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पररचयः 
यो पाठ्यक्रम एलिभेटर/इस्कािेटर प्राविधिक (Elevator/Escalator Technician) िे सम्पादन गने  कायटमा आिाररत 
छ । यस पाठ्यक्रममा विलभन्न फकलसम र प्रविधिका Elevator/Escalator को  Technician बन्नका िाधग आिश्यक 
पने ज्ञान र सरपहरू समािेश गररएको छ । यो पाठ्यक्रमको अध्ययन पश्चात ्प्रलशिाथी एलिभेटर/इस्कािेटर संचािन, 
जडान र ममटत सम्भार गनट सिम हुनेछ । यस पाठ्यक्रममा आिाररत तािीम कायटक्रमिे एकातफट  प्रलशिकहरूिाइट 
पाठ्यक्रममा समािेश भएका ज्ञान सरपिाइट प्रदशटन गरर लसकाउन र अको तफट  प्रलशिाथीहरूिाइट प्रयोगात्मक अम्यास 
माफट त सरप लसकन प्रचुर अिसर प्रदान गदटछ । प्रलशिाथीहरूिे पाठ्यक्रममा समािेश भएका ज्ञान र सरपहरू लसतनका 
िागर आिश्यक औजार, उपकरण तथा सामग्रहरू सुरक्षित तररकािे प्रयोग गनट सिम हुनेछन ्। 

यो पाठ्यक्रम अनुसार तािीम लिएका प्रलशिाथीहरूिे सैद्धास्न्तक ज्ञान किा कोठाको प्रलशिणबाट र आिारभूत प्रयोगात्मक 
सरपको िाधग सम्बस्न्ित लशिण संस्थाको कायटशािा/प्रयोगशािामा अभ्यास गरेर पयाट्त नहुने सरपहरू सम्बस्न्ित कायटको 
तनमाटण कायटस्थिमा गइट अभ्यास गनेछन ्। पाठ्यक्रममा तोफकएका सरपहरूमा दिता हालसि गररसकेपतछ प्रलशिाथीहरूिे 
स्िदेश तथा विदेशमा सम्बस्न्ित उद्योग व्यिसायमा रोजगारी प्रा्त गने, पयाट्त अिसर पाउने िा व्यािसाय संचािन 
गरी स्िरोजगार श्रजृना गनट सतनेछन ्। साथै गररिर न्यूतनकरण गरी मुिुकको आधथटक विकासमा योगदान हदन सतनेछन ्
।यस पाठ्यक्रममा समािेश गररएका ज्ञान र सरपहरूको लसकाइटबाट प्रलशिाथीहरू आफूमा भएका परम्परागत ज्ञान र 
सरपिाइट निरन प्रविधि अनुसार सुिार ल्याउन र सम्िस्न्ित िेत्रमा आिश्यक दि कामदारको रूपमा कायट गनट समथट 
हुनेछन ्। 

िक्ष्यः 
यो पाठ्यक्रमको िक्ष्य देश लभत्र र बाहहर एलिभेटर/इस्कािेटर संचािन, जडान र ममटत सम्भार गनट दि प्राविधिक तयार 
गनुट रहेको छ ।  

उदे्धश्यः 
यो पाठ्यक्रमको उदे्धश्यहरू तनम्नानुसार रहेका छन ्। 

• एलिभेटर/इस्कािेटर प्रविधिको अििारणा बोि गनट । 
• एलिभेटर/इस्कािेटर संचािन, जडान र ममटत सम्भार कायटमा प्रयोग हुने औजार, उपकरण तथा प्रविधिको 

पहहचान र प्रयोग गनट । 
• विलभन्न प्रकारका एलिभेटर/इस्कािेटर हरूको पाटटपुजाट, संघटक र एसोसररजहरू पहहचान गरी कायटप्रणािी 

तनररिण तथा जााँच गनट । 
• विलभन्न प्रकार र प्रविधियूतत एलिभेटर/इस्कािेटर संचािन र जडान गनट । 
• विलभन्न प्रकार र प्रविधियूतत एलिभेटर/इस्कािेटरहरूको पाटटपुजाट, संघटक र एसोसररजहरू ममटत सम्भार गनट 

। 
• एलिभेटर/इस्कािेटर व्यािसायको सािारण व्यािसातयक योजना बनाउन । 
• रोजगार/स्िरोजगार भइट सरपिाइट श्रमसाँग आिद्ध गनट । 
• एलिभेटर/इस्कािेटर प्राविधिकको परतनभटता न्यूतनकरण गनट । 
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पाठ्यक्रमको वििरणः 
यो पाठ्यक्रम एलिभेटर/ इस्कािेटर प्राविधिक (Elevator/Escalator Technician) िे सम्पादन गने कायटमा आिाररत छ 
। यस पेशाको पररचय, पेशागत स्िास््य सुरिा र साििानर, आिारभूत औजार, उपकरण तथा सामग्रहरू, एलिभेटर 
जडान, एलिभेटर परीिण, एलिभेटर ममटत सम्भार, आपतकालिन उद्धार, इस्कािेटर जडान, इस्कािेटर परीिण, र 
इस्कािेटर ममटत सम्भार, समन्िय र संचार मोड्युिहरू समािेश गररएको छ । साथै यसमा पेशागत तनतत तनयम, 
पेशागत संचार  तथा उद्यमशरिता विकास सम्िन्िर मोड्यूि पतन समािेश गररएको छ ।  

पाठ्यक्रमको विशषेताः 
• यस पाठ्यक्रमिे सरप विकासमा जोड हदन्छ । यस पाठ्यक्रमको ८० प्रततशत समय सरप लसकाइटमा (Practical) 

र २० प्रततशत समय सैद्धास्न्तक(Theory) ज्ञान लसकाइटमा छुट्याइटएको छ । 
• तसथट, यस पाठ्यक्रमको जोड पाठ्यक्रममा समािेश गररएका सरपहरू प्रदान गनट िा लसकाउनमा हुनेछ । 

तािीम अिधिः 
• यो तािीम कायटक्रमको समयािधि ३९० िण्टाको हुनेछ । 

िक्षित स्थानः 
• नेपािभर 

प्रलशिाथी संखयाः 
• एक समुहमा अधिकतम २० जना । 

प्रलशिणको माध्यमः 
• नेपािी तथा अंगे्जर 

प्रलशिाथी उपस्स्थततः 
• तािीम अिधिभर प्रलशिाथीको उपस्स्थतत कस्म्तमा ९० प्रततशत पुगेको हुनुपनेछ अन्यथा प्रमाण-पत्र  पाउन 

योग्य मातनने छैन ्। 

प्रिेश मानकः 
• १० किा उतरणट । 
• मेकातनकि िा इिेस्तरकि विषयमा ३ महहना अिधिको तािीम प्रा्त । 
• १८ बषट पुरा भएको । 
• शारीररक र मानलसक रूपमा स्िस््य नेपािी नागररक । 
• सम्बस्न्ित संस्थािे संचािन गरेको प्रिेश परीिा उतरणट भएको । 
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प्रलशिकको न्यूनतम योग्यताः 
• मेकातनकि िा इिेस्तरकि इस्न्जतनयररङ विषयमा डड्िोमा उतरणट भै सम्बस्न्ित िेत्रमा कम्तरमा ५ बषट कायट 

अनुभि भएको । 
• एलिभेटर/ इस्कािेटर पेशाको तह दइुटको सरप परीिण उतरणट गरी सम्बस्न्ित िेत्रमा कम्तरमा ५ बषट कायट 

अनुभि भएको । 
• भाषागत संचार तथा प्रलशिण सरप भएको । 

प्रलशिक प्रलशिाथी अनुपातः 
• सैद्धास्न्तक किाको िागर अनुपातः १:२० 
• प्रयोगात्मक किाको िाधग अनुपातः १:५ 

प्रलशिणका माध्यम र सामग्रः 
प्रभािकारी प्रलशिण तथा प्रदशटनका िाधग अिश्यक सामग्रहरूः 

• छापेका लमडडयाका सामग्रहरू (जस्तैः अभ्यास पुस्स्तका, रूजु सूचर) 
• Non-Projected सामग्रहरू (जस्तैः डडस््िे नमूनाहरू, फफल्म चाटट, पोष्टर, बोडट, माकट र) 
• Project Media सामग्रहरू (जस्तैः मस्ल्टलमडडया प्रोजेतटर, स्िाइटड) 
• श्रव्यदृष्य सामग्रहरू (जस्तैः टेप, फफल्म, स्िाइडटेप, लभडडयो डडस्क) 
• कम््युटरमा अिाररत प्रलशिण सामग्रहरू, लसमुिेटर(Optional) 

प्रलशिण विधिः 
• सैद्धास्न्तकः प्रिचन, छिफि, कायाटदेश, समुह छिफि, उदाहरणयूतत व्याखया, अनुकरण, तनदेलशत अभ्यास  
• प्रयोगात्मकः प्रदशटन, अििोकन, तनदेलशत अभ्यास, स्ि-अभ्यास, कायटस्थि अभ्यास, लसमुिेसन 

प्रलशिाथी मूल्याङकनः 
• प्रिेश परीिा सम्बस्न्ित संस्थािे नै संचािन गनुटपनेछ । 
• प्रलशिाथीहरूिे प्रा्त सरपको मूल्याङकन सम्िस्न्ित प्रलशिकिे तनयलमत रूपमा गनुटपनेछ । 
• प्रलशिाथीहरूिे लसकेको सम्िस्न्ित प्राविधिक ज्ञानको मुल्याङकन सम्बस्न्ित प्रलशिकिे मौखिक िा लिखित 

परीिाद्धारा गनुटपनेछ । 
• प्रलशिाथीहरूिे सफि हुन प्रत्येक मोड्यूिका प्रयोगात्मक र सैद्धास्न्तक  दिुै मूल्याङ्कनमा छुट्टाछुटै्ट कम्तरमा 

६० प्रततशत अंक प्रा्त गनुटपनेछ । 
• प्रत्येक मोड्यूिमा १ िटा अन्तररक मूल्याङकन र एउटा परीिा सम्बस्न्ित संस्थािे नै लिनुपनेछ । 

शे्रणर विभाजन प्रणािीः 
• ब्रबलशष्ट शे्रणर – ८० प्रततशत िा माथर अंक ल्याइट उततटण गने । 
• प्रथम शे्रणर – ७५ प्रततशत िा माथर अंक ल्याइट उततटण गने । 
• वद्धततय शे्रणर – ६५ प्रततशत िा माथर अंक ल्याइट उततटण गने । 
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• ततृतय शे्रणर – ६० प्रततशत िा माथर अंक ल्याइट उततटण गने । 

प्रमाण-पत्र प्रदानः 
यो तािीम सफितापूिटक सम्पन्न गने प्रलशिाथीहरूिाइट सम्बस्न्ित संस्थािे एलिभेटर/इस्कािेटर प्राविधिक 
(Elevator/Escalator Technician) को प्रमाण-पत्र प्रदान गनेछ । 

 

सरप परीिणको व्यिस्थाः 
यो तािीमको प्रमाण-पत्र प्रा्त गरेका प्रलशिाथीहरू रास्ष्रय सरप परीिण सलमततद्धारा तनिाटरण गररएको मापदण्ड/पूिट 
शतटहरू पूरा गरेमा एलिभेटर/ इस्कािेटर प्राविधिक(Elevator/Escalator Technician) पेशाको तह १ को सरप परीिण 
परीिामा सहभागर हुन सतनेछन ्।  

प्रलशिण सम्बन्िर सुझाबः 
१. तािीम पाठ्यक्रम पूणटरूपमा अध्ययन गने । 
२. सैद्धास्न्तक प्रलशिण तथा सरप लसकाइको िाधग पाठयोजना बनाउने । 
३. सरपमा आिाररत सैद्धास्न्तक विषयबस्तुिाइट प्रभािकारी ढङ्गबाट प्रलशिण गने गराउने । 
४. प्रलशिाथीहरूिाइट स्पष्ट नभइन्जेिसम्म प्रलशिकिे सरप सम्पादन प्रदशटन गने गराउने । 
५. प्रलशिाथीहरूिाइट सरप सम्पादन गनुट पुिट व्यस्ततगत सुरिा उपकरण प्रयोग तथा औजार उपकरण सुरिा 

प्रत्याभूतत सुतनस्श्चत गने, गराउने । 
६. प्रलशिाथीहरूिाइट सम्बस्न्ित सरप सम्पादन गनट तनदेलशत अभ्यास गनट िगाउने । 
७. प्रलशिाथीहरूिाइट सम्बस्न्ित सरप न्यून गल्तर देखिने गरी सम्पादन गनट अिसर प्रदान गने, गराउने । 
८. प्रलशिाथीहरूिाइट सम्बस्न्ित सरप गल्तर नगररकन सम्पादन गने अिसर प्रदान गने, गराउने । 
९. प्रलशिाथीहरूिे स्ितन्त्र ढङगबाट जहटि सरपहरू सम्पादन गरेको सुतनस्श्चत गने, गराउने । 
१०. प्रलशिाथीहरूिे सरप लसकाइको क्रममा उत्पादन गरेको बस्तु 

भए त्यसको मुल्याङ्कन गने, गराउने । 

अनुगमन-सुझािः 
यस कायटक्रमको सफिताको मलू्याङ्कन र भविष्यमा यो पाठ्यक्रम पररमाजटन गनट आिश्यक पषृ्ठपोषण संकिनको िाधग 
यो पाठ्यक्रमिे तनम्नानुसारको सुझाि लसफाररस गदटछ । 

• पहहिो अनुगमन – तािीम कायटक्रम समा्त भएको ६ महहना पतछ । 
• दोश्रो अनुगमन – पहहिो अनुगमन समा्त भएको ६ महहना पतछ । 
• अनुगमन चक्र – दोश्रो अनुगमन समा्त भएको १ बषट पतछ, प्रत्येक बषट, ५ बषटसम्म । 
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एलिभेटर/ इस्कािेटर प्राविधिक (Elevator/Escalator Technician) को पाठ्य संरचना 
क्र.सं मोड्यूि /सि मोड्यूि स्िभाि समय (िण्टा) कैफफयत 

सैद्धास्न्तकः प्रयोगात्मकः जम्मा 
१ पेशागत पररचय सै. ६ - ६  
२ पेशागत स्िास््य, सुरिा र साििानर सै. प्र ४.५ १२.५ १७  
३ आिारभूत औजार, उपकरण र सामग्रहरू सै. प्र ४.५ ८ ७  
४ एलिभेटर जडान गने सै. प्र १६.५ ६८.५ ८५  
५ एलिभेटर परीिण गने (Commissioning) सै. प्र ५.५ २६ ३१.५  

६ एलिभेटर सलभटलसङ गने सै. प्र ७.५ २६.५ ३४  
७ एलिभेटर ममटत गने सै. प्र ५.५ २७.५ ३३  
८ इस्कािेटर जडान गने सै. प्र १३ ५८ ७१  
९ इस्कािेटर सलभटलसङ तथा ममटत गने सै. प्र ६ २४ ३०  
१० आपतकालिन उद्धार(Rescue Operation) सै. प्र ४ १२ १६  
 जम्मा स.ै प्र ७२.५ २६३ ३३५.५  

११ पेशागत संचार तथा उद्धमशरिता विकास सै. प्र २३.५ ३३१ ५४.५  
११.१ समन्िय र संचार  ५.५ ९ १४.५  
११.२ उद्धमशरिता विकास  १८ २२ ४०  
 संस्थागत जम्मा  ९६ २९४ ३९०  

१२ औद्योधगक अभ्यास  - - -  
 जम्मा  - - -  
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मोड्यूि १. पेशागत पररचय 
समयः ६ घण्टा (स)ै + ० घण्टा (प्र) = ६ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा एलिभेटर र इस्कािेटरको विस्ततृ पररचय, मुखय पाटटपुजाट, संघटक, उपकरण, 
एसोसररजहरूको पहहचान तथा कायटसाँग सम्बस्न्ित आिश्यक ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ ।  

उदे्धश्यः • एलिभेटर र इस्कािेटर प्रविधिको अििारणा बोि गनट । 
• एलिभेटर र इस्कािेटरका मुखय कम्पोनेन्ट, पाटटपुजाट र एसोसररजहरूको पररचय हदन । 
 

पाठ्यांशहरूः एलिभेटर र इस्कािेटर पेशागत पररचयः 
• पररचय 
• महत्ि 
• अिसर तथा चुनौतरहरू 
• पेशागत आचरण 

एलिभेटर 
• पररचय 
• महत्ि 
• प्रकार 

• Machine Room  
• Machine Room Less 

• Hydraulic  
• Traction 

एलिभेटरका मुखय संघटक/कम्पोनेन्ट/पाटटहरूको नाम, प्रकार र कायट 
• Guide Rail (Car & Counter Weight) 
• Guide Rail Fixing Bracket (Car & Counter Weight) 
• Landing Door Set 
• Car Door Set 
• Elevator Cabin 

• Platform 
• Car frame 
• Canopy 
• False Ceiling 
• C.O.P 
• L.O.P 
• Display 

• Main Driving Motor 
• Over Speed Governor  
• Controller set 
• Rope or Belt 
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• Sensor and Switch 
• Counter Weight with Frame 
• Wiring (Harness Cable, Travelling Cable & Machine Cable) 
• Buffer (Counter weight & Car) 

इस्कािेटर 
• पररचय 
• महत्ि  
• प्रकार 

• Inclined  
• Parallel 
• Crisscross 
• Multiple 

• Horizontal(Traveler)  
• Spiral 

इस्कािेटरका मुखय संघटक/कम्पोनेन्ट/पाटटहरूको नाम, पहहचान र कायट 
• पररचय 
• महत्ि  
• प्रकार 

• Step 
• Main Driving Motor 
• Controller 
• Balustrade  
• Handrail 
• Step Guide Chain and Track 
• Sensor and Switch 
• Hand Profile 
• Comb Carriage Plate 
• Platform /Floor Plates 
• Skirt and Step  
• Safety Devices. 
• Electrical & Control Switches/Sensors 
• Breaking System. /Auxiliary Brake 
• Lubrication System 
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मोड्यूि २ . पेशागत स्िास््य, सुरिा र साििानर  
समयः ४.५ घण्टा (सै) तथा १२.५ घण्टा (प्र) = १७ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा पेशागत कायट गदाट हुन सतने संभावित दिुटटनाबाट सुरक्षित रहनको िाधग अपनाउनु 
पने स्िास््य सुरिा र साििानरको ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ ।  

उदे्धश्यः • स्िास््य, सुरिा र साििानरका उपायहरू अपनाउन । 
• एलिभेटर इस्कािेटर र कायटस्थिको सुरिाका उपायहरू अपनाउन । 
 

कायटहरूः १. व्यस्ततगत सुरिा उपकरण प्रयोग गने । 
२. कायटस्थिको सरसफाइट र सुरिा गने । 
३. औजार उपरकणहरूको सुरिा गने । 
४. प्राथलमक उपचार गने । 
५. कायटशािाको फोहर व्यिस्थापन गने । 
६. आगिागरबाट सुरिा अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) २.१ : व्यस्ततगत सुरिा उपकरण प्रयोग गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ कायाटशािा / एलिभेटर / स्कािेटर फफहटङ 

र ममटत कायट गदाट व्यस्ततगत सुरिाका 
उपकरणहरू प्रयोग गने । 
• Safety Goggles 
• Helmet 
• Mask 
• Gloves 
• Steel Toed Boot(Safety Shoe) 
• Full Body Harness 
• Ear bud 
• Reflated Jacket 

४ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र 
सामग्रहरू सफा गरी भण्डारण गने ।  

५ कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• PPE 
• व्यस्ततगत सुरिा उपकरण 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
व्यस्ततगत सुरिा उपकरण प्रयोग गने । 
मानक (Standard): 
• व्यस्ततगत सुरिा उपकरणहरू प्रयोग 

गरर कायट गरेको । 
• कायट गदाट सुरिा साििानर का उपायहरू 

अपनाएको । 
• कायटचरणहरू क्रलमकरूपमा सम्पादन 

भएका । 
 

व्यस्ततगत सुरिा उपकरणः 
• पररचय 

• महत्ि 
• व्यस्ततगत सुरिा उपकरण 

प्रयोग गने विधि  
• दिुटटनाका कारण, सुरिा 

साििानर र उपायहरूको 
जानकारी 

• पेशागत स्िास््य र तनतत 
तनयमको जानकारी 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Safety Goggles, Helmet. Steel Toed Boot, Safety Shoe, Safety Belt, Reflated Jacket, Gloves  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• PPE प्रयोग गने । 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• औजार, उपकरण र सामग्रहरूको उधचत प्रयोग गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः २.५ घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) २.२ : कायटस्थिको सुरिा गने ।  

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ कायटस्थि िेराउ तथा िट बाध्न लमल्ने 

ठााँउको  सुतनस्श्चत गने। 
४ मेटिको िट भए Earthing भएको यफकन 

गने । 
५ Metal Clamp को अिस्था यफकन गने ।  
६ Clamp को Nut / Bolt Tight गने । 
७ कायटस्थिमा विजुिीको िाइन, पानरको 

व्यिस्था भएको यफकन गने । 
८ कायटस्थि पुणटरूपिे उज्यािो भएको यफकन 

गने । 
९ कायटस्थिमा िुिा रूपमा हािा िेल्ने गरी 

झयाि भएको यफकन गने । 
१० प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरी भण्डारण गने ।  
११ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• औजार, उपकरण र सामग्रहरू 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
कायटस्थिको सुरिा गने । 
मानक (Standard): 
• कायटस्थि उज्यािो/हािा िेल्ने झयाि 

भएको ।  
 

कायटस्थिको सुरिाः 
• पररचय 
• कायटस्थि सुरिा र 

साििानरको जानकारी, 
महत्ि 

• कायटस्थिको सुरिा संकेत 
प्रयोग गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
व्यस्ततगत सुरिा उपकरण, सुरिा संकेतहरू( पम््िेट, पोष्टर, डडमाफकट ङ रोप, सेफ्टी वपन, बोडट 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• PPE प्रयोग गने । 
• औजार, उपकरण र सामग्रहरूको उधचत प्रयोग गने । 
• कायटस्थि सफा राखने । 
• कायटस्थिमा सुरिाका संकेतहरू प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िररपरर धचस््िने तरि पदाथट पोखिएको हुनु हुदैन । 



17 

 

कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः १.५ घण्टा  
कुि समयः २ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) २.३ : औजार, उपकरणहरू (Elevator/Escalator) को सुरिा गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Elevator/Escalator को तनयलमत 

सरसफाइट गने । 
४ कायटस्थि िेराउ गने । 
५ Elevator/Escalator नस्जक जडान 

भएका सुरिाका संकेतहरू देखिने गरर टााँस 
गने । 

६ Elevator/Escalator को िमता भन्दा 
बढी िोड भनट नहदने । 

७ भुकम्प/आगिागर भएको समयमा 
Elevator/Escalator िाइट बन्द गने । 

८ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 
सफा गरी भण्डारण गने ।  

९ कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
औजार, उपकरणहरूको सुरिा गने । 
मानक (Standard): 
• Elevator/Escalator तनयलमत 

सरसफाइट भएको । 
• Elevator/Escalator नस्जक 

जडान भएका सुरिाका संकेतहरू 
देखिने गरर टााँस गरेको । 

 

औजार, उपकरणहरूको सुरिाः 
• Elevator/Escalator  

• पररचय 
• सुरिाका उपायहरू 
• औजार, उपकरण र 

सामग्रहरू भण्डारण 
विधि 

 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Elevator, Escalator, PPE Set, Tool Key, Plier, Allen Key Set, Spanner Set, Hammer, Screwdriver 
Set,     
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• PPE प्रयोग गने । 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• औजार, उपकरण र सामग्रहरूको उधचत प्रयोग गने । 
• कायटस्थि सफा राखने ।  
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) २.४ : प्राथलमक उपचार गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ विरामरिाइट सुरक्षित स्थानमा रािर आराम 

र हौसिा हदने । 
४ प्राथलमक उपचार गनुट पहहिा साबुन पानरिे 

हात राम्रोसाँग िुने । 
५ सस्जटकि पञ्जा प्रयोग गने । 
६ काटेको/घाउचोट िागेमा प्राथलमक उपचारः 

• रगत बधगरहेको भए काटेको भागिाइट 
केही समय टाउको भन्दा माथर हुने गरर 
राखने र घाउ अगाडड बाध्ने । 

• रगत बग्न रोफकएपतछ घाउिाइट 
बेटाडडन पानरिे सफा गने । 

• घाउमा मल्हम िगाउने । 
• संक्रमण हुनबाट बचाउन घाउमा पट्टर 

बाध्ने । 
७ एिजीको प्राथलमक उपचारः 

• एिजी भएको भाग सुस्न्नएको भए 
बरफिे सेतने । 

• ब्रबरामरिाइट धचनर पानर िान हदने । 
• िेरै धचिाएको भए स्िास््य केन्रमा 

पठाउने । 
• िेरै एिजी छ भने डातटरको सल्िाहमा 

रहने । 
८ फ्यातचरको प्राथलमक उपचारः 

• फ्यातचर भएको भागिाइट Stabilize 
गरी सुरक्षित स्थानमा राखने । 

अवस्था (Condition): 

• प्राथलमक उपचार बाकस (First Aid 
Kit) 

• प्राथलमक उपचार म्यानुअि 
• स्िास््य केन्र 
निर्दिष्ट कार्ि (Task): 

प्राथलमक उपचार गने । 
मािक (Standard): 

• प्राथलमक उपचार बाकस (First Aid 
Kit) रािेको । 

• काटेको/ घाउचोट/ फकरािे टोकेको / 
एिजी र फ्यातचर भएकोमा 
प्राथलमक उपचार गरेको । 

• सुरिा तथा साििानरका उपायहरू 
अपनाएको । 

• कायटचरणहरू क्रलमक रूपमा 
सम्पादन भएको । 

 

प्राथलमक उपचारः 
• पररचय 
• प्राथलमक उपचारको महत्ि 
• प्राथलमक उपचार बाकस (First 

Aid Kit) मा रहने सामान्य 
औषिर र सामग्रहरू 

प्राथलमक उपचार गने विधिः 
• चोटपटक 
• घाउ तथा काटेको  
• फ्यातचर (Fracture) 
• रगत बगेको  
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• फ्यातचर भएको भागिाइट बरफिे सेतने 
। 

• घााँटी फ्यातचर भए Cervical 
Collar प्रयोग गने । 

• िेरै दिेुमा दिुाइट कम गने औषिर 
िान हदने । 

• स्िास््य केन्रमा पठाउने । 
९ फकरािे टोकेमा प्राथलमक उपचारः 

• विरामरिाइट टोतने फकराको पहहचान गने 
। 

• सुस्न्नएको भए बरफिे सेतने । 
• टोकेको भाग पट्टर बाध्ने । 
• पानरमा बस्ने जनािरिे टोकेको भए 

घाउिाइट तातोपानरमा डुिाएर राखने । 
• िेरै दिेुमा दिुाइट कम गने अषिर िान 

हदने र स्िास््य केन्रमा पठाउने । 
१० बेहोस भएकािाइट प्राथलमक उपचारः 

• विरामरको शरीरमा लभजेका कपडा भए 
फुकािेर बातिो कपडािे ढाकी न्यानो 
पारेर राखने । 

• श्िास प्रश्िास (ABC) जााँच गने । 
• (Airway, Breathing र 

Circulation) 
• शरीरको सिै अंगहरू जााँच गने । 
• श्िास नभए पल्स जााँच गने । 
• श्िास फेनट गाह्रो भए टाउकोिाइट िुट्टा 

भन्दा ८ देखि १० इन्च माथर पारेर 
राखने । 

• विरामरिे बान्ता गरेमा घााँटीमा केही 
अड्फकएको छ फक जााँच गने । 

• आिश्यक परेमा कृब्रत्रम श्िास प्रश्िास 
गराउने । 

१० एलसड तनल्न गएमा पानर र दिु, अण्डा र 
भेस्जटेिि Oil िाने हदने। 

११ एलसड शरीरमा परेमा २० लमनेट धचसो 
पानरिे नुहाइट राखने । 

१२ थप उपचार आिश्यक परेमा स्िास््य 
केन्रमा पठाउने । 
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१३ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 
सफा गरी भण्डारण गने ।  

१४ कायटको अलभिेि राखने । 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
व्यास्ततगत सुरिा उपकरण,(Personal Protective Equipment), प्राथलमक उपचार बाकस, Cotton, Dettol, 
Bandage, Betadine, Soap, Cetamol, Jeevan Jal, Bruffen, Scissors, Lotion etc, प्राथलमक उपचार 
म्यानुअि 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा उपकरण प्रयोग गने । 
• डातटरको लसफाररस विना औषिरहरू जथाभािर प्रयोग नगने । 
• First Aid Kit साििानरपूिटक प्रयोग गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः १.५ घण्टा  
कुि समयः २ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) २.५ : आगिागरबाट सुरिा अपनाउने। 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ अस्ग्नतनयन्त्रक उपकरणहरूको व्यिस्था गने । 
४ अस्ग्न तनयन्त्रक उपकरणहरू संचािन गने । 
५ अत्याधिक  प्रज्ििनशरि पदाथटहरूिाइट मानक 

बमोस्जम व्यिस्स्थत गने । 
६ कायटस्थिमा आगोजन्य पदाथट प्रयोग नगने  । 
७ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरी भण्डारण गने ।  
८ कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
आगिागरबाट सुरिा अपनाउने । 
मानक (Standard): 
• आगिागर न्यूतनकरण गने उपायहरू 

अपनाइएको । 
• सुरिा साििानरका उपायहरू 

अपनाइएको । 
• अत्याधिक  प्रज्ििनशरि 

पदाथटहरूिाइट मानक बमोस्जम 
व्यिस्स्थत गरेको । 

आगिागरबाट सुरिाः 
• पररचय 
• आगिागर हुन सतने 

कारणहरू र न्यूतनकरण गने 
उपायहरू 

• अस्ग्न तनयन्त्रक उपकरण 
तथा सामग्रहरूको 
• प्रकार 
• प्रयोग र महत्ि 

• अस्ग्न तनयन्त्रक उपकरण 
संचािन विधि 

• आगिागरमा सुरक्षित हुन 
अपनाउनु पने उपायहरू 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
• अस्ग्न तनयन्त्रक उपकरणहरू,  
• व्यस्ततगत सुरिा उपकरणहरू,  
• अस्ग्न तनयन्त्रक उपकरणहरू संचिान गने म्यानुअि 

सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• PPE प्रयोग गने । 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• औजार, उपकरण र सामग्रहरूको उधचत प्रयोग गने । 
• कायटस्थि सफा राखने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः ३ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) २.६ : उत्पाहदत फोहोरको व्यिस्थापन गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Recycle गनट सफकने र नसफकने फोहोरहरू 

छुट्याउने । 
४ ठोस तथा तरि फोहोरहरू छुट्याउने । 
५ मानि स्िास््यको िाधग कतत हातनकारक 

फोहोरहरू छन पहहचन गने । 
६ हरेक फकलसमका फोहोरहरू छुट्टा छुटै तनहदटष्ट 

ठााँउ बनाइट सुरक्षित तररकािे नष्ट िा 
भण्डारण गने । 

७ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 
सफा गरी भण्डारण गने ।  

८ कायटको अलभिेि राखने । 
 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
उत्पाहदत फोहोरको व्यिस्थापन गने । 
मानक (Standard): 
• कायटस्थि / कायाटशािामा भएका 

फोहोरको उधचत व्यिस्थापन भएको 
। 

 

उत्पाहदत फोहोर व्यिस्थापनः 
• पररभाषा 
• फोहोरका फकलसम 
• व्यिस्थापन गने विधि/प्रफक्रया 
• बातािरण प्रदषुण 

• पररचय 
• कारण 
• तनयन्त्रण गने उपायहरू 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
फोहोर राखने बास्ल्टन, कुचो, डष्ट ्यान, फनेस 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• औजार, उपकरण र सामग्रहरूको उधचत प्रयोग गने । 
• प्रज्ििनशरि र ब्रबषादी फोहोरहरू बातािरणमा िुिा नछोड्ने । 
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मोड्यूि ३. आिारभूत औजार, उपकरण र सामग्र 
समयः ४.५ घण्टा (स)ै + ८ घण्टा (प्र) = १२.५ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा एलिभेटर/इस्कािेटर प्राविधिक सम्बस्न्ि पेशामा प्रयोग हुने आिश्यक औजार, 
उपकरण र सामग्रहरूको पहहचान तथा प्रयोगसाँग सम्बस्न्ित आिश्यक ज्ञान र सरप समािेश 
गररएको छ ।  

उदे्धश्यः • एलिभेटर र इस्कािेटर विलभन्न औजार, उपकरण र सामग्रहरूको पहहचान गनट । 
• एलिभेटर र इस्कािेटरका विलभन्न औजार, उपकरणहरू प्रयोग गने । 
 

पाठ्यांशहरूः • विलभन्न औजार, उपकरण र सामग्रहरूको पहहचान गनट । 
• विलभन्न औजार, उपकरणहरू प्रयोग गने । 
 

लस.नं. वििरण  लस.
नं. 

वििरण  

 
 
१ 

 
 
Elevator 
(Model) 
Set 

 

 
 
२ 

 
 
Escalator 
(Model) 
Set  

 

 
 
३ 

 
 
Screwdriv
er (+) 

 
 

 
 
४ 

 
 
Screwdriv
er (-) 
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५ 

 
 
Multi 
Meter 

 

 
 
६ 

 
 
Line 
Tester 
 
 
 
 

 

 
 
 
७ 

 
 
 
Chain 

Pulley  

 

 
 
 
८ 

 
 
 
Plier 
 
 
 

 
 

 
 
९ 

 
 
Oil Can 

 

 
 

१० 

 
 
Cotton 
Rope 
 

 

 
 

 
 

११ 

 
 
Steel 
Rope 
 
  

 
 

१२ 

 
 
Cleaning 
Brush 

 

१३  
First Aid 
Box Set 
 
 
 

 

१४ Computer 
with 
Printer 
Set 
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१५  
Safety 
Helmet 
 
 

 

१६ Safety 
Gloves 

 

१७ Safety 
Goggles 

 

१८ Safety 
Shoe 

 
१९ Safety 

Belt 

 

२० Apron 

 

२१ Safety 
Max 

 

२२ Water 
Level 

 
२३ Techo 

Meter 

 

२४ Sprit 
Level 
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२५ Hammer 
(200 
gram) 

 

२६ Allen Key 
set 

 
२७ Spanner 

Set (10 
Pcs) 

 

२८ Filler 
Gauge 

 

२९ Box Tool 
Set 

 

३० Electrical 
Hand Drill 
Machine 

 

३२ Scale 

 

३३ Shifting 
Roller 

 
३४ File 12” 

 

३५ Hydraulic 
Jack 
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३६ Back 
Square 
12” 

 

३७ Deckle  

३८ Chisel 12” 

 

३९ Torque 
Wrench 

 
४० Glass 

Catcher 

 

४१ Silicon 
Gun 

 
४२ Handrail 

Liver 

 

४३ Mallet 
Hammer 

 
४४ Reflated 

Jacket 
 

 

४५ Meager 
Meter 

 

 
 
 

४६ 

 
 
 
Plumbub 

 

 
 

४७ 

 
 
 
Drill Bit 
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४८ 

 
 
 
 
Tool Box 

 

 
 

 
४९ 

 
 
 
 
Tool Bag 

 

 
 
 
 

५० 

 
 
 
 
 
Bearing 
Puller 

 

 
 
 

५१ 

 
 
 
 
Torch Light 

 

५२ Welding 
Machine 

 

५३ Cutoff 
Machine 

 
५४ Measuring 

Tape 

 

५५ Adjustabl
e Wrench 

 

५६ Concrete 
Drill Bit 

 

५७ Welding 
Rod 

 
 
 
५८ 

 
 
 
Cable Tie  

 

 
 
५९ 
 
 

 
 
Hacksaw 
Frame 
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मोड्यूि ४ : एलिभेटर जडान गने 
 

समयः १६.५ घण्टा (सै) तथा ६८.५ घण्टा (प्र) = ८५ घण्टा 
पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा एलिभेटर जडान कायटसाँग सम्बस्न्ित ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । साथै जडान 

पश्चात एलिभेटरिाइट पररिण गने ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । 
उदे्धश्यः • एलिभेटरको विलभन्न प्रकारका पाटटपुजाट पहहचान गनट सतने छन ्। 

• एलिभेटरका विलभन्न पाटटपुजाटहरूिाइट जााँच गरर जडान गनट सतने छन ्। 
• एलिभेटरिाइट पररिण गरर संचािन गनट सतनेछन ्। 

कायटहरूः १ नतसा अनुसार साइटको भेररफाइट गने ।  
२ कायटस्थि मापदण्ड अनुरूप भए नभएको जााँच गने ।  
३ नतसा अनुसार टेम््िेट बनाउने ।  
४ कायटस्थिमा नतसा अनुसार धचन्ह िगाउने । 
५ ब्राकेट फफस्तसङ गने ।  
६ गाइड रेि जडान (Hoisting & Fixing) गने । 
७ गाइड रेि घण्टी (Align) गने ।  
८ ढोका (Landing Door) जडान गने ।  
९ मोटर जडान गने।  
१० काउन्टर फे्रम जडान गने । 
११ तयाविन जडान गने ।  
१२ रोवपङ (Roping) गने । 
१३ कन्रोिर जडान गने ।  
१४ िायररङ गने ।  
१५ Over Speed Governor (OSG) जडान गने । 
१६ LOP जडान गने । 
१७ लिलमट स्स्िच  जडान गने । 
१८ सेन्सर  जडान गने । 
१९ कम्पोनेन्टहरू  जडान गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१ : नतसा अनुसार साइटको भेररफाइट गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
६ आिश्यक जानकारी लिने । 
७ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
८ Shaft को W(Width) र D(Depth) को 

Measurement नतसा अनुसार Verify गने 
। 

९ प्रत्येक तल्िामा W(Width) र D(Depth) 
फरक भए नभएको जााँच गने । 

१० Pit Depth र Over Height को 
Measurement Verify गने । 

११ Floor Height र Travel Height Verify 
गने । 

१२ Shaft को Construction RCC/RBC/MS 
नतसा अनुसार भएको Verify गने । 

१३ Pit मा Waterproof भएको यफकन गने । 
१४ Opening Size, Height नतसा अनुसार 

Verify गने । 
१५ Load Hook र Cutout Position Verify 

गने ।  
१६ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
१७ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
नतसा अनुसार साइटको भेररफाइट गने । 
मानक (Standard): 
• Site को नाप नतसा अनुसार भएको 

। 
 

नतसा अनुसार साइटको 
भेररफाइटः 
• पररचय 
• Site को अिस्था र 

Drawing verity गने 
विधि । 

• नतसा 
• प्रकार 
• नतसा प्रयोग विधि 

 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Back square, Plumb, Measuring Tape, Scale 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः .५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ४.२ : कायटस्थि मापदण्ड अनुरूप भए नभएको जााँच गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Scaffolding, Steps, र Height को नतसा 

अनुसार भएको यफकन गने । 
४ Shaft Light भएको यफकन गने । 
५ White Wash भएको यफकन गने । 
६ Shaft को Entrance मा Barry gate भए 

को यफकन गने । 
७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
८ कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  

• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
कायटस्थि मापदण्ड अनुरूप भए नभएको 
जााँच गने । 
मानक (Standard): 
• Scaffolding नतसा अनुसार भएको 

। 
• Light नतसा अनुसार भएको । 
• कायटस्थि नतसानुसार भएको । 
 

कायटस्थि जााँचः 
• पररचय 
• महत्ि 
• Scaffolding जााँच गने विधि 
• नतसा र कायटस्थि विश्िेषण 

गने विधि 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Measuring Tape, कपर, किम 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ६.५ घण्टा  
कुि समयः ८ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.३ : नतसा अनुसार टेम््िेट बनाउने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ न्यूनतम १.५ देखि २ इन्च र चैडाइट २ देखि 

३ इन्च साइजका ४ देखि ६ थान काठ/फिाम 
संकिन गने । 

४ नतसा अनुसार काठ/फिाम िाइट िम्बाइट र 
चौडाई बरािर हुने गरी काट्ने । 

५ Template बनाउन काठका टुक्रा िाइट 
समति सतहमा राखने । 

६ काठ/फिामिाइट बटाम हुने गरी 
Rectangular / Square गरर Template 
बनाउने । 

७ नतसा अनुसार Template मा Mark गरर 
सानो Point गने । 

८ Template िाइट Top Floor मा नतसा 
अनुसार Level गरर जडान गने । 

९ Mark गरी Point गररएको ठााँउमा 
Anchoring Wire िाइट कलसिो तरीकािे 
बााँिर Pit सम्म झुण्ड्याउने ।  

१० Anchoring Wire/Plumb िाइट Pit मा 
िगेर Rest गराउने । 

११ Plumb Reading(Silent) गने। 
१२ नतसा अनुसार Plumb Reading Verify 

गने  
१३ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
१४ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
नतसा अनुसार टेम््िेट बनाउने । 
मानक (Standard): 
• नतसा अनुसार Template  तनमाणट 

भएको । 
• नतसा अनुसार Measurement 

Verify भएको । 
 

नतसा अनुसार टेम््िेट बनाउनेः  
• पररचय 
• Mechanical Tools & 

Equipment को जानकारी 
• Cutting Tool 

• प्रकार 
• प्रयोग विधि 

• Welding Machine 

• प्रकार 
• महत्ि 

• Welding विधि 

• Electrode 

• प्रकार 
• Measurement unit को 

जानकारी 
• नतसाको जानकारी 
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औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Wooden Saw, Hacksaw Frame, Screwdriver Set, Plier, Back square, Wrench Set, Measuring 
Tape, Welding Machine, Electro Rod, Cutoff Machine    
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ५.५ घण्टा  
कुि समयः ७ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.४ : कायटस्थिमा नतसानुसार धचन्ह िगाउने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Counter र Main Rail पने ठााँउमा 

Marking गने । 
४ Guide Rail Joint को Marking गने । 
५ नतसा अनुसार Bracket को Horizontal 

Marking गने । 
६ Sill/Header को Marking गने । 
७ नतसा अनुसार Fireman Switch/ Alarm 

Switch / LOP /Controller Switch बस्ने 
ठााँउमा Marking गने । 

८ Governor को Marking गने । 
९ नतसा अनुसार Machine Room को 

Marking गने । 
१० प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
११ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
कायटस्थिमा नतसानुसार धचन्ह िगाउने । 
मानक (Standard): 
• नतसा अनुसार धचन्ह िगाएको । 
• धचन्ह प्रष्ट देखिने र बुझ्ने भएको ।   
 

कायटस्थिमा नतसा अनुसार 
धचन्ह िगाउनेः  
• पररचय 
• महत्ि 
• Template सम्बस्न्ि 

जानकारी 
• Marking Tool 

• प्रकार 
• महत्ि 
• Marking गने विधि 

• Leveling Tool 
• प्रकार  
• Level गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
िागो, तनर, तनिोतुथो, माकट र, Sprit Level , Measuring Tape, Pencil  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• औजार तथा उपकरणको सुरिा । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३.५ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.५ : ब्राकेट फफस्तसङ गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Bracket का Parts हरू छुट्याउने । जस्तैः 

(Counter, Main) 
४ Nut, Bolt र Washer आिश्यकता अनुसार 

छुट्याउने । 
५ नतसा अनुसार Drilling गने । 
६ Fastener/Rack bolt Fit गने । 
७ Bracket Fix गने । 
८ Bracket िाइट Plumb /Alignment गने ।  
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
१० कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• नतसा 
• Installation Manual 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
ब्राकेट फफस्तसङ गने । 
मानक (Standard): 
• नतसा र साइज अनुसार Bracket 

हरू जडान (Fixing) भएको ।  
• Bracket हरू Alignment भएको । 

ब्राकेट फफस्तसङः 
• पररचय 
• Bracket Accessories 

हरूको जानकारी 
• Drill Bit को जनाकारी 

• प्रकार / महत्ि 
• Drill को प्रयोग विधि 

• Drill Machine को जानकारी 
• प्रकार 

• Leveling गने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Drill Machine, Bits, Wrench Set, Water Level, Sprit Level, Measuring Tape, Hammer, Welding 
Machine, Chisel, Hacksaw Frame, Blade, Cutoff Machine 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ४.६ : गाइड रेि जडान (Hoisting & Fixing) गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 

३ गाइडरेि सफा गने । 

४ गाइडरेि िाइट िागोको सहायतािे लसिा भए 
नभएको हेने । 

५ गाइडरेिको Slot सफा गने । 

६ Guiderail base plate fix गने । 

७ नतसा अनुसार आिश्यकता हेरर Guiderail 
िाइट काट्ने । 

८ गाइडरेििाइट Chain Pulley/Pulley को 
सहायतािे क्रलमकरूपमा Hoisting/Joint 
गदै जाने । 

९ Hoisting गरेको गाइडरेिमा Clip िगाउने 
। 

१० आिश्यकता अनुसार Fix Plate/ Joint 
Plate जडान गदै जाने । 

११ पहहिो तथा अस्न्तम रेिको Level चके गने  

१२ रेिको Base Level मा भएको यफकन गने 
। 

१३ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सपफा 
गरर भण्डारण गने ।  

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• Installation Manual 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
गाइड रेि जडान (Hoisting & Fixing) 
गने । 
मानक (Standard): 
• रेिको Base Level मा भएको । 
• Fix Plate जडान भएको । 
• रेि Join गदाट Gap नभएको । 
 

गाइड रेि जडान (Hoisting & 
Fixing) गनेः 
• पररचय 
• Counter र Main Rail को 

जानकारी 
• Hoisting गने विधि । 
• गाइड रेि जडान गने विधि 
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१४ कायटको अलभिेि राखने । 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Hammer, Chain Pulley, Rope, Hook, िागो, Brush 

सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.७ : गाइड रेि घण्टी (Align) गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ नतसाअनुसार Template बाट झाररएको 

Plumb Wire Rest मा राखने । 
४ नतसानुसार Distance Between 

Guiderail (DBG)  लमिाउने । 
५ Guiderail को Center लमिाउने ।  
६ िागोको सहायतािे Twist लमिाउने । 
७ Rail Plum गदाट Bracket का Bolt र Rail 

Clip का Bolt हरू Tight गने । 
८ Guiderail का Joint Alignment गरर 

Tight गने । 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सपफा 

गरर भण्डारण गने ।  
१० कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• Installation Manual 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
गाइड रेि घण्टी (Align) गने ।  
मानक (Standard): 
• DBG लमिेको । 
• Center लमिेको । 
• Twist लमिेको ।  
• Bracket र Joint लमिेको । 
• Bolt र Rail Clip Tight भएको । 

गाइड रेि घण्टी (Align) गनेः 
• पररचय 
• DBG लमिाउने विधि । 
• Center लमिाउने विधि । 
• Twist लमिाउने विधि ।  

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Measuring Tape, Right Angle(Back Square), Hammer, Packing, Wrench Set, िागो, Scale, Gauge, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.८ : ढोका (Landing Door) जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Opening Plumb नतसा अनुसार भए 

नभएको यफकन गने । 
४ Floor Level लिने । 
५ Sill मा Centre/Side माफकट ङ गने । 
६ Sill Bracket िगाउने । 
७ Sill िाइट Alignment/Level गने । 
८ Profile Assemble गने । 
९ Profile िाइट Sill मा Rest/Fix गने । 
१० नतसा अनुसार Header Fix गने । 
११ Header Alignment गने । 
१२ Landing Door Panel फफट गने । 
१३ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
१४ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• Installation Manual 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
ढोका (Landing Door) जडान गने । 
मानक (Standard): 
• Floor Level भएको । 
• नतसा अनुसार Plumb संग Header 

र Sill को नाप लमिेको । 
• Door Movement Free भएको । 

Landing Door जडानः 
• पररचय 
• महत्ि 
• प्रकार 
• Sill र Header Alignment 

गने विधि 
• Profile को Alignment गने 

विधि 
• Door Panel को 

Alignment गने विधि 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, Wrench Set, Drill M/C. Screwdriver Set, Plier, Plumb, Water Level, 
Hammer, Allen Key Set 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.९ : मोटर जडान गने। 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक, उपकरण र सामग्रहरू संकिन 

गने । 
३ नतसा अनुसार मोटरको िेस तयार गरर 

Level गने । 
४ मेलशनिाइट चने पुल्िीको सहायतािे िेसमा 

राखने । 
५ मोटर अिाइन्मेन्ट गने । 
६ नट बोल्टहरू फफतस गने । 
७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
८ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• नतसा 
• इन्स्टिेसन म्यानुअि  

तनहदटष्ट कायट (Task): 
मोटर जडान गने । 
मानक (Standard): 
• बेस ्िेट िेभिमा भएको 
• मोटरको पोस्जशन नतसानुसार भएको  
 

मोटर जडानः 
• पररचय 
• मोटर पाटटहरूको जानकारी 
• मोटर जडान ब्रबधि 
• Pulley 

• प्रकार 
• महत्ि 

• मोटर जडान गदाट ध्यान 
हदनुपने  कुरा 

• िेभि हेने ब्रबधि 
• मापन इकाइटको जानकारी 
• अिाइनमेन्ट गने ब्रबधि 
• होस्स्टङ गने ब्रबधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, Wrench Set, Drill M/C. Screwdriver Set, Plier  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१० : काउन्टर फे्रम जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Counter Frame Cleaning गने । 
४ Counter Guide Shoe तनकाल्ने । 
५ नतसा अनुसार Counter Frame Fit गने 

। 
६ Counter Frame िाइट Level लमिाउने । 
७ Shoe Fit गने। 
८ Frame िाइट Pipe िा Chain Pulley को 

सहायतािे Rest/Position गने । 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
१० कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• नतसा 
• इन्स्टिेसन म्यानुअि  

तनहदटष्ट कायट (Task): 
काउन्टर फे्रम जडान गने । 
मानक (Standard): 
• नट बोल्ट Tight भएको । 
• Position लमिेको । 
• Level लमिेको । 
 

काउन्टर फे्रम जडान गनेः 
• पररचय 
• महत्ि 
• Counter Frame जडान 

गने विधि 
• Level हेने विधि 
• Position गने विधि 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, Wrench Set, Drill M/C. Screwdriver Set, Plier, Chain Pulley, 

Hammer 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ४.५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ४.११ : तयाविन जडान गने ।  

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Plate Form Base Support को तनमाणट 

गने । 
४ Plate Form Base Support को Level 

गने  
५ Plate Form िाइट Base मा राखने । 
६ Plate Form िाइट Level गने । 
७ Vertical Celling Fix गने । 
८ Vertical Celling िाइट Plumb गने । 
९ Top Celling /Upper Beam Fix गने ।  
१० Main Guiderail Shoe िगाउने । 
११ Cabin Panel/Canopy Fix गने ।  
१२ Cabin िाइट Plumb गने । 
१३ Car/Cabin Door Header Fix गने । 
१४ Car/Cabin Door Panel जडान गने । 
१५ COP जडान गने । 
१६ Governor Safety Gear जडान गने । 
१७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
१८ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• नतसा 
• इन्स्टिेसन म्यानुअि  

तनहदटष्ट कायट (Task): 
तयाविन जडान गने । 
मानक (Standard): 
• Plate Form Plumb मा भएको 
• Cabin Panel Plumb मा भएको  
• COP Fix भएको । 

तयाविन जडान गनेः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Plate Form Base 

Support को Level गने 
विधि 

• Vertical Channel िाइट 
Plumb गने विधि 

• Cabin Panel Fit गने विधि 
• Safety Gear जडान गने 

विधि 
• मापन इकाइटको जानकारी  
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, Wrench Set, Drill M/C. Screwdriver Set, Plier, Gauge, Hammer, 
Allen Key Set, Water Level 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 



43 

 

कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ४ घण्टा  
कुि समयः ५ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१२ : रोवपङ (Roping) गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ कायटस्थि अनुसार Rope को 

Measurement गने । 
४ Counter Weight frame िाइट Cabin 

अनुसार Position गने ।  
५ Steel Wire rope िा Belt को सहायतािे 

Roping गने । 
६ एक आपसमा Twist नहुने गरर Roping 

गने।  
७ Bulldog Clamp िगाउने । 
८ Counter Frame मा आिश्यक Filler 

Weight राखने । 
९ Counter र Cabin िाइट Rest गरेका 

सामग्रहरू हटाउने । 
१० प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
११ कायटको अलभिेि राखने । 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• औजार,  उपकरण र सामग्रहरू 
• नतसा 
• म्यानुअि  

तनहदटष्ट कायट (Task): 
रोवपङ (Roping) गने । 
मानक (Standard): 
• Rope / Belt मा बरािर Tension 

भएको । 
• Hitch Plate मा Lock भएको । 
• Bulldog Clamp गरेको ।  
 

रोवपङ (Roping)  
• पररचय 
• प्रकार  
• महत्ि 
• Counter िाइट Cabin 

अनुसार Position गने विधि 
• Rope 

• प्रकार 
• महत्ि 

• Roping गने विधि 
 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, Spanner Set, Drill M/C. Screwdriver Set, Plier, Hammer, Chain 
Pulley, Celling Rope 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१३ : कन्रोिर जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Controller राखने स्थान पहहचान गने । 
४ Control Panel िाइट Top Most Floor / 

Machine Room मा िैजाने । 
५ Control Panel नतसा अनुसार Fix गने । 
६ ARD Fix गने । 
७ Level जााँच गने । 
८ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
९ कायटको अलभिेि राखने । 

 

 

अवस्था (Condition): 

• कायटस्थि 

• नतसा 
• म्यानुअि  

निर्दिष्ट कार्ि (Task): 

कन्रोिर जडान गने । 
मािक (Standard): 

• Controller Panel िाइट Top 
Most Floor/Machine Room मा 
िगेको । 

• नतसाअनुसार Controller Fix 
भएको । 

 

कन्रोिर जडानः 
• पररचय 
• Controller Panel 

• प्रकार 
• महत्ि 

• Controller Panel जडान 
गने विधि । 

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

Sprit Level, Measuring Tape, Spanner Set, Drill M/C., Screwdriver Set, Plier, Hammer, Allen 
Key Set, 
सरुक्षा÷सावधािीहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१४ : िायररङ गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
1= आिश्यक जानकारी लिने । 
2= आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
3= नतसानुसार Wring Truffing जडान गने ।  
4= Main Switch बाट Controller सम्म ३ ∅ 

or १∅ को Wire/Cable जडान गने ।  
5= Controller बाट Hostway मा 

Cable/Wire िाइट Truff मा Laying गने 
।  

6= Pit Wring गने । 
7= Governor Wring गने । 
8= Traveling Cable Installation गने । 
9= Car Top Wring गने । 
10= Limit Switch Wring गने । 
11= LOP Wiring गने । 
12= Landing Door Contact Wiring गने । 
13= Motor Wiring गने । 
14= Equipment मा Earthing जडान गने । 
15= प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
16= कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• म्यानुअि  
• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
िायररङ गने । 
मानक (Standard): 
• Electrical Component र Wring 

कायट अिस्थामा भएको । 
• Connector Terminal / 

Plugging Tight भएको । 
 

िायररङः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Electrical सम्बस्न्ि 

जानकारी 
• Electrical Wring गने 

विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Measuring Tape, Spanner Set, Drill M/C., Screwdriver Set, Plier, Tester. Multi Meter 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३.५ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१५ : Over Speed Governor (OSG)  जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ नतसा अनुसार OSG जडान गने । 
४ Level गने । 
५ Tension Weight/Pulley जडान गने । 
६ Roping गने । 
७ Rope मा Bulldog Clamp िगाउने । 
८ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
९ कायटको अलभिेि राखने । 
 

 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• म्यानुअि  

• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Over Speed Governor(OSG) जडान 
गने । 
मानक (Standard): 
• OSG जडान भएको 
• Level भएको 
• Rope Tension भएको 

Over Speed Governor 
(OSG) जडानः 
• पररचय 
• महत्ि 
• Over Speed Governor 

(OSG) जडान गने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Measuring Tape, Spanner Set, Drill M/C. Screwdriver Set, Plier, Hammer 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः २.५ घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१६ : LOP जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ नतसा अनुसार LOP को Box/Base Plate 

जडान गने । 
४ Box Plate Layout गने । 
५ Box/Base Plate Marking गने । 
६ Box/Base Plate Drilling गने । 
७ Box/Base Plate Wring/Plugging गने 

। 
८ Level गने । 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
१० कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• इन्स्टिेसन म्यानुअि  

तनहदटष्ट कायट (Task): 
LOP जडान गने । 
मानक (Standard): 
• नतसा अनुसार LOP को Box/Base 

Plate जडान भएको । 
•  Level मा भएको । 
 

LOP जडानः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• LOP को Box/Base 

Plate जडान गने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, Spanner Set, Drill M/C. Screwdriver Set, Plier, Allen Key Set, 
Hammer 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः २.५ घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१७ : लिलमट स्स्िच  जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Drawing अनुसार Limit Cam 

Assemble गने । 
४ Drawing अनुसार Limit Switch िाइट 

Position गरर Fix गने । 
५ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
६ कायटको अलभिेि राखने । 

 

 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  

• इन्स्टिेसन म्यानुअि  

• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
लिलमट स्स्िच  जडान गने । 
मानक (Standard): 
• Limit Cam Assemble भएको । 
• Limit Switch को Fitting नतसा 

अनुसार भएको । 
 

लिलमट स्स्िच  जडानः  
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Drawing अनुसार Limit 

Cam र Limit Switch   
जडान गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, Spanner Set, Screwdriver Set, Plier,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  

कुि समयः ४ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१८ : सेन्सर  जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ नतसा अनुसार Light Curtain Door 

Sensor जडान गने   
४ नतसा अनुसार Over Load Sensor जडान 

गने   
५ नतसा अनुसार Floor Level Sensor 

जडान गने   
६ नतसा अनुसार Bracket /Magnet / Plate 

जडान गने ।  
७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
८ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• इन्स्टिेसन म्यानुअि  

तनहदटष्ट कायट (Task): 
सेन्सर  जडान गने । 
मानक (Standard): 
• Bracket /Magnet / Plate जडान 

भएको । 
• नतसा अनुसार Sensor जडान 

गरेको । 
 

सेन्सर  जडानः 
• पररचय 
• Sensor 

• प्रकार 
• महत्ि 

• Sensor जडान गने विधि 

• Bracket /Magnet / Plate 
जडान गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, spanner Set, Drill M/C. Screwdriver Set, Plier, Line Tester, Multi 
Meter 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ४.१९ : कम्पोनेन्टहरू  जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Fan जडान गने । 
४ Alarm जडान गने । 
५ Fireman’s S/W जडान गने । 
६ Emergency Light जडान गने । 
७ Buffer जडान गने ।  
८ Pit Ladder जडान गने । 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने ।  
१० कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 

• इन्स्टिेसन म्यानुअि  

तनहदटष्ट कायट (Task): 
कम्पोनेन्टहरू  जडान गने । 
मानक (Standard): 
• Component हरू जडान भएको । 
 

कम्पोनेन्टहरू  जडानः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Component हरूको 

जानकारी  
• Component जडान गने 

विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Sprit Level, Measuring Tape, Wrench Set, Screwdriver Set, Plier, Line Tester, Multi Meter 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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मोड्यूि ५ : एलिभेटर परीिण (Testing & Commissioning) गने । 
समयः ५.५ घण्टा (सै) तथा २६ घण्टा (प्र) = ३१.५ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा एलिभेटर कायटसाँग सम्बस्न्ित ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । साथै जडान पश्चात 

एलिभेटरिाइट पररिण गने ज्ञान र सरप समािशे गररएको छ । 

उदे्धश्यः • एलिभेटरको विलभन्न प्रकारका पाटटपुजाट पहहचान गनट सतने छन ्। 

• एलिभेटरका विलभन्न पाटटपुजाटहरूिाइट जडान गरर जााँच गनट सतने छन ्। 

• एलिभेटरिाइट पररिण गरर संचािन गनट सतनेछन ्। 

कायटहरूः १ विद्युततय सामग्र जााँच गने ।  

२ विद्युततय िायररङ जााँच गने ।  

३ स्पेलसफफकेशन अनुसार पािरस्िाइट र अधथटङ जााँच गने ।  

४ पररिण (Inspection Mode / Slow Speed) गने ।  

५ जडान (Installation) पुनः परीिण गने । 

६ सामान्य गतत (Normal Speed) परीिण गने ।  

७ स्पेसरफफकेशन र माग अनुसार कायटसम्पन्न भएको अस्न्तम जााँच गने।  
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ४.५  घण्टा  
कुि समयः ५.५ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ५.१ : विद्युततय सामग्र जााँच गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Wiring/Plugging जााँच गने । 
४ OSG Switch जााँच गने ।  
५ Shaft Limit Switch हरूिाइट Limit Cam  

िे काटेको एफकन गने ।  
६ Pit Switch जााँच गने । 
७ Stop Switch जााँच गने । 
८ Traveling Cable जााँच गने । 
९ Main Switch Connection जााँच गने  
१० Drive र Motor को Name Plate अनुसार 

MCB / MCCB को Amp जााँच गने । 
११ Junction Box/Car Top Box Wiring/ 

Plugging जााँच गने । 
१२ ARD input/Output Connection जााँच 

गने । 
१३ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरर भण्डारण गने । 
१४ कायटको अलभिेि राखने । 

 

अिस्था (Condition): 
• Lift (तनमाणटस्थि) 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
विद्युततय सामग्र जााँच गने । 
मानक (Standard): 
• Drawing अनुसार विद्युततय सामग्र 

जडान भएको । 
• Limit Switch हरू Cam िे काटेको 

। 
• वििुततय सामग्रहरूमा Earthing 

जडान भएको । 

विद्युततय सामग्र जााँचः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• विद्युततय सामग्र जााँच गने 

विधि 
• Electrical Instrument को 

प्रयोग विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Multi Meter, Screwdriver Set, Spanner Set, Plier, Measuring Tape, Allen Key Set,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा र साििानर प्रयोग गने । 
• वििुततय सुरिा गने । 
• विद्युततय सामग्र जााँच गदाट Main Switch Off  गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ४.५ घण्टा  
कुि समयः ५.५ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ५.२ : विद्युततय िायररङ जााँच गने ।  

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Electrical Component हरूको 

Wiring/Plugging जााँच गने । 
४ Drawing अनुसार Wire को Continuity 

Check गने । 
५ Controller मा जडडत Wire हरूको Earth 

संग Sort छ फक छैन जााँच गने । 
६ Parallel Wiring भए प्रत्येक Wire को 

End मा Cable Leg (Cable Shoe) 
िगाएको एफकन गने । 

७ AC Voltage र DC Voltage Wire 
Cable फरक फरक Trunking गने । 

८ Wire/ Cable को Route जााँच गने । 
९ Car Top Junction Box/ Wall 

Junction Box का Wiring/Plugging 
Connection जााँच गने । 

१० Lift मा प्रयोग भएका Safety/Limit 
Switch हरूको Connection जााँच गने । 

११ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 
सफा गरर भण्डारण गने । 

१२ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
विद्युततय िायररङ जााँच गने । 
मानक (Standard): 
• Component हरुको Connection 

Tight भएको ।  
• AC Voltage र DC Voltage 

Wire Cable को Color Code र 
Tag फरक फरक भएको । 

• Wire / Cable को Tag अनुसार 
Plugging   भएको । 

 

विद्युततय िायररङ जााँचः 
• पररचय 
• Electrical Component 

को प्रकार र महत्ि 
• Electrical Component 

को  
प्रयोग विधि 

• वििुततय Wire Cable को 
Size/Tag/Color Code को 
जानकारी  

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Spanner Set, Allen Key Set, Plier, Multi Meter, Tester, Drill Machine, Drill Bit, 
Grip, Screw, Cable Tie, Truff, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्त्तगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 



55 

 

• वििुततय सुरिा गने । 
• काम गदाट Main Switch Off गने । 
• Tools Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः १.५ घण्टा  

कुि समयः २ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ५.३ : स्पेलसफफकेशन अनुसार पािरस्िाइट र अधथटङ जााँच गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Main Switch मा 440/240 Volt भएको 

एफकन गने । 
४ Earthing Continuity जााँच गने । 
५ Insulation Resistance to Earthing 

जााँच गने ।  
६ Controller Manual अनुसार Lift को 

Component मा जाने Input / Output 
Voltage हरू जााँच गने ।  

७ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 
सफा गरर भण्डारण गने । 

८ कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• म्यानुयि 
• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
स्पेलसफफकेशन अनुसार पािर स्िाइट र 
अधथटङ जााँच गने 
मानक (Standard): 
• 380V- 440 V / 220 V - 240 V 

/ 110 V/12V (AC /DC) भएको । 
• Earth Continuity को Minimum 

Value = 0.5 भएको 
• Insulation Resistance to 

Earth को Minimum Value= 
1.M भएको । 

• Earthling र Neutral विच 
Voltage Leakage नभएको ।   

पािरस्िाइट र अधथटङ जााँच गनेः 
• पररचय 
• Electrical Component 

को प्रकार र महत्ि 
• Earth Continuity जााँच 

गने विधि 
• Electrical Component 

को  
प्रयोग विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Multi Meter, Meager Meter, Tester, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Tools Safety अपनाउने । 
• Workplace को सुरिा गने । 
• Electrical Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
प्रयोगात्मकः ५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ५.४ : पररिण (Inspection Mode / Slow Speed) गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Wire and Cable Connection 

Properly भएको एफकन गने । 
४ Logic Board/CPU Board र आिश्यक 

PCB Board हरूको Dip Switch 
/Jumper Set गने ।  

५ Safety Chain CKT (Close Circuit 
Test) जााँच गने । 

६ Counter Weight (CWT) Frame मा 
आिश्यक Weight राखने । 

७ Main Supply On गने । 
८ Drive Parameters Motor को Name 

Plate अनुसार Set गने । 
९ Motor Auto Tune गने । 
१० Inspection Mode मा राखि Lift िाइट Up/ 

Down Direction मा संचािन गने ।  
११ Motor को Direction जााँच गने । 
१२ Encoder / Techo meter को Phase 

Sequence Polarity जााँच गने । 
१३ Door Operator जााँच गने ।  
१४ Door Parameter Entry गने । 
१५ Open र Close Button प्रयोग गरर Door 

पररिण गने ।  

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
पररिण (Inspection Mode / Slow 
Speed) गने ।  
मानक (Standard): 
• Inspection Mode मा Up/ 

Down Direction मा Lift Run 
भएको । 

• Door Operation भएको । 
• Motor Auto Tune भएको । 

पररिण संचािन (Inspection 
Mode / Slow Speed) 
गनेः 
• पररचय 
• Service Tool को प्रयोग 

विधि 
• Parameter Setting विधि 
• Motor को जानकारी 
• Inspection Mode को 

जानकारी 
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१६ Lift िाइट १ लमटर Up/Down दिुै 
Direction मा Controller / Car Top 
बाट चिाउने । 

१७ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 
सफा गरर भण्डारण गने । 

१८ कायटको अलभिेि राखने । 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Service Tools, Multi Meter, Line Tester, Screwdriver Set, Allen Key Set, Spanner Set, Hammer, 
Plier, Measuring Tape, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Tools Safety अपनाउने । 
• Workplace को सुरिा गने । 
• Electrical Safety अपनाउने । 
• Lift िाइट Up/ Down गराउदा Cabin र Pit मानि रहहत हुनुपछट । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ४ घण्टा  
कुि समयः ५ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ५.५ : जडान (Installation) पुनः परीिण गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Slow Speed मा Lift Run गराइट 

Mechanical र Electrical 
Components जााँच गने । 

४ Door Engagement / Car Sill देखि 
Landing Sill सम्मको Running 
Clearance जााँच गने । 

५ Car Coupler(Van) र Landing Door 
Lock Latch Roller को Engagement 
& Clearance जााँच गने । 

६ Manually Electrical र Mechanical 
Component हरूको Function जााँच गने 
। 

७ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 
सफा गरर भण्डारण गने । 

८ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
जडान Installation पुनः पररिण गने । 
मानक (Standard): 
• Limit switch हरू Drawing 

अनुसार भएको 
• Running Clearance नतसा 

अनुसार भएको । 
• Car Coupler र Landing Door 

Lock latch Roller को 
Engagement & Clearance 
भएको । 

Installation पुनः परीिणः 
• पररचय 
• Drawing व्याखया गने विधि 
• Multi Meter प्रयोग गने 

विधि 
• Electrical र Mechanical 

Component हरूको 
जानकारी 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver, Allen Key Set, Spanner Set, Plier, Key Pad (Service Tool), Line Tester, Hammer, 
Multi Meter  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Tools Safety अपनाउने । 
• Workplace को सुरिा गने । 
• Electrical Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
प्रयोगात्मकः ४.५ घण्टा  

कुि समयः ५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट  (Task) ६.६ : सामान्य गतत (Normal Speed) परीिण गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Leveling Switch / Sensor ( Reed 

Switch , Magnet, Oscillator Switch 
र Van Plate) नतसा अनुसार Fix गने । 

४ Leveling Switch का Signal Controller 
को CPU/Logic Board मा भएको यफकन 
गने । 

५ Controller को Board मा Sensor/ 
Switch हरूको Operation Signal यफकन 
गने । 

६ Car तथा CWT Weight Balance गने । 
७ Lift Capacity अनुसार Counter Weight 

(CWT) Frame मा Filler Weight थप 
गरर Full Load गने । 

८ Load Weight Device (LWD) Fix गरर 
Parameter Set गने ।  

९ Lift को Model अनुसार High Speed 
Parameter Entry गने । 

१० Shaft Auto Tune गने । 
११ आिश्यकता अनुसार Lift को Feature 

हरूका Parameter Set गने । 
१२ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरर भण्डारण गने । 
१३ कायटको अलभिेि राखने ।  

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• म्यानुयि 
• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
सामान्य गतत (Normal Speed) 
परीिण गने । 
मानक (Standard): 
• Car Sill र Landing Sill 

Leveling भएको । 
• Riding Comfort भएको । 
• सम्पूणट Switch कायट अिस्थामा 

भएको । 
• Door Operation  Smooth 

भएको । 

सामान्य गततमा लिफ्ट परीिणः  
• पररचय 
• प्रकार 
• Drawing को जानकारी 
• Riding Comfort को 

जानकारी 
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औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Service Tool Set, Screwdriver Set, Allen Key Set, Multi Meter, Spanner Set, Hammer, Line 
Tester, Measuring Tape, Filler Gauge 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Tools Safety अपनाउने । 
• Workplace को सुरिा । 
• Electrical Safety अपनाउने 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ६.७ : स्पेसरफफकेशन र माग अनुसार कायटसम्पन्न भएको अस्न्तम जााँच गने। 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Specification अनुसार COP (Car 

Operating Panel) को Button हरू जााँच 
गने  

४ Door Operation Smoothness जााँच 
गने ।  

५ Sensor को Operation जााँच गने । 
(Door / Over Load/Leveling) 

६ ATS/Security Switch जााँच गने । 
७ Fireman Switch जााँच गने । 
८ Alarm  जााँच गने । 
९ ARD /UPS Operation जााँच गने । 
१० Intercom जााँच गने । 
११ Voice announcement system  जााँच 

गने 
१२ Elevator Normal Operation गराइट 

Customer िाइट देिाउने।  
१३ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरर भण्डारण गने । 
१४ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• लिफ्ट 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
स्पेसरफफकेशन र मागअनुसार कायट 
सम्पन्न भएको अस्न्तम जााँच गने। 
मानक (Standard): 
• माग अनुसार कायटसम्पन्न भएको 
• Riding Comfort भएको । 

  
 

कायटसम्पन्न भएको अस्न्तम जााँच 
गनेः  
• पररचय 
• एलिभेटर प्रयोग गने विधि 
• COP को जााँच गने विधि 
• Door Operation 

smoothness  जााँच गने 
विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials):s 
Service Tool Set, Screwdriver Set, Allen Key Set, Multi Meter, Spanner Set, Hammer, Line 
Tester, Measuring Tape, Filler Gauge 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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मोड्यूि ६ : एलिभेटर सलभटलसङ् गने 
समयः ७.५ घण्टा (सै) तथा २६.५ घण्टा (प्र) = ३४ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा एलिभेटर सलभटलसङ कायटसाँग सम्बस्न्ित ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । साथै 
जडान पश्चात एलिभेटरिाइट सलभटलसङ गरर पररिण गने ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । 

उदे्धश्यः • एलिभेटरको विलभन्न प्रकारका पाटटपुजाट पहहचान गनट सतने छन ्। 
• एलिभेटरका विलभन्न पाटटपुजाटहरूिाइट ममटत तालिका बनाइट सलभटलसङ गनट सतने छन ्। 
• एलिभेटरिाइट पररिण गरर संचािन गनट सतनेछन ्। 

कायटहरूः १ इिेभेटर सलभटलसङ गने ।  
२ ममटत तालिका व्याखया गने ।  
३ ढोका सलभटलसङ गने ।  
४ मेलशन रूम Equipment जााँच गने ।  
५ होस्टिे (Hoist way) उपकरण सलभटलसङ गने ।  
६ वपट उपकरण (Pit Equipment) सलभटलसङ गने ।  
७ िुब्रब्रकेशन गने ।  
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३.५  घण्टा  
कुि समयः ४.५ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ६.१ : एलिभेटर सलभटलसङ गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ एलिभेटरको Main Switch off गने । 
४ एलिभेटरका आिश्यक तल्िाका ढोकाहरूमा 

एलिभेटर सलभटलसङ भइटरहेको सुचना टााँस 
गने।  

५ एलिभेटरको कार टपमा जान लमल्ने गरर 
एलिभेटरिाइट Control Panel बाट 
Maintenance / Inspection Mode मा 
राखने । 

६ Machine Room तपलसिका Equipment 
सफा गने । 

• Control Panel सफा गने । 
• ARD (Auto Rescue Device) 

सफा गने । 
• Elevator Motor सफा गने । 
• Over Speed Governor 

(OSG) सफा गने । 
• Machine Bed Plate / Beam 

सफा गने । 
७. एलिभेटरको Car Top बाट सिै भन्दा 

माधथल्िो तिाबाट क्रमश सिै भन्दा 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• इिेभेटर 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
इिेभेटर सलभटलसङ गने ।  
मानक (Standard): 
• Elevator  कायटअिस्थामा रहेको। 
• Elevator का सम्पूणट Parts सफा 

भएको । 
 
 

एलिभेटर सलभटलसङः 
• पररचय 
• एलिभेटरका मुखय भाग 

• प्रकार 
• Lift िाइट Inspection 

Mode मा राखने विधि 
• Car Top प्रिेश विधि 
• Pit प्रिेश विधि 
• एलिभेटर सलभटलसङ गने विधि 
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तल्िो तिा सम्म  Cleaning Brush 
र सफा कपडाको सहायतािे सफा गने । 

• Landing Doors सफा गने । 
• Car Doors सफा गने । 
• Car and Counter Brackets सफा 

गने । 
• Guide Rails सफा गने । 
• Governor & Machine (For MRL) 

सफा गने । 
• Car Top सफा गने । 
• Pit Equipment सफा गने । 
• Landing Doors & car door का 

panel सफा गने । 
८. Car Cabin सफा गने ।  
९. प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने । 
१०. कायटको अलभिेि राखने । 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Cleaning Cloth, Cleaning Brush, Screwdriver Set,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• एलिभेटरको Main Switch off गने ।  
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ३  घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ६.२ : सलभटलसङ् तालिका व्याखया गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ एलिभेटरका आिश्यक तल्िाका ढोकाहरूमा 

एलिभेटर ममटत भइटरहेको सुचना टााँस गने । 
४ Job Card / Maintenance Schedule 

लिने । 
५ Maintenance Schedule मा उल्िेखित 

तपलसि अनुसार Parts पहहचान/व्याखया गने 
। 
• Control Panel 
• Machine Room Equipment 
• ARD (Auto Rescue Device) 
• Landing Door  
• Car Door 
• Shaft Equipment 
• Signalization 
• Governor& Machine(For MRL) 
• Car Top 
• Pit Equipment 

६ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सपफा गरर 
भण्डारण गने । 

७ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि।  
• Job Card / Maintenance 

Schedule 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
ममटत तालिका व्याखया गने । 
मानक (Standard): 
• Maintenance Schedule मा 

उल्िेखित  Part हरूको व्याखया 
गरेको।  

ममटत तालिकाको व्याखयाः 
• पररचय 
• प्रकार 

• Control Panel 
• Machine Room 

Equipment 
• ARD (Auto Rescue 

Device) 
• Landing Door  
• Car Door 
• Shaft Equipment 
• Signalization 
• Governor & 

Machine (For MRL) 
• Car Top 
• Pit Equipment 

• महत्ि 
• ममटत तालिका व्याखया 

विधि 
• Maintenance Schedule 

मा उल्िेखित Parts 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
किम, पेस्न्सि, स्केि, माकट र, Job Card 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।   
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ६.३ : ढोका सलभटलसङ गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ ढोकाको Landing Sill, Door Profile/ 

Frame साँग Gap Maintain गने । 
४ Landing Sill साँग ढोकाको Center 

लमिाउने । 
५ Landing Door / Car Door Header का 

तनम्न Rollers जााँच तथा  Adjustment 
गने । 
• Hanger Track Roller 
• Anti-Tip Roller / Eccentric Roller 
• Synchronizing Roller/Pulley 

६ Door का तनम्न Spring / Belt / Rope 
जााँच तथा  Adjustment गने । 
• Car Door Synchronizing Rope 
• Landing Door Synchronizing 

Rope 
• Door Closer Weight / Spring 
• Door Operator Belt / Rope 

७ Electrical र Mechanical contact जााँच 
र  Adjustment गने । 

८ Door guide shoe जााँच र adjustment 
गने । 

९ Landing door track र car door   
track जााँच गने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• नतसा 
• Door Manual 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
ढोका सलभटलसङ गने ।  
मानक (Standard): 
• Door Operation Smooth भएको 

। 
• Door Panel र Door Frame 

विचको Gap लमिेको । (४ लम. लम) 
 

ढोका सलभटलसङ गनेः 
• पररचय 
• प्रकार 
• सलभटलसङ् औजारको प्रयोग 

विधि 
• मापन विधि 
• Door Manual प्रयोग विधि 
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१० Landing Door Lock latch Roller र 
Car Door Coupler/Van को Side 
Clearance र Engagement जााँच गने ।  

११ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

१२ कायटको अलभिेि राखने । 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Spanner Set, Allen Key Set, Screwdriver Set, Line Tester, Multi Meter, Door Operator Tool 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने ।  
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३.५ घण्टा  
कुि समयः ४.५ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ६.४ : मेलशन रूम Equipment जााँच गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ मेलशन रूम Lockable भएको यफकन गने  
४ मेलशन रूममा सहज रूपमा आउन जान 

लमल्ने अिस्था यफकन गने । 
५ मेलशन रूममा बत्तर र Ventilation 

भएको यफकन गने । 
६ मेलशन रूमका तनम्न Equipment 

कायटअिस्थामा भएको यफकन गने । 
• Control Panel 
• ARD (Auto Rescue Device) 
• Elevator Motor 
• Over Speed Governor (OSG) 
• Tacho Meter/Encoder 
• Motor Brake  
• Resistance Box(DBR) 

८. प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा 
गरर भण्डारण गने । 

९. कायटको अलभिेि राखने । 

अवस्था (Condition): 

• कायटस्थि 
• नतसा 
• Control Manual 
निर्दिष्ट कार्ि (Task): 

मेलशन रूम Equipment जााँच गने । 
मािक (Standard): 

• Machine Room मा Light / 
Ventilation को जााँच भएको । 

• Machine Room मा Lockable 
Door भएको । 

• Machine Room Clean भएको  
• Machine Room का 

Equipment’s कायट अिस्थामा 
भएको ।  

 

 

मेलशन रूम Equipment जााँचः  
• पररचय 
• प्रकार 
• मेलशन रूम Equipment जााँच  

• Control Panel 
• ARD (Auto Rescue 

Device) 
• Elevator Motor 
• Over Speed 

Governor (OSG) 
• Tacho Meter/Encoder 

• Motor Break  

• Resistance Box 

• मेलशन रूम Equipment जााँच 
गने विधि 

• Controller Manual 
• पररचय 
• प्रयोग विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Spanner Set, Allen Key Set, Screwdriver Set, Line Tester, Multi Meter, Door Operator Tool, 
Filler Gauge 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ४.५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ६.५ : होस्टिे (Hoist way) उपकरण सलभटलसङ गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Rope and belt जााँच गने / फेने ।  
४ Limit switch जााँच गने/ ममटत गने /फेने । 
५ Hoist way cable/wire जााँच गने / ममटत 

गने / फेने । 
६ Car top safety switch जााँच गने / ममटत 

गने / फेने । 
७ Hoist way light जााँच गने/ममटत गने / 

फेने  
८ Reed switch and leveling sensor 

जााँच गने / फेने । 
९ Travelling Cable जााँच गने / फेने । 
१० Counter Weight को अिस्था जााँच गने। 
११ Car & Counter Guide Shoe जााँच गने 

/ फेने । 
१२ Car Isolation Pad /Spring जााँच गने / 

फेने । 
१३ Safety Gear Switch जााँच गने / फेने । 

१४ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

१५ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• Maintenance Schedule 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
होस्टिे (Hoist way) उपकरण सलभटलसङ 
गने ।  
मानक (Standard): 
• Hoist Way Components कायट 

अिस्थामा भएको । 
 

Hoist Way Component 
सलभटलसङ: 
• पररचय 
• Hoist Way Component  

• Rope and belt 
• Limit switch 
• Hoist way 

cable/wire 
• Car top safety 

switch 
• Hoist way light 
• Reed switch and 

leveling sensor 
• Travelling Cable 
• Counter Weight 
• Car & Counter 

Guide Shoe 
• Car Isolation Pad 

/Spring 
• Safety Gear Switch 

• Component जााँच तथा 
ममटत विधि 

• Maintenance Schedule 
• पररचय 
• प्रयोग विधि 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials):  
Tester, Multi Meter, Screwdriver Set, Allen Key Set, Spanner Set 
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सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ४.५ घण्टा  
कुि समयः ५.५ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ६.६ : वपट उपकरण (Pit Equipment) सलभटलसङ गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Buffer Spring जााँच गने / फेने । 
४ Hydraulic Buffer जााँच गने / फेने । 
५ OSG Tension Weight जााँच गने / 

Position गने । 
६ Pit को Limit Switch जााँच गने / फेने ।  
७ Safety को िाधग रहेको Emergency 

Stop Switch जााँच गने / फेने ।  
८ Car / Counter Runway Clearance 

जााँच गने ।  
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने । 
१० कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• Maintenance Schedule 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
वपट उपकरण (Pit Equipment) सलभटलसङ 
गने ।  
मानक (Standard): 
• Pit Equipment कायट अिस्थामा 

भएको । 
• Pit सरसफाइट भएको । 
• Pit Ladder भएको । 
• Counter Screen Guard र 

Counter Weight Frame को 
Clearance म्यानुयि अनुसार भएको 
।  

• Car / Counter Runway  
Clearance भएको । 

Pit Equipment सलभटलसङः 
• पररचय 
• प्रकार 
• Pit उपकरण 

• Buffer Spring 
• Hydraulic Buffer 
• OSG Tension 

Weight 
• Limit Switch 
• Emergency Stop 

Switch 
• Pit उपकरण जााँच गने 

विधि 
• मापन उपकरण प्रयोग 

विधि  
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Tester, Multi Meter, Screwdriver Set, Allen Key Set, Spanner Set, Door Key, Measuring Tape, 
Steel Scale, Hammer  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः २.५ घण्टा  
कुि समयः ३.५ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ६.७ : िुब्रब्रकेशन गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ लिफ्टिाइट Top Floor बाट Inspection 

Mode कमा Running गराउने । 
४ Car & CWT Guide Rails मा Oil / 

Grease गने । 
५ Oil Cup मा Oil भने 
६ Motor को Gear Box मा Oil जााँच गने/ 

भने/ फने । 
७ Motor/ Manual Door मा Oil / Grease 

गने । 
८ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 

भण्डारण गने । 
९ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• Maintenance Schedule 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
िुब्रब्रकेशन गने ।  
मानक (Standard): 
• Lift को तनदेष्ट Component 

Oiling भएको । 
• Manual मा हदए अनुसारको 

Specification को Oil प्रयोग गरेको 
। 

 

Lubrication गनेः  
• पररचय 
• Lubricate 

• प्रकार 
• िुब्रब्रकेशन गे्ड (म्यानुयि 

अनुसार) 
• Lubrication गने विधि 

• Lubrication गदाट ध्यान 
हदनुपने कुरा  

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Oil Can, Spanner Set, Screwdriver Set, Allen Key Set, Oil 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• कायटस्थि सफा राखने । 
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मोड्यूि ७ : एलिभेटर  ममटत गने 
समयः ५.५ घण्टा (सै) तथा २७.५ घण्टा (प्र) = ३३ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा एलिभेटर ममटत कायटसाँग सम्बस्न्ित ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । साथै  ममटत 
पश्चात एलिभेटरिाइट पररिण गने ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । 

उदे्धश्यः • एलिभेटरको विलभन्न प्रकारका पाटटपुजाट पहहचान गनट सतने छन ्। 
• एलिभेटरका विलभन्न पाटटपुजाटहरूिाइट ममटत गरर जडान/फेनट सतने छन ्। 
• एलिभेटरिाइट ममटत गरर पररिण गनट सतनेछन ्। 

कायटहरूः १ ग्ाहकसाँग भेटिाट गने ।  
२ समस्याको पहहचान गने ।  
३ कायाटदेश (Job Order) लिने । 
४ ममटत औजार, उपकरण तथा सामग्रको तयारी गने । 
५ ढोका ममटत / सम्भार गने । 
६ Safety Circuit जााँच तथा ममटत सम्भार गने । 
७ Inspection Mode जााँच तथा ममटत सम्भार गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३.५ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ७.१ : ग्ाहकसाँग भेटिाट गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
1= आिश्यक जानकारी लिने । 
2= आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
3= लिफ्ट रािेको भिनमा सम्बस्न्ित 

व्यस्ततसाँग Lift को अिस्था बारे जानकारी 
लिने । 

4= Machine Room / Maintenance 
Access Panel (MAP) को Key लिने । 

5= Passenger Trap भए नभएको यफकन गने 
। 

6= Trap भएको भए Rescue गरेको 
Position/Location बारे जानकारी लिने ।  

7= Lift Running अिस्थामा िा वििुत आपुततट 
बन्द हुाँदा विधग्एको जानकारी लिने। 

8= प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

9= कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• लिफ्ट 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
ग्ाहकसाँग भेटिाट गने ।  
मानक (Standard): 
• Lift को अिस्थाको जानकारी लिएको 

। 
• ग्ाहकबाट लिएको जानकारीको हटपोट 

गरेको । 
 

ग्ाहकसाँग भेटिाटः 
• पररचय 
• समस्या पहहचान 
• प्रश्नाििी तयारी 
• संचार उपकरण 

• प्रकार 
• महत्ि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
कपर, किम, नोटबुक, संचार उपकरण 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३  घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ७.२ : समस्याको पहहचान गने ।  

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ लिफ्टको अिस्थाबारे जानकारी लिने । 
४ Lift Running िा बन्द अिस्थामा हो यफकन 

गने । 
५ Lift Level मा छ िा छैन जााँच गने । 
६ Mechanical / Electrical समस्या यफकन 

गने । 
• Door & Entrance 
• Shaft Equipment 
• Guide Rails 
• Car Door 
• Control System 
• Signalization 
• Power Supply 
• Pit Equipment 
• Sensors (Door, Load weight 

Device, Leveling) 
• Limit Switches 
• ARD/ UPS  

७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

८ कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• लिफ्ट 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
समस्याको पहहचान गने । 
मानक (Standard): 
• Mechanical / Electrical 

समस्याको पहहचान भएको  
 

समस्या पहहचानः 
• पररचय 
• प्रकार 
• समस्या पहहचान 
• औजार, उपकरण प्रयोग विधि 

 
 

 
औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
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Spanner Set, Hammer, Measuring Tape, Line Tester, Screwdriver Set, Multi Meter,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• औजार, उपकरण तथा उपकरणको सुरिा । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ७.३ : कायाटदेश (Job Order) लिने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ कायटदेश तयार गने । 
४ समस्या अनुसार Job Oder लिने । 
५ दिुै पि विच हस्तािर गने ।  

६. प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

७. कायटको अलभिेि राखने । 
 

 

अिस्था (Condition): 
• नतसा 
• म्यानुयि 
• कायटस्थि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
कायाटदेश (Job Order) लिने । 
मानक (Standard): 
• Job Oder मा दिुै पिको हस्तािर 

भएको । 

कायाटदेश (Job Order) लिनेः 
• पररचय 
• महत्ि 
• Job Oder को जानकारी 
• Job Oder भने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Spanner Set, Measuring Tape, Multi Meter, Screwdriver Set, Line Tester, Packing Strip 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः २.५  घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ७.४ : ममटत औजार, उपकरण तथा सामग्रको तयारी गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Door/Entrance ममटत सामग्र तयार गने 

। 
४ Shaft Equipment ममटत सामग्र तयार 

गने  
५ Guide Rails ममटत सामग्र तयार गने । 
६ Car Door ममटत सामग्र तयार गने । 
७ Control System ममटत सामग्र तयार गने  
८ Signalization ममटत सामग्र तयार गने । 
९ Power Supply ममटत सामग्र तयार गने 

। 
१० Pit Equipment ममटत सामग्र तयार गने 

। 
११ Sensors (Door, Load weight Device, 

Leveling) ममटत सामग्र तयार गने । 
१२ Limit Switch ममटत सामग्र तयार गने । 
१३ ARD/ UPS ममटत सामग्र तयार गने । 

१४ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

१५ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• Store Room 
• Lift 
• औजार, उपकरण र सामग्रहरू  

तनहदटष्ट कायट (Task): 
ममटत औजार, उपकरण तथा सामग्रको 
तयारी गने । 
मानक (Standard): 
• समस्याअनुसार ममटतका औजार, 

उपकरण तथा सामग्र तयार गरेको 
।  

ममटत औजार, उपकरण तथा 
सामग्रको तयारी गनेः  
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि  
• प्रयोग विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
जस्तैः Screwdriver Set, Plier, Spanner Set, Multi Meter, Hammer, Short Ropes, Chain Pulley,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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• Electrical Safety अपनाउने । 
• औजार, उपकरण तथा उपकरणको सुरिा । 
• Lifting सम्बस्न्ि सुरिा अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ६.५ घण्टा  
कुि समयः ७ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ७.५ ढोका ममटत / सम्भार गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ प्रत्येक तिका ढोकामा Under 

Maintenance को बोडट िगाउने । 
४ Door को Electrical & Mechanical 

Contact जााँच/ममटत गने । 
५ Door Panel Free Movement 

जााँच/ममटत गने ।  
६ Track Roller/Anti Tip Roller को 

Condition जााँच/ममटत गने । 
७ Door Sync Rope जााँच/ममटत गने । 
८ Door Death Weight Rope तथा 

Spring जााँच/ममटत गने । Door Guide 
Shoe चके गने । 

९ Door Sill जााँच/ममटत गने । 
१० Car Door Coupler and Landing 

Door Lock Roller विच Engagement 
र Clearance Check जााँच/ममटत गने ।  

११ Door Contact को Mechanical र 
Electrical जााँच/ममटत गने । 

१२ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

१३ कायटको अलभिेि राखने ।  

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• म्यानुयि 

तनहदटष्ट कायट (Task): 
ढोका ममटत / सम्भार गने । 
मानक (Standard): 
• Car Sill र Landing Sill विच ३० 

लम. लम Running Clearance 
भएको 

• Door Operation Smooth भएको 
। 

 

ढोका ममटत / सम्भारः 
• पररचय 
• प्रकार  
• महत्ि 
• ढोका ममटत/ सम्भार गने 

विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Plier, Spanner Set, Multi Meter, Hammer, Allen Key Set, Cir clip Plier   
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 



82 

 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Electrical Safety अपनाउने । 
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः ६ घण्टा  

कुि समयः ७ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ७.६ : Safety Circuit  जााँच तथा ममटत सम्भार गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Fuse/ELCB जााँच/फने । 
४ Voltage जााँच/ममटत गने । 
५ Error Code भए Error Code पढ्ने 
६ Inspection/Normal Switch at Car 

Top जााँच/ममटत गने । 
७ Input / Output Safety Supply 

Concoctor जााँच/ममटत गने । 
८ Stop Switch जााँच/ममटत गने । 
९ Plugging Pin मा जााँच/ममटत गने । 
१० OSG (Over Speed Governor) 

Switch जााँच/ममटत गने । 
११ Shaft Switch / Sensor जााँच/ममटत गने 

। 
१२ Pit Stop Switch जााँच/ममटत गने । 
१३ Shaft Safety Gear Switch जााँच/ममटत 

गने। 
१४ Shaft Top & Bottom Final Limit 

Switch जााँच/ममटत गने । 
१५ Car/ Cabin Stop Switch जााँच/ममटत 

गने । 
१६ Door Open Switch जााँच/ममटत गने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Safety Circuit जाच तथा ममटत सम्भार 
गने ।  
मानक (Standard): 
• Safety Circuit कायटअिस्थामा 

भएको । 
 

 

 

Safety Circuit जााँच तथा 
ममटत सम्भारः  
• पररचय 
• महत्ि 
• Safety Circuit जााँच तथा 

ममटत विधि 
• मापन उपकरण प्रयोग विधि 
• Car Top प्रिेश विधि 
• Pit प्रिेश विधि 
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१७ Door Sensor जााँच/फेने गने । 
१८ Car Door Contact जााँच/ममटत गने । 
१९ OSG Tension Weight Switch जााँच / 

ममटत गने । 
२० Car & CWT Buffer Switch जााँच/ममटत 

गने । 
२१ Landing Door Contact जााँच/ममटत गने 

। 

२२ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

२३ कायटको अलभिेि राखने । 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Plier, Spanner Set, Multi Meter, Hammer, Allen Key Set, Line Tester   
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Electrical Safety अपनाउने । 
• कायटस्थि घेराउ गने । 
• Luck Out/ Take Out Main Switch मा Hang गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  

कुि समयः ४ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ७.७ : Inspection Mode जााँच तथा ममटत सम्भार गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१. आिश्यक जानकारी लिने । 
२. आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३. Lift Car Top मा Inspection/Normal 

Modeको Switch जााँच गने ।   
४. Electrical/Mechanical समस्या पत्ता 

िगाउने । 
५. Controller मा Power Supply जााँच गने 

। 
६. Electrical समस्या भएमा Controller मा 

Error Code हेने । 
७. Error Code भए Drawing अनुसार जााँच 

गने । 
८. Error Code को Manual हेरी सोही 

बमोस्जम ममटत गने । 
९. Inspection मा Up/Down Direction मा 

Lift Run गने । 
१०. Safety Chain चके गने । 

११. प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरर 
भण्डारण गने । 

१२. कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Inspection Mode जााँच तथा ममटत 
सम्भार गने ।  
मानक (Standard): 
• Inspection Mode मा Lift 

संचािन भएको । 
 

Inspection Mode जााँच तथा 
ममटत सम्भारः 
• पररचय 
• नतसा विश्िेषण विधि 
• महत्ि 
• Car Top प्रिेश विधि 
• Inspection Mode प्रयोग 

भएका उपकरण जााँच तथा 
ममटत सम्भार गने विधि 

 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Plier, Spanner Set, Multi Meter, Hammer, Allen Key Set, Line Tester   
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
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• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Electrical Safety अपनाउने । 
• कायटस्थि घेराउ गने । 
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मोड्यूि ८ : इस्कािेटर जडान गने 
समयः १३ घण्टा (सै) तथा ५८ घण्टा (प्र) = ७१ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा इस्कािेटर जडान कायटसाँग सम्बस्न्ित ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । साथै जडान 
पश्चात इस्कािेटरिाइट पररिण गने ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ । 

उदे्धश्यः • इस्कािेटरको विलभन्न प्रकारका पाटटपुजाट पहहचान गनट सतने छन ्। 
• इस्कािेटरका विलभन्न पाटटपुजाटहरूिाइट जााँच गरर जडान गनट सतने छन ्। 
• इस्कािेटरिाइट पररिण गरर संचािन गनट सतनेछन ्। 

कायटहरूः ८ नतसा अनुसार साइटको भेररफाइट गने ।  
९ Escalator को Hoisting गने ।  
१० Escalator को Level जााँच गने ।  
११ ्िेट फमट (Floor Plate) Adjust  गने ।  
१२ Balustrade Panel (Glass Panel) जडान गने । 
१३ Handrail Profile जडान गने । 
१४ Hand Rail जडान गने । 
१५ Step and Skirt Adjust गने । 
१६ Inner Deck / Outer Deck िगाउने। 
१७ Chain Adjust गने । 
१८ Comb Carriage / Boot Adjust गने । 
१९ Electrical and Mechanical Component जडान / Adjust गने । 
२० Safety Switch जााँच गने। 
२१ Escalator पररिण गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः २.५ घण्टा  
कुि समयः ३.५ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.१ : नतसा अनुसार साइटको भेररफाइट गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Hoist को उचाइट, िम्बाइट र चौडाई मापन 

गने 
४ Hoist को नोज िेिि मापन गने । 
५ Bearing Plate को िेिि मापन गने । 
६ Hoisting Load Hook जााँच गने । 
७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरी 

भण्डारण गने । 
८ कायटको अलभिेि राखने । 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• इन्स्टिेसन म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
नतसा अनुसार साइटको भेररफाइट गने । 
मानक (Standard): 
• Hoist नतसा अनुसार भएको । 
• Bearing Plate िेििमा भएको । 
• Load Hook भएको । 

 

नतसा अनुसार साइटको भेररफाइट 
गनेः 
• पररचय 
• Hoist को जानकारी 
• नतसा हेने विधि 
• मापन विधि 
• िेिि चके गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
बटाम, घण्टी, मेजररङ टेप, स्स्प्रट िेभि, िाटर िेभि 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
• औजार, उपकरणहरूको सुरिा अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः २ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ५ घण्टा  
कुि समयः ७ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.२ : Escalator को Hoisting गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र 

सामग्रहरू संकिन गने । 
३ Load Hook को प्रयोग गने । 
४ Chain Pulley Hook गने । 
५ Chain Pulley/Crane को 

सहायतािे Resting Area मा 
Escalator िाइट िैजाने । 

६ Rubber Pad Fix गरर Escalator 
िाइट Resting गने । 

७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू 
सफा गरी भण्डारण गने । 

८ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
• Escalator को Hoisting गने । 

मानक (Standard): 
• Chain Pulley खिया निागेको, 

नबाङ्धगएको  
• Chain Pulley मा Safety Pin हरू 

भएको । 
• Rubber Pad Fix भएको । 

Escalator को Hoisting: 
• Lifting Equipment को 

जानकारी 
• Chain Pulley Capacity 
• Escalator को Weight 

• Escalator Hosting विधि 
• Rubber Pad प्रयोग विधि । 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Chain Pulley, Celling Rope, Deckle, Shifting Roller, Hydraulic Jack, Hammer, Spanner Set, Lever 
, Screwdriver Set, Plier,  

सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.३ : Escalator को Level जााँच गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ कायटस्थि सफा गने । 
४ Sprit Level िा Water Level को 

सहायतािे िेिि गने । 
५ Top र Bottom को Finish Floor  

िेििसाँग Escalator को िेिि बराबर 
भएको यफकन गने । 

६ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरी 
भण्डारण गने । 

७ कायटको अलभिेि राखने । 
 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
• Escalator को Level जााँच गने । 

मानक (Standard): 
• Escalator िेििमा भएको । 
• कायटस्थि सफा भएको । 

 

Level जााँचः  
• पररचय 
• प्रकार 
• िेिि जााँच विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Measuring Tape, Sprit Level, Water Level, Wrench Set, Hammer, Chisel 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
• कायटस्थि सफा राखने  
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.४ : ्िेट फमट (Floor Plate) Adjust  गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ ्िेट फमट को नाप लिने । 
४ ्िेट फमट को नाप अनुसार Base एड्जस्ट 

गने । 
५ Escalator Platform को दााँया, बााँया र 

िररपररको Gap लमिाउने । 
६ ्िेट फमटको सेफ्टी Switch Adjust गने । 
७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरी 

भण्डारण गने । 
८ कायटको अलभिेि राखने । 
 

 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
्िेट फमट (Floor Plate) Adjust गने 
।  
मानक (Standard): 
• Platform मा Gap नभएको । 
• Lateral Play नभएको ।  
• ्िेट फमटको सेफ्टी Switch काम 

गरेको । 

्िेट फमट एड्जस्मेटः 
• पररचय 
• महत्ि 
• ्िेट फमट एड्जस्मेन्ट विधि 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Measuring Tape, Wrench Set, Sprit Level, Rubber Hammer, Screwdriver Set, Allen Key Set, 

Chisel,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ६.५ घण्टा  
कुि समयः ८ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ८.५ : Balustrade Panel (Glass Panel) जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Glass Holder िाइट Level/Alignment 

गने। 
४ Rubber Pad को पोस्जशन गने । 
५ Escalator को Lower Platform बाट ग्िास 

फफतस गने । 
६ पहहिो ग्िासिाइट Skirt Mark साँग लमिाउने 
७ Glass Holder को Screw टाइटट गने । 

(30-35 NM Torque) 
८ २ लम.लम को ग्याप राखि क्रमबद्ध रूपमा सिै 

ग्िास फफतस गने । 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरी 

भण्डारण गने । 
१० कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Balustrade Panel (Glass Panel) 
जडान गने । 
मानक (Standard): 
• Glass Panel को िेिि लमिेको। 
• Glass को Gap लमिेको । 

(2mm)  
• Glass Holder को Screw 

टाइटट भएको । (30-35 NM 
Torque) । 

• Rubber Pad को Position 
लमिेको । 

Balustrade Panel (Glass 
Panel) जडानः 
• पररचय 
• Hand Tools 

• प्रकार 
• महत्ि 

• Glass Shifting / Holding 
/ Fixing विधि 

• Torque Wrench प्रयोग 
विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Measuring Tape, Glass Catcher, Torque Wrench, Marker, Pencil, Long Scale, Spanner Set, Box 
Spanner  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ४.५ घण्टा  
कुि समयः ५ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.६ : Handrail Profile जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Silicone/Two Way Tape को सहायतािे 

Glass को Edge मा Profile fix गने । 
४ Profile को Joint हरूिाइट Plate र Screw 

को मद्दतिे जोड्ने । 
५ Profile को End िाइट Nut Bolt िे टाइट 

गने । 
६ Profile को Joint को Sharp Edge िाइट 

Fine File, Emery Cloth को सहायतािे 
Smooth बनाउने । 

७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरी 
भण्डारण गने । 

८ कायटको अलभिेि राखने । 
 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• इन्स्टिेसन म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Handrail Profile जडान गने । 
मानक (Standard): 
• Joint मा ग्याप नभएको । 
• Glass मा Profile Tight भएको। 
• Screw हरू टाइट भएको । 
 

Handrail Profile जडानः 
• पररचय 
• महत्ि 
• Silicone Gun प्रयोग विधि 
• Nut Bolt तथा Screw 

Fixing विधि 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Rubber Hammer, Screwdriver Set, Wrench Set, Silicone Gun, Two Way Tape 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
प्रयोगात्मकः ३.५ घण्टा  

कुि समयः ४ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.७ : Hand Rail जडान गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Pressure Roller िाइट Loose गने   
४ Roller तथा Guide मा Handrail िाइट 

तछराउने । 
५ Handrail Reversing Chain िाइट 

Upper तथा Lower Curve मा Fit गने 
।  

६ Handrail िाइट लििर िा Screw driver 
को सहायतािे Profile मा तछराउने । 

७ Handrail Roller को Spring िाइट 
म्यानुयि अनुसार टाइटट गने । 

८ Handrail को Tension, Tension 
Roller बाट लमिाउने । 

९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा 
गरी भण्डारण गने । 

१० कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• इन्स्टािेशन म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Hand Rail जडान गने । 
मानक (Standard): 
• Pressure Roller Spring 

म्यानुयि अनुसार Tight भएको  
• Handrail Tension लमिेको । 
• Handrail को Position लसिा 

भएको  
 

Hand Rail जडानः 
• पररचय 
• महत्ि 
• Handrail Fit गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Handrail Liver, Screwdriver Set, Wrench Set, Measuring Tape 

सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः ६ घण्टा  

कुि समयः ७ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.८ : Step and Skirt Adjust गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Step िाइट Upper र Lower Comb को 

Center मा लमिाउने । 
४ Skirt र Step को दिुै Edge मा 3/3 

MM Gap राखने । 
५ Step हरूका Screw टाइट गने । 
६ Step हरूमा Number Marking गने । 
७ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरी 

भण्डारण गने । 
८ कायटको अलभिेि राखने ।  

 

 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Step and Skirt Adjust गने 
मानक (Standard): 
• Skirt र Step को दिुै Edge मा 3 

/ 3 MM Gap भएको । 
• Steps एकै िाइटनमा भएको । 
• Screw हरू टाइटट भएको । 

Step & Skirt Adjustment: 
• पररचय 
• महत्ि 
• Step Adjustment विधि 
• Skirt Adjustment विधि 

 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Measuring Tape, Allen Key, Wrench Set, Rubber Hammer 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ६ घण्टा  
कुि समयः ७ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ८.९ : Inner Deck / Outer Deck िगाउने। 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Deck Holder Bit िाइट Arrange गने । 
४ Deck िाइट Escalator को तल्िो भागबाट 

Fix गने । 
५ Deck को Screw Tight गने । 

६ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा 
गरी भण्डारण गने । 

७ कायटको अलभिेि राखने । 

 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Inner Deck /Outer Deck िगाउने 
मानक (Standard): 
• Deck फफट भएको । 
• Deck को Joint लमिेको । 
• Screw हरू टाइटट भएको । 

Inner Deck/Outer Deck 
िगाउनेः  
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Escalator को Deck 

िगाउने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Mallet Hammer, Screw Driver, Hacksaw Frame, Blade 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः २.५ घण्टा  
कुि समयः ३.५ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ८.१० : Chain Adjust गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Drive Chain िाइट म्यानुयि अनुसार 

Jack Bolt Loose गरी Adjustगने । 
४ Handrail Drive Chain िाइट म्यानुयि 

अनुसार left Side र Right Side दिुै 
तफट बाट Jack Bolt बरािर Distance हुने 
गरी Alignment/Tight गने ।  

५ Step Chain मा म्यानुयि अनुसार Spring 
Adjust गने । 

६ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा 
गरी भण्डारण गने । 

७ कायटको अलभिेि राखने । 

 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• इन्स्टािेशन म्यानुयि 

तनहदटष्ट कायट (Task): 
Chain Adjust गने । 
मानक (Standard): 
• Chain हरू म्यानुयि अनुसार 

Adjust भएको ।   
  

Chain Adjust गनेः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Chain Adjust गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Hammer, Wrench Set, Measuring Tape  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
प्रयोगात्मकः ५.५ घण्टा  

कुि समयः ६ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.११ : Comb Carriage / Boot Adjust गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Comb को Teeth र Step को ति र 

माधथ ग्याप राखने ।   
४ Comb Carriage को Spring म्यानुयि 

अनुसार Adjust गने । 
५ Boot र Handrail Inlet Switch विच 

Gap लमिाउने । 
६ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा गरी 

भण्डारण गने । 
७ कायटको अलभिेि राखने । 

 

 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• इन्स्टािेशन म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Comb Carriage / Boot Adjust गने  
मानक (Standard): 
• Comb को Teeth र Step को 

विचमा ४ लम. लम ति र माधथ 
ग्याप लमिेको ।   

• Comb Carriage र Floor Plate 
विच म्यानुयि अनुसार Gap भएको 
। 

• Spring को Tension म्यानुयि 
अनुसार भएको । 

• Boot र Handrail विच Gap 
भएको । 
 

Comb Carriage / Boot 
Adjust गनेः  
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Step Comb को Setting 

विधि  
• Boot र Handrail Gap 

लमिाउने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Allen Key, Measuring Tape, Screw Driver 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः ७ घण्टा  

कुि समयः ८ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.१२ : Electrical Component जडान / Adjust गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 

३ Comb Carriage switch जडान / 
Adjust गने । 

४ Step Missing sensor जडान/Adjust 
गने ।  

५ Step Chain breakage switch जडान/ 
Adjust गने । 

६ Platform  Sensor जडान/Adjust गने 
। 

७ Light Curtain जडान / Adjust गने । 

८ Handrail Speed sensor switch 
जडान / Adjust गने । 

९ Sag Switch जडान/Adjust गने । 

१० Motor Drive chain breakage 
Switch जडान/Adjust गने । 

११ Skirt Switch जडान/Adjust गने । 

१२ Machine Hand-winding switch 
जडान/Adjust गने ।  

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Electrical Component जडान/ 
Adjust गने । 
मानक (Standard): 
• Electrical Component 

म्यानुयि अनुसार जडान /Adjust 
भएको । 

 

 
 
 
 

Electrical Component 
जडान / Adjust 
• पररचय 
• प्रकार  
• महत्ि 
• Electrical Component 

जडान तथा Adjust गने 
विधि 
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१३ Platform Missing switch 
जडान/Adjust गने । 

१४ Handrail Inlet switch जडान / 
Adjust गने । 

१५ Key Switch जडान / Adjust गने । 

१६ Emergency Stop Switch जडान / 
Adjust गने । 

१७ Brake Switch जडान / Adjust गने । 

१८ Escalator Traffic light fit गने । 

१९ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा 
गरी भण्डारण गने । 

२० कायटको अलभिेि राखने । 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Allen Key, Measuring Tape, Screw Driver Set, Multi Meter, Line tester, Spanner Set, Filler 

Gauge 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.१३ : Safety Switch जााँच गने। 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Platform Switch जााँच गने । 
४ Motor Chain Brakeage Switch 

जााँच गने । 
५ Comb Plate Switch जााँच गने । 
६ Step Chain Switch जााँच गने । 
७ Handrail Inlet Switch जााँच गने । 
८ Skirt Panel Switch जााँच गने । 
९ Step Sag Switch जााँच गने । 
१० Emergency Stop Switch जााँच गने । 
११ Step Missing Sensor जााँच गने । 
१२ Handrail Sensor जााँच गने । 
१३ Motor Brake Switch जााँच गने । 
१४ प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा 

गरी भण्डारण गने । 
१५ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Safety Switch Check गने। 
मानक (Standard): 
• Switch हरू कायटअिस्थामा भएको 

।  
 

Safety Switch जााँचः 
 

• Electrical Component 
जााँच / सुरिा गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Multi Meter, Screwdriver, Line Tester, Wrench Set, Electrical Glove, Allen Key Set, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions) 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ८.१४ : Escalator  पररिण गने । 

कार्ि चरणहर 

(Steps) 

अन्तिम कार्िसम्पादि उद्दशे्र्हर 

(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बन्तधि प्राववनधक ज्ञाि 
(Related Technical 

Knowledge) 

१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Electrical Safety Chain जााँच गने । 
४ Escalator िाइट Manually िुमाउने । 
५ Three Phase Line जााँच गने । 
६ Earthing जााँच गने । 
७ Power On गने । 
८ आिश्यक parameters सेट गने । 
९ Remote Panel को सहायतािे 

Escalator िाइट Up िा Down Move 
गने । 

१० सम्पुणट उपकरणहरुिे काम गरेको यफकन 
गरर सामान्य गततमा संचािन गने । 

११  प्रयोग भएका औजार, उपकरणहरू सफा  
गरी भण्डारण गने । 

१२ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• नतसा 
• म्यानुयि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Escalator पररिण गने । 
मानक (Standard): 
• Safety Equipment िे काम 

गरेको। 
• Escalator Smoothly Run 

भएको ।  

Escalator पररिणः 
• Escalator Testing विधि  
• Electrical/Mechanical 

सम्बस्न्ि जानकारी 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Multi Meter, Screwdriver, Line Tester, Wrench, key pad/service tool,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Electrical सुरिा अपनाउने । 
• PPE प्रयोग गने । 
• कायटस्थि िेराउ गने । 
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मोड्यूि ९ : इस्कािेटर सलभटलसङ् तथा ममटत गने 
समयः ६ घण्टा (सै) तथा २४ घण्टा (प्र) = ३० घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा इस्कािेटर सलभटलसङ् तथा ममटत कायटसाँग सम्बस्न्ित ज्ञान र सरप समािशे गररएको 
छ । 

उदे्धश्यः • इस्कािेटरको विलभन्न प्रकारका पाटटपुजाट ममटत गरर फेनट सतने छन ्। 
 

कायटहरूः १ इस्कािेटर सरसफाइट गने । 
२ िुब्रब्रकेशन गने । 
३ सेफ्टी स्स्िचहरू जााँच गने । 
४ Handrail (Belt) सलभटलसङ गने । 
५ चने (Chain) सलभटलसङ गने । 
६ स्टेप जााँच गने । 
७ स्टेप गाइटड / स्टेप Chain गाइटड  जााँच गने । 
८ कन्रोि ्यानि जााँच गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३.५ घण्टा  
कुि समयः ४.५ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ९.१ : इस्कािेटर सरसफाइट गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Escalator को िरपर व्याररगेट गने ।  
४ Escalator को upper र Lower Plat 

Form Open गने । 
५ Main Switch off गने । 
६ Upper Controller को Main Switch on 

गने 
७ Lower Plate Form बाट Inspection 

Mode मा ति माधथ दिुैततर चिाइट संचािन 
पररिण गने । 

८ ४ िटा Stem हरू िोल्ने । 
९ Lower Plate Form िाट Up direction 

मा चिाउदै Lower platform िाट Step 
chain guide र Step guide पाटटहरु सफा 
गदे Upper platform मा जाने । 

१० Upper and lower plat form सफा गने 
। 

११ Step सफा गने । 
१२ सफा गररएका Step पुन Fit गने । 
१३ प्रयोग भएका उपकरणहरू सफा गरी भन्डारण 

गने । 
१४ कायट अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• इन्स्टिेसन म्यानुअि 

तनहदटष्ट कायट (Task): 
इस्कािेटर सरसफाइट गने । 
मानक (Standard): 
• Escalator को िरपर व्याररगेट 

गररएको । 
• Step chain guide र Step 

guide सफा भएको । 
 

इस्कािेटर सरसफाइटः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• सरसफाइट गने विधि 
• Escalator को िरपर 

व्याररगेट गने विधि 
• Inspection गने विधि 
• सरसफाइट गदा ध्यानहदनु पने 

कुरा  

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
कुचो, Cleaning Brush, Cleaning Cotton, 
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सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE को प्रयोग गने ।  
• Electrical Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

प्रयोगात्मकः २.५ घण्टा  
कुि समयः ३.५ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ९.२ : िुब्रब्रकेशन गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Escalator िाइट Inspection mode मा 

िैजाने । 
४ Step Chain guide oiling गने । 
५ Step guide oiling गने । 
६ Lower/Upper platform को Lubrication 

box जााँच गरी Oil fill गने । 
७ Motor gear box को Oil जााँच गरी oil 

fill गने । 
८ Open step को Connecting Bush मा 

Greasing गने । 
९ Drive Chain मा Oil गने । 
१० Handrail Chain मा Oil गने । 
११ प्रयोग भएका उपकरणहरू सफा गरी भन्डारण 

गने । 
१२ कायट अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• इन्स्टिेसन म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
िुब्रब्रकेशन गने । 
मानक (Standard): 
• Step chain guide/ Step guide 

oiling भएको । 
• Lower/Upper platform को Oil 

box मा oil fill भएको । 
 

िुब्रब्रकेशनः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Lubrication गने विधि 
• Lubrication गने भागहरूको 

जानकारी 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Oil Can, Oil, Cleaning Brush, Screwdriver Set, Spanner Set, Box Spanner Set, Allen Key, 

Hammer 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE को प्रयोग गने ।  
• Electrical Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ४.५ घण्टा  
कुि समयः ६ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ९.३ : सेफ्टी स्स्िचहरू ममटत गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 

३ Handrail Switch जााँच/ ममटत गने/ फेने 
। 

४ Stop Switch जााँच/ ममटत गने / फेने । 

५ Com Plate Switch जााँच/ममटत गने/फेने 
। 

६ Drive Chain Breakage Switch जााँच/ 
ममटत गने/फेने । 

७ Skirt Safety Switch जााँच/ममटतगने/फेने 
। 

८ Step Chain Switch जााँच/ममटतगने/फेने । 

९ Platform Switch जााँच/ ममटत गने/फेने । 

१० Step Sag Switch जााँच/ ममटत गने/फेने 
। 

११ प्रयोग भएका उपकरणहरू सफा गरी भन्डारण 
गने । 

१२ कायट अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• इन्स्टिेसन म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
सेफ्टी स्स्िचहरू जााँच गने । 
मानक (Standard): 
• Safety Switch हरू कायट 

अिस्थामा भएको । 
• म्यानुअि अनुसार Switch हरू 

कायटअिस्थामा भएको । 
 

सेफ्टी स्स्िचहरू जााँचः 
• पररचय 
• प्रकार/महत्ि 
• Safety Switch जााँच गने 

विधि 
• औजार, उपकरणको प्रयोग 

विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Spanner Set, Box Spanner Set, Allen Key, Hammer, Multi Meter, Line Tester, 
Filler Gauge, 
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सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE को प्रयोग गने ।  
• Electrical Safety अपनाउने । 

कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३.५ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ९.४ : Handrail (Belt) सलभटलसङ गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ कायटस्थि िरपर व्यारीगेट िगाउने । 
४ Handrail (Belt) िोल्ने । 
५ Handrail Reverse Chain को Bearing 

जााँच /ममटत गने/ फेने ।  
६ Handrail (Belt) जााँच /ममटत गने/ फेने ।  
७ Handrail (Belt) Tension Roller जााँच 

/ममटत गने/ फेने । 
८ Handrail (Belt)  को Tension जााँच / 

Adjust  गने । 
९ Handrail (Belt) को Pressure Roller 

जााँच /ममटत गने/ फेने । 
१० Handrail (Belt) को Friction Wheel को 

Liner जााँच /ममटत गने/ फेने । 
११ Handrail (Belt) को Drive Chain जााँच 

/ममटत गने/ फेने । 
१२ प्रयोग भएका उपकरणहरू सफा गरी भन्डारण 

गने । 
१३ कायट अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Handrail (Belt) सलभटलसङ गने ।  
मानक (Standard): 
• Handrail (Belt) कायट अिस्थामा 

भएको । 
• Handrail (Belt) को Drive Chain 

Tension म्यानुयि अनुसार भएको  
• Handrail (Belt)  को Tension 

म्यानुयि अनुसार भएको  
 

बेल्टको टेन्सन जााँचः 
• पररचय 
• प्रकार 

• Handrail (Belt) 
• Handrail Reverse 

Chain 
• Handrail (Belt) को 

Tension जााँच गने विधि 
• म्यानुयि अनुसार 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
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Screwdriver Set, Wrench Set, Hemmer, Measuring Tape, Scale, Box Spanner Set, Allen Key, 
File,   

सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE को प्रयोग गने ।  
• Electrical Safety अपनाउने । 

कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

प्रयोगात्मकः ३.५ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ९.५ : चेन (Chain) सलभटलसङ गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू संकिन 

गने । 
३ Handrail Drive Chain सफा /जााँच /ममटत 

गने/ फेने । 
४ Step Guide Chain जााँच /ममटत गने/ फेने । 
५ Main Drive Chain जााँच /ममटत गने/ फेने । 
६ प्रयोग भएका उपकरणहरू सपफा गरी भन्डारण 

गने । 
७ कायट अलभिेि राखने । 
 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
चने (Chain) सलभटलसङ गने । 
मानक (Standard): 
• Chain म्यानुयि अनुसार कायट 

अिस्थामा भएको । 
 

चनेको जााँचः 
• पररचय 
• प्रकार 

• Handrail Drive 
Chain 

• Step Guide Chain 
• Main Drive Chain 

• Chain को जााँच गने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Wrench Set, Hemmer, Measuring Tape, Scale, Box Spanner Set, Allen Key, 
File, Bearing Puller 
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सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE को प्रयोग गने ।  
• Electrical Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ९.६ : स्टेप जााँच गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Platform िोल्ने । 
४ Escalator िाइट Inspection Mode मा 

रािर चिाउने । 
५ Step Play Movement जााँच गने । 
६ Step र Comb को  Engagement / 

Clearance/Adjust गने । 
७ Step Roller जााँच /ममटत गने/ फेने । 
८ Step र Skirt Panel को 

जााँच/Adjustment गने । 
९ प्रयोग भएका उपकरणहरू सफा गरी भन्डारण 

गने । 
१० कायट अलभिेि राखने । 
 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
स्टेप जााँच गने । 
मानक (Standard): 
• Step र Comb को Engagement 

/ Clearance Upper and Lower 
Comb Plate मा बरािर भएको । 

• Step Lateral Play नभएको । 

स्टेप जााँचः 
• पररचय 
• प्रकार / साइज 
• Step Play Movement 

जााँच विधि 
• Step Roller जााँच विधि 
• Step र Skirt Panel को 

Adjust विधि  
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Wrench Set, Hemmer, Measuring Tape, Scale, Box Spanner Set, Allen Key, 

File,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE को प्रयोग गने ।  
• Electrical Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः १.५ घण्टा  
कुि समयः २ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) ९.७ : स्टेप गाइटड / स्टेप Chain गाइटड  जााँच गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Step Guide Track Joint जााँच/ ममटत 

गने । 
४ Step Roller देखि Guide Track को 

Clearance जााँच/ ममटत गने । 
५ Track को Nut/Bolt जााँच/ ममटत गने । 
६ प्रयोग भएका उपकरणहरू सफा गरी भन्डारण 

गने । 
७ कायट अलभिेि राखने । 
 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
स्टेप गाइटड / स्टेप Chain गाइटड  जााँच 
गने । 

मानक (Standard): 
• Step Guide Track Joint कायट 

अिस्थामा भएको । 
• Step Roller देखि Guide Track 

को Clearance म्यानुयि अनुसार 
भएको । 

स्टेप गाइटड / स्टेप Chain 
गाइटडः 
• पररचय 
• प्रकार/साइज 

• Step Guide Track 
Joint 

• Step Roller 
• Guide Track 

• जााँच विधि 
• जााँच गदाट ध्यान हदनुपने 

कुरा 
• Track को Nut/Bolt जााँच 

गने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Wrench Set, Hemmer, Measuring Tape, Scale, Box Spanner Set, Allen Key, 

File,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE को प्रयोग गने ।  
• Electrical Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  

कुि समयः ३.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ९.८ : कन्रोि ्यानि जााँच गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ Comb carriage र floor plate gap जााँच 

गने । 
४ Upper platform जााँच गने ।  
५ lower platform जााँच गने । 
६ Motor brake / Auxiliary brake जााँच 

गने । 
७ Upper control panel को 

plugging/wire tight गने । 
८ lower control panel को plugging/wire 

tight गने । 
९ Main switch terminal tightness जााँच 

गने । 
१० Earthing connection जााँच गने । 
११ प्रयोग भएका उपकरणहरू सफा गरी भन्डारण 

गने । 
१२ कायट अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• इन्स्टिेसन म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
कन्रोि ्यानि जााँच गने । 
मानक (Standard): 
• Comb carriage र floor plate 

को gap म्यानुअि अनुसार भएको ।  
• Control panel plugging/wire 

tight भएको । 
 

कन्रोि ्यानिः 
• पररचय 
• प्रकार/ महत्ि 

• Comb carriage 
• Upper platform 
• lower platform 
• Motor brake 
• Upper control panel 
• lower control panel 
• Main switch 

terminal 
• Earthing connection 

• Control panel जााँच ब्रबधि 
• जााँच गदाट ध्यान हदनुपने कुरा  

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Screwdriver Set, Wrench Set, Hemmer, Measuring Tape, Scale, Box Spanner Set, Allen Key, 
File, Multi Meter, Line Tester  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• PPE को प्रयोग गने ।  
• Electrical Safety अपनाउने । 
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मोड्यूि १० : आपतकालिन उद्धार (Rescue Operation) 
समयः ४ घण्टा (सै) तथा १२ घण्टा (प्र) = १६ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा एलिभेटर संचालित अिस्था यहद कुनै िटना / दिुटटनाको उद्धार गने कायटसाँग सम्बस्न्ित 
पररस्स्थतत आइटपरेमा यात्रुिाइट सुरक्षित अितरण गने ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ ।  

उदे्धश्यः • विषेश पररस्स्थततमा  उद्धार कायट संचािन गनट । 
कायटहरूः १ इन्स्पेतसन मोडमा रेस्तयू गने ।  

२ म्यानुअि रेस्तयू गने । 
३ Chain Pulley प्रयोग गरर रेस्तयू गने  
४ Emergency Battery Device Rescue गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 
तनहदटश्ट कायट (Task) १०.१ : इन्स्पेतसन मोडमा रेस्तयू गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ संचार माध्यम प्रयोग गरी Lift मा फसेको 

मातनसिाइट हौसिा हदने ।  
४ एलिभेटरिाइट Inspection Mode मा  

िैजाने। 
५ एलिभेटर Controller मा Safety Circuit 

पुरा भएको जााँच गने । 
६ Inspection Mode मा Up/Down 

Button हरु Press गरर नस्जकको Floor 
Level मा िैजाने । 

७ एलिभेटरको ढोका िोल्ने । 
८ एलिभेटर लभत्र मातनस भए बाहहर तनकाल्ने 

। 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरी भण्डारण गने । 
१० कायटको अलभिेि राखने । 

 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• नतसा ( Electrical Drawing)  
• म्यानुअि 

तनहदटष्ट कायट (Task): 
इन्स्पेतसन मोडमा रेस्तयू गने । 
मानक (Standard): 
• Inspection Mode मा रािर 

Cabin floor level मा िधगएको । 
• Controller मा Safety Circuit पुरा 

भएको । 
• मातनस रेस्तयु भएको । 

 

इन्स्पेतसन रेस्तयूः 
• पररचय 
• प्रकार 
• फकलसम 
• Inspection Mode मा 

एलिभेटरिाइट िैजाने विधि 
• Level हेने विधि 
• Safety circuit जााँच विधि 
• रेस्तयू गने विधि 
 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Emergency Door Release Key, Multi Meter, Line Tester, Hammer, Screwdriver Set,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• Electrical Safety अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) १०.२ : म्यानुअि रेस्तयू गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ संचार माध्यम प्रयोग गरी Lift मा फसेको 

मातनसिाइट हौसिा हदने ।  
४ एलिभेटरको Power Supply off गने । 
५ एलिभेटरको Cabin कुन अिस्थामा छ 

यफकन गने । 
६ एलिभेटरको व्रेक ररलिज गरेर Hand 

Winding Device प्रयोग गरर आिश्यकता 
अनुसार ति / माथर गने । 

७ एलिभेटरको Cabin Level मा ल्याउने ।  
८ एलिभेटरको ढोका िोिी मातनसिाइट बाहहर 

तनकाल्ने । 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरी भण्डारण गने । 
१० कायटको अलभिेि राखने । 
 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि  
• नतसा( Electrical Drawing)   
• म्यानुअि 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
म्यानुअि रेस्तयू गने । 
मानक (Standard): 
• Power Supply off भएको । 
• एलिभेटरको व्रेक ररलिज भएको । 
• एलिभेटरको Cabin Floor Level मा 

भएको । 
• मातनस रेस्तयु भएको । 

 

म्यानुअि रेस्तयूः 
• पररचय 
• महत्ि 
• म्यानुयि व्रेक ररलिज 

• प्रकार 
• म्यानुयि व्रेक ररलिज गने 

विधि 
• रेस्तयू गने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Emergency Door Release Key, Multi Meter, Line Tester, Hammer, Screwdriver Set, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 

• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ४ घण्टा  
कुि समयः ५ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) १०.३ : Chain Pulley प्रयोग गरर रेस्तयू गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ समस्या पहहचान गने । 
४ एलिभेटरको पािर अफ गने । 
५ Chain Pulley िाइट आिश्यक स्थानमा 

Hook गने । 
६ Chain Pulley को सहायतािे Cabin िाइट 

नस्जकको Floor Level साँग लमिाउने । 
७ एलिभेटरको ढोका िोिी मातनसिाइट बाहहर 

तनकाल्ने । 
८ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरी भण्डारण गने । 
९ कायटको अलभिेि राखने । 
 
 

 

  

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• Chain Pulley  
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Chain Pulley प्रयोग गरर रेस्तयू गने।  
मानक (Standard): 
• एलिभेटरको पािर अफ भएको  
• Chain Pulley Hook भएको । 
• Cabin र Floor Level भएको । 

 

Chain Pulley प्रयोग गरर 
रेस्तयूः 
• पररचय 
• प्रकार 
• महत्ि 
• Chain Pulley प्रयोग विधि 
• Level हेने विधि 
• रेस्तयू गने विधि 

 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Emergency Door Release Key, Hammer, Screwdriver Set, Chain Pulley, Celling Rope, D cycle, 
Spanner Set, Allen Key Set, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  

कुि समयः ४ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) १०.४ : Emergency Battery Device Rescue गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ संचार माध्यम प्रयोग गरी Lift मा फसेको 

मातनसिाइट हौसिा हदने ।  
४ एलिभेटरको पािर Off गने । 
५ एलिभेटर Controller मा Battery  Drive 

Mode  मा राखने । 
६ Battery Drive Mode मा Up/Down 

Button हरु Press गरर नस्जकको Floor 
Level मा िैजाने । 

७ एलिभेटरको ढोका िोल्ने । 
८ एलिभेटर लभत्र मातनस भए बाहहर तनकाल्ने 

। 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

सफा गरी भण्डारण गने । 
१० कायटको अलभिेि राखने । 

  

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• Battery Device  
तनहदटष्ट कायट (Task): 
Emergency Battery Device 
Rescue गने । 
मानक (Standard): 
• एलिभेटरको पािर अफ भएको  
• Cabin Floor िेभिमा भएको । 
• मातनस रेस्तयु भएको  
 

Emergency Battery 
Device प्रयोग गरर रेस्तयूः 
• पररचय 
• महत्ि 
• Emergency Battery 

Device Rescue प्रयोग 
विधि 

• Level हेने विधि 
• रेस्तयू गने विधि 

 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
Emergency Door Release Key, Hammer, Screwdriver Set, Spanner Set, Allen Key Set, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
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मोड्यूि ११ : पेशागत संचार तथा उद्धमशरिता विकास 

सि-मोड्यूि ११.१.१: समन्िय र संचार 
समयः ५.५ घण्टा (सै) तथा ९ घण्टा (प्र) = १५ घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा पेशागत संचारसाँग सम्बस्न्ित समन्िय, सम्बाद Job Card भनट तथा पत्र/तनिेदन 
िेखने ज्ञान र सरपहरू समािेश गररएको छ । साथै यसमा पेशागत आचरण, कम्पनर/फमटका तनतत,तनयम 
अनुशरणसाँग सम्बन्िर ज्ञान र सरप समािेश गररएको छ ।  

उदे्धश्यः • तनतत, तनयम तथा तनदेशन अनुशरण गने । 
• समन्िय गने । 
• सम्बाद गने 
• पत्र/तनिेदन िेखने । 
• प्रततिेदन तयार गरर पेश गने । 
 

कायटहरूः १ नरतत/तनयम/तनदेशन अनुशरण गने ।  
२ सहकमीसाँग समन्िय गने ।  
३ सम्िाद गने ।  
४ पत्र / तनिेदन िेखने ।  
५ कायटसम्पादन प्रततिेदन पेश गने 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः २ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः ० घण्टा  

कुि समयः २ घण्टा 
तनहदटश्ट कायट (Task) ११.१.१ : नरतत/तनयम/तनदेशन अनुशरण गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ एलिभेटर/एतसािेटर कम्पनर,फमटका तनतत, 

तनयम अनुशरण गने । 
४ कम्पनर,फमटका तनतत, तनयम र तनदेशन 

पािना गने। 
५ आफ्नो स्जम्मेिारीको कायट वििरणको 

अनुशरण गने । 
६ एलिभेटर/एतसािेटर कम्पनर,फमटमा कायटरत 

विलभन्न तहका जनशस्तत तथा उनरहरूको 
कायट वििरणको अध्ययन गने । 

७ कम्पनर,फमटका विलभन्न विभाग र तत 
विभागको कामको बारे अध्ययन गने । 

८ कम्पनर,फमटिे Display गरेका तनदेशनहरू 
अनुशरण गने । 

९ पेशागत तनयम अनुशासन पािना गने । 
१० पेशासाँग सम्िस्न्ित गोपनरयता कायम राखने  
११ यूतनयनका कारणबाट कम्पनर,फमटिाइट हानर 

नोतसानर पुर् याउने कायट नगने । 
१२ िैङ्धगक, िगीय, िेब्रत्रय, जाततगत, 

समानताको व्यिहार प्रदटशन गने । । 
१३ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

भण्डारण गने । 
१४ कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• कम्पनर / फमट पररसर 
• प्रलशिण कोठा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
नरतत/तनयम/तनदेशन अनुशरण गने । 
मानक (Standard): 
• कम्पनर / फमटिे तोकेको तनतत, तनयम 

र तनदेशन पािना गदाट तोफकएको 
स्जम्मेिारी सफिता पूिटक सम्पादन 
गरेको । 

 

तनतत, तनयम र तनदेशनः 
• तनतत, तनयम र तनदेशनको 

जानकारी 
• महत्ि  
• Display गरेका सुचनाको 

जानकारी 
• यूतनयन अििारणाको 

जानकारी 
• महत्ि 

• अनुशासनको महत्ि 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
तनतत, तनयम, तनदेशनका फकतािहरू 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
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• कम्पनर तथा फमटको तनतत, तनयम, तनदेशन पािना गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः ३ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ११.१.२ : सहकमीसाँग समन्िय गने । 

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ कामको Orientation गने । 
४ कायट योजना लिखित/मैखिक बनाउने । 
५ कायटको विभाजन लिखित/मैखिक गने । 
६ समस्याको पहहचान गने । 
७ समस्याको समािान बारे छिफि गने ।  
८ कायट सम्पन्नको जानकारी हदने । 
९ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

भण्डारण गने । 
१० कायटको अलभिेि राखने । 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• कायटयोजना 
• म्यानुयि 
• नतसा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
सहकमीहरूसाँग समन्िय गने । 
मानक (Standard): 
• कामको Orientation भएको । 
• कायटको योजना / विभाजन लिखित 

भएको । 
 

समन्ियः 
• पररचय 
• प्रकार 
• समन्ियको महत्ि  
• समन्िय गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
किम, कपर, माकट र,Whiteboard, Internet, Computer Set, Mobile Set 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• कायट समन्ियको जानकारी गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 

 सैद्दास्न्तकः ०.५ घण्टा 
 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  

कुि समयः २.५ घण्टा 
 

तनहदटश्ट कायट (Task) ११.१.३ : सम्िाद गने ।  

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ कायट योजनाको लिखित/ मैखिक जानकारी 

हदने/लिने । 
४ ग्ाहकसाँग सम्बाद गने 
५ कम्पनर सम्बाद गने 
६ सहकमी सम्बाद गने 
७ Stake Holder सम्बाद गने 
८ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

भण्डारण गने । 
९ कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• संचारका सािन 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
सम्िाद गने । 
मानक (Standard): 
• ग्ाहक, कम्पनर, सहकमी र Stake 

Holder सम्िाद  भएको । 
 

सम्िादः 
• पररचय 
• महत्ि 
• प्रकार 
• सम्बाद गने विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
किम, कपर, माकट र,Whiteboard, Computer Set, Internet,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• कायट सम्िादको जानकारी गने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः २ घण्टा  
कुि समयः ३ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट (Task) ११.१.४ : पत्र / तनिेदन िेखन े।  

कायट चरणहरू 
(Steps) 

अस्न्तम कायटसम्पादन उदे्दश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बस्न्ित प्राविधिक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ तनदेशन प्रा्त गने । 
४ प्रापक(व्यस्तत/संस्था) यफकन गने 
५ सम्बोिन िेखने । 
६ लमतत िेखने । 
७ ठेगाना िेखने । 
८ तनिेदनको वििरण/विषयबस्तु िेखि दस्तित 

गने । 
९ तनिेदन/पत्र सम्बस्न्ित व्यस्तत/ फााँटमा 

बुझाउने/दताट गने । 
१० प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

भण्डारण गने । 
११ कायटको अलभिेि राखने । 
 

अिस्था (Condition): 
• लशिण/प्रलशिण कोठा 
तनहदटष्ट कायट (Task): 
पत्र / तनिेदन िेखने ।  
मानक (Standard): 
• शुध्द तनिेदन/पत्र िेिेको । 

पत्र / तनिेदनः 
• पररभाषा 
• प्रकार 
• िेिन विधि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
किम, कपर, माकट र,Whiteboard, Computer Set, Internet,  
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• उपकरणहरूको सुरिा गने । 
• कायटस्थि सफा राखने । 
• पत्र / तनिेदन िेिन विधि अपनाउने । 
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कायट विश्िेषण (Task Analysis) 
 सैद्दास्न्तकः १ घण्टा 

 प्रयोगात्मकः ३ घण्टा  
कुि समयः ४ घण्टा 

 

तनहदटश्ट कायट  (Task) ११.१.५ : कायटसम्पादन प्रततिेदन पेश गने । 

कार्ि चरणहर 

(Steps) 

अन्तिम कार्िसम्पादि उद्दशे्र्हर 

(Terminal Performance 

Objectives) 

सम्बन्तधि प्राववनधक ज्ञाि 
(Related Technical 

Knowledge) 

१ आिश्यक जानकारी लिने । 
२ आिश्यक औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

संकिन गने । 
३ समस्या पहहचान गने । 
४ Job Card तयार गने । 
५ Job Card अनुसार कायटसम्पादन प्रततिेदन 

तयार गने । 
६ प्रयोग भएका औजार, उपकरण र सामग्रहरू 

भण्डारण गने । 
७ कायटको अलभिेि राखने । 
 

 

अिस्था (Condition): 
• कायटस्थि 
• Job Card 

तनहदटष्ट कायट (Task): 
कायटसम्पादन प्रततिेदन पेश गने । 
मानक (Standard): 
• Job Card अनुसार कायटसम्पादन 

प्रततिेदन तयार भएको  
 

कायटसम्पादन प्रततिेदनः 
• पररचय 
• Job Card को महत्ि 
• Job Card भने विधि 
• प्रततिेदन तयार गने विधि 
 

औजार, उपकरण र सामग्रहरूः (Tools, Equipment and Materials): 
किम, कपर, माकट र,Job Card, Computer Set, Internet, 
सुरिा/साििानरहरूः (Safety/Precautions): 
• व्यस्ततगत सुरिा तथा साििानर अपनाउने । 
• कायटसम्पादन प्रततिेदन तयार गदाट अपनाउने विधि । 
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सि – मोड्यूि ११.२ उद्धलशिता विकास 
समयः १८ घण्टा (स)ै + २२ घण्टा (प्र) = ४० घण्टा 

पाठ्यवििरणः यस मोड्यूिमा व्यािसातयक योजना तजुटमाको अििारणा विकास गनट आिश्यक पने ज्ञान र सरपहरू 
समािेश गररएको छ । यसमा विशेष गरी उद्धमको पररचय, उपयूतत व्यािसातयक विचारको िोजर, 
व्यािसातयक विचारको विकास र व्यािसातयक योजना तयारी जस्ता विषयबस्तुहरू समािेश गररएको 
छ । 

उदे्धश्यः • व्यिसाय तथा उद्धमको अििारणा बोि गनट । 
• उद्धमलशिता सम्बस्न्ि मनोितृत विकास गनट । 
• सम्भावित व्यािसातयक विचार श्रजृना गनट । 
• साना व्यािसातयक योजनाको तजुटमा गनट । 
• व्यिसायको आिारभूत अलभिेि राखने । 
 

पाठ्यांशहरूः १. व्यिसाय/उद्धमको अििारणा बोि गने । 
२. उद्धमलशिता सम्बन्िर मनोितृत विकास गने । 
३. सम्भावित व्यिसायको पहहचान गने । 
४. साना व्यिसातयक योजनाको तजुटमा गने । 
५. व्यिसायको आिारभूत अलभिेि राखने ।  

 
 
 

 

क्र.सं. कायट चरणहरू (Steps) अस्न्तम कायटसम्पादन उद्धेश्यहरू 
(Terminal Performance 

Objectives) 

समय (घण्टामा) 
सै. व्या. जम्मा 

 
 
१. 

 
 
व्यिसाय/उद्धमको अििारणा 
बोि गने । 

• उद्धोग व्यिसायको पररचय 
• व्यिसायको पररचय 
• नेपािमा संचालित उद्धोग व्यिसायहरू (संक्षि्त 

मात्र) 
• व्यिसाय र जाधगर विचको अन्तर 

 
 
४ 

  
 
४ 

 
२. 

उद्धमलशिता सम्बन्िर 
मनोितृत विकास गने । 
 

• सफिताको स्जिनचक्र 
• व्यिसायमा जोखिम र त्यसको न्यूतनकरणका 

उपाय 

 
३ 

  
३ 

 
३. 

सम्भावित व्यिसायको 
पहहचान गने । 
 

• सम्भावित व्यिसायको पहहचान 
• व्यिसातयक विचारको मूल्याङ्कन (SWOT) र 

छनौट 

 
१ 

 
२ 

 
३ 

 
 

 
 

• बजार तथा बजारीकरणको अििारणा 
व्यािसातयक योजनाः बजार 
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४. 

 
 
 
 
 
 
 
साना व्यिसातयक योजनाको 
तजुटमा गने । 
 
(प्रत्येक प्रलशिाथीहरूिे 
१/१ िटा व्यािसातयक 
योजना तयार गरर प्रस्ततु 
गने) 
 

o उत्पादन गने बस्तुको वििरण 
o व्यिसाय गने स्थान िा वितरणका 

माध्यम 
o उत्पादन तथा विक्री िक्ष्य 
o बजार हहस्साको अनुमान 
o ब्रबक्री तररका र प्रिद्र्िनका उपायहरू 

व्यािसातयक योजनाः उत्पादन 
o उत्पादन प्रफक्रया/विधि 
o आिश्यक स्स्थर सम्पस्त्त 
o स्स्थर सम्पस्त्तमा ह्रासकट्टर 

व्यािसातयक योजनाः व्यिसाय सचंािन 
o व्यिसायको स्िरूप 
o आिश्यक जनशस्तत्त र िागत 
o आिश्यक कच्चा सामान र िागत 
o अन्य िचट (लशषटभार) 

व्यािसातयक योजनाः विस्त्तय व्यिस्थापन 
o चािू पूाँजर र जम्मा पूाँजर 
o बस्तुको उत्पादन िागत र ब्रबक्री मोि 

तनिाटरण 
o नाफा नोतसान तनकाल्ने तररका  
o िगानरका प्रततफि र पारविन्द ुविश्िेषण 
o आिश्यक व्यािसातयक सूचना र संकिन 

प्रफक्रया 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२७ 

 
५. 

 
व्यिसायको आिारभूत 
अलभिेि राखने ।  
 

• ड ेबुक 
• ब्रबक्री िाता 
• िररद तथा िचट िाता 
• साहु र असामर िाता 

 
१ 

 
२ 

 
३ 

जम्मा १८ २२ ४० 
Textbook: 

• प्रलशिकहरूका िाधग तनलमटत तनदेलशका तथा प्रलशिण सामग्र, प्राविधिक लशिा तथा व्यािसातयक तािीम 
पररषद्,२०६९ 

Reference Book: 

• Entrepreneur’s Handbook, Technonet Asia, 1981 
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भौततक संरचना र सुवििा 
पेशाः एलिभेटर/इस्कािेटर प्राविधिक 

अिधिः ३९० घण्टा 

समुहको आकारः २० 

क्र.सं. मापक/विधि सुचकाङक सुचकाङक (भएमा 
राम्रो) 

 
१. 

प्रलशिण स्थिमा 
हुनुपने विशेष 
आिश्यकता 

उल्िेखित पररमाणका औजार, उपकरण र सुरिा 
सामग्रहरूको उपिब्िता 

 

 
२. 

किाकोठा र बस्ने 
तथा िेखने सुवििा 
(फतनटचर) 

• एउटा किाकोठा (२० िगट लमटर)  

 
३. 

प्रयोगशािा/कायटशािा 
र बस्ने तथा िेखने 
सुवििा (फतनटचर) 

• िेत्रफि कम्तरमा २० िगट लमटर 
• कायटस्थिका िाधग िेत्रफि कम्तरमा १०० िगट लमटर 
• प्रयोगात्मक अभ्यास गदाट व्यस्तत वपच्छे सामग्रहरू 
• सेतोपाटी 
• पयाट्त प्रकाश र हािा िेल्ने कोठा 

• कम्तरमा २०० िगट 
लमटरको िेत्रफि 

 
 
४. 

व्यािसातयक 
स्िास््य र सुरिा 

• प्रत्येक प्रलशिाथीहरूिाइट एक-एक सेट सुरिा सामग्र 
सहहतको टुि बकस 

• प्राथलमक उपचार फकट बाकस 
• अग्नर तनयन्त्रक यन्त्र 
• सुरिासाँग सम्बस्न्ित जानकारीहरू 

 

५. प्रलशिक • २ जना प्रलशिक तोकेका मानक पुरा गरेका डड्िोमा तह पास 
गरेको 

६. प्रलशिाथी • तोकेका प्रिेश मानक पुरा गरेका • शारीररक तन्दरुूस्त 
७. औजार तथा 

उपकरणहरू 
• सूचर अनुसार  

 
८. 

कायटस्थिमा 
व्यािहाररक सरपको 
प्रयोग 

• िास्तविक कायटिेत्रमा िमता/सरपको प्रदशटन गने गरी 
भ्रमण 

• कायटिेत्रमा कम्तरमा 
प्रत्येक मोड्यूिको 
अन्तमा व्यािहाररक 
किा 

९. मूल्याङ्कन • सबै योजनाका िाधग मूल्याङ्कन मापक योजना 
अनुसारको मूल्याङ्कन प्रणािी 

 

१०. प्रयोग हुने 
सामग्रहरू 

• सूचर अनुसार  
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औजार उपकरणहरूः 
आिश्यक औजार तथा उपकरणहरू (२० जना प्रलशिाथीहरूको िाधग) 

लस.न.ं वििरण पररमाण कैफफयत 
1 Elevator (Model) Set 2  
2 Escalator (Model) Set 2  
3 Screwdriver (+) 20  
4 Screwdriver (-) 20  
5 Line Tester 20  
6 Multi Meter 20  
7 Pulley (Big) 4  
8 Cotton Rope  10  
9 Steel Rope 10  
10 Oil Can 10  
11 Cleaning Brush 20  
12 Computer with Printer 

Set 
1  

13 First Aid Box Set 4  
14 Safety Helmet 20  
15 Safety Goggles 20  
16 Safety Gloves 20  
17 Safety Shoe 20  
18 Safety Belt 20  
19 Apron 20  
20 Safety Max 20  
21 Techo Meter 1  
22 Hammer (200 gram) 20  
23 Water Level 20  
24 Sprit Level 20  
25 Spanner Set (10 Pcs) 20  
26 Allen Key set 20  
27 Filler Gauge 20  
28 Box Spanner Set 20  
29 Scale 20  
30 File 12” 10  
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31 Back Square 12” 20  
32 Electrical Hand Drill 

Machine 
4  

33 Plier 20  
34 Deckle 5  
35 Shifting Roller 10  
36 Hydraulic Jack 5  
37 Chisel 12” 20  
38 Torque Wrench 5  
39 Glass Catcher 5  
40 Silicon Gun 5  
41 Handrail Liver 5  
42 Mallet Hammer 10  
43 Reflated Jacket 20  
44 Meager Meter 2  
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आिश्यक स्टेशनरी तथा विविि सामग्रहरू (२० जना प्रलशिाथीहरूको िाधग) 
लस.न.ं वििरण पररमाण कैफफयत 
१. कापर २ दजटन  
२. डटपेन २ दजटन  
३. सापनटर ठुिो २ वपस  
४. सापनटर सानो २ दजटन  
५. करेतसन पेन ५ वपस  
६. साइन पेन २ दजटन  
७. जेि पेन २ दजटन  
८. इिेजर २ दजटन  
९. पेस्न्सि २ दजटन  
१०. स्टा्िर २ वपस  
११. चाटट पेपर आिश्यकता अनुसार  
१२. फ्ल्यास काडट आिश्यकता अनुसार  
१३. फोटोकपर पेपर आिश्यकता अनुसार  
१४. रेकडट फाइि आिश्यकता अनुसार  
१५. इन्डतेस फाइि आिश्यकता अनुसार  
१६. ह्िाइट बोडट २ वपस  
१७. बोडट माकट र २ दजटन  
१८. परमानेन्ट माकट र १ दजटन  
१९.    
२०.    
२१.    
२२.    
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पाठ्यक्रम तनमाटण कायटमा संिग्न विज्ञहरूः 
 

क्र.स.ं नाम पद कायाटिय / ठेगाना कैफफयत 

1 
Pannilal Yadav 

Manager Jonson Pvt.Ltd, Lazimpat 
 

2 
Nirmal Niraula 

Manager The Elevator Company, Kalanki 
 

3 Mukunda Thapa Manager Sunsine Tech Pvt. Ltd. Basundhara  

4 
Raghav Adhikari 

Consultant OTIS Pvt.Ltd, Gairidhara 
 

5 

Bijay Ranjit 

Properitor N.S Elevator&Escalator Pvt. Ltd. 

Lalitpur  

6 

Shivahari Koirala 

Properitor Niranjan Technical Solution 

Pvt.Ltd.Balaju  

7 

Santosh Mahato 

Technician Sayepatri Solution Pvt.Ltd. 

Bisalnagar  

8 

Suman Shrestha 

Technician N.S Elevator&Escalator Pvt. Ltd. 

Lalitpur  

9 
Jivan Upreti 

Technician OTIS Pvt.Ltd, Gairidhara 
 

10 

Amit Chaudhari 

 Installation 

Engineer 

OTIS Pvt.Ltd, Gairidhara 
 

11 
Tarif Alam 

Engineer KONE Pvt Ltd. Baniyatar 
 

12 
Adhiraj Kafle 

Director Adhiraj Elevator&Escalator Sulution 
 

13 

Jay Tamang 

Technician Niranjan Technical Solution 

Pvt.Ltd.Balaju  

14 
Rajan Paiju 

Technician OTIS Pvt.Ltd, Gairidhara 
 

15 
Kul Bahadur Rana 

Technician KONE Pvt Ltd. Baniyatar 
 

16 

Suraj Tumsing Magar 

Technician N.S Elevator&Escalator Pvt. Ltd. 

Lalitpur  

17 
Salikram Paudel 

Technician KONE Pvt Ltd. Baniyatar 
 

18 

Arbinda Kumar Tribedi 

H/oTech 

Department 

Jonson Pvt.Ltd, Lazimpat 

 

19 Ratna Kumar Kaiti Sr. Technician OTIS Pvt.Ltd, Gairidhara 
 

20 Yadav Dahal Engineer KONE Pvt Ltd. Baniyatar 
 

 

 

 

 

 


