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नेपाल सरकार
भौवतक पिू ाघधार तथा यातायात मन्िालय

यातायात व्यिस्था विभाग
िगघ “ख/B” को सिारी चालक अनुमवतपिको लावग वलवखत परीक्षाका प्रश्नहरू
१. सिारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान
क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
जेब्रा क्रवसङमा कसलाई पवहलो प्राथवमकता वदनु पदघछ ?

√

१.
(क) परुु षिाई (ख) मलहिािाई (र्) र्ाई–वस्िुिाई

(घ) पैदि यात्रि
ु ाई

आिूभन्दा अगाविको गािीको वस्पि कम हुुँदै गएको के बाट थाहा हुन्छ ?
२.

(क) ब्रेक िाईटबाट
(र्) साईिेन्सरमा धवु ााँ कम भएबाट

(ख) चािकको ईशाराबाट
(घ) कुनै पलन होइन

√

सिक पार गदाघ कसलाई प्राथवमकता वदनु पदघछ ?
३.

(क) स्कूिे लवद्यार्थीिाई
(र्) ज्येष्ठ नार्ररकिाई

√

(ख) शारररीक अपाङ्ग्र्िा भएका व्यलििाई
(घ) मालर्थका सबै

सिकमा सिारी चलाउुँदा कस्तो साधनलाई पवहलो प्राथवमकता वदनु पदघछ ?
√

४.
(क) शव वाहन

(ख) दमकि

(र्) एम्बि
ु ेन्स

(घ) मालर्थका सबै

अगाविको सिारी साधनलाई ओभरटे क गनघ के गनघु पछघ ?
√

५.
(क) हेड िाईट बािेर (ख) हनग बजाएर (र्) साइड िाईट बािेर (घ) मालर्थका सबै
नेपालमा कुन साईिबाट सिारी चलाइन्छ ?
६.

(क) दायााँ साईडबाट
(र्) जनु पायो त्यही साईडबाट

(ख) बायााँ साईडबाट
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

कुन वस्पिमा तुलनात्मक रुपमा इन्धनको खपत कम हुन्छ ?
७.

(क) स्िो लस्पडमा
(र्) हाई लस्पड

(ख) मेलडयम लस्पडमा
(घ) स्िो र मेलडयम लस्पडमा

1

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
तपाईको सिारी पछावि एम्बुलेन्स आएमा के गनघहु ुन्छ ?

√

८.
(क) र्ाडी रोक्ने

(ख) साईड लदने

(र्) लस्पड बढाउने (घ) ओभरटेक र्ने

कस्तो सिकमा ब्रेक िे ल हुुँदा सबैभन्दा बढी खतरा हुन्छ?
√

९.
(क) उकािो सडकमा (ख) ओरािो सडकमा (र्) समर्थर सडकमा (घ) कच्ची सडकमा
कुन वस्पिमा सिारी चलाएमा तुलनात्मक रुपमा इन्धनको बढी खपत हुन्छ?
१०.
(क) स्िो स्पीडमा (ख) लमलडयम लस्पडमा (र्) हाइ स्पीडमा (घ) मालर्थका सबै

√

ओरालोमा झरररहेको र उकालोमा चवढरहेको सिारीमध्ये कुनले साईि वदनु पदघछ ?
√

११.
(क) उकािो चढ्नि
े े (ख) ओरािो झनेिे (र्) क र ख दबु ैिे (घ) कुनै पलन होइन
र्ुमेर जाने र वसधा जाने सिारी मध्ये कुन सिारीले प्राथवमकता पाउुँछ ?
१२.
(क) घमु ेर जाने (ख) लसधा जाने

(र्) दवु ि
ै े

(घ) कुनै पलन होइन

√

वगयर वकन पररितघन गरररहनुपछघ ?
१३.

(क) लस्पड घटाउन
(र्) हनग बजाउन

√

(ख) लस्पड बढाउन
(घ) लस्पड घटाउन र बढाउन

नेपालमा वढलो गवतमा चल्ने सिारीलाई सिकको कुन साइिबाट चलाउनुपछघ ?
१४.

(क) बीचबाट
(र्) बााँयाबाट

√

(ख) दायााँबाट
(घ) आफूिाई मन िार्ेको साइडबाट

चार पाङ्रे सिारीमा खट्टु ाले के के वनयन्िण गछघ ?
√

१५.
(क) क्िच (ख) ब्रेक

(र्) एलक्सिेटर (घ) मालर्थका सबै

उकालोमा र ओरालोमा जानेमध्ये कुन चाुँवह सिारीलाई प्राथवमकता वदनु पछघ ?
१६.

(क) ओरािोमा र्एको सवारीिाई (ख) उकािोमा र्एको सवारीिाई
(र्) साईडलदनु पदैन
(घ) जसिे सक्यो उसैिे अलघ बढाउनु पर्ग

2

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
कुन सिारी साधन सिकमा गुि्दैन ?

√

१७.
(क) पानी जहाज (ख) प्िेन (र्) हेलिकप्ट (घ) मालर्थका सबै
चालकले आिूभन्दा अगाविको वस्पि बढे र्टे को कसरी/थाहा पाउनु पछघ ?
१८.

(क) अर्ालडको चािकिाई सोधेर
(र्) आफै िे अनमु ान र्रे र

√

(ख) चािकको इशाराबाट
(घ) कुनै पलन होइन

आयल प्रेसरले सिारीमा के को अिस्था देखाउुँछ ?
√

१९.
(क) लडजेिको

(ख) मोलविको (र्) पानीको

(घ) पेट्रोिको

वसटिेल्टको प्रयोग कवहले गनघु पछघ ?
२०.

(क) अर्ालड बस्ने सबैिे िर्ाउने (ख) पलु िसिे देख्ने लबलत्तकै िर्ाउने
(र्) ओरािोमा िर्ाउने
(घ) उकािोमा िर्ाउने

√

सिकमा सिारी चलाउुँदा कस्तो सिारी साधनलाई पवहलो प्राथवमकता वदनु पदैन ?
√

२१.
(क) कार (ख) मोटरसाइकि (र्) ट्रक

(घ) मालर्थका सबै

पछाविको सिारी साधनलाई अगावि जान वदन के गनघु पछघ ?
२२.

(क) हाििे इशारा लदने
(र्) क र ख दबु ै

√

(ख) साइडिाईट बालिलदने
(घ) कुनै पलन होइन

नेपालमा कुन साइिबाट सिारी चलाउुँदा कारिाही हुन्छ ?
२३.
(क) दााँया साइडबाट (ख) बााँया साइडबाट (र्) क र ख दबु ै (घ) कुनै पलन होइन

√

चार पाङ्रे सिारीमा बाुँया हातको मुख्य काम के हो ?
√

२४.
(क) ब्रेक िर्ाउने

(ख) ह्यालडडि समाउने (र्) हेडड ब्रेक िर्ाउने (घ) मालर्थका सबै

तपाईको पछावि दमकल आए के गनघु हुन्छ ?
२५.
(क) र्ाडी रोक्ने

(ख) साईड लदने (र्) लस्पड बढाउने

3

(घ) वास्िा नै नर्ने

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
गािी टवनघङ्ग गदाघ के गनघु पछघ ?

२६.

(क) साईड िाइट बाल्ने
(र्) दााँया बााँया हेने

√

(ख) र्लि कम र्ने
(घ) मालर्थका सबै

कस्तो सिारीलाई प्राथवमकता वदनु पछघ ?
२७.

(क) ओरािो जाने
(र्) मालर्थका दबु ै

√

(ख) उकािो चढ्ने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन

वस्पि र्टाउन िा बढाउन के गनघु पदघछ ?
२८.

√

(क) लर्यर पररविगन र्ने (ख) एलक्सिेरेटर बढाउने/घटाउने
(र्) क र ख दबु ै
(घ) कुनै पलन होइन
वछटो गवतमा चलाउने सिारीलाई सिकको कुन लेनबाट चलाउन पछघ ?

२९.
(क) बीचको िेनबाट (ख) र्े उको िेनबाट (र्) मालर्थका दबु ै (घ) कुनै पलन होइन

√

सामान्यतः हेि लाइट कुन समयमा बावलन्छ ?
√

३०.
(क) लदनमा (ख) अाँध्यारोमा (र्) ट्रालफक प्रहरीिाई देखेमा (घ) दघु टग ना भएमा
पटके बाटो इजाजत भन्नाले के बुवझन्छ ?
३१.

(क) ईजाजि लिएको बाटोमा मात्र सवारी चिाउने
(ख) इजाजि प्राप्त नर्रे को बाटोमा सवारी चिाउने अनमु लि
(र्) स्र्थानीय बाटोमा सवारी चिाउने अनमु लि
(घ) पटक पटक सवारी चिाउने

√

सिारी चालक अनुमवत पि प्राप्त नगरी के गनघु हुुँदैन ?
३२.

(क) सवारी चिाउनु हदाँ नै
(र्) सवारी खररद र्नगहु दाँ नै

(ख) सवारीमा बस्नु हदाँ नै
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइन

√

वभ.आई.वप. सिारी चलेको बेला आफ्नो सिारीलाई के गनघु पछघ ?
३३.
(क) र्ाडी रोकी साईड लदने (ख) हनग बजाउने (र्) र्ाडी कुदाउने (घ) मालर्थका सबै

4

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
ट्राविक प्रहरीले गल्ती देखाई सिारीलाई रोके मा कस्तो व्यिहार गनघु पदघछ ?

३४.

(क) मेरो र्ल्िी नै र्ै न भनी लजलि र्ने
(ख) ट्रालफक प्रहरीिाई र्िी भाग्ने
(र्) नम्रिा पवू गक र्लल्ि महससु र्ने
(घ) मेरो र्लल्ि र्ै न भनी अरु चािकिाई साक्षी बनाउने

√

सिारीमा इन्धन कवत मािामा राखे राम्रो हुन्छ ?
३५.

(क) अलिकलि मात्र राख्ने
(र्) सलकएमा मात्र हाल्ने

√

(ख) आधा टैंक राख्ने
(घ) सकभर फुि टैंक राख्ने

कस्तो सिारी यातायात सेिाका लावग प्रयोग गनघ पाईने छै न ?
३६.
(क) लनजी सवारी (ख) सावगजलनक सवारी (र्) पयगटक सवारी (घ) मालर्थका सबै

√

पररचालक भन्नाले कसलाई बझ
ु ाउुँछ ?
३७.

(क) सवारी चिाउनेिाई
(र्) सवारीमा काम र्ने सहयोर्ीिाई

√

(ख) िाईसेन्स प्राप्त व्यलििा
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

L अक्षर लेवखएका सिारी कस्ता सिारी हुन ?
३८.

(क) सरकारी सवारी साधन
(र्) कुटनैलिक सवारी साधन

(ख) लसकारु सवारी साधन
(घ) सावगजलनक सवारी साधन

√

ओभरटे क गदाघ अगाविको साधनलाई कसरी सक
ं े त वदनु पछघ ?
३९.

(क) फोन र्रे र रोक्न अनरु ोध र्ने
(र्) हनग बजाउने

√

(ख) हाििे इशारा लदने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइन

लुवकङ्ग ग्लासको प्रयोग कुन प्रयोजनका लावग गररन्छ ?
४०.
(क) ओभरटेक र्दाग

(ख) व्याक र्दाग (र्) मालर्थका दवु ै

(घ) कुनैपलन होइन

√

सिारी चालकमा कस्ता गुण हुनु पछघ ?
४१.
(क) धैयगवान्

(ख) लमठो बोल्ने (र्) लमिनसार

5

(घ) मालर्थका सबै

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
सरु वक्षत यािाको लावग के गनघु पछघ ?

४२.

(क) ट्रालफक लनयमको पािना र्ने
(र्) लिव्र र्लिमा सवारी चिाउने

(ख) जर्थाभावी सवारी चिाउने
(घ) मालर्थका सबै

√

पानी परेको बेला अगावि के ही नदेखे के गनघु पदघछ ?
४३.
(क) वाइपर चिाउने (ख) र्लि बढाउने (र्) र्ाडी रोक्ने (घ) हनग बजाउने

√

ओरालोमा गािी पावकघ ङ गदाघ कुन वगयरमा राख्नु राम्रो हुन्छ ?
४४.
(क) १ न.ं लर्यरमा (ख) ३ नं. लर्यरमा (र्) व्याक लर्यरमा (घ) ५ नं. लर्यरमा

√

विद्यतु ीय सिारीमा तलका मध्ये के हुुँदैन ?
४५.
(क) साइिेन्सर पाईप (ख) एलक्सिेटर (र्) क्िच (घ) लर्यर

√

सिारीको नम्िर प्लेटमा बा १ ब सक
ं े त भएको सिारी कस्तो सिारी हुन्छ ?
४६.

(क) लनजी मोटर साईकि
(ख) सरकारी मोटर साईकि
(र्) संस्र्थानका मोटर साईकि (घ) भाडाको मोटर साईकि

√

सिारी साधन कर तलकामध्ये कुन कायाघलयमा बुझाउनु पदघछ ?
४७.

(क) आन्िररक राजश्व कायागिय
(र्) यािायाि व्यवस्र्था कायागिय

√

(ख) भन्सार कायागिय
(घ) अन्िशल्ु क कायागिय

इम्बोस्ि् नम्बर प्लेट वबरेमा के गनघपु दघछ ?
४८.

(क) आफु खसु ी फे ने
(र्) लबरेको ममगि र्री फे ने

(ख) यािायाि व्यवस्र्था कायागियमा र्ई लनवेदन लदई फे ने
(घ) मालर्थका सबै

√

नम्बर प्लेटमा “म १ ञ” सक
ं े त भएको सिारीले कस्तो सिारीलाई जनाउुँछ ?
√

४९.
(क) लनजी कार (ख) ट्याक्सी (र्) टेम्पो (घ) संस्र्थानको लजप
दुई िा दुईभन्दा बढी व्यविको नाममा सिारी दताघ गनघल
ु ाई के भवनन्छ ?
५०.
(क) सवारी दिाग (ख) संयि
ु सवारी दिाग (र्) सवारी लकन बेच (घ) सवारी स्वालमत्व
6

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
ब्लू बुकको रङ कस्तो हुन्छ ?

√

५१.
(क) कािो

(ख) रािो

(र्) लनिो

(घ) पहेंिो

आपत्कालीन सिारी कुन कुन हुन् ?
√

५२.
(क) दमकि

(ख) एम्बि
ु ेन्स

(र्) शववाहन

(घ) मालर्थका सबै

आगो वनभाउन प्रयोग गररने सिारी कुन हो ?
५३.
(क) दमकि

५४.

(ख) एम्बि
ु ेन्स

(र्) सववाहन

(घ) ट्याक्सी

कस्तो रङ छुट्याउन नसक्ने गरी दृवि दोष भएकोले चालक अनमु वत पि प्राप्त गनघ
सक्दैन् ?
(क) रािो

(ख) सेिो

(र्) कािो

√

√

(घ) लनिो

इम्बोस्ि् नम्बर प्लेट भनेको के हो ?
५५.

(क) प्िेटमा इनामेििे िेलखएको नम्बर प्िेट
(ख) प्िेटमा खाल्डो पारी िेलखएको नम्बर प्िेट
(र्) प्िेटमा उठाएर िेलखएको नम्बर प्िेट
(घ) मालर्थका सबै

√

प्राथवमक उपचार भन्नाले के बुवझन्छ ?
५६.

(क) हत्तपत्त उठाएर अस्पिाि िैजाने
(ख) सामान्य चोटपटक िार्ेको ठाउाँमा मल्हमपट्टी र्ने
(र्) डाक्टर नभएको भए डाक्टर बोिाउने
(घ) मालर्थका सबै

√

नेपालमा सबैभन्दा बढी दताघ भएको सिारी साधन कुन हो ?
√

५७.
(क) कार (ख) बस

(र्) मोटरसाईकि

(घ) ई–ररक्सा

तलकामध्ये कुन सिारी दताघ गराउनु पदैन ?
५८.

(क) इिेलक्ट्रक साईकि
(र्) इिेलक्ट्रक स्कूटर

(ख) पाइडि भएको ईिेलक्ट्रक साईकि
(घ) इिेलक्ट्रक मोटरसाईकि
7

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
स्िेच्छाले आफ्नो सिारीको रङ पररितघन गरेमा के हुन्छ ?

√

५९.
(क) राम्रो हन्र् (ख) सवारी सफा देलखन्र् (र्) फजि
ू खचग बढ्र् (घ) जररवाना हन्र्
वबरामीलाई अस्पतालसम्म लैजाने सिारी कुन हो ?
√

६०.
(क) दमकि (ख) एम्बि
ु ेन्स (र्) शववाहन

(घ) ट्याक्सी

हररयो नम्बर प्लेट भएको सिारीले कस्तो सिारीलाई जनाउुँछ ?
√

६१.
(क) लनजी सवारी

(ख) सरकारी सवारी

(र्) संस्र्थान सवारी

(घ) पयगटक सवारी

सिारी चालक अनमु वत पि वकन आिश्यक छ ?
६२.

(क) सवारी साधन चिाउन
(र्) सवारी साधन बेच लवखन र्नग

(ख) सवारी खररद र्नग
(घ) कुनै पलन होइन

√

सिारी दताघ प्रमाणपि भनेको के हो ?
६३.

(क) सवारीको सम्पर्ू ग लववरर् िेखक
े ो प्रमार्पत्र
(ख) सवारी चिाउने इजाजि
(र्) सवारी कुदाउन पाउने लववरर् िेखेको प्रमार्पत्र (घ) कुनै पलन होइन

√

कस्तो सिारीको नम्बर प्लेट कालो हुन्छ ?
६४.

√

(क) सरकारी सवारी साधन (ख) सावगजलनक सवारी साधन
(र्) सस्ं र्थानको सवारी साधन (घ) पयगटक सवारी साधन
सिारी चालक अनुमवत पि हराएमा के के कागजात सवहत वनिेदन वदनु पने हुन्छ ?

६५.

(क) ट्रालफकको लसफाररस सलहि लनवेदन र दस्िरु
(र्) लजल्िा प्रशासन कायागियको लसफाररस

(ख) वडा कायागियको लसफाररस
(घ) मालर्थका सबै

√

तलका मध्ये कुन अिस्थामा सिारी चालक अनमु वत पि प्राप्त गनघ सवकंदैन ?
६६.
(क) दृलिदोष भएको (ख) रिन्धो भएको (र्) हािखट्टु ा कमजोर भएको (घ) मालर्थका सबै

६७.

सिारी चालक अनुमवत पि निीकरण कुन कायाघलयले गदैन ?
(क) ट्रालफक प्रहरी कायागिय
(ख) सवारी पररक्षर् कायागिय
(र्) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्
(घ) मालर्थका सबै
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√

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
सािघजवनक सिारीलाई सिकमा चल्ने अनुमवत वदनु अवर् वदइने जाुँचपासको प्रमाण
पि कसले जारी गदघछ ?

√

६८.
(क) लजल्िा प्रशासन कायागिय
(र्) यािायाि व्यवस्र्था कायागिय

(ख) ट्रालफक प्रहरी कायागिय
(घ) मालर्थका सबै

बाटो ईजाजत पि नभई कुन सिारी चलाउन पाइुँदैन ?
६९.

(क) लनजी सवारी साधन
(र्) सावगजलनक सवारी साधन

√

(ख) सरकारी सवारी साधन
(घ) कुटलनलिक सवारी साधन

सिारीको लावग वनधाघररत गवत िे रबदल गनघ सक्ने अवधकार कस्को हुन्छ ?
७०.

(क) ट्रालफक प्रहरी कायागिय
(र्) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्

√

(ख) यािायाि व्यवस्र्था कायागिय
(घ) मालर्थका सवै

वबरेको सिारी चलाउुँनु भन्दा पवहला के गनघु पछघ ?
७१.

(क) ममगि र्नगपु र्ग
(र्) के ही पलन र्नगु पदैन

√

(ख) इन्धन भनगपु र्ग
(घ) प्रहरीिाई देखाउनपु र्ग

यातायात व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष को हुन्छ ?
७२.

(क) यािायाि व्यवस्र्था कायागियको प्रमख
ु
(र्) ट्रालफक कायागियको प्रमख
ु

√

(ख) लजल्िा प्रहरी प्रमख
ु
(घ) कुनै पलन होइन

तीन लेनको सिकमा गािी चलाउुँदा कसरी चलाउनु पछघ ?
√

७३.
(क) दईु िफी

(ख) िीन िफी

(र्) एक िफी

(घ) कुनै पलन होइन

तपाईले आफ्नो चार पाङ्रे सिारी साधन स्टाटघ गदाघ कसरी गनघु हुन्छ?
७४.
(क) लर्यर चेक र्रे र (ख) ब्रेक िर्ाएर (र्) िेि चेक र्रे र

(घ) इलजजन चेक र्रे र

√

सानो सिारी र ठूलो सिारीमा कुनले पवहले साइि वदनु पछघ ?
७५.

(क) लसधा आएको सवारीिे
(र्) ठूिो सवारीिे

(ख) सानो सवारीिे
(घ) मालर्थका सबै
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√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
वगयर वकन पररितघन गनघु पछघ ?

√

७६.
(क) लस्पड बढाउन

(ख) लस्पड घटाउन (र्) हनग बजाउन

(घ) क र ख दबु ै

सिारी चालक अनुमवत पिको प्रवतवलवप कुन अिस्थामा प्राप्त गनघ सवकदैन ?
७७.

√

(क) सवारी चािक अनमु लिपत्र हराएमा (ख) च्यालिएमा
(र्) नबलु झने भई झत्रु ो भएमा
(घ) पलहिा लिएको सार्थमा भएमा
गािी स्टाटघ गरी अगावि बढाउुँदा कुन वसग्नल वदई अगावि बढाउनु पछघ ?

७८.

√

(क) हेड िाइट बािेर
(ख) दााँयािफग को साइड िाइट बािेर
(र्) बायााँिफग को साइड िाइट बािेर (घ) इमरजेन्सी िाइट बािेर
कस्तो ठाुँउमा सिारीको गवत कम गनघु पछघ ?

√

७९.
(क) लवद्यािय क्षेत्रमा (ख) चौबाटोमा (र्) बाक्िो बस्िी भएको ठााँउमा (घ) मालर्थका सबै
हेभी इक्िीपमेण्टमा तलका मध्ये कुन पदैन ?
√

८०.
(क) डोजर (ख) लमलनवस (र्) िोडर

(घ) मोवाइि क्रेन

नेपालमा सिघप्रथम कवहले सिारी साधन वभत्र्याईएको हो ?
८१.
(क) लव.सं. १९९६

(ख) लव.स.ं २०२१ (र्) लव.सं. २००० (घ) लव.स.ं २०४९

√

िगलाईट कस्तो रङको हुन्छ ?
√

८२.
(क) रािो

(ख) पहेंिो

(र्) हररयो

(घ) लनिो

एम्बुलेन्सको अगावि एम्बुलेन्स भनी अंरेजी अक्षरमा वकन उल्टो लेवखएको हुन्छ ?
८३.

(क) अर्ालडको र्ाडीिे िुलकङ्ग ग्िासमा सल्ु टो पढ्न सकोस् भनी
(ख) चिनै त्यस्िो र् त्यसैिे
(र्) अरुभन्दा फरक देखाउन
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

वनलो नम्बर प्लेट भएका सिारीले कस्तो सिारीलाई बुझाउुँछ ?
८४.
(क) कुटनैलिक (ख) सरकारी

(र्) लनजी

(घ) संस्र्थान
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√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
नेपाली नागररकलाई सिारी चालक अनुमवत पि प्राप्त गनघ सबैभन्दा पवहले कुन प्रमाणपि
आिश्यक पदघछ ?

√

८५.
(क) ड्राईलभङ्ग स्कूििे लदएको प्रमार्पत्र
(र्) नेपािी नार्ररकिाको प्रमार्पत्र

८६.

(ख) स्वास््य परीक्षर्को प्रमार्पत्र
(घ) शैलक्षक योग्यिाको प्रमार्पत्र

एउटा यातायात व्यिस्था कायाघलयमा दताघ भएको सिारीलाई अको यातायात
व्यिस्था कायाघलयमा दताघ गराउने कायघलाई के भवनन्छ ?
(क) सरुवा दिाग (ख) नवीकरर् (र्) पनु ः दिाग

√

(घ) अन्य अजचिको दिाग

सिारी चालक अनमु वत पिको परीक्षा मयाघवदत बनाउने कतघव्य कसको हो ?
८७.

(क) यािायाि व्यवस्र्था कायागियको
(र्) ट्रालफक प्रहरीको

√

(ख) परीक्षार्थीहरूको
(घ) मालर्थका सबै

वपक आिर भनेर कुन समयलाई भवनन्छ ?
८८.

√

(क) लवहानको समय
(ख) बेिुकाको समय
(र्) अलफस िाग्ने र र्ुट्ने एक घडटा अलघ पलर्को समय (घ) खाजा खाने समय
कस्तो सिारीको अवनिायघ रुपमा तेस्रो पक्ष बीमा गनघपु छघ ?

√

८९.
(क) भाडाका बस, ट्रक (ख) मोटरसाईकि (र्) लनजी कार (घ) मालर्थका सबै
सिारी चालक अनुमवत पिको परीक्षा सवमवतको अध्यक्ष को हुने व्यिस्था छ?
९०.

(क) यािायाि व्यवस्र्था कायागियको प्रमख
ु
(र्) ट्रालफक कायागियको प्रमख
ु

(ख) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्को प्रमख
ु
(घ) ड्राईलभङ्ग प्रलशक्षर् के न्रको प्रमख
ु

√

तेस्रो पक्ष बीमा भनेको के हो ?
९१.
(क) यात्रक
ु ो बीमा (ख) पैदि यात्रक
ु ो बीमा (र्) सवारीको बीमा (घ) चािकको बीमा

√

पहेल
ुँ ो रङको नम्बर प्लेट भएको सिारी साधन कुन वनकायको हो?
९२.

(क) सरकारी सवारी साधन
(र्) सावगजलनक सवारी साधन

(ख) लनजी सवारी साधन
(घ) संस्र्थानको सवारी साधन
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√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
गािी रोके पवछ कुन साइिबाट ओलघनु पछघ ?

√

९३.
(क) बााँयाबाट (ख) दााँयाबाट

(र्) पर्ालडबाट

(घ) अर्ालडबाट

सिारी चालक अनुमवत पिको प्रवतवलवप कुन अिस्थामा प्राप्त गनघ सवकन्छ ?
√

९४.
(क) हराएमा (ख) च्यालिएमा

(र्) चोरी भएमा

(घ) मालर्थका सबै

तपाईले कसैको सिारी चालक अनुमवत पि भेटेमा के गनघु पछघ ?
√

९५.
(क) च्यािेर फाल्ने (ख) घरमा िाने (र्) ट्रालफक कायागियमा बझु ाइलदने (घ) वास्िै नर्ने
कुन सिारीलाई बाटोको इजाजत-पि चावहदैन ?
९६.
(क) मोटरसाइकि

(ख) सावगजलनक ट्रक (र्) सावगजलनक लजप

(घ) सावगजलनक बस

√

सिारी आिागमनलाई व्यिवस्थत गने पवहलो वजम्मेिार वनकाय कुन हो ?
९७.

(क) लजल्िा प्रशासन कायागिय
(र्) लजल्िा प्रहरी कायागिय

√

(ख) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्
(घ) ट्रालफक प्रहरी कायागिय

सिारी चालक अनुमवत पिका लावग कुन शैवक्षक योग्यता चावहन्छ ?
९८.

(क) एस.एि.सी./एस.ई.ई.
(र्) उच्च लशक्षा

√

(ख) (१०+२) वा सो सरह
(घ) साधारर् िेखपढ

यातायात व्यिस्था विभागको स्थापना कवहले भएको हो ?
√

९९.
(क) लव.स.ं २०५१ (ख) लव.स.ं २०४१ (र्) लव.स.ं २०५२ (घ) लव.स.ं २०४२
पानी परेको बखत सिारी चलाउुँदा के कुरामा ध्यान वदनु पदघछ?

√

१००.
(क) ब्रेक (ख) र्ाडी लचप्िने लवषय

(र्) लहिो छ्यालपने सावधानी (घ) मालर्थका सबै

कस्ता सिारीलाई नामासरी गनघहु ुुँदैन ?
१०१. (क) उत्पादन वषगिे २० वषग काटेका
(र्) उत्पादन वषगिे ५ वषग काटेका

(ख) उत्पादन वषगिे १५ वषग काटेका
(घ) उत्पादन वषगिे २५ वषग काटेका
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√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
वललामीबाट एक पटक दताघ भएको सिारी पुनः वललामी भएमा के गनघपु दघछ?

१०२. (क) लििामी र्नपगु र्ग
(र्) लनयमानसु ार स्क्रयाप र्नपगु दगर्

√

(ख) दिाग नर्री चिाउनपु र्ग
(घ) लनयमानसु ार लििामी दिाग र्नगपु र्ग

लामो दूरीमा चल्ने यािीिाहक सािघजवनक सिारी साधनले कवत र्ण्टा पवछ विश्राम
गनघु पदघछ ?
√

१०३.
(क) प्रत्येक ३ घडटामा
(र्) प्रत्येक २ घडटामा

(ख) प्रत्येक ४ घडटामा
(घ) प्रत्येक १ घडटामा

सिारी चालक अनमु वत पि नविकरण कुन कायाघलयले गछघ ?
१०४. (क) यािायाि व्यवस्र्था कायागिय
(र्) सवारी परीक्षर् कायागियिे

(ख) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्िे
(घ) ट्रालफक प्रहरी कायागिय

√

कस्तो सिकमा सािघजवनक सिारी सञ्चालन गनघु हुुँदैन ?
√

१०५.
(क) कािो पत्रे नर्रे को (ख) राभेि सडक (र्) रुट कायम नभएको (घ) पहाडी सडक
कस्तो सिारीलाई सिारी कर लाग्दैन ?

√

१०६.
(क) सरकारी सवारी (ख) संस्र्थान सवारी (र्) कुटनैलिक सवारी (घ) सबैिाई िाग्र्
सिारीको इवन्जन ब्लक िुट्यो भने तपाई के गनघहु ुन्छ ?
(क) वकग सपमा र्एर फे नग िर्ाउने
१०७. (ख) यािायाि व्यवस्र्था कायागियबाट स्वीकृ ि लिएर फे ने
(र्) परु ानो र्ाडीको इलन्जन ब्िक िर्ाउने
(घ) लबरने लबलत्तकै बजारमा र्एर फे नग िर्ाउने

√

विदशी सिारी चालक अनुमवतपिलाई नेपाली रुपान्तरण गने कायघलाई के भवनन्छ ?
१०८.
(क) अन्िरागलरट्रयकरर् (ख) लवदेशीकरर् (र्) नेपािीकरर् (घ) स्वदेशीकरर्
विदेशी राष्ट्ट्रबाट प्राप्त चालक अनमु वत पिको नेपालीकरण गनघ कुन परीक्षा पास
गनघपु छघ ?
१०९.
(क) लिलखि

(ख) मौलखक

(र्) प्रयोर्ात्मक
13

(घ) कुनै पलन होईन

√

√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
अन्तरावष्ट्ट्रय सिारी चालक अनमु वत पि सम्बन्धी नेपालमा के व्यिस्था छ ?

११०. (क) स्विः अमान्य हने
(ख) अनमु लि पत्रमा उल्िेलखि सवारी नेपािभर चिाउन पाउने
(र्) काठमाडडौं उपत्यकामा मात्र अनमु लि प्राप्त
(घ) कुनै पलन होईन

√

कस्तो सिारी चालक अनुमती पिको लगत कट्टा गररन्छ ?
१११. (क) म्याद नाघेको स. चा. अनमु लि पत्रको ५ वषगसम्म पलन नवीकरर् नर्राएमा
(ख) परु ानो सवारी चािक अनमु िीपत्र
(र्) दघु टग ना र्राएको व्यलििे प्राप्त सवारी चािक अनमु िीपत्र (घ) मालर्थका सबै

११२.

√

सिारी चालक अनमु वत पिको अनलाईन दरखास्त िारम भररसके पवछ कवहले
बायोमेट्रीकका लावग कायाघलय जानपु दघछ ?

√

(क) भोलिपल्ट (ख) १ वषगमा (र्) ३ मलहनामा (घ) लसस्टमिे लदएको लभलजट डेटमा
२५ वकलोवमटरसम्मको बाटोलाई कस्तो बाटो भवनन्छ ?
११३.
(क) िामो बाटो

(ख) र्ोटो बाटो

(र्) स्र्थानीय बाटो (घ) मझौिा बाटो

√

तलका मध्ये कुन सिारीले रुट इजाजत पि वलनु पदैन ?
√

११४.
(क) एम्बि
ु ेन्स (ख) दमकि (र्) मोटरसाईकि (घ) मालर्थका सबै

११५.

कस्ता सिारीलाई अवधकार प्राप्त अवधकारीले एकै पटकमा ५ िषघसम्मका लावग
निीकरण गनघ सक्ने प्रािधान छ ?
(क) सरकारी

(ख) सस्ं र्थान र कुटनीलिक

(र्) लनजी

√

(घ) मालर्थका सबै

दमकल कस्तो सिारी हो ?
√

११६.
(क) यात्रवु ाहक

(ख) मािवाहक (र्) शववाहक

(घ) अग्नी लनयन्त्रक

सिारी चलाइरहेको बेला एवक्सलेरेटर धेरै वथचेमा के हुन्छ?
११७. (क) सवारी साधन लवलरन्र्
(र्) सवारीको र्लि बढ्र्

(ख) ट्रालफकिे जररवाना लिन्र्
(घ) मालर्थका सबै
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√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
यातायात व्यिस्था कायाघलयहरु कुन वनकायको मातहतमा रहेका छन् ?

११८. (क) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्
(ख) प्रदेश भौलिक पवू ागधार लवकास मन्त्रािय
(र्) भौलिक पवू ागधार िर्था यािायाि मन्त्रािय (घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

कस्तो अिस्थामा सिारी साधनहरु चलाउुँदा एक आपसको दूरी बढी राख्नु पदघछ?
११९. (क) सवारी भएको बेिामा
(र्) पानी नपरे को बेिामा

√

(ख) घाम िार्ेको बेिामा
(घ) हस्सु कुलहरो िार्ेको बेिामा

सिारी चलाउुँदा के गनघु हुदैन ?
√

१२०. (क) मोबाइिमा कुरा र्नग
(ख) मादक पदार्थग सेवन र्नग
(र्) जर्थाभावी ओभरटेक र्नग (घ) मालर्थका सबै
सिक पार गदाघ कसरी गनघ पदघछ ?
√

१२१.
(क) लहड्दै रोलकाँ दै (ख) दौलडएर (र्) जेव्रा क्रलसङ्ग्र्बाट लवस्िारै (घ) एउटै र्लिमा लहडेर
तलका मध्ये कुन सिारी चालकको कतघव्य हो ?
१२२. (क) र्ाडी भाडा उठाउने
(र्) सडक सफा र्ने

√

(ख) कलडडसन चेक र्रे र र्ाडी चिाउने
(घ) मालर्थका सबै

सहरी इलाकामा सिारी चलाउुँदा के गनघु पछघ ?
१२३.
(क) र्लि लसलमि र्ने

(ख) र्लि वढाउने

(र्) सवारी रोक्ने

(घ) कुनै पलन होइन

√

गािी चलाउुँदा के अवनिायघ छ ?
१२४.
(क) लसटवेल्ट िर्ाउने (ख) चश्मा िर्ाउने (र्) ज्याके ट िर्ाउने

(घ) मालर्थका सबै

√

सिारीको सरु क्षा भन्नाले के लाई बझ
ु ाउुँछ?
१२५. (क) बाटोमा पालकग ङ्ग्र् र्ने
(र्) सवारीको िक र्ने

(ख) सवारीिाई न्यट्रू िमा राख्ने
(घ) ओरािोमा पालकग ङ्ग्र् र्ने
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√

क्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
सिारीको ब्रेक िे ल वकन हुन्छ ?

१२६.

√

(क) ब्रेक िािेर (ख) ब्रेक पाइप फुटेर (र्) ब्रेक आयि नभएर

(घ) मालर्थका सबै

सिारी चलाउुँदा प्रेसर हनघ बजाउनेलाई के हुन्छ ?
१२७.
(क) कै द (ख) जररवाना (र्) सवारी जफि (घ) के ही पलन हदैन

√

सिकको मध्यभागमा कोररएका रेखाले के जनाुँउदछ?
१२८. (क) रे स र्नग नपाउने
(र्) बाटो काट्न नपाउने

(ख) सडक िेन र्ुट्याउने
(घ) ओभरटेक र्नग नपाउने

√

ब्लूबक
ु कहाुँ राख्नु पछघ ?
१२९.
(क) घरमा (ख) चािकसाँर् (र्) कायागियमा

(घ) मालर्थका सबै

√

साइि लाइट कवत बेला बावलन्छ ?
१३०. (क) िेन पररविगन र्दाग
(र्) सवारी रोकी राख्न िाग्दा

(ख) ओभरटेक र्दाग
(घ) क र ख दवु ै
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√

२. सिारी ऐन वनयमसम्बन्धी ज्ञान
प्रश्न

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

सिारी चालक अनमु वत पि हराएमा कवत अिवध वभि सच
ू ना गररसक्नु पछघ ?
१३१.
(क) ७ लदन

१३२.

(ख) १५ लदन

(र्) १ मलहना

(घ) २ मलहना

√

म्याद सवकएको कवत समयसम्म सिारी चालक अनुमवत पि निीकरण गदाघ जररिाना
लाग्दैन ?
(क) एक मलहना

(ख) िीन मलहना

(र्) पााँच मलहना

√

(घ) साि मलहना

कार/जीपको सिारी चालक अनुमवत पि वलन कवत िषघ उमेर परु ा भएको हुनु पदघछ ?
√

१३३.
(क) १६ वषग

१३४.

(र्) १८ वषग

(घ) २० वषग

चालकले पालन गनघुपने शतघहरु कवत पटकभन्दा बढी उल्लंर्न गरे मा चालक अनुमवत पि
वनलम्बन हुन्छ ?
(क) िीन पटक

१३५.

(ख) १७ वषग

(ख) चार पटक

(र्) पााँच पटक

√

(घ) र् पटक

कार /जीपको सिारी चालक अनमु वत पि वलएको कवत िषघ पवछ ठूला सिारी साधनको
सिारी चालक अुनमवतपि वलन सवकन्छ ?
(क) १ वषग

(ख) २ वषग

(र्) ३ वषग

√

(घ) ४ वषग

सिारी साधनको नामसारी कुन कायाघलयले गछघ ?
१३६.

√

(क) ट्रालफक प्रहरी कायागियिे
(ख) लजल्िा प्रहरी कायागियिे
(र्) यािायाि व्यवस्र्था कायागियिे (घ) कुनै पलन होइनन्
मझौला सिारीको सिारी चालक अनुमवत पि निीकरण गदाघ कवत दस्तुर लाग्दछ ?

√

१३७.
(क) एक हजार पााँच सय (ख) दईु हजार (र्) दईु हजार पााँच सय (घ) िीन हजार
सिारी चालक अनुमवत पि कवत-कवत िषघमा निीकरण गनघु पछघ ?
१३८.
(क) ५-५ वषग

(ख) ३-३ वषग

(र्) २-२ वषग
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(घ) ७-७ वषग

√

प्रश्न

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

जीपको चालक अनमु वत पिको लावग कवत शल्ु क लाग्ने व्यिस्था रहेको छ ?
√

१३९.
(क) एक हजार

(ख) साि सय

(र्) दईु हजार

(घ) एक हजार पााँच

चालकको ठे गाना बदवलएमा कवत अिवधवभि कायाघलयमा सच
ू ना गनघु पछघ ?
√

१४०.
(क) साि लदन लभत्र (ख) पन्र लदन लभत्र (र्) एक मलहना लभत्र (घ) पैिालिस लदन लभत्र
सािघजवनक सिारी साधनमा मवहलाको लावग कवत वसट आरवक्षत गररएको छ?
√

१४१.
(क) २ लसट

१४२.

(ख) ३ लसट

(र्) ६ लसट

(घ) ५ लसट

सिारी दताघ प्रमाणपिको म्याद नार्ेको कवत सयमवभि निीकरण गराएमा जररिाना
लाग्दैन ?
(क) १ मलहनालभत्र (ख) २ मलहनालभत्र (र्) ३ मलहनालभत्र

१४३.

√

(घ) ४ मलहनालभत्र

लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सािघजवनक सिारी साधनको चालकले कवत र्ण्टा पवछ
पालो िे नघु पदघछ ?

√

(क) ४ घडटा (ख) ६ घडटा (र्) ८ घडटा (घ) आवश्यकिा अनसु ार
ज्यान माने मनसाय राखी सिारी चलाई कुनै व्यविको मृत्यु भएमा त्यस्तो चालकलाई
के सजाय हुने व्यिस्था गररएको छ ?
√

१४४.
(क) कुनै पलन सजाय हदैन
(र्) जन्मकै द

(ख) सवगस्वसलहि जन्म कै द
(घ) २० वषग जेि सजाय

ब्लबू ुक कवत अिवधसम्म निीकरण नगराए स्ितः रद्द हुन्छ ?
√

१४५.
(क) १ वषग

(ख) ३ वषग

(र्) ५ वषग

(घ) ७ वषग

सिारी चालक अनुमवत पिमा ठूला सिारी थप गदाघ कवत दस्तुर लाग्दछ ?
१४६.
(क) पााँच सय

१४७.

(ख) एक हजार

(र्) एक हजार पााँच सय

(घ) दईु हजार

सिारी चालक अनुमवत पिको लावग दरखास्त वदुँदा दरखास्त दस्तुर िापत कवत रकम
बुझाउनु पदघछ ?
(क) रु.१००

(ख) रु.५००

(र्) रु.३००
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(घ) रु.४००

√

√

प्रश्न
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सही उत्तर
क ख ग र्

कवत िषघ परु ाना भािाका सिारी साधन सञ्चालन गनघ पाइुँदैन ?
√

१४८.
(क) १० वषग

(ख) १५ वषग

(र्) २० वषग

(घ) २५ वषग

मोटर साईकलको चालक अनमु वत पि निीकरण गदाघ कवत दस्तुर लाग्दछ ?
१४९.
(क) एक हजार पााँच सय (ख) दईु हजार (र्) दईु हजार पााँच सय

(घ) िीन हजार

√

तेस्रो पक्ष बीमा कवत रकमको गनघपु ने व्यिस्था रहेको छ ?
√

१५०.
(क) २ िाख

१५१.

(ख) ३ िाख (र्) ४ िाख

(घ) ५ िाख

लामो दूरीमा चल्ने यािीिाहक सािघजवनक सिारी साधनले कवत र्ण्टा पवछ विश्राम
गनघु पदघछ ?

√

(क) प्रत्येक ३ घडटामा (ख) प्रत्येक ५ घडटामा (र्) प्रत्येक २ घडटामा (घ) कुनै पलन होईन
सिारी चालक अनमु वत पिको िहाल अिवर् कवत िषघको हुने व्यिस्था रहेको छ ?
√

१५२.
(क) १ वषग

१५३.

(ख) ३ वषग

(र्) ५ वषग

(घ) १० वषग

स्थानीय बाटोमा चल्ने यािुिाहक ठूलो सािघजवनक सिारीमा अशि व्यविका लावग कवत
वसट आरवक्षत गररएको छ ?
(क) २ लसट

(ख) ३ लसट

(र्) ४ लसट

√

(घ) ५ लसट

चालक अनुमवत पि कवत अिवधसम्म वनलम्बन गनघ सवकने प्रािधान छ ?
√

१५४.
(क) ३ मलहना (ख) ५ मलहना

(र्) ६ मलहना (घ) ८ मलहना

ठूला सिारीको सिारी चालक अनुमवत पि निीकरण गदाघ कवत दस्तुर लाग्दछ ?
√

१५५.
(क) एक हजार पााँच सय (ख) दईु हजार (र्) दईु हजार पााँच सय

१५६.

(घ) कुनै पलन होइन

म्याद सवकएको कवत समयपवछ सिारी चालक अनुमवत पि निीकरण गदाघ जररिाना
लाग्दछ?
(क) एक मलहना

(ख) िीन मलहना

(र्) पााँच मलहना
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(घ) साि मलहना

√

प्रश्न

प्र.स.ं

१५७.

बाटो इजाजत र नामसारी गनघको लावग वनिेदन िारममा कवतको वटकट टाुँस गनघपु ने
व्यिस्था छ ?
(क) पााँच रुपैयााँ

१५८.

सही उत्तर
क ख ग र्

(ख) दश रुपैयााँ

(र्) दईु रुपैयााँको

√

(घ) एक रुपैयााँको

सिारी दताघ प्रमाण पि हराएमा िा अन्य कुनै कारणबाट नावसएमा सो भएको कवत वदन
वभि प्रवतवलवपका लावग वनिेदन वदनु पछघ ?
(क) ३ लदन लभत्र

(ख) ७ लदन लभत्र

(र्) १५ लदन लभत्र

√

(घ) ३० लदन लभत्र

प्रदूषण पास स्टीकर नभएको सिारी साधन वनषेवधत सिकमा लवगएमा के सजाय हुन्छ?
१५९.

१६०.

सिारी चालक अनुमवत पि निीकरण गने समय एक िषघ पार भएको अिस्थामा
वनयमानुसार कवत जररिाना थप हुन्छ ?
(क) एक सय पचास प्रलिशि

१६१.

√

(क) कै द सजाय
(ख) सवारी जफि
(र्) भलवरयमा सवारी चिाउन प्रलिवन्ध (घ) चािकिाई जररवाना

√

(ख) पचास प्रलिशि (र्) िीस प्रलिशि (घ) एक सय प्रलिशि

सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन अनस
ु ार ठूलो सिारीको चालक अनमु वत पि प्राप्त
गनघ कवत उमेर पगु ेको हुनु पदघछ ?
(क) १६ वषग

(ख) १८ वषग

(र्) २१ वषग

√

(घ) २५ वषग

वनजी सिारी साधनको प्रदूषण जाुँच कवत कवत अिवधमा गररन्छ ?
√

१६२.
(क) ३/३ मलहनामा (ख) ६/६ मलहनामा (र्) १/१ वषगमा

(घ) २/२ वषगमा

भन्सार वतरी ल्याएको वमवतले कवत वदन वभि सिारी साधन दताघ गराईसक्नु पदघछ?
√

१६३.
(क) १० लदनलभत्र

(ख) १५ लदनलभत्र

(र्) २० लदनलभत्र (घ) २५ लदनलभत्र

तौलको आधारमा ठूलो सिारी भन्नाले कवत िजन भएको सिारीलाई बुवझन्छ?
१६४.
(क) १० टनभन्दा बढी (ख) ४ टनदेलख १० टनसम्म (र्) ४ टन भन्दा कम

(घ) १ टन

√

तौलको आधारमा मझौला सिारी भन्नाले कवत िजन भएको सिारीलाई बुवझन्छ?
१६५.
(क) १० टन (ख) १ टनदेलख ४ टनसम्म (र्) ४ टनदेलख १० टनसम्म (घ) १ टन
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√

प्रश्न
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सही उत्तर
क ख ग र्

तौलको आधारमा साना सिारी भन्नाले कवत िजन भएको सिारीलाई बवु झन्छ?
√

१६६.
(क) १०

(ख) ४ टनभन्दा कम

(र्) १ टन भन्दा कम

(घ) १ टन

सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन कुन सालमा जारी भएको हो ?
√

१६७.
(क) लव .स .२०४८

(ख) लव. सं. २०४९

(र्) लव. सं.२०५४

(घ) लव. सं.२०५०

नेपालमा हाल सिारी प्रदूषण मापदण्ि ऐन कुन लागु भएको छ ?
१६८.

(क) नेपाि सवारी प्रदषू र् मापदडड, २०५६
(र्) नेपाि सवारी प्रदषू र् मापदडड, २०६५

√

(ख) नेपाि सवारी प्रदषू र् मापदडड, २०६०
(घ) नेपाि प्रदषू र् मापदडड, २०६९

सिारी दताघ प्रमाणपि कवत अिवधमा निीकरण गराउनुपदघछ ?
√

१६९.
(क) ६ मलहनामा

१७०.

(ख) ३ वषग

(घ) ४ वषगमा

(र्) २ वषग

√

(घ) ७ वषग

सिारी चालक अनुमवत पि प्राप्त गनघका लावग प्रयोगात्मक (ट्रायल) पास भएको
वमवतले कवत समय वभि सिारी चालक दस्तुर (लाईसेन्स वि पेमेण्ट) बुझाइसक्नु पदघछ?
(क) १८ मलहना लभत्र

१७२.

(र्) २ वषगमा

सिारी चालक अनमु वत पिको म्याद सवकए पवछ जररिाना वतरेर कवत िषघसम्म
निीकरण गनघ पाइन्छ ?
(क) ५ वषग

१७१.

(ख) १ वषगमा

√

(ख) ५ वषग लभत्र (र्) १५ लदन लभत्र (घ) ९० लदन लभत्र

सिारी चालक अनुमवत पिको प्रवतवलवप दस्तुर कवत हो ?
(क) दईु सय
(ख) पााँच सय (र्) एक हजार (घ) एक हजार पााँच सय

√

सिारी चालक अनुमवत पि खारेज गनघ सक्ने अिस्था देहायका मध्ये कुन हो िा हुन?्
१७३.

१७४.

(क) ऐनको व्यवस्र्था बमोलजमको अयोग्यिा प्रमालर्ि भएमा
(र्) स्वेच्र्ािे खारे ज र्नग चाहेमा

सिारी चालक अनुमवत पिको वलवखत परीक्षा के न्रमा अवनयवमतता गरी वनष्ट्कावशत
गररएको व्यविलाई कवत अिवधसम्म यस्तो परीक्षामा सामेल गराइुँदैन ?
(क) १ वषग

(ख) २ मलहना (र्) ३ मलहना

(घ) कुनै पलन होईन
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√

(ख) चािकको मृत्यु भएमा
(घ) मालर्थका सबै

√

प्रश्न
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सही उत्तर
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अस्थायी सिारी दताघको प्रमाणपि बढीमा कवत समय अिवधसम्म मान्य हुन्छ ?
√

१७५.
(क) १ मलहना (ख) ३ मलहना

(र्) ६ मलहना

(घ) १ वषग

२५० वकलोवमटर भन्दा बढी दूरी भएको बाटोलाई कुन बाटो भवनन्छ ?
१७६.
(क) िामो बाटो

(ख) स्र्थानीय बाटो

(र्) र्ोटो बाटो (घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

२१ िषघ पगु ेको व्यवि कुन सिारी चलाउन योग्य मावनन्छ ?
√

१७७.
(क) साना

(ख) मझौिा

(र्) ठूिा

(घ) मालर्थका सबै

सिारी चालक अनुमवत पि प्राप्त नगरी सिारी साधन चलाएमा कवत रुपैयाुँ जररिाना हुने
व्यिस्था छ ?
√

१७८.
(क) रु. २०० देलख रु ५००सम्म
(र्) रु. ५०० देलख रु २००० सम्म

(ख) रु. ४०० मात्र
(घ) रु. १०० सम्म

सिारी चालक अनमु वत पिको पररक्षण काल कवत समय रहने व्यिस्था छ ?
√

१७९.
(क) ६ मलहना

(ख) १ वषग (र्) ३ मलहना (घ) १८ मलहना

सिारी चालक अनुमवत पिमा िगघ थप गदाघ म्याद रहने वमवत कवत िषघले बढ्छ ?
√

१८०.
(क) ५ वषगिे

(ख) ३ मलहना

(र्) बढ्दनै (घ) १८ मलहना

बढीमा कवत अिवधका लावग पटके बाटो इजाजत वदन सवकने व्यिस्था छ ?
√

१८१.
(क) १४ लदन

(ख) ७ लदन

(र्) ५ लदन

(घ) एक मलहना

एक पटक बाटो ईजाजत वलएपवछ उि इजाजत कवत अिवधका लावग मान्य हुन्छ ?
१८२.
(क) ४ मलहना

(ख) ६ मलहना

(र्) ३ मलहना

(घ) १ वषग

√

बाटो इजाजतको म्याद समाप्त भए पवछ कवत वदन वभि इजाजत निीकरण गनघपु छघ ?
१८३.
(क) ४ लदन

(ख) ६ लदन

(र्) १५ लदन
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(घ) १ वषग

√
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१८४.

सही उत्तर
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म्याद नावर्सके को एक मवहनासम्ममा बाटो इजाजत निीकरण गनघु परेमा अवतररि कवत
प्रवतशत दस्तुर लाग्छ ?
(क) ५० प्रलिशि

(ख) २५ प्रलिशि (र्) १०० प्रलिशि

√

(घ) अलिररि शल्ु क िाग्दनै

जाुँचपास गरेको कवत वदन वभि बाटोको इजाजतपि वलई सक्नु पनेछ ?
√

१८५.
(क) ४५ लदन लभत्र

१८६.

(ख) ६० लदन लभत्र

(र्) ९० लदन लभत्र

(घ) कुनै पलन होईन

सिारी चालक अनुमतीपिको वलवखत परीक्षा उवत्तणघ गनघ कवम्तमा कवत प्रवतशत अंक प्राप्त
गनघुपने हुन्छ ?
(क) ५० प्रलिशि

(ख) ६० प्रलिशि

√

(र्) ८० प्रलिशि (घ) ७० प्रलिशि

चवलरहेको सिारी मागघ पररितघन गरी अपहरण गनेलाई कस्तो सजाय हुन्छ ?
१८७.
(क) कै द वा जररवाना (ख) सवारी जफि (र्) देश लनकािा (घ) मालर्थका सबै

१८८.

खारेज भएको सिारी चालक अनमु वत पि कवत वदन वभि अवधकार प्राप्त अवधकारी
समक्ष विताघ बझ
ु ाउनपु छघ ?
(क) ७ लदन

(ख) १४ लदन

(र्) ३५ लदन

√

√

(घ) १५ लदन

नम्बर प्लेट पररितघन गरी सिारी चलाएमा के सजाय हुने व्यिस्था छ ?
१८९.

(क) ६ मलहना कै द
(र्) सवारी जफि

√

(ख) ५ हजार देलख १५ हजार जररवाना
(घ) मालर्थका सबै

यािीिाहक सिारी चालक तथा अन्य कमघचारीको बीमा रकम कवत तोवकएको छ ?
१९०.
(क) रु. ५,००,००० (ख) रु. २,००,००० (र्) रु. ३,००,०० (घ) रु. ६,००,०००

√

स्थानीय बाटो भन्नाले कवत वकलोवमटर लामो बाटोलाई बुवझन्छ ?
१९१.

√

(क) १५० लकिोलमटरसम्मको (ख) ५० लकिोलमटरसम्मको
(र्) २५ लकिोलमटरसम्मको (घ) २५० लकिोलमटरभन्दा िामो
सािघजवनक सिारीमा जेष्ठ नागररकलाई भािादरमा कवत प्रवतशत छुट वदने व्यिस्था छ?

१९२.
(क) ५ प्रलिशि

(ख) ५० प्रलिशि

(र्) १५ प्रलिशि (घ) २० प्रलिशि
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१९३.

सही उत्तर
क ख ग र्

उत्पादन िषघले कवत िषघ परु ा भएका सिारीलाई वनजी तथा अन्य नम्बरमा दताघ गने गरी
हेरिे र दताघ गनघहु ुुँदैन ?
(क) २० वषग

(ख) १५ वषग

(र्) ५ वषग

√

(घ) २५ वषग

एक पटक दताघ भएको सिारी पनु ः दताघ गनघ कवत अिवध निीकरण िे ल भएको हुनुपछघ ?
√

१९४.
(क) ३ वषग

(ख) १५ वषग

(र्) ७ वषग

(घ) ५ वषग

लामो बाटो भन्नाले कवत वकलोवमटर दूरीको सिकलाई बुवझन्छ?
१९५.

(क) १०० लक.मी. भन्दा र्ोटो बाटो
(र्) २५ लक.मी. भन्दा र्ोटो बाटो

√

(ख) २५० लक.मी. भन्दा िामो बाटो
(घ) कुनै पलन होईन

मध्यम बाटो भन्नाले कवत वकलोवमटर लामो सिकलाई बुवझन्छ?
१९६.

(क) २५० लक.मी. भन्दा िामो सडक
(र्) २५ लक.मी. भन्दा र्ोटो सडक

√

(ख) १०० देलख २५० लक.मी. िामो सडक
(घ) २५ देलख १०० लक.मी. िामो सडक

छोटो बाटो भन्नाले कवत वकलोवमटर लामो सिकलाई बवु झन्छ?
१९७.

१९८.

(क) २५० लक.मी. भन्दा िामो सडक
(र्) २५ लक.मी. भन्दा र्ोटो सडक

अस्थायी दताघको प्रमाणपि एकै पटक िा पटक/पटक गरी बढीमा कवत िहाल अिवध
रहेको हुन्छ ?
(क) ४ मलहना

१९९.

√

(ख) १०० देलख २५० लक.मी. िामो सडक
(घ) २५ देलख १०० लक.मी. िामो सडक

(ख) ६ मलहना

(र्) १४ मलहना

(घ) ५ वषग

विदेशमा दताघ भएको सिारी बढीमा कवत अिवधका लावग नेपालमा चलाउन अनुमवत
प्रदान गनघ सवकन्छ ?
(क) १ मलहना

(ख) १ वषग

(र्) ५ वषग

√

√

(घ) पाईदैन

सिारीको हेरिे र दताघ गदाघ कवत दस्तुर लाग्छ ?
२००.

(क) उि सवारी दिागको ५० प्रलिशििे हन आउने रकम
(र्) दिाग र्दाग िाग्ने जलि
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(ख) रु. ५०००
(घ) रु १५००

√

प्रश्न

प्र.स.ं

२०१.

सही उत्तर
क ख ग र्

दताघको प्रमाणपि स्थवगत गरेमा अवधकार प्राप्त अवधकारीले आदेश वदएको कवत
वदनवभि सिारी दताघको प्रमाण पि बुझाउनुपदघछ ?

√

(क) ७ लदन लभत्र (ख) १५ लदन लभत्र (र्) ३५ लदन लभत्र (घ) २१ लदन लभत्र
सिारी चालक अनुमवत पिमा िगघ थप गदाघ कुन परीक्षा वदनु पदैन ?
२०२.
(क) लिलखि (ख) प्रयोर्ात्मक

२०३.

(घ) कुनै पलन परीक्षा लदनु पदैन

√

िगघ ख (कार/जीप/िेवलभरी भ्यान) को सिारी चालक अनुमवत पिको प्रयोगात्मक
परीक्षा उत्तीणघ हुन न्यूनतम कवत प्रवतशत अंक प्राप्त गनघपु छघ ?
(क) ५० प्रलिशि

२०४.

(र्) मालर्थका दबु ै

(ख) ६० प्रलिशि

(र्) ७० प्रलिशि

√

(घ) ८० प्रलिशि

िगघ ख (कार/जीप/िेवलभरी भ्यान) को सिारी चालक अनुमवत पिको प्रयोगात्मक
परीक्षामा यू टनघ गदाघ तोवकएको रेखा छोएमा के हुन्छ ?

√

(क) १० अक
ं घटर् (ख) १५ अक
ं घट्र् (र्) अनत्तु ीर्ग घोषर्ा र्ररन्र् (घ) के ही हन्न

२०५.

िगघ ख (कार/जीप/िेवलभरी भ्यान) को सिारी चालक अनमु वत पिको प्रयोगात्मक
परीक्षामा र्मु ाउरो आठमा कुनै गवल्त नगरी पार गरेमा कवत अक
ं प्राप्त हुन्छ ?
(क) १० अक
ं

२०६.

(ख) २ पटक

(र्) ३ पटक

√

(ख) ४ अक
ं (र्) अक
ं नै घटाईदैन (घ) अयोग्य घोषर्ा र्ररन्र्

िगघ ख (कार/जीप/िेवलभरी भ्यान) को सिारी चालक अनुमवत पिको प्रयोगात्मक
परीक्षामा ग्यारेज पावकघ ङ टेि गदाघ प्रयोग हुने ग्यारेज ट्रयाकको चौिाई कवत हुन्छ ?
(क) २ लमटर

√

(घ) ४ पटक

िगघ ख (कार/जीप/िेवलभरी भ्यान) को सिारी चालक अनुमवत पिको प्रयोगात्मक
परीक्षामा वसटबेल्टको प्रयोग नगरी सिारी चलाउन सरुु गरेमा कवत अंक र्टछ ?
(क) २ अक
ं

२०८.

(घ) २५ अक
ं

िगघ ख (कार/जीप/िेवलभरी भ्यान) को सिारी चालक अनुमवत पिको प्रयोगात्मक
परीक्षामा कवत पटकसम्म स्टाटघ बन्द हुुँदा परीक्षाको मौका वदईन्छ ?
(क) १ पटक

२०७.

(ख) २० अक
(र्) १५ अक
ं
ं

√

(ख) ३ लमटर

(र्) ४ लमटर
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(घ) ५ लमटर

√

प्रश्न

प्र.स.ं

२०९.

िगघ ख (कार/जीप/िेवलभरी भ्यान) को सिारी चालक अनमु वत पिको प्रयोगात्मक
परीक्षामा ट्राविक सक
ं े तको पालना नगरेमा कवत अंक र्टछ ?
(क) १० अक
ं

२१०.

(ख) १५ अक
ं

(र्) २० अक
ं

√

(घ) अक
ं नै घटाईदैं न

िगघ ख (कार/जीप/िेवलभरी भ्यान) को सिारी चालक अनुमवत पिको प्रयोगात्मक
परीक्षामा वलइने वस्पि ब्रेकर (याघम्प टे स्ट) को लावग प्रयोग हुने टे ि ट्रयाकको लम्बाई
कवत हुन्छ ?
(क) १२ लमटर

२११.

सही उत्तर
क ख ग र्

(ख) १४ लमटर

(र्) १६ लमटर

√

(घ) २० लमटर

एक पटक वलवखत परीक्षा पास गररसके पवछ बढीमा कवत अिवधसम्म ट्रायल परीक्षा
वदन पाइन्छ?

√

(क) ६ मलहनासम्स (ख) ९ मलहनासम्म (र्) १२ मलहनासम्म (घ) १८ मलहनासम्म

२१२.

एक पटक वलवखत परीक्षा उवत्तणघ गररसके पवछ बढीमा कवत पटकसम्म ट्रायल परीक्षा
वदन पाईन्छ ?
(क) १ पटक

(ख) २ पटक

(र्) ३ पटक

√

(घ) ४ पटक

सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन बमोवजम ”सािघजवनक स्थान” भन्नाले के बवु झन्छ ?
√

२१३.
(क) पि
ु

(ख) बाटो

(र्) पेटी

(घ) मालर्थका सबै

वनजी सिारीले सिारी साधन कर कवहलेसम्म बुझाई सक्नु पदघछ ?
२१४.

(क) असार मसान्ि
(र्) असोज मसान्ि

√

(ख) चैत्र मसान्ि
(घ) म्याद समाप्त भएको ३ मलहना लभत्र

खारेज भएको अनुमवत पि कवत वदन वभि विताघ बुझाउनु पदघछ?
√

२१५.
(क) दश लदनलभत्र (ख) पन्र लदनलभत्र (र्) िीस लदनलभत्र

(घ) कुनै पलन होईन

पयघटक सिारी साधनलाई कुन सिारी साधन सरह मावनन्छ?
२१६.

(क) सावगजलनक सवारी साधन
(र्) सरकारी सवारी साधन

(ख) लनजी सवारी साधन
(घ) कुटनीलिक सवारी साधन
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√

प्रश्न

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

वमनी बसको सीट क्षमता कवत तोवकएको छ ?
२१७.

२१८.

(क) चािक सलहि १५देलख २५
(र्) चािक सलहि १० देलख २२

√

कवत िषघ उमेर पुरा भएका व्यविलाई ठुलो र मझौला सािघजवनक सिारी साधन चलाउन
अनुमवत पि वदइदैन ?
(क) ५५ वषग

२१९.

(ख) चािक सलहि १२ देलख २०
(घ) चािक सलहि २४

(ख) ५० वषग

(र्) ६० वषग

(घ) ४५ वषग

सिारी पररक्षण कायाघलयमा मझौला र साना सिारी साधनको जाुँचपास प्रमाणपिको
दरखास्त दस्तुर कवत लाग्छ ?
(क) रु. २००

(ख) रु. ४००

(र्) रु. ४५०

√

√

(घ) रु. ३००

सिारी ऐन अनुसार चालक भन्नाले कसलाई बवु झन्छ?
२२०.

(क) सवारी साधन चिाउने व्यलि
(ख) सवारी चािक अनमु लि पत्र प्राप्त व्यलि
(र्) यािायाि व्यवसायी कम्पनीमा काम र्ने व्यलि (घ) संघ सस्र्थामा काम र्ने व्यलि
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√

३. सिारी साधनको प्राविवधक तथा यावन्िक ज्ञान
प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
आिूले चलाउने सिारी चलाउनपु िू घ सिारीको अिस्था ठीक छ /छै न यवकन गने
कतघव्य कसको हो?

√

२२१.
(क) ट्रालफक प्रहरीको
(र्) सवारी चािकको

(ख) मेकालनकि इलजजलनयरको
(घ) यािायाि व्यवस्र्था कायागियको

अकस्मात सिारी रोक्न के गनघु पछघ ?
२२२.

(क) सरु लक्षि रूपमा ब्रेक िर्ाउने
(र्) ट्रालफक प्रहरीिाई सोध्ने

(ख) हनग बजाउने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइन

√

इवन्जन वभि पानी कहाुँबाट पस्न सक्छ ?
२२३.

(क) साईिेन्सर पाईपबाट
(र्) एयरलक्िनरबाट

√

(ख) मोलवि चेक र्ने र्ेजको पाईपबाट
(घ) मालर्थका सबै

वस्पिोवमटरको काम के हो ?
२२४.

(क) सवारीको लस्पड नाप्ने
(र्) सवारीको फ्यि
ू नाप्ने

(ख) सवारीको िापक्रम नाप्ने
(घ) मालर्थका सबै

√

कस्तो अिस्थामा ब्रेक लाईट बल्छ ?
२२५.

(क) लर्यर चेन्ज र्दाग
(र्) फुटब्रेक िर्ाउाँदा

√

(ख) एलक्सिेटर दबाउाँदा
(घ) हनग बनाउाँदा

स्पाकघ प्लगको काम के हो ?
२२६.

(क) करे न्ट लदने
(र्)इलन्जनमा मोलबि पर्ु याउने

(ख) इलन्जनमा पानीको मात्रा पर्ु याउने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

िोरह्वील ड्राइभ सिारी साधन भन्नाले कस्तो सिारीलाई जनाउुँछ ?
२२७.

(क) चारवटै चक्कामा ब्रेक िाग्ने सवारी
(ख) चारवटै चक्कामा इलजजन पावर भएको सवारी
(र्) र्ोटो दरु ीमा सजचािन हने सवारी
(घ) मालर्थका सबै
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√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
हनघ तलकामध्ये कुन शविले बज्दछ ?

२२८.
(क) लवद्यिु ् (ख) हावाको प्रेसर (र्) ब्रेक (घ) मालर्थका सबै

√

इवन्जनको पाटघ पज
ु ाघलाई वचल्लो बनाउने काम के ले गदघछ ?
√

२२९.
(क) पेट्रोि

(ख) लडजि

(र्) मोलबि

(घ) पानी

काबोरेटरमा इन्धनको मािा बढाउने यन्िलाई के भवनन्छ ?
२३०.

(क) स्पाकग प्िर्
(र्) ब्याट्री

√

(ख) क्िच
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

मास्टर वसवलण्िरले के काम गदघछ ?
२३१.

(क) र्ाडी दौडन मिि र्र्ग
(र्) ब्याक र्नग मिि र्र्ग

√

(ख) उकािो चढ्न मिि् र्र्ग
(घ) कुनै पलन होईन

कािोरेटर कुन इवञ्जनमा हुन्छ ?
२३२.

(क) पेट्रोि इलजजनमा
(र्) लवद्यिु ीय इलजजनमा

(ख) लडजेि इलजजनमा
(घ) मालर्थका सबैमा

√

गािीको गवत बढाउने मूख्य दुई यन्िहरु के के हुन् ?
२३३.

(क) ब्रेक र एलक्सिेटर
(र्) लर्यर र एलक्सिेटर

√

(ख) एलक्सिेटर र स्टेररङ्ग
(घ) फ्यान बेल्ट र एलक्सिेटर

ि्यास बोिघ वमटरमा रहेको आयल प्रेसर वमटरको रातो बत्ती बलेमा के गनघु पदघछ ?
२३४.

(क) इलन्जन स्टाटग र्नगु पर्ग
(र्) ब्रेक िर्ाउनु पर्ग

(ख) इलन्जन बन्द र्नगु पर्ग
(घ) हनग बजाउनु पर्ग

√

रेविएटरमा के रावखन्छ ?
२३५.
(क) पेट्रोि (ख) लडजेि
२३६.

(र्) पानी

(घ) एलसड

इवञ्जन स्टाटघ गदाघ कुन वगयरमा राखी गनघु पदघछ ?
(क) १ लर्यरमा

(ख) २ लर्यरमा

(र्) ३ लर्यरमा (घ) न्यट्रू िमा
29

√

√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
गािीको इवन्जन स्टाटघ गदाघ कालो धुँिु ा आएमा के गनघु पदघछ ?

२३७.

(क) साईिेन्सर पाईप बन्द र्ने
(र्) इलन्जन ममगिको िालर् वकग सपमा िाने

√

(ख) साईिेन्सर पाईप लझके र फाल्ने
(घ) इन्धन र्थप्ने

ब्याट्रीको शवि नाप्ने वमटरको नाम के हो ?
√

२३८.
(क) ल्याक्टो लमटर (ख) लस्पडो लमटर (र्) हाइड्रो लमटर (घ) एलम्पयर लमटर
गािी व्याक गदाघ कुन वगयर प्रयोग गनघु पछघ ?

√

२३९.
(क) ह्यान्ड लर्यर

(ख) १ नम्बर लर्यर (र्) ३ नम्बर लर्यर (घ) ब्याक लर्यर

क्लचको काम के हो ?
२४०.

(क) लस्पड बढाउने
(र्) लर्यरबाट इलन्जनिाई लि बनाउन

√

(ख) लस्पड घटाउने
(घ) र्ाडी रोक्ने

सिारीमा A/C चलाउुँदा के खचघ हुन्छ ?
√

२४१.
(क) व्याट्री

(ख) डाइनामो

(र्) क र ख दवु ै

(घ) क र ख दबु ै होइनन्

वगयर िक्सको मूख्य काम के हो ?
२४२.

(क) र्ाडी लर्टो र्डु ाउने
(र्) चालहएको लस्पडमा र्ाडी र्डु ाउने

√

(ख) र्ाडी रोक्ने
(घ) र्ाडीिाई खाल्टा पार र्नग मिि र्ने

ब्रेकको काम के हो ?
२४३.

(क) र्ाडीिाई रोक्ने
(र्) र्ाडीिाई व्याक र्ने

(ख) र्ाडीको लस्पड बढाउने
(घ) र्ाडीिाई मोडने

√

फ्यूल वमटरले के देखाउुँछ ?
२४४.
(क) इन्धनको मात्रा (ख) पानीको मात्रा (र्) मोलबिको मात्रा (घ) मालर्थका सबै

√

गािीको टायरको वहिाजतको लावग के गनघु पछघ ?
२४५.

(क) टप लर्एरमा चिाउने
(ख) हावा कम राखेर चिाउने
(र्) हावाको प्रेशर लठक राख्ने (घ) मालर्थका कुनै पलन होईन
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√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
इवन्जन बढी तात्यो भने के हुनछ
् ?

√

२४६.
(क) ईलन्जन बढी घम्ु र् (ख) करे डट िाग्र् (र्) ईलन्जन बन्द हन्र् (घ) के ही पलन हदैन
कािोरेटरको काम के हो ?
२४७.

(क) इलन्जनिाई लचसो पानगु
(र्) इलन्जनको लस्पड घटाउन बढाउन मद्धि र्नगु

√

(ख) इलन्जनिाई ििाउनु
(घ) कुनै पलन होईन

सिारी चलाउनु अवर् चालकले चेक गनघु नपने के हो ?
√

२४८.
(क) बलत्तहरु (ख) चक्काहरु (र्) र्ाडीको रङ्ग

(घ) ब्रेक

वििरेन्सलबाट वगयर आयल थोपा थोपा चुवहन थालेपवछ के गनघपु छघ ?
२४९.

(क) बेिाबेिामा आयि र्थप्दे चिाउाँदै जाने (ख) कसरी चलु हएको हो ममगि र्री हाल्ने
(र्) आवाज नआउन्जेिसम्म चिाई राख्ने (घ) िािो नहन्जेिसम्म चिाई राख्ने

√

सवारीको चक्कािाई के िे लनयन्त्रर् र्र्ग ?
२५०.
(क) इलजजनमा

(ख) ब्रेक

(र्) बडी

(घ) ब्याट्री

√

ररभसघ लाइट कवत बेला बावलुँदैन ?
२५१.

(क) ब्रेक िर्ाउाँदा
(र्) एलक्सिेटर लर्थच्दा

√

(ख) ह्याडड व्रेक िर्ाउाँदा
(घ) मालर्थका सबै

विजल इवञ्जनको वसवलण्िरवभि के लाई कम्प्रेस गररन्छ ?
२५२.
(क) पानीिाई

(ख) ईन्धनिाई (र्) हावािाई (घ) मालर्थका सबै

√

एक्कासी िुट ब्रेक लाग्न कम भएमा के चेक गनघु पदघछ ?
२५३.

(क) चक्काको प्रेसर चेक र्ने
(र्) मास्टर लसलिडडर चेक र्ने

(ख) ब्रेक आयि िेभि चेक र्ने
(घ) मालर्थका सबै

√

जािो मौसममा इवन्जन स्टाटघ नभए स्टाटघ गनघ के गनघपु दघछ ?
२५४.

(क) स्टाटग स्वीच लर्थच्नु पदगर् (ख) मोलबिमा पानी र्थप र्नपगु दगर्
(र्) इन्धन र्थप र्नगु पदगर्
(घ) चोक प्रयोर् र्नगु पदगर्
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√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
सिारीमा भएको ब्याट्री कसरी चाजघ हुन्छ ?

२५५.

(क) र्ाडीको इलन्जनबाट
(र्) र्ाडीको डाईनामोबाट

√

(ख) र्ाडीको इन्धनबाट
(घ) मालर्थका कुनै पलन होईन

विप वस्टकको काम के हो ?
२५६.

(क) मोलबिको मात्रा चेक र्ने
(र्) िेिकोमात्रा लठक र्ने

√

(ख) पानीको मात्रा चेक र्ने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

एवक्सलेटरको काम के हो ?
२५७.

(क) इलन्जन ििाउने
(र्) लस्पड अनसु ार िेिको मात्रा लदने

√

(ख) िेि बन्द र्ने
(घ) धाँवु ा धेरै फाल्ने

वििररयवन्सयल काम के हो ?
२५८.

(क) चक्का घमु ाउने
(र्) चक्काको पङ्ग्चर टाल्ने

(ख) चक्कामा हावा भने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

गािीको एक्सलको मख्
ू य काम के हो ?
२५९.

(क) र्ाडीिाई र्थामेर राख्ने
(र्) मोशन चक्कासम्म पर्ु याउने

√

(ख) र्ाडीको िोड र्थाम्ने
(घ) फोर लिल्ड िर्ाउने

िाईपर भनेको के हो ?
२६०.

(क) र्लि बढाउने यन्त्र
(र्) र्ाडी पछ्ु ने टावेि

√

(ख) र्ाडी रोक्ने यन्त्र
(घ) लससा सफा र्ने यन्त्र

चालु इवन्जनमा विद्यतु उत्पादन गने यन्िको नाम के हो ?
२६१.
(क) स्टोरे ज ब्याट्री

(ख) चालजगङ्ग डायनामो (र्) ड्राइसेि

(घ) टचगिाइट

√

पेट्रोल इवन्जनलाई अको शब्दमा के भवनन्छ ?
२६२.

(क) लडजि इलन्जन
(र्) ग्यासोलिन इलन्जन

(ख) हाइड्रोलिक इलन्जन
(घ) मालर्थका सबै
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√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
ह्याण्ि ब्रेक कुन अिस्थामा लगाउनु खतराजनक मावनन्छ ?

२६३.

(क) उकािोमा
(र्) बलढ लस्पड भएको अवस्र्थामा

√

(ख) ओरािोमा
(घ) घम्ु िीहरुमा

स्टे ररङले कहाुँ काम गदघछ ?
२६४.
(क) अर्ाडीको चक्कामा (ख) पर्ालडको चक्कामा (र्) लर्यरमा (घ) इलन्जनमा

√

सिारीमा ब्रेकले कहाुँ काम गछघ ?
√

२६५.
(क) इलन्जनमा

(ख) स्टेररङ्गमा

(र्) चक्कामा

(घ) लर्यरमा

ब्रेकमा कुन वसस्टम जवित हुन्छ ?
२६६.
(क) मेकालनकि (ख) हाइड्रोलिक लसस्टम (र्) क र ख दबु ै हन (घ) क र ख दबु ै होइनन्

√

ब्याट्रीको लेभेल कम भएमा के हाल्नु पछघ ?
२६७.
(क) धाराको पानी हाल्ने (ख) लडस्टीिवाटर हाल्ने (र्) लमनरिवाटर (घ) िोरीको िेि

√

चोक वलभर कवतबेला बन्द गनघपु दघछ ?
२६८.

(क) इलन्जन बन्द भएपलर्
(र्) इलन्जन सट् ाटग भएपलर्

√

(ख) कुनै पलन बेिा
(घ) मालर्थका सबै

सिारी चलाउुँदा कालो धुिाुँ आएमा के गनघु पछघ ?
२६९.

(क) इन्धन र्थप्नु पर्ग
(र्) साइिेन्सर पाइप बन्द र्नगु पर्ग

(ख) इलजजन ममगि र्नगु पर्ग
(घ) मालर्थका सवै

√

गािी गुिेको गवत मापन गने यन्ि तलका मध्ये कुन होईन ?
√

२७०.
(क) हाइड्रोलमटर

(ख) र्थमगि लमटर (र्) हेक्टोलमटर

(घ) मालर्थका सबै

ब्याट्री ओभर चाजघ हुनबाट के ले बचाउुँछ ?
२७१.
(क) काबोरे टर (ख) कट आउट (र्) एयर कुिर (घ) कुनै पलन होइन
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√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
इवग्नशन स्िीच के सुँग सम्बवन्धत छ ?

२७२.

(क) इलन्जन र क्िचसाँर्
(र्) इलन्जन र ब्यालट्रसाँर्

√

(ख) इलन्जन र लर्यरबक्ससाँर्
(घ) मालर्थका सबै

गुविरहेको गािीको अगाविको दावहने चक्का पञ्चर हुुँदा गािी कता र्ुम्छ ?
√

२७३.
(क) किै घम्ु दैन

(ख) दायााँ लिर (र्) बााँया लिर

(घ) टक्क अलडन्र्

स्टे ररङ िक्समा कुन आयल रावखन्छ ?
√

२७४.
(क) ब्रेक आयि (ख) मोलवि

(र्) स्टेररङ्ग आयि

(घ) लरज

इवन्जनमा विद्यतु को मुख्य स्रोत के हो ?
√

२७५.
(क) पेट्रोि

(ख) ब्याट्री

(र्) मोलवि

(घ) लडजेि

तलका मध्ये के कारणले चवलरहेको गािीको इवन्जन बन्द हुदैन ?
२७६.

२७७.

(क) कम र्लिमा र्डु ेमा
(र्) इन्धन नलसकएमा

√

(ख) इलजजन सही अवस्र्थामा रहेमा
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइन

सिारी चालक प्रवशक्षण के न्रमा प्रयोग गररने चार पाङ्रे सिारी साधनको क्षमता
कवत तोवकएको छ ?

√

(क) ७९६ लस.लस. (ख) ७९८ लस.लस. (र्) ७९७ लस.लस. (घ) ७९५ लस.लस.

२७८.

सिारी चालक प्रवशक्षण के न्रमा प्रयोग गररने विद्यतु ीय तीन पाङ्रे सिारी
साधनको विद्युत क्षमता कवत तोवकएको छ?
(क) १००० वाट

(ख) ८०० वाट

√

(र्) ९०० वाट (घ) ७०० वाट

गािीको चक्का र्ुमाउने काम के ले गछघ ?
२७९.
(क) रे लडएटरिे (ख) लर्यरिे (र्) लडिे लन्सयििे (घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

रेवियटरमा तलका मध्ये के रावखदैन ?
२८०.
(क) पेट्रोि (ख) लडजेि

(र्) एलसड

(घ) मालर्थका सबै
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√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
इवञ्जनको शवि के ले वनयन्िण गछघ ?

√

२८१.
(क) एलक्सिेरेटरिे (ख) ब्रेकिे (र्) स्टेररङ्गिे (घ) क्िचिे
सिारीको इवन्जनमा करेन्ट वदने काम के ले गदघछ ?

√

२८२.
(क) एलक्सिेरेटरिे (ख) क्िचिे (र्) स्टेररङ्गिे (घ) स्पाकग प्िर्िे
िाईनामोको काम के हो ?
२८३.

(क) इलन्जनिाई करे न्ट सप्िाई र्ने
(र्) व्याट्री चाजग र्ने

√

(ख) रे लडएटरको पानी लचसो पाने
(घ) डाईनामोको काम नै र्ै न

इवञ्जनको पाटपज
ू ाघलाई तलका मध्ये के ले वचल्लो बनाउुँछ ?
√

२८४.
(क) लरज

(ख) मोलबि

(र्) स्टेररङ्ग आयि

(घ) मालर्थका सबै

फ्यल
ू नाप्न तलका मध्ये कुन प्रयोग गररदैन ?
√

२८५.
(क) स्पीडोलमटर (ख) र्थमगलमटर (र्) टेलिस्कोप (घ) कुनै पलन होइन
तलका मध्ये ब्रेकको काम कुन होइन ?
२८६.

(क) र्ाडीको लस्पड बढाउने
(र्) र्ाडीिाई ब्याक र्ने

√

(ख) र्ाडीिाई मोड्ने
(घ) मालर्थका सबै

सिारी चलाउनु पिू घ के गनघु पछघ ?
२८७.

(क) सवारीको अवस्र्थाको लनरीक्षर् र्ने
(र्) मेकालनकि इलजजलनयरिाई खबर र्ने

(ख) ट्रालफकिाई खबर र्ने
(घ) मालर्थका सबै

√

फ्यानलाई र्ुमाउने काम के ले गछघ ?
√

२८८.
(क) एलक्सिेरेटरिे

(ख) क्िचिे (र्) फ्यान बेल्टिे

(घ) मालर्थका सबै

गािीमा फ्यूलको मािा हेनघ के हेनघु पछघ ?
२८९.
(क) फ्यि
ु लमटर (ख) लस्पडोलमटर (र्) र्थमागलमटर
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(घ) मालर्थका सबै

√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
एवक्सलेटरको मख्
ु य काम के होइन ?

२९०.

(क) इलजजन ििाउने काम

(ख) िेि बन्द र्ने काम

(र्) प्रदषू र् कम र्ने काम

(घ) मालर्थका सबै

√

स्टे ररङले कहाुँ काम गदैन ?
√

२९१.
(क) लर्यरमा

(ख) इलजजनमा

(र्) ब्रेकमा

(घ) कुनै पलन होइन

(र्) स्टेररङ्ग्र्मा

(घ) मालर्थका सबै

ब्रेकले के मा काम गदैन ?
√

२९२.
(क) इलजजनमा

(ख) लर्यरमा

सिारी साधनमा वबजुलीको मुख्य स्रोत कुन हो ?
√

२९३.
(क) इन्धन (ख) इलजजन (र्) डायनामो

(घ) कुनै पलन होईन

मोविललाई विवभन्न पाटघ पज
ु ाघमा पुर्याउने काम के ले गछघ ?
√

२९४.
(क) चोकिे (ख) आयि पम्पिे (र्) काबगरु े टरिे (घ) मालर्थका सबै
इवञ्जनमा कुन तेल हावलन्छ?

√

२९५.
(क) मरट्टिेि (ख) ब्रेक आयि (र्) इलजजन आयि (घ) लडजेि आयि
विजेल इवञ्जन स्टाटघ हुन के को आिश्यकता पछघ ?
२९६.
(क) लडजेि र हावा (ख) स्पाकग प्िर् (र्) पेट्रोि र हावा (घ) करे न्ट

√

गािीको चक्का पानीमा िुबेको अिस्थामा कुन पाटघले राम्रो काम गदैन ?
√

२९७.
(क) िाइट (ख) क्िच

(र्) फुटब्रेक (घ) ह्याडड ब्रेक

सिारी साधनमा वस.वस. भनेको के हो ?
२९८.

(क) इलन्जनको क्षमिा

(ख) ब्रेकको क्षमिा

(र्) लर्यर बक्सको क्षमिा

(घ) मालर्थका सबै

36

√

प्र.स.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न
िकघ सपको कायघ तलकामध्ये कुन हो ?

२९९.

(क) लबलरएका सवारी बनाउने
(र्) सवारीको बडी बनाउने

(ख) सवारीको लफलनलसङ्ग र्ने
(घ) मालर्थका सबै

√

ड्राईवभङ प्रवशक्षण के न्रको कायघ तलका मध्ये कुन हो ?
३००.

(क) िाइसेन्स फाराम भनग सहयोर् र्ने
(र्) ट्रायि परीक्षामा लसकाउने

(ख) िाइसेन्स फारम दिाग र्राई लदने
(घ) सवारी साधन चिाउन प्रलशक्षर् लदने

37

√

४. िातािरण प्रदूषण सम्बन्धी अिधारणात्मक ज्ञान
प्र.न.ं

सही उत्तर
क ख ग र्

प्रश्न

३०१. सिारी प्रदूषण भन्नाले के बवु झन्छ ?
(क) इलन्जनमा रालखने मोलबि
(र्) सवारी लभत्रको फोहोर

√

(ख) सवारीमा रालखने इन्धन
(घ) सवारीबाट लनस्कने धवु ााँ

३०२. सिारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सिारीको कुन भागले प्रभाि पादघछ ?
(क) ब्रेकिे

(ख) लर्यर बक्सिे

(र्) ईन्धनिे

√

(घ) इलन्जनको अवस्र्थािे

३०३. सबैभन्दा कम प्रदूषण गने इवञ्जन कुन हो ?
(क) लडजि इलजजन (ख) पेट्रोि इलजजन (र्) लवद्यिु इलजजन

√

(घ) कोईिा इलजजन

३०४. हनघको कारणले कस्तो प्रदूषण हुने गदघछ ?
√

(क) हावाको प्रदषू र् (ख) माटोको प्रदषू र् (र्) पानीको प्रदषू र् (घ) ध्वनी प्रदषू र्
३०५. टु–स्ट्रोक र िोर–स्ट्रोक इवञ्जनका सिारी साधनमध्ये कुनले िातािरण प्रदूषण बढी
गराउुँछ ?
(क) टु–स्ट्रोकिे

(ख) फोर–स्ट्रोकिे (र्) क र ख दवु ै

(घ) कुनै पलन होइनन्

√

३०६. प्रदूषणमुि सहर बनाउनलाई कुन गािी सञ्चालनमा ल्याउदा उपयुि हुन्छ ?
(क) लवद्यिु ीय

(ख) लडजेि

(र्) पेट्रोि (घ) ग्यास

√

ं ावलत सिारी साधनको प्रदूषण कहाुँ परीक्षण हुन्छ ?
३०७. विद्युतबाट सच
(क) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्
(र्) यािायाि व्यवस्र्था कायागिय

(ख) लवद्यिु प्रालधकरर्
(घ) कुनै पलन होईन

√

३०८. कस्तो क्षेिमा हनघ बजाउनु हुुँदैन ?
(क) मि
(ख) ट्रालफक जाम भएको क्षेत्र
ू सडक
(र्) लवद्यािय र अस्पिाि नलजक (घ) नारा जि
ु सु भएको ठाउाँमा
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३०९. सिारी साधनको धिु ाुँ कहाुँबाट बावहर वनष्ट्कन्छ ?
(क) साईिेन्सर

(ख) इलन्जन

(र्) लर्यर

(घ) एक्सि

√

३१०. हाल कुन सिारी प्रदूषण मापदण्ि लागू भएको हो ?
(क) लव.स.ं २०५४

√

(ख) लव.सं. २०४९ (र्) लव.सं. २०७९ (घ) लव.सं. २०५६

३११. सिारीको प्रदूषण जाुँचपास वकन गररन्छ ?
(क) सवारीको अवस्र्था ठीक र्/र्ै न र्थाहा पाउन
(र्) क र ख दवु ै

√

(ख) सवारी दघु टग नाबाट बचाउन
(घ) कुनैपलन होइन

३१२. सिारीको प्रदूषण जाुँचपास कसले गदघछ ?
(क) सवारी परीक्षर् कायागियिे
(र्) ट्रालफक प्रहरी कायागियिे

√

(ख) यािायाि व्यवस्र्था कायागियिे
(घ) क र ख दवु ैिे

३१३. वनम्नमध्ये कुन प्रकारको साधनमा सिारी प्रदूषण मापदण्ि,२०६९ लागू हुदैन ?
(क) लनजी सवारी साधनहरु
(र्) डोजर िोडर जस्िा संयन्त्रहरु

√

(ख) ठूिा बसहरु
(घ) सबैिाई िाग्र्

३१४. प्रदूषण पास वस्टकर नभएको सिारीसाधन वनषे वधत क्षेिमा चलाएमा के हुन्छ ?
(क) जररवाना

(ख) सवारी जफि

(र्) कै द

(घ) क र ख दवु ि
ै े

√

३१५. कुन सिारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गनघु पदैन ?
(क) पेट्रोिबाट चल्ने
(र्) लडजेिबाट चल्ने

(ख) लवद्यिु बाट चल्ने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

३१६. सिारीको प्रदूषण जाुँचपास कसले गदैन ?
(क) सवारी परीक्षर् कायागियिे
(र्) ट्रालफक प्रहरी कायागियिे

(ख) यािायाि व्यवस्र्था कायागियिे
(घ) कुनै पलन होइन

३१७. सिारी प्रदूषण जाुँचमा सामान्यतया के को परीक्षण गररन्छ ?
(क) ब्रेकको (ख) बडीको (र्) धाँवु ाको (घ) इन्धनको
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३१८. सिारी साधनको जाुँचपासको काम कसले गदघछ ?
(क) भौलिक पवू ागधार िर्था यािायाि मन्त्राियिे
(र्) ट्रालफक प्रहरी कायागियिे

√

(ख) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्िे
(घ) यािायाि व्यवस्र्था कायागियिे

३१९. सिा टे म्पोमा कुन रङको वस्टकर टाुँसेको हुन्छ ?
(क) लनिो (ख) रािो

(र्) हररयो

√

(घ) कुनै पलन होइन

३२०. सिारीको धुिाुँका कारण के प्रदूषण हुन्छ?
(क) वायक
ु ो प्रदषू र् (ख) माटोको प्रदषू र् (र्) पानीको प्रदषू र् (घ) ध्वनीको प्रदषू र्

√

३२१. कुन इन्धनबाट बढी प्रदूषण हुन्छ ?
(क) लवद्यिु ीय

(ख) लडजेि

(र्) पेट्रोि

√

(घ) ग्यास

३२२. जाुँचपास प्रमाणपि कस्ता सिारीलाई आिश्यक हुन्छ ?
(क) लनजी सवारी

√

(ख) भाडाका सवारी (र्) सरकारी सवारी (घ) मालर्थका सबै

३२३. मोटरसाइकलको प्रदूषण जाुँच कहाुँ गराउनु पछघ ?
(क) यािायाि व्यवस्र्था कायागिय
(र्) वकग सप

(ख) ग्यारे ज
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

३२४. प्रदूषण वस्टकर कस्तो रङ्गको हुन्छ ?
(क) हररयो

(ख) लनिो

(र्) पहेिो

(घ) रािो

३२५. प्रदूषण जाुँच नगरी सिारी चलाए के हुन्छ?
(क) कै द (ख) जररवाना

(र्) क र ख दवु ै

(घ) के ही पलन हदैन

√
√

३२६. सरकारी गािीको प्रदूषण जाुँच कवत कवत समयमा गररन्छ?
(क) ६/६ मलहनामा (ख) १/१ वषगमा (र्) २/२ वषगमा (घ) ३/३ मलहनामा
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ं े त गछघ ?
३२७. सिारी साधनमा टाुँवसने हररयो वस्टकरले के लाई सक
√

(क) सवारी साधनको प्रदषू र् जााँच भएको र् (ख) सवारी साधन प्रदषू र्रलहि र्
(र्) क र ख दवु ै
(घ) कुनै पलन होइन
३२८. तलका मध्ये कुन सिारीले धुिाुँ िाल्दैन?
(क) बस

(ख) लमलन बस

(र्) ट्रक

√

(घ) ट्रिीबस

३२९. प्रदूषण कसरी कम गनघ सवकन्छ ?
(क) एयर कलन्डसन र लहटर कम प्रयोर् र्रे र
(र्) सवारी साधन कम चिाएर

√

(ख) इलजजन ठीक अवस्र्थामा राखेर
(घ) मालर्थका सबै

३३०. सिारी प्रदूषण वनयम कुन कुन स्थानमा लागु भएको छ ?
(क) काठमाडौं उपत्यकामा
(ख) वीरर्जज बजारमा
(र्) लवराटनर्र उपमहानर्रपालिकामा (घ) नेपाि भर
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३३१. सिक सरु क्षा भन्नाले के लाई जनाउुँछर?
(क) सवारी साधन चािकिे होलशयारी अपनाउनु
(र्) सडकमा र्डु ेका सवारी साधनिाई महत्व लदनु

√

(ख) सवारी लनयमको पािना र्नगु
(घ) मालर्थका सबै

३३२. सिारीलाई मोि्दा कुन लाईट बाल्नु पछघ ?
(क) फर् िाईट

(ख) हेड िाईट

(र्) ब्रेक िाईट

√

(घ) साइड िाईट

३३३. रातो ट्राविक लाईटको अथघ के हो ?
(क) सिकग हने सक
ं ेि
(र्) सरु लक्षि हने सक
ं ेि

√

(ख) सवारी साधन रोक्ने सक
ं ेि
(घ) कुनै पलन होइन

३३४. हनघको प्रयोग कुन बेला गनघपु छघ ?
(क) नभई नहने पररलस्र्थलिमा मात्र प्रयोर् र्ने
(र्) धेरै लभड भएको ठाउाँमा बजाउने

(ख) हनग बजाउाँदै नबजाउने
(घ) मालर्थका सबै

√

३३५. कस्तो अिस्थामा सिारी साधन रोक्नु पदघछ ?
(क) दोबाटो चौबाटोमा ट्रालफक बत्तीिे रोक्ने संकेि र्रे मा
(ख) जेब्रा क्रलसङ्गमा मालनस ओहोर दोहोर र्रे को ठाउाँमा
(र्) ट्रालफक प्रहरीिे रोक्न संकेि र्रे मा

√

(घ) मालर्थका सबै

३३६. जेब्रा क्रवसङ सिकको कुन भागमा रावखन्छ ?
(क) मख्ू य चोकमा (ख) सबै चोकमा

(र्) चोक बाहेक अन्यत्र

(घ) मालर्थका सबै

√

३३७. कस्तो ठाउुँमा सिारीको गवत कम गनघु पछघ ?
(क) लवद्यािय क्षेत्र (ख) बाक्िो बस्िी भएको ठाउाँ (र्) चौवाटो

√

(घ) मालर्थका सबै

३३८. वतब्र गवतमा सिारी चलाएमा के हुन्छ ?
(क) सवारी चिाउने सीप बढ्र्
(र्) दघु टग ना हने सभं ावना हन्र्

(ख) लर्टो र्न्िव्यमा पलु र्न्र्
(घ) सवारी परु ानो हन्र्
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३३९. जेब्रा क्रवसङ के का लावग बनाईएको हुन्छ ?
√

(क) सवारीिे सडक पार र्नग (ख) जनावरिे सडक पार र्नग
(र्) सवारी साधन रोक्न
(घ) पैदि यात्रि
ु े सडक पार र्नग
३४०. विद्यालय तथा अस्पताल अगािी सिारी चलाउुँदा के गनघु हुुँदैन ?
(क) हनग बजाउनु हदाँ नै
(र्) ओभरटेक र्नगु हदाँ नै

(ख) िीव्र र्लिमा चिाउनु हदाँ नै
(घ) मालर्थका सबै

√

३४१. बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रवत र्ण्टा कवत गवतमा सिारी चलाउनु पछघ ?
(क) ४० लकिोलमटर भन्दा कम
(र्) ३५ लकिोलमटर भन्दा कम

(ख) ४० लकिोलमटर भन्दा कम
(घ) मालर्थका सबैदवु ै

√

३४२. सिारी दुर्घटना भएमा चालकले कसलाई खबर गनघु पदघछ ?
(क) नलजकको प्रहरीिाई
(र्) घाइिेका आफन्ििाई

√

(ख) नलजकका बालसन्दािाई
(घ) मालर्थका सवै

३४३. मावनसले बाटो काट्न लागेको समयमा आफ्नो सिारीलाई के गनघु पछघ ?
(क) हाििे ईशारा र्ने
(र्) सवारी फकागउने

√

(ख) सवारीको र्लि बढाउने
(घ)सवारीको र्लि कम र्री बाटो काट्न लदने

३४४. सिारी चलाउुँदा वसट बेल्टको प्रयोग वकन गररन्छ ?
(क) राम्रो देखाउन
(र्) दघु टग ना भए कम क्षलि होस् भनेर

(ख) ट्रालफक प्रहरीको कारवाहीबाट बच्न
(घ) मालर्थका सबै

√

३४५. बाटोमा टायर पंचर भएमा के गनघु हुन्छ ?
(क) वास्िा नर्री कुदाउने
(ख) र्ाडी र्े उ िर्ाई र्ोडेर जाने
(र्) स्पेयर टायर प्रयोर् र्री पचं र टाल्ने (घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

३४६. सिारी साधन बायाुँ मोि्दा के गनघपु दघछ ?
(क) र्ाडीको ब्रेक िर्ाउने र रोक्ने
(र्) बायााँ साईडिाईट बािेर मोड्ने

(ख) दायााँ साईड िाईट बािेर मोड्ने
(घ) बेस्सरी हनग बजाउने
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३४७. सरु क्षाका दृविले कस्तो समयमा यािा नगनघु राम्रो मावनन्छ ?
√

(क) मसु िधारे पानी परे को बेिा
(ख) बाक्िो लहउाँ परे को समयमा
(र्) बाक्िो कुलहरो िार्ेको समयमा (घ) मालर्थमा सबै
३४८. बाटोमा गुविरहेको सिारीको गवत पत्ता लगाउुँदा प्रहरीले प्रयोग गने साधन कुन हो?
(क) राडर र्न (ख) रे स र्न

(र्) लस्पड र्न

√

(घ) कुनै पलन होइन

३४९. रातो ट्राविक लाईटको अथघ के हो?
(क) सिकग हने सक
ं ेि
(र्) जाने सक
ं ेि

√

(ख) सवारी साधन रोक्ने सक
ं ेि
(घ) कुनै पलन होइन

३५०. उवछन्ने (ओभरटे क गने) कायघ गदाघ कस्तो प्रकारले गनघु पदघछ ?
(क) साँधै दायााँबाट
(र्) लसधा बाटो र सरु लक्षि भएमा

√

(ख) हनग बजाएर
(घ) मालर्थका सबै

३५१. गोलो र्म्ु तीमा कताबाट आउने सिारी साधनलाई पवहलो प्राथवमकता वदनु पदघछ ?
(क) दायााँबाट आउनेिाई
(र्) पर्ालडबाट आउनेिाई

√

(ख) बायााँबाट आउनेिाई
(घ) मालर्थका कुनै पलन होईनन्

३५२. ओभरटे क गदाघ कुन साईिबाट गनघपु छघ ?
(क) बायााँबाट

(ख) दायााँबाट

(र्) दबु ै साईडबाट (घ) कुनै साईडबाट पलन होइन

√

३५३. दुर्घटनामा परेको कस्तो र्ाइतेलाई कृविम अवक्सजन वदनु पदघछ ?
(क) सामान्य (ख) रर्ि बलर्रहेको (र्) बेहोस अवस्र्थामा रहेको

(घ) होसमा रहेको

√

ू ना गनघु पदैन?
३५४. सिारी दुर्घटना भएमा कसलाई सच
(क) नलजकको प्रहरीिाई
(र्) घाइिेका आफन्ििाई

(ख) नलजकका बालसन्दािाई
(घ) सडक यात्रि
ु ाई

√

ं े त वदनु पदघछ?
३५५. ओभरटे क गदाघ अगाविको सिारीलाई कसरी सक
(क) हेड िाईट बािेर (ख) हनग बजाएर (र्) साइड िाईट बािेर (घ) मालर्थका सबै
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३५६. वदनमाभन्दा रातमा वकन दुर्घटनाको सम्भािना बढी हुन्छ ?
(क) बढी र्लि र लभलजलबलिटी कम हनािे
(र्) यात्रहु रुिे मादक पदार्थग सेवान र्नागिे

(ख) बढी सवारी र्डु ् ने हनािे
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइनन्

√

३५७. कस्तो ठाउुँमा सिारीको गवत कम गनघु पदैन ?
(क) बाक्िो बस्िी भएको ठाउाँमा
(र्) चौबाटोमा

√

(ख) स्कूि क्षेत्रमा
(घ) खल्ु िा बाटोमा

३५८. सिारी चलाउुँदा के गनघु हुुँदैन ?
(क) मोबाईिमा कुरा र्नगु हदाँ नै
(र्) यात्रसु र्ाँ झर्डा र्नगु हदाँ नै
३५९.

√

(ख) मादक पदार्थग सेवा र्नगु हदाँ नै
(घ) मालर्थका सबै

रातको समयमा गािी पाकघ गदाघ बावलने लाईट कुन हो ?
(क) हेड िाईट (ख) साईड िाईट

√

(र्) पालकग ङ्ग िाईट (घ) कुनै पलन होइन

३६०. पछावि आएको सिारीले ओभरटे क गनघ लाग्दा के गनघपु छघ ?
(क) आफ्नो सवारीको र्लि बढाउने
(र्) हनग बजाउने

√

(ख) आफ्नो सवारी स्िो र्री साईड लदने
(घ) के ही नर्ने

३६१. बढी उकालोमा सिारी चलाउुँदा कुन वगयरमा सिारी चलाउनु पदघछ ?
(क) एक लर्यरमा
३६२.

(ख) दईु लर्यरमा (र्) िीन लर्यरमा

(घ) चार लर्यरमा

√

लुवकङ ग्लास कुन बखत हेनघु पदघछ ?
√

(क) ओभरटेक र्दाग (ख) व्याक र्दाग (र्) दायााँबायााँ मोड्दा (घ) मालर्थका सबै
३६३. आफ्नो सिारीभन्दा पछाविको सिारीले ओभरटे क गनघ लाग्दा के गनघु हुुँदैन ?
(क) स्िो र्री साइड लदन

(ख) र्लि बढाउन

(र्) हनग बजाउन

√

(घ) ख र र्

३६४. सिारी चलाउुँदा चालकको अिस्था कस्तो हुनु जरुरी छ ?
(क) सफा िुर्ा िर्ाएको
(र्) जत्तु ा िर्ाएको

(ख) िार्ू पदार्थग सेवन नर्रे को
(घ) रािभर नसिु ेको
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३६५. सिारीको यावन्िक अिस्था वठक नभएमा सिारी चालकले सिघप्रथम कसलाई
जानकारी गराउनु पछघ ?
(क) ट्रालफक प्रहरी
(र्) सवारी धनी वा व्यवस्र्थापक
३६६.

√

(ख) नलजकको प्रहरी कायागिय
(घ) लजल्िा प्रशासन कायागिय

सिारी रोक्दा कस्तो ठाउुँमा रोक्नु पदघछ ?
(क) बस स्पटप नलजक
(र्) पालकग ङ्ग िेलखएको ठाउाँमा

√

(ख) भीडभाड भएको ठाउाँमा
(घ) सडकको बीचमा

३६७. साईि रोिबाट मेन रोिमा पस्ने बेलामा चालकले के गनघपु दघछ ?
(क) लस्पडमा र्ाडी ल्याएर पस्ने
(र्) लसग्नि लदाँदै सरु लक्षि र्लिमा प्रवेश र्ने

√

(ख) मेनरोडको बीचमा र्ाडी रोक्ने
(घ) लसग्नि नलदई पस्ने

३६८. सिारी ब्याक गदाघ के गनघु पछघ ?
(क) इलन्जन रे स र्ने
(ख) ररयरभ्यू लमररद्वारा पर्ालड सवारी/पदयात्री र्, र्ै न हेने
(र्) र्ाडी रोकी झरे र पर्ालड हेने (घ) हनग बजाउने

√

३६९. तपाई आफ्नो सिारी स्टाटघ गनघु भन्दा पवहले के गनघहु ुन्छ ?
(क) िेि चेक र्र्ुग
(ख) लर्यर चेक र्र्ुग
(र्) ब्रेक िर्था इलडडके टर िाइट चेक र्र्ुग (घ) मालर्थका सबै

√

ु हुन्छ ?
३७०. कस्तो अिस्थामा ह्याण्ि ब्रेक लगाउनु उपयि
(क) र्ाडी स्टाटग र्दाग
(र्) र्ाडी रोक्न िाग्दा

(ख) र्ाडी रोके र राख्दा
(घ) लर्टो रोक्नु पदाग

३७१. सिारी दुर्घटना हुनाको कारण के हो ?
(क) मानवीय र्ल्िी (ख) मेलशनको र्ल्िी (र्) सडकको दरु ाअवस्र्था (घ) मालर्थका सबै

√

√

३७२. एकतिी बाटोमा अचानक लेन बदल्दा कुन गािीसुँग दुर्घटना हुने सम्भिना हुन्छ ?
(क) अर्ाडीबाट आइरहेको र्ाडीसाँर् (ख) दायााँबाट आएको र्ाडीसाँर्
(र्) बायााँबाट आएको र्ाडीसाँर्
(घ) पर्ालडबाट आएको र्ाडीसाँर्
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३७३. गािी व्याक गदाघ के गनघु पछघ ?
√

(क) व्याक लर्यर िर्ाउने (ख) साईड लमरर हेने (र्) एलक्सिेटर दवाउने (घ) मालर्थका सबै
३७४. सिारी चालकको अिस्था देहायका मध्ये कस्तो हुनु जरुरी हुन्छ ?

√

(क) देख्ने शलि राम्रो भएको (ख) नर्थाके को (र्) मलदरा सेवन नर्रे को (घ) मालर्थका सवै
३७५. हतार भएको समयमा सिारी कसरी चलाउनु पदघछ ?
(क) हनग पटक पटक बजाउदै चिाउने
(ख) ब्रेक िाईट बाल्दै, हाि हल्िाउदै चिाउने
(र्) ईमरजेन्सी िाईट बािी सरु लक्षि र्लिमा चिाउने
(घ) जसरी भए पलन लर्टो पग्ु ने उपाय खोज्ने

√

३७६. टवनघङमा गािी चलाउुँदा कसरी चलाउनु पदघछ ?
(क) िो लर्यरमा चिाउने
(र्) टलनगङ्ग अर्ाडी नै २–३ पटक हनग बजाउने

√

(ख) लस्पड कम र्ने
(घ) मालर्थका सबै

३७७. सिारी दुर्घटना हुुँदा पीवित पक्षलाई क्षवतपवू तघ भराई वदने कतघव्य कसको हो ?
(क) सवारी धनी
(र्) ट्रालफक प्रहरी

(ख) प्रमख
ु लजल्िा अलधकारी
(घ) यािायाि व्यवस्र्था कायागिय

√

३७८. मादक पदाथघ सेिन गरी सिारी चलाएमा के हुन्छ ?
√

(क) दघु टग ना हन सक्र् (ख) जररवाना हन्र् (र्) मालर्थका दवु ै (घ) रमाइिो हन्र्
३७९.

वसटबेल्ट वकन प्रयोग गनघपु छघ ?
(क) आरामको िालर्
(र्) सरु लक्षि यात्राको िालर्

√

(ख) जररवानाबाट बच्न
(घ) मालर्थका कुनै पलन होईन

३८०. दुर्घटनामा र्ाइते भएका व्यविलाई सिघप्रथम के गनघु पदघछ ?
(क) अस्पिाि िैजानु पर्ग
(ख) प्रार्थलमक उपचार र्नगु पदगर्
(र्) लभडबाट अिर् र्नगु पदगर् (घ) के ही र्नगु पदैन
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३८१. दुर्घटनामा परेको र्ाइतेलाई तुरुन्त कुनै खानेकुरा खान वदन हुन्छ वक हुुँदैन ?
(क) हन्र्
(र्) घाइिेको इच्र्ा अनसु ार र्ने

(ख) हदाँ नै
(घ) घटनामा उपलस्र्थि व्यलिहरुसाँर् सल्िाह र्री लदने

√

३८२. पानी परेको बखत सिारी चलाउुँदा के कुराको िर हुन्छ ?
(क) र्ाडीको चक्का लचप्िने
(ख) भनेको बेिा ब्रेक निाग्ने
(र्) पैदियात्रि
ु ाई लहिो छ्यालपन सक्ने (घ) मालर्थका सबै

√

३८३. जेब्रा क्रवसङमा के गनघु हुदैन ?
(क) सवारी लिव्र र्लिमा चिाउन
(र्) सवारी साधन रोक्न

(ख) ट्रालफक प्रहरी उलभन
(घ) मालर्थका सबै

√

३८४. सिारी साधन दायाुँ मोि्दा के गनघपु दघछ ?
(क) बायााँ साईडिाईट लदई मोड्ने
(र्) दायााँ साईडिाईट लदई मोड्ने

(ख) हेडिाईट बािी मोड्ने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होइन्

√

३८५. उकालोमा गािी रोक्दा के के गनघपु दघछ ?
(क) ओट िर्ाउने
(र्) हेडडब्रेक िर्ाउने

(ख) पलहिो लर्यरमा राख्ने
(घ) मालर्थका सबै

√

३८६. बाक्लो कुवहरो िा हुस्सु लागेको बेला सिारी साधन देख्न कुन बवत्त बाल्नुपदघछ ?
(क) हेडिाईट

(ख) ब्रेक िाईट

(र्) फर् िाईट (घ) साईड िाईट

√

३८७. टी जक्सन आइपुग्न लाग्दा आप्नो सिारीलाई के गनघपु छघ ?
(क) दायााँ बााँयाका सवारी पास हन लदने
(ख) सवारी रोक्ने
(ख) र्लि कम र्री बाटो सरु लक्षि भएपलर् मात्र अलघ बढ्ने (घ) मालर्थका सबै
३८८.

√

सिारीमा मोविलको प्रयोग वकन गररन्छ ?
(क) इन्धन बचाउन
(ख) इलन्जन सचं ािन सहज पानग
(र्) सवारी िीब्र र्लिमा चिाउन (घ) मालर्थका सबै
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ं े त गदघछ ?
३८९. सिारीबाट वनस्कने कालो धुँिु ाले के सक
(क) साईिेन्सर पाईप लबरको
(र्) इलन्जन लबरको

√

(ख) साइिरे न्सर नभएको
(घ) इन्धन नभएको

३९०. कस्तो अिस्थामा क्लच दबाएर गािी चलाउुँदा खतरा हुन्छ ?
(क) ओरािोमा

(ख) बढी लस्पडमा (र्) मोडमा
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(घ) मालर्थका सबै

√
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जेब्रा क्रसमा गािी पग्ु दा हररयो बत्ती बलेमा के गनघपु छघ ?
३९१

(क) सरासर अर्ालड बढ्ने
(र्) सवारी अर्ालड बढाउन ियारी अवस्र्थामा रहने

(ख) सवारी रोक्ने
(घ) मालर्थका सबै

√

जेब्रा क्रवसङमा गािी पग्ु दा पहेल
ुँ ो बत्ती बलेमा के गनघपु छघ ?
३९२

(क) सरासर अलघ बढ्ने
(र्) सवारी अर्ालड बढाउन ियारी अवस्र्थामा रहने

√

(ख) सवारी रोक्ने
(घ) मालर्थका सबै

गवतशून्य रेखाले के सक
ं े त गछघ ?
३९३

(क) र्ाडी रोक्ने
(र्) र्ाडी फकागउने

√

(ख) र्ाडीको र्लि कम र्ने
(घ) र्ाडी लिब्र र्लिमा चिाउने

जेब्रा क्रसमा गािी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा के गनघपु छघ ?
३९४

√

(क) सरासर अलघ बढ्ने
(ख) सवारी रोक्ने
(र्) सवारी अर्ालड बढाउन ियारी अवस्र्थामा रहने (घ) मालर्थका सबै
सिारी साधनको पछाविको रातो बत्ती बलेमा के बझ्ु नपु दघछ ?

३९५

(क) लर्यर पररविगन र्रे को
(र्) ब्रेक िर्ाइ रहेको

√

(ख) साइड लदएको
(घ) लस्पड बढाउन िार्ेको

तीनकुने (विभुज) आकारको ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

३९६
(क) सचू नामि
ू क

(ख) सचेिनात्मक (र्) प्रलिबन्धात्मक (घ) मालर्थका सबै

चारकुने (आयात िा िगाघकार) आकारको ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
३९७
(क) सचू नामि
ू क

(ख) सचेिनात्मक (र्) प्रलिबन्धात्मक
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√
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ित्त
ृ ाकार आकारको ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

३९८
(क) सचू नामि
ू क

(ख) सचेिनात्मक (र्) प्रलिबन्धात्मक

(घ) मालर्थका सबै

सिकको रेखाङ्कन वकन गररन्छ?
३९९
(क) सवारी सहज बनाउन

(ख) सडक राम्रो पानग (र्) जररवाना र्नग (घ) मालर्थका सबै

√

सिकको रेखाङ्कन गनघ तलकामध्ये कुन रङको प्रयोग गररंदैन ?
√

४००
(क) सेिो

(ख) पहे ाँिो

(र्) रािो

(घ) कािो

जेब्रा क्रवसङ्गको रेखाङ्कन गनघ कुन रङको प्रयोग गररुँदैन ?
४०१
(क) पहे ाँिो (ख) कािो (र्) सेिो (घ) मालर्थका कुनै पलन होइन

√

सिकको मध्य भागमा कोररएको लगातार सेतो रेखाले के जनाउुँछ ?
४०२

(क) रे खा क्रस र्नग नसलकने
(र्) मालर्थका दबु ै

√

(ख) रे खा क्रस र्नग सलकने
(घ) मालर्थका कुनै पलन होईन

ट्राविक लाइटमा कवत वकवसमका रङ्वगन बत्तीहरु हुन्छन् ?
४०३
(क) २ लकलसमका

(ख) ३ लकलसमका (र्) ४ लकलसमका

(घ) ५ लकलसमका

√

ट्राविकले वदने इशारा कसका लावग हुन्छ ?
४०४

(क) सवारी चािकका िालर्
(र्) पैदियात्री र सवारी चािकका िालर्

(ख) पैदि यात्रीका िालर्
(घ) कुनै पलन होईन

√

ट्राविक बवत्तको रङ वनम्नमध्ये कुन होइन?
४०५
(क) पहे ाँिो (ख) राि (र्) हररयो (घ) कािो
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अटोमेवटक ट्राविक सक
ं े त भनेको के हो ?
४०६

(क) सडक र्े उमा रालखएको लचन्ह
(र्) ट्रालफक प्रहरी र्ने संकेि

√

(ख) सडकमा रालखएको लवद्यिु ीय बत्ती
(घ) कुनै पलन होइन

ट्राविक वचन्हको पालना गनघु कसको कतघव्य हो?
√

४०७
(क) सवारी चािकको (ख) पैदि यात्रीको (र्) ठूिा सवारीको

(घ) मालर्थका सबै

ट्राविक सक
ं े त भनेको के हो?
४०८

(क) सवारी चािकिे लदने सक
ं ेि
(र्) सडक लनयम पािना र्नग रालखएको सक
ं ेि

√

(ख) प्रहरीिे लदने सक
ं ेि
(घ) मालर्थका सबै

अन्तराघवष्ट्ट्रय ट्राविक वचन्ह कवत प्रकारका हुन्छन?्
√

४०९
(क) दईु प्रकारका

(ख) िीन प्रकारका (र्) चार प्रकारका (घ) लनलिि र्ै न

लेन छुट्याउने सक
ं े त सिकको कुन भागमा कोररएको हुन्छ?
४१०

(क) दायााँलिरको र्े ऊमा
(र्) सडकको बीचमा

√

(ख) बायााँलिरको र्े उमा
(घ) जिा कोरे पलन हन्र्

राजमागघमा वदशा सक
ं े त गनघ रावखएका बोिघको रङ कस्ता हुन्छन?्
√

४११
(क) हररयो (ख) रािो (र्) रािो

(घ) कािो

लेनलाइन र जेब्रा क्रवसङलाई के पवन भवनन्छ?
४१२
(क) सडक मालकग ङ्ग

(ख) ट्रालफक मालकग ङ्ग

(र्) हटस्पोट

(घ) मालर्थका सबै

√

प्रवतबन्धात्मक ट्राविक वचन्ह कस्तो आकारको हुन्छ?
४१३
(क) र्ोिाकार

(ख) लत्रभजू ाकार

(र्) वर्ागकार
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चौबाटोमा ट्राविक लाइट वकन रावखन्छ?
४१४

(क) चािकिे रािी बाटो देखोस् भनेर
(र्) सवारी मोड्न

√

(ख) ट्रालफक कन्ट्रोि र्नग
(घ) सवारी पाकग र्नग

तलकामध्ये सिकमा ट्राविक कन्ट्रोल के ले गदैन?
४१५

(क) ट्रालफक प्रहरी
(र्) सडक रे खा

√

(ख) यािायाि व्यवस्र्था लवभार्
(घ) ट्रालफक संकेि
यस्तो ट्राविक वचन्हले के लाई जनाउुँछ ?

४१६

√

(क) वर्ागकार
(ख) आयािकार
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि (घ) अस्पिाि
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४१७

√

(क) एकिफी बाटो (ख) दईु िफी बाटो
(र्) पवू िग फग
(घ) पलिमिफग
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४१८
(क) पसि

(ख) वकग सप

(र्) घर

(घ) पालकग ङ्ग स्र्थि

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४१९

(क) धालमगक क्षेत्र
(र्) अस्पिाि

√

(ख) आवास क्षेत्र
(घ) प्रार्थलमक उपचार

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४२०

(क) उकािो बाटो (ख) एकिफी बाटो
(र्) उलर्न्ने ठाउाँ (घ) दायााँ मोड
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४२१
(क) टेलिफोन (ख) इन्टरनेट

(र्) टुि (घ) प्रहरी

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

४२२
(क) टेलिफोन सेवा (ख) ट्रक सेवा (र्) लट-जक्सन (घ) बाटो समाप्त
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४२३

(क) पैदि यात्रीको बाटो (ख) लवद्यािय
(र्) प्रहरी
(घ) लवरेको बाटो

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

४२४
(क) र्ाडी राख्ने ठाउाँ (ख) अस्पिाि (र्) मेलसन (घ) पेट्रोि पम्प

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४२५

(क) लवश्राम स्र्थि
(र्) बास बस्ने ठाउाँ

√

(ख) ररिे स सेन्टर
(घ) अस्पिाि

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४२६

(क) लवश्राम स्र्थि
(र्) आवास क्षेत्र

(ख) अस्पिाि
(घ) बास वस्ने ठाउाँ

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४२७
(क) घर (ख) मलन्दर (र्) जिपान (घ) लवद्यािय
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४२८

(क) पैदि यात्री र साईकिको बाटो (ख) लवद्यािय
(र्) के टाके टी
(घ) लभडभाड हने क्षेत्र

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४२९

(क) साइकि ममगि
(र्) साइकि लनषेध

√

(ख) साइकिको बाटो
(घ) साइकि यात्री

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३०

(क) पालकग ङ्ग लनषेध
(र्) बस पाकग

√

(ख) बस लवसौनी
(घ) पालकग ङ्ग स्र्थि

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३१

(क) वन क्षेत्र
(र्) वनभोज स्र्थि

√

(ख) मलन्दर
(घ) लवद्यािय

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३२

(क) जेब्रा क्रस
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि

(ख) लवश्राम स्र्थि
(घ) लवद्यािय

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३३

(क) लचप्िो ठाउाँ
(र्) अत्यन्ि जरुरी भएमात्र राख्ने

√

(ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(घ) वन क्षेत्र

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३४

(क) सडक र्े उका रे खाहरु
(र्) सडक

(ख) कच्ची सडक
(घ) पालकग ङ्ग
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३५

(क) कािो पत्रे सडक
(र्) सडकबीचका रे खाहरु

√

(ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(घ) रोक्ने ठाउाँ

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३६

(क) प्रवेश लनषेध
(र्) उलर्न्न लनषेध

√

(ख) पालकग ङ्ग लनषेध
(घ) रोक्न लनषेध

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३७

(क) प्रवेश लनषेध
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि

√

(ख) पालकग ङ्ग लनषेध
(घ) पलब्िक लनषेध

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३८

(क) प्रवेश लनषेध
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि

(ख) दायााँ मोडन लनषेध
(घ) रोक्ने ठाउाँ

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४३९

(क) पालकग ङ्ग लनषेध
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि

√

(ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(घ) दायााँ मोडन लनषेध

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४४०

(क) पालकग ङ्ग लनषेध
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि

(ख) वायााँ मोडन लनषेध
(घ) दालहने मोड

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४४१

(क) दायााँ मोडन लनषेध (ख) वायााँ मोडन लनषेध
(र्) य-ू टनग लनषेध
(घ) उलर्न्ने ठाउाँ
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४४२

(क) पालकग ङ्ग लनशेध
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि

√

(ख) अलघकिम र्लि लसलमि
(घ) जाने ठाउाँ

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४४३

√

(क) पालकग ङ्ग
(ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(र्) सवारी चौडाई लसलमि (घ) लवद्यािय
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४४४

(क) उलर्न्न लनषेध
(र्) एकफी बाटो

(ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(घ) दईु िफी बाटो

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४४५

√

(क) मोडन लनषेध (ख) घम्ु िी
(र्) र्लिसीमा समाप्त (घ) हनग लनषेध
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४४६

(क) रोक
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि

(ख) रोक, हेर र जाउाँ
(घ) लसधा मात्र जाऊ

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४४७

(क) पालकग ङ्ग लनषेध
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि

√

(ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(घ) र्लि लसमा समाप्त

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४४८

(क) लसधा जान लनषेध
(र्) रोक्ने ठाउाँ

(ख) लसधा मात्र जाऊ
(घ) अर्ालड र्एर बायााँ मोड
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√
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प्रश्न

क ख ग र्

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४४९

(क) लसधा मात्र जाऊ
(र्) अर्ालड र्एर बााँया मोड

√

(ख) कुनै लिरबाट जाऊ
(घ) र्लि लसमा समाप्त

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४५०

(क) कुनैलिरबाट जाऊ
(र्) बायााँ मोड

(ख) दायााँ वााँया लसधा जाऊ
(घ) दायााँ मोड

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४५१

√

(क) दायााँ मोड (ख) सानो र्ोि घम्ु िी दाईनेबाट आउनेिाइ जान देउ
(र्) घमु रे जाऊ (घ) दालहने घम्ु िी
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४५२

(क) सवारी भार सीमा
(र्) सवारी िम्बाई सीमा

(ख) एक्सि भार सीमा
(घ) सवारी चौडाई सीमा

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

४५३
(क) दायााँ मोड (ख) लसधा अर्ालड (र्) बााँया मोड (घ) बायााँ मोड
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

४५४
(क) बााँया घम्ु िी (ख) बााँया च्याप (र्) बााँया मोड (घ) दायााँ मोड
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४५५

(क) एकिफी सवारी
(र्) लसधा अर्ालड बढ

(ख) दईु िफी सवारी
(घ) अर्ालड जाऊ
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प्रश्न

क ख ग र्

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

४५६
(क) रोक हेर र जान देऊ (ख) रोक (र्) रोक र जान देऊ (घ) जाऊ
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४५७

(क) ट्रक लनषेध
(र्) नो पालकग ङ्ग

(ख) सवारी लनषेध
(घ) सवारी काट्ने ठााँउ

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४५८

√

(क) सवारी उचाई सीमा (ख) सवारी िम्बाई सीमा
(र्) सवारी चौडाई सीमा (घ) १० लमटर मात्र अर्ालड जाऊ
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४५९

(क) सवारी चौडाई सीमा
(र्) एक्सि भार सीमा

√

(ख) ठीक ४.४ लमटरको सवारी हनपु ने
(घ) सवारी उचाई सीमा

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४६०

(क) सवारी चौडाई सीमा
(र्) सवारी उचाई सीमा

√

(ख) एक्सि भार सीमा
(घ) सवारी िम्बाई सीमा

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४६१

(क) वयि र्ाडा लनषेध
(र्) सवारी वजन सीमा

(ख) सवारी लनषेध
(घ) र्ाडा मात्र प्रवेश

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४६२

(क) वृत्त
(र्) जाने ठाउाँ

(ख) र्ोिो घम्ु िीमा जाऊ
(घ) जाऊ (अस्र्थाई लचन्ह)
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४६३

(क) वाई-जक्सन
(र्) बाटो समाप्त

√

(ख) लट-जक्सन
(घ) टनग टु टी

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४६४

(क) ढुङ्ग्र्ा खस्ने ठाउाँ
(र्) खिरा

√

(ख) बाटोमा काम हदाँ ै
(घ) सरु लक्षि ठाउाँ

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४६५

(क) अर्ालड दईु फी बाटो लसधा
(ख) दोहोरो बाटो
(र्) अर्ालडबाट सावारी आउन सक्र् (घ) एकिफी बाटो

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४६६

√

(क) अर्ालड दईु िफी बाटो लसधा (ख) अर्ालडबाट सवारी आउन सक्र्
(र्) अर्ालड दईु िफी बाटो
(घ) एकिफी बाटो
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

४६७
(क) बायााँ मोड (ख) दायााँ मोड (र्) घम्ु िी

(घ) र्ोिो घम्ु िी

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
√

४६८
(क) दायााँ मोड

(ख) दायााँ परु ा मोड

(र्) वायााँ मोड (घ) घम्ु िी

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४६९

(क) सााँघरु ो पि
ु
(र्) एकिफी बाटो

(ख) सााँघरु ो बाटो
(घ) दईु िफी बाटो
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प्रश्न
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४७०

√

(क) लचप्िो बाटो (ख) पहाडको उकािो
(र्) बलढ उकािो (घ) उठे को बाटो
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४७१

(क) खिरनाक दबेको बाटो (ख) खिरनाक उठे को बाटो
(र्) ओरािो बाटो
(घ) लसधा अर्ालड जाऊ

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४७२

(क) सााँघरु ो पि
ु
(र्) सााँघरु ो बाटो

√

(ख) दईु लिरबाट सााँघरु रएको सडक
(घ) एकिफी बाटो

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४७३

(क) पलहरो झने ठाउाँ
(र्) नदी लकनार

(ख) बढी उकािो
(घ) खिरनाक लभर

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४७४

√

(क) देब्रेलिरबाट सााँघरु रएको सडक (ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(र्) दालहने लिरबाट सााँघरु रएको सडक (घ) जाने ठाउाँ
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४७५

(क) एस जक्सन
(र्) मोड

√

(ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(घ) दोहोरो मोड पलहिो बााँया

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४७६

(क) वाई जक्सन
(र्) शाखा बाटो

(ख) लट- जक्सन
(घ) जाने ठाउाँ
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४७७

(क) बायााँ मोड
(र्) बायााँ घम्ु िी

√

(ख) बायााँबाट सवारी आउन सक्र्
(घ) दायााँ सवारी

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४७८

(क) दायााँबाट सवारी आउन सक्र् (ख) उलर्न्ने ठाउाँ
(र्) पालकग ङ्ग स्र्थि
(घ) जाने ठाउाँ

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४७९

(क) कच्ची बाटो
(र्) चौबाटो

√

(ख) प्रहरी पोि
(घ) र्ोि घम्ु िी

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४८०

√

(क) सवारी चौडाई सीमा
(ख) अर्ालड उचाई सीमा
(र्) सवारी एक्सि भार सीमा (घ) सवारी िम्बाई सीमा
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४८१

√

(क) अस्पिाि
(ख) चारै लिर सडक
(र्) चौबाटो अर्ालड शाखा सडक (घ) चौबाटो अर्ालड मि
ू सडक
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४८२

(क) चौबाटो अर्ालड मि
ू सडक
(र्) चारै लिर सडक

√

(ख) चौबाटो अर्ालड शाखा सडक
(घ) दायााँ बायााँ जाऊ

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४८३
(क) बलढ ओरािो (ख) बढी उकािो (र्) दघु टग ना क्षेत्र (घ) ट्रक मात्र
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४८४

(क) रालरट्रय लनकुजज
(र्) पाल्िु जनावर

√

(ख) संरक्षर् क्षेत्र
(घ) जनावर लनषेध

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४८५

√

(क) लवमानस्र्थि
(ख) कम उचाईमा लवमानहरु
(र्) अर्ालडबाट लवमान आउन सक्र् (घ) िीब्र र्लि
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

√

४८६
(क) उकािो (ख) ओरािो (र्) उठे को बाटो

(घ) खाल्डा

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४८७

(क) बायााँ शाखा सडक
(र्) दायााँ शाखा सडक

√

(ख) देब्रे लिर जाऊ
(घ) अर्ालड बढ

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४८८

(क) एकपलर् अको दोबाटोहरु (ख) बायााँ मोड
(र्) दायााँ मोड
(घ) अर्ालड लसधा जाऊ

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४८९

(क) र्लि सीमा समाप्त
(र्) एकिफी बाटो

(ख) दोहोरो सडक समाप्त
(घ) दईु िफी बाटो

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४९०

(क) सडक पोि
(र्) ट्रालफक िाईट

(ख) डेकोरे लटभ िाइट
(घ) क्याट्स आइ
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४९१

(क) जंर्िी जनावर
(र्) रालरट्रय लनकुजज

(ख) घना जंर्ि
(घ) बाघ

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४९२

√

(क) के टाके टीहरु (ख) अर्ालड बाटोमा पैदि यात्री
(र्) जेब्रा क्रलसङ्ग (घ) लवद्यािय क्षेत्र
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४९३

(क) नदीको लकनारा
(र्) बलढ उकािो

(ख) बलढ ओरािो
(घ) सवारीको भार मापन

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४९४

√

(क) नलद लकनार
(ख) रे िमार्ग
(र्) रे ि अर्ालड र्ेट नभएको (घ) खिरनाक बाटो
यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?

४९५

(क) बाटोमा काम हदाँ ै
(र्) उकािो बाटो

(ख) सडक सरसफाई
(घ) ओरािो बाटो

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४९६

(क) प्रवेश लनषेध
(र्) जााँच चौकी

√

(ख) पटके काट्ने ठाउाँ
(घ) िौि पि
ु

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४९७

(क) अर्ालड बाटोमा पैदि यात्री (ख) बािबालिकाहरु
(र्) जेब्रा क्रलसङ्ग
(घ) लवद्यािय क्षेत्र
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यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४९८

(क) बााँया लिर लिखो मोड
(र्) दायााँ मोड

(ख) बााँया मोड
(घ) ओरािो बाटो

√

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
४९९

(क) दायााँ मोड
(र्) लिखो मोड (अस्र्थाई बाटो)

√

(ख) बााँया मोड
(घ) ओरािो बाटो

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउुँछ ?
५००

(क) लट-जक्सन (दायााँ र बााँया मोड)
(र्) लिखो मोड

65

(ख) वाई-जक्सन
(घ) बााँया लिर लिखो मोड

√

कायाघलयहरूलाई वनदेशन
१. कायागियिे लिलखि परीक्षाको प्रश्नपत्र ियार र्दाग यो सङ्ग्रहमा रहेको प्रश्नबाट मात्र र्नगु पनेर् ।
२. लिलखि परीक्षाको समायवधी ३० लमनेटको हनेर् ।
३. लिलखि परीक्षामा न्यनू िम ८० अङ्ग्क प्राप्त र्ने परीक्षार्थी उत्तीर्ग हनेर् ।
४. प्रश्नको अक
ं भार लनम्नानसु ार हनेर्री हरे क खडडबाट देहायको संख्यामा प्रश्नहरू सोध्नु पनेर्ः

क्र. स.ं
१
२
३
४
५
६

प्रश्नको क्षेि
सवारी सजचािन सम्बन्धी ज्ञान
सवारी काननु सम्बन्धी ज्ञान
सवारी साधनको प्रालवलधक िर्था यालन्त्रक ज्ञान
वािावरर् प्रदषू र् सम्बन्धी अवधारर्ात्मक ज्ञान
दघु टग ना सचेिना सम्बन्धी ज्ञान
ट्रालफक सङ्ग्के ि सम्बन्धी ज्ञान
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