । 
6= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी यिदेशित 

स्थािमा राख्िे ।  

7= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  डायग्राम  
•  मोटर 

 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Winding Data ठटपोट गिे। 
मािक (Standard) : 
• मोटरको पोलको 

आिारमा Data िोट 
गरेको । 

• Running winding र 

Starting winding 

छुट्याउि सकेको 
• Running winding र 

Starting windingहरुको 
data अलग अलग 
ठटपोट गरेको। 

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको ।   

Winding Data ठटपोट गिे  

• Winding  

o पररचय  

o प्रकार  

o काया 
• वाइक्ट्न्डङ्गको डाटा ठटप्िे 

तररका 
• वाइक्ट्न्डङ्गको डाटा ठटपोट 

गदाा ध्याि ठदिुपिे 
कुराहरु 

• Winding Data ठटपोट गिे 
ववधि  
 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

ईलेक्ट्रिक मोटर, सेररज लयाम्प टेष्टर, रयापाशसटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, लाईि टेष्टर, साईड कटर, स्कु्र 
गेज, (माईक्रो शमटर), लाईटर, डभेलभमेन्ट डायग्राम । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• वविुत सम्वक्ट्न्ित काया गदाा होशसयरी अपिाउिे ।  
• रवाईलमा भएको संख्या गणिा गदाा होशसयार हुिे. 

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : ३० शमिेट 

व्यावहाररक :६.० घण्टा   
कूल समय : ६ घण्टा  ३० शमिेट 

गर्ददुष्ट काया (Task)  ८.२: Coil यिकालिे। 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे ।  
3= मोटर सेट शलिे । 
4= ठदईएको मोटरको ईन्ड कभर खोलेर रोटर 

र स्टेटर छुट्याएर अलग अलग गिे ।  
5= मोटरको coilमा प्रयोग भएकोCotten paper 

इन्सुलेिि पेपर र वेज यिकालिे । 
6= Metal chisel को सहायताले  एक side को ] 

coil headहरु काट्िे । 
7= काटेका ] side िाट slot को ] size / Shape  

भन्दा सािो रडले िोकेर coil यिकालिे । 
8= यिकालीएको Running र starting coil छुट्टा 

छुटै स्थािमा राख्िे । 
9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे । 
10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  किेरसि डायग्राम  
•  मोटर 

 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Coil यिकालिे। 
मािक (Standard) : 
• Running / starting 

coil छुट्टा छुटै स्थािमा 
राखेको 

• Core  िबिगारीकि coil  

यिकालेको । 
•  कायासम्पादि 

अशभलेख  राखखएको ।   

Coil यिकालिे। 
• Coil यिकाल्र्दा ध्याि 

ठदिुपिे कुराहरु  
• Coil यिकालिे ववधि 

  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

ईलेक्ट्रिक मोटर, सेररज लयाम्प टेष्टर, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साईड कटर, माईक्रो शमटर, 

लाईि टेष्टर, रवाईल, वेज, कटि ट्युि, इन्सुलेिि पेपर र सेपरेटर र टोकरी डण्डी Hammer । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• coil यिकालदा Core िबिग्रीिेगरी   यिकालिे  । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 

 

  



 

63 

काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : १. घण्टा   
व्यावहाररक :२. घण्टा   
कूल समय : ३ घण्टा   

गर्ददुष्ट काया (Task) ८.३: Coil को wire size िाप्िे । 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे ।  
3= मोटर सेट शलिे । 
4= यिकाशलएको रवाईलको running र  starting 

coil को एक एक टुक्रा काट्िे र त्यस 
वायरमा भएको इन्सुलेिि पोलेर हटाउिे । 

5= इन्सुलेिि हटाईएको टुक्राहरुको वायरको 
साईज Micro meter ले िाप्िे ।   

6= Micro meter ले शलएको िाप Standard wire 

gauge को ] chart अिुसार data convert गिे । 
7= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे । 
8= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

• अवस्था (Condition)  

•  कायािाला 
•  मोटर 

•  

•  

• यिठदाष्ट काया (Task) : 

• Coil को wire size 
िाप्िे  

• मािक (Standard) : 

• वायरमा इन्सुलेिि 
िहुिे गारर जलाएको । 

• Standard wire gauge 

को] chart अिुसार unit  

convert गरेको । 
• कायासम्पादि अशभलेख  

राखखएको ।   

Coil को wire size   

 

• Wire size  

• Standard wire gauge 

• Micro meter reading  

• वायर साईजको टेवल 

reading 

• Coil को wire size 

िाप्र्दा ध्याि ठदिुपिे 
कुराहरु  

• Coil को wire size 

िाप्िे ववधि  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

 

ईलेक्ट्रिक मोटर, सेररज लयाम्प टेष्टर, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साईड कटर, माईक्रो शमटर, 

ईलेक्ट्रिक िाईफ, स्कु्र गज, रवाईल, वायर, लाईटर, लाईि टेष्टर कपडा। 
 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• रवाईलमा भएको संख्या गणिा गदाा होशसयार हुिे  
• रवाईल यिकालदा अत्यन्तै होशसयार हुिे  
• वायरको ईन्सुलेिि यिकालदा िाररलो वस्तुले ियिकालिे  

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : ३० शमिेट 

व्यावहाररक :३.५ घण्टा   
कूल समय : ४ घण्टा   

गर्ददुष्ट काया (Task) ८.४: Slot insulation paper/ separators  तयार गिे  . ... 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे ।  
3= मोटर सेट शलिे । 
4= मोटरको स्टेटरमा प्रयोग भएको इन्सुलेिि 

पेपर तथा सेपरेटसा यिकालिे । 
5= Name plate data हेरेर इन्सुलेिि पेपरको 

रलास पत्ता लगाउिे । 
6= Slot को साइज अिुसार slot insulation paper 

तयार गिे  । 
7= Coil head को size अिुसार coil separator 

तयार गिे  । 
8= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे । 
9= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  मोटर 

 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Slot Insulation Paper/ 

separators तयार गिे   

मािक (Standard) : 
• Slot को ] size अिुसार 

slote insulation paper 

तयार गरेको । 
• Insulation paper काट्दा 

िांङ्गोठटङ्गो िभएको। 
• कायासम्पादि अशभलेख  

राखखएको ।   

Insulation Paper/ separators 

तयार गिे  
• Insulation Paper  

o पररचय   

o प्रयोगको उद्येश्य 

o ििाउिे प्रकक्रया 
o इन्सुलेिि पेपरका  

 

• slote इन्सुलेिि तथा 
सेपरेटसा पेपर ििाउदा 
ध्याि ठदिुपिे कुराहरु 

• slote इन्सुलेिि पेपर तथा 
सेपरेटसा तयार गिे ववधि 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

मोटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, Noseplier, साईड कटर, ईलेक्ट्रिक िाईफ, इन्सुलेिि पेपर, scale, कैची, 
Pencil पेि । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• कैधचको प्रयोग गदाा होशसयार हुिे । 
• ईन्सुलेिि पेपरको साईज तयार गदाा होशसयरी अपिाउिे  

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा  
व्यावहाररक :३ घण्टा   
कूल समय : ४ घण्टा   

गर्ददुष्ट काया (Task) ८.५: Slots मा Coil राख्िे . ... 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे ।  
3= ईन्ड कभर खोलीएको मोटर सेट शलिे । 
4= Soltहरु सफा गिे। 
5= सफा गररएको स्लटमा स््याच िहुिे गरी 

इन्सुलेिि पेपर क्रमिः राख्दै जािे । 
6= यिकाशलएको रवाईलको टिा संख्या गणिा 

गिे ।  
7= स्लटमा राखखिे रवाइल थ्रो अिुसार को 

साईजमा फमाा तयार गिे । 
8= पुरािो रवाईलको wire size र टिा संख्याको 

आिारमा ियां रवाईल तयार गिे । 
9= तयारी रवाईल स््याच िहुिे गरी स्लटमा 

डभेलपमेन्ट डायग्राम क्रमिः राख्दै जाि |] 

10= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

11= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  मोटर  
•  Coil 

 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Slots माCoil राख्िे  . ... 
मािक (Standard) : 
• पुरािो रवाईलको टिा संख्या र 

size अिुसार ियाों + रवाईल 

भएको । 
• स्लटमा रवाईल  राख्दा 

रवाईलमा स््याच िभएको 
• Slot  मा coil राख्दा 

development Diagram अिुसार 
भएको। 

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको ।   

Slots मा Coil राख्िे . 

... 

• Slots 

o पररचय 

o प्रकार  

• Coil 

o पररचय 

o Coil ििाउिे 
तररका 

o Coilको Turn 

 

• स्लटमा रवाईल 
राख्र्दा  ध्याि 
ठदिुपिे कुराहरु  

• Slots माCoil 

राख्िे  ववधि 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

मोटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, Nose plier,Winding Machine, Mallet, साईड कटर, माईक्रो शमटर, 

ईलेक्ट्रिक िाईफ, इन्सुलेिि पेपर, फमाा, कैची । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• Staterमा   coil राख्दा slot भन्दा िाठहर दिुैयतरको coil headहरु  stater को आिारमा यिकालिे। 

• स्लटमा इन्सुलेिि पेपर र रवाईल भदाा स््याच िभएको हुिुपिे  । 

• वविुत सम्वक्ट्न्ित काया गदाा होशसयरी अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : ३० शमिेट 

व्यावहाररक :५ घण्टा   
कूल समय : ६ घण्टा   

गर्ददुष्ट काया (Task)   ८.६ Wedges राख्िे  . ... 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे ।  
3= वेजेज Materials/ Bamboo शलिे। 
4= मोटरका] slot को लम्िाई भन्दा १० देखी 

१५ शम.शम.  िढी  Bamboo काट्िे । 
5= Slot मा राखीसकेका ] coil र slot बिचकोो ] 

gap अिुसार वेजेज तयार गिे । 
6= तयार भएको वेजेज लाई{ Slot को 

insulation िबिग्रिे र िसािे गरी Slot को 
दिुैको side मा िरािर हुिे गरी राख्िे । 

7= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

8= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  मोटर 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Wedges राख्िे ।  
 
मािक (Standard) : 
• coil र slot बिचकोो ] gap 

अिुसार वेजेज तयार 
गरेको । 

• Slot को दिुैको } side मा 
िरािर हुिे गरी वेजेज 
राखेको ।  

• Slot को ] insulation 

िबिग्रिे र िसािे गरी 
Slot मा वेजेज राखेको । 

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको ।   

Wedges राख्िे 
• Wedges  

o पररचय   

o उद्येश्य 

o प्रयोग 

• Wedges (वेज) राख्दा ध्याि 
ठदिुपिे कुराहरु 

• Wedges राख्िे ववधि  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

मोटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साईड कटर, वाम्वो िाईफ, इन्सुलेिि पेपर, ब्याम्िो वेजका टुक्रा, कैची, पेि 
Nose plier, Pin, Hammer 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• Wedg ििाउदाा bambooकाट्दा साविािी अपिाउिे।  
• ब्याम्िो वेजका साईज तयार गदाा होशसयरी अपिाउिे। 
• यतखा तथा िाररला हरु प्रयोग गदाा साविािी अपिाउिे।  

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : ३० शमिेट 

व्यावहाररक :४.५ घण्टा  
कूल समय : ५ घण्टा   

गर्ददुष्ट काया (Task) ८.७: Coil Connection गिे  . ... 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे । 
3=  Coil को] head अिुसार separator को लागी 

िाप यिकालिे । 
4= सोठह िाप अिुसार Insulation paper काट्िे । 
5= काटीएका] Insulation paper लाई Running र 

Starting coil को बिचमा राख्िे ।   
6= Connection गिुा पिे lead को ] insulation 

यिकालिे । 
7= wire को ] size अिुसार sleeve को छिौट गिे । 
8= Development diagram अिुसार coil 

connection गिे । 
9= Development diagram अिुसार Terminal मा 

connection को लागी sleeve को प्रयोग गरी 
PVC Insulated flexible wire connection  गिे 
। 

10= Connection गरीएको िाउमा सोलडरीङ गरी 
sleeve ले किर गिे । 

11= Running Coil र Starting Coil को बिचमा 
insulation Test गिे । 

12= Coil र body को बिचमा insulation Test गिे । 
औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 
यिदेशित स्थािमा राख्िे । 

13= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  मोटर  
•  किेरसि डायग्राम  

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Coil Connection गिे   
 
मािक (Standard) : 
• Development diagram 

अिुसार Terminal 

connection गरेको । 
• िछुटीिे गरी सोलडरीङ 

गरी sleeve ले cover 

गरेको । 
• कायासम्पादि अशभलेख  

राखखएको । 

Coil Connection गिे   

• Coil Connection   

o रवाईलको पररचय  

o प्रकार  

• रवाईल किेरसि गदाा  
ध्याि ठदिुपिे िुंदाहरु  

• रवाईल किेरसि गिे ववधि 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

ईलेक्ट्रिक मोटर, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साईड कटर, माईक्रो शमटर, ईलेक्ट्रिक िाईफ, 

इन्सुलेिि पेपर, इन्सुलेिि पेपरको चाटा, कैची, किेरसि डायग्राम, पेि । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• किेरसि डायग्राम ििाउदां अत्यन्तै होशसयार हुिे । 
• किेरसि डायग्राम अिुसार रवाईल किेरसि गदाा होशसयरी अपिाउिे । 
• Soidering गदाा होशसयरी अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा  
व्यावहाररक :४ घण्टा   
कूल समय : ५ घण्टा   

गर्ददुष्ट काया (Task)  ८.८: Coil लाई  Binding गिे  . ... 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे ।  
3= Development diagram अिुसार multimeter को 

साहयताले coil को ] connection test गिे । 
4= काटीएको Insulation paper लाई Running र 

Starting coil को बिचमा राख्िे ।   
5= रवाईल head लाई कटि टेपले मोटरको इन्ड 

कभरमा िछुिे गरी कशसिे गरी िाध्िे । 
6= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी यिदेशित 

स्थािमा राख्िे । 
7= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  मोटर  

 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Coil लाई  Binding गिे   
मािक (Standard) : 
• रवाईले इन्ड कभर 

Touch िभएको । 
• रवाईल Head लाई 

कटि टेपले कशसलो 
हुिेगरी िांधिएको । 

• रवाईल Headहरु 
िरािर हुिे गरर 
िााँिेको। 

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको ।  

Coil लाई  Binding गिे   

• रवाईल िाइक्ट्न्डङ्ग 

o पररचय   

o प्रकार  

o उद्येश्य  

• रवाईल Head  

o पररचय    

o उद्येश्य  

 

• इन्ड कभरको   

o पररचय   

o प्रकार  

o उद्येश्य  

 

• रवाईल िाइक्ट्न्डङ्ग गदाा  
ध्याि ठदिुपिे कुराहरु  

• रवाईल िाइक्ट्न्डङ्ग गिे 

ववधि 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

ईलेक्ट्रिक मोटर, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साईड कटर, माईक्रो शमटर, ईलेक्ट्रिक िाईफ, 

इन्सुलेिि पेपर, इन्सुलेिि पेपरको चाटा, कटि टेप, कैची, किेरसि डायग्राम, पेि । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• Running Coil र  Starting को बिचको Seperator िसिे गरर Binding  गिे। 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा  
व्यावहाररक :२.५ घण्टा 
कूल समय :३.५ घण्टा  

 

गर्ददुष्ट काया (Task) ८.९: Pre operation test गिे  . ... 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि उद्देश्यहरू 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलि 

गिे ।  
3= ररवाइक्ट्न्डङ्ग गरी तयारी अवस्थाको मोटर शलिे ।  
4= Motor को] Terminal box मा connection diagram 

अिुसार connection गिे । 
5= Megger को सहायताले पुि Insulation test गिे । 
6= Treminal Box मा २२० Volt को ] Supply ठदई name 

plate को data अिुसारको Current र speed पररक्षण 
गिे । 

7= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी यिदेशित 
स्थािमा राख्िे । 

8= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  मोटर  

 

 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Pre operation test गिे   
मािक (Standard) : 
• किेरसि डायग्राम 

अिुसार अफ लाईिमा 
कन्टीन्युटी test गरेको। 

• Motorले काया गरेको।  

• कायासम्पादि अशभलेख  
राखखएको ।  

Electrical test गिे 

 

• Electrical Testing 

o पररचय 

o काया 
o फाईदा 

 

• ईलेक्ट्रिकल पररक्षणमा 
अपिाउिु पिे 
साविािी  

• किेरसि डायग्राम 
अिुसार रवाईल 
जोड्रिे तररका 

• Electrical test गदाा  
ध्याि ठदिुपिे कुराहरु  

• Electrical test गिे 
ववधि  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

ईलेक्ट्रिक मोटर, मक्ट्लटशमटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साईड कटर, ईलेक्ट्रिक िाईफ, इन्सुलेिि पेपर, कटि 
ट्युव, कैची, पेि र वाईक्ट्न्डङ्ग डायग्राम clamp meter,tachometer,megger, । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• Motor माsupplyठददा  motorको bodyमा earthingजोड्िे। 
• ईलेक्ट्रिक सप्लाइिाट किेरसि गदाा साविािी अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा     
व्यावहाररक : ३ घण्टा     
कूल समय :  ४ घण्टा   

गर्ददुष्ट काया (Task))  ८.१०: Motor Coil  Varnishing गिे  . ... 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त  गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु 

संकलि गिे ।  
3= Pre test गरीएको ] मोटर शलिे ।  
4= Motor Dismental गिे । 
5= Name plate मा ठदएको insulation class 

अिुसार Motor लाई heat गिे । 
6= Motor लाई Heat गरेपयछ Varnish राख्िे । 
7= Varnish लाई सुरिे गरी पुि Heat गिे । 
8= Varnish Hack saw ब्लेड वा खारसी / फाईल 

/ कपडा / मठटतलेले सफा गिे । 
9= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी 

यिदेशित स्थािमा राख्िे । 
10= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  वाईक्ट्न्डङ्ग गररएको 

मोटर  
 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

Coil  Varnishing गिे   
मािक (Standard) : 
• Varnishing 

गरीसकेपयछ मोटरमा 
सटा सकका ट Coil to 

Coil / Coil to body 

िभएको 
• कायासम्पादि अशभलेख  

राखखएको ।  

Coil  Varnishing गिे   

•  Varnishing  

o पररचय 

o फाईदा 
o प्रकार 

 

• Varnishing गदाा अपिाउिु 
पिे साविािी । 

• Varnishing गरीसकेपयछ 
मोटर एसेम्िल गिुा अगाडी 
साविािी । 

• सटा सकका ट पररक्षण गिे 
तररका  

• Varnishing गदाा  ध्याि 
ठदिुपिे कुराहरु  

• Varnishing गिे ववधि 

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

ईलेक्ट्रिक मोटर, स्कु्र ड्राइभर, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साईड कटर, ईलेक्ट्रिक िाईफ, इन्सुलेिि पेपर, इन्सुलेिि टेष्टर, 

कैची, भायिास । 
सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• भायिास प्रयोग गदाा अत्यन्तै होशसयार हुिे । 
• िेसमा ईन्सुलेिि पेपर राखेर मात्र भायिास राख्िे काया गिे ।  

• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
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काया बिश्लेषण (Task Analysis) 

सैद्धाक्ट्न्तक : १ घण्टा     
व्यावहाररक : ३ घण्टा     
कूल समय :  ४ घण्टा   

गर्ददुष्ट काया (Task)   ८.११: Rewinder Motor को अक्ट्न्तम परीक्षण गिे । ... 
काया चरणहरु  (Steps) अक्ट्न्तम कायासम्पादि 

उद्देश्यहरू (Terminal 

Performance Objective) 

सम्िक्ट्न्ित प्राववधिक ज्ञाि 

(Related Technical 

Knowledge) 

1= आवश्यक यिदेिि प्राप्त गिे । 
2= आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्री संकलि 

गिे । 
3= Varnish गरी तयारी अवस्थाको मोटर शलिे ।  
4= Varnesh गरेको ] Motor  मा Rotor लाई ववस्तारै 

मोटरको Stator मा यछराउिे । 
5= Side को End Cover लगाई mark अिुसार Nut 

bolt ले End cover tight गिे ।  
6= राखखएका ] Rotor freely घुमे िघुमेको पररक्षण 

गिे । 
7= Motor को] Terminal box मा connection 

diagram अिुसार Terminal connection गिे । 
8= Megger को सहायताले पुि Insulation test गिे 

। 
9= Treminal Box मा २२० Volt को ] Supply ठदई{ 

name plate को ] data अिुसारको ] Current र speed 

को अक्ट्न्तम पररक्षण गिे । 
10= औजार, उपकरण र सामग्री सफा गरी यिदेशित 

स्थािमा राख्िे । 
11= काया सम्पादिको अशभलेख राख्िे 

अवस्था (Condition(  
•  कायािाला 
•  वाईक्ट्न्डङ्ग गररएको 

मोटर  
 

यिठदाष्ट काया (Task) : 

अक्ट्न्तम परीक्षण गिे  

 

मािक (Standard) : 
• मोटरको कभर  

पुणारुपले टाईट गरी 
कशसएको । 

• मोटरमा coil  to Coil र 
Coil to Body ववच 
ईन्सुलेिि कम्तीमा 10 

Mega Ohm भएको ।  

• कायासम्पादिको 
अशभलेख  राखखएको । 

अक्ट्न्तम परीक्षण गिे  

• Motor  

o पठहचाि 

o प्रकार  

 

 

• अक्ट्न्तम परीक्षण गदाा  
ध्याि ठदिुपिे कुराहरु  

• अक्ट्न्तम परीक्षण गिे ववधि  

आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials) : 

ईलेक्ट्रिक मोटर, स्कु्र ड्राइभर सेट, कक्ट्म्ििेिि प्लायर, साईड कटर, ईलेक्ट्रिक िाईफ, कैची, स्लाईड रेन्च, रलयाम्प 
अि शमटर,megger,tachometer ।hammber,maiiet 

सुरक्षा/साििािीहरू (Safety/Precautions): 

• ववद्युतीय सुरक्षाका उपाय अपिाउिे । 
• P P E  को प्रयोग अयिवाया गिे। 
• Motor Assembie गदाा coil मा चोट िपुराउिे। 
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मोडू्यल ९ 
प्रोोजेरट वका  

  



 

73 

मोड्यूल ९: प्रोोजेरट वका 
समय: १३ घण्टा )सै( + १२५.५ घण्टा )ब्या( = १३८.५ घण्टा 

पाठ्य वववरणः  यस मोड्युलमा Single phase motorहरुमा पोलको पोल २४ स्लाटेका बिशभन्ि Induction 

motorको Rewinding गिे तथा उरत बिषयमा शसप तथा दक्षता हाशसल सम्िक्ट्न्ित ज्ञाि र सीपहरु समावेि 
गररएको छ । 

उद्दशे्यहरु  
Single phase २ pole ४ pole का   ववशभन्ि मोटरको Rewinding गिा । 

कायाहरु  

• Single phase  १२ slots Two pole Motor rewinding म्रमात गिे । 
• Single phase १८ slots Two pole Motor rewinding म्रमात गिे । 
• Single phase २४ slots Two pole Motor rewinding म्रमात गिे । 
• Single phase ३६ slots Two pole Motor rewinding म्रमात गिे । 
• Single phase १२ slots Four  pole Motor rewinding म्रमात गिे । 
• Single phase १८ slots Four  pole Motor rewinding म्रमात गिे । 
• Single phase २४ slots Four  pole Motor rewinding म्रमात गिे । 
• Single phase ३६ slots Four  pole Motor rewinding म्रमात गिे । 
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मोडू्यल १० 
उद्यमन्शलता यवकास 



मोड्यलू १० : उद्यमिीलता ववकास (Entrepreneurship Development) 

समय: १८ घण्टा )सै( + २२ घण्टा )ब्या( = ४० घण्टा 
पाठ्य यववरण: 
यस मोड्यूलमा व्यावसाययक योजर्ा तजुमुाको अवधारणा यवकास गर् ुआवश्यक परे् ज्ञार् र सीपहरू समावेश गररएको 
छर्।् यसमा यवशेषगरी उद्यमको पररचय, उपयिु व्यावसाययक यवचारको खोजी, व्यावसाययक यवचारको यवकास र 
व्यावसाययक योजर्ा तयारी जस्ता यवषय वस्तहुरू समावेश गररएको छ।  

 

उद्देश्य: 
• व्यवसाय र उद्यमको अवधारणा बोध गर्।ु 

• उद्यमशीलता सम्बन्धी मर्ोवनृ्त्त यवकास गर्।ु 

• सम्भायवत व्यावसाययक यवचार शृ्रजर्ा गर्।ु 

• सार्ा व्यावसाययक योजर्ाको तजुमुा गर्।ु  

• व्यवसायको आधारभतू अगभलेख राख्न। 

कायहुरू:  

• व्यवसाय र उद्यमको अवधारणा बोध गरे्। 

• उद्यमशीलता सम्बन्धी मर्ोवनृ्त्त यवकास गरे्। 

• सम्भायवत व्यावसाययक यवचार शृ्रजर्ा गरे्। 

• सार्ा व्यावसाययक योजर्ाको तजुमुा गरे्।  

• व्यवसायको आधारभतू अगभलेख राख्न।े 

 
 

क्र.सं. कायहुरू सम्वन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 
समय )घण्टामा( 

सै. व्या जम्मा 

१ 
व्यवसाय/उद्योगको 
अवधारणा बोध गरे्।   

उद्योग व्यवसायको पररचय 

४  ४ 
व्यवसायको वगीकरण 

र्ेपालमा सञ्चागलत उद्योग व्यवसायहरू )संन्क्षत मात्र(  

व्यवसाय र जागगर बीचको अन्तर 

२ 
उद्यमशीलता सम्वन्धी 
मर्ोवनृ्त्त यवकास गरे्।  

सिलताको जीवर्चक्र 
३  ३ 

व्यवसायमा जोन्खम र त्यसको न्यूर्ीकरणका उपाय 

३ 
सम्भायवत व्यवसायको 
पयहचार् गरे्। 

सम्भायवत व्यवसायको पररचय 
१ २ ३ 

व्यावसाययक यवचारको मूल्याङ्कर् (SWOT) र छर्ौट 

४ 

सार्ा व्यावसाययक 
योजर्ाको तजुमुा गरे्।  

)प्रत्येक प्रन्शक्षाथीले 
१/१ वटा व्यावसाययक 
योजर्ा तयार गरी 

बजार र वजारीकरणको अवधारणा 

९ १८ २७ 

व्यावसाययक योजर्ा: बजार 

उत्पादर् गरे् बस्तकुो यववरण 

व्यवसाय गरे् स्थार् वा यवतरणका माध्यम 

उत्पादर् र यवक्री लक्ष्य 
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क्र.सं. कायहुरू सम्वन्न्धत प्रायवगधक ज्ञार् 
समय )घण्टामा( 

सै. व्या जम्मा 
प्रस्ततु गरे्। बजार यहस्साको अर्मुार् 

यवक्री तररका र प्रवदु्धर्का उपायहरू 

व्यावसाययक योजर्ा: उत्पादर् 

उत्पादर् प्रयक्रया/यवगध 

आवश्यक न्स्थर सम्पन्त्त 

न्स्थर सम्पन्त्तमा रास कट्टी 
व्यावसाययक योजर्ा: व्यावसाय सञ्चालर् 

व्यवसायको स्वरूप 

आवश्यक जर्शन्ि र लागत 

आवश्यक कच्चा सामार् र लागत 

अन्य खच ु)शीषभुार( 
व्यावसाययक योजर्ा: यवन्त्तय व्यवस्थापर् 

चालू पूाँजी र जम्मा पूाँजी 
वस्तकुो उत्पादर् लागत र यवक्री मोल गर्धाुरण 

र्ािा र्ोक्सार् गर्काल्र्े तरीका 
लगार्ीमा प्रगतिल र पारयवन्द ुयवश्लषेण 

आवश्यक व्यावसाययक सूचर्ा र संकलर् प्रयक्रया 

५ 
व्यवसायको आधारभतू 
अगभलेख राख्न।े 

व्यावसायको आधारभतू डे बकु 

१ २ ३ 
यवयक्र खाता 
खररद र खच ुखाता 
साह ुर असामी खाता 

   १८ २२ ४० 

 

पाठ्यपसु्तक (Textbook): 

क. प्रन्शक्षकहरूका लागग गर्गमतु गर्देन्शका र प्रन्शक्षण सामग्री, प्रायवगधक न्शक्षा तथा व्यावसाययक तालीम पररषद्, 
२०६९ 

ख. प्रन्शक्षाथीहरूका लागग गर्गमतु पाठ्यसामग्री र काय ु पनु्स्तका, प्रायवगधक न्शक्षा तथा व्यावसाययक तालीम पररषद्, 
२०६९ )अप्रकान्शत(  

सन्दभ ुसामग्री )Reference book(: 
Entrepreneur’s Handbook, Technonet Asia, 1981 
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आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरू 

)२० जिा प्रशिक्षाथीहरूका लाधग( 
SN  Description of Tools Quentity  Remarks   

  

1 Tool Box  Metal) 20 set    
  

2 Screw Driver set s) 20 set    
  

3 Combination Plier  20 set    
  

4 Side cutter  20 set   
 

  

5 Scissor 20 set   
 

  

6 Wire Stripper  20 set   
 

  

7 Nose Plier   20 set   
 

  

8  Steel Scale  20 set   
 

  

9 Bambo Knife  20 set   
 

  

10 Vice grip Plier  5 set   
 

  

11 Bench Vice  5 set   
 

  

12  Spanner Set (5mm to 19mm)  5 set   
 

  

13 Slide Wrench  5 set   
 

  

14 Socket Wrench (5mm to 12mm) 5 set   
 

  

15 Circlip Plier  5 set   
 

  

16 Crimping Tools  5 set   
 

  

17 Ball pin Hammer  10 set   
 

  

18 Rubberhammber/ Mallet  20 set   
 

  

19 Cross Pin Hammer  10 set   
 

  

20 Centre Punch 20 set   
 

  

21 Pully puller 4 set   
 

  

22 Allen Key 4 set   
 

  

23 Bearing Puller  4 set   
 

  

24 Hack saw Frame with blade  20 set   
 

  

25 Electric Knife  20 set   
 

  

26 Penting File Brush  5 set   
 

  

27 Tape set 5 set   
 

  

28 Soldering Gun (Iron)  20 set   
 

  

29 Marking Scriber 20 pcs   
 

  

30 Smooth File   20 pcs   
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REQUIRED LIST OF EQUIPMENTS FOR 20 PERSONS    

SN  Description of Tools Quentity per 2 person Remarks  

   

1 Micro meter  5 set      

2 SWG (standard wire guage) 5 set      

3 Phase tester / Line Tester  20 pcs      

4 Series Lamp Tester  5 set      

5 Megger Meter  2 set      

6 Insulation Tester  2 set      

7 kilowatt hour meter (Energy Meter) 4 set      

8 Continuity Tester  2 set      

9 Measuring Tape (3m) 20      

10 Winding Diagram Manual Set 20 set      

11 Electric Oven 200 Degree 1 set      

12 Clamp On Meter  4 pcs      

13 Multimeter (Analog +Digital) 4 pcs  (1+3pcs)    

14  Volt meter  5 pcs      

15 Ammeter  5 set       

16 Tacho Meter  2 set       

17 Die Set  2 set       

18 Winding Machine  1 set      

     

   
 

   

     

LIST OF REQUIRED MATERIALS  

SN  Description of Tools Quantity  Remarks  

1 Inamelled Copper wire 25 swg 10 Kg   

2 Inamelled Copper wire  27 swg 10 Kg   

3 Series Lamp Tester (Bulb) LED 5w 5 pcs   

4 PVC Insulated cu Wire  20 mtr  (10red+10black)  

5 Bulb Holder 220volt ac 5 Amp 5 pcs   

6 Flexible cu. Wire (23/60) 2 mtr   

7 Thermostat switch 5A, 220V, ac 5 pcs   

8 Carbon Brush  10 set   

9 Terminal Connector 5A, 220V, ac 10 pcs   

10 Centrifugual Switch 5A,220V,ac 10 pcs   

11 Terminal Lead wire  300 gm   
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12 Glass Fiber Cloth 10 mtr    

13 Insulation Tube  40 pcs   

14 Cotton Thread 10 roll   

15 Varnish 5 Ltr   

16 Bambo Stick 500 pcs   

17 Soldering Wire  2 mtr   

18 Soldering lead  200 gm   

19 Soldering Paste  10 pkt   

20 Soldering Flux  5 pkt   

21 Insulation paper (leatheriod paper) 20pcs   

22 Ball Bearing  Bush 10 pcs   

23 cotton tape  3 mtr   

24  Super glue  5 pcs   

25 Metal Cleaner (kerosen)  2 ltr   

26 Adeltdite  1 mtr    

27 Realay switch 10 pcs   

28 Capacitor  5 pcs   

29 Grease  250 gm   

30 Break oil, oil seal  150 gm   

 31 Cleaning Agent   few   
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Infrastructures and Facilities 
पेशा: इलेक्ट्रिकल मोटर ररिान्डर”  
                                                              अवगध:  ३९० घण्टा 
समूहको आकार: २० जर्ा 
क्र.सं. मार्क/यवगध सूचकाङ्क )अगर्वाय(ु सूचकाङ्क )भएमा राम्रो( 
१.  प्रन्शक्षणस्थलमा  

हरु्पुरे् यवशेष 

आवश्यकता 

मागथ उल्लेन्खत पररमाणका उपकरण तथा औजार 
र सरुक्षा सामग्रीहरूको उपलब्धता 

 

२.  कक्षाकोठा र बस्र् े

तथा लेख्न ेसगुबधा 
)िगर्चुर( 

• एउटा कक्षाकोठा )२० वग ुमी.(  

३.  प्रयोगशाला र बस्र् े

तथा लेख्न ेसगुबधा 
)िगर्चुर( 

• क्षेत्रिल कम्तीमा २० वग ुमी. 
• प्रयोगात्मक अभ्यास गदाु व्यन्ि यपच्छे 

सामग्रीहरू 

• सेतो पाटी 
• पयाुप्त प्रकाश र हावा खेल्र्े कोठा 

• ८० वग ुमी. को 
क्षेत्रिल 

४.  व्यावसायक 
स्वास्थ्य र सरुक्षा 

• प्रत्येक प्रन्शक्षाथीलाई एक-एक सेट सरुक्षा 
सामग्री सयहतको टुलबक्स 

• प्राथगमक उपचार यकट बाकस 

• सरुक्षासाँग सम्बन्न्धत जार्कारीहरू 

• आगो गर्यन्त्रण गरे् 
मेगसर् )कम्ती मा 
एउटा( 

५.  प्रन्शक्षकहरू • २ जर्ा प्रन्शक्षक 

•  इलेक्ट्रटकल इक्ट्न्जिीयररङ् वा अटो 
इक्ट्न्जिीयररङ्मा डडप्लोमा तह उत्तीणा 

• सम्बन्न्धत यवषयमा सीप परीक्षण तह २ उत्तीण ु
गरी कन्म्तमा ३ वषकुो काय ुअर्भुव वा  

• प्रन्शक्षणको भाषागत सीप भएको।  

 

गड्लोमा तह उत्तीण ु
गरेको र कामको अर्भुव 
भएको 

६.  प्रन्शक्षाथीहरू • गन्णगतय न्शक्षाको ज्ञार् भएको साक्षर 

• उमेर १६ वष ुवा मागथ 

• शाररररक तन्दरुस्त 

७.  औजार तथा 
उपकरणहरू 

• र्त्थी गररएको सूची अर्सुार  

८.  कायसु्थलमा 
व्यावहारीक 
सीपको  प्रयोग 

• वास्तयवक कायकु्षेत्रमा क्षमता/सीपको प्रदशरु् 
गरे् गरी भ्रमण 

• काय ुक्षेत्रमा कम्तीमा 
प्रत्येक मोड्यूलमको 
अन्तमा व्यावहारीक 
कक्षा 

९.  मूल्यांकर् • सबै योजर्ाका लागग मूल्याङ्कर् मार्क 

• योजर्ा अर्सुारको मूल्याङ्कर् प्रणाली 
 

१०.  प्रयोग हरु्े • र्त्थी गररएको सूची अर्सुार  
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सामग्रीहरू 
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िोटः तालीमका िखत सैद्धाक्ट्न्तक बिषयको प्रशिक्षणका क्रममा उपलव्ि हुि सरिे अवस्थामा प्रोजेरटर, क्ट्फ्लपचाटा िोडा, 
वपि िोडा प्रयोगमा लयाउि सककिेछ ।  

 
 

 आवश्यक स्टेििरी र ववववि सामग्रीहरु 

क्र.सं. वववरण    पररमाण 

1=  कापी २ दजाि 

2=  डटपेि २ दजाि 

3=  सापािर िूलो २ थाि 

4=  करेरसि पेि १ दजाि 

5=  साइि पेि ३ दजाि 

6=  पाइलट÷जेल पेि ३ दजाि 

7=  इरेजर ३ दजाि 

8=  पेन्सील ३ दजाि 

9=  स्टापलर ५ थाि 

10=  क्ट्लफप चाटा पेपर आवश्यकता अिुसार 
11=  फ्लयास काडा आवश्यकता अिुसार 
12=  फोटोकपी पेपर आवश्यकता अिुसार 
13=  फाइल आवश्यकता अिुसार 
14=  हवाइट िोडा १ थाि 

15=  िोडा{ माका र २ दजाि 

16=  परमािेन्ट माका र १ दजाि 
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पाठ्रकम यिमाण काया सलग्ि ववज्ञहरु 
क्र.स. िाम पद कायाालय/ िेगािा 
१ रघुिर लाल जोशि     Instructor BSET 
२ ठदपक सैजु                                               Instructor BSET 
३ गणेिमाि   शे्रष्ि Instructor INdrani polytechnic 

ins. 
४ गोबिन्द पौडले                                            Chief Coordinator BSET 
५ ककिोर चन्द िमाा    STA NSTB 
६ इन्द ुसाहु बिषय बिज्ञ Indu Electro Service 

७ गोपाल तन्दकुार बिषय बिज्ञ Free Lance 
८ सुरेन्द् शे्रष्ि                                               म्यािेजर Sub Electro machinery 
९ रक्ट्न्गि राज शे्रष्ि Ass Engineer Nepal Electricity 

Authority 
१० शसताराम प्रजापयत Tranner Skill Nepal 
११ तुक्ट्लस िहादरु िेमकुल Prog. Coordinator Skill Nepal 
१२ उत्सव पन्त Ass Instructor BSET 
१३ राजकुमार भण्डारी Technicin  
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