
g]kfn ljB"t k|flws/)f 
k|fljlws ;]jf, ljljw ;d'x, ;jf/L rfns pk;d'x, tx−5 l;lgo/ x]le OlSjkd])^ ck|]^/ kbsf] 

cfGtl/s k|ltof]lutfTds lnlvt k/LIffsf] kf&\oqmd  

 

kf7\oqmdsf] ?k/]vf   M— o; kf7\oqmdsf] cfwf/df lgDgfg';f/ r/0fdf k/LIff lnOg] 5 M 

k|yd r/0f  M— lnlvt k/LIff      k"0ff{Í M— @)) 

låtLo r/0f M— cGtjf{tf{      k"0ff{Í M— #) 

k/LIff of]hgf (Examination Scheme) 

!= k|yd r/0fM — lnlvt k/LIff      k"0ff{Í M— @)) 

  kq ljifo k')ff{° plQ)ff{° k/LIff k|)ffnL k|Zg ;++Vof × c+s ;do 

k|yd 

;]jf 

;DaGwL 

100 40 
j:t"ut jx"j}slNks 

k|Zg 
50 k|Zg ;+Vof×2 c+s 

45 

ldg]^ 

l$lto 100 40 
ljifout 

k|Zg 

%f]^f] pQ/ 10k|Zg ;+Vof×5 c+s 2 #)^f 

30 

ldg]^ nfdf] pQ/ 5k|Zg ;+Vof×10 c+s 

@= låtLo r/0f  

ljifo k"0ff{Í ptL0ff{Í  k/LIff k|0ffnL 

cGtjf{tf{ #) –  df}lvs  

1. k|yd / låtLo kqsf] lnlvt k/LIff 5'§f5'§} x'g]5 .   

2. lnlvt k/LIffsf] dfWod efiff g]kfnL jf c+u|]hL cyjf g]kfnL / c+u|]hL b'j} x'g]5 .  

3. k/LIffdf ;f]lwg] k|Zg;+Vof, cª\s / cª\sef/ oyf;Dej ;DalGwt kq ÷ljifodf lbOP cg';f/ 

x'g]5 . 

4. a:t'ut k|Zgdf k|To]s k|Zgsf rf/ j6f ;DefJo pQ/ /xg] 5g\ . h; dWo] Pp6f ;xL pQ/ 

n]Vg' kg]{5 . unt pQ/ afkt k|lt unt pQ/ @) k|ltztsf b/n] c+s 36fOg]5 . 

5. ljifout k|Zg x'g] kqsf xsdf k|To]s v08sf nflu 5'§f5'§} pQ/k'l:tsfx¿ x'g]5g\ . k/LIffyL{n] 

k|To]s v08sf k|Zgx¿sf] pQ/ ;f]xL v08sf] pQ/k'l:tsfdf n]Vg'kg]{ 5 .  

6. o; kf7\oqmd of]hgf cGtu{tsf kq÷ljifosf ljifoj:t''df h];'s} n]lvPsf] eP tfklg 

kf7\oqmddf k/]sf sfg"g, P]g, lgod tyf gLltx? k/LIffsf] ldlt eGbf # dlxgf cufl8 -

;+zf]wg ePsf jf ;+zf]wg eO{ x6fO{Psf jf yk u/L ;+zf]wg ePsf_ sfod /x]sfnfO{ o; 

kf7\qmddf k/]sf] ;Demg''' kb{5 . 

7. k|yd r/0fsf] k/LIffaf6 5gf}6 ePsf pDd]bjf/x?nfO{ dfq låtLo r/0fsf] k/LIffdf ;lDdlnt 

u/fOg]5 . 

 



प्रथम पत्र  

वस्तुगत प्रश्न ५० प्रश्न संख्या×२ अंक 

१. कन्सट्रक्सन इक्क्वपमेण्टको परिचय ि प्रयोजन   

१.१ डोजर (Dozer) 

१.२ लोडर (Loader) 

१.३  एक्साभेटर (Excavator) 

१.४ ग्रेडर (Grader) 

१.५ रोलर (Roller) 

१.६ के्रन (Crane) 

१.७ पाइल ड्राइभ मेशिन (Pile Drive Machine) 

१.८ ड्रयागलाइन मेशिन (Dragline Machine) 

१.९ ट्रक तथा मेशिन ट्रान्सपोटटर 

२. मेक्िन संचालन तथा सुिक्षा सम्बन्धी  

२.१    दशैनक शनरीक्षण (Daily Inspection): शदनको पशिलो पल्ट मेशिन स्टाटट गननट अगाशड र     

स्टाटट गररसके पछाडी चेक अप गननटपने Items सम्बन्धी ज्ञान 

२.२   मेशिन ट्राभशलङ्ग तथा सो संचालन सम्बन्धी ज्ञान 

२.३   मेशिन पाशकट ङ्ग गने सम्बन्धी ज्ञान 

२.४ मेशिन ढनवानी गदाट अपनाउननपने शवशधिरु 

२.५ सनरक्षा सम्बन्धी ज्ञान:  

क) व्यशिगत सनरक्षा (Personal Safety)  

ख) याशन्िक उपकरण सनरक्षा (Machine Safety)  

ग) कायटस्थल सनरक्षा (Workplace Safety) 

२.६ ट्रान्सपोटटरमा मेशिन लोशडङ्ग/अनलोशडङ्ग सम्बन्धी ज्ञान 

२.७ इन्धन खपत सम्बन्धी ज्ञान 

३. क्नयन्त्रण ि अवस्था सुचक उपकिणहरु (Control and Instruments)  

३.१ Steering System सम्बन्धी ज्ञान 

३.२ Engine/Hydraulic/Transmission/Brake तथा अन्य शसस्टमिरुको कन्ट्रोल बारे ज्ञान 

३.३   ड्यास बोडट प्यानल गेज तथा मीटर सम्बन्धी ज्ञान 

४. क्लच तथा ट्रान्सक्मसन पद्धक्त  

४.१ क्लचका प्रकार  

४.२ मेननवल/अटोमेशटक ट्रान्सशमसन सम्बन्धी ज्ञान 

४.३ क्लच/ट्रान्सशमसन आयलको लेभल ररशडङ्ग र टप अप गने कायट 

 



५. सवािी क्नयम  

५.१    ट्राशिक संकेत/शचन्ििरु 

५.२ सवारी शनयमिरु 

५.३ ब्ल ूबनक र ड्राइशभङ्ग लाइसेन्स 

५.४ सवारी प्रदनषण मापदण्ड सम्बन्धी ज्ञान 

५.५ सवारी शबमा सम्बन्धी आधारभतू ज्ञान 

 ६. िेकर्ड क्कक्पङ्ग  

६.१  रेकडट शकशपङ्गको मित्व 

६.२ मेशसन ममटतको जब काडट सम्बन्धी जानकारी 

६.३ मेशिन सञ्चालनको लगबनक सम्बन्धी ज्ञान 

७.  मेक्िन ममडत सम्भाि  

७.१ प्रभेशन्टभ सम्भार (Preventive Maintenance) बारे साधारण ज्ञान 

७.२ Operator/Workshop Manual सम्बन्धी ज्ञान 

७.३    इशन्जन आयल र शिल्टर बदली गने समयावशध बारे ज्ञान 

७.४ िाइड्रोशलक आयल तथा शिल्टर बदली गने समयावशध बारे ज्ञान 

७.५ ट्रान्सशमसन आयल बदली गने समयावशध बारे ज्ञान 

७.६ ब्रेक आयल तथा क्लच आयल बदली गने समयावशध बारे ज्ञान 

७.७ शग्रज तथा शग्रशजङ्ग सम्बन्धी ज्ञान 

८. ट्राक, व्हील तथा टायि (Track, Wheel and Tyre)  

८.१ टायरका प्रकारिरु 

८.२ टायर साइज सम्बन्धी ज्ञान 

८.३ टायर िरेचाि सम्बन्धी ज्ञान 

८.४ ट्राक मेशिनको Under Carriage को िरेचाि र संरक्षण सम्बन्धी ज्ञान 

९. सामान्य ज्ञान  

९.१ नेपालका राजमागटिरु सम्बन्धी सामान्य ज्ञान 

९.२ िणे्ड टनल्स सम्बन्धी जानकारी 

९.३ दनरी मापन सम्बन्धी ज्ञान 

९.४ मेशिन प्रयोग गदाट िुने वातावरणीय ह्रासलाई न्यशूनकरण गने सम्बन्धी ज्ञान 

९.५ साधारण गशणत: जोड, घटाउ, गनणन र भाग 

९.६ तापक्रम तथा पे्रसर मापन सम्बन्धी ज्ञान 

९.७    नेपाल शवद्यनत प्राशधकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी 

९.८ नेपाल शवद्यनत प्राशधकरण कमटचारी सेवा ितट शवशनयमवली, २०७५ : शवदा, शवभागीय 

कारवािी र आचरण सम्बन्धी जानकारी 



क्िक्तय पत्र 

समूह (क) 

छोटो उत्ति ६ प्रश्न संख्या×५अंक, लामो उत्ति ३ प्रश्न संख्या×१० अंक 

१. इक्न्जन (Engine)  

१.१ इशन्जनका पाटटिरुको पशिचान र शतनले गने कायटिरु  

१.२ Petrol Engine र Diesel Engine सम्बन्धी ज्ञान 

१.३ Two Stroke र Four Stroke  बीच शभन्नता 

१.४ एयर शिल्टर सिाइ तथा िेराइ सम्बन्धी ज्ञान 

१.५ Turbo Charger र Super Charger सम्बन्धी ज्ञान 

 

२. इन्धन प्रणाली (Fuel System)   

२.१ इन्धन प्रणालीका मनख्य पाटटिरुको पशिचान र कायट 

२.२ पेट्रोल र शडजेल इन्जेक्सन उपकरण सम्बन्धी ज्ञान 

२.३ फ्यनल शिल्टर सिा तथा िेने बारे ज्ञान 

२.४ शडजेल फ्यनल शसस्टमबाट िावा शनकाल्ने (Air Bleeding) बारे ज्ञान 

२.५ इन्धन भने सम्बन्धी ज्ञान 

 

३. बे्रक प्रणाली (Brake System)   

३.१ ब्रेकका प्रकारिरु (Disc, Drum) 

३.२ ब्रेक शसस्टमबाट िावा शनकाल्ने ज्ञान 

३.३ ब्रेक आयल सम्बन्धी ज्ञान 

३.४ ब्रेक आयलको लेभल ररशडङ्ग र टप अप गने कायट 

३.५ Safety Breaking Systems (ABS, EBD, BA, ESC) 

 

४. हाइड्रोक्लक प्रणाली (Hydraulic System)  

४.१ िाइड्रोशलक प्रणालीको मनख्य पाटटस, सो को पशिचान र शतनले गने कायट सम्बन्धी ज्ञान  

४.२ िाइड्रोशलक प्रणालीको उद्दशे्य र िाइड्रोशलक आयलबारे ज्ञान 

४.३ िाइड्रोशलक िोज तथा पाइपिरुको शनरीक्षण/जााँच/संरक्षण र सम्भार सम्बन्धी ज्ञान 

४.४ िाइड्रोशलक आयलको लेभल ररशडङ्ग र टप अप गने कायट 

 

  



समूह (ख) 

छोटो उत्ति ४ प्रश्न संख्या×५अंक, लामो उत्ति २ प्रश्न संख्या×१० अंक 

 

५. अटो क्वदु्यत प्रणाली (Auto Electrical System)  

५.१ याशन्िक उपकरणका Electrical System का मनख्य पाटटसिरुको पशिचान र कायट  

५.२ ब्याशट्र सम्भार बारे ज्ञान 

५.३ ब्याशट्र कनेक्सन सम्बन्धी ज्ञान 

५.४ लाईटिरुका प्रकारिरु 

५.५ फ्यनजको क्षमता, जााँच र िेराई सम्बन्धी ज्ञान 

५.६ Booster Battery (टच अप ब्याट्री) प्रयोग बारे जानकारी 

 

६. इक्न्जन कुक्लंग (क्चस्याउने) प्रणाली (Engine Cooling System)  

६.१ कन शलङ्ग (शचस्याउने) प्रणालीको उद्दशे्य 

६.२ कन शलङ्ग (शचस्याउने) प्रणालीको मनख्य पाटटिरुको पशिचान र शतनले गने कायटिरु 

६.३ एशन्टशिज सम्बन्धी ज्ञान 

६.४ रेशडएटर फ्यान बेल्ट चेक गने तररकािरु  

६.५ कन लेन्ट लेभल ररशडङ्ग र टप अप गने कायट 

 

७. इक्न्जन लुक्िकेक्टङ्ग (क्चप्ल्याउने) प्रणाली (Engine Lubricating System)  

७.१ लनशिकेशटङ्ग प्रणालीको उद्दशे्य 

७.२ इशन्जन आयल बारे जानकारी 

७.३ इशन्जन लनशिकेशटङ्ग शसस्टमको मनख्य पाटटिरुको पशिचान र शतनले गने कायटिरु 

७.४ इशन्जन आयलको लेभल ररशडङ्ग र टप अप गने कायट 

 


