
लङु्ग्री गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

वडाचौर, रोल्पा 
सवारी चालक करार पदको ललखित परीक्षाको पाठ्क्रम 

परीक्षाको ककलसमः 
र.सं. चरण कववरण पूणायङ्क उत्तीणायङ्क 

1. प्रथम चरण ललखित परीक्षा 100 40 

2. द्वितीर् चरण प्रर्ोगात्मक परीक्षा 50 25 

3. तेस्रो चरण अन्तवायताय 30 - 
 

द्रष्टव्र्ः 
1. प्रथम चरणको ललखित परीक्षामा प्रश्नहरु र्थासम्भव नेपाली माध्र्मा सोलिनेछन ्। तर कवषर्लाई 

स्पष्ट गनुय पने प्रश्न सोध्न सककनेछ। 

2. प्रथम चरणको ललखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र द्वितीर् चरणको प्रर्ोगात्मक 
परीक्षामा सखम्मललत गराइनेछ। 

3. द्वितीर् चरणको परीक्षामा उत्तीणय भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र ततृीर् चरणको अन्तवायतायमा समावेश 
गराइने छ। 

4. उम्मेदवारले प्रथम चरण, द्वितीर् चरण र ततृीर् चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कहरु जोडी कूल अङ्कको 
आिारमा र्ोग्र्तारमानसुार अखन्तम नलतजा प्रकाखशत गररनेछ। 

5. र्ो पाठर्रम लमलत 2079 साल माघ 9 गते देखि लाग ुहनुेछ।  

  



प्रथम चरणः ललखित परीक्षा र्ोजना 

परीक्षा प्रणाली कवषर् उतीणायङ्क प्रश्न संख्र्ा र अङ्क समर् 

वस्तगुतः 
बहवैुखल्पक तथा 
कवषर्गत प्रश्न 

सामान्र् ज्ञान र 
सेवाको ज्ञान 

40 

सामान्र् ज्ञान (5 प्रश्न x 2 अङ्क = 10 अङ्क) 
सेवाको ज्ञान (३० प्रश्न x 2 अङ्क = 60 अङ्क) 
सेवा सम्बन्िी कवषर्गत(३ प्रश्न x 10 अङ्क = 

30 अङ्क) 

2 घण्टा  

 

प्रथम चरणः ललखित परीक्षाको पाठ्यरम 

क) सामान्र् ज्ञान 

1. नेपालको भगूोल र इलतहास सम्बन्िी ज्ञान सामान्र् ज्ञान 

✓ के्षत्रफल, भौगोललक लसमाना, भौगोललक र राजनैलतक (संघ, प्रदेश र स्थानीर् कवभाजन) 
✓ ऐलतहालसक, िालमयक तथा पर्यटकीर् दृकष्टले नेपालका महत्वपूणय स्थलहरु। 

2. लङु्ग्री गाउँपाललकाको भौगोललक, सामाखजक, सासं्कृलतक, आलथयक अवस्थाको बारेमा जानकारी। 

3. नेपालमा प्रचललत िमय, भाषा, संस्कृलत, जाजालत र जनसंख्र्ा सम्बन्िी ज्ञान। 

4. नेपालको वतयमान संकविान (जारी लमलत, भाग, िारा र अनसूुखच संख्र्ा) 

5. दरुी मापन सम्बन्िी ज्ञानः माइल, लमटर, ककलोलमटर। 

ि) सेवा सम्बन्िी कवषर्वस्तःु 

1. सवारी सािन सञ्चालन सम्बन्िी ज्ञान। 

✓ कार्ायलर्को सवारी सािन चलाउदा ध्र्ान द्वदनपुने कुरा सम्बन्िी सामान्र् ज्ञान। 

✓ एम्बलेुन्स चलाउदा ध्र्ान द्वदनपुने कुरा सम्बन्िी सामान्र् ज्ञान। 

2. सवारी ऐन लनर्म सम्बन्ि ज्ञान। 

✓ सवारी लनर्म (Traffic Rules and Regulations) सम्बन्िी ज्ञान। 

✓ व्ल ुवकु र ड्राइलभङ्ग लाइसेन्स 

✓ सवारी खचन्हरु 

✓ ट्राकफक संकेत 

3. सवारी सािनको प्राकवलिक तथा र्ाखन्त्रक ज्ञान 

✓ इखन्जन (Engine) सम्बन्िी ज्ञानः इखन्जनको पररचर् र फोरस्टोक लडजेल र पेट्रोल इखन्जनको काम गने 
लसद्धान्त 



✓ लकुिकेशन पद्धलत सम्बन्िी ज्ञानः पररचर्, लकुिकेशन पद्धलतको उदे्धश्र्, आर्ल फेनुयको उदे्धश्र्, आर्ल 
सतहको जाँच, आर्ल फेनुय र सतह लमलाउन,ु आर्ल चकुहएको हेरचाह  

✓ कुललंग पद्दलत सम्बखन्ि ज्ञान , कुललंग पद्दलतको पररचर्, कुललंग पद्दलतको उदे्धश्र्, कुलेन्टको महत्व, 
कुलेन्ट सतहको जाँच गनुय, फ्र्ान बेल्टको अवस्था जाँच गनुय  

✓ फ्र्लु पद्दलत सम्बखन्ि ज्ञान वणयन अनसुार फ्र्लु कफल्ताको पनु: स्थापना, काबुयरेटर र पम्पको खस्थरता, 
ऐअर खललनरको फेराई र सरसफाई  

✓ इखग्नशन पद्दलत सम्बन्िी ज्ञान , स्पाकय  प्लगको वणयन र स्पाकय  प्लगको फेराई र सरसफाई  

✓ ब्र्ाट्री, इलेखलट्रकल पद्दलत, स्टेररंग, टार्र र बे्रक सम्बन्िी ज्ञान  

✓ कवद्यतुीर् सवारी सािन सम्बन्िी सामान्र् ज्ञान  

४. सवारी सािन ममयत सम्बन्िी ज्ञान  

५. सवारी सािनको पाटयस र लतनको प्रर्ोग  

६. सरुक्षाका उपार्हरु (Safety Precautions) सम्बन्िी ज्ञान, सरुक्षाका उपार्, सवारी चलाउदा र ममयतको बेला         

   व्र्खिगत सरुक्षा, सवारीको सरुक्षा र प्रदषुण सचेतना, दघुयटना सचेतना सम्बन्िी ज्ञान  

७. कार्ायलर्को सवारी चालकले ध्र्ान द्वदन ुपने लबषर्हरु  

८. समर् पालना तथा अनशुासन सम्बन्िी ज्ञान  

९. लनबेदन लेिन, लगबकु ढाँचा लनमायण  

द्वितीर् चरण : प्रर्ोगात्मक परीक्षा 

अङ्क लबभाजन 

र.स. जाँच  करर्ाकलाप  अङ्क  करर्ाकलाप  अङ्क  

१  सवारी सािन चलाउन ुपूवय सवारी सािनको चेक / 
जाँच  

गरेको  ५  नगरेको  ०  

२  सवारी चलाउने स्थानमा भएको संकेत रेिा  नछोएको  ५  छोएको  ०  
३  र्टुनय सकेट रेिा  नछोएको  ५  छोएको  ०  
४  आवश्र्कता अनसुार साइड लाइटको प्रर्ोग  गरेको  ५  नगरेको  ०  
५  भोरालोमा अड्याउने  अलडएको  10  सवारी 

सरेको  
०  

६  तोककएको लाइन / स्थानमा पाककिं ग (Parallel, Back) गरेको  10  नगरेको  ०  
७  सवारी चालाउदा सवारीको आवाज  सामान्र्  ५  असामान्र्  ०  
८  सवारीको बाटोमा भएको बस्त ु/ सामान  नछोएको  ५  छोएको  ०  

 


