
 
 

 

 

 

 

 

  

 

वर्ग क /A (मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड)  र वर्ग ट/K (स्कुटर/मोपेड) 

को सवारी चालक अनमुतिपत्रका लातर् तलइने तलतिि परीक्षाको 

वस्िरु्ि प्रश् नोत्तर र सग्रह 

प्रथम पररमार्गन २०७८ असोर् 

 
 

नेपाल सरकार 

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 

यािायाि व्यर्स्था वर्भाग 

 



 
 

हाम्रो भनाई 

सर्ारी चालक अनमुति पर तलने प्रणालीलाई सरल, व्यर्स्स्थि एरं् सहज बनाउने र 
सेर्ाग्राहीलाई थप सवुर्धा प्रदान गने उद्दश्यले परीक्षा प्रणालीलाई सरलीकरण गनुा पने 
आर्श्यकिा देस्िएको छ। सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा 
भएको व्यर्स्था अनसुार सर्ारी चालक अनमुति परको लातग तलइने परीक्षालाई र्स्िपुरक 
एरं् व्यर्स्स्थि बनाउन भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयको तमति २०७७/१२/६ 
को सैद्धास्न्त्िक सहमति प्राप्त भएको तथयो। सोहीबमोस्जम यािायाि व्यर्स्था वर्भागबाट 
“सर्ारी चालक अनमुति पर परीक्षा सञ्चलन कायावर्तध तनदेस्िका,२०७७” (र्गा ‘क‘(‘A’)-

मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड र र्गा ‘ि‘(‘B’)-कार/स्जप/डेतलभरी भ्यानका लातग) तमति २०७८ 
जेठ १ गिेदेस्ि कायाान्त्र्यनमा आइसकेको अर्स्था छ।यसै तनदेस्िकामा भएको व्यर्स्था 
बमोस्जम नै उपरोक्त र्गाका सर्ारी चालक अनमुति परको तलस्िि परीक्षालाई थप प्रभार्कारी 
बनाउनको लातग ५०० र्टा प्रश्नहरुको प्रश्नपर संग्रह यस वर्भागको रे्र्साइडमाफा ि गि 
आतथाक र्र्ामा सार्ाजतनक गररएको तथयो। वर्भागले िोवकएबमोस्जम तलस्िि परीक्षामा यसै 
संग्रहमा समारे्ि भएका प्रश्नहरुमध्येबाट सबै के्षरका प्रश्नहरु हनुे गरी जम्मा २५ र्टा 
प्रश्नहरु सोतधन ेछ।जसमा साठी प्रतििि अंक प्राप्त परीक्षाथी उत्तीणा हनुेछन।् 

कायावर्तध तनदेस्िकाले प्रयोगात्मक परीक्षामा िोकेबमोस्जमका चरणहरु रहनेछन ्। जसमा 
सत्तरी प्रतििि अंक प्राप्त गने परीक्षाथी पास हनुेछन।् सक्षम व्यस्क्तमार उत्तीणा हनु सकोस 
भतन प्रयोगात्मक परीक्षाका  कुनै चरणलाई केही सहज बनाइएको छ भने कुनै चरणहरु 
अतनर्ाया बनाइएको छ। कायावर्तध तनदेस्िकाको तमति २०७८/३/८ मा नेपाल सरकार 
भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय (मा. मस्न्त्रस्िर) बाट सैद्धास्न्त्िक सहमति प्राप्त भई 
तमति २०७८/४/७ मा वर्भागबाट प्रथम पटक संिोधन भईसकेको छ।उक्त संिोतधि 
व्यर्स्था समेिलाई समारे्ि गरी गिर्र्ा प्रकास्िि प्रश्नपर संग्रहलाई थप पररमाजान गरी यो 
प्रश्नपर संग्रह प्रकास्िि गररएको छ। यसबाट सेर्ाग्राहीको यािायाि सेर्ा अन्त्िगािको 
महत्र्पूणा सेर्ाको रुपमा रहेको चालक अनमुति पर प्राप्त गने कायामा सहज पहुुँच हनु े
वर्श्वास तलइएको छ। 
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नेपाल सरकार 

भौवतक पिूाघधार तथा यातायात मन्िालय 

यातायात व्यिस्था विभाग 

िगघ “क/A” र “ट/K” को सिारी चालक अनुमवतपिको लावग वलवित परीक्षाका प्रश्नहरू 

१. सिारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान 

प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

1.  

जेब्रा क्रवसङ केका लावग प्रयोग गररन्छ ?  

(क) उतिन       (ि) पदैल यात्रीले बाटो काट्न    (र्) र्ाडी रोक्न (घ) र्ाडी कुदाउँन 
 √   

2.  

बढी उकालोमा सिारी चलाउँदा कुन वगयरमा चलाउनु पदघछ ?  

(क) एक तर्यरमा   (ि) दईु तर्यरमा   (र्) िीन तर्यरमा  (घ) चार तर्यरमा 
√    

3.  

ओभरटेक गदाघ कुन साइडबाट गनुघपछघ ?  

(क) बायाँ साइडबाट   (ि) दायाँ साइडबाट    (र्) दबैु साइडबाट        (घ) मातथका सब ै  
 √   

4.  

वनम्नमध्ये सिारी चालकको कतघव्य कुन हो?  

(क) तहफार्िका साथ सवारी चलाउने        (ि) ट्रातफक तनयम पालन र्न े 

(र्) तनषतेिि कायग नर्ने                           (घ) मातथका सबै  

   √ 

5.  

गुवडरहेको मोटरसाइकललाई एक्कासी रोक्नुपयो भने के गनुघ पछघ  ? 

(क) दबैु ब्रेकलाई एकै पटक तथच्न े    (ि) पछातडको ब्रेक बेस्सरी तथच्ने   

(र्) इतजर्न अफ र्न े  (घ) तर्यर डाउन र्न े

√    

6.  

मोटरसाइकल दताघ गने वनकाय कुन हो? 

(क) यािायाि व्यवस्था तविार्  (ि) तर्ल्ला प्रशासन कायागलय   

(र्) यािायाि व्यवस्था कायागलय    (घ) िौतिक पवूागिार िथा यािायाि मजत्रालय 

  √  

7.  

इम्बोस्ड् नम्बर प्लेट वबगे्रमा के गनुघपदघछ ?   

(क) वकग सप र्ई  फेन े                                            (ि) तबरेको ममगि र्री आफैले फेन े

(र्) यािायाि व्यवस्था कायागलयमा तनवदेन तदन े          (घ) मातथका सबै 

  √  
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

8.  

इम्बोस्ड् नम्बर प्लेट भनेको के हो ?  

(क) प्लेटमा इनामलेले लेतिएको                (ि) प्लेटमा िाल्डो पारी अक्षर र अंक लेिेको 

(र्) प्लेटमा उठाएर अक्षर र अंक लेिेको       (घ) मातथका कुनै पतन होइनन ्   

  √  

9.  

रातको समयमा गाडी पाकघ  गदाघ बावलने लाइट कुन हो ? 

(क) हडे लाइट          (ि) साइड लाइट            (र्) पातकग ग लाइट        (घ) इमर्ेतजस लाइट 
  √  

10.  

सिारी चालक अनुमवतपि वलन कस्तो िाराम भनुघ पछघ ?  

(क) हस्ितलतिि फाराम    (ि) अनलाइन फाराम    (र्) क र ि दबैु   (घ) तनतिि तनयम छैन  
 √   

11.  

वनम्नमध्ये सिारी चालकको कतघव्य कुन हो ?  

(क) र्ाडी िाडा उठाउने    (ि) सडक सफाई र्ने  

(र्)  कतडडसन चेक र्रेर  र्ाडी चलाउन े      (घ) कुनै पतन होइनन ् 

  √  

12.  

ड्राइवभङ प्रवशक्षण केन्रको कायघ तलकामध्ये कुन हो ?  

(क) लाइसेजस फारम िनग सहयोर् र्ने   (ि) लाइसेजस फाराम दिाग र्राई तदने  

(र्) ट्रायल परीक्षामा तसकाउने  (घ) सवारी चलाउन प्रतशक्षण तदन े

   √ 

13.  

कुन अिस्थामा सिारी साधन चलाउनु ह ँदैन ? 

(क) मादक पदाथग सेवन र्रेको अवस्थामा       (ि) कलर छुट्याउन नसक्न ेिएमा  

(र्) क र ि दवैु                              (घ) कुनै पतन होइन 

  √  

14.  

सडक पार गदाघ कसलाई प्राथवमकता वदनु पदघछ ?  

(क) स्कूले तवद्याथीलाई                   (ि) शारीररक अपाग्र्िा िएका व्यतिलाई  

(र्) बढुाबढुीलाई                           (घ) मातथका सबै  

   √ 

15.  

ओभरटेक गनघ अगावडको सिारीलाई कसरी सकेंत वदनुपछघ ? 

(क) हडेलाइट बालेर    (ि) हनग बर्ाएर      (र्) साइडलाइट बालेर        (घ) मातथका सब ै
   √ 

16.  

पैदल यािीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पदघछ ? 

(क) र्ेब्रा क्रतसग         (ि) सब व े           (र्) आकाशे पलु               (घ) मातथका सब ै    √ 
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

17.  

सहरी इलाकामा सिारी चलाउँदा के गनुघ पदघछ ?  

(क) र्ति तसतमि र्नुग पदगछ        (ि) र्ति बढाउन ुपदगछ 

(र्) सवारी रोक्न ुपदगछ               (घ) कुनै पतन होइन 

√    

18.  

आपतकालीन सिारी कुन हो ?  

(क) सेिो नम्बरप्लेटका सब ैसवारी                        (ि) कुटनीतिक सवारी       

(र्) शव वाहन, दमकल र एम्बलेुजस                  (घ) हररयो नम्बरप्लेटका सवारी  

  √  

19.  

आफ्नो सिारीभन्दा पछावडको सिारीले ओभरटेक गनघ लाग्दा के गनुघ पछघ ?  

(क) र्ति बढाउने       (ि) हनग बर्ाउने      (र्) साइड नतदने         (घ) स्लो र्री साइड तदने 

   √ 

20.  

जेब्रा क्रवसङको रेिांकन कुन कुन रङले गररको ह न्छ ?  

(क) सेिो र कालो       (ि) पहलेो र सेिो      (र्) कालो र पहलेो      (घ) पहलेो र तनलो 

√    

21.  

टवनघङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पदघछ ?  

(क) सकिर लो तर्यरमा चलाउने   (ि) तस्पड कम र्न े 

(र्) टतनगग अर्ातड न ै२–३ पटक हनग बर्ाउन े  (घ) मातथका सब ै

   √ 

22.  

सिारी साधन दायाँ मोड्दा के गनुघपदघछ ?  

(क) बायाँ साइडलाइट तदई मोड्ने   (ि) हडेलाइट बाली मोड्ने   

(र्) दायाँ साइडलाइट तदई मोड्न े   (घ) मातथका कुन ैपतन होइनन ्

  √  

23.  

साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गनुघपदघछ ?  

(क) तस्पडमा र्ाडी ल्याएर पस्ने   (ि) मेनरोडको बीचमा र्ाडी रोक्न े 

(र्) तसग्नल तददँ ैसरुतक्षि र्तिमा प्रवेश र्न े (घ) तसग्नल नतदई पस्न े

  √  

24.  

लुवकङ ग्लास कुन समयमा हेनुघपछघ?  

(क) ओिरटेक र्दाग मात्र हने े                    (ि) व्याक र्दाग  मात्र हनेे    

(र्) दायाँ अथवा बायाँ मोड्दा मात्र हने े       (घ) मातथका सबै अवस्थामा हने े

   √ 
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

25.  

कस्तो के्षिमा हनघ बजाउनु ह ँदैन ?          

(क) मलू सडकमा     (ि) ट्रातफक र्ाम िएको क्षेत्रमा   

(र्) तवद्यालय र अस्पिाल नतर्क   (घ) नारा र्लुुस िएको ठाउँमा 

  √  

26.  

मोटरसाइकल चलाउँदा टाउको बचाउने मुख्य उपाय के हो ?  

(क) तबस्िारै चलाउन े     (ि) क्याप लर्ाउने    (र्) ओिरटेक नर्न े   (घ)  हले्मेट लर्ाउन े

   √ 

27.  

पानी परेको बित सिारी चलाउँदा के कुरामा विशेष ध्यान पुयाघउनु पदघछ ? 

(क) चक्का तचप्लन े                       (ि) ब्रेक नलाग्ने  

(र्) पदैलयात्रलुाई तहलो छ्यातपन े      (घ) मातथका सब ै

   √ 

28.  

आिूभन्दा अगावडको गाडीको वस्पड कम ह ँदै गएको केबाट थाहा ह न्छ ?  

(क) ब्रेक लाइटबाट    (ि) चालकको इशाराबाट  

(र्) साइलेजसरमा िवुाँ कम िएबाट  (घ) कुनै पतन होइन 

√    

29.  

दुईपांगे्र सिारी साधनमा कवतजनासम्मले यािा गनघ वमल्छ ? 

(क) १ र्ना      (ि) २ र्ना       (र्) ३ र्ना       (घ) संख्या िोतकएको छैन 

 √   

30.  

कस्तो अिस्थामा ओभरटेक गनुघ ह ँदैन ?  

(क) र्ेब्रा क्रतसगमा  (ि) अर्ातडको र्ाडीले ओिरटेक र्रररहकेो अवस्थामा  

(र्) कुतहरो लार्केो बलेामा   (घ) मातथका सब ै

   √ 

31.  

मोटरसाइकल चलाउनुपूिघ कुनकुन कुरामा ध्यान वदनु पदघछ ?  

(क) सवारीको अवस्था हनेे                                     (ि) इजिन कति छ िनेर चेक र्ने      

 (र्) क्लच र एतक्सलेटरको अवस्था चेक र्ने              (घ) मातथका सबै 

   √ 

32.  

विद्यालय तथा अस्पताल अगावड सिारी चलाउँदा के गनुघ ह दैन ?  

(क) हनग बर्ाउन                                            (ि) िीव्र र्तिमा चलाउन   

(र्) ओिरटेक र्नग                                          (घ) मातथका सब ै

   √ 
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33.  

िगाघकार ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ?  

(क) सचूनामलूक       (ि) सचेिनात्मक      (र्) प्रतिबजिात्मक     (घ) मातथका सब ै

√    

34.  

रातको समयमा ओभरटेक गनघ अगावडको सिारीलाई कसरी सकेंत वदनु पदघछ ?  

(क) हडेलाइट हाई र तडम र्रेर             (ि) इतडडकेटर बालेर  

(र्) इतजर्न रेस र्रेर                           (घ) मातथका सबै  

√    

35.  

गोलो रु्म्तीमा कताबाट आउने सिारी साधनलाई पवहलो प्राथवमकता वदनु पदघछ ?  

(क) दायाँबाट आउनलेाई          (ि) बायाँबाट आउनलेाई   

(र्) पछातडबाट आउनलेाई         (घ) मातथका कुनै पतन होईनन ्

   √ 

36.  

लेन अनुशासन भनेको के हो ? 

(क) र्ेव्रा क्रतसगमा रोक्ने     (ि) आफ्नो लेनवाट मात्र सवारी चलाउने  

(र्) रािो वत्तर ीमा रोक्न े      (घ) मादक पदाथग सेवन नर्न े  

 √   

37.  

कुन कुन सिारीमा गवत वसवमत ह ँदैन ?  

(क) दमकल, एम्बलेुजस र तवतशष्ठ सवारीमा  (ि) पयगटक सेवाको सवारीमा    

(र्) रािो नम्बर प्लेटका सवारीमा                         (घ) कुटनीतिक सवारीमा   

√    

38.  

िुटपाथ वकन बनाइएको हो ?  

(क) र्ाम िएमा मोटरसाइकल कँुदाउन   (ि) छेउछाउका घर पसलहरू र्ोर्ाउन   

(र्) पदैलयात्री तहड्ँन    (घ) तनमागण सामरी राख्न 

  √  

39.  

ट्राविक प्रहरीले गल्ती देिाई सिारीलाई रोकेमा कस्तो व्यिहार गनुघ पदघछ ?  

(क) र्ल्िी छैन िनी तर्द्दी र्ने     (ि) ट्रातफक प्रहरीलाई छलेर िाग्न े 

(र्) नम्रिापवूगक र्ल्िी महशसु र्न े  (घ) र्ाडी छोडेर िाग्ने 

  √  

40.  

सडकको रेिाङ्कन कुन कुन रङको प्रयोगबाट गररन्छ ? 

(क) सेिो र पहेलँो     (ि) हररयो र पहेलँो      (र्) तनलो र रािो     (घ) कालो र पहेलँो 

√    
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41.  

साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गनुघ ह ँदैन ?  

(क) सवारी सािनको र्ति बढाउन (ि) मेनरोडको बीचमा र्ाडी रोक्न  

(र्) तसग्नल नतदई प्रवेश र्नग   (घ) मातथका सब ै

   √ 

42.  

अग्नी वनयन्िक यन्ि भनेको के हो ?  

(क) इतजर्न तचसो पानग प्रयोर् र्ररन े (ि) र्ाडोमा पाटगपरू्ाग तहट र्नग प्रयोर् र्ररने  

(र्) आर्ो बाल्न प्रयोर् र्ररन े   (घ) आर्ो तनिाउन प्रयोर् र्ररने यजत्र 

   √ 

43.  

मोटरसाइकल हाँवकरहेको बेला मोिाइलको र्ण्टी लगातार बज्यो भने के गनुघह न्छ ? 

(क) सरुतक्षि िवरले तकनारामा साइड लर्ाई फोन उठाउँछु र रोतकएर कुरा र्छुग  

(ि) तकनारामा साइड लर्ाई फोन उठाउँछु र हले्मेटले मोबाइल च्यापी कुरा र्द ैतहड्ँछु  

(र्) सडकम ैरोकेर फोन उठाउँछु र कुरा सतकएपतछ फेरी हाँक्छु  

(घ) आवश्यकिा अनसुार मातथको सबै र्छुग  

√    

44.  

तपाईको सिारी पछावड एम्बुलेन्स आएमा के गनुघह न्छ ?  

(क) र्ाडी रोक्न े     (ि) साइड तदने      (र्) तस्पड बढाउने      (घ) ओिरटेक र्न े

 √   

45.  

सिारी चलाउँदा के गनुघ ह ँदैन ?  

(क) मोबाईलमा कुरा र्नुग  ह दँनै   (ि) मादक पदाथग सेवन र्नुग ह दँनै 

(र्) र्थािावी ओिरटेक र्नुग ह दँनै   (घ) मातथका सब ै

   √ 

46.  

नेपालमा सबैभन्दा बढी दताघ भएको सिारी साधन कुन हो ?  

(क) कार        (ि) बस       (र्) मोटरसाइकल     (घ) ई–ररक्सा 

  √  

47.  

मोटरसाइकलमा हरेक पटक वगयर पररितघन गदाघ के वथच्नु पछघ ? 

(क) क्लच      (ि) हडेलाइट      (र्) फुटब्रेक     (घ) मातथका सव ै  

√    

48.  

उकालो र ओरालो जानेमध्ये कुन चाँवहलाई पवहलो प्राथवमकता वदनु पछघ ? 

(क) ओरालोमा र्ईरहकेो सवारीलाई   (ि) उकालोमा र्ईरहकेो सवारीलाई  

(र्) र्सले तदए पतन ह जछ                                   (घ) मातथका सब ै

 √   
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49.  

सिारी साधन बायाँ मोड्दा के गनुघपदघछ ?  

(क) बायाँ साइड लाइट तदई मोड्ने    (ि) हडेलाइट बाली मोड्ने   

(र्) दायाँ साइड लाइट तदई मोड्ने    (घ) मातथका कुन ैपतन होइनन ्

√    

50.  

मोटरसाइकल चलाउँदा के अवनिायघ छ ?     

(क) चश्मा लर्ाउन े   (ि) ज्याकेट लर्ाउन े   (र्) सेफ्टी बेल्ट लर्ाउने    (घ) हलेमेट लर्ाउन े 

   √ 

51.  

सिारीलाई मोड्दा कुन बत्ती बाल्नु पछघ  ?     

(क) फर् लाइट        (ि)  हडे लाइट       (र्) ब्रेक लाइट      (घ)  साइड लाइट 

   √ 

52.  

सिारी चालकले कस्तो अिस्थामा सिारी चलाउनु ह ँदैन ? 

(क) दखे्ने शति राम्रो निएको अवस्थामा              (ि) थाकेको  अवस्थामा    

(र्) मतदरा सेवन र्रेको अवस्थामा                        (घ) मातथका सब ै  

   √ 

53.  

सडक पार गदाघ कसरी गनुघ पदघछ ?  

(क) दौडेर पार र्नुगपदगछ    (ि) तहड्ँद ैअतडद ैर्रेर  

(र्) एउटै र्तिमा तहडेँर पार र्नुगपछग   (घ) र्ेब्राक्रतसगबाट तवस्िारै पार र्नुगपदगछ 

   √ 

54.  

कुन वस्पडमा तुलनात्मक रुपमा इन्धनको िपत कम ह न्छ ?  

(क) स्लो तस्पडमा र्ातड चलाउँदा         (ि) तमतडयम तस्पडमा चलाउँदा 

(र्) हाई तस्पडमा चलाउँदा                   (घ) स्लो र तमतडयम तस्पडमा चलाउँदा 

  √  

55.  

इलेवक्ट्रक स्कुटरले तलकामध्ये के गनुघपछघ ?  

(क) सावरी दिाग र्नुगपछग                             (ि) सवारी चालक अनमुतिपत्र तलन ुपछग  

(र्) हले्मेट लर्ाएर मात्र चलाउन ुपछग            (घ) मातथका सब ै

   √ 

56.  

साइड रोड भनेको कस्तो सडक हो ? 

(क) सडकको दाइनेतिर िएको सानो सडक  (ि) मेनरोडको बीचको सडक  

(र्) सडकको बायाँतिरको सडक    (घ) मलू सडकमा र्ोतडने साना सडक 

   √ 
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57.  

ओभरटेक भईरहेको बेला सिारी कुन वगयरमा राख्नुपदघछ ? 

(क) एक नम्बर तर्यरमा                              (ि) टप तर्यरमा   

(र्) र्नु तर्यरमा ओिरटेक शरुु िएकोहो त्यसैमा    (घ) र्नुसकैुमा रािे पतन ह जछ 

  √  

58.  

सिारीको सरुक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ ?  

(क) बाटोमा र्ररन ेपातकग ग         (ि) सवारीलाई जयटू्रलमा राख्ने   

(र्) सवारीको लक र्ने            (घ) ओरालोमा र्ररने पातकग ग 

  √  

59.  

के कारणले गदाघ मोटरसाइकल बढी दुर्घटना ह ने गदघछ ? 

(क) अतनयतजत्र र्तिमा चलाउँदा             (ि)  ट्रातफक तनयमको पालना नर्दाग  

(र्) ओिर कतजफडेडट ह दँा                 (घ)  मातथका सब ै

   √ 

60.  

सडकको वकनारा कस्तो रङले मावकघ ङ गररएको ह न्छ ?     

(क) कालो  (ि) रािो   (र्) पहेलँो            (घ) सेिो 

  √  

61.  

एक्कासी मोटरसाइकल रोक्दा के गनुघपदघछ ?  

(क) दवैु ब्रेक एकै चोटी लर्ाउन े                    (ि) तर्यर डाउन र्ने   

(र्) क्लर् तलन े                                     (घ) फुट ब्रेक लर्ाउन े

√    

62.  

मोटरसाइकलमा सबैभन्दा महंगो पाटघस ्कुन हो ?  

(क) इतजर्न       (ि) तडस्क प्याड         (र्) चेनस्पोकेट     (घ) क्लचप्लेट 

√    

63.  

सिारी साधन चलाउँदा के कुरामा ध्यान वदनु पछघ  ?  

(क) अर्ातडको सवारी किा र्ाँदछै हने े              (ि) सकिर आफ्नो लेनमा सवारी चलाउने 

(र्) आफ्नो पछातडको सवारीको र्ति हनेे  (घ) मातथका सब ै

   √ 

64.  

पछावडबाट आईरहेको सिारीले ओभरटेक गनघ लाग्दा के गनुघ ह दैँन ?  

(क) आफ्नो र्ाडीको र्ति बढाउन              (ि) हनग बर्ाउन  

(र्) आफ्नो सवारी स्लो नर्री साइड तदन      (घ) मातथका सब ै

   √ 
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65.  

मोटरसाइकलको मुख्य काम के हो ? 

(क) सरसामान बोक्न े     (ि) तछटो छररिो यात्रा र्न े  (र्) यात्र ुओसान े    (घ) मातथका सब ै

 √   

66.  

सिारी आिागमनलाई वनयमन गने सरकारी वनकाय कुन हो ? 

(क) यािायाि व्यवस्था तविार्               (ि) ट्रातफक प्रहरी  

(र्) क र ि दवैु                                   (घ) कुनै पतन होईन 

  √  

67.  

पानीमा चक्का डुबेमा कुन वगयर लगाउनुपदघछ ? 

(क) १ नम्बर तर्यर       (ि) २ नम्बर तर्यर       (र्) ब्याक तर्यर             (घ) ३ नम्बर तर्यर 

√    

68.  

हनघको प्रयोग कसरी गनुघपछघ ?  

(क) निई नह न ेपररतस्थतिमा मात्र प्रयोर् र्न े  (ि) हनग बर्ाँद ैकुदाउने  

(र्) हनग िेरै बर्ाएमा व्याट्री सतकन ेह दँा थोरै बर्ाउने  (घ) हनग बर्ाउँद ैनबर्ाउन े  

√    

69.  

सडक पार गदाघ कसलाई प्राथवमकता वदइरहनु पदैन ? 

(क) स्कूले तवद्याथीलाई   (ि) शारीररक अशिलाई  (र्) बढूा बढूीलाई  (घ) तनर्ी सवारीलाई 

   √ 

70.  

तपाईको सिारी पछावड दमकल आएमा के गनुघह न्छ ?  

(क) र्ाडी रोक्न े  (ि) साइड तदने   (र्) तस्पड बढाउन े  (घ) ओिरटेक र्न े

 √   

71.  

सािघजवनक सिारी साधनमा कवतजनासम्मले यािा गनघ वमल्छ ? 

(क) १५ र्नाले     (ि) २० र्नाले        (र्) ३० र्नाले        (घ) तसट संख्या बराबर  

   √ 

72.  

कस्तो अिस्थामा सिारी साधनहरु चलाउँदा एक आपसको दूरी बढी राख्नु पछघ ?  

(क) सवारी िएको बलेामा      (ि) घाम लार्ेको बलेामा  

(र्) पानी नपरेको बलेामा                      (घ) ह स्स ुर कुतहरो लार्ेको बेलामा 

   √ 

73.  

वभ.आई.वप. सिारी चलेको बेलामा आफ्नो सिारीलाई के गनुघ पछघ ?  

(क) रोकेर साइड तदने     (ि) हनग बर्ाउने      (र्) र्ाडी स्लो र्ने       (घ)  मातथका सबै 

√    
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74.  

तलकामध्ये कुन सिारी सडकमा गुड्दैन ? 

(क) रेल       (ि) प्लेन             (र्) पानी र्हार्               (घ) मातथका सब ै

   √ 

75.  

लुवकङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अिस्थामा गरररहनु पदैन ?  

(क) ओिरटेक र्दाग       (ि) व्याक र्दाग         (र्) दायाँबायाँ मोड्दा    (घ) र्ेब्रा क्रतसग र्दाग 

   √ 

76.  

सिारी चलाउनुपूिघ कुन कुन कुरामा ध्यान वदनु पदघछ ?  

(क) सवारीको अवस्था        (ि) इजिन       (र्) क्लच र एतक्सलेटर         (घ) मातथका सबै 

   √ 

77.  

जेब्रा क्रस सडकको कुन भागमा राख्नु पदघछ ? 

(क) मखु्य चोकमा  (ि) प्रत्येक चोकमा  (र्) चोक बाहके अरु िार्मा  (घ) मातथका सब ै  

√    

78.  

कस्तो ठाउँमा सिारीको गवत कम गनुपदघछ ?   

(क) दोबाटो     (ि) चौबाटो  (र्) बस्िी बाक्लो िएको ठाउँमा    (घ) मातथका सब ै

   √ 

79.  

ओरालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के गदाघ बढी सरुवक्षत भइन्छ ? 

(क) हडेलाइट बाल्दा                               (ि) क्लच तथच्दा 

(र्) तवस्िारै ब्रेक लर्ाउँदा                         (घ) कुन ैपतन होइनन ्

  √  

80.  

कुन सिारी साधनको चालकले यािा गदाघ ब्लबूुक बोवकरहनु पदैन ?  

(क) मोपेड     (ि) स्कुटर      (र्) मोटरसाइकल     (घ)  तर्यरवाला साइकल  

   √ 

81.  

एक नम्बर वगयरमा मोटरसाइकल चलाउन उपयुक्त सडक कुन हो ?  

(क) उकालो सडक   (ि) िेसो सडक   (र्) घमुाउरो सडक    (घ) मातथका सब ै  

√    

82.  

कस्तो सडकमा सािघजवनक सिारी सञ्चालन गनुघ ह ँदैन ?  

(क) कालोपत्रे नर्रेको  (ि) रािले सडक   

(र्) रुट कायम निएको  (घ) पहाडी सडक   

  √  
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

83.  

कुन सिारी साधन चलाउँदा हेल्मेटको प्रयोग अवनिायघ छैन ? 

(क) मोटरसाइकल     (ि) स्कुटर (र्) इलेक्ट्रीक साइकल       (घ) मोपेड 

  √  

84.  

सरुवक्षत पावकघ ङ भन्नाले के बुवझन्छ ? 

(क) नो पातकग गमा पातकग ग    (ि) पातकग ग स्थलमा पातकग ग  

(र्) िाली स्थानमा पातकग ग     (घ) सडकमा पातकग ग 

 √   

85.  

बाक्लो कुवहरो िा ह स्स ुलागेको बेला सिारी साधन देख्न कुन बत्ती बाल्नुपदघछ ? 

(क) हडेलाइट (ि) ब्रेक लाइट (र्) फर् लाइट  (घ) साइड लाइट 

  √  

86.  

सिारी साधनको पछावडको रातो बत्ती कुन अिस्थामा बल्छ ? 

(क) एतक्सलेटर बढाउँदा    (ि) क्लच तथच्दा (र्) हनग बर्ाउँदा  (घ) ब्रेक लार्ाउँदा 

   √ 

87.  

विदु्यतीय सिारीमा तलकामध्ये कुन पदैन ? 

(क) इ-ररक्सा       (ि) ट्रली बस          (र्) ग्यास टेम्पो        (घ) मातथका सब ै

  √  

88.  

अस्पताल िा विद्यालय नवजक सिारी चलाउँदा कसरी चलाउनुपछघ ? 

(क) सिकग पवूगक (ि) तवस्िारै    (र्) हनग नबर्ाई      (घ) मातथका सबै 

   √ 

89.  

उकालोमा गाडी रोक्दा के के गनुघपदघछ ? 

(क) ओट लर्ाउने  (ि) पतहलो तर्यरमा राक्न े (र्) हडेडब्रेक लर्ाउने  (घ) मातथका सबै 

   √ 

90.  

आिूभन्दा अगावडको गाडीको वस्पड कम ह ँदै गएको केबाट थाहा पाउन सवकँदैन ?  

(क) ब्रेक लाइटबाट                             (ि) चालकको ईसाराबाट    

(र्) साईलेजसरमा िवुाँ कम िएबाट         (घ)  मोबाइल फोनबाट 

   √ 

91.  

सिारी चलाउँदा वसटबेल्टको प्रयोग वकन गररन्छ ?  

(क) राम्रो दिेाउन                              (ि) ट्रातफक प्रहरीको कारवाहीबाट बच्न   

(र्) दघुगटना िए कम क्षति होस ्िनी        (घ) मातथका सबै  

  √  
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

92.  

टी (T) जक्सन आइपुग्न लाग्दा आफ्नो सिारीलाई के गनुघपछघ ? 

(क) दायाँ बाँयाका सवारी पास ह न तदन े                             (ि) सवारी रोक्न े

(र्) र्ति कम र्री बाटो सरुतक्षि िएपतछ मात्र अतघ बढ्ने         (घ) मातथका सब ै

  √  

93.  

रु्मेर जाने र वसधा जाने सिारीमध्ये कुन सिारीले प्राथवमकता पाउँछ ? 

(क) घमुेर र्ान े (ि) तसिा र्ान े (र्) दवैुले           (घ) कुनै पतन होइन 

 √   

94.  

सडकमा ट्राविक बत्तीहरु कुन क्रमले बल्दछ ? 

(क) हररयो, रािो, पहेलँो    (ि) रािो, हररयो, पहेलँो  

(र्) हररयो, पहेलँो, रािो   (घ) पहेलँो, हररयो, रािो 

  √  

95.  

िगलाइट कस्तो रंङको ह न्छ ? 

(क) रािो      (ि) पहेलँो (र्) हररयो  (घ) सेिो 

 √   

96.  

ब्लुबकु कहाँ राख्नु पछघ ? 

(क) घरमा    (ि) यािायाि कायागलयमा   (र्) चालकसँर्     (घ) र्हाँ राि ेपतन ह जछ 

  √  

97.  

मोटरसाइकलमा दायाँ िुट्टाले के वनयन्िण गछघ ? 

(क) क्लच  (ि) ब्रेक  (र्) एतक्सलेटर (घ) मातथका सब ै

 √   

98.  

मोटरसाइकलमा बाँया िुट्टाले के वनयन्िण गछघ ? 

(क) क्लच  (ि) ब्रेक  (र्) एतक्सलेटर (घ) तर्यर 

   √ 

99.  

दुई पाङ्गे्र सिारीमा बाँया हातले के वनयन्िण गछघ ? 

(क) क्लच    (ि) ब्रेक (र्) एतक्सलेटर (घ)  क र ि दबैु 

   √ 

100.  

दुई पाङ्गे्र सिारीमा दायाँ हातले के वनयन्िण गछघ ? 

(क) क्लच   (ि) ब्रेक  (र्) एतक्सलेटर (घ)  ि र र् दबैु  

   √ 
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

101.  

दुई पाङ्गे्र सिारीमा िुटबे्रक कुन चक्कामा लाग्दछ ? 

(क) दबैु चक्कामा  (ि) अर्ातडको चक्कामा (र्) पछातडको चक्कामा  (घ) कुनै पतन होइन 

  √  

102.  

मोटरसाइकलमा कुन वगयर ह ँदैन? 

(क) जयटू्रल         (ि) पतहलो तर्यर       (र्) व्याक तर्यर     (घ) कुन ैपतन होइन 

  √  

103.  

कस्तो सडकमा बे्रक िेल ह ँदा सबैभन्दा बढी ितरा ह न्छ? 

(क) ओरालो सडकमा   (ि) तपच सडकमा   (र्) समथर सडकमा     (घ) कच्ची सडकमा 

√    

104.  

तपाइ आफ्नो मोटरसाइकल कसरी स्टाटघ गनुघह न्छ ? 

(क) तर्यर चेक र्रेर    (ि) ब्रेक लर्ाएर    (र्) िेल चके र्रेर       (घ) इतजर्न चेक र्रेर 

√    

105.  

पछावडबाट वभ.आइ.वप. सिारी आइरहेको अिस्थामा आफ्नो सिारीलाई के गनुघह न्छ? 

(क) सडकको बीच िार्तिर लैर्ाजछु     (ि) एकनासले अर्ातड बढाइरहजछु  

(र्) र्ति कम र्रेर साइड तदजछु              (घ) तस्पड बढाउँछु 

  √  

106.  

सिारी चलाउँदा पानी परेको बेलामा अगावड केही देविएन भने के गनुघह न्छ ? 

(क) रूमालले पछेुर चलाउँछु  (ि) वाइपर चलाउँछ   (र्) र्ति बढाउँछु    (घ) र्ाडी रोक्छु 

 √   

107.  

सहरी इलाकामा प्रवतर्ण्टा कवत वकलोवमटरभन्दा बढीको गवतमा सिारी चलाउनु 

ह दैन ? 

(क) १० तक.तम.   (ि) २० तक.तम.         (र्) ४० तक.तम.           (घ) कुन ैतनतिि छैन 

  √  

108.  

कस्तो सडकमा सिारी साधन कम गवतमा चलाउनु पछघ ? 

(क) आकाश ेपलुमनुी  (ि) एकिफी सडकमा (र्) दईुिफी सडकमा (घ) पैदलयात्री क्रतसगमा 

   √ 

109.  

सिारी साधन पावकघ ङ कहाँ गनुघपछघ  ? 

(क) सडक तकनारामा  (ि) पातकग ग लेतिएको ठाउँमा (र्) नो पातकग गमा  (घ) िाली ठाउँमा 

 √   



14 
 

प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

110.  

कस्तो अिस्थाको गाडी हाँक्नै ह दैँन ? 

(क) रग िइुतलइएको (ि) ग्याँसबाट चल्ने (र्) पछातड तसटबेल्ट निएको  (घ) ब्रेक तबतरएको 

   √ 

111.  

चालकमा ह नुपने गुण के हो ? 

(क) िैयग रहने  (ि) अरूप्रति सद्भाव राख्न े (र्) पवूागनमुान लर्ाउन सक्ने  (घ) मातथका सब ै

   √ 

112.  

सिारी पावकघ ङ गनघ नपाइने स्थान कुन हो ? 

(क) घर वा कायागलयको र्ेट अर्ातड     (ि) उकालो सडकमा  

(र्) ओरालो सडकमा                   (घ) मातथका सबै 

   √ 

113.  

सिारी चालकले जेब्राक्रवसङमा के गनुघपछघ ? 

(क) हनग बर्ाउने     (ि) र्ति बढाउन े     (र्) कम र्तिमा चलाउन े  (घ) र्ाडी रोकेर बस्ने 

  √  

114.  

बीच बाटोमा मोटरसाइकल वबवग्रएमा के गनुघह न्छ ? 

(क) डबल स्ट्याडड लर्ाउँछु                  (ि) वाइपर चलाउँछु    

(र्) र्ति बढाउँछु                                  (घ) रोकेर साइड लर्ाउँछु 

   √ 

115.  

कस्तो अिस्थामा क्लच वथचेर मोटरसाइकल चलाउन ितरा ह न्छ ? 

(क) ओरालोमा     (ि) बढी तस्पडमा   (र्) मोडमा    (घ) मातथका सबै 

   √ 

116.  

मोटरसाइकलमा के गदाघ गवत बढ्छ ? 

(क) चोक अन र्दाग     (ि) तर्यर घटाउँदा    (र्) एतक्सलेटर बढाउँदा  (घ) मातथका सब ै

  √  

117.  

ओरालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के वथवचयो भने बढी ितरा ह न्छ? 

(क) क्लच तथच्दा    (ि) ब्रेक लर्ाउँदा     (र्) तर्यर पररविगन र्दाग    (घ) कुनै पतन होइन 

√    

118.  

ओभरटेक गदाघ कुन वगयर प्रयोग गनुघपछघ? 

(क) १ नम्बर       (ि) २ नम्बर      (र्) ३ नम्बर      (घ) आवश्यकिा अनसुार उपयिु  तर्यर    

   √ 
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

119.  

कस्तो अिस्थामा अरू सिारीलाई ओभरटेक गने इशारा गनुघह दैन? 

(क) घमु्िी आउने बेलामा       (ि) अर्ातडबाट सवारी आइरहकेो अवस्थामा    

(र्) अर्ातडको सडक साँघरुो िएको अवस्थामा    (घ) मातथका सब ै

   √ 

120.  

सिारी चालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ ? 

(क) सवारी चलाउन तसपालु व्यति                (ि) सवारी चालक अनमुतिपत्र तलएको व्यति 

(र्) अटोमोबाइल सम्बजिी ज्ञान िएको व्यति   (घ) कुनै पतन होइन 

 √   

121.  

स्कूटर चालकले दावहने िुट्टाले के वनयन्िण गदघछ ? 

(क) क्लच      (ि) पछातडको ब्रके       (र्) अर्ातडको ब्रेक   (घ) कुनै पतन होइन 

   √ 

122.  

मोटरसाइकल चालकको साथमा अवनिायघ ह नै पने वचज के हो ? 

(क) ब्ल ूबकु         (ि) लाइसेजस     (र्) हले्मटे    (घ) मातथका सब ै

   √ 

123.  

मोटरसाइकको  अवधकतम प्रवतर्ण्टा गवत कवत हो ? 

(क) ५० तक.तम.     (ि) ६० तक.तम.     (र्) ७० तक.तम.     (घ)  यस्िो तनयम छैन 

√    

124.  

ओभरटेक गनघ नह ने स्थान कुन हो ? 

(क) दोबाटो  स्थलमा     (ि) चौबाटो स्थलमा      (र्) मोड वा घमु्िीमा     (घ) मातथका सब ै

   √ 

125.  

सिारी हाँवकरहेको बेलामा कस्तो सिारी साधनलाई साइड वदनुपछघ ? 

(क) उकालोमा आउँद ैर्रेको सवारीलाई    (ि) घामको तदशातिर र्इरहकेो सवारीलाई 

(र्) आकतस्मक सेवाका सवारीलाई         (घ) मातथका सब ै

   √ 

126.  

मन्द गवतका सिारी सडकको कुन साइडबाट हाँक्नुपछघ ? 

(क) दायाँबाट             (ि) बायाँबाट         (र्)  बीचबाट        (घ) र्िा िाली छ उिैबाट 

 √   

127.  

सिारी चालकमा ह नुपने गुण के हो ? 

(क) सर्र्िा    (ि) सहनशीलिा   (र्) तवनम्रिा    (घ) मातथका सब ै

   √ 
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

128.  

स्कूटर र मोटरसाइकलमा कवत पाउण्ड हािा भनुघ उपयुक्त ह न्छ ? 

(क) १५-२५ पाउडड    (ि) २५-३० पाउडड   (र्) ३०-३५ पाउडड   (घ) ३०-४० पाउडड 

√    

129.  

बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रवतर्ण्टा अवधकतम कवत वकलोवमटरको गवतमा 

सिारी चलाउनु पछघ ? 

(क) ४० तक.तम.   (ि) ३० तक.तम.         (र्) २० तक.तम.      (घ) कुनै तनतिि तनयम छैन 

√    

130.  

बे्रथलाइजरले के काम गछघ  ? 

(क) मादक पदाथग सेवनको र्ाँच र्छग                       (ि) लार्औूषि प्रयोर्को र्ाँच र्छग 

(र्)  बढी र्तिमा चलाइएको सवारीको र्ाँच र्छग         (घ) टायरको हावाको प्रेसर र्ाँच र्छग 

√    
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२. सिारी ऐन वनयमसम्बन्धी ज्ञान 

प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

131.  

सिारी चालक अनुमवत पिको म्याद नारे्को कवत समयवभि निीकरण गराएमा 

जररिाना लाग्दैन ? 

(क)  १ मतहना  (ि)  २ मतहना   (र्)  ३ मतहना  (घ)  ४ मतहना 

  √  

132.  

ज्यान माने मनसाय रािी सिारी चलाई कुनै व्यवक्तको मृत्य ुभएमा के सजाय ह न्छ ? 

(क)  केही ह दँनै   (ि)  सवगस्व सतहि र्जम कैद       (र्)  र्जमकैद    (घ)  २० वषग र्ेल सर्ाय 

  √  

133.  

सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरले सकेंत गररन्छ ? 

(क)   ब      (ि)   प      (र्)   झ                  (घ)   क 

√    

134.  

कवत िषघ पुराना भाडाका सिारी साधन सञ्चालन गनघ पाइदैँन ? 

(क)  १० वषग   (ि)  १५ वषग  (र्)  २० वषग  (घ)  २५ वषग 

  √  

135.  

देहायको कुन अिस्थामा ट्राविक प्रहरीले कारबाही गनघ सक्छ ? 

(क)  नम्बर प्लेट नरािी सवारी चलाएको           (ि)  मादकपदाथग सेवन र्री सवारी चलाएको 

(र्)  सडकमा र्लि साइडबाट सवारी चलाएको    (घ)  मातथका सब ै

   √ 

136.  

‘A’ िगघको सिारी चालक अनुमवतपिले कुन कुन सिारी साधन चलाउन पाइन्छ? 

(क) कार                                                   (ि)  ट्रयाक्टर 

(र्)  मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड                  (घ)  अटो ररक्शा 

  √  

137.  

विदेशी पयघटकलाई यातायात सेिा प्रदान गनघ अनुमवत प्राप्त सािघजवनक सिारीलाई कुन 

सिारी भवनन्छ ? 

(क)  सावगर्तनक सवारी    (ि)  तमटर ट्याक्सी    (र्)  पयगटक सवारी    (घ)  साझा सवारी 

  √  

138.  

‘K’ िगघको सिारी चालक अनुमवतपिले कुन कुन सिारी साधन चलाउन पाइन्छ? 

(क)  मोटरसाइकल र स्कुटर                          (ि)  स्कुटर र मोपेड 

(र्)  मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड                  (घ)  मोटरसाइकल र पोपेड 

 

 √   
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139.  

कस्तो सिारीलाई सिारी कर लाग्दैन ? 

(क)  सरकारी सवारी    (ि)  संस्थान सवारी      (र्)  तनर्ी सवारी      (घ)  कुटनैतिक सवारी 

   √ 

140.  

कार, वजप र डेवलभरी भ्यानको लाइसेन्स कुन िगघमा पछघ  ? 

(क)  A वर्ग           (ि)  B वर्ग      (र्)  C वर्ग        (घ)  D वर्ग      

 √   

141.  

हराएको सिारी चालक अनुमवत पिको वसिाररस पि बनाइवदने वनकाय कुन हो ? 

(क)  वडा कायागलय   (ि)  तर्ल्ला प्रशासन कायागलय 

(र्)  ट्रातफक प्रहरी कायागलय   (घ)  यािायाि व्यवस्था कायागलय 

  √  

142.  

सिारी चालक अनुमवत पिको वनिेदन दस्तुर कवत हो ? 

(क) रू. दईु सय  (ि) रू.  पाँच सय  (र्)  रू. एक हर्ार  (घ)  रू. एक हर्ार पाँच सय 

 √   

143.  

मोटरसाइकलको सिारी चालक अनुमवतपि वलन कवत िषघ उमेर पुरा भएको ह नु पदघछ ? 

(क)  १६ वषग          (ि)  १७ वषग            (र्)  १८ वषग             (घ)  २० वषग 

√    

144.  

कुन सिारीले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन आिश्यक छ ? 

(क)  िाडाका ठूला र साना सवारीले          (ि)  तनर्ी साना र ठूला सवारीले  

(र्)  मोटरसाइकल र स्कुटरले                    (घ)  मातथका सब ै

   √ 

145.  

सिारी चालक अनुमवत पि प्राप्त गरेको कवत समयपवछ निीकरण गराउनु पदघछ ? 

(क)  ६ मतहना             (ि)  १ वषग               (र्)  १० वषग                     (घ)  ५ वषग 

   √ 

146.  

यातायात व्यिस्था कायाघलयहरु कुन सरकार मातहत रहेका छन ? 

(क)  संघीय सरकार    (ि)  प्रदशे सरकार    (र्)  स्थानीय सरकार    (घ)  कुनै पतन होईन 

 √   

147.  

हररयो नम्बर प्लेटको सिारी भन्नाले कस्तो सिारीलाई बुझाउँछ ? 

(क)  पयगटक सवारी  (ि)  सावगर्तनक सवारी   (र्)  संस्थानका सवारी   (घ)  कुटनैतिक सवारी 

√    
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148.  

कुन सिारीले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन आिश्यक छैन ? 

(क) तनर्ी स्कुटरले  (ि)  सरकारी सवारी सािनले  (र्)  मालवाहक ट्रकले    (घ)  साइकल 

   √ 

149.  

सिारी दताघको प्रमाण पिको म्याद समाप्त भएको कवत िषघसम्म निीकरण नगरेमा स्ितः 

रद्द ह न्छ ? 

(क)  ३ वषग            (ि)  ५ वषग             (र्)  ७ वषग           (घ)  १० वषग 

 √   

150.  

सिारी चालक अनुमवतपि प्राप्त गनघ कुन कुन परीक्षा उवत्तणघ ह नुपछघ ? 

(क)  तलतिि परीक्षा (ि)  प्रयोर्ात्मक परीक्षा (र्)  मेतडकल र्ाँच (घ)  मातथका सवै 

   √ 

151.  

सिारी चालकको अिस्था देहायमध्ये कस्तो ह नु पदघछ  ? 

(क)  दखे्न ेशति राम्रो िएको   (ि)   नथाकेको   (र्)  मतदरा सेवन नर्रेको   (घ)  मातथका सब ै

   √ 

152.  

सिारी साधन कर तलकामध्ये कुन कायाघलयमा बुझाउनु पदघछ ? 

(क)  आजिररक रार्स्व कायागलय                          (ि)  िजसार कायागलय  

(र्)  यािायाि व्यवस्था कायागलय                          (घ)  अजिःशलु्क कायागलय 

  √  

153.  

कुन सिारी चलाउने सिारी चालक अनुमवत पिको लावग दरिास्त िाराम बुझाउँदा सो 

िारम साथ ड्राइवभङ प्रवशक्षण केन्रको प्रमाणपि चावहन्छ/चावहँदैन ? 

(क) चावहन्छ                                      (ि) चावहँदैन  

(र्) मोटरसाइकललाई मात्र चातहजछ         (घ) कार/ र्ीपलाई मात्र चातहजछ 

 √   

154.  

सिारी चालक अनुमवत पिमा उल्लेि नगररने वििरण कुन हो? 

(क)  र्जम तमति    (ि)  नार्ररकिा नम्बर     (र्)  शतैक्षक योग्यिा      (घ)  स्थायी ठेर्ाना 

  √  

155.  

प्रदुषण जाँच पास स्टीकर नभएको सिारी साधन वनषेवधत सडकमा लवगएमा के सजाय 

ह न्छ ? 

(क)  कैदको सर्ाय     (ि)  सवारी र्फि   

(र्) ितवष्यमा सवारी चलाउन प्रतिवजि    (घ)  र्ररवाना 

   √ 
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156.  

सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन अनुसार मझौला र सानो सिारीको चालक 

अनुमवतपि प्राप्त गनघ कवत उमेर पुगेको ह नुपदघछ ? 

(क)  १६ वषग      (ि)  १८ वषग       (र्)  २१ वषग         (घ)  २५ वषग 

 √   

157.  

सिारी चालक अनुमवतपिको वलवित परीक्षा पास गरेपवछ कवत पटक प्रयोगात्मक 

परीक्षा वदन पाइन्छ  ? 

(क)  १ पटक   (ि)  २ पटक   (र्)  ३ पटक  (घ)  ४ पटक 

  √  

158.  

सिारी चालक अनुमवतपि वलनका लावग के के कागजात चावहन्छ ? 

(क)  नार्ररकिाको प्रमाणपत्र   (ि)  तनरोतर्िाको प्रमाणपत्र  

(र्)  मातथका दवैु    (घ)  कुनै पतन होइन 

  √  

159.  

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा झट्ट हेदाघ देहायकामध्ये कुन कुराको जानकारी ह दैन  ? 

(क)  प्रदशेको नाम    (ि)  सवारी लट नम्बर 

(र्)  सरकारी सवारी सािनको पतहचान   (घ)  सवारी करको तववरण 

   √ 

160.  

ठूला सिारीमा नपने कुन सिारी हो? 

(क)  बस र ट्रक     (ि)  लोडर र के्रन     (र्)  दमकल र ट्यांकर   (घ)  तपकअप र भ्यान 

   √ 

161.  

सािघजवनक सिारीमा प्रदुषण वस्टकरको म्याद कवत अिवधको ह न्छ ? 

(क)  ३ मतहना   (ि)  ५ मतहना  (र्)  ६ मतहना   (घ)  ७ मतहना 

  √  

162.  

कस्तो सिारीको नम्बर प्लेट सेतो ह न्छ ? 

(क)  सरकारी सवारी    (ि)  सावगर्तनक सवारी   

(र्)  संस्थानको सवारी    (घ)  पयगटक सवारी 

√    

163.  

सिारी दताघ प्रमाणपि (व्लबूुक)  भनेको के हो ? 

(क)  सवारीको सम्पणूग तववरण लेिेको प्रमाणपत्र   (ि)  सवारी चलाउन ेइर्ार्ि 

(र्)  सवारी कुदाउन पाउन ेरूट लेिेको प्रमाणपत्र   (घ)  कुनै पतन होइन 

√    
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164.  

सिारी चालक अनुमवत पिको िहाल अिवर् (म्याद) कवत िषघको ह ने व्यिस्था छ? 

(क)  १ वषग        (ि)  २ वषग      (र्)  ३ वषग       (घ)  कुन ैपतन होइन 

   √ 

165.  

सिारी दताघ प्रमाणपि कवहले निीकरण गनुघ पदघछ ? 

(क)  म्याद सतकन ेतबतत्तर कै     (ि)  चैत्र मतहनामा   (र्)  असार मतहनामा   (घ)  मंतसर मतहनामा 

√    

166.  

अन्तर-प्रदेश सािघजवनक सिारी साधनको भाडा वनधाघरण कसले गदघछ ? 

(क)  यािायाि व्यवस्था तविार्ले        (ि)  ट्रातफक प्रहरीले  

(र्)  तर्ल्ला प्रशासन कायागलयले          (घ)  अथग मजत्रालयले 

√    

167.  

सिारी चालकले कुन कुन कागजपिहरु अवनिायघ रुपमा साथमा वलएर वहँड्नुपदघछ ? 

(क)  सवारी दिाग प्रमाणपत्र                   (ि)  सवारी चालक अनमुतिपत्र 

(र्) क र ि दबैु ह न ्                             (घ)  क र ि दबैु होइनन ्

  √  

168.  

वनजी सिारीले सिारी कर कवहलेसम्म वतरी सक्नु पदघछ ? 

(क)  म्याद सतकएको िीन मतहनातित्र                        (ि)  चैत्र मसाजि   

(र्)  असोर् मसाजि                                               (घ) मंतसर मसाजि 

√    

169.  

सिारी चालक अनुमवत पिको परीक्षा सवमवतको अध्यक्ष को ह ने व्यिस्था छ ? 

(क)  यािायाि व्यवस्था कायागलयको प्रमिु     (ि)  यािायाि व्यवस्था तविार्को प्रमिु 

(र्)  ट्रातफक प्रमिु        (घ)  ड्राइतिग प्रतशक्षण केजरको प्रमिु 

√    

170.  

आफ्नो सिारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गनुघ परेमा कहाँ जानुह न्छ ? 

(क)  ट्रातफक प्रहरी कायागलय          (ि)  यािायाि व्यवस्था कायागलय       

(र्)  िौतिक पवूागिार िथा यािायाि मजत्रालय       (घ)  तर्ल्ला प्रशासन कायागलय 

 √   

171.  

सिारी साधनको जाँचपासको काम कसले गदघछ ? 

(क)  सवारी परीक्षण कायागलयले  (ि)  यािायाि व्यवस्था कायागलयले 

(र्)  ट्रातफक प्रहरीले   (घ)  क र ि दबैु 

   √ 
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172.  

मोटरसाइकलको सिारी चालक अनुमवत पि वलन कवत राजस्ि बुझाउनु पदघछ ? 

(क)  रु.७००  (ि)  रु. १०००  (र्)  रु.१५००  (घ)  रु.२००० 

  √  

173.  

मोटरसाइकलको पछावडको भागमा राविने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा कवत लाइनमा 

लेविएको ह न्छ  ? 

(क)  १ लाइनमा      (ि)  २ लाइनमा        (र्)  ३ लाइनमा       (घ)  ४ लाइनमा   

  √  

174.  

वनलो नम्बर प्लेट भएका सिारीले कस्तो सिारीलाई बुझाउँछ ? 

(क)  कुटनतैिक सवारी सािन        (ि)  सरकारी  सवारी सािन        

 (र्)  तनर्ी   सवारी सािन            (घ)  संस्थानको सवारी सािन 

√    

175.  

तेस्रो पक्ष बीमा भनेको के हो ? 

(क)  यात्रकुो लातर् र्ररन ेबीमा                (ि)  पदैल यात्रकुो लातर् र्ररने बीमा    

(र्)  सवारी चालकको लातर् र्ररन ेबीमा    (घ)  सहचालकको लातर् र्ररने बीमा 

 √   

176.  

बढी भार तान्नु पयो भने कुन वगयरमा सिारी चलाउनु पछघ ? 

(क)  १ नम्बरमा       (ि)  २ नम्बरमा        (र्)  ३ नम्बरमा        (घ)  ४ नम्बरमा 

√    

177.  

सिारीको सामान्य पाटघपूजाघ पररितघन गनघ कसबाट स्िीकृवत वलनु पछघ ? 

(क)  यािायाि व्यवस्था कायागलयका प्रमिुबाट             (ि)  ट्रातफक प्रहरीबाट 

(र्)  प्रमिु तर्ल्ला अतिकारीबाट            (घ)  मातथका कुनै पतन होईन 

   √ 

178.  

सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०४९ अनुसार सिारी चालक प्रवशक्षण केन्रको 

वनरीक्षण गने वजम्मेिारी कसको हो ? 

(क)  घरेलु कायागलय                      (ि)  ट्रातफक प्रहरी कायागलय  

(र्)  तर्ल्ला प्रशासन कायागलय         (घ)  यािायाि व्यवस्था तविार् 

   √ 

179.  

विदेशमा दताघ भएको सिारी नेपालवभि चलाउनु परेमा कसबाट स्िीकृवत वलनु पछघ ? 

(क)  यािायाि व्यवस्था कायागलय प्रमिु      (ि)  प्रमिु तर्ल्ला अतिकारी 

(र्)  प्रहरी प्रमिु         (घ)  महातनदशेक 

√    
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180.  

मोटरसाइकलको इवन्जन वमस िायर भएको कसरी थाहा ह न्छ ? 

(क)  साइलेजसरमा आवार् प्वाट् प्वाट आउँछ    (ि)  हडेलाइट बल्दनै    

(र्)   इतजर्न स्टाटग ह दँनै                                 (घ)  हनग बज्दनै 

√    

181.  

सिारीमा पहेलँो रंङको नम्बर प्लेट जडान गररएको छ भने उक्त सिारी कुन वनकायको हो 

भनी बुझ्नुपदघछ ? 

(क)  सरकारी सवारी सािन                     (ि)  संस्थानको सवारी  सािन  

(र्)  तनर्ी सवारी  सािन                         (घ)  सावगर्तनक सवारी सािन 

 √   

182.  

सिारी चालक अनुमवत पि प्राप्त नगरी के गनुघ ह ँदैन ? 

(क) सवारी चलाउन    (ि) सवारीमा बस्न       (र्) सवारी िरीद र्नग    (घ) मातथका सब ै

√    

183.  

कड्कड् आिाज आएर इवन्जन रोवकएमा केको िराबी ह न सक्छ ? 

(क)  पाटगपरू्ागको       (ि)  ब्याट्रीको     (र्)  पटे्रोलको         (घ)  तवद्यिुको 

√    

184.  

मोटरसाइकलको इवन्जन वचसो बनाउने मुख्य स्रोत के हो? 

(क)  हावा            (ि) पटे्रोल            (र्)  तडर्ेल          (घ)  मोतबल 

√    

185.  

विदु्यतीय सिारीको प्रदुषण जाँच कहाँ गररन्छ? 

(क)  ट्रातफक महाशािामा   (ि) यािायाि व्यवस्था तविार्मा  

(र्)  िौतिक पवूागिार िथा यािायाि मजत्रालयमा    (घ)  कतह ँपतन र्ररँदनै 

   √ 

186.  

कुनै एक प्रयोजनका वनवम्त दताघ भएको सिारीलाई अको प्रयोजनको वनवम्त प्रयोग गनघ 

वमल्छ वक वमल्दैन ? 

(क)  आवश्यकिा अनसुार र्नग तमल्छ  (ि)  यस्िो र्नग काननुी रूपमा तमल्दनै 

(र्)  बढी कर तिरेर प्रयोर् र्नुगपछग   (घ)  मातथका कुन ैपतन होइन ्

 √   

187.  

सिारी चालक अनुमवत पिको प्रवतवलवप कुन अिस्थामा प्राप्त गनघ सवकन्छ ? 

(क)  हराएमा      (ि)  च्यातिएमा       (र्)  नबतुझन ेिएमा     (घ)  मातथका सब ै

   √ 
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188.  

सिारी चालक अनुमवत पिको परीक्षा मयाघवदत बनाउने कतघव्य कसको हो ? 

(क)  यािायाि व्यवस्था कायागलयको        (ि)  परीक्षामा बस्ने परीक्षाथीको     

(र्)  ट्रातफक प्रहरीको       (घ)  मातथका सब ै

   √ 

189.  

सिारी चालक अनुमवतपिको म्याद समाप्त भएपवछ निीकरणको हदम्याद कवत रहन्छ ? 

(क)  १ वषग  (ि)  २ वषग   (र्)  ३ वषग   (घ)  कुनै पतन होईन 

   √ 

190.  

सिारी चालक अनुमवतपि वकन आिश्यक छ ? 

(क)  सवारी सािन चलाउन    (ि)  सवारी िररद र्नग 

(र्)  सवारी सािन बचे तविन र्नग   (घ)  कुनै पतन होइन 

√    

191.  

वनजी मोटरसाइकलको नम्बर कुन अक्षरले सकेंत गररन्छ ? 

(क)  च         (ि)  क        (र्)  र्       (घ)  प 

   √ 

192.  

देहायको कुन अिस्थामा ट्राविक प्रहरीले कारिाही गनघ सक्छ ? 

(क)  नम्बर प्लेट नबतुझने िएको                                   (ि)  सवारी कर नतिरी चलाएको  

(र्)  सवारी चालक अनमुति पत्र साथमा नतलई चलाएको   (घ)  मातथका सब ै

   √ 

193.  

सिारी चालक अनुमवतपि सम्बन्धी व्यिस्था कुन ऐनमा गररएको छ ? 

(क)  सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, २०४९   (ि)  सवारी चालक ऐन 

(र्)  यािायाि व्यवस्थापन ऐन   (घ)  ट्रातफक ऐन 

√    

194.  

वस्कड माकघ  भनेको के हो? 

(क) इमर्ेजसी ब्रेकको दार्     (ि) सडकको पहेलँो रेिा   

(र्) सडकको सेिो रेिा    (घ)  मातथका सब ै

√    

195.  

एउटा यातायात व्यिस्था कायाघलयमा दताघ भएको सिारीलाई अको यातायात व्यिस्था 

कायाघलयमा दताघ गराइने कायघलाई के भवनन्छ ? 

(क)  अजचलीकरण    (ि)  सरुवा दिाग   (र्)  पनुःदिाग  (घ)  अजय अजचलको दिाग 

 √   
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196.  

सािघजवनक यातायात आचार सवंहता, २०६७ पालना गने दावयत्ि कसको हो ? 

(क)  सवारी चालक      (ि)  सवारी पररचालक   (र्)  यात्र ु      (घ)  मातथका सब ै

   √ 

197.  

सिारी चालक अनुमवतपिको प्रवतवलवप वलदाँ कवत दस्तुर लाग्दछ ? 

(क)  रू. एक सय  (ि)  रू. दईु सय        (र्)  रू. पाँच सय  (घ)  रू. एक हर्ार 

  √  

198.  

यातायात व्यिस्था कायाघलयबाट प्रदान गररएको सिारी चालक अनुमवत पिको 

मान्यता कहाँ ह न्छ? 

(क)  सम्बतजिि प्रदशेतित्र मात्र (ि) सम्बतजिि स्थानीय िहतित्र मात्र   

(र्)  नेपालिर     (घ)  तवश्वको र्नुसकैु मलुुकमा 

  √  

199.  

मोटरसाइकलको सिारी चालक अनुमवतपि प्राप्त गरेको कवत अिवध पवछ बसको 

सिारी चालक अनुमवतपि प्राप्त गनघ पाईन्छ ? 

(क)  १ वषग   (ि)  २ वषग  (र्)  ३ वषग   (घ)  प्राप्त र्नग सक्दनै 

   √ 

200.  

सिारी परीक्षण कायाघलय (Vehicle Fitness Testing Center: VFTC) कुन सरकार 

मातहतका वनकाय ह न ्? 

(क)  संघीय सरकार  (ि)  प्रदशे सरकार  (र्)  स्थानीय िह  (घ)  कुनै पतन होइन 

√    

201.  

नेपालमा कुन साइडबाट सिारी चलाइन्छ ? 

(क)  दायाँ साइडबाट  (ि)  बायाँ साइडबाट  (र्)  र्िाबाट पतन ह जछ  (घ)  मातथका सब ै

 √   

202.  

सिारी चालक अनुमवतपि प्राप्त गनघ देहायको कुन योग्यता ह न आिश्यक पछघ ? 

(क)  रिजिो निएको  (ि) जयनूिम उमेर परु्ेको  (र्)  छारे रोर् नलार्केो    (घ) मातथका सबै 

   √ 

203.  

सिारी चालक अनुमवतपि हराएमा के गनुघपदघछ ? 

(क)  यािायाि व्यवस्था कायागलयमा र्ानकारी र्राई प्रतितलतप तलने  

(ि)  यािायाि व्यवस्था तविार्मा सम्पकग  राख्ने 

(र्)  ट्रातफक प्रहरी कायागलयबाट प्रतितलतप तलन े   

(घ)  तर्ल्ला प्रशासन कायागलयबाट प्रतितलतप तलन े। 

√    
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204.  

सडकमा गुड्ने कुनै पवन सिारीको गवत वनधाघरण गने अवधकार कसलाई छ ? 

(क)  यािायाि व्यवस्था तविार्            (ि)  ट्रातफक प्रहरी  

(र्)  तर्ल्ला प्रशासन कायागलय             (घ)  सडक तविार् 

√    

205.  

सिारीमा दताघ प्रमाण पिमा उल्लेि भएभन्दा अन्य नम्बर रािी सिारी चलाएमा के 

सजाय ह न सक्छ ? 

(क)  छ मतहनासम्म कैद       (ि) छ मतहनासम्म कैद  वा  रू.१५ हर्ारसम्म र्ररवाना  

 (र्)  सवारी र्फि  (घ) छ मतहनासम्म कैद वा रु . १५हर्ार रुपयैा सम्म र्ररवाना र्री सवारी र्फि 

   √ 

206.  

आिासीय वभषा प्राप्त गरेको विदेशी नागररकले नेपालबाट सिारी चालक अनुमवत पि 

प्राप्त गनघ के के कागजात पेश गनुघपदघछ ? 

(क)  कायगरि संस्थाको पत्र   (ि) पासपोटगको प्रतितलतप   

(र्) तिषाको प्रतितलतप    (घ) मातथका सब ै

   √ 

207.  

सिारी चालक अनुमवतपिको प्रयोगात्मक परीक्षामा उवत्तणघ भएको परीक्षाथीले १८ 

मवहनावभि सिारी चालक अनुमवतपि दस्तुर (लाईसेन्स वि पेमेण्ट) नबुझाए के ह न्छ ? 

(क)  पतछ बझुाए पतन ह जछ     (ि)  सवारी अनमुतिपत्र प्राप्त ह दँनै 

(र्)  पनुः ट्रायल तदन पाइजछ  (घ)  मातथका कुनै पतन होइनन ्

 √   

208.  

सिारी दताघ प्रमाणपिमा कुन कुन कुरा उल्लेि गररएको ह न्छ ? 

(क)  सवारी िनीको नाम थर         (ि)  सवारी िनीको ठेर्ाना   

(र्)  सवारी दिाग नम्बर                  (घ)  मातथका सब ै

   √ 

209.  

सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन िमोवजम “सािघजवनक स्थान” भन्नाले के बुवझन्छ ? 

(क)  पलु     (ि)  बाटो    (र्)  पतेट      (घ)   मातथका सव ै

   √ 

210.  

कुटनैवतक सवुिधा प्राप्त सिारीको नम्िर प्लेटको रङ कस्तो ह न्छ? 

(क) सेिो    (ि) रािो    (र्) तनलो     (घ)  हररयो  

  √  

211.  

सिारी चालक अनुमवतपि कवत अिवधका लावग वनलम्बन ह न सक्छ ? 

(क)  छ मतहना   (ि)   नौ मतहना   (र्)  एक वषग  (घ)   दईु वषग 

√    
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212.  

सडकमा वहँवडरहेको व्यवक्तलाई सिारीले ठक्कर वदई मृत्यु भएमा वदइने बीमालाई के 

भवनन्छ ? 

(क)  पतहलो पक्ष     (ि)  दोस्रो पक्ष       (र्)  िेस्रो पक्ष      (घ)  चौथो पक्ष 

  √  

213.  

सिारी दताघ रोक्का गने अवधकार कसलाई ह न्छ ? 

(क)  टातफक कायागलयलाई                          (ि)  तर्ल्ला अदालिलाई   

(र्)  यािायाि व्यवस्था कायागलयलाई             (घ)  प्रहरी कायागलयलाई 

  √  

214.  

मोटरसाइकल, स्कूटर र मोपेडको प्रयोगात्मक परीक्षामा रु्माउरो आठ पार गदाघ अनुवत्तणघ 

र्ोषणा ह नसक्ने अिस्था कुन हो ? 

(क)  एक पटकिजदा बढी अंतकि  रेिा छोएमा  

(ि)  सवारीको टायर अंतकि रेिा िजदा बातहर र्एमा  

(र्)  एक पटकिजदा बढी िटु्टाले िुँइ टेकेमा  

(घ)  मातथका सब ै

   √ 

215.  

सिारी चालक अनुमवतपि परीक्षा सञ्चालन कायघविवध वनदेवशका, २०७७ अनुसार 

मोटरसाइकल, स्कूटर र कारको वलवित परीक्षा उवत्तणघ ह न कवत अंक प्राप्त गनुघपने 

प्रिधान छ ? 

(क)  ५०अंक    (ि)  ८० अंक    (र्)  ७० अंक     (घ)  ६० अंक 

   √ 

216.  

सिारी चालक अनुमवतपि परीक्षा सञ्चालन कायघविवध वनदेवशका, २०७७ अनुसार 

मोटरसाइकल, स्कूटर र कारको प्रयोगात्मक परीक्षा उवत्तणघ ह न कवत अंक प्राप्त गनुघपने 

प्रािधान छ ? 

(क)  ५० अंक     (ि)  ३० अंक      (र्)  ८० अंक     (घ)  ७० अकं           

   √ 

217.  

मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रयोगात्मक परीक्षामा रु्माउरो आठमा एक पटक अंवकत 

रेिा छोएमा कवत अंक र्टछ ? 

(क)  १० अंक (ि)  १५ अंक          (र्)  ५ अंक       (घ)  २० अंक 

  √  

218.  

विदेशबाट प्राप्त चालक अनुमवत पिको मान्यता वलन कस्तो परीक्षा उवत्तणघ गनुघपछघ ? 

(क) तलतिि (ि) मौतिक  (र्)  प्रयोर्ात्मक (घ) कुन ैपतन होइन 

   √ 
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219.  

मोटरसाइकल, स्कूटर र मोपेडको प्रयोगात्मक परीक्षामा यू-टनघ गदाघ रेिा छोएमा कवत 

अंक र्ट्छ ? 

(क)  १० अंक (ि)  १५ अंक          (र्)  २० अकं       (घ)  अनतु्तर ीणग घोतषि ह जछ 

   √ 

220.  

मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको प्रयोगात्मक परीक्षामा उकालो (याघम्प) पार गदाघ 

अनुवत्तणघ र्ोषणा ह नसक्ने अिस्था कुन हो? 

(क)  िोतकएको रेिा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अर्ातड बढेमा  

(ि) उकालो पार र्री ओरालोबाट झने क्रममा िोतकएको रेिा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी 

नरोकी अर्ातड बढेमा । 

(र्) एक पटकिजदा बढी सवारीको स्टाटग बजद िएमा । 

(घ)  मातथका सब ै

   √ 
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221.  

सिारी साधनको धुिाँ कहाँबाट बावहर वनष्कन्छ ?  

(क) साईलेजसर      (ि) इतजर्न     (र्) तर्यर         (घ) एक्सल 

√    

222.  

 बाटोमा गुवडरहेको सिारीको गवत पत्ता लगाउन प्रयोग गररने साधन कुन हो?  

(क) राडार र्न       (ि) रेस र्न     (र्) थमगल र्न   (घ) एक्सल 

√    

223.  

मोटरसाइकलमा िुट बे्रक कुन चक्कामा लाग्दछ ?  

(क) अर्ातडको चक्कामा (ि) पछातडको चक्कामा (र्) सबै चक्कामा  (घ) फुटब्रेक ह दँनै 

 √   

224.  

सिारी साधनको बे्रकमा हावलने इन्धनलाई के भवनन्छ ?  

(क) इतजर्न आयल  (ि) ब्रेक आयल  (र्) तर्यर आयल  (घ) २–टी आयल   

 √   

225.  

तलकामध्ये कुन सिारीको एउटा माि हेड लाइट ह न्छ ? 

(क) ट्रक    (ि) मोटरसाइकल       (र्) दवैु ह न ्     (घ) दवैु होइनन ्

 √   

226.  

ब्याट्रीको र्नत्ि (Density) नाप्ने वमटरको नाम के हो ?  

(क) ल्याक्टोतमटर  (ि) तस्पडोतमटर  (र्) हाइड्रोतमटर  (घ) नानोतमटर    

  √  

227.  

पावकघ ङ लाइट कवहले बावलन्छ ? 

(क) तस्पडमा कुदाउँदा    (ि) य ुटतनगगमा    (र्) पातकग ग र्दाग      (घ) दायाँ मोड्दा  

  √  

228.  

सिारी साधनको कुन चक्कामा तुलनात्मक रुपमा बढी हािा राख्नु पदघछ ?  

(क) अर्ातडकोमा   (ि) पछातडकोमा    (र्) सबैमा   (घ) दाँया वा बायाँकोमा  

 √   

229.  

जाडो मौसममा मोटरसाइकलको इवन्जन स्टाटघ नभए स्टाटघ गनघ के गनुघपदघछ ?  

(क) ब्रेक तथच्न ुपदगछ                   (ि) मोतबलमा पानी थप र्नुगपदगछ   

(र्) इजिन थप र्नुग पदगछ               (घ) चोक प्रयोर् र्री स्टाटग स्वीच तथच्न ुपदगछ    

   √ 
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230.  

वस्पडोवमटरको काम के हो ?  

(क) र्ति नाप्न े    (ि) िापक्रम नाप्ने     (र्) फ्यलू नाप्ने      (घ) मातथका सबै    

√    

231.  

मोटरसाइकल कुन वगयरमा स्टाटघ गनुघ पदघछ ?  

(क) १ नम्बर   (ि) २ नम्बर   (र्) जयटु्रल   (घ) र्नुसकैु तर्यरमा 

  √  

232.  

विदु्यतीय स्कूटरमा कवतिटा वगयर ह न्छ ?  

(क) ३ वटा    (ि) २ वटा     (र्) ४ वटा    (घ) तर्यर नै ह दनै   

   √ 

233.  

दुई पाङ्गे्र सिारी चलाउनका लावग सबैभन्दा महत्िपूणघ के ह न्छ ?      

(क) रीर्      (ि) मोवील     (र्) इजिन              (घ) मातथका सबै  

   √ 

234.  

मोटरसाइकल कन्ट्रोल गने पुजाघहरु कुन कुन ह न ्?  

(क) तर्यर    (ि) क्लच र ब्रेक   (र्) एतक्सलेटर    (घ) मातथका सब ै    

   √ 

235.  

बीच बाटोमा सिारी वबवग्रएमा के गनघह न्छ ?  

(क) सवारीलाई साइड लर्ाई संकेि तदई छाड्न े (ि) कुरुवा राख्न े 

(र्) ममगि र्नग आवश्यक पहल र्न े  (घ) मातथका सव ै

   √ 

236.  

गाडीको गवत बढाउने मुख्य दुई यन्िहरु के के ह न ्?   

(क) ब्रेक र एतक्सलेटर    (ि) एतक्सलेटर र हतेजडल  

(र्) तर्यर र एतक्सलेटर    (घ) फ्यान बेल्ट र एतक्सलेटर    

  √  

237.  

मोटरसाइकलको ब्याट्री साधारणतयाः कवत भोल्टको ह न्छ ?  

(क) ८ िोल्ट    (ि) १२ िोल्ट      (र्) १५ िोल्ट      (घ) १८ िोल्ट     

 √   

238.  

ट्युिलेस टायरमा के ह ँदैन ?   

(क) हावा     (ि) ट्यबु     (र्) रबर     (घ) हावा िने िल्व      

 √   
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239.  

हनघ तलकामध्ये कुन शवक्तले बज्दछ ?  

(क) तवद्यिु्      (ि) इजिन     (र्) क र ि दवैु ह न ्    (घ) क र ि दवैु होइनन ्  

√    

240.  

बे्रकको काम के हो ?  

(क) र्ाडीलाई रोक्न े (ि) र्ति बढाउने  (र्) र्ाडीलाई ब्याक र्ने  (घ) र्ाडीलाई मोड्न े

√    

241.  

डाइनामोको काम के हो ?            

(क) इतजर्नलाई करेजट सप्लाई र्न े   (ि) ब्याट्री  चार्ग र्न े

(र्) रेतडएटरको पानी तचसो पान े   (घ) कुनै पतन होइन 

 √   

242.  

काबोरेटरमा इन्धनको मािा बढाउने यन्िलाई के भवनन्छ ?  

(क) स्पाकग  प्लर्      (ि) ब्रेक    (र्) चोक      (घ) मातथका कुन ैपतन होइनन ्  

  √  

243.  

इवन्जनको पाटघ पुजाघलाई वचल्लो बनाउने काम के ले गदघछ ?  

(क) पेट्रोल      (ि) तडर्ल    (र्) मोवील     (घ) पानी      

  √  

244.  

एवक्सलेटरले सिारी साधनको कुन भागमा काम गदघछ ?  

(क) चेतससमा      (ि) स्टेररगमा       (र्) ब्रेकमा       (घ) इतजर्नमा 

   √ 

245.  

सिारी साधनको इवन्जनको तान्न सक्ने क्षमता  कुन वगयरमा सबैभन्दा बढी ह न्छ ?  

(क) पतहलो       (ि) दोस्रो       (र्) िेस्रो         (घ) चौथो      

√    

246.  

ब्याट्रीमा प्रयोग गररने पानीलाई के भवनन्छ ?  

(क) तमनरल वाटर     (ि) तड्रग्तकग वाटर    (र्) तडतस्टल वाटर    (घ) मातथका सबै   

  √  

247.  

स्पाकघ  प्लगले सिारीको इवन्जनमा के काम गदघछ ?  

(क) इतजर्नलाई ििाउँछ    (ि)करेजटको तझल्का तदन ेकाम र्छग  

(र्) इतजर्नलाई मर्बिू पाछग                (घ) इजिन िपि कम र्छग     

 √   
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248.  

वस्पडोवमटरले तलकामध्ये के काम गछघ ?  

(क) इजिनको मात्रा नाप्न े                (ि) इतजर्नको िापक्रम नाप्ने  

(र्) र्ाडीको वर्न नाप्ने                   (घ) र्ाडीको र्ति नाप्न े

   √ 

249.  

क्लचको काम के हो ?  

(क) तस्पड बढाउन े(ि) तस्पड घटाउने (र्) तर्यरबाट इतजर्नलाई ति बनाउन (घ) र्ाडी रोक्ने   

  √  

250.  

बे्रक आयल राख्ने भाँडोलाई के भवनन्छ ?  

(क) मास्टर तसतलडडर             (ि) आयल तसतलडडर 

 (र्) सेकेडडरी तसतलडडर       (घ) ब्रेक फ्यलु्ड ररसरिायर 

   √ 

251.  

वडप वस्टकको काम के हो ?   

(क) मोवीलको मात्रा चेक र्न े   (ि) पानीको मात्रा चेक र्न े  

(र्) िेलको मात्रा ठीक र्ने         (घ) मातथका कुनै पतन होइनन ्  

√    

252.  

सिारी साधनमा वबजुलीको मुख्य श्रोत कुन हो ?   

(क) एतक्सलेटर  (ि) इजिन   (र्) ब्याट्री   (घ) इतजर्न   

  √  

253.  

तलकामध्ये कुन पदाथघबाट सिारी चल्दैन ?  

(क) तडर्ल   (ि) पेट्रोल       (र्) तडतिल वाटर   (घ) ग्यास 

  √  

254.  

साधारणतया मोटरसाइकलको हेण्डबे्रक कुन चक्कामा लाग्दछ ?  

(क) अर्ातडको   (ि) पछातडको  (र्) दवैुमा       (घ) कुनमैा पतन लाग्दनै   

√    

255.  

फ्यूल वमटरले के देिाउँछ ?  

(क) इजिनको मात्रा      (ि) पानीको मात्रा   (र्) मोतबलको मात्रा     (घ) मातथका सब ै

√    

256.  

आयल पे्रसरले सिारीमा के को अिस्थालाई देिाउँछ ?   

(क) पेट्रोल तडर्लको अवस्था   (ि) मोतबलको अवस्था  

(र्) पानीको अवस्था    (घ) मातथका कुन ैपतन होइनन ्  

√    
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257.  

मोटरसाइकल पछावड बढाउँदा कुन वगयर प्रयोग गनुघ पदघछ ? 

(क) ब्याक तर्यर   (ि) फि तर्यर    (र्) सेकेजड तर्यर    (घ) जयटू्रल   

   √ 

258.  

इवन्जनको आय ुबढाउन के गनुघपछघ ?       

(क) सवारी नचलाई राख्नपुछग   (ि) इजिन प्रशस्ि राख्नपुछग  

(र्) िीव्र र्तिमा सवारी चलाउनपुछग   (घ) तनयतमि सतिगतसग र्राउनपुछग    

   √ 

259.  

एवक्सलेटर  वथचे के ह न्छ ?  

(क) र्ति रोतकजछ     (ि) र्ति बढ्छ     (र्) िुरुजि ब्रेक लाग्छ      (घ) र्ति मजद ह जछ 

 √   

260.  

बाटोमा टायर पन्चर भएमा के गनुघ ह न्छ ?   

(क) वास्िा नर्री कुदाउने     (ि) र्ाडी छेउ लर्ाई छोडेर र्ान े 

(र्) पचंर टालेर मात्र अर्ातड र्ान े    (घ) मातथका कुन ैपतन होइनन ्

  √  

261.  

मोटरसाइकलको इवन्जन ब्लक िुट्यो भने तपाई के गनुघह न्छ ?  

(क) आफूिसुी फेनग लर्ाउने       (ि) यािायाि कायागलयबाट पवूग स्वीकृि तलएर फेनग लर्ाउन े  

(र्) परुानो इतजर्न ब्लक लर्ाउने  (घ) तबरने तबतत्तर कै बर्ारमा र्एर फेनग लर्ाउने   

 √   

262.  

गाडीको इवन्जन स्टाटघ गदाघ कालो धुँिा आएमा के गनुघपदघछ ?  

(क) साईलेजसर पाईप बजद र्ने        (ि) साईलेजसर पाईप तझकेर फाल्ने  

(र्) इतजर्न ममगिको लातर् वकग सपमा लाने    (घ) इजिन थप्न े   

  √  

263.  

ड्यास बोडघ वमटरमा रहेको आयल पे्रसर वमटरको रातो बत्ती बलेमा के गनुघ पदघछ ?   

(क)इतजर्न बजद र्नुग पछग                        (ि) इतजर्न स्टाटग र्नुग पछग   

(र्) ब्रेक लर्ाउन ुपछग                            (घ) हनग बर्ाउन ुपछग  

√    

264.  

सिारीको यावन्िक वस्थवत ठीक नभएमा सिारी चालकले सिघप्रथम के गनघ पछघ ?  

(क) ममगि र्न े                                           (ि) नतर्कको प्रहरी कायागलयमा सम्पकग  र्न े 

(र्) सवारी िनी वा व्यवस्थापकलाई िबर र्ने   (घ) तर्ल्ला प्रशासन कायागलयमा सम्पकग  र्न े

√    
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265.  

सिारीमा मोविलको प्रयोग वकन गररन्छ ?  

(क) इजिन िपि कम र्नग   (ि) इतजर्न सजचालनलाई सतर्लो पानग  

(र्) सवारीबाट तनस्कने िुँवा कम पानग  (घ) मातथका सव ै     

 √   

266.  

कस्तो अिस्थामा बे्रक लाइट बल्छ ?  

(क) तर्यर चेजर् र्दाग     (ि) एतक्सलेटर दबाउँदा   (र्) ब्रेक लर्ाउँदा    (घ) हनग बनाउँदा 

  √  

267.  

नेपालमा आयात ह ने मोटरसाइकल र स्कुटरको इवन्जनमा कुन आयलको प्रयोग 

गररन्छ?  

(क) मरट्टिेल      (ि)   तडर्ले आयल  (र्) ब्रके आयल   (घ) कुनै पतन होईन  

   √ 

268.  

काबोरेटरले इवन्जनको लावग के काम गदघछ ?  

(क) इतजर्नमा इजिन र हावाको तमश्रण सप्लाई र्छग     (ि) इतजर्न तचसो पाछग     

(र्) तस्पड बढाउँछ                                                (घ) मातथका सवै 

√    

269.  

इवन्जनको पाटघपजुाघलाई वचल्लो बनाउने काम के ले गदघछ ?  

(क) पेट्रोल      (ि) तडर्ल     (र्) मोवील      (घ) पानी     

  √  

270.  

वगयर बक्सबाट वगयर आयल थोपा थोपा चुवहन थालेपवछ के गनुघपछघ  ?  

(क) बेलाबेलामा आयल थप्द ेचलाउँद ैर्ाने            (ि) ममगि र्न े 

(र्) आवार् नआउजरे्लसम्म चलाई राख्न े   (घ) िािो नह जरे्लसम्म चलाई राख्ने 

 √   

271.  

जाडो मौसममा इवन्जन स्टाटघ नभए स्टाटघ गनघ के गनुघपदघछ ?  

(क) स्टाटग स्वीच मात्र तथच्न ुपदगछ          (ि) मोतबलमा पानी थप र्नुगपदगछ   

(र्) इजिन थप र्नुग पदगछ                  (घ) चोक िानी स्टाटग स्वीच तथच्न ुपदगछ  

  

   √ 

272.  

इवन्जनको आयतनलाई केले जनाइन्छ ? 

(क) तस. तस.    (ि) ए. तस.       (र्) तब. तस.       (घ) तड. तस.    

√    
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273.  

ररभसघ लाइट कवत बेला बल्छ ?  

(क) ब्रेक लर्ाउँदा (ि) क्लर् तलंदा   (र्) तर्यर चेजर् र्दाग  (घ) र्ाडी ब्याक र्दाग  

   √ 

274.  

रेवडएटरमा के राविन्छ ?  

(क) पानी   (ि) एतसड    (र्) पेट्रोल    (घ) तडर्ेल      

√    

275.  

वगयर िक्सको मुख्य काम के हो ?  

(क) तछटो र्डुाउन े    (ि) र्ाडी रोक्ने    

(र्) चातहएको तस्पडमा र्डुाउने   (घ) िाल्डा पार र्नग सहयोर् र्ने  

  √  

276.  

फ्यूल ट्याकीमा रहेको इन्धन तानेर काबोरेटरलाई वदने काम के ले गदघछ ?  

(क) ए.सी पम्पले    (ि) चोकले    (र्) सप्लाई पम्पले    (घ) मातथका सब ै   

√    

277.  

सिारी साधनमा वस.वस. ले केलाई जनाउदैन ? 

(क) मास्टर तसतलडडरको क्षमिा                      (ि) ब्रेकको क्षमिा   

(र्) तर्यर बक्सको क्षमिा                               (घ) मातथका कुनै पतन होईन   

√    

278.  

बाटोमा टायर पन्चर भएमा के गनुघ ह न्छ ?  

(क) वास्िा नर्री कुदाउने     (ि) र्ाडी छेउ लर्ाई छोडेर र्ाने 

(र्) स्पेयर टायर प्रयोर् र्री पजचर टाल्ने                 (घ) मातथका कुनै पतन होइनन ्  

  √  

279.  

मोटरसाइकलको गवत बढाउन के गनुघ पछघ ?  

(क) एतक्सलेटर बढाउन ुपछग        (ि) िेल िरैे हाल्न ेर्नुग पछग     

(र्) क्लच समाइराख्न ुपछग           (घ) मातथका सब ै

√    

280.  

सिारीमा भएको ब्याट्री कसरी चाजघ ह न्छ ?  

(क) र्ाडीको इतजर्नबाट       (ि) र्ाडीको इजिनबाट  

(र्) र्ाडीको डाइनामोबाट      (घ) मातथका कुनै पतन होईन 

  √  
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281.  

एक्कासी िुट बे्रक लाग्न कम भएमा के चेक गनुघ पदघछ ?   

(क) चक्काको पे्रसर चेक र्न े   (ि) ब्रेक आयल लेिल चेक र्ने  

(र्) मास्टर तसतलडडर चेक र्ने   (घ) मातथका सब ै

   √ 

282.  

तलका मध्य कुन सिारीले धुँिा िाल्दैन ? 

(क) बस    (ि) तमनीबस    (र्) ट्रक    (घ) ट्रली बस 

   √ 

283.  

वगयर वकन पररितघन गरररहनुपछघ ? 

(क) तस्पड घटाउन मात्र     (ि) तस्पड बढाउन मात्र  

(र्) हनग बर्ाउन                   (घ) तस्पड घटाउन र बढाउन 

   √ 

284.  

बे्रकले कहाँ काम गछघ ? 

(क) इतजर्नमा (ि) स्टेररगमा (र्) चक्कामा (घ) तर्यरमा 

  √  

285.  

चवलरहेको इवन्जन एक्कासी बन्द ह ने कारण के हो ? 

(क) पेट्रोल ओिरफ्लो ह न ु    (ि) फाइररग नह न ु  

(र्) इतजर्नको कुनै परु्ाग टुट्न ु    (घ) मातथका सब ै

   √ 

286.  

४-स्ट्रोक इवन्जनमा कवत िटा इवन्जन ह न्छ? 

(क) १  (ि) २    (र्) ३  (घ) ४  

√    

287.  

वपस्टन के वभि रहेको ह न्छ ? 

(क) ब्याट्रीतित्र (ि) तसतलजडरतित्र (र्) चक्कातित्र (घ) डइनामोतित्र 

 √   

288.  

मोटरसाइकलको एवक्सलेटर िँस्यो भने के गनुघह न्छ ? 

(क) क्लच तथचेर तर्यर डाउन र्द ैतबस्िारै ब्रेक लर्ाउने  (ि) िुरूजि अर्ातडको ब्रेक लर्ाउन े 

(र्) िुरूजि पछातडको ब्रेक लर्ाउन े                     (घ) िरुूजि दबैु ब्रेक एकैपटक लर्ाउन े

√    

289.  

स्कूटरमा अगावडको बे्रक केले वनयन्िण गररन्छ? 

(क) दायाँ हािले (ि) बायाँ हािले (र्) दायाँ िटु्टाले (घ) बायाँ िटु्टाले 

 √   

290.  मोटरसाइकलको बे्रक वसस्टम कुन हो ? √    
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(क) मेकातनकल (ि) हाइड्रोतलक (र्) तमतश्रि (घ) कुनै पतन होइनन ्

291.  

ब्याट्री कसरी बचाउन सवकन्छ ? 

(क) िेल िथा मोतबल लाग्नबाट बचाउने         (ि) सेल्फस्टाटग स्वीच घरीघरी नतथच्ने 

(र्) अनावश्यक रूपमा हनग नबर्ाउने          (घ) मातथका सब ै

   √ 

292.  

डाइनामोले कुन विदु्यत उत्पादन गछघ ? 

(क) ए.तस.    (ि) तड.तस. (र्) क र ि दबैु ठीक   (घ) तवद्यिु उत्पादन न ैह दनै 

 √   

293.  

मोटरसाइकलको बे्रक लाइट कहाँ ह न्छ ? 

(क) अर्ातड (ि) पछातड (र्) दायाँ   (घ) बायाँ  

 √   

294.  

मोटरसाइकलमा इन्धन िपत कम गनघ केले सर्ाउँछ ? 

(क) मोतवल (ि) डाइनामो   (र्) ब्याट्री  (घ) मातथका सब ै

√    

295.  

इवन्जन स्टाटघ गदाघ एवक्सलेटरलाई धेरै पटक बटायो भने के ह न्छ? 

(क) चाँडै स्टाटग ह जछ    (ि) ओिरफ्लो ह न सक्छ   (र्) पेट्रोल रोतकजछ  (घ) मातथका सब ै
 √   

296.  
ब्याट्रीवभिको तेजाबलाई केले तताएको ह न्छ? 

(क) इलेक्ट्रो लाइट   (ि) मोतबल (र्) पटे्रोल  (घ) तरर् आयल 

√    

297.  

हाइड्रोवमटरले के मापन गछघ? 

(क) इजिनको मात्रा (ि) ब्याट्रीको घनत्व    (र्) दरूी  (घ) मोतबलको मात्रा 

 √   

298.  

िावनघङ लाइट कवतबेला बावलन्छ? 

(क) इमर्ेतजसमा   (ि) मन लार्ेको बलेामा (र्) हिार िएमा (घ) मातथका सब ैअवस्थामा 

√    

299.  

इमजेन्सी लाइटले कसलाई सतकघ  रहने सकेंत वदन्छ? 

(क) पैदल यात्री (ि) सवारी चालक      (र्) प्रहरी (घ) मातथका सब ै

   √ 

300.  

डाइनामोबाट बढी वबजुली उत्पादन भयो भने केले वनयन्िण गछघ? 

(क) िोल्ट रेर्लेुटरले   (ि) तपस्टनल े (र्) हडेलाइटले (घ) एतक्सलेटरले 

√    
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४. िातािरण प्रदूषण सम्बन्धी अिधारणात्मक ज्ञान 

प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

301.  

तल वदइएकामध्ये प्रदूषण जाँच गराउनु नपने सिारी साधन कुन हो ?  

(क) माइक्रो बस   (ि) तनर्ी कार    (र्) मोटरसाईकल    (घ) र्ीप/ भ्यान     

  √  

302.  

सिारी प्रदूषण वनयमन गने वनकाय कुन हो ?  

(क) यािायाि व्यवस्था कायागलय                 (ि) ट्रातफक प्रहरी  

(र्) यािायाि व्यवस्था तविार्                      (घ) मातथका सब ै

   √ 

303.  

टु–स्ट्रोक र िोर–स्ट्रोक इवञ्जनका सिारी साधनमध्ये कुनले िातािरण बढी प्रदूषण 

गराउँछ ?    

(क) टु–स्ट्रोकले     (ि) फोर–स्ट्रोकले       (र्)   (क) र (ि) दवैु       (घ) कुन ैपतन होइनन ्

√    

304.  

सिारी प्रदूषण भन्नाले के बुवझन्छ ?   

(क) इतजर्नमा रातिन ेमोवील                (ि) सवारीमा रातिने इजिन  

(र्) सवारी तित्रको फोहर                      (घ) सवारीबाट तनस्कन ेिवुाँ 

   √ 

305.  

सबैभन्दा कम प्रदूषण गने इवञ्जन कुन हो ?  

(क) तडर्ल इतजर्न  (ि) पटे्रोल इतजर्न (र्) तवद्यिु इतजर्न (घ) ि र र् मात्र ठीक   

  √  

306.  

सिारी साधनबाट ह ने प्रदूषणमा सिारीको कुन वचजले प्रभाि पादघछ ?  

 (क) ब्रेकले       (ि) तर्यर बक्सले        (र्) इजिनले         (घ) इतजर्नको अवस्थाले 

   √ 

307.  

नेपालमा हाल कुन सिारी प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको छ ?  

(क) नेपाल सवारी प्रदषुण मापदडड, २०५६  (ि) नेपाल सवारी प्रदषुण मापदडड, २०६०  

(र्) नपेाल सवारी प्रदषुण मापदडड, २०६५   (घ) नेपाल प्रदषुण मापदडड, २०६९  

   √ 

308.  

कवण्डसनमा नरहेको मोटरसाइकलले कस्तो धिुाँ िाल्छ ?   

(क) तनलो       (ि) कालो        (र्) सेिो         (घ) हररयो 

 

 

 √   
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

309.  

कवण्डसनको मोटर इवन्जनको धिुाँ कस्तो ह न्छ ? 

(क) कालो  (ि) रािो    (र्) हररयो    (घ) आकाश ेतनलो 

   √ 

310.  

सिारी परीक्षण कायाघलयबाट प्रदुषण पास वस्टकर वलँदा कवत शुल्क लाग्दछ? 

(क) रू. १००    (ि) रू.२००   (र्) रू.३००   (घ) रू.३५ 

   √ 

311.  

सिारी साधनबाट ह ने प्रदूषणमा सिारीको कुन चीजले प्रभाि पादैन ? 

(क) टायर     (ि) तर्यर     (र्) ब्रके       (घ) मातथका सब ै

   √ 

312.  

सिारी प्रदूषण जाँच पास वस्टकरको रङ कस्तो ह ँदैन? 

(क) तनलो     (ि) सेिो    (र्) पहेलँो       (घ) मातथका सब ै

   √ 

313.  

सिारी साधनबाट वनवस्कने धुिाँले कुन प्रदूषण िैलाउँछ ? 

(क) र्ल प्रदषूण       (ि)  ध्वतन प्रदषूण      (र्)  वाय ुप्रदषूण     (घ) मातथका सब ै 

  √  

314.  

पेट्रोवलयम पदाथघबाट चल्ने सिारी साधनले कस्तो प्रदूषण िैलाउँछ? 

(क) वाय ुप्रदषुण   (ि)ध्वतन प्रदषूण  (र्) र्ल प्रदषूण  (घ) क र ि दबैु 

   √ 

315.  

िायु प्रदूषणका कारण कस्ता रोग िैवलरहेका छन ्?  

(क) श्वासप्रश्वाससम्बजिी रोर्       (ि) दम, िोकी, िम्कीर्स्िा रोर्   

(र्)  ब्रोगकाइतटस                     (घ) मातथका सब ै

   √ 

316.  

िायु प्रदूषणका कारण ती्ररूपमा िैवलरहेको रोग कुन हो ?  

(क) तनमोतनया                          (ि) फोक्सोको क्याजसर       

(र्) हाइपर टेजसन                       (घ) मातथका सब ै

   √ 

317.  

िातािरण-मैिी सिारी साधन कुन हो? 

(क) साइकल    (ि) इलेतक्ट्रक स्कूटर   (र्) तवर्लुी बस   (घ) मातथका सब ै

   √ 
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

318.  

प्रदूषकले हजघना वतने प्रणाली (Polluters Pay System) भनेको के हो ? 

(क) प्रदषूण तसर्गना र्नेलाई थप कर तिराउने     (ि) र्निालाई प्रदषूण कर तिराउन े

(र्)  क र ि दबैु ह न ्                                    (घ) क र ि दबैु होइनन ्

√    

319.  

आफ्नो सिारी साधनले प्रदूषण निैलाओस भनेर के गनुघ पछघ? 

(क) बेलाबेलाम सतिगतसग र्नुग पछग           (ि) टायरमा हावा िरररहन ुपछग 

(र्) पेट्रोल फूल हालेर मात्र चलाउन ुपछग     (घ) मातथका सब ै

√    

320.  

तपाइले चलाएको सिारी साधनबाट कसरी िातािरण प्रदूषण भइरहेको ह न्छ ? 

(क) बत्तर ी िरैे बालेर    (ि) हनग िेरै बर्ाएर  

(र्) िेरै तस्पडले चलाएर   (घ) िेरै तिडिाडमा र्एर 

 √   

321.  

सिारी साधनले वसजघना गने प्रदूषणका स्रोत कुन हो? 

(क) आवार्      (ि) िवुाँ     (र्) कवाडी पाटगपरू्ाग       (घ) मातथका सब ै

   √ 

322.  

तपाई आफ्नो सिारी साधनको प्रदूषण जाँच गराउन कहाँ लैजानु ह न्छ? 

(क) सवारी परीक्षण कायागलय               (ि) यािायाि व्यावस्था कायागलय 

(र्) यािायाि व्यवस्था सेवा कायागलय    (घ) मातथका सब ै

   √ 

323.  

तलकामध्ये हररत सिारी (Green Vehicles) कुन हो? 

(क) तबर्लुीबाट चल्ने सवारी      (ि) पेट्रोलबाट चल्ने सवारी     

(र्) तडर्ेलबाट चल्ने सवारी        (घ) मातथका सब ै

√    

324.  

वडजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गने मेवसन कुन हो? 

(क) स्मोक तमटर  (ि) फायर तमटर (र्) पोलुसन तमटर (घ) तडर्ेल तमटर 

√    

325.  

पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँच गने मेवसन कुन हो? 

(क) स्मोक तमटर                    (ि) ग्यास एनलाइर्र  

(र्) पोलुसन तमटर                   (घ) तडर्ेल तमटर 

 √   
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प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

326.  

िातािरण प्रदूषण रोकथाम गनघ के गनुघ पछघ? 

(क) रूि रोप्ने  (ि) तवद्यिुीय सवारी चलाउने  (र्) िेरै ध्वनी नतनकाल्ने  (घ) मातथका सब ै

   √ 

327.  

सहरी के्षिमा ध्िनी प्रदूषणको मुख्य स्रोत के हो? 

(क) र्ाडीको आवार्                   (ि) अनावश्यक रूपमा बर्ाइने हनग  

(र्) कलकारिाना                        (घ) मातथका सब ै

   √ 

328.  

ध्िनी प्रदूषणले स्िास््यमा कस्तो असर पाछघ  ? 

(क) उच्च रिचाप बढाउँछ  (ि) सजुने शति र्मुाउँछ (र्) तनरा लाग्दनै (घ) मातथका सब ै

   √ 

329.  

ध्िनी प्रदूषणले कस्ता व्यवक्तलाई बढी असर गछघ  ? 

(क) असि   (ि) बालबातलका   (र्) बदृ्धबदृ्धा   (घ) मातथका सब ै

   √ 

330.  

काठमाडौ ँउपत्यकामा कवहलेदेवि हनघ वनषेवधत के्षि लागू गररएको हो? 

(क) २०७४ बैशाि १  (ि) २०७५ बैशाि १  (र्) २०७६ बैशाि १  (घ) २०७७ बैशाि १    

√    
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५. दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान 

प्र.नं. प्रश्न 
सही उत्तर 

क ि ग र् 

331.  

सरुक्षाका दृविले कस्तो समयमा यािा गनुघ राम्रो मावनदैन ? 

(क) मसुलिारे पानी परेको बेलामा                    (ि) बाक्लो तहउँ परेको समयमा   

(र्) बाक्लो कुतहरो लार्केो समयमा                   (घ) मातथका सब ै

   √ 

332.  

दुर्घटना भएको देिेमा के गनुघपदघछ ? 

(क) घाइिेलाई अस्पिाल लैर्ान ुपछग                   (ि) घाईिेको आफजिलाई सचूना तदनपुछग 

(र्) नतर्कको ट्रातफक प्रहरीलाई सचूना तदनपुछग     (घ) मातथका सब ै

   √ 

333.  

एकतिी बाटोमा अचानक लेन बदल्दा कुन गाडीसगँ दुर्घटना ह ने सम्भिना ह न्छ ?  

(क) अर्ातडबाट आइरहकेो र्ाडीसँर्          (र्) दायाँबाट आएको र्ाडीसँर्   

(र्) बायाँबाट आएको र्ाडीसँर्         (घ) पछातडबाट आएको र्ाडीसँर् 

   √ 

334.  

वत्र गवतमा सिारी चलाएमा के ह न्छ ?  

(क) सीप बढ्छ    (ि) तछटो पतुर्जछ   (र्) दघुगटना ह ने संिावना ह जछ   (घ) सवारी परुानो ह दँनै 

  √  

335.  

रातको समयमा दुर्घटना ह ने मुख्य कारण कुन हो ?  

(क) तितर्तबतलटी कम ह नाले                (ि) बढी सवारी र्ड्ुन ेह नाले   

(र्) यात्रहुरुले मादक पदाथग सेवान र्नागले  (घ) मातथका कुन ैपतन होइनन ्

√    

336.  

सिारी दुर्घटना ह नाको कारण के हो ? 

(क) मानवीय र्ल्िी   (ि) मेतसनको र्ल्िी     (र्) यातजत्रक िराबी   (घ) मातथका सब ै

   √ 

337.  

सडक मावकघ ङ भन्नाले के बवुझन्छ ?  

(क) ट्रातफक संकेि    (ि) लेन लाइन   (र्) र्बे्रा क्रतसग    (घ) मातथका ि र र् दवैु 

   √ 

338.  

दुर्घटना भएमा तेस्रो पक्ष बीमा अन्तगघत केको क्षवतपवूतघ वदइन्छ?  

(क) िेस्रोपक्षको मतृ्य ुिएमा     ि) िेस्रोपक्षको अंर्िंर् िएमा   

(र्) िस्रोपक्षको सम्पत्तर ीको नोक्सानी िएमा   (घ) मातथका सब ै  

   √ 
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339.  

सिारी दुर्घटनाबाट ज्यान मरेकोमा सो मने व्यवक्तको हकिालालाई कृया िचघ बापत 

कवत रकम उपलब्ध गराइन्छ ?  

(क) रू. २५ हर्ारसम्म    (ि) रू. ५० हर्ारसम्म    

 (र्) रू. ७५ हर्ारसम्म     (घ) रू. १ लािसम्म 

 √   

340.  

हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएमा के ह न्छ ?  

(क) दघुगटना ह न सक्छ            (ि) दघुगटना िएमा टाउकोमा चोट लाग्न सक्छ   

(र्) केही पतन ह दँनै                (घ) मातथका सब ै

 √   

341.  

सिारी दुर्घटना ह ँदा पीवडत पक्षलाई क्षवतपूवतघ भराई वदने कतघव्य कसको हो ?  

(क) यािायाि व्यवस्था तविार्  (ि) प्रमिु तर्ल्ला अतिकारी   

(र्) ट्रातफक प्रहरी     (घ) यािायाि कायागलय 

 √   

342.  

वनधाघररत गवतभन्दा बढी गवतमा सिारी चलाएमा के ह न्छ ?  

(क) चाँडै पतुर्जछ  (ि) िचग वचि ह जछ  (र्) कारवाहीमा पररजछ (घ) दघुगटनामा पररन सक्छ 

   √ 

343.  

दुर्घटनाका दृविकोणले सबैभन्दा असरुवक्षत साधन कुन हो ?  

(क) तर्प      (ि) ट्रक  (र्) वस      (घ) मोटरसाइकल 

   √ 

344.  

दुर्घटनामा र्ाइते भएका व्यवक्तलाई सिघप्रथम के गनुघ पदघछ ?   

(क) अस्पिाल लैर्ान ुपछग    (ि) प्राथतमक उपचार र्नुग पदगछ 

(र्) िीडबाट अलर् र्नुग पदगछ                (घ) केही र्नुग पदनै   

 √   

345.  

दुर्घटनामा परेको कस्तो र्ाइतेलाई कृविम अवक्जन वदनु पदघछ ? 

(क) सामाजय घाइिेलाई     (ि) रर्ि बतर्रहकेो  घाइिेलाई 

(र्) बेहोस अवस्थामा रहकेो घाइिेलाई   (घ) होसमा रहकेो घाइिेलाई 

  √  

346.  

एकतिी बाटोमा लेन बदल्दा कुन कुरामा ध्यान वदनुपछघ ?  

(क) बत्तर ीको संकेि तदन े                             (ि) लुतकग ग्लासको प्रयोर् र्न े 

(र्) अर्ातडको सवारीको दरूी आँकलन र्न े  (घ) मातथका सब ै

   √ 
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347.  

सिारी दुर्घटना ह नाको कारण के हो ? 

(क) अतनयतजत्रि र्तिमा सवारी चलाउने              (ि) मादक पदाथग सेवन र्री सवारी चलाउने  

(र्) क्षमिािजदा बढी यात्र ुरािी सवारी चलाउने    (घ) मातथका सब ै

   √ 

348.  

सिारी दुर्घटनाबाट बचाउने वजम्मेिारी कसको हो ? 

(क) सवारी चालकको  (ि) पैदल यात्रीको  (र्) ट्रातफक प्रहरीको  (घ) मातथका सब ै

   √ 

349.  

दुर्घटनास्थलमा तत्कालै गररने उपचार सेिालाई के भवनन्छ? 

(क) प्राथतमक उपचार   (ि) प्रारतम्िक उपचार   

(र्) घरेलु उपचार    (घ) स्थानीय उपचार 

√    

350.  

चालकको साथमा रहने प्राथवमक उपचारको बाकसलाई के भवनन्छ? 

(क) फस्ट एड बक्स  (ि) प्राइमरेी बक्स  (र्) हले्थ केयर बक्स  (घ) सेकेजडरी बक्स 

√    

351.  

प्राथवमक उपचार वकन गररन्छ ? 

(क) घाइिेलाई ित्काल प्राण बचाउन            (ि) रोर् तनको ह न ेसंिावना बढाउन 

(र्) घाइिेको अवस्था िराब ह नबाट बचाउन  (घ) मातथका सब ै

   √ 

352.  

दुर्घटनास्थलमा र्ाइतेलाई गररने डे्रवसङ भन्नाले के बवुझन्छ ? 

(क) कपडा फेररतदने कायग             (ि) घउमा मलमपट्टी लर्ाउने कायग   

(र्) औषति िवुाउन ेकायग            (घ) मातथका सब ै

 √   

353.  

दुर्घटनाको र्ाइतेलाई कृविम अवक्सजन कवत समयसम्म वदनुपछघ  ? 

(क) २ घडटासम्म  तदनपुछग                (ि) ३ घडटासम्म तदनपुछग   

 (र्) होस नआएसम्म तदनपुछग             (घ) र्ति तदए पतन ह जछ 

  √  

354.  

दुर्घटनाको र्ाइतेले बान्ता गयो भने कसरी सतुाउनु पछघ? 

(क) उत्तर ानो पारेर सिुाउन ुपछग                  (ि) घोप्टो पारेर सिुाउन ुपछग   

(र्) र्सरी रािे पतन ह जछ                        (घ) कोल्टे पारेर सिुाउन ुपछग 

√    
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355.  

सिारी दुर्घटना भएमा चालकले कसलाई िबर गनुघ पछघ? 

(क) घाइिेका आफजिलाई   (ि) नतर्कका बातसजदालाई  (र्) प्रहरीलाई  (घ) मातथको सब ै

   √ 

356.  

सिारी दुर्घटना ह नाको कारण के हो ? 

(क) पदयात्रीमा ट्रातफक तनयमको चेिना अिाव      (ि)  प्रतिस्पिाग र हिारमा सवारी चलाउन ु 

(र्) आचानक र्ाडीको यातजत्रक अवस्था िराब ह न ु (घ) मातथका सब ै

   √ 

357.  

दुर्घटनामा परेको कस्तो र्ाइतेलाई अवक्सजन वदइरहनु पदैन? 

(क) होस ्अवस्थामा रहकेोलाई         (ि) रर्ि बतर्रहकेोलाई    

(र्) सामाजय तबरामीलाई                  (घ) मातथका सब ै

   √ 

358.  

दुर्घटना वनम्त्याउने लापरिाही कुन हो ? 

(क) मादक पदाथग सेवन               (ि) अत्यातिक र्तिमा सवारी चलाउन ु  

(र्) अचानक लेन बदल्न ेबानी      (घ) मातथका सब ै

   √ 

359.  

दुर्घटना वनम्त्याउने भवितव्य कुन हो? 

(क) ब्रेक फेल ह न ु   (ि) पतहरो र्ान ु   (र्)  चालक मतुछगि पनुग     (घ) मातथका सब ै

   √ 

360.  

दुर्घटनास्थलमा प्रहरी आइपगेुमा र्टनास्थलका अरू मावनसको कतघव्य के ह न्छ? 

(क) प्रहरीलाई काम अराउन े           (ि) प्रहरीसँर् क्षतिपतूिग माग्ने     

(र्) प्रहरीको बाटो बजद र्न े             (घ) प्रहरीले िनेको माजन े

   √ 

361.  

दुर्घटनामा बेहोस भई सास िेनघ छोड्यो भने के गनुघपछघ? 

(क) शरीर हल्लाउने                      (ि) पानी िवुाउने   

(र्) कृतत्रम अतक्सर्न तदने               (घ) मातथका सब ै

  √  

362.  

दुर्घटनाको जोविम कस्तो अिस्थामा ह न्छ ? 

(क) हावाह री चलेको बिि         (ि) तहउँ परेको बिि   

(र्) पानी परेको बिि                 (घ) मातथका सब ै

   √ 
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363.  

मोटरसाइकल चलाउँदा अचानक हािाह री आयो भने के गनुघ ह न्छ ? 

(क) सरुतक्षि ठाउँमा लर्रे रोक्छु   (ि) तस्पड बढाउँछु  

(र्) बीचबाटोमै छोडेर तहड्ँछु   (घ) मातथका सब ै

√    

364.  

बायाँ साइडबाट ओभरटेक गदाघ के ह न्छ ? 

(क) तछटो पतुर्जछ     (ि) दघुगटना ह ने संिावना ह जछ   

(र्) र्ररवानामा पररजछ   (घ) िासै केही ह दँनै 

 √   

365.  

सिारी चलाउँदा भूलबस पैदलयािीलाई ठक्कर वदन पगु्नु भयो भने के गनुघह न्छ ? 

(क) वास्िै नर्री िाग्छु              (ि) व्यतिको अवस्था बझेुर छातडतदजछु 

(र्) अवस्था हरेी उपचार र्ने व्यवस्था तमलाउँछु      (घ) मातथका सबै 

  √  

366.  

सिारी जाममा पनुघ भयो भने के गनुघह न्छ? 

(क) िैयगिाका साथ कुछुग         (ि) हनग बर्ाएर दबाब तदजछु   

(र्) स्टाटग बजद र्रेर बस्छु        (घ) सडक पेटीबाट तहडँाउँछु 

√    

367.  

ट्राविक वचन्ह कसका लावग हो? 

(क) सवारी चालक     (ि) पैदल यात्री      (र्) ट्रातफक प्रहरी     (घ) मातथका सब ै

   √ 

368.  

वस्पड बे्रकरमा कसरी सिारी चलायो भने दुर्घटना ह ँदैन ? 

(क) तिब्र र्तिमा चलाउन े                           (ि) तबस्िारै चलाउन े    

(र्) एतक्सलेटर र्ोडले तथचरे चलाउने             (घ) मातथका सब ै

 √   

369.  

हेल्मेट लगाउनुको उदे्दश्य के हो ? 

(क) राम्रो दतेिन                  (ि) ट्राफीक प्रहरीले र्न ेसर्ायबाट बच्न   

 (र्) हावा रोक्न                    (घ) टाउकोमा चोट लाग्नबाट बच्न 

   √ 

370.  

सिारी दुर्घटनामा परे के गनुघ पदघछ? 

(क) उद्दारको लातर् पहल र्ने   (ि) कार्र्ाि चेक र्ने  (र्) रोइकराइ र्न े(घ) मातथका सब ै

√    
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371.  

ब्याट्री सटघ भई आगलागी ह न गएमा सिघप्रथम के गनुघपछघ? 

(क) र्ाडीको तस्पड बढाउन े      (ि) इतजर्न स्वीच अफ र्ने   

(र्) छाडेर िाग्न े                     (घ) आर्लार्ी िएको ठाउँमा पानी हाल्न े

 √   

372.  

सडकमा गुवडरहेको मोटरसाइकल पवल्टयो भने तपाइ पवहले के गनुघ ह न्छ? 

(क) नतर्कको ट्रातफक प्रहरीलाई बोलाउँछु   (ि) मोटरसाइकल उठाउँछु    

(र्) अब के ह जछ िनी हरेेर बस्छु                 (घ) प्रहरी बोलाउँछु 

 √   

373.  

कसैले अवनयवन्ित तिरले सिारी हाँवकरहेको भेट्नु भयो भने के गनुघह न्छ? 

(क) ट्रातफकलाई िबर र्छुग              (ि) रोकेर सोिपछु र्छुग    

(र्) दिे ेनदिेेझै ँर्छुग                      (घ) तितडयो तिचेर बस्छु 

√    

374.  

सिारी साधनको चक्का वस्कड ह नुको कारण के हो? 

(क) तचप्लो सिह   (ि) बालुवा िथा िलुो सडक  (र्) ज्यादा ओरालो  (घ) मातथका सब ै

   √ 

375.  

बीच बाटोमा चक्का पन्चर भयो भने के गनुघह न्छ? 

(क) त्यतह ँरोकेर हछुेग                  (ि) साइड लर्ाएर हछुेग    

(र्) बाटो आवार्मन बजद र्छुग       (घ) नरोतक तहतँडरहजछु 

 √   

376.  

दुर्घटनामा आपवत्त परे पवन कस्तासगँ सहयोग माग्नु ह ँदैन? 

(क) शंकास्पद व्यतिसँर्     (ि) मतहलासँर्     (र्) र्ाउँलेसँर्     (घ) बदृ्धबदृ्धासँर् 

√    

377.  

गाडी रोवकसकेपवछ यािीले के गदाघ बढी दुर्घटना ह न्छ? 

(क) चाँडोचाँडो ओलगदँा    (ि) अचानक बाटो काट्दा   

(र्) र्ाडीमा बतसरहदँा   (घ) मातथका सब ै

 √   

378.  

तँछाडमछाड गरी गाडी चलाए के ह न्छ? 

(क) चाँडै पतुर्जछ                       (ि) अकोलाई तर्तिजछ   

(र्) दघुगटना ह न सक्छ                  (घ) मातथका सब ै

  √  
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379.  

गाडीमा ितराको बत्ती बालेर गुवडरहेको भए के भएको ह न सक्छ? 

(क) ट्रातफक र्ाम   (ि) दघुगटनामा परेको  (र्) र्जिव्य आइपरु्ेको  (घ) इजिन सतकएको 

 √   

380.  

नाकबाट बढी रगत आयो भने र्ाइतेलाई कसरी राख्नुपछघ? 

(क)अर्ातड तनह यागएर  (ि) टाउको पछातड िकेलेर (र्) उत्तर ानो पारेर (घ) र्सरी राि ेपतन ह जछ 

 √   

381.  

वदनमा पवन हेडलाइट बालेर कुन अिस्थामा सिारी हाँक्नु पछघ  ? 

(क) कुतहरो लार्ेको समयमा                 (ि) हावा चलेको समयमा   

(र्) मादक पदाथग सेवन र्रेको समयमा     (घ) थकाइ लार्ेको समयमा 

√    

382.  

मोटरसाइकलहरू बढी पवल्टनुको कारण के हो ? 

(क) िीब्र र्तिमा अर्ातडको ब्रेक लर्ाउनाले     (ि) दातहन ेमोड्नाले  

(र्) दबैु ब्रेक लर्ाउनाले                                (घ) मातथका सब ै

√    

383.  

कुन अिस्थामा गाडीको सबै भार अगावडका चक्कामा पछघ? 

(क) िीब्र र्तिमा अचानक ब्रके लर्ाउँदा      (ि) ठूलो तर्यरमा चलाउँदा   

(र्) बाटो िराब िएको अवस्थामा              (घ) मातथका सब ै

√    

384.  

दुर्घटनामा परेको र्ाइतेलाई तुरून्त िान वपउन वदनु ह न्छ वक ह ँदैन? 

(क) िाना तदन ुह जछ   (ि) पानी तपउन तदन ुपछग  (र्) िान तपउन तदन ुह जन  (घ) मातथका सब ै

  √  

385.  

गुवडरहेको गाडी चालकले ितराको सकेंत के गरी वदनुपछघ  ? 

(क) हाि हल्लाएर   (ि) साइडलाइट बालेर  (र्) हडेलाइट बालेर  (घ) हनग बर्ाएर 

  √  

386.  

दुर्घटना नहोस भनेर रातमा पावकघ ङ गदाघ के इशारा गनुघपछघ? 

(क) रोतकएर बस्ने   (ि) पातकग गलाइट बाल्ने  (र्) लर्ािार हनग बर्ाउने (घ) मातथका सब ै

 √   

387.  

एकतिी सडकमा दुर्घटना ह ने सभंािना कवतबेला ह न्छ? 

(क) अचानक लेन बदल्दा   (ि) हडेलाइट बाल्दा  (र्) हनग बर्ाउँदा  (घ) मातथका सब ै

√    
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388.  

सिारी चालकको मानवसक अिस्था कस्तो ह नु ह ँदैन? 

(क) तनरा लार्ेको                 (ि) मादक पदाथग सेवन र्रेको   

(र्) मनमा िनाव तलएको         (घ) मातथका सब ै

   √ 

389.  

दुर्घटनाको र्ाइते नबौररने अिस्थाको रहेछ भने कस्तो सकेंत देिापछघ? 

(क) नाडी चल्दनै   (ि) िाना िाँदनै  (र्) शरीर चलाउन सक्दनै (घ) मातथका सब ै

√    

390.  

सडकमा मोटरसाइकल बाङ्गो वटङ्गो चलाउँदा के ह न्छ? 

(क)  दघुगटनाको संिावना बढ्छ   (ि) तसप बढ्छ  (र्) चाँडै पतुर्जछ (घ) मातथका सब ै

√    
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391.  

जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा हररयो बत्ती बलेमा के गनुघपछघ ? 

(क) सरासर अर्ातड बढ्ने                                   (ि) सवारी रोक्ने  

(र्)  सवारी अर्ातड बढाउन ियारी अवस्थामा रहन े      (घ)  मातथका सब ै 

√    

392.  

जेब्रा क्रवसङमा गाडी पगु्दा पहेलँो बत्ती बलेमा के गनुघपछघ ? 

(क) सरासर अतघ बढ्ने                                            (ि)  सवारी रोक्ने  

(र्)  सवारी अर्ातड बढाउन ियारी अवस्थामा रहन े        (घ)  मातथका सब ै

  √  

393.  

गवतशून्य रेिाले के सकेंत गछघ? 

(क) र्ाडी रोक्न े   (ि) र्ाडीको र्ति कम र्ने 

(र्) र्ाडी फकागउन े  (घ) र्ाडी तिब्र र्तिमा चलाउने 

√    

394.  

जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा के गनुघपछघ ? 

(क) सरासर अतघ बढ्ने                                        (ि)  सवारी रोक्ने  

(र्)  सवारी अर्ातड बढाउन ियारी अवस्थामा रहन े   (घ)  मातथका सबै 

 √   

395.  

सिारी साधनको पछावडको रातो बत्ती बलेमा के बुझ्नुपदघछ ? 

(क) तर्यर पररविगन र्रेको        (ि)  साइड तदएको  

(र्)  ब्रके लर्ाइ रहकेो             (घ)  तस्पड बढाउन लार्ेको 

  √  

396.  

तीनकुने (विभुज) आकारको ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सचूनामलूक        (ि)  सचेिनात्मक    (र्)  प्रतिबजिात्मक     (घ)  मातथका सबै 

 √   

397.  

चारकुने (आयात िा िगाघकार) आकारको ट्राविक वचन्हले के जनाउँदैन ? 

(क) सचूनामलूक       (ि)  सचिेनात्मक    (र्)  प्रतिबजिात्मक          (घ)  ि र र् दबैु 

   √ 
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398.  

िृत्ताकार आकारको ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सचूनामलूक          (ि)  सचिेनात्मक     (र्)  प्रतिबजिात्मक       (घ)  मातथका सब ै

  √  

399.  

सडकको रेिाङ्कन वकन गररन्छ? 

(क) सवारी सहर् बनाउन      (ि)  सडक राम्रो पानग     (र्)  र्ररवाना र्नग   (घ)  मातथका सब ै

√    

400.  

सडकको रेिाङ्कन गनघ तलकामध्ये कुन रङको प्रयोग गररंदैन ? 

(क) सेिो       (ि)  पहेलँो      (र्)  रािो        (घ)  कालो  

  √  

401.  

जेब्रा क्रवसङ्गको रेिाङ्कन गनघ कुन रङको प्रयोग गररँदैन ? 

(क) पहेलँो    (ि)  कालो    (र्)  सेिो    (घ)  मातथका कुन ैपतन होइन 

√    

402.  

सडकको मध्य भागमा कोररएको लगातार सेतो रेिाले के जनाउँछ ? 

(क) रेिा क्रस र्नग नसतकन े      (ि)  रेिा क्रस र्नग सतकने  

(र्)  मातथका दबैु                    (घ)  मातथका कुनै पतन होईन 

√    

403.  

ट्राविक लाइटमा कवत वकवसमका रङ्वगन बत्तीहरु ह न्छन ्? 

(क) २ तकतसमका      (ि)  ३ तकतसमका     (र्)  ४ तकतसमका      (घ)  ५ तकतसमका 

 √   

404.  

ट्राविकले वदने इशारा कसका लावग ह न्छ ? 

(क) सवारी चालकका लातर्                          (ि)  पदैल यात्रीका लातर्  

(र्)  पैदलयात्री र सवारी चालकका लातर्          (घ)  कुनै पतन होईन 

  √  

405.  

ट्राविक बवत्तको रङ वनम्नमध्ये कुन होइन? 

(क) पहेलँो     (ि)  रािो     (र्)  हररयो    (घ)  कालो 

   √ 
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406.  

अटोमेवटक ट्राविक सकेंत भनेको के हो ? 

(क) सडक छेउमा रातिएको तचजह      (ि)  सडकमा रातिएको तवद्यिुीय बत्तर ी    

(र्)  ट्रातफक प्रहरीले र्न ेसंकेि             (घ) कुनै पतन होइन 

 √   

407.  

ट्राविक वचन्हको पालना गनुघ कसको कतघव्य हो? 

(क) सवारी चालकको    (ि)  पदैल यात्रीको     (र्)  ठूला सवारीको         (घ)  मातथका सब ै

   √ 

408.  

ट्राविक सकेंत भनेको के हो? 

(क) सवारी चालकले तदन ेसंकेि                       (ि)  प्रहरीले तदने संकेि   

(र्)  सडक तनयम पालना र्नग रातिएको संकेि      (घ)  मातथका सबै 

  √  

409.  

अन्तराघवष्ट्रय ट्राविक वचन्ह कवत प्रकारका ह न्छन?् 

(क) दईु प्रकारका       (ि)  िीन प्रकारका     (र्)  चार प्रकारका     (घ)  तनतिि छैन 

 √   

410.  

लेन छुट्याउने सकेंत सडकको कुन भागमा कोररएको ह न्छ? 

(क) दायाँतिरको छेऊमा             (ि)  बायाँतिरको छेउमा   

(र्)  सडकको बीचमा               (घ)  र्िा कोरे पतन ह जछ 

  √  

411.  

राजमागघमा वदशा सकेंत गनघ राविएका बोडघको रङ कस्ता ह न्छन?् 

(क) हररयो   (ि)  रािो    (र्)  रािो      (घ)  कालो 

√    

412.  

लेनलाइन र जेब्रा क्रवसङलाई के पवन भवनन्छ? 

(क) सडक मातकग ग        (ि)  ट्रातफक मातकग ग        (र्)  हटस्पोट            (घ)  मातथका सब ै

√    

413.  

प्रवतबन्धात्मक ट्राविक वचन्ह कस्तो आकारको ह न्छ? 

(क) र्ोलाकार        (ि)  तत्रिरू्ाकार      (र्)  वर्ागकार            (घ)  आयािकार 

√    
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414.  

चौबाटोमा ट्राविक लाइट वकन राविन्छ? 

(क) चालकले रािी बाटो दिेोस ्िनेर                     (ि)  ट्रातफक कजट्रोल र्नग  

(र्)  सवारी मोड्न                                               (घ)  सवारी पाकग  र्नग 

 √   

415.  

तलकामध्ये सडकमा ट्राविक कन्ट्रोल के ले गदैन? 

(क) ट्रातफक प्रहरी        (ि)  यािायाि व्यवस्था तविार्   

(र्)  सडक रेिा          (घ)  ट्रातफक संकेि 

 √   

416.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले केलाई  जनाउँछ ? 

(क) वर्ागकार           (ि) आयािकार       

(र्) पातकग ग स्थल     (घ) अस्पिाल 

  √  

417.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) एकिफी बाटो    (ि) दईुिफी बाटो     

(र्) पवूगिफग               (घ) पतिमिफग  

√    

418.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पसल       (ि) वकग  सप      (र्) घर          (घ) पातकग ग स्थल 

 √   

419.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) िातमगक क्षेत्र      (ि) आवास क्षेत्र      

(र्) अस्पिाल         (घ) प्राथतमक उपचार 

   √ 

420.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) उकालो बाटो     (ि) एकिफी बाटो    

(र्) उतछजने ठाउँ      (घ) दायाँ मोड 

  √  
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421.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) टेतलफोन   (ि) इजटरनेट      (र्) टुल     (घ) प्रहरी 

√    

422.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) टेतलफोन सेवा  (ि) ट्रक सेवा   (र्) तट-र्क्सन    (घ) बाटो समाप्त 

   √ 

423.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पैदल यात्रीको बाटो     (ि) तवद्यालय     

(र्) प्रहरी                         (घ) तवरेको बाटो 

√    

424.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) र्ाडी राख्न ेठाउँ    (ि) अस्पिाल    (र्) मेतसन    (घ) पटे्रोल पम्प 

   √ 

425.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) तवश्राम स्थल           (ि) ररिेस सेजटर  

(र्) बास बस्न ेठाउँ          (घ) अस्पिाल 

  √  

426.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) तवश्राम स्थल        (ि) अस्पिाल      

(र्) आवास क्षेत्र         (घ) बास वस्ने ठाउँ 

 √   

427.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) घर    (ि) मतजदर    (र्) र्लपान     (घ) तवद्यालय 

  √  
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428.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पैदल यात्री र साईकलको बाटो   (ि) तवद्यालय  

(र्) केटाकेटी                                (घ) तिडिाड ह न ेक्षते्र                                     

√    

429.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ?  

(क) साइकल ममगि                  (ि) साइकलको बाटो   

(र्) साइकल तनषेि                  (घ) साइकल यात्री 

 √   

430.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पातकग ग तनषेि         (ि) बस तवसौनी    

(र्) बस पाकग                 (घ) पातकग ग स्थल 

 √   

431.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) वन क्षते्र             (ि) मतजदर       

(र्) वनिोर् स्थल      (घ) तवद्यालय 

  √  

432.  
 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) र्ेब्रा क्रस           (ि) तवश्राम स्थल     

(र्) पातकग ग स्थल       (घ) तवद्यालय 

√    

433.  
 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) तचप्लो ठाउँ                            (ि) उतछजने ठाउँ     

(र्) अत्यजि र्रुरी िएमात्र राख्ने       (घ) वन क्षेत्र 

  √  

434.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सडक छेउका रेिाहरु      (ि) कच्ची सडक     

(र्) सडक                           (घ) पातकग ग 

√    
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435.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) कालो पत्र ेसडक             (ि) उतछजने ठाउँ  

(र्) सडकबीचका रेिाहरु         (घ) रोक्ने ठाउँ 

  √  

436.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) प्रवेश तनषेि           (ि) पातकग ग तनषेि    

(र्) उतछजन तनषेि          (घ) रोक्न तनषेि 

   √ 

437.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) प्रवेश तनषेि       (ि) पातकग ग तनषेि     

(र्)  पातकग ग स्थल      (घ) पतब्लक तनषेि 

 √   

438.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) प्रवेश तनषेि                  (ि) दायाँ मोडन तनषेि     

(र्) पातकग ग स्थल      (घ) रोक्न ेठाउँ 

√    

439.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पातकग ग तनषेि             (ि) उतछजन ेठाउँ   

(र्) पातकग ग स्थल               (घ) दायाँ मोडन तनषेि 

   √ 

440.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पातकग ग तनषेि           (ि) वायाँ मोडन तनषेि   

(र्) पातकग ग स्थल             (घ) दातहने मोड 

 √   

441.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) दायाँ मोडन तनषेि     (ि) वायाँ मोडन तनषेि   

(र्) य-ूटनग तनषेि             (घ) उतछजन ेठाउँ   

  √  
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442.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पातकग ग तनशेि        (ि) अतघकिम र्ति तसतमि   

(र्) पातकग ग स्थल          (घ) र्ान ेठाउँ 

 √   

443.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पातकग ग                      (ि) उतछजन ेठाउँ       

(र्) सवारी चौडाई तसतमि     (घ) तवद्यालय 

  √  

444.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) उतछजन तनषेि     (ि) उतछजने ठाउँ      

(र्) एकफी बाटो         (घ) दईुिफी बाटो 

√    

445.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) मोडन तनषेि       (ि) घमु्िी     

(र्) र्तिसीमा समाप्त    (घ) हनग तनषेि 

   √ 

446.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) रोक                  (ि) रोक, हरे र र्ाउँ      

(र्) पातकग ग स्थल       (घ) तसिा मात्र र्ाऊ 

 √   

447.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पातकग ग तनषेि          (ि) उतछजन ेठाउँ   

(र्) पातकग ग स्थल           (घ) र्ति तसमा समाप्त 

   √ 

448.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) तसिा र्ान तनषेि       (ि) तसिा मात्र र्ाऊ   

(र्) रोक्न ेठाउँ                  (घ) अर्ातड र्एर बायाँ मोड 

 √   
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449.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) तसिा मात्र र्ाऊ              (ि) कुनै तिरबाट र्ाऊ   

(र्) अर्ातड र्एर बाँया मोड      (घ) र्ति तसमा समाप्त 

  √  

450.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) कुनैतिरबाट र्ाऊ       (ि) दायाँ वाँया तसिा र्ाऊ   

(र्) बायाँ मोड                 (घ) दायाँ मोड 

√    

451.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) दायाँ मोड     (ि) सानो र्ोल घमु्िी दाईनेबाट आउनेलाइ र्ान दउे 

(र्) घमुरे र्ाऊ     (घ) दातहने घमु्िी 

 √   

452.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सवारी िार सीमा          (ि) एक्सल िार सीमा   

(र्) सवारी लम्बाई सीमा      (घ) सवारी चौडाई सीमा 

√    

453.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) दायाँ मोड  (ि) तसिा अर्ातड   (र्) बाँया मोड  (घ) बायाँ मोड 

  √  

454.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) बाँया घमु्िी   (ि) बाँया च्याप   (र्) बाँया मोड    (घ) दायाँ मोड 

 √   

455.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) एकिफी सवारी              (ि) दईुिफी सवारी     

(र्) तसिा अर्ातड बढ            (घ) अर्ातड र्ाऊ 

√    
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456.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) रोक हरे र र्ान दऊे  (ि) रोक   (र्) रोक र र्ान दऊे     (घ) र्ाऊ 

  √  

457.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) ट्रक तनषेि   (ि) सवारी तनषेि     

(र्) नो पातकग ग      (घ) सवारी काट्ने ठाँउ 

√    

458.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सवारी उचाई सीमा     (ि) सवारी लम्बाई सीमा   

(र्) सवारी चौडाई सीमा     (घ) १० तमटर मात्र अर्ातड र्ाऊ 

 √   

459.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सवारी चौडाई सीमा          (ि) ठीक ४.४ तमटरको सवारी ह नपुने   

(र्) एक्सल िार सीमा              (घ) सवारी उचाई सीमा 

   √ 

460.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सवारी चौडाई सीमा      (ि) एक्सल िार सीमा   

(र्) सवारी उचाई सीमा         (घ) सवारी लम्बाई सीमा 

 √   

461.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) वयल र्ाडा तनषेि           (ि) सवारी तनषेि   

(र्) सवारी वर्न सीमा            (घ) र्ाडा मात्र प्रवेश 

√    

462.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) वतृ्तर                         (ि) र्ोलो घमु्िीमा र्ाऊ     

(र्) र्ान ेठाउँ                  (घ) र्ाऊ (अस्थाई तचजह) 

   √ 
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463.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) वाई-र्क्सन                  (ि) तट-र्क्सन   

 (र्) बाटो समाप्त                   (घ) टनग टु टी 

 √   

464.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) ढुग्र्ा िस्ने ठाउँ       (ि) बाटोमा काम ह दँ ै     

(र्) ििरा               (घ) सरुतक्षि ठाउँ 

  √  

465.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) अर्ातड दईुफी बाटो तसिा           (ि) दोहोरो बाटो  

(र्) अर्ातडबाट सावारी आउन सक्छ   (घ) एकिफी बाटो 

√    

466.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) अर्ातड दईुिफी बाटो तसिा  (ि) अर्ातडबाट सवारी आउन सक्छ 

(र्) अर्ातड दईुिफी बाटो           (घ) एकिफी बाटो 

  √  

467.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) बायाँ मोड    (ि) दायाँ मोड    (र्) घमु्िी         (घ) र्ोलो घमु्िी 

 √   

468.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) दायाँ मोड      (ि) दायाँ परुा मोड      (र्) वायाँ मोड    (घ) घमु्िी 

 √   

469.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) साँघरुो पलु               (ि) साँघरुो बाटो    

(र्) एकिफी बाटो            (घ) दईुिफी बाटो 

√    
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470.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) तचप्लो बाटो   (ि) पहाडको उकालो   

(र्) बतढ उकालो    (घ) उठेको बाटो 

  √  

471.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) ििरनाक दबेको बाटो   (ि) ििरनाक उठेको बाटो   

(र्) ओरालो बाटो               (घ) तसिा अर्ातड र्ाऊ 

√    

472.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) साँघरुो पलु       (ि) दईु तिरबाट साँघरुरएको सडक 

(र्) साँघरुो बाटो       (घ) एकिफी बाटो 

 √   

473.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) पतहरो झन ेठाउँ      (ि) बढी उकालो     

(र्) नदी तकनार           (घ) ििरनाक तिर 

√    

474.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) दबे्रेतिरबाट साँघरुरएको सडक       (ि) उतछजन ेठाउँ   

(र्) दातहन ेतिरबाट साँघरुरएको सडक   (घ) र्ान ेठाउँ 

  √  

475.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) एस र्क्सन       (ि) उतछजने ठाउँ     

(र्) मोड                 (घ) दोहोरो मोड पतहलो बाँया                         

   √ 

476.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) वाई र्क्सन        (ि) तट- र्क्सन   

(र्) शािा बाटो         (घ) र्ान ेठाउँ 

√    
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477.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) बायाँ मोड         (ि) बायाँबाट सवारी आउन सक्छ      

(र्) बायाँ घमु्िी         (घ) दायाँ सवारी 

 √   

478.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) दायाँबाट सवारी आउन सक्छ     (ि) उतछजने ठाउँ  

(र्) पातकग ग स्थल                           (घ) र्ाने ठाउँ 

√    

479.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) कच्ची बाटो        (ि) प्रहरी पोि       

(र्) चौबाटो               (घ) र्ोल घमु्िी 

   √ 

480.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सवारी चौडाई सीमा         (ि) अर्ातड उचाई सीमा   

(र्)  सवारी एक्सल िार सीमा   (घ) सवारी लम्बाई सीमा 

 √   

481.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) अस्पिाल                             (ि) चारै तिर सडक  

(र्) चौबाटो अर्ातड शािा सडक     (घ) चौबाटो अर्ातड मलू सडक 

   √ 

482.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) चौबाटो अर्ातड मलू सडक      (ि) चौबाटो अर्ातड शािा सडक 

(र्) चारै तिर सडक                       (घ) दायाँ बायाँ र्ाऊ 

 √   

483.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) बतढ ओरालो   (ि) बढी उकालो  (र्) दघुगटना क्षते्र   (घ) ट्रक मात्र  

√    
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484.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) रातष्ट्रय तनकुजर्      (ि) संरक्षण क्षेत्र      

(र्) पाल्ि ुर्नावर      (घ) र्नावर तनषेि 

  √  

485.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) तवमानस्थल                             (ि) कम उचाईमा तवमानहरु 

(र्) अर्ातडबाट तवमान आउन सक्छ    (घ) िीब्र र्ति 

 √   

486.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) उकालो     (ि) ओरालो    (र्) उठेको बाटो        (घ) िाल्डा 

  √  

487.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) बायाँ शािा सडक            (ि) दबे्रे तिर र्ाऊ    

(र्) दायाँ शािा सडक              (घ) अर्ातड बढ 

  √  

488.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) एकपतछ अको दोबाटोहरु   (ि) बायाँ मोड   

(र्) दायाँ मोड                        (घ) अर्ातड तसिा र्ाऊ 

√    

489.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) र्ति सीमा समाप्त  (ि) दोहोरो सडक समाप्त   

(र्) एकिफी बाटो      (घ) दईुिफी बाटो 

 √   

490.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) सडक पोल               (ि) डेकोरेतटि लाइट   

(र्) ट्रातफक लाईट     (घ) क्याट्स आइ 

  √  
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491.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) रं्र्ली र्नावर           (ि)  घना रं्र्ल      

(र्) रातष्ट्रय तनकुजर्           (घ) बाघ 

√    

492.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) केटाकेटीहरु  (ि) अर्ातड बाटोमा पैदल यात्री   

(र्) र्ेब्रा क्रतसग   (घ) तवद्यालय क्षेत्र 

 √   

493.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क)  नदीको तकनारा  (ि) बतढ ओरालो   

(र्) बतढ उकालो                 (घ) सवारीको िार मापन 

√    

494.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) नतद तकनार                 (ि) रेलमार्ग   

(र्) रेल अर्ातड र्ेट निएको     (घ) ििरनाक बाटो 

  √  

495.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) बाटोमा काम ह दँ ै   (ि) सडक सरसफाई  

(र्) उकालो बाटो                 (घ) ओरालो बाटो 

√    

496.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) प्रवेश तनषेि          (ि) पटके काट्ने ठाउँ   

(र्) र्ाँच चौकी         (घ) िौल पलु 

  √  

497.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) अर्ातड बाटोमा पैदल यात्री    (ि) बालबातलकाहरु  

(र्) र्ेब्रा क्रतसग                         (घ) तवद्यालय क्षेत्र 

 √   
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प्र.नं. प्रश्न 

सही उत्तर 

क ि ग र् 

498.  
 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) बाँया तिर तििो मोड  (ि) बाँया मोड   

(र्) दायाँ मोड                 (घ) ओरालो बाटो 

√    

499.  

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) 3/kfn'jf hGt'                 (ि) h+un 

(र्) h+un, jGohGt' cf/If        (घ) lrl8ofvfgf 

  √  

500.   

 

यस्तो ट्राविक वचन्हले के जनाउँछ ? 

(क) तट-र्क्सन (दायाँ र बाँया मोड)        (ि) वाई-र्क्सन   

(र्) तििो मोड                                   (घ) बाँया तिर तििो मोड 

√    
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कायाघलयहरूलाई वनदेशन 

१. कायागलयले तलतिि परीक्षाको प्रश्नपत्र ियार र्दाग यो सग्रहमा रहकेो प्रश्नबाट मात्र र्नुग पनेछ । 

२. तलतिि परीक्षाको समायविी ३० तमनेटको ह नेछ ।  

३. तलतिि परीक्षामा जयनूिम ६० अग्क प्राप्त र्न ेपरीक्षाथी उत्तर ीणग ह नछे । 

४. प्रश्नको अंकिार तनम्नानसुार ह नरे्री हरेक िडडबाट दहेायको संख्यामा प्रश्नहरू सोध्न ुपनछेः  

क्र. स.ं प्रश्नको के्षि 

जम्मा 

प्रश्न 

सखं्या 

परीक्षामा सोवधने प्रश्न 

प्रश्न 

सखं्या 

प्रवतप्रश्न 

अङ्कभार 
पूणाघङ्क 

१ सवारी सजचालन सम्बजिी ज्ञान १३० ६ ४ २४ 

२ सवारी काननु सम्बजिी ज्ञान ९० ५ ४ २० 

३ सवारी सािनको प्रातवतिक िथा यातजत्रक ज्ञान ८० ३ ४ १२ 

४ वािावरण प्रदषूण सम्बजिी अविारणात्मक ज्ञान ३० २ ४ ८ 

५ दघुगटना सचेिना सम्बजिी ज्ञान ६० ३ ४ १२ 

६ ट्रातफक सग्केि सम्बजिी ज्ञान ११० ६ ४ २४ 
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