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1.

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी पर्ार�म्भक ज्ञान

1.1.

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्कार, पर्योग आ�द (पाठ्यपुस्तक p.1)

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनहरू (जिमन समतलाउने, ढु वानी, लोड काम र खन्ने काम) भनेको धेरै �किसम, पर्कारको छन ्, र त्यसको
पर्योग पिन �विभन्न छन ्। शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) कायार्न्वयन अध्यादे श दफा 7 को आधारमा सवार� साधन
पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई तािलका 1-1 को अनुसार वग�करण ग�र, तल उल्लेखअनुसार बुझाइएको छ।
बुलडोजर
�ा�र साबेल
सवारी साधन
िनमा�ण मेिसन

प्रकारको

जिमन समतलाउने, ढु वानी,
लोिडं गमा प्रयोग

(जिमन
समतलाउने,
ढु वानी, लोड काम र ख�े
काम)

�ेप डोजर

ट� े �र
मेिसन

प्रकारको

िनमा�ण

�ेपर
मोटर ग्रेडर
मक लोडर*

*

पावर साबेल
ख�े प्रयोग

�ाग साबेल
(�ाकहो)
कामसेल

साबेल (shoberu) प्रकारको
िनमा�ण मेिसन

ड� याग इन
बकेट ए�भेटर
ट� े �र

तािलका1-1 सवारी साधन प्रकारको िनमा�ण मेिसनको वग�करण

* मक: टनेल आ�द खन्ने, ब्ला�स्टङ (happa) ले ग�रने चट्टान आ�दको टु कर्ा
1.1.1.

जिमन समतलाउने, ढु वानी, लोड गन� मेिसन (पाठ्यपुस्तक p.2)

बुलडोजर भनेको ट्र्याक्टरको मेन बड�मा कायर् उपकरण हुने ब्लेड (माटो हटाउने बोडर्) जो�डएको हुन्छ र जिमन समतलाउने, डो�जङ (oshido)
काममा पर्योग हुन्छ। बुलडोजर भनेको ट्र्याक्टर ढाँचाको िनमार्ण मेिसनको पर्ितिनिधत्व गन� मेिसन हो (त�स्वर 1-1 हे न�)।

त��र 1-1 बुलडोजरको उदाहरण
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ट्याक्टर साबेल भनेको कर्लर पर्कार अथवा व्ह�ल पर्कारको ट्र्याक्टर मेन ब�डमा हुने कायर् उपकरण, बकेट जो�डएको
मेिसन हो र लो�डं ग, ढु वानी, जिमनमािथको काट्ने आ�दको काममा पर्योग हुन्छ। ट्याक्टर साबेल (shoberu) ले लो�डं ग

मेिसनको पर्ितिनिधत्व गछर् (त�स्वर 1-2 हे न)� ।

त��र 1-2 हेन� �ा�र साबेलको उदाहरण

स्कर्ेपर भनेको, ट्र्याक्टरले टोइँ ग जसर� काम गन� टो पर्कार स्कर्ेपर, ट्र्याक्टर र स्कर्ेपरलाई एकरूपता गरे को आत्मासंचािलत मोटर स्कर्ेपर हो। स्कर्ेपर खन्ने, ढु वानी, समतल बनाउने हरे क कामलाई एकै पटक गराउन स�क, धेरै मातर्ाको
तलछट ढु वानीको लािग उपयोगी भई, ठू लो स्केलको जिमन बनाउने िनमार्ण या ड्याम िनमार्ण आ�दको िनमार्ण प�रयोजनामा
पर्योग ग�रए, पर्भावकार� छ (त�स्वर 1-3 हे न)� ।

त��र 1-3 �ेपरको उदाहरण

स्कर्ेप डोजर भनेको कर्लर पर्कारको ट्र्याक्टरको बड�मा स्कर्ेपर मेिसन जो�डएकोले काम लगभग एकै हो (त�स्वर 1-4
हे न)� । �वशेषग�र, स्कर्ेपर पस्न नसक्ने नरम जिमन आ�दमा पर्योग ग�रन्छ।

त��र 1-4 �ेप डोजरको उदाहरण
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मोटर गर्ेडरलाई, से�पङ, जिमन समतलाउने, �हउँ हटाउन आ�द काममा �बिभन्न �हसाबले पर्योग हुन्छ (त�स्वर 1-5 हे न)� ।
�बशेषग�र, सडक मािथको प�रशु�ता पूणर् गनर् उपयु� छ। र, �हँ उ हटाउने काम, स्नोप्लाउलाई जडान ग�र गन�।

त��र 1-5 मोटर ग्रेडरको उदाहरण

मक लोडरमा, �वशेषग�र टनेल िनमार्णको मल िलडमा पर्योग ग�र, लोडको स्केलमा िसिमतता छै न र, समतल नभएको
ठाउँ मा पिन काम गनर् स�कने कर्लर पर्कार, व्ह�ल पर्कार, साधनको टाएरको रे ल पर्कारको छ (त�स्वर 1-6 हे न�)।

त��र 1-6 मक लोडरको उदाहरण
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1.1.2.

खन्ने कामको मेिसन (पाठ्यपुस्तक p.7)

पावर साबेल (shoberu) भनेको, पर्मुख बड�मा कायर् उपकरणको बकेटलाई मािथप�ट्ट फकार्ई जो�डएको हुन्छ र �वशेषग�र भूिम
सतहदे �ख मािथ खन्नको लािग पर्योग हुन्छ (त�स्वर 1-7 हे न�)।
ड्याग साबेलको मेन ब�डमा कायर् उपकरणको बकेटलाई, पावर साबेलको �बप�रत �दशामा तल फकार्एर जडान ग�रएको हुन्छ, र
यसलाई ब्याकहो पिन भिनन्छ। मुख्यतया जिमनमािथ दे �खको खन्ने काममा पर्योग भई, साबेल (shoberu) पर्कार िनमार्ण
मेिसनको पर्ितिनिध गछर् । �वशेषग�र, शहर� िसिभल इन्जीिनय�रङ आ�दमा, साँघुरो स्थानको लािग अत्यन्तै सानो टनर् पर्कारको
हाइडर्ोिलक साबेल धेरै पर्योग हुन्छ (त�स्वर 1-8 हे न�)।

त��र 1-8 �ाग साबेलको उदाहरण

त��र 1-7 पावर साबेलको उदाहरण

कामसेल भनेको, साबेल (shoberu) ढाँचाको िनमार्ण मेिसनको मेन ब�डमा कायर् उपकरण भएको कामसेल बकेट जो�डएको

हुन्छ र जिमन सतहदे �ख तल तुलनात्मक �हसाबले नरम माटो या कु�टएका ढु ँ गा आ�द खन्नमा पर्योग हुन्छ। �वशेषग�र,
खन्ने सतह सानो र ग�हरो खन्नमा उपयोगी हुन्छ।

कामसेल बकेटलाई वाएरले झुण्डाउनुभन्दा आमर्लाई तन्काई, ग�हरो खन्न सम्भव गरे को टे िलस्को�पङ आमर् या सामान्य
ड्याग साबेल आ�दको आमर् टु प्पामा कामसेल बकेट जडान ग�रएको पर्कार हो (त�स्वर 1-9 हे न)� ।

त��र 1-9 हेन� कामसेलको उदाहरण
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ड्याग लाइन भनेको, साबेल (shoberu) ढाँचाको िनमार्ण मेिसनको पर्मुख बड�मा कायर् उपकरण भएको ड्याग लाइन

बकेटलाई जो�डएको हुन्छ र कामसेल जस्तै भूिम सतहदे �ख तल खन्नको लािग पर्योग हुन्छ (त�स्वर 1-10)। ड्याग लाइन,
बकेटलाई फालेको जसर� टाढा उडाएर, खन्ने हुनाकले खनाईको सकेल ठु लो, खोला या नरम जिमन आ�द, अरु खन्ने
मेिसनहरूले खन्ने ठाउँ को न�जक नपन� काममा उपयोगी हुन्छ।

त��र 1-10 �ाग लाइनको उदाहरण
बकेट एक्सभेटरलाई, बकेट व्ह�ल एक्सभेटर पिन भिनन्छ र वृहत िनमार्ण प�रयोजनामा पर्योग ग�र, बकेट घुम्ने हुनाले, खन्ने र लोड
काम िनरन्तर रुपमा गराउन स�कन्छ (त�स्वर 1-11)। तुलानात्मक रुपमा नरम जिमन खन्ने काम उपयोगी छ।

त��र 1-11 बकेट ए�भेटरको उदाहरण

टर्े न्चरले, िनरन्तर रुपमा नाली खन्न सक्छ र ग्यास पाइप, पानी पाइप आ�द गाड्ने कामको लािग नाली खन्नमा पर्योग
ग�रन्छ (त�स्वर 1-12)।

त��र 1-12 ट� े �रको उदाहरण

9 (NE)

1.2.

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी शब्दहरू (पाठ्यपुस्तक p.10)

कायर् उपकरण भनेको जिमन समतलाउने, ढु वानी, लोड, खन्ने जस्ता काम गन� उ�े श्य भएको उपकरण हो र ब्लेड, बकेट,
स्के�रफाइ आ�द र ती वस्तुहरूलाई सपोटर् गन� बूम, आमर्, योकर् आ�दलाई भिनन्छ।
मेिसनको बड�को तौल भनेको, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनबाट कायर् उपकरण बाहे कको सुक्खा दर्व्यमान

(ग्यासोिलन, तेल, पानी आ�द नहािलएको तौल) हो र अथार्त ् मेिसनको बड�को दर्व्यमानलाई भिनन्छ।
मेिसनको तौल भनेको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा जरुर� हुन कायर् उपकरणलाई जो�डएको अवस्थाको
दर्व्यमान हो र यसले बकेट आ�दमा लोड नग�रएको अवस्था (सामान लोड नगरे को �स्थित) को वेट (आदर्) दर्व्यमान

(ग्यासोिलन, तेल, पानी आ�द हािलएको दर्व्यमान) लाई बुझाउँ छ।
मेिसनको कुल तौल भनेको मेिसनको दर्व्यमान, अिधकतम लोडको दर्व्यमान र 55kg मा यातर्ु चढाएर िनस्केको दर्व्यमानको
कुललाई भिनन्छ।

मेिसनको बडीको तौल

काय� उपकरण

िचत्र 1-1 काय� उपकरण

मेिसनको बडीको तौल

िचत्र 1-2 मेिसनको बडीको तौल

मेिसनको कुल तौल
अिधकतम लोडको तौल

सवारी साधनमा चढे र काम गन� ���

इ�न

तेल प्रकार

पानी

िचत्र 1-3 मेिसनको तौल
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िचत्र 1-4 मेिसनको कुल तौल

�स्थरताको मातर्ा भनेको, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सो कोणसम्म नढल्ने कुरालाई बुझाई, कोण मातर्ाको धेरै भएितर ढल्न
गाहर्ो हुने कुरालाई जनाउँ छ। अक� त�रकाले भन्दा, नढल्ने स्तरलाई बुझाउँ छ।
उकालो चढ्ने क्षमता भनेको, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको पर्ाइम मुभर आ�दको क्षमतालाई आधार बनाएर �हसाब
ग�र उकालो चढ्न सक्ने अिधकतम क्षमता हो र सामान्यमा कोण (α कोण) अथवा गर्े�डएन्ट (%) ले बुझाइएको छ।
र, खासमा कर्लर (टर्ाक) अथवा टायर र जिमन सतहसँग िचप्लाई हुने कारण, सो कोणसम्ममा उकालो चढ्न सक्नु भनेको सामान्य
हो।

�स्थरताको मात्रा
िचत्र 1-5 �स्थरताको �र

िचत्र 1-6 उकालो चढ् ने �मता

औसत कन्ट्याक्ट पर्ेसर भनेको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनले जिमनमा पान� श��लाई जनाउँ छ र सामान्यतया िनम्न
समीकरण�ारा जनाएको छ।
① कर्लर पर्कारको खण्डमा, मेिसनको कुल तौललाई कर्लरको कुल कन्ट्याक्ट पर्ेसरले भाग गरे र मान िनकािलन्छ। यस्तो अवस्थामा कर्लरको
कन्ट्याक्ट लम्बाइ, िचतर् 1-7 मा दे खाइएको L को लम्बाइ हुन्छ।
औसत कन्ट्याक्ट पर्ेसर =W×9.8/S=W×9.8/ (2B×L) (kN/m2)
W: मेिसनको कुल तौल (t)
S: कुल कन्ट्याक्ट पर्ेसर=B×L (m2)
L: कुल दर्व्यमान �स्थितको आइडलर (आइडल व्ह�ल) र स्पर्ाकेट (डर्ाइभ स्पर्ाकेट) को केन्दर् दरू � (m)
B: कर्लरको चौडाइ (m)

② व्ह�ल टाइपको खण्डमा, मेिसनको कुल तौलबाट िनकािलएको अगा�ड अथवा पछा�डको ए�क्सस लोडलाई, अगा�ड अथवा
पछा�डको स्प� जिमन सम्पकर् क्षेतर् (िचतर् 1-8 हे न�) को योगले कर्मश: भाग गरे को मान हो।
ए�क्सस लोड

टायर

कर्लर
जिमन

आइडलर

स्पर्ाकेट
स्प� जिमन सम्पकर् क्षेतर्

िचत्र 1-7 L र B को स��

िचत्र 1-8 �� जिमन स�क� �ेत्र
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सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्ाइम मुभर तथा हाइडर्ोिलक िसस्टम

2.
2.1.

पर्ाइम मुभर (पाठ्यपुस्तक p.15)

पर्ाइम मुभरले, �बिभन्न श��लाई मेकािनकल �हसाबले श��मा प�रणत गन� क्षमता बोक�, मेिसन आ�दमा पर्योग ग�रने सामान्य
रुपको पर्ाइम मुभरमा, �डजेल इ�न्जन, पेटर्ोल इ�न्जन आ�दको इन्टरनल कम्बसन इ�न्जन, इले�क्टर्क मोटर (मोटर) आ�द छन ्।
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्ाइम मुभरमा, �वशेष �डजेल इ�न्जन पर्योग ग�र र सानो स्केलको या �वशेष पर्कारमा
पेटर्ोल इ�न्जनको पर्योग हुन्छ। यस बाहे क, इन्टरनल कम्बसन इ�न्जनको सट्टामा इले�क्टर्क मोटर पर्योग ग�रएका िनमार्ण
मेिसनहरू पिन हुन्छन ्।

तािलका 2-1 िडजेल इ�न्जन र पेट�ोल इ�न्जनको िभ�ता
पर्कार

�वषय

�डजेल इ�न्जन
लाइट ओइल

इन्धनको पर्कार

पेटर्ोल इ�न्जन
पेटर्ोल

सल्कने (सुरु हुन)े �विध

हावाको कम्पर्ेसन�ारा आफै सल्कन्छ

�बजुली स्पाकर्�ारा

पर्ित अ�श��को मूल्य

गहर्ुँगो

महँ गो

हलुका

रामर्ो (30 दे �ख 40%)

नरामर्ो (22 दे �ख 28%)

कम

बढ�

�विश� इ�न्जन तौल
थमर्ल दक्षता

सस्तो

सञ्चालन खचर्

आगलािगको खतरा

सस्तो

महँ गो

* इन्धनको पर्कार (लाइट ओइल, पेटर्ोल) गलत नहुने ग�र ध्यान �दने।

2.1.1.

�डजेल इ�न्जनको संरचना (पाठ्यपुस्तक p.17)

टबार्इन इम्पेलर

बर्ोअर इम्पेलर

सुपरचाजर्र

िनकास भल्भ
मफलर

�पर्क्लीनर
एयर क्लीनर

डस्ट इ�न्डकेटर
पर्ेसराइजड् एयर

िनकास

ओइल �फल्टर

िसिलन्डर हे ड
िनकास मेनफोल्ड
िसिलन्डर ब्लक
�पस्टन

ओइल पम्प
ओइलकुलर
ओइल स्टर्े नर

िचत्र 2-3 ता�े र फा�े उपकरणको उदाहरण

िचत्र 2-4 उपकरण प्रणालीको लुिब्रकेसनको उदाहरण
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रे �डएटर

फ्यान

वाटर थमर्िमटर

थम�स्ट्याट

वाटर मेनफोल्ड

वाटर पम्प
इन्धन

इन्जेक्शन

इन्धन ट्याङ्क

नोजल

िसिलन्डर हे ड

िसिलन्डर लाइनर
इन्धन इन्जेक्शन पम्प

इन्धन �फल्टर

इन्धन सप्लाइ पम्प

इ�न्जन ओइलकुलर

गभनर्र

िचत्र 2-5 इ�न प्रणालीको उदाहरण

ओइल पम्पबाट (ओइल)

िचत्र 2-6 को� वाटर प्रकार इ�न्जनको उदाहरण

कायर् लाइट

हनर्
ओइल �फल्टर

हनर् �स्वच
टे ल लाइट

हनर् �रले
हे डलाइट

कोसर्न ल्याम्प

प्यानल ल्याम्प

�हटर ल्याम्प

ल्याम्प �स्वच

�हटर िसग्नल

सुरक्षा �रले

स्टाटर् �स्वच

फ्युज बक्स
रे गुलेट र
एमिमटर

स्टाटर् मोटर

ब्याटर्� �रले �स्वच

चा�ज�ग जे नेरेटर

ब्याटर्�

िचत्र 2-7 इले��� क सिक�टको उदाहरण

2.1.2.

इन्धन･ इ�न्जन ओइल (पाठ्यपुस्तक p.22)

1･･･इ�न्जन ओइल (लु�बर्के�टङ ओइल)
इ�न्जन ओइलले ①लु�बर्के�टं ग, ②िचसो बनाउने, ③िसल गन�, ④सफा गन�, ⑤�खया लाग्नबाट रोक्ने जस्ता कामहरू गदर् छ।
�विभन्न बर्ान्डका इ�न्जन ओइल छन ् तर िनमार्ण मेिसनको िनद� शन म्यानुअल आ�दमा तो�कएअनुसारको मापदण्ड भएको इ�न्जन
ओइल पर्योग गनुर् पदर् छ।
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हाइडर्ोिलक िसस्टम (पाठ्यपुस्तक p.23)

2.2.
2.2.1.

हाइडर्ोिलक िसस्टम (पाठ्यपुस्तक p.24)

पम्प भनेको कमजोर मेिसन हुनाले फोहर, बालुवा आ�दले च्या��ने या दाग लाग्ने भई पर्ेसर बढ्न छोड्छ, त्यसैले ध्यान �दने।
�फल्टरले हाइडर्ोिलक स�कर्टमा हाइडर्ोिलक ओइल �फल्टर ग�र, फोहोर हटाउने काम गछर् ।। �फल्टर भ�रयो भने पर्ेसर बढ्दै न, त्यसैले
ध्यान �दने।
हाइ पर्ेसर हाइडर्ोिलक ओइल

हाइ पर्ेसर हाइडर्ोिलक ओइल

हाइडर्ोिलक कन्टर्ोल भल्भ
(हाइडर्ोिलक ओइलको

इ�न्जन

हाई

हाइडर्ोिलक पम्प
(हाइडर्ोिलक

ओइललाई

पर्ेसर

हाइडर्ोिलक डर्ाइिभङ

हाइडर्ोिलक

हाई

िसस्टम

ओइल

पर्ेसरले पठाउँ छ)

काम

(प�रमाण, गित,
�दशा)

हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कमा
भएका उपकरणहरू

हाई पर्ेसर हाइडर्ोिलक ओइल

हाई पर्ेसर हाइडर्ोिलक ओइल

िचत्र 2-10 हाइड� ोिलक िस�म संरचनाको �परे खा
डर्ाइभ फ्ल्यान्ज

िसिलन्डर ब्लक

अक्ष (ए�क्सस)

इन-आउट पोटर्

इन-आउट पोटर्

�पस्टन
बेन्ट ए�क्सस टाइप

भल्भ प्लेट

िसिलन्डर ब्लक
इन-आउट पोटर्

अक्ष (ए�क्सस)
हाइडर्ोिलक

हाइडर्ोिलक

ओइल

ओइल

सक्सन ् �ार

�डस्चाजर् �ार

इन-आउट पोटर्

स्वास प्लेट
�पस्टन
स्वास प्लेट पर्कार

िचत्र 2-11 गेर प�को काय� िस�ा�को �परे खा

िचत्र 2-12 �ास �ेटको उदाहरण

एइरो �फल्टर्े सन एलेमेन्ट

ओइल लेबल गेज

क्याप

आउट पोटर्

एयर बर्ेदर

�फल्टर

भल्भ प्लेट

म्याग्नेट

स्टर्े नर

सञ्चालन भल्भबाट

एलेमेन्ट

ओइल

स�कर्टबाट

टर्याप
पम्प तफर्

िचत्र 2-21 हाइड� ोिलक ओइल �ा�को उदाहरण

�फल्टर्े सन
एलेमेन्ट

िचत्र 2-22 क��नेशन
एयर ब्रेदरको उदाहरण
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िचत्र 2-23 स�न िफ�रको उदाहरण

3.

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको संरचना

3.1.
3.1.1.

ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसन (पाठ्यपुस्तक p.35)
कर्लर पर्कारको ट्र्याक्टर (पाठ्यपुस्तक p.35)

रे �डएटर

गेर िसफ्ट िलभर

इ�न्जन

टोकर् कन्भटर्र
पावर िसफ्ट टर्ान्सिमसन
हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्क

इन्धन ट्याङ्क

कर्लर
आइडलर (आइडल व्ह�ल)

टर्क फर्ेम
टर्क रोलर (टर्याक रोलर)
क्या�रएर रोलर (क्या�रएर रोलर)

तेस� ए�क्सस

�रकोइल �स्पर्ङ्ग

स्टे �रङ क्लच

स्पर्ाकेट (डर्ाइभ स्पर्ाकेट)

फाइनल �स्पड

िचत्र 3-1 क्रलर प्रकारको ट� ् या�र संरचनाको उदाहरण
स्टे �रङ क्लच
र बर्ेक

स्टे �रङ क्लच
र बर्ेक

इ�न्जन

इ�न्जन

�बभेल िगयर

�बभेल िगयर
फाइनल

फाइनल

डर्ाइभ

डर्ाइभ
डाइरे क्ट टर्ान्सिमसन

पावर टर्ान्सिमसन
फ्लाई व्ह�ल मेन क्लच

टर्ान्फमर्र कन्भटर् र
युिनभसर्ल जोइन्ट

युिनभसर्ल जोइन्ट
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व्ह�ल पर्कारको ट्र्याक्टर (पाठ्यपुस्तक p.47)
इ�न्जन
टोकर् कन्भट� र
पावर टर्ान्सिमसन
�डफर्े�न्सयल उपकरण

फाइनल ड� ाइभ
टायर

टोकर् कन्भटर्र

पावर टर्ान्सिमसन

इ�न्जन

फाइनल डर्ाइभ

टायर

टायर

�डफर्े�न्सयल उपकरण

फाइनल डर्ाइभ

िचत्र 3-18 पावर ट� ा�िमसनको उदाहरण
इ�न्जन
HST प�

HST मोटर

टर्ान्सिमसन
�डफर्े�न्सयल उपकरण

टायर

HST पम्प

HST मोटर

(भे�रएबल क्यापािसट�)

(भे�रएबल क्यापािसट�)

टर्ान्सिमसन

3.1.2.

इ�न्जन

टायर

टायर

िचत्र 3-19 पावर ट� ा�िमसनको उदाहरण
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① टायरको एयर पर्ेसर
टायरमा, तािलका 3−2 मा दे खाएअनुसार एयर पर्ेसरको �स्थितले िनमार्ण मेिसनको कायर्क्षमता र टायरको आयुमा असर गन�
हुनाले, एयर पर्ेसरको समायोजन मह�वपूणर् हुन्छ। उिचत एयर पर्ेसर छ वा छै न िनणर्य गदार्, टायर गेजले नापेर िनणर्य गन�।
तािलका 3-2 टायरको एयर प्रेसर
एयर प्रेसर �ादै कम भयो भने

एयर प्रेसर �ादै बढी भयो भने

① टायर खु�म्चएर बाि�ई तातो हावा धेरै भई,
फु��न्छ।
② टायर दु बै छे उले जिमनमा छु न्छ र यो भाग घोिटएर
िछटो पातलो �न्छ।
③ सडकको कडा सतहमा प्रितरोध बढी भई, ता�े श��
घट् छ।

① टायरको बीचको भागले मात्र जिमनमा छु न्छ र यो
भाग घोिटएर िछटो घिस्रन्छ।
② नरम जिमनमा टायर माटोिभत्र पस्छ र ता�े श��
घट् छ।
③ सानो ढु �ाको चु�ोले पिन सिजलै �ित �न्छ।
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3.2.
3.2.1.

साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसन (पाठ्यपुस्तक p.55)

हाइडर्ोिलक टाइप साबेल पर्कारको िनमार्ण मेिसन (कर्लर पर्कार) (पाठ्यपुस्तक p.56)

डर्ाइिभंग सोर लोभर
�दशा प�रवतर्न भल्भ

कन्टर्ोल केबल

स्वेभल जोइन्ट

डर्ाइभ मोटर (बाँया)

डर्ाइभ मोटर (दाँया)

स्पर्ाकेट

स्पर्ाकेट
कर्लर सु

िचत्र 3-31 हाइड� ोिलक टाइप साबेल प्रकारको िनमा�ण मेिसनको हाइड� ोिलक टाइप साबेलको उदाहरण

अगा�ड

बीच भाग
टु �स्पड �स्वच

गेर िसफ्ट िलभर

पछा�ड
फर्न्ट आइडलर
प्याडल

डर्ाइभ मोटर

िचत्र 3-34 क्रलर प्रकारको ड� ाइभको स्�ान उपकरणको उदाहरण
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3.3.

मोटर गर्ेडर (पाठ्यपुस्तक p.61)

मोटर गर्ेडरको पछा�डको टाएरको, सवार� टायरको लेआउट 4 वटा हुन्छ, दाँया बाँया 2 वटा ग�र, अगा�ड पछा�ड हुन्छ। यसलाई
ट्यान्डम बनावट भिनन्छ र, पछा�ड टायरको अगा�ड र पछा�डको टायरलाई िगयरले टर्ान्सिमसन हुने पावरलाई टर्ान्सिमट गन�
उपकरण, ट्यान्डम डर्ाइभ उपकरण हो।
पह� लो रोटे �टङ ल्याम्प
स्के�रफाइ मािथ तल गन� िलभर
सकर्ल कर्स �फड िलभर
सकर्ल रोटे �टङ िलभर

ब्लेड एलेभे�डङ (दाँया) िलभर
ब्लेड ल्याटरल िलभर

ब्लेड एलेभे�डङ (बाँया) िलभर

िलिनङ िलभर

�पर्क्लीनर

आ�टर्कुलेट िलभर

रे �डएटर
रे �डएटर पानी पाइप मुख
इ�न्जन

ब्लेड एलेभे�डङ िसिलन्डर
स्के�रफाइ मािथ तल गन� िसिलन्डर

टर्ान्सिमसन

हाइडर्ोिलक मोटर

इन्धन इन्जेक्शन पम्प
व्ह�ल बर्ेक

सकर्ल

ब्लेड �टल्ट िलङ्क

फाइनल・डर्ाइभ भाग
�डफर्े�न्सयल・िगयर

सकर् रोटे �टङ मेिसन
ब्लेड ल्याटरल �फड िसिलन्डर
व्ह�ल

स्के�रफाइ

ब्लेड

अगा�डको पाङ्गर्ा ढल्केको िसिलन्डर

िचत्र 3-39 मोटर ग्रेडर संरचनाको उदाहरण

िचत्र 3-40 भिट� कल �ीङको उदाहरण

मोटर गर्ेडरको अगा�ड ए�क्ससलाई, �बच भागले मेिसनको टाउको भाग र �पनले जो�डएको हुन्छ र त्यो �पनअनुसार
जिमन आकारमा टे डो मेडोअनुसार अगा�ड एक्सेल दाँया बाँयामा जानबाट कम चलाउँ छ।(िचतर् 3-41 हे न�)

िचत्र 3-41 अगािड ए��सको चालको उदाहरण
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3.4.

स्कर्ेपर (पाठ्यपुस्तक p.64)

स्कर्ेपरलाई, ट्र्याक्टर भाग र स्कर्ेपर भागले बिन, सवार� साधन �बच भागको जोइन्ट भागले जोडे को हुन्छ।
ट्र्याक्टर भागमा, इ�न्जन, पावर टर्ान्सिमसन उपकरण, सञ्चालन उपकरण आ�द जोडे को हुन्छ।
िचतर् 3-43 मोटर･स्कर्ेपरको संरचनाको एक उदाहरण हो।

�हच

Fइन्धन ट्याङ्क

Fइ�न्जन

योकर्
स्टे �रङ िसिलन्डर
एपर्ोन िसिलन्डर
बोउल िसिलन्डर
एपर्ोन
बोउल
इजेक्टर
Rसस्पेन्सन ओइल ट्यान्क
Rटोकर् फ्लो गेर चेन्जर

स्टे �रङ ओइल ट्यान्क

हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्क

फर्ेम

Rटोकर् कन्भटर्र

फलोअप िलंक

Rआउटपुट स्याफ्ट

Fसस्पेन्सन िसिलन्डर

Rइ�न्जन

Fसस्पेन्सन आमर्
Fटोकर् कन्भटर्र
Fटोकर् फ्लो गेर चेन्जर
Fसस्पेन्सन
ओइलट्यान्क (बाँया)

Rइन्धन ट्याङ्क
इजेक्टर िसिलन्डर
Rसस्पेन्सन आमर्
Rफाइनल �स्पड
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िचत्र 3-43 मोटर, �ेपर संरचनाको उदाहरण
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Rसस्पेन्सन िसिलन्डर

R�डफर्े�न्सयल मेिसन

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको पर्बन्ध

4.
4.1.

4.1.1.

चलाउन सुरुको पर्बन्ध (पाठ्यपुस्तक p.69)
इ�न्जन सुरु गनुर् अिघ (पाठ्यपुस्तक p.69)

काम सुरु अिघ जाँच गन� (जाँच पर्णालीको बारे मा “7.2 दै िनक जाँच (nichijou tenken) को महत्वपूणर् कुराहरू” को
बुँदाहरूलाई हे न�।)।
मेिसन ब�डको व�रप�र गरे र तेलको चुहान या पानीको चुहान छ छै न र, कर्लर, टायर, कायर् उपकरण आ�दको असामान्यता छ
छै न र व�रप�रको अवस्था (ब्य�� या छे क्ने वस्तु नभएको कुरा।) िन�य गरे र चालक िसटमा पुग्ने।
इ�न्जन सुरु अिघको पर्ार�म्भक सञ्चालन, यस पर्कार रहे को छ।
① गेर िसफ्ट िलभर र हरे क कायर् उपकरण िलभरलाई, तटस्थमा राखी, तेल पर्ेसर िलभरलाई लक �स्थितमा रा�े।
② मेन क्लच िलभरलाई “इन्टर” गन�।
③ ग्सोिलन िलभरलाई, लो-आइडिलंगमा रा�े।
④ पा�कर्ङ बर्ेक िलभर लगाएको िन�य गन� (व्ह�ल पर्कार आ�द)।
⑤ िसट बेल्ट भएको मोटरमा, िसट बेल्ट लगाउने।

4.1.2.

इ�न्जन सुरु भएपिछ (पाठ्यपुस्तक p.69)

इ�न्जन सुरु गदार्को पर्ार�म्भक सञ्चालन, यस पर्कार रहे को छ।
① स्टाटर् �स्वचर “स्टाटर् ” प�ट्ट गन�, स्टाटर् मोटरलाई घुमाएर इ�न्जनलाई सुरु गन�। इ�न्जन सुरु भए लगतै साँचोबाट हाँत
हटाएमा, स्वत: “इन्टर” मा फ�कर्न्छ।
② �पर्�हटे ड प्लग भएको िनमार्ण मेिसनमा, इ�न्जन सुरु हुन गाहर्ो बेला, यस पर्कार प�रचालन गन�।
स्टाटर् �स्वचको साँचोलाई “�पर्�ह�टङ” (सामान्यतय 30 सेकेन्ड जित) घुमाएपिछ, अगा�ड बुँदाको ①को महत्वपूणर् कुरा पर्योग
ग�र, इ�न्जन सुरु गन�। तर, स्टाटर् मोटरलाई त्यित लामो (20 सेकेन्डभन्दा ब�ढ) नघुमाउने। य�द स्टाटर् मोटर घुमाएर इ�न्जन सुरु
भएन भने, 2 िमनेट जित कुरे र फे�र स्टाटर् मोटरलाई घुमाउने।

4.1.3.

इ�न्जन सुरु भएपिछ (पाठ्यपुस्तक p.70)

इ�न्जन सुरु पािछको पर्ार�म्भक सञ्चालन, यस पर्कार रहे को छ।
① इ�न्जन िचसो भएको बेलामा, दर्त
ु मातर्ामा ए�क्सलेटर चलाउने।
② इ�न्जन सुरु गरे को के�ह िमनेटमा वामर्-अप गरे र, यसअनुसार िन�य गन� (जाँच पर्णालीको बारे मा, “7.2दै िनक जाँच (nichijou
tenken) को महत्वपूणर् कुराहरू” को बुँदाहरू हे न�।)।
a पर्त्येक साधनको सूचक ठ�क छ, छै न।
b पानीको चुहान, तेलको चुहान, इ�न्जनको आवाज, धुवाको रँ ग त्यसबाहे कमा असामान्यता छ छै न िन�य गन�।
c त्यसबाहे क (मिनट�रङ िसस्टमको िन�य आ�द)
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4.2.
4.2.1.

डर्ाइिभंग अन्तरालको पर्बन्ध (पाठ्यपुस्तक p.70)
चल्न सुरु (पाठ्यपुस्तक p.70)

अगा�ड, पछा�ड गदार्, व�रप�र मान्छे , अरु िनमार्ण मेिसन, त्यस बाहे कको हस्तक्षेप गन� वस्तु छ, छै न ध्यान �दने।
चल्न सुरु गदार्को पर्ार�म्भक सञ्चालन, यस पर्कार रहे को छ।

1･･･पावर िसफ्ट टाइप
① कायर् उपकरण िलभरको सुर�क्षत उपकरण (लक प्लेट) लाई िनकाली बकेट, ब्लेड आ�दलाई जिमनभन्दा 40cm जितको उचाइमा
मािथ सान� (age)।
② बर्ेक प्याडललाई टे केर, बर्ेक लक (अथवा पा�क�ग बर्ेक) हटाउने।
③ गेर िसफ्ट िलभरको सुर�क्षत उपकरण हटाउने।
④ गेर िसफ्ट िलभरलाई कामसँग िमलाएर, ईच्छाअनुसारको �स्थितमा राखेर, बर्ेक प्याडल छोड्ने।
⑤ ग्यासोिलन म्यानेज िलभरलाई तानेर (अथवा एक्सेलेटर प्याडललाई िथचेर) इ�न्जन रोटे सनलाई बढाउने।

2･･･डाइरे क्ट डर्ाइभ टाइप
① मेन क्लच िलभर (अथवा प्याडल) लाई अगा�ड ढलाइ (अथवा िथचेर) जडानलाई छुटाउने।
② गेर िसफ्ट िलभरलाई कायर्सँग िमलाएर ईच्छाअनुसारको �स्थितमा हाल्ने। िगयर लाग्न गाहर्ो बेलामा गेर िसफ्ट िलभरलाई न्युटर्ल
पो�जशनमा राखेर, क्लच �बच-�बचमा िगयरको स्थानमा िमलाई, फे�र िलभर हाल्ने। िगयरलाई जबरजस्ती िमलाउने नगन�।
③ अगा�ड र पछा�ड बढाउने िलभरलाई अगा�ड (या पछा�ड) हाल्ने।
④ कायर् उपकरण िलभरको सुर�क्षत उपकरण (लक प्लेट) लाई िनकाली बकेट, ब्लेड आ�दलाई जिमनभन्दा 40cm जितको उचाइमा
मािथ सान� (age)।
⑤ बर्ेक प्याडललाई टे केर, बर्ेक लक (अथवा पा�क�ग बर्ेक) हटाउने।
⑥ क्लच िलभर (अथवा प्याडल) लाई �बस्तारै तान्दै (अथवा छोडे र) बर्ेक प्याडललाई छोडे र सुरू गन�।
⑦ ग्यासोिलन म्यानेज िलभरलाई तानेर (अथवा एक्सेलेटर प्याडललाई िथचेर) इ�न्जन रोटे सनलाई बढाउने।

3･･･अन्य
साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको खण्डमा,
① टिन�ग �स्पड बदल्ने बटन या िलभरलाई चल्ने �स्थितमा बदल्नु।
② चल्ने बर्ेकको बटन या िलभरलाई चलाएर बर्ेकलाई �ढल �दनु।
③ ग्यासोिलन िमलाउने िलभरलाई तानेर इ�न्जनको घुमाइलाई उठाउनु।
④ चलान िलभरलाई अगा�ड िथच्यो भने मेिसन अगा�ड बढ्छ, पछा�ड तान्यो भने पछा�ड बढ्छ।
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4.2.2.

चल्दा (पाठ्यपुस्तक p.72)

1･･･सामान्यतया सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
पावर िसफ्ट टाइप चल्दा, �वशेषग�र, यस पर्कार ध्यान �दने।
① यसर� अचानक सामानको लोड घट�, �स्पड धेरै भइ खतरा हुने कारण �स्पड घटाउने।
a िभर च�ढसकेको बेलाको ध्यान �दनुपन� कुराहरू।
b िभरबाट प�हरो खसाल्दा।
र, यो समयमा गेर िसफ्ट िलभर पिन एकै समयमा नयुटर्लमा रा�े।
cलोड हाल्नको लािग डम्प टर्कसँग न�जक हँु दा।
र, यस्तो बेलामा एकै समयमा गित प�रवतर्न घटाएको रामर्ो।

िचत्र4-2 िभर चिढसकेको बेलामा �ान िदनुपन� कुराह�
② काम ग�रराखेको समयमा तेलको तापकर्म धेरै बढ्यो भने, �स्पड घटाएर लो�डंग घटाउने।
③ काम ग�रराखेको समयमा फुल थर्ोटलमा हुनुपछर् तर सामान्य चिलराखेको या टर्कलाई कुदार् पिन, इ�न्जनको चाललाई बढाउनुपछर् ।

2･･･स्टे �रङ (�दशा प�रवतर्न)
स्टे �रङ (�दशा प�रवतर्न) गदार्, �वशेषग�र, यस पर्कार ध्यान �दने (कर्लर टाइप)
① चलाउँ दा, मोड्न खोजेको प�ट्टको स्टे �रङ क्लचलाई का�ट �बस्तारै मोडाउनुपछर् । सापर् टनर् गनर् जरुर� बेलमा, घुमाउन खोजेको प�ट्टको बर्ेक लगाउने।
② आफ्नै तौलले मेिसनको ब�ड तल झन� �किसमको उकालो िभर र ओरालो िभरमा पछा�डबाट धकािलएको जस्तो समयमा, �स्टय�रं गलाई बेवास्ता गन�।
③ अत्यािधक �स्पडमा �फल्ड टिन�ग अथवा बेषरकमा र माटोमा अचानक टिन�ग गदार्, पैताला व�रप�रको उएरलाई िछटो ग�र, वा कर्लर छु�ट्टन सक्ने हुनाले गनुर्
हुँदैन।
④ ओिलर्ने िभरमा स्टे �रङ चलाउँ दा, स्टे �रङ िलभर अथवा स्टे �रङ प्याडलको एकप�ट्टलाई �बचसम्म चलायो भने चलाएको प�ट्टको उल्टोप�ट्ट ितर टिन�ग गनर्
स�कन्छ, त्यसैले पयार्� बर्ेक लाग्ने स्थानसम्म िलभरलाई तान्ने।

िचत्र 4-3 हाइ ��डमा सो स्थानमा टिन�ग गदा� �ान िदनुपन� कुराह�
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3･･･साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसन
हाइडर्ोिलक साबेल (shoberu) ढाँचाको िनमार्ण मेिसन चलाउने अन्तरालमा, �वशेषग�र, यसअनुसारको कुराहरू ध्यान �दनुपछर् ।
① अगा�ड, पछा�ड गदार्, िनमार्ण मेिसनको झुकाउ र चल्ने �दशालाई पयार्� िन��त गरे र, डर्ाइभको सञ्चालन उपकरणको प�रचालन
गन�।
② सो स्थान टनर् गनुप
र् रे मा, बाँया-दाँयाको डर्ािभंगको िलभरलाई अगा�ड पछा�ड अल्टरनेटमा चलाउने।

िचत्र 4-4 अगािड, पछािड गदा�को मेिसनको िदशा आिदको िन�य

4･･･मेिसन टाइप साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसन
मेिसन टाइप साबेल (shoberu) ढाँचाको िनमार्ण मेिसन चलाउने अन्तरालमा, �वशेषग�र, यसअनुसारको कुराहरू ध्यान

�दनुपछर् ।

① चिलराख्दा मािथ भाग टनर् ब�डलाई टनर् ग�र, नसोचेको दघ
र् ना घट्न सक्ने हुनाले, टनर् लकलाई अवश्य पिन लगाउने।
ु ट
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4.2.3.

चढ्ने･ओिलर्ने अन्य (पाठ्यपुस्तक p.74)

1･･･टर्े क्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसन
ट्र्याक्टर ढाँचाको िनमार्ण मेिसनमा, �वशेषग�र, यसअनुसारको कुराहरू ध्यान �दनुपछर् .
① उकालो चढ्दै गदार् इ�न्जन बन्द भयो भने, दाँया-बाँयाको बर्ेकलाई िथचेर िनमार्ण मेिसन बन्द ग�र, मेन क्लचलाई रो�क (डाइरे क्ट
डर्ाइभ टाइपको खण्डमा), गेर िसफ्ट िलभरलाई सन्तुलनमा राखी इ�न्जन सुरु गन�।
② ब्याक गरे र ओिलर्दा, ओरालोको सञ्चालन पर्�कर्याले गेर िसफ्ट िलभरलाई ब्याकमा हालेर, इ�न्जन बर्ेक लगाएको अवस्थामा
ओिलर्ने।
③ ओरालो ओिलर्दा, जस्तै दरु � छोटो भएपिन क्लच बन्द गरे र ओिलर्नुपछर् । �वशेषग�र, ठाडो उकालोमा गेर िसफ्ट िलभरलाई कम
�स्पड मोडमा हालेर, इ�न्जन बर्ेक र डर्ाइिभंग बर्ेक एकैचेट� चलाएर ओिलर्ने।
साथै, डाइरे क्ट डर्ाइभ टाइप िनमार्ण मेिसनमा, मेन क्लच काटे र ओरालो ओिलर्दा �स्पड िछटो भई, त्यस अवस्थामा मेन क्लच हालेमा,
क्लच प्लेट �बिगर्ने हुनाले ध्यान �दने।
④ कर्लर ढाँचाको िनमार्ण मेिसन, िभरालो िभरमा चलायो भने उल्टोपट्ट� बग्नसक्ने भएकोमा ध्यान �दने।
⑤ ठाडो उकालोमा सामान लोड ग�र उकालो ओरालो गदार् बकेटलाई होचो ग�र उकालो ओराल गन�।
⑥ िनधार्�रत ग�रएको िनमार्ण मेिसनको उकालो, ओरालो क्षमता या सुर�क्षत लेबल बढाएर चलाउँ नु हुन्न।
⑦ हस्ताक्षेप गन� वस्तु उिछन्दा, ढल्नबाट बच्न ध्यान �दई, �स्पड घटाएर ध्यानपूवर्क चलाउने
ध्यानपूवर्क
ध्यानपूवर्क

�बस्तारै

िचत्र 4-5 ह�ा�ेप गन� व�ु छ�ा �ान िदनुपन� कुराह�
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2･･･साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसन
साबेल (shoberu) ढाँचाको िनमार्ण मेिसनमा, �वशेषग�र, यसअनुसारको कुराहरू ध्यान �दनुपछर् ।
① िनधार्�रत ग�रएको िनमार्ण मेिसनको उकालो, ओरालो क्षमता या सुर�क्षत लेबल बढाएर चलाउँ न हुन्न।
② स्लोपको �बचमा हुने स्टे �रङ चलाउन सकेसम्म नगन�।
उकालोमा कथमकदािचत चलाउनु परे को बेलामा, टर्ाभेिलङ क्लचमा हालेको �स्थित ग�र मेिसन ब�ड नओिलर्ने ग�र, स्टे �रङ चलाउने
उपकरणलाई चलाउने।
ओरालोमा कथमकदािचत चलाउनु परे को बेलामा, टर्ाभेिलङ क्लचलाई उकालो चढ्दाको जस्तै एकै �दशामा िचप्लाएर िनमार्ण मेिसन
रोकेको अवस्थामा, स्टे �रङ चलाउने उपकरणलाई चलाउने।
③ टे डो-मेडो ठू लो बाटोमा दै डाउँ दा, कर्लर छु�ट्टन सक्ने हुनाले ध्यान �दने।
④ नरम जिमनमा असमान भािसएको अवस्था आ�दले गदार् प�ल्टनबाट रोक्न, रोड बोडर् पर्योग गन�।
⑤ उकालो �बचमा रोक्ने बेलामा, बकेट आ�द जिमनभन्दा उचालेको अवस्थामा ग�र, पैताला व�रप�र रोक्नेको अवश्य पर्योग गन�।

िचत्र 4-7 �ोप बाटोमा रो�ेको उदाहरण

िचत्र 4-6 नरम जिमनमा �ोप बोड� आिदको प्रयोगको उदाहरण

4.2.4.

चल्नलाई रोक्दा (पाठ्यपुस्तक p.75)

1･･･पावर िसफ्ट टाइप िनमार्ण मेिसन
पावर िसफ्ट टाइप िनमार्ण मेिसनको चलानलाई बन्द गदार्, �वशेषग�र, यस पर्कार ध्यान �दने।
① गेर िसफ्ट िलभरलाई न्युटर्लमा राखी, टर्ाभिलङको बर्ेकलाई िथचेर रोक्ने। गेर िसफ्ट िलभरलाई “सुरु” गरे को अवस्थामा ग�र
बर्ेक प्याडललाई िथच्यो भने, टोकर् कन्भटर् रिभतर्को तेल अिधकलम ता�े भएकोले ध्यान �दने (य��प, सामान्यतय 30 सेकेण्डिभतर्
भएमा समस्या हुँदैन)।
② “डाइरे क्ट डर्ाइभ टाइप िनमार्ण मेिसन” को बुँदा ②､③､④मा ध्यान �दने।

2･･･डाइरे क्ट डर्ाइभ टाइप िनमार्ण मेिसन
डाइरे क्ट डर्ाइभ टाइप िनमार्ण मेिसनको चलानलाई बन्द गदार्, �वशेषग�र, यस पर्कार ध्यान �दने।
① सामान्य रुपमा मेन क्लच िलभरलाई अगा�ड ढालेर, बर्ेक प्याडल िथचेर रोक�, गेर िसफ्ट िलभरलाई “नयुटर्लमा” को अवस्थामा
रा�े।
② इ�न्जनलाई 5 िमनेट जित आइडिलंग गरे पिछ रोक्ने। �वशेषग�र, सुपरचाजर्र ज�डएको इ�न्जनमा कुनै हालतमा छुटाउनु हुँदैन।
③ रोकेपिछ तुरुन्तै नचलाउने बेलामा। बकेट आ�दलाई जिमनमा खसाली, बर्ेक प्याडललाई लक गन�।
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④ िभरालो बाटोमा रोक्दा, िनमार्ण मेिसनको आफै गुड्नबाट रोक्न टायरमा टायर च्योक पर्योग गन�।
आइडिलङ

गेर िसफ्ट िलभर

5 िमनेट जित

क्लच िलभर

बर्ेक प्याडल लक

िचत्र 4-8

4.3.

�ोप बाटोमा रो�ाको उदाहरण

पा�क�ग (मेिसन पा�क�ग) अन्तरालको पर्बन्ध (पाठ्यपुस्तक p.76)

िनमार्ण मेिसनमा चलाएपिछ, �वशेषग�र, यसअनुसारको कुराहरू ध्यान �दनुपछर् ।
① िनमार्ण मेिसन जिमन रामर्ो, समतल ठाउँ मा रो�क, बकेट आ�द जिमनमा रा�े।
② इ�न्जनलाई रोकेर, साँचोलाई “OFF” को �स्थितमा फ�कर्एको िन�य ग�र, साँचोलाई िनकाल्ने। साथै, साँचोलाई �जम्मेवार
गहन गरे को व्य��ले रामर्ोसँग रा�े।
③ बर्ेकलाई पूणर् �हसाबले लगाउने। कथमकदािचत िभरमा रोक्नुपन� अवस्थामा, टायरमा टायर च्योक पर्योग गन�।
साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको खण्डमा, टनर् लकलाई हाली, पा�कर्ङ गन� बर्ेक लगाई, साथै, बूम, होइस्ट, डर्ममा
अवश्य लक गन�।
④ इ�न्जन बन्द भएको बेलामा, बूम या बकेट चलाउन हुन्न।

िचत्र 4-9 पािक�ग गदा� �ान िदनुपन� कुराह�
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4.4.

गर्ीस, ओइल आ�द (पाठ्यपुस्तक p.77)

1･･･गर्ीस
गर्ीसको मुख्य उपयोग बढाएमा, यस पर्कार हुन्छ।
① टा�स्सने क्षमता रामर्ो हुनाले, फोहर, पानी आ�द घषर्ण भागमा पस्नबाट कम गछर् ।
② लु�बर्�ट क्षमता रामर्ो हुनाले, धातु सतहमा को�टं ग ग�र घषर्ण श��लाई घटाउँ छ। र, िनमार्ण मेिसनमा िलिथयम पर्णाली या
मोिलब्डे ट पर्णालीलाई पर्योगमा ल्याइएको हुन्छ। बदल्ने आपूितर् गनर् मेकर कम्पनीको व्याख्या िनद� शनअनुसार गन�।

2･･･ए�न्ट�फर्ज
�फर्ज रोकथाम र �खया पनर्बाट बचाउन कुिलंग पानीमा घोलाउने ए�न्ट�फर्जलाई, इिथलीन ग्लाइकोललाई पर्मुख तत्व बनाइएको
वाटर सोल्युसन हो र पर्योग तापमानअनुसार बाक्लोपन फरक पन� हुनाले, मेकर कम्पनीको व्याख्या िनद� शनअनुसार गन�।

3･･･ओइल
तेल, उपयोग सुधारको लािग यसअनुसार �बिभन्न योगशीलले बनावट भई, मेकर कम्पनीको व्याख्या िनद� शनमा िनधार्�रत तेलको
पर्योग गदार् रामर्ो हुन्छ।
･ओइली एजेन्ट (घषर्ण संख्यालाई घटाउन)
･चरम पर्ेसर योगशील (पर्ेसर पर्ितरोध श��को �वकास)
･िचपिचपापन सूचक सुधार त�व (तापमान प�रवतर्नमा िचपिचपापन प�रवतर्न कम हुन्छ)
･फ्लो-रे ट �डपर्ेसनन्ट (लो पर्ेसर �फ्ल�ड�टको सुधार)
･�फज इन�ह�बटर
･�खया रोक्ने त�व
･ए�न्टअ�क्सडे न्ट आ�द
तेल प�रवतर्नको समयलाई कम्पनीको पर्योग िनद� शन पतर्अनुसार गन�। तेल कम भएमा अथवा नपुगेमा टायरको घषर्ण िछटो भई,
एक्सल �बय�रङ डढ्ने सम्भावना हुन्छ।
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सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउने सम्बन्धी उपकरणको बनावट र पर्कार

5.
5.1.

ट्र्याक्टर ढाँचाको िनमार्ण मेिसनको कायर् उपकरणको संरचना र पर्कार (पाठ्यपुस्तक p.79)
कायर् उपकरणको संरचना (पाठ्यपुस्तक p.79)

5.1.1.

ट्र्याक्टर ढाँचाको िनमार्ण मेिसनको कायर् उपकरण, ट्र्याक्टरको अगा�डको भागमा जडान ग�रएको ब्लेड, बकेट आ�द ितनीहरूलाई
सपोरट गन� आमर्, योकर् आ�दले बनेको हुन्छ।
यी कायर् उपकरण, हाइडर्ोिलक िसिलन्डरको मध्यमले प�रचालन हुन्छ र साथै मेकािनकल �हसाबले पावर टर्ान्सिमसन �विधअनुसार
प�रचालन हुन्छ। तर, आजकाल हाइडर्ोिलक पर्कारको धेरै पर्योग हुन्छ।
हाइडर्ोिलक पर्कारमा, हाइडर्ोिलक िसिलन्डरलाई चलाउने हाइडर्ोिलक ओइललाई इ�न्जनमा जडान ग�रएको हाइडर्ोिलक पम्प�ारा
पर्ेसर थपेर, थ�पएको पर्ेसरको हाइडर्ोिलक ओइल हाइडर्ोिलक िसिलन्डरमा पिस, �पस्टनलाई चलान ग�र रड िन�स्कने पस्ने गर�र,
कायर् उपकरण सञ्चालन हुन्छ।
िचतर् 5-2, कर्लर पर्कारको ट्याक्टर साबेलको हाइडर्ोिलक स�कर्ट र तेल पर्ेसरले हुने चलानको एक उदाहरण हो तर, ज�टल चाल गन�
कायर् उपकरणमा हाइडर्ोिलक िसिलन्डरको संख्या त्यित नै धेरै पर्योग हुन्छ।
डम्प िसिलन्डर
साइड फर्ेम
�टल्ट रट
िलफ्ट िसिलन्डर

िलफ्ट आमर्
बकेट

िचत्र 5-2 क्रलर प्रकारको �ा�र साबेलको ओइल प्रेसरको कारण �ने स�ालनको उदाहरण

5.1.2.

कायर् उपकरणको पर्कार (पाठ्यपुस्तक p.80)

1･･･बुलडोजर
बुलडोजर भनेको, ट्र्याक्टरको अगा�ड भागमा आमर्, फर्ेम आ�दको माध्यमले ब्लेड जडान ग�रएको मेिसन हो।
साथै, ब्लेडले कामअनुसार �विभन्न आकारको मेिसन छ, प�रचालन उपकरणको आकारअनुसार, यस �किसमले वग�करण गनर्
स�कन्छ।
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① एङ्गल डोजरको उदाहरण
ब्लेडलाई दाँया-बाँयाप�ट्ट झुकाव गनर्सक�, एकप�ट्टले माटो हटाउने, �हँ उ सफा गनर् स�कन्छ (िचतर् 5-3 हे न�)। अथवा, पहाड�
बाटो खन्ने आ�दमा उपयोगी छ।

िचत्र 5-3 ए�ल डोजरको उदाहरण

② स्टर्े ट डोजर
ब्लेडलाई दाँया बाँयामा तलमािथ गनर् स�कंदै न तर, एङ्गल ब्लेडको तुलनामा संरचना बिलयो छ र भार� खन्ने कायर् गनर् स�कन्छ

(िचतर् 5-4 हे न�) र, �टल्ट �डभाइस या �रप्पर जडान ग�रएको धेरै हुन्छ।

िचत्र 5-4 �� े ट डोजरको उदाहरण

③ रे क डोजर
रे कअनुसार जरा हटाउन, रुख ढाल्न, ढु ङ्गा हटाउन आ�दको काममा पर्योग भइ, एङ्गल्ड रे क र स्टर्े ट रे क हुन्छ (िचतर् 5-5 हे न�)।

िचत्र 5-5 रे क डोजरको उदाहरण
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④ U डोजर
ब्लेडको दब
ु ै छे उको अगा�डप�ट्ट बंगाइएको हुन्छ, माटो-बालुवाको चुवाहटलाई कम ग�र, एकैपटकमा धेरै मातर्ाको डो�जङ
कायर् गदार् पर्योग ग�रन्छ (िचतर् 5-6 हन�)।

िचत्र 5-6 U डोजरको उदाहरण

⑤ �टर्िमङ डोजर (टु -वेइ डोजर)
ब्लेड अगा�ड-पछा�ड गनर् स�क, जहाज या भण्डारिभतर्को कोइला, आयस्क आ�द िमलाउन, िनकाल्न पर्योग ग�रन्छ (िचतर्
5-7 हे न�)।

िचत्र 5-7 िट� िमङ डोजरको उदाहरण

⑥ �रपर
पछा�ड भागमा ठू लो नेल ज�डई, नरम पत्थर, साहर्ो माटो, रोडा अथवा िनकाल्ने कायर्मा पर्योग हुन्छ (िचतर् 5-8 हे न�)।

िचत्र 5-8 �रपरको उदाहरण
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⑦ स्वाम्प बुलडोजरको
ठू लो स्केल सु जो�डई, कर्लरको सम्पकर् जिमनको क्षेतर्फललाई ठू लो ग�र नरम जिमनको कायर्मा पर्योग (िचतर् 5-9 हे न�)।

िचत्र 5-9 �ा� बुलडोजरको उदाहरण

⑧ पुस डोजर
बुलडोजर भनेको, बुलडोजरको ब्लेडको सपोटर् को लािग पुसर प्लेट जो�डएको मेिसन भएकोले, र ब्लेडलाई बिलयो ग�र शक अब्जबर्र

(कुशन) जो�डएको हुन।छ र, स्कर्ेपर खन्न, लोड गन� काममा तान्ने श�� नपुगेको बेलामा पछा�डबाट धकेल्नमा पर्योग ग�रन्छ (िचतर्
5-10 हे न�)।

िचत्र 5-10 पुस डोजरको उदाहरण

2･･･ट्याक्टर साबेल
ट्याक्टर साबेलको कायर् उपकरणमा, िचतर् 5-11मा दे खाइएअनुसार बकेट र त्यसलाई सपोटर् गन� आमर्बाट बिनई, लोड, ढु वानी
कायर् आ�दमा पर्योग हुन्छ।

िचत्र 5-11 �ा�र साबेलको उदाहरण
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5.1.3.

सुरक्षा उपकरण आ�द (पाठ्यपुस्तक p.85)

1･･･हे डलाइट
िनमार्ण मेिसनमा, रातीको समय आ�दमा कायर्लाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग हे डलाइट जडान ग�रएको हुन्छ।
2･･･चेतावनी उपकरण
िनमार्ण मेिसनमा, चलाइरहे को बेला, काम ग�ररहे को बेला आ�द सुरक्षालाई सुिन��त गनर्को लािग सम्ब�न्धत कामदारको लािग
चेतावनी उपकरण जडान ग�रएको हुन्छ।
3･･･ओभरहे ड गाडर् र पल्टने बेलाको सुरक्षात्मक उपकरण (रोप्स)्
शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) मा, पत्थर खस्ने आ�द, खस्ने पदाथर्को सम्भावना भएको ठाउँ मा
कायर् गदार्, डर्ाइिभंग िसटमा बिलयो ओभरहे ड गाडर् को तयार� अिनवायर् ग�रएको छ। साथै, िनमार्ण मेिसन ढल्नबाट बचाउने उपकरणको
रुपमा िचतर् 5-12मा दे खाएअनुसारको हुन्छ तर, वतर्मानमा जडानलाई अिनवायर् नग�रएकोले, सामान्य भएको छै न तर, दर्व्यमान
3tमािथकोमा सा�जलोग�र, जडान गनर् स�कने ब�ड संरचना भएको पिन छ। सो िनमार्ण मेिसन चलाउँ दा, अिनवायर् िसट बेल्ट
बाँध्नुपछर् ।

िचत्र 5-12 प�ने बेलाको सुर�ा�क उपकरणको उदाहरण
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4･･･सुरक्षा उपकरण
ट्याक्टर साबेललाई, मेिसनको जाँच, ममर्तको लािग, उपाय नभएर। बकेटलाई मािथ सारे को अवस्थमा रा�े ग�रन्छ। यो समयमा,
गल्तीले सञ्चालन िलभरमा छोएपिन बकेट तलमािथ नगन� या डम्प (dampu) नहुने ग�र सञ्चालन िलभर आ�दलाई �फक्स गन�
लक प्लेट, अथवा बकेटको िलफ्ट आमर् मािथ तल हुनबाट रोक्ने सुरक्षा �पन आ�द (िचतर् 5-13 हे न�) को सुरक्षा उपकरण जडान
ग�रएको हुन्छ।

िचत्र 5-13 िल� आम�को सुर�ा िपन आिदको उदाहरण
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5.2.
5.2.1.

साबेल (shoberu) ढाँचाको िनमार्ण मेिसनको कायर् उपकरणको संरचना र पर्कार (पाठ्यपुस्तक p.86)
हाइडर्ोिलक टाइप साबेल पर्कारको िनमार्ण मेिसन (पाठ्यपुस्तक p.87)

हाइडर्ोिलक टाइप साबेल पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा, पर्योग गन� कायर् उपकरणअनुसार मेिसनको पर्कार पिन फरक भई, ड्याग
साबेल, पावर साबेलका साथै कामसेल आ�द हुन्छ।
त्यसकारण, पर्योग चा�ह खन्ने काममा, कायर् उपकरणको �हसाबले ड्याग साबेलको बकेट, पावर साबेलको बकेट, कामसेलको
बकेट आ�द जडान ग�रएका हुन्छ (िचतर्5-14 हे न�)। या, ब्लेड जडान ग�रएको हाइडर्ोिलक साबेल पिन छ।
आमर् िसिलन्डर

आमर्
बकेट िसिलन्डर

आमर्

स्टर्याप

बूम िसिलन्डर

स्टर्याप रड
ड्याग साबेल (shoberu) पर्योगको बकेट

ड्याग साबेल

आमर् िसिलन्डर

आमर्

बूम

बकेट िसिलन्डर
स्टर्याप

बूम िसिलन्डर

स्टर्याप रड
पावर ・साबेल

पावर साबेल (shoberu) पर्योगको बकेट

िचत्र 5-14 हाइड� ोिलक टाइप साबेलको काय� उपकरणको उदाहरण

5.2.2.

मेिसन टाइप साबेल पर्कारको िनमार्ण मेिसन (पाठ्यपुस्तक p.88)

मेिसन टाइप साबेल पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा, पर्योग गन� कायर् उपकरणअनुसार मेिसनको पर्कार फरक भई, ड्याग लाइन र कामसेल आ�द
छन ्।

① कामसेल
मेिसन टाइप कामसेलले सामान्यतय िचतर् 5-16मा दे खाएअनुसार बाँयाप�ट्ट डर्म हो�ल्डङ रोपको काम ग�र, दाँयाप�ट्ट डर्मले
बकेट ओपिनङ एण्ड क्लो�जङको काम गछर् ।
बकेट हो�ल्डङ रोप र ओपिनङ एण्ड क्लो�जङ रोपले एकै डाएिमटरको पर्योग गछर् । साथै, बकेटको थकार्न रोक्नको लािग ट्यागलाइन
जडान ग�रएको हुन्छ।
खन्ने कायर् क्षमता भएको नङ ज�डत बकेट जडान गनर् उपयु� भई, खन्ने कायर् क्षमता नभएको बकेटको जडान नभएकोमा,
टर्ानस्फर टाइप कर्ेन उपयु� हुन्छ।
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(कर्ेन काममा िभन्न योग्यता जरुर�)
कर्ेन काममा, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन प�रचालन (जिमन समतलाउने･ढु वानी･लोड कामको साथै खन्ने काम)
को योग्यताले गनर् निस�कने हुनाले, छुट्टै , टर्ान्सफर पर्कारको कर्ेन आ�दको लाइसन्स जरुर� हुन्छ।

हे ड
हो�ल्डङ रोप
ओपिनङ एण्ड क्लो�जङ रोप

आमर्
ओपिनङ एण्ड क्लो�जङ रोप
ट्यागलाइन रोप
िसइभ
सेल
ट्यागलाइन

मेन स्याफ्ट
नङ

काउन्टर वेट

िचत्र 5-16 मेिसन प्रकारको कामसेलको काय� उपकरणको उदाहरण

5.2.3.

सुरक्षा उपकरण आ�द (पाठ्यपुस्तक p.89)

① लक िलभर
डर्ाइभरले डर्ाइभर िसट छोड्ने बेलामा, बाँया पर्योगको िलभर स्ट्यान्डको लक िलभर तानेर, सञ्चालन पाइलट पर्ेसरलाई काट� कायर्
उपकरणको चलान बन्द गन�।
चढ्दा ओिलर्दा (लक अन)

काम समय (लक अफ)

मानक स्थान

लक

�फर्

िचत्र 5-17 लक िलभरको उदाहरण
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② टनर् पा�कर्ङ बर्ेक
स्लोपमा पा�क�ग गदार् मािथल्लो टिन�ग भाग आफ्नै वजनले गदार् टिन�ग गरे र आफै झनर्बाट रोक्नको लािग हुने बर्ेक हो।
टनर् िलभर
�स्वच

टाइमर
सोलेनोइड भल्भ

इ�न्जन

हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्क

ब्या�टर्
कन्टर्ोल पम्प

स्वेभल मोटर

िचत्र 5-18 टन� पािक�ङ ब्रेकको उदाहरण

③ बूम ब्याक स्टपर उपकरणको उदाहरण
साधारणतय बूम झुकाव एंगल 30~80 �डगर्ीको ए�रयािभतर् पर्योग गनुप
र् न� छ।
बूम ब्याक स्टपर उपकरण भनेको, बूम पर्योग गरे को अवस्थामा पर्योग भइ राख्दा, अचानक सामान छु�ट्टएर, या खाल्टा-खुल्ट�
बाटो चलाउदा बूम ह�ल्लएर, बूम पछा�डप�ट्ट प�ल्टनबाट बचाउनको लािग पर्योग हुन आउँ छ।

ब्याक स्टप (stoppu)
Aफर्ेम

बूम

िचत्र 5-19 बूम �ाक �पर उपकरणको उदाहरण

④ बूम अप-डाउन स्टप उपकरण
बूम केह� िन�दर् � कोण भएमा, अपर्ेशन िलभरको �स्थितभन्दा सम्ब�न्धत नभइ रोक्न स�कन्छ।
बूम अप-डाउन स्टप उपकरणलाई, ड्याग लाइन, मेिसन टाइपको कामसेल आ�दमा पर्योग ग�रन्छ तर, यो सुरक्षा उपकरणमा भर
नप�र, पयार्� ध्यान पुराएर काम गनर् जरुर� छ।
फुस्केको ठाउँ

बूम बेन� स्थान

स्टप बोल्ट

बोल्टको
लम्बाइ
(प�रचान कोण
समायोजनको
लािग)

बूम

िचत्र 5-20 बूम अप-डाउन �प उपकरणको उदाहरण
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5.3.

मोटर गर्ेडर (पाठ्यपुस्तक p.92)

मोटर गर्ेडरको कायर् उपकरण, अपर्ेशन त�रका�ारा मेिसन पर्कार अथवा ओइल पर्ेसर पर्कारका छन ् तर अ�हले लगभग हाइडर्ोिलक
पर्कार हुने गदर् छ।

मोटर गर्ेडरको कायर् उपकरण, यस पर्कारको महत्वपूणर् भागले संरचना भएको छ।

1･･･ब्लेड उपकरण

ब्लेड उपकरण, डर्पोर, सकर्लका साथै ब्लेडबाट बनेई, ब्लेडको, क�टङ यान्गल प�रवतर्न गनर् या कर्स�फट गनर् स�कने हुन्छ (िचतर्5-

21 हे न)� ।

स्पे�रक जोइन्ट

मािथ तल गन� आमर्

रोटे �टङ िगयर चेम्बर

मािथ तल गन� िलङ्क
कर्स�फड िगयर चेम्बर

डर्पोर

सकर्ल

ब्लेड

ब्लेड �टल्ट िलङ्क

िचत्र 5-21 �ेड उपकरणको उदाहरण
ब्लेड रोटे शन

ब्लेड एलेभे�डङ (बाँया)

िलिनङ

ब्लेड एलेभे�डङ (दाँया)

डर्पोर कर्स�फड

िचत्र 5-22 मोटर ग्रेडरको काय� उपकरणको स�ालनको उदाहरण
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2･･･स्के�रफाइ उपकरण
माटो िमसाई नरम गन� उपकरण भई, डर्पोरले फर्ेममा टास्ने पर्कार र ब्लेड जडान ग�रएको आमर् अथवा ब्लेडको डर्पोरमा जडान गनर्

स�कन �किसमको हुने गछर् (िचतर् 5-23 हे न�)

िचत्र 5-23

5.4.

�े�रफाइ उपकरणको उदाहरण

स्कर्ेपर (पाठ्यपुस्तक p.94)

स्कर्ेपरको कायर् उपकरणमा, बोउल, एपर्ोन र इजेक्टर आ�दबाट संरिचत भई, त्यो प�रचालन �विधमा मेिसन पर्कार र हाइडर्ोिलक
पर्कार छन ्।
1･･･बोउल
बोउल भनेको, ढु ँ गा माटो ढु वानीको लािग हुने भाँडा हो, अगाड� बढ्दै हाइडर्ोिलक िसिलन्डरले बोउललाई जिमनमा िथची खन्ने,

बोक्ने गछर् ।
2･･･एपर्ोन

एपर्ोनले, बोउलमा लोड गरे को ढु ँ गा माटो अगा�ड नपो�खन �दने गछर् , ल्यान्ड डम्प (dampu) मा एपर्ोनलाई मािथ सार� (age)
फािलने ग�रन्छ।
3･･･इजेक्टर (या �ट�ल्टङ फ्लोर)
इजेक्टर भनेको, फाल्दा ढु ँ गा माटो पछाड� िथच्नको लािगको उपकरण हो।
र, स्कर्ेप डोजरको कायर् उपकरण चा�हं , स्कर्ेपरको कायर् उपकरण जस्तै लगभग एकै हो।
इजेक्टर
एपर्ोन आमर्

योकर्

बोउल

क�टङ
बोउल िसिलन्डर

एज

एपर्ोन

िचत्र 5-24 �ेपरको काय� उपकरणको उदाहरण
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5.5.
5.5.1.

मक लोडर (पाठ्यपुस्तक p.95)
कर्लर पर्कार मक लोडर (पाठ्यपुस्तक p.95)

कर्लर ढाँचाको मक लोडरमा, �वशेष टनेल �विनद� शहरू ठू लो◌े स्केलको ट्याक्टर साबेल (shoberu) रे �कङ टाइप रोडर हुन्छ।
ट्याक्टर साबेल (shoberu) को उपकरण, अिघल्लो बुँदामा उल्लेख ग�रएको ट्याक्टर साबेल (shoberu) भन्दा एकदम एकै
हुन्छ।
रे �कङ टाइप रोडरको कायर् उपकरण, बकेट, आमर्, बूम, िसिलन्डर, टनर् फर्ेमबाट हुने रे �कङ टाइप उपकरण र कम्बेयरले बनेको हुन्छ
र हाइडर्ोिलक पम्पले प�रचालन गछर् । र, हाइडर्ोिलक पम्प, इले�क्टर्क मोटर�ारा चलाइन्छ।
िसिलन्डर
बूम

कम्बेयर

आमर्

बकेट

टनर् फर्ेम

िचत्र 5-25 रे िकङ टाइप रोडरको काय� उपकरणको उदाहरण
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सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको पर्बन्ध आ�द

6.
6.1.

6.1.1.

ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर् (पाठ्यपुस्तक p.97)
बुलडोजर (पाठ्यपुस्तक p.97)

1･･･आधारभूत सञ्चालन
िचतर् 6-1 बुलडोजरको कायर् उपकरणको सञ्चालन उपकरणको एक उदाहरण हो।

�डजेल प्याडल

बर्ेक प्याडल

बुलडोजरको स�ालन उपकरणको उदाहरण

क्लच प्याडल

िचत्र 6-1

फ्लोट

अगा�ड बढ्ने
(�स्पड बढाउने)

बाँया स्टे �रङ
(टनर् िलभर)

दाँया स्टे �रङ

पछा�ड हट्ने
(�स्पड बढाउने)

तल झान�

गेर िसफ्ट िलभर

बाँया �टल्ट

चालक िसट

अगा�ड पछा�ड

मािथ सान�
(कायर् िलभर)

कम्बाइन गरेको

िचत्र 6-1

दाँया �टल्ट

बुलडोजरको मानक स�ालन िविधको
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एङ्गल मातर्ा

स्टर्ट डोजर

एङ्गल डोजर

िचत्र 6-2 PAT मोटरको ए�ल पोिजशन

िचत्र 6-2 ए�िल�को उदाहरण

बर्ेश

�टल्ट
मातर्ा

�ट�ल्टङ

िचत्र 6-3

िट��ङको उदाहरण

बर्ेश

िचत्र 6-4

िचत्र 6-3 PATमोटरको िट� पोिजशन
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धारको ए�लको समायोजन

2･･･आधारभूत कामहरू
① आधारभूत सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
a गु�डरहे को अवस्थामा, ब्लेडको ितख्खरलाई जिमनभन्दा 40 cm जित अग्लोमा राखी, व�रप�रको सुरक्षालाई िन�य गनु।र्
b �वकणर् बाटोमा िनयममा �वकणर् प�ट्टमा चढ्ने-ओिलर्ने। तर, ठाडो ढलानको �वकणर्लाई पछा�ड सारे र नओिलर्ने।
नोट) केह� ग�र ठाडो ढलानमा ओिलर्ने बेलामा, पछा�ड सारे र ओिलर्न बाङ्गोटे डोमा ओिलर्ने।
c डो�जङ कायर् खन्ने कामबाट छुट्ट्याइ, डो�जङ दरू � सकभर छोटो गन� सक्ने स्टे प िलएर, कम �स्पडमा चलाउने।
र, कर्लरले, सबै तहलाई पूणर् रुपमा जिमनमा राखी, मेिसन ब�डलाई सध� िसधा अवस्थामा गरे र काम गन�।
d डो�जङ कायर्, ओरालो ढलान पर्योग गय� भने, कायर् पर्भाव रामर्ो हुन्छ।
नोट) ओरालो ढलान 20% (10~11 �डगर्ी) जितमा सबैभन्दा कायर् पर्भाव हुन्छ र त्योभन्दा ब�ढ भए ब्याक गनर् गाहर्ो हुने, उल्टो
कायर् दक्षता घट्छ।
e ट्र्याक्टरको कर्लरको काटा, माटोको पर्कारअनुसार प�रवतर्न गन�। गर्ाबेल धेरै भएको बाटोमा िनधार्�रत काटाभन्दा कम ितखोमा
रा�े।
f तातो जिमन अथवा नरम जिमनमा कर्लर िच�प्लने जस्तो बेलामा, इन्धन िलभरलाई आधा खुला ग�र, मेन-क्लचलाई �बस्तारै
हालेर, चलाउनुपछर् ।
g समतल जिमनको काममा ब्लेडको अपर्ेशन, 1 चोट�को उठाउने िगराउने 2cm जित हुनेग�र �वस्तृत ढँ गले सञ्चालन गन�।

िचत्र 6-5

टे डो सतहको ड� ाइिभंगको उदाहरण

िचत्र 6-6

�ेड स�ालनको उदाहरण

② अनुकूल कायर्
बुलडोजर, न�जकको दरु �मा माटो ढु वानी (50m जित कम) हुनेग�र खन्ने, डो�जङ (oshido), समतल बनाउने आ�दको माटोको
काममा पर्योग हुन्छ। �वशेषग�र, बुलडोजर खन्ने, िसधा लाइनको डो�जङ (oshido) गन� काममा पर्भावकार� हुन्छ।
र, पहा�ड क्षेतर् काटे र हटाउने, पहा�ड बाटोको एकतफर् काटे र हटाउने आ�दमा, ब्लेडमा �टल्ट ब्लेड या एङ्गल ब्लेडलाई, जमेको माटो
या साहर्ो माटो अथवा नाली आ�द खन्नमा �टल्ट ब्लेड पर्योग ग�र काम गदार् पर्भावकार� हुन्छ।
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a) िनकास खन्ने कायर्को उदाहरण
खन्ने काम, खनेको माटो बालुवाको ढु वानी दरु � सबैभन्दा छोटो हुनेग�र योजना ग�र काम गन�।
र, वषार्तमा पानी िनकास रामर्ो हुनेग�र, पर्ाकृ ितक पानी िनकास गनर् स्लोपलाई ध्यानमा �दई खन्ने या, आवश्यकताअनुसार िनकास
नाली स्थापना ग�र खन्ने काम गन�।
<िनकास खन्ने कायर् (स्लट डो�जङ)>
खन्ने कर्म चा�हं , िचतर् 6-7 को ①②③को कर्मले गराई, ब्लेडको उचाइसम्म िसिमत ग�र, नाली िसधा खन्ने। या, नालीको तल्लो
सतहमा खन्ने।

स्लट डो�जङको उदाहरण

ब्लेडको उचाइ

िचत्र 6-7 िनकास ख�े काय�को उदाहरण

<िभरालो सतह खन्ने कायर्>
A स्लोप बनाउने कायर्

स्लोप बनाउने कायर्मा, खन्ने जिमनको सतह तल झारे अनुसार गन� सबैभन्दा पर्भावकार� हुन्छ र सामान्यतय यसअनुसार ध्यान
�दन मह�वपूणर् छ।
･ स्लोपको सतह (nori men) को िनकास रामर्ो गन�।
･ स्लोपको सतह (nori men) बाट हुने ढु ँ गाको खसानलाई ध्यानमा राखी, आवश्यकताअनुसार ढु ँ गा खसान रोकथाम उपाय गन�।
･ स्लोपको सतह (nori men) भ�त्कन आ�दबाट रोक्न, स्लोपको पछा�ड सपोटर् बनाउने।

पानी

पानी

पानी

पानी

िचत्र 6-8 �ोप िनकास (nori men haisui) को उदाहरण
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B साइडकट कायर्
साइडकट कायर्, यसअनुसारको �विधले ग�रन्छ।
ⅰ) िचतर्6-9को(a) जसर� समतल सतह बनाई, सो समतल सतहबाट खन्ने काम गन�।
ⅱ) िचतर्6-9को(b) जसर� नरम जिमन खनेपिछ, समतल सतह हुने ग�र खन्ने काम गन�।
ⅲ) ⅰ) ⅱ) जसर� �फिलङ (morido) पर्योग नग�र, िचतर् 6-9को(c) जसर� मातर्अनुसार काम गन�।
नोट) घुमाउरो सतह ठाडो स्लोप भएमा, िचतर्6-9(c) को �विधले खतरा हुने हुनाले, िभन्न �विधलाई �बचार गन�।

साइडकट कायर् उदाहरण(a)

साइडकट कायर् उदाहरण (b)

साइडकट कायर् उदाहरण(c)

िचत्र 6-9 साइडकट काय�को उदाहरण

b) डो�जङ कायर्
डो�जङ कायर्मा, तलछटलाई ब्लेडले िथच्ने सँगसँगै, मेिसन चल्ने बाटो बनाउने कुरा �बिसर्नु हुन्न।
डो�जङ कायर्मा, �वशेषग�र, यसअनुसारको कुराहरू ध्यान �दनुपछर् ।
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A डो�जङ (oshido) को दरु � लामो भएमा 2 खण्ड गरे र िथच्ने। यो खण्को �हसाब, ब्लेडको माटो बालुवा घटे को बेलामा, अथवा दोब्बर
�स्पडमा बढाएपिछ, अिलकित सामान हलुका हुँदा, �डटे न्शनको टाइिमन्ग भन्ने ठान्दा हुन्छ (िचतर् 6-10 हे न�)।
टु स्टे प पुिसङ!

िचत्र 6-10

टु �े प पुिसङको उदाहरण

B फरा�कलो �फल्डमा डो�जङ दरू � लामो भएमा, 2 वटाले पालोपालो गरे मा, 2 खण्डमा भाग गरे को भन्दा पर्भावकार� हुन्छ (िचतर् 611 हे न�)।
C एउटै �दशाको डो�जङ कायर्मा, सकेसम्म िभन्न �किसमको मेिसन पर्योग गन� (िचतर् 6-12 हे न�)।

िचत्र 6-11

�रले पुिसङ कामको उदाहरण

िचत्र 6-12

एकै िदशाको डोिजङ काय�को उदाहरण

नोट) स्टे �रङ क्लच र फाइनल डर्ाइभमा ठू लो बोझ हुन्छ। र, �स्लप र मेिसन बन्दले क्षमता पिन घट्छ।
D डो�जङ (oshido) अन्तरालमा अचानक स्टे �रङ नकाट्ने।
E िगट्ट�लाई िथच्दा बेडरोक बिनसक्दासम्म डो�जङ (oshido) कायर् गन� ग�र नचलाउने।
F डो�जङ (oshido) तलछटलाई ट्या�म्पङ गन� सोचेर समतल बनाएमा दोब्बर काम गनुर् पद� न (िचतर् 6-13 हे न�)

िचत्र 6-13 समतल बनाउने कामको उदाहरण
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c) �फिलङ (morido) कायर्
खन्ने, डो�जङ (oshido) को काम एकै पटक ग�रने हुनाले, कुन भाग इम्ब्यांन्कमेन (उठाउने) हो, प�हला नै योजना बनाएर गन�।
इम्ब्यांन्कमेन (उठाउने) माटो 15 दे �ख 20 cm को बाक्लाइअनुसार कर्लरले (िचतर् 6-14 हे न�)।
(ट्या�म्पङ गनर् स�कन्छ)
(ट्या�म्पङ गनर् स�कन्न)

(ट्या�म्पङ गनर् स�कन्छ)
(ट्या�म्पङ गनर् स�कन्न)

िचत्र 6-14 िफिलङ (morido) काय�को �ा��ङको उदाहरण

डो�जङ (oshido) गद� �फिलङ (morido) गदार्को ब्लेडको सञ्चालनलाई, िचतर् 6-15को जसर� �फिलङ (morido) को अगा�ड
भागले ब्लेडको तलछट सबै िचपलेर खस्दासम्म िथचेर ब्याक गन�। यो समयमा, �फिलङ (morido) को बाटोको छे उबाट कर्लर
निनसक्ने ठाउँ मा रोक्ने।

िचत्र 6-15

िफिलङ (morido) काय�को उदाहरण

d) माटो �बछाउने (माटो हटाउने) कायर्
माटो �बछाउने कायर्मा, ब्लेड िसधा उठाएर, जिमन सतहभन्दा कटरको भागलाई अिलकित उचालेर, कटरको भागको तलबाट माटो
िन�स्कने गन�। �बछाएको माटोको बाक्लोपन र ट्या�म्पङको मातर्ालाई माटोको जुणअनुसार िनधार्रण गन�।
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e) फाइन �फिनिसङको उदाहरण
बुलडोजरले गन� �फिनिसङ कायर् गन� बेलामा बढ� अगा�ड झरे को अवस्थामा सुरु गय� भने मेिसन बढ� िसधा भएको बेलामा, ब्लेड
जिमनभन्दा फ्लोट हुने कारण, ब्लेड तल झानुर् (sage) अगा�ड बढ� िसधा ढाँचामा छ भन्ने िन�य गनु।र्
बुलडोजरले रामर्ो �फिनिसङ (2 दे �ख 3 सेन्ट�िमटर जित) नसक्ने हुनाले रफ �फिनिसङमा पर्योग गन�। रामर्ो �फिनिसङ कामलाई,
मोटर गर्ेडर आ�दले गदार् उपयोगी हुन्छ (िचतर् 6-16 हे न�)।
िसधा हुने ठाउँ मा ब्लेड

ब्लेडलाई

ओराल्ने

चलाउने

रामर्ो �फिनिसङलाई मोटर
गर्ेडरले गन�

िचत्र 6-16 रफ िफिनिसङको उदाहरण
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तलमािथ

�फिनिसङ कायर्मा, ब्लेडलाई आकाशितर गरे र गनुभ
र् न्दा माटो भरे र गदार् स�जलो हुने हुनाले, ब्लेडमा माटो आधी जित हालेर, डो�जङ

(oshido) गद� खाल्टा खुल्ट�अनुसार ब्लेडलाई वृ�स्तत �हसाबले प�रचालन ग�र जिमन सतहलाई समतल �फिनिसङ गन�। रफ
�फिनिसङ, िमड �स्पडमा गन� र हरे क पटक �फिनिसङ सतहलाई ब्लेडको 1 / 4 जित थप्दै �फिनिसङ गन� (िचतर्6-17 हे न�)।

ब्लेडको फरा�कलोपन 1/4

िचत्र 6-17 रफ िफिनिसङको उदाहरण

टे डो जिमन �फिनिसङ गदार् िनयमअनुसार उठाउने चा�हं अगा�ड बढाई समतलाउने, झराउने चा�हं ब्याक गरे र ओिलर्ने गनु।र् या,
�वशेषग�र, यसअनुसार ध्यान �दने।
A स्लोप जिमनमा तेस� गरे र उकालो चढ्ने, ओरालो झन� समतल जिमन, सकेसम्म पर्योग नगन�।
B जरुरतभन्दा ब�ढ स्टे �रङ नकाट्ने।
C ब्लेडमा जरुरतभन्दा ब�ढ सामान नझुण्डाउने।
नरम माटोको टे ढो जिमनलाई �फिनिसङ गदार्, मािथबाट टे ढो जिमनमा एकै �दशामा काम सुरु गन�। र, ब्लेडको टु प्पोलाई जिमनमा
गाडे र िनधार्�रत भन्दा ब�ढ स्लोप हुन न�दने कुरालाई ध्यान �दने।
D ठू लो क्षेतर्को समतल जिमन (एअरपोटर् , �फल्ड (hojo) समायोजन) को बारे मा, लेजर �करणलाई पर्योग ग�र ब्लेड कन्टर्ोल �डभाइस

(लेजर लेबलर) आ�द पर्योग गय� भने क्षमता बृ�� भएको रामर्ो स्तरको �फिनिसङ हुन्छ।

िचत्र 6-4 �ेड क�� ोल िडभाइसको उदाहरण
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3･･･लागू कायर्
बुलडोजरको पर्ा�क्टकल काममा, �वशेषग�र, यसअनुसार ध्यान �दने।
①रुख काट्ने, जरा हटाउने काम
रुख या बाँसलाई प�हला चेनसा आ�दले �टर्म गन� पिछ, बुलडोजरले हाँगा काटे र वा जरा काट्ने (िचतर् 6-18 हे न�)।
झार या बाक्लो रुखलाई, ब्लेड 10 दे �ख 15cm सम्म िछराएर जरा काट्दै 1 HTva 2 �स्पडमा एकैचोट� अगा�ड बढाउने।

फे�र चेनसा आ�दले
�टर्म गन�

िचत्र 6-18

जरा काट् ने, हाँगा काट् ने कामको उदाहरण

या, क�हलेकाँह� कटरमा अ�ड्कएको जरा र घाँसलाई हटाउनको लािग ब्याक गरे र फे�र खन्ने काम गराउने।
साथै, बाँसघार� आ�दको जरा काट्दा, हाएडर्ोिलक �रपरको पर्योग गय� भने काम स�जलो हुन्छ।

बाँसघार�मा गदार् ग�हराइ 20~30cm cm गन�।

िचत्र 6-19

बाँसघारी आिदको जरा कटाईको उदाहरण

नोट) बाँसघार� आ�दमा ब्लेडले जराको मािथ िच�प्लने गछर् , त्यसैले, 20~30cm जितको ग�हराईसम्म काट्न जरुर� छ।
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लगातार रुपमा जरा काट्ने, हाँगा काट्ने काम गनुर् छ भने, सामान्य ब्लेडलाई रे क डोजरमा जोडे र काम गदार् रामर्ो हुन्छ।

िचत6-20 रे क डोजर

② बोल्डर ढु ँ गा हटाउने काम
बोल्डर ढु ँ गा हटाउन, ब्लेडलाई �टल्ट गरे र, बुलडोजरको श��लाई ब्लेडको छे उ भागमा जम्मा गन� ग�र, ब्लेडको छे उलाई पर्योग ग�र
बोल्डर हटाउने (िचतर् 6-21 हे न�)।

िचत्र 6-21 बो�र ढुँ गा हटाउने कामको उदाहरण

ठू लो एउटा मातर् ढु ँ गा हटाउन, प�हले व�रप�रको जरा काटे र, बुलडोजरले ठे लेर ब्लेडलाई उठाउने, ढु ँ गाको छोएकोप�ट्टको
स्टे �रङ क्लचलाई काटे र थुपर्ो र ढु ँ गा काटे र छुट्टयाई िनकाल्ने।
क�ङ्कर्टको पेभमेन्टलाई हटाउन, प�हले क�ङ्कर्ट सर्ेडरले (बर्ेकर, �पक आ�द) क�ङ्कर्ट फुटाई, �टल्ट गरे को ब्लेडले खन्ने।
एक भाग उठ्यो भने त्यो ह�रयालीप�ट्ट फक�र िथची मािथ सान� (age)। फर्ोजन जिमनको माटो खन्नमा पिन यह� कुराहरू

ध्यान �दएर गन� (िचतर् 6-22 हे न�)।

िचत्र 6-22 पे� बोड� हटाउने कामको उदाहरण
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③ ब्याक�फल कायर् (umemodoshi sagyo)
नालीको ब्याक�फल (umemodoshi) मा बुलडोजर पर्योग गदार्, नालीभन्दा तेसर्ो ग�र न�जक भएर माटो हाली ब्याक�फल

(umemodoshi) गन�। ब्याक�फल (umemodoshi) गरे को माटो पयार्�रुपमा ट्या�म्पङ गन� (िचतर् 6-23 हे न�)

िचत्र 6-23

�ाकिफल काय� (umemodoshi sagyo) को उदाहरण

④ �र�पङ कायर्
a) हाइडर्ोिलक �रपर
ट्र्याक्टरको पछा�ड जडान ग�रने अट्याचमेन्टमा सबैभन्दा ब�ढ हुने �रपर हो। आजकाल, िनमार्ण वातावरण संरक्षणको तफर्बाट,
ब्ला�स्टङ (happa) काममा अवरोध पाइने कुरा र, बुलडोजरको ठु लो स्केलले तान्ने श�� ठू लो भई, साहर्ो ढु ँ गाको खन्ने काम
सम्भा�वत भएसँगै �रपरको पर्योग बढे को छ।
�रपरहरूमा कडा इवािसगे खन्ने कामको िसंगल स्यान्क �रपर र नरम इवािसगे खन्ने �हसाबको धेरै नङ (स्यान्क) बोक्ने म�ल्ट
स्यान्क �रपर हुन्छ (िचतर् 6-24 हे न�)

िचत्र 6-24

िसंगल �ा� िलपर र म�� �ा� �रपर

b) �रपर काम
चट्टानको खन्ने काममा, सामान्यतय ब्ला�स्टङ कायर् र �रपर कायर्मा पर्योग हुन्छ।
ब्ला�स्टङ कायर् र �रपर कायर्को सम्बन्धमा, सामान्यतय ढु ँ गा साहर्ो जित छ, ब्ला�स्टङको पर्भाव त्यित नै रामर्ो हुन्छ र
�बप�रतरुपमा ढु ँ गा जित नरम छ, त्यित नै �रपर कामको पर्भाव रामर्ो हुन्छ।
�फल्डमा �रपर कायर् गनर् स�कन्छ स�कन्न, र त्यसको स�जलो या गाहर्ो मातर्ा (�रपर�बिलट�) िनणर्य गन� भनेको गाहर्ो काम हो
तर, त्यसको �विधमा यस पर्कार 3 वटा छन ्।
A �फल्डमा �रपर कायर्को टे स्ट गरे र हे न� यो सबैभन्दा पक्का �विध हो।
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B ढु ँ गाको बा�हर� सतयलाई अवलोकन गन�। कर्याक या फ्र्याकचर भएको ढु ँ गा, धुिलएको चट्टान, नाजुक �कर्स्टल त�व आ�द
िमिसएका ढु ँ गा, अल्ट�रङ लेयर या पातलो तहको ढु ँ गा, कपिलङ स्तर कम भएको ढु ँ गालाई �रपर कायर् सम्भव छ भनेर सोच्न स�कन्छ।
C �रपर िमटर, साइज्मोगर्ाफ आ�द भिनने नाप उपकरणले ढु ँ गाको ल�च्कलोपनको तरं गको गित नापेर िनणर्य गन�। यो ढु ँ गाको पर्कार
र साहर्ोपनअनुसार, ल�च्कलोपनको तरं गको गित फरक पर्योग ग�रएको छ।
�रपर काममा पयार्� पर्भावकार� �हसाबले पर्योग गन�को लािग ट्र्याक्टरको दर्ब्यमान र टो बाहे क, िचपको पेनटर्
े े सन ग�हराइ, �स्पड
आ�दको चलाउने प�रचालन स�ह त�रकाले गनर् जरुर� छ।

त��र 6-5 �रपर काम

िनमार्णमा, आधारभूतरुपको बुँदाहरू उठाउँ दा, यस पर्कार पदर् छन ्।
A कामर् गन� �स्पड दोब्बर गनुप
र् न� िनयम छ।
B मेिसन ब�डलाई िसधा चलाउने पेनेटर्ेसन गद� मा एकाएक टरन गरे मा स्यान्क भाच्न स�कने
C सर्े�डङको ग�हराई एकै �किसमको गन� सर्े�डङको ग�हराई प�रवतर्न भयो भने, िगज्जाड िथच्दा या, यस पिछको �र�पङ समयमा
जिमन सतहमा खाल्टो बनेर काम गनर् गाहर्ो हुन्छ।
D �कला गाडे को अवस्थामा ब्याक गनुर् हुँदैन।
E जित जिमन साहर्ो छ, त्यित नै नङको संख्या घटाउने।
र, �वप�रतमा �र�पङलाई स�जलो ठाउँ मा, नेलको संख्या बढाउनुभन्दा �स्पड बढायो भने पर्भावकार� हुन्छ।
F �रपर ग�हराई, मोटर ब�डको पछा�ड भाग नउचािलनेग�र, सकेसम्म हलुका मातर् ग�हरो रामर्ो हुन्छ।
G �रपरको अन्तराल, ढु ँ गा नरम हुनेसम्म साँघुरो ग�र, सर्े�डङको चुवाहट र ठाउँ अनुसार सर्े�डङ �डगर्ीमा िभन्नता नहुने ग�र योजना
अनुरुप गराउने।
H कामलाई सकेसम्म उकालो उ�क्लने स्लोपमा पर्योग गन�।
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I साहर्ो ढु ँ गामा, ढु ँ गाको लेबल, कर्याक आ�दको जिमनको लािग टे डो पसेको भएमा, अडर् रमा �र�पङ गन� (िचतर् 6-25 हे न�)।
(1) ढु ँ गा �र�पङ

(2)

�रभसर् आई (sakame) �र�पङ

(नरामर्ो)

िचत्र 6-25

(रामर्ो)

ढुँ गा, �रभस� आई (sakame) को �रपर काय�

J �र�पङ अन्तरालमा सर्े�डङ गनर् गाहर्ो रक माससँग भे�ट सु-�स्लप भएको खण्डमा
ⅰ) �डजेल प्याडललाई िथचेर, सु-�स्लप नहुने ग�रसम्म इ�न्जनको घुमाई कम गन�।
ⅱ) �टल्ट प�रचालन ग�र सर्े�डङ, खन्ने कायर् गन�।
K एकप�ट्टको कामले मातर् पयार्� नभएको खण्डमा, ठाडो र तेस� कर्स आकारमा गन� (िचतर् 6-26 हे न�)।

िचत्र 6-26 ओरालो र क्रस आकार �रिपङको िचत्र
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⑤ नरम जिमनमा काम गदार्
जिमनमा जम्मा भइराखेको पानीमा, सकेसम्म डर्े नेज हुनेग�र डर्े नेज नाली खन्ने। डो�जङ (oshido) गन� बेलामा, बुलडोजरको
�स्लप रोक्नको लािग ब्लेडमा त्यित धेरै ढु ँ गा-माटो नहाल्ने। नरम जिमनिभतर्, सकेसम्म स्टे �रङ नकाट्नेसँग,ै एकै बाटोमा नलाउने।

िचत्र 6-27 नरम जिमनको क्रसको उदाहरण

र, नरम जिमनमा, नरम जिमनमा पर्योग ग�रने जु�ा जडान ग�रएको बुलडोजरको जिमन पर्ेसर ठू लो हुने, अथवा फ्लो�टङ पिन
रामर्ो हुनाले ब�ढ पर्योग ग�रन्छ।

िचत्र 6-28

नरम जिमनमा प्रयोग गन� जु�ाको उदाहरण
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6.1.2.

ट्याक्टर साबेल (पाठ्यपुस्तक p. 115)

ट्याक्टर साबेलमा, कर्लर पर्कार र व्ह�ल पर्कारको कुनै पिन िलफ्ट आमर् र बकेटलाई फरक फरकको सञ्चालन उपकरण

(सामान्यतय िलभर) ले प�रचालन चालन गनर् िमल्ने र, 1 वटा सञ्चालन उपकरणले प�रचालन गनर् िमल्ने हुन्छ (िचतर् 6-29)।
इलेक्टर्ोिनक मिनट�रङ िसस्टम

�दशा िनद� शन उपकरण

अप & डाउन

पा�कर्ङ बर्ेक �स्वच

िसफ्ट �स्वच

कायर् लक �स्वच
कायर् मेिसन कन्टर्ोल िलभर

बर्ेक प्याडल
एक्सीलेटर प्याडल

िचत्र 6-29 �ा�र साबेलको स�ालन उपकरणको उदाहरण

िलफ्ट आमर्को सञ्चालन उपकरण, ठू लो �वभाजन गरे मा, यसअनुसारको भागको स्थानलाई �वभा�जत ग�र काम गन�।
･“मािथ सान� (age)” ……िलफ्ट आमर्लाई मािथ सादार् (age), यो स्थानमा गन�।
･“कायम रा�ु” ……िलफ्ट आमर्को स्थानलाई �फक्स ग�र, बा�हर� श�� लगाए पिन चल्दै न।
･“तल झान� (sage)” ……िलफ्ट आमर् तेल पर्ेसरले घट्छ।
･“फ्लोट” …… िलफ्ट आमर् बा�हर� श��को पर्भावले तेस� चल्छ।
बकेटको सञ्चालन उपकरण, ठू लो �वभाजन गरे मा, यसअनुसारको तीन स्थानलाई �वभा�जत ग�र काम गन�।
･“�टल्ट” ……बकेटलाई अगा�ड उठाउने।
･“कायम रा�ु” ……बकेटलाई िलफ्ट आमर्मा �फक्स ग�र, एकै ब�ड हुने।
･“डम्प” ……बकेट अगा�ड ढलाउने।
अपर्ेशन उपकरणलाई “उठाउने” या “�टल्ट” को स्थानमा राखे पिन, बकेट �ककआउट स्थान या पो�जशनरको समायोजन
स्थानसम्म आयो भने अपर्ेशन उपकरण स्वत “कायम” मा फ�कर्न्छ।

िचत्र 6-30 िल� आम� र बकेटको स�ालन उदाहरण
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① आधारभूत सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
a सडक रफ छ भने, मेिसनको हल्लाईअनुसार बकेटको चुहान धेरै हुने हुनाले, सडकलाई िमलाउनुपछर् ।
b आधा क्लचको अवस्था सकेसम्म थोरै ग�र, क्लच िलभर (अथवा प्याडल) लाई शान्त र िछटो चलाउने।
c बकेटलाई अग्लो ग�र मािथ साय� भने दे �खने क्षेतर्फल र �स्थरता नरामर्ो हुने हुनाले, मोटर चलाउँ दा बकेटलाई जिमनभन्दा 40cmको
उचाइलाई कायम गन�।
d टे डो जिमनमा, सकेसम्म झुकेकोितर बढे र, िसधा प�ट्ट चढ्ने ओिलर्ने गन�।
e बकेटमा सामान लोड गरे र ठाडो ओरालो ओिलर्दा, बकेटलाई तल झान� (sage) गरे र, साथसाथै �बस्तारै इ�न्जन बर्ेक पर्योग गरे र
ओिलर्ने। साथै, िनधार्�रत �स्थरताको मातर्ाभन्दा ब�ढमा नचलाउने।
f ट्र्याक्टरको कर्लरको काटा, माटोको पर्कारअनुसार प�रवतर्न गन�। गर्ाबेल धेरै भएको बाटोमा िनधार्�रत काटाभन्दा कम कडामा रा�े

(कर्लर ढाँचा)।
g तातो जिमन अथवा नरम जिमनमा कर्लर िच�प्लने जस्तो बेलामा, इन्धन िलभरलाई आधा खुला ग�र, मेन-क्लचलाई हलुका
�बस्तारै हालेर, चलाउनुपछर् ।

िचत्र 6-31 ड� ाइिभंग बेलाको बकेटको उचाइको उदाहरण

a) िनकास खन्ने कायर्को उदाहरण
A खन्ने काममा, पहाडभन्दा मोटर ब�डलाई टे डो ग�र डु बाउने (िचतर् 6-32 हे न�) त्यसमा, बकेट पहाडको अिघ जिमनमा सरसर
ओराल्ने।
B खन्न, िचतर्6-33को जसर� पहाडको, पहाडको िनस्केको पाटो (पहाडको कमजोर भाग) को बकेटको �बच भागसम्म आउनेग�र
खन्ने।

िचत्र 6-32 ख�े काय�को उदाहरण (1)

िचत्र 6-33 ख�े काय�को उदाहरण (2)
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C खन्नलाई बकेटको तान्ने श��, बकेट शरु गनुर् अगा�ड सकेसम्म धेरै माटो बालुवा लोड गरे र, िलफ्ट आमर्लाई अिलकित मािथ
सारे पिछ, बकेट सुरु गन�। अिलअिल गहर्ुँगो भएमा, उठाएर �बस्तारै 2~3 पटकमा बाँढेर गन�।

िचत्र 6-34 ख�े काय�को उदाहरण (3)

D टनेलको खन्ने सतह (kiriha men) स्वतन्तर् हुने पहाड खन्नमा, वाटरमाकर् �डिगङ (sukashi bori) को अवस्था हुने हुनाले
सावधान हुने। यस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने अनुमान गनर् स�कने समयमा, िचतर् 6-35 को जसर� पहाडको मािथ भागबाट पालो -पालो
ग�र खन्ने।
वाटरमाकर् �डिगङको खतरा

िचत्र 6-35 ख�े काय�को उदाहरण (4)

b) लोड ढु वानी कामको उदाहरण
A गित चरणलाई सकेसम्म 1 गितमा कम गन�।
B डम्प टर्कको लोड काममा, �ककआउटलाई टर्कको उचाइसँग िमलाएको उपयु� स्थानमा सेट गरे मा सु�वधाजनक हुन्छ।
�हन्जे �पनको उचाइ

लो�डं गको सुरु

िचत्र 6-36

समा�

लोड ढु वानी कामको उदाहरण
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C बकेटको डम्प (dampu) लाई, िलफ्ट िलभरलाई मािथ लक गरे कै अवस्थामा, डम्प (dampu) टर्कसँग न�ज�कंदै , लोड जितकै
उचाइमा बकेटलाई उठाई, त्यसपिछ सामान रा�े ठाउँ को न�जक हुँदै गदार् िछटो गितमा बकेट डम्प (dampu) लाई खोल्न सुरु गन�।
D डम्प (dampu) को लोडलाई, सामान रा�े ठाउँ को �बचको लाईनमा लोड ग�रएको �हलो-बालुवासँग िमलाउने। सामान रा�े ठाउँ
लामो, बकेट 3 दे �ख 4 वटा लोड गन� बेलामा, प�हला सामान रा�े ठाउँ को अगा�डबाट गन�।

िचत्र 6-37 लोड �स्थितको उदाहरण (1)
E ठू लो ढु ँ गा लोड गदार्, लोड गन� त�रका रामर्ो भएन भने, ढु वानी गदार् ठू लो ढु ँ गा हल्लेर, डम्प टर्क प�ल्टने, ढु ँ गा पल्टे र खिस डर्ाइिभंगलाई �डस्टभर्
गनर् सक्छ। र, अरु मेिसन र ब्य��लाई पिन खतरा हुन सक्नाले अन�स्थर लो�डं ग त�रका र, अत्यािधक लोड गनर् िनषेिधत छ।

डम्प (dampu) ले ढु वानी गनर् नसके, गुडेको ढु ँ गाहरू हटाएर, सानो टु कर्ा गरे पिछ, ढु वानी गन�।
अ�स्थरता

एक साइड लोडको

एक साइड लोड

�स्थरता

िचत्र 6-38 लोड �स्थितको उदाहरण (2)

साथै, लोड कायर् गदार्को टर्कको स्थान, िचतर् 6-39मा दे खाइएको �विध छ। र, एकै चकर् दोहोराएर गदार्, �ककआउट र पो�जसनरलाई
काम अवस्थासँग िमलाएर, प�हले नै िमलायो भने पर्भावकार� हुन्छ।
Vआकार (Vिसफ्ट)

Iआकार (कर्स िसफ्ट)

कायर् वस्तु

कायर् वस्तु

Lआकार (Lिसफ्ट)

Tआकार (T िसफ्ट)

कायर् वस्तु

कायर् वस्तु

नोट)

→

मा, ट्याक्टर साबेलको सञ्चालन

िचत्र 6-39 लोड काय�को उदाहरण Vआकार आिद
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र, ट्याक्टर साबेल मातर्ले उठाउनेदे�ख ढु वानी, हाल्नलाई िनरन्तर रुपमा गन� �विधमा लो एण्ड क्यार� �विध (िचतर् 6-2 हे न�) छ र,
डम्प टर्क जरुरत नभई, मुखदे �ख इनपुट पोटर् सम्मको दरु � छोटो स्थानमा उपयोगी �विध हो।
िचत्र 6-2

②

लोड

�फतार् (अगा�ड)

इनपुट

ढु वानी (अगा�ड)

(इनपुट पोटर् )

�फतार् (अगा�ड)
इनपुट

ढु वानी (ब्याक)

सामान्यतय समतल बेन्चको टिन�ग ठाउँ मा सामान
लो�डं ग गदार् टनेलको खन्ने सतहको न�जकमा, अथवा,
हालेपिछ, टनेलको खन्ने सतहितर लाग्दा, इनपुट पोटर्को

टनेलको खन्ने सतहितर लागेर उकालो (इनपुट

उकालोको बेन्चमा ग�रने टनर्
टनर्

जिमन समतल भएपिन ठाउँ मतलब नग�र टिन�ग
गनुर्हुन्न।

न�जकमा टिन�ग गन� कुरा अिनवायर् गन�।

टनर्

(टनेलको खन्ने सतह)

(इनपुट पोटर् )

① समतल बेन्चमा ग�रने टिन�ग

(टनेलको खन्ने सतह)

लो ए� �ारी िविधको उदाहरण

कर्श

पोटर् ितर लागेर ओरालो) को बेन्चमा, सामान
पो�खनबाट रोक्नलाई ब्याकमा ढु वानी गन�
टनर् स्थानमा सकेसम्म समतल ठाउँ छानेर,
बेन्चको �स्थितअनुसार, इनपुट पोटर् न�जकमा टनर्
गन� सम्भावना पिन धेरै हुन्छ।

सेक्सन

टनेलको खन्ने सतहितर लागेर ओरालो (इनपुट

ओरालोको बेन्चमा ग�रने टनर्

�फतार् (ब्याक)
इनपुट ढु वानी (अगा�ड)

(टनेलको खन्ने सतह)

(इनपुट पोटर् )

②

लोड
कर्श

पोटर् ितर लागेर उकालो) को बेन्चमा, ढु वानी
समयमा टनेलको खन्ने सतहको न�जकमा टनर्ग�र,
�फतार् हुँदा, सामान पो�खएको छ, छै न हे �र,
त्यसअनुसार समतल ठाउँ रोजेर टनर् गन�।
इनपुट पोटर् र टनेल खन्ने सतह �बचको दुर�
न�जक भएपिन, मािथकोअनुसार टनर् गन�।

सेक्सन
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यो �विधमा, ट्याक्टर साबेलको प�रमाण, कामको सेटअप आ�दअनुसार पिन फरक हुन्छ तर, सामान्यतय 30~100m जितको
दरु �को ढु वानीमा उपयोगी भई, बकेटको लोड, मान लोडको तयार� ग�र, बकेटलाई अग्लोग�र उठाउने, एकाएक टनर् गनर् हुँदैन।
यो खण्डमा, ढु वानीको ममर्त अपूणर् भई खाल्टो भएमा, बकेट थ�कर्एर, �टल्ट �रिलफ (हाइडर्ोिलक स�कर्टको सुरक्षा उपकरण)
सञ्चालन भई, बकेटको डम्प (dampu) ितर चल्ने हुनाले ध्यान �दने।
र, इन्पुट कायर्मा, ढु वानीबाट त्यह� �स्थितमा, अथार्त, मेिसनलाई नरोक� धेरै �स्पडमा ग�र, सुर�क्षत �हसाबले गनुर् सै�ानितक हो।
त्यसको लािग, िचतर् 6-40को जसर�, इनपुट पोटर् न�जकमा, ट्याक्टर साबेलको पर्ाकृ ितक धटाई अनुमान गनर् स�कने स्लोप
जिमनलाई िलई, बकेटको डम्प (dampu) को अवस्थासँग उपयु� टाइिमंग िमलाएर गन�।
या, रातीको काममा अडकलमा गल्ती हुनसक्ने हुनाले, ब�� रा�े।
इनपुट सञ्चालनको पृथक उदाहरण
अिधकतम �क्ल�रएन्सको समयमा

आँखाको स्थानभन्दा 20 cm

स्लोप 0%

िचत्र 6-40 इनपुट काय�को उदाहरण
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इनपुट पोटर्

6.2.
6.2.1.

साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर् (पाठ्यपुस्तक p.123)
हाइडर्ोिलक टाइप साबेल (ब्याकहो) (पाठ्यपुस्तक p.123)

1･･･आधारभूत सञ्चालन
हाइडर्ोिलक टाइप साबेलको आधारभूत सञ्चालनमा, बूमको तल-मािथ, आमर्को तल-मािथ, बकेटको तनकाई र स्कूप श��,
मािथल्लो भागको फर्ेम हुन्छ।
भूिम, पूवार्धार, यातायात तथा पयर्टन मन्तर्ालयले, एक�कृ त सञ्चालन �विधको मेिसन पर्योगमा ल्याउने कुराको िनणर्य ग�र,
आिथर्क वषर् हे इसेइ 5 सालको भूिम, पूवार्धार, यातायात तथा पयर्टन मन्तर्ालयको कायर्क्षेतर् अन्तगर्त िनमार्णमा, त्यो पर्योग गनुप
र् न�
भनेर अिनवायर् गरे को छ।
यो अपरे सन �विध र हे इसेइ 2 सालमा स्थापना ग�रएको JIS (जापान औ�ोिगक मानक) एकै छ।
साथै यो सञ्चालन �विधमा तो�कएको लेबल टाँिसएको हुन्छ।
कायर् िलभर

बूम

आमर् �स्वच

तल

दाँया टनर्

बाँया टनर्

बकेट
खन्ने

बकेट
डम्प
बूम

आमर् पूल

मािथ

(बाँया िलभर)

(दाँया िलभर)

िचत्र 6-41 हाइड� ोिलक टाइप साबेलको काय� उपकरणको िचत्र

बाँया कायर् िलभर

डर्ाइिभंग िलभर

दाँया कायर् िलभर

अगा�ड
पछा�ड

आमर् �स्वच

बाँया टनर्

आमर् पूल

दाँया टनर्

डर्ाइिभंगको
समयमा
िलभर
(प्याडल)

बूम तल झान� (sage)

दाँया डर्ाइिभंग
िलभर
(प्याडल)

* 2 वटा (प्याडल) को कर्लर �विधको खण्डमा

चालक िसट

िचत्र 6-42

JIS मानकको स�ालन
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बूम मािथ झान� (age) बकेट

बकेट
े

डम्प

2･･･आधारभूत कामहरू
हाइडर्ोिलक टाइप साबेलमा मुख्य �हसाबले जिमनभन्दा तल खन्ने कामलाई उपयोगी छ िचतर् 6-43 मा दे खाएअनुसार �बिभन्न
काम गराउन स�कन्छ। सथै, “6.2.2 हाइडर्ोिलक साबेल (रोटे �टङ साबेल) 2 आधारभूत सञ्चालन” को बुँदालाई हाइडर्ोिलक
साबेलमा पिन उल्लेख गन�।

(a) नाली, िनमार्णको आधारभूत खनाई

(b) जिमन सतहको मािथल्लो तहको खनाई

(c) स्लोपको सतह (nori men) को काटे र हटाउने

(d) नाली खनाई

िचत्र 6-43 हाइड� ोिलक टाइप साबेल (�ाकहो) प्रयोगको आधारभूत काय�को उदाहरण
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① आधारभूत सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
a चिलराखेको बेलामा, बकेटलाई जिमनभन्दा 40cm जित अग्लाई लाई यथावत, मेिसनको फकार्ई, दौ�डने �दशातफर् या व�रप�रको
सुरक्षा िन��त गन� (िचतर् 6-44 हे न�)
b सुर�क्षत लेबलभन्दा ब�ढको टे डो बाटो अचानक आएमा, चढ्ने ओिलर्ने नगन�। त्यसबाहे क ठाडो टे डो बाटोको �बचमा चलाउनु हुँदैन।
c स्लोपमा चलाउँ दा, अिनवायर् टनर् बर्ेक लगाउने
d केह� ग�र बाटो छे क्ने केह� बस्तु कट्नु परे मा, बूम, आमर्, बकेट पर्योग ग�र कर्लरको अगा�ड भागलाई मािथ सारे र (age) कट्ने।
तर, यो समयमा मेिसनको झुकाव, �स्थरताको क्षेतर्िभतर् हुनुपछर् ।
e नरम जिमनमा चलाउनुपदार्, बकेटको तल भागलाई नरम जिमनसँग जो�ड, िचप्लाउदै शा�न्तले चलाउने।
f बकेटले �पिलंग कायर् र कर्ेन कायर् नगन�।
g बकेट, कामलाई उपयोगी चा�हं पर्योग गन�।
h इ�न्जन रोकेपिछ, कायर् उपकरण अिधकतम मातर्ामा तल नखसाल्ने।
नोट) हाइडर्ोिलक उपकरणमा अिधक पर्ेसर प�र, हाइडर्ोिलक होज (housu) आ�द �बिगर्ने हुन्छ।
i माटोको गुण र व�रप�रको अवस्था हे रेर, मेिसनको टायरसम्म खन्ने काम गनुर् हुँदैन।

(a) चढ्ने पर्�कर्या

फकार्उने
यो अवस्थामा फकार्उने

बकेटलाई सकेसम्म तल झान�

यो अवस्थामा बकेटलाई मािथ सान� (age)

(b) ओिलर्ने पर्�कर्या

बकेट स्थानलाई त्यितकै खसाल्ने
यो अवस्थामा बकेटलाई मािथ सान� (age)
बकेटलाई फकार्उने

िचत्र 6-44 चढ् ने, ओिल�ने प्रिक्रया

64 (NE)

② खन्ने कायर्मा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
हाइडर्ोिलक टाइप साबेलले खन्ने कायर्मा, �वशेषग�र, ध्यान �दनुपन� कुराहरू यस पर्कार छन ्।
a आमर् िसिलन्डर र आमर्को कोण िचतर्6-45को जसर� 90 �डगर्ी हुँदा, आमर् िसिलन्डरको खन्ने श�� अत्यािधक हुने, र, बकेट िसिलन्डर र �रङ्ग 90
�डगर्ीको बेलामा, बकेटको खन्ने श�� अत्यािधक हुन्छ।
साथै, बकेट नाइफको चुच्चो जिमनसँग कोण बनाउनको लािग 30 �डगर्ी खनेको रामर्ो हुन्छ।
आमर् िसिलन्डर

बकेट

आमर्

िसिलन्डर

बकेट
िसिलन्डर
िलङ्क

धारको एङ्गल

िचत्र 6-45 बकेट धारको टु �ो र जिमनसँगको कोण
b आमर्ले गन� सबैभन्दा रामर्ो खनाई स्केल भनेको, आमर्को िसधाबाट अगा�ड 45 दे �ख 50 �डगर्ी, अगा�ड 15 दे �ख 30 �डगर्ी हो।

िचत्र 6-46 आम� प्रयोगको सबैभ�ा प्रभावकारी ख�े �ेत्र
c मेिसन, खन्ने, टनर् गदार्, �स्थरतालाई रामर्ो बनाउनको लािग समतल स्थानमा जडान गन�।

स्लोप आ�दमा केह� ग�र इन्सटल गनुर् परे , टे डो जिमन आ�दमा इम्ब्यान्कमेन्टआ�द गरे र, मेिसन ब�डलाई सकेसम्म तेस� गरे र चलाउने।
d खन्ने ठाउँ मा नालीलाई ध्यान �दई, साबेल (shoberu) को कायर् क्षेतर् र ढु वानी कामको टर्कको चलाईमा हस्तक्षेप गन� वस्तुलाई अगा�ड नै हटाउने।
e खन्ने कामलाई, माटोको गुणअनुसार फरक हुन्छ तर, सुर�क्षत �हसाबले काम गनर् स�कने खन्ने कामको उचाइलाई बूमको लम्बाइसम्म, र खन्ने
ग�हराइलाई, िभजन र बाटोको छे उ भ�त्कने कुरालाई ध्यानमा राखी अिधकतम खन्ने ग�हराइ (म्यानुअलमा उल्लेख ग�रएको छ) भन्दा स�जलै
ग�र गनर् स�कने बनाउने।
f अन्डरगर्ाउन्ड खन्ने काममा खुट्टाको भागले खन्ने बेलामा, बाटोको छे उ भ�त्कन सक्ने हुनाले, कर्लर तेसर्ो पर्कारको खनाईलाई,

सामान्यतयको इभ्याकुएशन जसर� िलयो भने खतरा हुन्छ।
g मेिसन ब�डको पछा�ड भाग उचालेर, मेिसन ब�डको तौल पर्योग ग�रएको खनाई नगन�।
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h खन्दै गदार्, टिन�ग गन�, टिन�गको श�� पर्योग गरे र, माटो भरे को �झक्ने, छन� काम नगन�।
i बकेटलाई �फक्स गरे र कर्लर चलाएको अवस्थामा नखन्ने।

िचत्र 6-47 बाटोको छे उमा ख�े काम गदा�को क्रलरको िदशा

③ लोड कायर्मा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
हाइडर्ोिलक टाइप साबेलले लोड कायर्मा, �वशेषग�र, ध्यान �दनुपन� कुराहरू यस पर्कार छन ्।
a खनेको ढु ँ गा माटो, डम्प (dampu) टर्कमा लोड गदार्, मेिसन ब�डको इन्सटलेशन ्, डम्प (dampu) टर्कको सामानको अग्लाई

(2.5m) जित समानले गदार्को हे न� ए�रया पिन नरामर्ो हुन्न र, बूम िसिलन्डरको मािथतल मातर्मा, ड�म्पङ �क्लएर्यान्स ठू लो हुन्छ।

10ｔ～11ｔडम्प (dampu)

िचत्र 6-48 लोड �स्थितको उदाहरण (1)

b डम्प (dampu) टर्कमा लोड गदार्, डर्ाइिभंग िसटलाई मािथ नघुमाई, सामानको पछा�डबाट घुमाउने।

िचत्र 6-49 लोड �स्थितको उदाहरण (2)
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c डम्प (dampu) टर्कमा लोड गनर्को लािगको टिन�गलाई सकेसम्म सानो हुनेग�र गन�।

िचत्र 6-50 लोड �स्थितको उदाहरण (3)

d डम्प टर्कलाई जोड्ने त�रकाको लािग, िचतर् 6-51 मा दे खाइएअनुसार जो�डए पर्भावकार� हुन्छ।

िचत्र 6-51 लोड �स्थितको उदाहरण (4)

e साँघुरो ठाउँ मा डम्प (dampu) टर्कलाई मेिसनको पछा�ड भागमा जोड्ने।
साथै, टनर् गदार् डम्प (dampu) टर्क र मेिसनको �बचको अन्तराल कायम गन�।
यो अन्तराल कायम गन� ग�र

िचत्र 6-52 लोड �स्थितको उदाहरण (5)

f नरम जिमनमा डम्प (dampu) टर्कको लोड गन� काम, डम्प (dampu) टर्क गुड्ने बाटोमा रोडा आ�द हालेर राख्यो भने कामलाई
स�जलो हुन्छ।
g ढु ँ गा माटोलाई डम्प (dampu) टर्कको सामान रा�े ठाउँ को अगा�डबाट पछा�ड पालैपालो हाल्दा बकेटको माटो हटाएको �स्थित
रामर्ोसँग दे �खने हुनाले लो�डं ग काममा स�जलो हुन्छ।
र, ठू लो ढु ँ गा आ�दको लो�डं ग काम, सुरुमा सामान रा�े ठाउँ मा सानो ढु ँ गाहरूलाई लोड ग�र, त्यस मािथ ठू लो ढु ँ गालाई लोड गय�
भाने, डम्प (dampu) टर्कलाई हुने झटका कम हुन्छ।
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हाइडर्ोिलक टाइप साबेल (ब्याकहो) को अट्याचमेन्टलाई धेरै �वकास भएर, खन्ने कामको टे िलस्को�पङ आमर्, कामसेल बकेट,
लामो आमर्, लामो बूम आ�द छ।

िचत्र 6-53 टे िल�ोिपङ आम�को उदाहरण

िचत्र 6-54 ल� आम�को उदाहरण

6.2.2.

हाइडर्ोिलक टाइप साबेल (रोटे �टङ साबेल) (पाठ्यपुस्तक p.131)

रोटे �टङ साबेलमा हाइडर्ोिलक पर्कार र मेिसन पर्कार छन ् तर, वतर्मान मेिसन पर्कारमा लगभग पर्योग नग�रएकोले, हाइडर्ोिलक
पर्कार रोटे �टङ साबेलको बारे मा यसअनुसार छ।

1･･･आधारभूत सञ्चालन
रोटे �टङ साबेलको सञ्चालनमा, बूमको तल-मािथ, आमर्को तल-मािथ, बकेटको टनर् र मािथल्लो भागको फर्ेम छ।
रोटे �टङ साबेलमा हाइडर्ोिलक साबेल (ब्याकहो) को भागलाई त्यसर� नै पर्योग ग�रएकोले, कामको सञ्चालनलाई “6.2.1
हाइडर्ोिलक साबेल (ब्याकहो) 1 आधारभूत सञ्चालन” को बुँदाको खण्डमा आधार बनाई गन�।
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2･･･आधारभूत कामहरू
रोटे �टङ साबेलले, मेिसनमा रा�खएको स्थानबाट मािथको भागप�ट्टको खन्ने काममा सबैभन्दा उपयु� छ तर, जिमन
सतहअनुसारको खन्ने काम, स्लोपको सतह (nori men) से�पंग आ�दको काममा गनर् स�कन्छ।
साथै, “6.2.1 हाइडर्ोिलक टाइप साबेल (ब्याकहो) 2 आधारभूत सञ्चालन” को बुँदालाई रोटे �टङ साबेलमा पिन उल्लेख गन�।
① खन्ने �विध
रोटे �टङ साबेलको खन्ने काममा, यस पर्कारको �विध छन ्।
a मािथल्लो भाग खन्ने
िचतर् 6-55 पानी िलकेजलाई ध्यानमा राखी सडकलाई हल्का उकालो गरे र खन्ने काम गन�। र, एकैपटकमा ग�हरो खन्ने नग�र,
पातलो खु�कर्ने ग�र खन्ने।

िचत्र 6-55 िनकासलाई �ानमा राखेको मािथ�ो भाग ख�े काय�को उदाहरण

b तल्लो भाग खन्ने
तल्लो भाग खन्ने काम गदार्, प�हले खन्ने काम गन� ठाउँ बनाएर, खन्ने गन�। िचतर् 6-56 त्यसको एक उदाहरण हो, पस्ने स्लोपको
फरा�कलोपन, �फल्ड सतहको डम्प टर्कलाई टनर् कोण 90 �डगर्ीमा लोड गनर् सकेसम्म फरा�कलो बनाउने। डम्प टर्कमा लोड गनर्
असम्भव भएमा, पस्ने स्लोप बाटोमा डम्प टर्कलाई ब्याक गरे र हािल, साबेल (shoberu) लाई 180 �डगर्ीमा ग�र लोड गन�। पयार्�
काटे र हटाउने सतह भएपिछ कायर् क्षेतर् फरा�कलो ग�र काममा लाग्ने।
कभर्को फरा�कलोपन
खन्ने सतह

िनधार्�रत तल्लो
सतह

बेस

िचत्र 6-56 त�ो भाग ख�े काय�को उदाहरण
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टे ढो

c िसधा खन्ने
यो खन्ने �विधले, िचतर् 6-57 मा दे खाएअनुसार, (a) को स्थानबाट अगा�डमा खन्दै गई, (b) मा डम्प टर्कले साबेल (shoberu)
को 90 �डगर्ी टनर्िभतर् नपसे, (c) जसर� मेिसनको न�जकमा राखेर खन्ने। यप �विधअनुसार साबेल (shoberu), टर्क दब
ु ै खन्ने
सतहभन्दा टाढा हुने हुनाले, अग्लो काटे र हटाउने काममा प�हरो आ�द घट्दा इभाकुएट गनर् सक्ने रामर्ो पक्ष छ।

िचत्र 6-57

िसधा ख�े काय�को उदाहरण

d लहरै खन्ने
यो खन्ने �विधमा, िचतर् 6-58 मा दे खाइए जसर�, रोटे �टङ साबेलले काटे र हटाउने सतहलाई समानान्तरमा ब�ढई खन्ने, लोड गन�
हुन्छ, र यो �विध िसधा �हसाबले जिमन सतह काटे र हटाउने उपयोगी छ।

●टनर् एङ्गल सकेसम्म सानो गन�
िन�स्कने

पर्वेश गन�

िचत्र 6-58 एकै िदशामा ख�े काय�को उदाहरण
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e बेन्च कट
रोटे �टङ साबेलको अत्यािधक मातर्ाको माटोको खन्ने काममा, साइड �हल टाइप �विध र बक्स टाइप बेन्च कट �विध छन ्।
साइड �हल टाइप �विधलाई, पहाड� सडक खोल्ने काम जस्ता स्लोपलाई तेस� खन्ने काम गनर् उपयु� �विध हो र, काटे र हटाउने
उचाइलाई साबेल (shoberu) को सबैभन्दा उपयु� खन्ने उचाइ िलई, खन्ने फरा�कलोपनलाई लहरै खन्ने सक्ने फरा�कलो बनाउने।
खन्ने काम िचतर् 6-59 को ①②③･･･को कर्ममा गन�।

िचत्र 6-59 साइड िहल टाइप बे� कट िविधको उदाहरण

बक्स टाइप बेन्च कट �विधमा, �फल्ड सतह समतल जिमनसँग न�जक भएमा उपयु� खन्ने �विध हो र, खन्ने काममा महत्वपूणर्
कुराहरूमा साइड �हल टाइप �विधसँग लगभग उस्तै छ (िचतर् 6-60 हे न�)।

िचत्र 6-60 ब� टाइप बे� कट िविधको उदाहरण
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② खन्ने कायर्मा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
रोटे �टङ साबेलको खन्ने काममा, �वशेषग�र, ध्यान �दनुपन� कुराहरू, “6.2.1 हाइडर्ोिलक टाइप साबेल (ब्याकहो) 2 आधारभूत
काम ②खन्ने काममा हुने ध्यान �दनुपन� कुराहरू” को बुँदा र अन्य यस पर्कार छन ्।
a) बकेटको क�टङ यान्गलले (रे क यान्गल) साहर्ो र अग्लो काटे र हटाउनेले ठू लो हुनुपछर् । (िचतर् 6-61 हे न�)।

(a) क�टङ एन्गल

(b) क�टङ एन्गल

िचत्र 6-61 बकेटको किटङ एन्गल

b) मेिसन खन्ने जिमनबाट धेरै टाँढा नभई, या, धेरै न�जक नहुने स्थानमा राखी खन्ने काम गन�। अथवा, बकेटलाई बूमको जो�ड्डने
भाग या कर्लर आ�दलाई नछुने ग�र गन�।
c) बकेटको नेल �हलो माटोमा पिसराखेको �स्थितमा हुँदा पिन टिन�ग गन�, अथवा माटो छनर्को लािग बकेटलाई दाँया बाँयामा हल्लाएर,
कँु चोको सट्टामा पर्योग गनुर् हुँदैन।
d) टिन�ग एन्गललाई सकेसम्म सानो बनाएर काम गन�।
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③ लोड कायर् र माटो फाल्ने कायर्मा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
रोटे �टङ साबेलले गन� खन्ने बालुवा माटोको लोड र ड�म्पंग कामलाई, िचतर् 6-62 दे खाईएकोअनुसारको �विध हो र लोडको कमर्मा
अग्लो स्थानबाट खन्ने बालुवा माटोलाई नछोड्ने। त्यस बाहे कको सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू, “6.2.1 हाइडर्ोिलक टाइप साबेल

(ब्याकहो) 2 आधारभूत काम ③लो�डं ग काममा अपनाउनुपन� सावधानीका कुराहरू” को बुँदाहरूलाई हे न�।

(a) एकै जिमन मािथको

(b) अग्लो स्थानमा भएको

डम्प (dampu) ितरको

ढु वानी गाड�को लोड

(c) माटो बालुवाको मािथ
माटोको डम्प

ो

(d) बेल्ट कम्बेयर, होपर
आ�दितरको लोड

(e) ल्याटरल अथवा ब्याक
साइड माटो डम्प

िचत्र 6-62 रोटे िटङ साबेल प्रयोगको माटो ड�को उदाहरण

6.2.3.

कामसेल (पाठ्यपुस्तक p.136)

1･･･आधारभूत सञ्चालन
मेिसन पर्कारको कामसेल काम गदार्को पर्ार�म्भक सञ्चालन, यस पर्कार रहे को छ।
① रोिलंग डाउन
खन्ने काम खोल्ने-बन्द बर्ेकलाई छोडे र बकेट खोली, रोिलंग अप सपोटर् बर्ेकलाई �स्पड �दं दै लुज गरे र बकेटलाई रोिलंग डाउन गन�।
② खन्ने
खन्ने सतहमा पुगेपिछ रोिलंग अप (सपोटर् ) बर्ेकलाई कम गद� , खन्ने क्लच हाल्ने।
खन्ने काम सकेर, बकेटलाई खन्ने डोर�ले रोिलंग अप ग�र सुरु गदार्, बकेटलाई रोल अप गन� समयमा रोिलंग अप (स�पटर् ) क्लचमा
हालेर, रोिलंग अप बर्ेकलाई कम गन�। यो समयमा रोिलंग अप क्लच हाल्ने समय �ढलो भयो भने, रोिलंग अप वायर रोप झो�ल्लने र
िछटो भयो भने, सामागर्ी पो�खने हुनाले सावधानी अपनाउने।
③ टनर्, �रिलज, खन्ने तयार�
बकेटलाई रोिलंग गरे र मािथ सान� (age) बेलामा, खन्ने (खोल्ने बन्द गन�) वायर रोपलाई बेरे जस्तो गन�। बकेट जिमनसँग छुटे र
िनधार्�रत उचाइमा पुगेमा, टनर् क्लचलाई �बस्तारै -�बस्तारै सञ्चालन ग�र �रिलज स्थानसम्म टनर् गन�। �रिलज स्थानमा पुगेपिछ,
रोल अप क्लच र खन्ने क्लचलाई बन्द ग�र, दब
ु ैको बर्ेक लगाई, खन्ने बर्ेक मातर् कम ग�र (लुज ग�र) बकेटलाई �रिलज गन�।
�रिलज स�कएपिछ, खन्ने स्थानमा टनर् गद� खन्ने बर्ेक लगाउने। त्यसपिछ, खन्ने बर्ेकलाई लुज ग�र, रोल अप बर्ेक लगाउदै
बकेटलाई �रल अप ग�र, त्यसपिछ खन्ने काम सुरु गन�।
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2･･･आधारभूत कामहरू
कामसेल, जिमन तलको िसधा खनाईमा पर्योग हुन्छ। खन्ने कामलाई उपयु� माटो तुलनात्मक रुपमा नरम माटोदे �ख �बचको
तहको साहर्ोपनमा िसिमत हुन्छ तर, पानी िभतर्को खन्ने काम सम्भव छ। र, गर्ाभेल, कर्श्ड ढु ङगा जस्ता छ�रएका वस्तु व्यस्थापन
गनर् धेरै पर्योग भई, �वशेषग�र अग्लो स्थानमा भएको भण्डार �बनको लोडमा पर्भावकार� पर्योग गनर् स�कन्छ।
① खन्ने �विध
कामसेलले गन� कामको एक उदाहरण हो।

(a) (a) िनमार्ण स्थलको जरा कटान

(b) स्टकपाइल

(c) डम्प (dampu) मा लोड

(d) अग्लो ठाउँ मा भएको �पनमा लोड

िचत्र 6-63 कामसेल प्रयोगको कामको उदाहरण

② खन्ने कायर्मा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
कामसेलको खन्ने कायर्मा, �वशेषग�र, ध्यान �दनुपन� कुराहरू यस पर्कार छन ्।
a) नरम �किसमको माटो खन्न परे मा, स्लोपलाई िसधा बनाएर या बिलयो बोडर् मा मेिसन राखेर काम गन�।
b) बूमलाई सकेसम्म छोटोग�र, नढाली पर्योग गन�।
र् ा साथै, टनर् शा�न्तपूवक
र् गन�।
c) बकेटमा �स्थर वायर रोप पर्योग गनुक

6.2.4.

ड्याग लाइन (पाठ्यपुस्तक p.137)

1･･･आधारभूत सञ्चालन
ड्याग लाइनले काम गदार्को पर्ार�म्भक सञ्चालन, यस पर्कार रहे को छ।
① खन्ने
खन्ने क्लच हालेर खन्ने काम गन�। खन्ने ग�हराइलाई, रोिलंग मािथ सान� (age) क्लच र रोिलंग मािथ सान� (age) बर्ेकलाई
एकैपटक पर्योग गरे र समायोजन गन�।
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② रोिलंग मािथ सान� (age)
रोप अप बकेट भ�रएपिछ खन्ने क्लचलाई बन्द ग�र, खन्ने बर्ेक लगाई, रोल अप क्लच हाल्ने। त्यो कर्ममा खन्ने बर्ेकलाई �बस्तारै
�बस्तारै िचप्लाएर बकेटलाई मािथको भागमा रोल अप ग�र, सामगर्ीलाई नपो�ेग�र सन्तुलन गनर्को लािग खन्ने बर्ेकले कम गन�।
③ टनर्
बकेट जिमनसँग छुटे मा, टनर् क्लचलाई �बस्तारै -�बस्तारै सञ्चालन ग�र टनर् गन�। यो समयमा बकेटको रोल अपको उचाइ, डम्प

(dampu) गरे को समयमा बकेटको नङको टु प्पोलाई टर्क आ�दको ल�क्षत वस्तुलाई नछुने उचाइसम्म रोल अप गन�।
④ डम्प (dampu)
डम्प (dampu) लक्षमा बकेट पुगेमा, ड्याग रोप, खन्ने रोपलाई छोडे र डम्प गन� (dampu suru)। यो समयमा खन्ने बर्ेकलाई
एकाएक लुज गय� भने, बकेट अडकल भन्दा टाढा टर्ान्सफर भएर ठ�क डम्प (dampu) गनर् नस�कने मातर् नभएर, टर्कको डर्ाइभ
बोडर् मा ठो�क्कन सक्ने हुनाले सावधानी अपनाउने।
⑤ टनर्, खन्ने मानक
डम्प समापनकै समयमा, प�हलेको खन्ने समयमा फकर्नको लािग, टनर् गद� खन्ने बर्ेक र रो अप बर्ेक लुज गन�। यो समयमा बकेटको
िनधार्�रत आगमन स्थानअनुसार बर्ेकको लुज �विधलाई कम गनुर्पछर् । र, धेरै वायर रोपलाई नछोड्नेग�र सावधान हुने।
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2･･･आधारभूत कामहरू
ड्याग लाइन, �वशेषग�र �रवरबेड डर्े �जंग, पानी बाटो खन्ने, नरम जिमन सतह खन्ने, समगहरूको संकलनमा पर्योग ग�रई, ड्याग
साबेल (shoberu) को तुलनामा साहर्ो माटोको खन्ने काम र ग�हरो खन्ने काममा उपयु� छै न तर, नग�हरो-फरा�कलो खन्ने
कामलाई उपयु� छ।
① खन्ने �विध
ड्याग लाइन पर्योगको खन्ने, लोड कायर्को एक उदाहरण हो।

(a) जिमन तलको स्लोपको सतह (nori men) खन्ने

(b) (b) िनमार्ण वस्तु आधारभूत जरा क�टं ग, संकलन

(c) पानी बाटो, नाली खन्ने, डर्े �जंग

(d) जिमन एकै सतहमा लोड
(e) कायर् प्याडभन्दा तलको लोड

(ｆ) होपरमा लोड

िचत्र 6-64 �ाग लाइन प्रयोगको ख�े, लोड काय�को उदाहरण
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② खन्ने कायर्मा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
ड्याग लाइनले खन्ने कायर्मा, �वशेषग�र, ध्यान �दनुपन� कुराहरू यस पर्कार छन ्।
a बकेटको प�रमाण, मेिसनको क्षमतासँग िमलेको पर्योग गन�।
b डर्ाग चेन र स्याकलको (shakkuru), वेअर भयानक हुनाले िन�रक्षण रामर्ोसँग ग�र, पुरानो सामान बदल्ने।
c डम्प (dampu) रोप, उपयु� लम्बाइ भएको पर्योग गन�।
d बूमलाई सकेसम्म अग्लो मािथ सारे र (age) काम गन�।
e बूम कोण, िमिसनमा िनयमले तोकेअनुसार जितको कोण (सामान्य 30 �डगर्ी जित) भन्दा कममा पर्योग गनुर् हुँदैन। (िचतर् 6-65 हे न)� ।

सामान्तय 30°
मािथ

िचत्र 6-65 बूमको सै�ा��क ए�ल
f ग�हरो, फरा�कलो ग�र खन्ने गनुप
र् छर् ।
g बूममा बकेटलाई ठोक्काउने, बकेटलाई जिमनमा नथचान�।

6.3.
6.3.1.

मोटर गर्ेडर, स्कर्ेपरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर् पर्णाली (पाठ्यपुस्तक p.140)
मोटर गर्ेडर (पाठ्यपुस्तक p.140)

1･･･आधारभूत सञ्चालन
मोटर गर्ेडरको कायर् उपकरणको सञ्चालन उपकरणमा, ब्लेड एलेभे�डङ गन� सञ्चालन िलभर (दाँया बाँया), िलिनङ सञ्चालन िलभर, ब्लेड
ल्याटरल �फड गन� सञ्चालन िलभर, डर्ोबर ल्याटरल �फड गन� सञ्चालन िलभर, आ�टर् कुलेट सञ्चालन िलभर, ब्लेड रोटे �टं ग सञ्चालन िलभर र
स्के�रफाइ मािथ तल गन� सञ्चालन िलभर हुन्छ र, त्यो सञ्चालन पर्कारमा, मेिसन�र र हाइडर्ोिलक पर्कार हुन्छ।
िचतर् 6-66 मोटर गर्ेडरको कायर् उपकरणको सञ्चालन उपरकणको एक उदाहरण।
स्के�रफाइ मािथ तल

आ�टर् कुलेट

तान्नु

पुिसङ
तान्नु

पुिसङ

िलिनङ

सकर्ल कर्स �फड
पुिसङ

पुिसङ

तान्नु

सकर्ल रोटे �टङ
तान्नु

तान्नु

ब्लेड ल्याटरल �फड
पुिसङ

पुिसङ

ब्लेड एलेभ�े डङ (बाँया)

तान्नु

ब्लेड एलेभ�े डङ (दाँया)

तान्नु

तान्नु

पुिसङ

पुिसङ

िचत्र 6-66 मोटर ग्रेडरको स�ालन उपकरणको उदाहरण
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सञ्चालनमा, �वशेषग�र, सावधानी �दनुपन� कुराहरू यस पर्कार छन ्।
① ब्लेडको एन्गल कोणलाई, तािलका 6-3 जसर� ग�हरो तास्ने बेलामा सानो ग�र, थोरै ग�हरो तास्दा ठू लो गन� तर, यो कोणले कामको
पर्भावका�रतामा असर गन�हुनाले, काममा उपयु� कोण ग�र कायर् गनुप
र् छर् । र, सामान्यतय, 60 �डगर्ी जित मानक हो तर,
�फिनिसङको बेलामा 90 �डगर्ी जित हो।
िचत्र 6-3 माटोको �र र ए�लको कोण
एङ्गलको कोण (θ)

माटोको स्तर

एङ्गलको कोण

साहर्ो माटो
नरम माटो
माटो सोनुर्
फाइन �फिनिसङ

② ब्लेडको धार (काट्ने) कोण, 30 दे �ख 40 �डगर्ी मानक हो तर, समान्यतय साहर्ो माटोमा सानो, नरम माटोमा ठु लो गन� (िचतर् 667 हे न)� ।
③ �पच र गर्ाभेल आ�द खन्नमा, स्के�रफाइ पर्योग ग�र, त्यसबेलाको धार (काट्ने) कोण 60 �डगर्ी तलमािथ मानक हो तर, �पच
बाटोको खन्ने काममा, 70 �डगर्ी तलमािथ हो। (िचतर् 6-68 हे न�)
क�टङ

एन्गल

समायोजन भोल्ट

ब्लेड

क�टङ एन्गल

ब्लेड धारको एङ्गल

िचत्र 6-68 �े�रफाइ किटङ एन्गल

िचत्र 6-67 �ेड धारको ए�ल
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2･･･आधारभूत कामहरू
① आधारभूत सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
a कामको पर्कारमा पिन फरक पछर् तर, कामको �स्पड 3~6km/h जितमा काम गन�।
b काम भइराख्दा, टायरको िलिनङ (टिन�ग), सामानको भारअनुसार, �वन्डर्ो �दशामा ढालेर गन� (िचतर् 6-69 हे न�)
लोडको तौल अनुसारको चाल �दशा
िसधा
िलिनङ अनुसारको
चाल �दशा

�वन्डर्ो

िचत्र 6-69 िलिनङ स�ालन

डर्ाइभ मातर् गदार्, ब्लेडलाई सवार�को च�डाई िभतर्मा अटाउने सँगसँगै ब्लेड आ�दको कामको लािग मेिसनलाई सकेसम्म जिमनबाट
मािथ सान� (age) गरे र नछुने ग�र गन�।

(b)
(a)

अगा�डको टाएर र ब्लेडको
सम्पकर्

पछा�ड टाएर र ब्लेड, ब्लेड र

(c)

ब्लेड र स्के�रफाइको सम्पकर्

फर्ेमको सम्पकर्

िचत्र 6-70

�ेड समपक�को उदाहरण

d मोटर चलाउँ दाको स्टे �रङलाई सकेसम्म �स्पड कम गरे र गन�। �वशेषग�र, आ�टर् कुलेट पर्कारमा, प�ल्टनसक्ने खतरा स्तर धेरै हुन्छ।
e चढ्ने ओिलर्ने बेलाको इ�न्जन बर्ेक पर्योग ग�र, त्यसो गदार्पिन �स्पड िछटो हुँदा, फुट बर्ेक सँगै पर्योग गन�
f टिन�ग बाटोमा, बाटोलाई िसधा कोणमा चढ्ने उ�क्लने ग�र, स्लोपमा चलाउदा एकाएक टनर् नगन�।
g हाइ �स्पडमा एकाएक बर्ेक लगाउँ दा खतरनाक हुन सक्नाले सावधान हुने।
h मेिसन चलाउँ दा, टायरको िलिनङ, अगा�ड बढे र टिन�ग गदार् टनर् गन�प�ट्ट टायरलाई घुमाउने, पछा�ड हटे र टिन�ग गदार् अगा�ड
ब�ढराखेको बेलाको भन्दा उल्टो �विधले टायरलाई टे डो गन� (िचतर् 6-71 हे न�)।

बाँया टनर्

टाएर िलिनङ �दशा

िचत्र 6-71

िचत्र 6-72

बाँया टन� गन�को लािग टाएर िलिनङ
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सो�र �रच पोिजसनको उदाहरण

② अनुकूल कायर्
मोटर गर्ेडरलाई, मुख्यतय बाटोलाई समतल गरे र खु�कर्ने, िनधार्रण ग�रएको नाली खु�कर्ने, तुलनात्मक �हसाबमा ठु लो स्केलको िनमार्णमा पर्योग ग�रने र, �हँ उ
सफा गन� काममा पिन पर्योग हुन्छ।
a) जिमन समतलाउने र खन्ने काम
जिमन समतलाउने काम गदार् �स्पडलाई रफ �फिनिसङको लािग 6~10km/h गन� र, फाइन �फिनिसङको लािग 2~3km/h मा गन�। यो काम गदार् ब्लेडको एन्गल
कोणलाई सामान्यतय 90 �डगर्ी हो तर �वन्डर्ो बाँक� मातर्ाअनुसार केह� मातर्ामा एन्गल रा�े। र, �फिनिसङको कर्ममा, ब्लेडको सञ्चालनमा तीवर् रुपमा नगन�।
खन्ने काम गदार्, खन्ने बाटो, माटोको गुण आ�दअनुसार ब्लेडको धारको मातर्लाई र एङ्गल छनोट ग�र, पछा�डको टाएरको पािसंग लाइन मािथ माटो नफाल्ने ग�र
सावधान हुने।
खन्ने बाटो साहर्ो भएर, ब्लेडले मातर् खन्न नसकेमा, स्के�रफाइको पर्योग गन�। स्के�रफाइको नङलाई सकेसम्म ग�हरो गाड्ने। र, स्के�रफाइ कायर् अन्तरालमा
एकाएक स्टे �रङले नङ र डर्पोर घुमाउने पिन हुनाले, एकाएक चलाउन हुँदैन।

b) सोल्डर �रच पो�जसन
ब्लेडलाई तेस� ग�र िथचेर, बाटोको छे उ नरम �हसाबले सवार�को ब�ड सानर् निमलेमा पर्योग गन�। सवार� के�न्दर्त ठाउँ बाट टाढा ठाउँ लाई समतल जिमन समतलाउने,
क�टन्ग गन� पो�जशनमा, ब्लेड ल्याटरल �फड िसिलन्डर मातर् पर्योग गन� खण्डमा, सकर्ल ल्याटरल �फड आ�दलाई सँगसँगै पर्योग ग�र सक्नेसम्म िनकाल्ने (अिधक
सोल्डर �रच पो�जसन) केश हुन्छ। पछा�डको टाएरले �वन्डर्ोलाई टे केमा, बाँया-दाँयाको बीचमा �वन्डर्ोलाई च्यापने।

िचत्र 6-73 �ा� कट पोिजसनको उदाहरण
c) ब्यान्क कट पो�जसन
ब्यान्क कट पो�जसनलाई, स्लोप र होचो स्लोपको सतह (nori men) को खन्ने काम, से�पङ कायर्मा पर्योग ग�रन्छ तर, हर उपकरणलाई हस्तक्षेप गन� कुरा धेरै
भएकोले, ब्यान्क कट पो�जसन िलने पर्�कर्या गलत नगन� ग�र सावधानीपूवक
र् काम गन�।
पर्�कर्यामा, ब्यान्क कट गनर् लागेको प�ट्ट लगभग 60 �डगर्ीको बढ्ने एन्गल िलई, ब्लेड र सकर्ललाई िथचेर कन्ट्याक्ट ग�र, दाँया-बाँयाको ब्लेड िलफ्ट िसिलन्डरलाई
सञ्चालन ग�र, सो बर्ाकेकको पो�जशन प�रवतर्न ग�र, ब्यान्क कट गनर् लागेको प�ट्टको ब्लेड िलफ्ट िसिलन्डरलाई संकुचन गरे र �बप�रत प�ट्टको ब्लेड िलफ्ट
िसिलन्डरलाई बढाउने। ब्यान्क कट पो�जसनमा, कामअनुसार, छोटो स्टर्ोकलाई दोहोयार्उने कुरा ध्यानमा रा�े।

स्नोप्लाउ

िचत्र 6-74 �ो�ाउ प्रयोगको कामको उदाहरण
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③ आ�टर् कुलेट
आ�टर् कुलेटलाई, रोटे शन रे �डएसलाई सानो बनाउने लक्क्ष ग�र पर्योग ग�रएमा, चालक िसट र डर्ाइभ टाएरलाई कायर् भागबाट
छुटाउन चाहे मा, या अगा�डको टाएरलाई अफसेट गरे र सवार�साधनमा �स्थरता ल्याउन परे मा आ�द पर्योग हुन्छ।
आ�टर् कुलेट र, स्टे �रङ अनुसार, अगा�डको टाएर र पछा�डको टाएरको एन्गललाई ठू लो गनर्को लािग, रोटे शन रे �डएस सानो हुन्छ र,
आ�टर् कुलेट नगरे को केशको तुलनामा लगभग 2/3 को रोटोसन रे �डएस हुन्छ। T आकारको टनर्मा पर्योग हुने िलिनङभन्दा फरक हुने
हुनाले आवश्यकता अनुसार आ�टर् कुलेटको �दशा प�रवतर्न गन�। र, U टनर्मा, �बचमा आ�टर् कुलेटको �दशा प�रवतर्न गरे अनुसार
पर्भावकार� रुपमा चलाउन स�कन्छ। र, रोटे शन रे �डएस सानो भई, सोल्डर �रच पो�जसनलाई सँगसँगै पर्योग गरे मा, कनर्रको ममर्तलाई
पर्भावकार� रुपमा (नसाटे पिन कनर्रसम्म जिमन समतलाउन स�कन्छ) गनर् ग�रन्छ र त्यसबाहे क, बकर्ता सानो भएको Sअक्षर
आकारको बाटोमा पिन कुनाकुनासम्म समतलाउन स�कन्छ।

िचत्र 6-75 आिट� कुलेटमा गन� U टन�

आ�टर् कुलेट गरे र, यो भन्दा �वप�रतमा स्टे �रङ काटे मा, अगा�डको टाएर र पछा�डको टाएर फरकफरक टर्ाक काटे र िसधा अिध बढ्छ।
यो पर्योग गरे मा, जिमन समतलाउन वा माटो फाल्दा, अगा�डको टाएर प�हलेनै समतलाएको भागमा दौ�डने ग�र, अफसेट गरे मा,
सवार� साधनलाई �स्थर ग�र समान्य रुपमा काम गनर् स�कन्छ। वा, बाटोको छे उ कमजोर समयमा, सोल्डर �रच मातर्ले सामान्य
�हसाबले पयार्� िलिनएर पर्ेसर नपाउने हुनाले, अगा�ड टाएरलाई अफसेट ग�र दर्व्यमान भएको डर्ाइभ टाएरको भाग मातर् बाटोको
छे उबाट टाढा ग�र काम गनर् स�कन्छ। त्यसबाहे क, ब्यान्क कटले खुक�र खसाले, माटो धेरै, पछा�ड टाएर यसमा चढ्ला जस्तो समयमा,

(�हँ उ सोन� स्नो ब्यान्क से�पङ पर्�कर्या आ�दको केश) पछा�डको टाएरलाई स्लोपको सतह (nori men) बाट टाढा गरे मा सवार�
साधनको सुरक्षालाई िन��त गनर् स�कन्छ।

अफसेट प�रमाण

आ�टर् कुलेटको पर्योग ग�र अफसेट पो�जसन

िचत्र 6-76 अफसेट ड� ाइिभंग
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④ स्के�रफाइ
स्के�रफाइ पिन अिलकित भएपिन, ब्लेड जस्तो क�टङ यान्गल प�रवतर्न गनर् स�क, साहर्ोमा ठू लो गन�। स्का�रफायरको नेलको
�दशा प�रवतर्न गनर् स�कन्न, फर्ेमको जस्तो �दशा हुने हुनाले, आ�टर् कुलेट गरे को अवस्थामा पर्योग गनर् स�कन्न।
क�टङ एन्गल

िचत्र 6-77 �ा�र किटङ गित

6.3.2.

स्कर्ेपर (मोटर, स्कर्ेपर) (पाठ्यपुस्तक p.147)

1･･･आधारभूत सञ्चालन
मोटर, स्कर्ेपरको कायर् उपकरणको सञ्चालन उपकरण, एपर्ोनको मािथ तलको सञ्चालन िलभर र इजेक्टरको सञ्चालन िलभरबाट
बनेको हुन्छ।
िचतर् 6-78 स्कर्ेपरको कायर् उपकरणको सञ्चालन उपरकणको एक उदाहरण।
एक्सीलेटर प्याडल

बर्ेक प्याडल

होल्ड प्याडल

इजेक्टर सञ्चालन िलभर

एपर्ोन सञ्चालन िलभर

बोउल सञ्चालन िलभर

गेर िसफ्ट िलभर

�डफलक प्याडल

िचत्र 6-78 �ेपरको स�ालन उपकरणको उदाहरण

2･･･आधारभूत कामहरू
① आधारभूत सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
a चलाउने बाटोमा खाल्टा-खुल्ट� थोरै हुनेग�र ममर्त गन�।
b मोडमा घुमाउँ दा �स्पड बढाएर कर्स हुने।
�वशेषग�र, ढु ँ गामाटो बोकेर मोटर चलाउँ दा, पछा�डको टायरलाई से�न्टफुगल फोसर्ले गरे र सोचेकोभन्दा ठू लो घुमी सडकबाट बा�हर
िन�स्कने, या, प�ल्टनसक्ने हुनाले, ध्यान �दने।
c एकाएक टनर् सकेसम्म नगन�
�वशेषग�र, सानो Sअक्षर कभर् खतरानाक हुनेहुनाले सावधानी अपनाउने।
d नरम जिमनमा िसधा बाटो काटे र, मेन्डर या टनर् नगन�।
e स्लोप सतहलाई बाटो काट्नु हुँदैन।
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f चलाइराख्दा, बोउललाई होचो (जिमनभन्दा लगभग 2cm) सेन्टर अफ गर्ािभटलाई खसालेर चलाउने।
�वशेषग�र, माटो फौलाउने काम बाहे क, एपर्ोनलाई मािथ सान� (age) ग�र नचलाउने।

िचत्र 6-79 के�ापसारक श��ले �ने डे राइिल� न�न �ान िदने

िचत्र 6-80 बोउल धेरै मािथ नसान� (age) कुरामा �ान िदनुपन�

g ठाडो ओरालोमा, इ�न्जन बर्ेक र फुट बर्ेक (बर्ेक प्याडल) एकै समयमा पर्योग ग�र ओिलर्ने।
साथै, त्यह� पिन गितलाई बढाएर, खतराको समयमा, बोउललाई तल झारे र (sage), जिमनमा गाड्ने। उकालोको �बचमा पटक्कै
बोउललाई मािथ सानुर् (age) हुँदैन।
h स्कर्ेपर गुड्ने बाटो र अरु सवार� साधनको बाटो, कर्स नहुने गन� र, केह� ग�र कर्स गनुप
र् रे मा, मागर्दशर्क रा�े।
i चलाउने बाटो साँघुरो भएमा, कुन� स्थान �बिभन्न ठाउँ मा बनाई, ओिलर्ने सवार� या ढु वानी साधनलाई पर्ाथिमकताको िनयमलाई
पालना गन�।
j खन्ने, लोड अन्तरालमा स्टे �रङ का्टयो भने, पुसरले िथचेर, सवार� साधन बाँगेर ढल्नसक्ने हुनाले, स्टे �रङलाई थोरै थोरै गरे र पर्योग
गन�।

② अनुकूल कायर्
स्कर्ेपर भनेको �डर्िलंग, लो�डं ग, �स्पर्�डं ग कामलाई एकैरुपले गनर् सक्छ। अथवा ढु ँ गा माटो ढु वानी दरु �, टो टाइप स्कर्ेपरमा
100~400m जित �बचको दरु �, मोटर स्कर्ेपरमा 300 िमटर ब�ढ (अिधकतम ् 2~3km) को लामो दरु �मा उपयोगी छ।
a) खन्ने, लोड कायर्
खन्ने, लोड गन� कायर् सामान्यतय (िचतर् 6-81 हे न�), अगा�डको टायर र पछा�डको टायर एकै लाइनमा ग�र, ओरालो पर्योग गन�।
लोड कायर् सुरु

औसत ग�र खन्ने ग�हराइ
लोड कायर् समापन

लोड कायर् सुरु

औसत ग�र खन्ने ग�हराइ

लोड कायर् समापन

बोउल ब�ढ मािथ साय� (age)

बोउल तल झान� (sage)

औसत ग�र खन्ने ग�हराइ

को फरा�कलोपन

बोउल मािथ सान� (age)
को फरा�कलोपन

बोउल सञ्चालन समय
एपर्ोन सञ्चालन

एपर्ोन अगा�डमा �हलो माटोको धेरै रोक

स�ह त�रकाले गन�

खन्ने ग�हराइ िनधार्�रत ग�रएको छै न

बोउल समयभन्दा धेरै िछटो तल झाय� (sage)

बोउल समयभन्दा धेरै िछटो मािथ साय� (age)

बोउल तल झान� (sage) फरा�कलोपन धेरै भयो

िचत्र 6-81 ख�े काय�को उदाहरण
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खन्ने ग�हराइ, माटोको गुणस्तर, स्लोपको पर्कारअनुसार हुन्छ तर, टायर निच�प्लने ग�र, सकेसम्म िसधा ग�हरोलाई नग�हरो र
लामो ग�र खन्ने।
र, माटो िलने स्थान रफ नहुने ग�र िचतर् 6-82 जसर� ①②③को कर्ममा खन्ने, लोड गन�।

िचत्र 6-82 ख�े काय� प�ितको उदाहरण

b) ढु वानी कायर्
ढु वानीलाई बोउललाई होचो बनाई सकेसम्म ब�ढ �स्पडमा चलाउने।
यसको लािग, मोटर गर्ेडर आ�दको पर्योग ग�र ढु वानी गरने रुटलाई ममर्त ग�र, खाल्टोहरू र तल मािथ धेरै नभएको रुट सुिन��त
गनर् महत्वपूणर् हुन्छ। र, टनर् अधर्व्यास अनुसारको क्यान्ट रा� जरुर� छ।
ढु वानीलाई सकेसम्म जिमन भागमा सेट ग�र, कमजोर भएमा बाटोमा गर्ाभेल या बालुवा हाल्न जरुर� छ।
साथै, चलाउने बाटोमा पानी नालको पानी रामर्ो बनाई, बालुवाको धुलो धेरै भएमा बगाउन जरुर� हुन्छ।
c) माटो फाल्ने (छ�कर्ने) काम
A बोउलको उचाइलाई िमलाई िनधार्�रत उचाइमा छ�कर्ने।
B छ�कर्नलाई, एकैचो�ट नग�र, होचो ठाउँ बाट कर्िमकरुपमा िन��त बा�क्लपनमा छ�कर्ई, �फिलङ (morido) स्थानलाई समतल र
फरा�कलो बनाउने (िचतर् 6-83 हे न�)

िचत्र 6-83 छिक�ने काय�को उदाहरण
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6.3.3.

स्कर्ेपर (टो टाइप स्कर्ेपर) (पाठ्यपुस्तक p.150)

आधारभूत सञ्चालन, चलान सम्बन्धको बारे मा, 6.1.1.को बुलडोजर जस्तै भएकोले, “6.1.1 बुलडोजर1 आधारभूत सञ्चालन”
को �वषमा आधा�रत भई गन�।
बुलडोजरको कायर् मेिसन कन्टर्ोल उपकरण पर्योग ग�र, बोउलको मािथ-तल, एपर्ोनको मािथ-तल, इजेक्टरको एक्सटर्शन ग�रएको
हुन्छ।

िचत्र 6-1

बुलडोजरको स�ालन उपकरणको उदाहरण

a स्कर्ेपरले गन� खन्ने काम, लो�डं ग काममा, खनेको माटोलाई �फिलङ (morido) आ�दमा पर्योग गनर्को लािग, बुलडोजरको खन्ने,
�फिलङ (morido) काम जस्तै पानी नाली आ�दमा ध्यान पुराउने।
b स्कर्ेपरलाई चलाउन स�कने माटोको अवस्था 9m3 (क्यु�बक िमटर) भन्दा तलको टो टाइप स्कर्ेपरमा, कोन इन्डे क्स 7 दे �ख 10
भिनएको छ र बुलडोजरको दौ�डन िमल्ने कोन इन्डे क्स 5 दे �ख 7 को तुलनामा धेरै रामर्ो अवस्था अनुरोध ग�रएको हुन्छ।
त्यसकारण, बाटो (खन्ने काम, माटो बोक्ने, छन� �फल्टलाई पिन समेट्दा) पानी नाली आ�द सधै ध्यानमा राखी रामर्ो कायर् स्थल
सुिन��त गनर् जरुर� छ।
c खन्ने लोड गन� काममा, एपर्ोनलाई पयार्� (15~30cm जित) मािथ सान� (age) काम ग�र, इजेक्टर (टे लगेट) लाई अन्तै
भागसम्म तानेर राखी, बोउललाई तल झान� (sage) गरे र, साधन चलाउदै जिमनलाई खुक�र लोड गन�।
d खन्ने, लोड गन� कर्ममा, बोउललाई ट्र्याक्टरको कर्लर बन्द हुने या िच�प्लने ग�र जित तल झान� (sage)।
e चालको गित कम ग�र, बोउलको मातर्ा।
fधार शा�न्तपूवक
र् जिमनमा गा�डनको लािग बोउललाई �बस्तारै तल झान� (sage)।
g खन्ने काम गदार्, ट्र्याक्टर र स्कर्ेपरलाई एउटै लाइनमा ग�र, ढु वानी लक्षितर लाग्दा ओरालो स्लोप पर्योग ग�र काम गय� भने,
कामको �स्पड बढाउन स�कन्छ।
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h खन्ने ग�हराइ, माटोको गुणस्तर, स्लोपको पर्कारअनुसार हुन्छ तर, अन्डरक्या�रज निच�प्लने ग�र, सकेसम्म िसधा ग�हरोलाई नग�हरो र लामो ग�र खन्ने।
i खन्ने कामबाट बनेको नालीको दुबै भागमा �रज बन्ने हुनाले, अक� काम सुरु गदार्, यसलाई खुक�र िनकाल्ने ग�र काम गन�।
j काम चालु भइराख्दा, बोउल सध� िसधा रा�खएको हुनुपछर् । जिमन िसधा भएपिन, माटोलाई ढ�ल्कएर लोड गनुप
र् रे मा, दाँया बाँयाको टायरको एयर पर्ेसरको जाँच गनुर्
जरुर� हुन्छ।

िचत्र 6-6 टो टाइप �ेपरको काय� अवस्था
6.4.
6.4.1.

मक लोडरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर् (पाठ्यपुस्तक p.154)
कर्लर पर्कार मक लोडर (पाठ्यपुस्तक p.154)

कर्लर पर्कारको मक लोडरमा, �बशेषग�र, ठू लो स्केलको ट्याक्टर साबेल र रे �कङ टाइप लोडर छ, तर, ट्याक्टर साबेल अगा�ड व्याख्या गरे अनुसार
भएकोले, यहा, रे �कङ टाइप लोडरको बारे मा ब्याख्या हुन्छ।
1･･･आधारभूत सञ्चालन
रे �कङ टाइप लोडरको आधारभूत सञ्चालनमा, बूमको तल-मािथ, आमर्को तल, बकेटको लम्बाउने र सामागर्ी तान्ने, �जब (jibu) को टनर् हुन्छ,
अन्य कम्बेयरको तल-मािथ, कम्बेयरको फवार्डर् / �रभसर् हुन्छ। र, मेिसनको पर्कारअनुसार, लो�डं ग टे बलको ए�रया ठू लो सानो हुन्छ।
िचतर् 6-86 रे �कङ टाइप रोडरको कायर् उपकरणको सञ्चालन उपरकणको एक उदाहरण।
कर्लर (बाँया) सञ्चालन

आमर् र टनर् सञ्चालन

कर्लर (दाँया) सञ्चालन
बूम र बकेट सञ्चालन
बकेट भाग से�टन्ग र कम्बेयर
मािथ तल प�रचालन

चालक िसट

कम्बेयर डर्ाइिभंग प�रचालन

ओइल पर्ेसर लक

िचत्र 6-66 रे िकङ टाइप रोडरको स�ालन उपकरणको उदाहरण
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① बूम, आमर्, बकेट, �जब (jibu) को टनर्को सञ्चालन “6.2.1 हाइडर्ोिलक साबेल (ब्याकहो) 1 आधारभूत सञ्चालन” को �बषयअनुसार गन�।
② कम्बेयरको सञ्चालन उपकरण, कम्बेयर डर्ाइभ मोटर िलभरलाई यस पर्कारले छुट्याई सञ्चालन गन�।
･“अगा�ड” …कम्बेयर फवार्डर् गन�।
･“मध्यम” …कम्बेयर बन्द गन�।
･“पछा�ड” …कम्बेयर �रभसर् गन�।
③ कम्बेयरको तलमािथ सञ्चालन उपकरण, कम्बेयर िलफ्टको िलभरलाई यस पर्कारले छुट्याई सञ्चालन गन�।
･“अगा�ड” …कम्बेयर िलफ्ट तल झन�।
･“मध्यम” …कम्बेयर िलफ्ट त्यह� �स्थितमा कायम रा�ु◌े।
･“पछा�ड” …कम्बेयर िलफ्ट मािथ सान�।

6.5.
6.5.1.

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको टर्ान्सफर (उ�रण) (पाठ्यपुस्तक p.157)
लो�डं ग, अनलो�डं ग (पाठ्यपुस्तक p.157)

टर्े लर आ�दमा िनमार्ण मेिसनलाई लोड गन� या अफ लोड गन� बेलामा, यसअनुसार सावधान हुने।

1･･･सामान्यतया सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू
① िनमार्ण मेिसनलाई टर्े लर अथवा टर्क आ�दमा राखेर एक ठाउँ बाट अक� ठाउँ मा टर्ान्सफर गन� खण्डमा, िनमार्ण मेिसन टर्ान्सफरको लािग तो�कएको
�वशेष सवार� साधन पर्योग गन�।
② टर्ान्सफर गदार्, सवार� साधन पर्ितबन्ध आदे शमा तो�कएका िनम्न कुराहरू ननाघ्ने ग�र ध्यान �दने।
•चौडाइ………2.5m भन्दा कम
•कुल दर्व्यमान… 20t भन्दा कम
•अक्ष लोड…… 10t भन्दा कम
•व्ह�ल लोड……5t भन्दा कम
•उचाइ……3.8m भन्दा कम
•लम्बाइ……12m भन्दा कम
•न्यूनतम टिनर्ङ अधर्व्यास…… 12m भन्दा कम
* यो भन्दा ब�ढलाई �विश� सवार� साधन भिनन्छ, र िनयमअनुसार सडकमा चलाउन पाइदै न। तर, कथमकदािचत यो िनरधा�रत पर्ितबन्ध भन्दा
ब�ढ भएमा, �विश� सवार� साधनलाई चलाउनै परे मा, सडक व्यवस्थापकले �विश� सवार� साधन गुडाउने अनुमित आवेदन बुझाई, अनुमित पर्ा�
गरे को खण्डमा मातर्, सडकमा चल्न अनुमित हुन्छ।
③ टर्ान्सफर गन� िनमार्ण मेिसनको लो�डं ग, अनलो�डं गको लािग कायर् िनद� शक तोक�, सो व्य��को िनद� शनअनुसार गन�।
④ िस�ान्तमा समतल र कडा जिमन भएको ठाउँ मा लो�डं गर अनलो�डं ग ग�र, एक ठाउँ बाट अक� ठाउँ मा सान� सवार� साधन आ�दको पा�कर्ङ बर्ेक
लगाई, अिनवायर् रूपमा टायरमा स्टपर रा�े।
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⑤ एक ठाउँ बाट अक� ठाउँ मा सान� सवार� साधन आ�दको सामान रा�े ठाउँ मा जोड्ने उकालो चढ्ने उपकरण (रोड बोडर् ) पर्योग गदार्,
लो�डं ग र अन-लो�डं ग गन� िनमार्ण मेिसनको दर्व्यमानलाई पयार्� थाम्न सक्ने उकालो चढ्ने उपकरण पर्योग गन� र कर्लर (टायर)
को घुमाईअनुसार, उकालो चढ्ने उपकरण सामान रा�े ठाउँ बाट नछु�टने ग�र, नङ भएको उकालो चढ्ने उपकरणलाई पर्योग गन�।

(िचतर्, तािलका 6-87 र 6-7 हे न�)
तािलका 6-7 लोिडङ मेिसनको द्र�मान र उकालो चढ् ने उपकरणको स��को उदाहरण
लो�डं ग
(t)

मेिसनको

तौल

उकालो चढ्ने उपकरणको पर्योग संख्या

सामागर्ी

�कताब

आकार र नाप
लम्बाइ×उचाइ×चौडाइ (mm)

एल्यूमीिनयम िमशर् धातु
एल्यूमीिनयम िमशर् धातु
एल्यूमीिनयम िमशर् धातु

िचत्र 6-87 नङ भएको उकालो चढ् ने उपकरणको उदाहरण

⑥ �फिलङ (morido) गरे र लो�डं ग र अन-लो�डं ग गन� खण्डमा, िनम्नअनुसार गन�।
a �फिलङ (morido) को फरा�कलोपनलाई िनमार्ण मेिसनको बड� चौडाइलाई ध्यानमा राखी, पयार्� चौडाइ रा�े।
b �फिलङ (morido) को स्लोप सकेसम्म हल्का गन�।
c �फिलङ (morido) लाई पयार्प ् ट्या�म्पङ ग�र, िनमार्ण मेिसन लोड गदार् स्लोप �बगर्ेर िनमार्ण मेिसन नपल्टने ग�र गन�। �वशेष
ग�र, स्लोपको टु प्पो �बिगर्नबाट रोक्ने कुरामा ध्यान �दई, आवश्यकताअनुसार पाइल डर्ाइिभंग आ�द ग�र बिलयो बनाउने।
d �फिलङ (morido) को उचाइ र टर्े लरको सामान रा�े ठाउँ को उचाइ बराबर बनाउने।

2･･･टर्े लर आ�दमा लोड, अफ-लोड कायर्
उकालो चढ्ने उपकरणको पर्योग गरे र लो�डं ग र अन-लो�डं ग गन� खण्डमा, िनम्नअनुसार गन�।
① लो�डं ग कामको �विध, पर्�कर्या आ�दको बारे मा, सबैजनासँग िम�टं ग गन�।
② लो�डं ग मेिसनको क्लच, बर्ेक आ�दको जाँच र पर्योग गन� मेिसनको जाँच गन�।
③ टर्े लर आ�द लोड गन� ठाउँ मा रोकेर, बर्ेक लगाई, टायरमा वील चोक लगाउने (जिमनको िसधा आकारमा ध्यान �दने)।
④ उकालो चढ्ने उपकरण नफु�स्कने ग�र रामर्ोसँग सामान रा�े ठाउँ मा जोड्ने र उकालोको कोण 15 �डगर्ी वा सोभन्दा कम गन� (िचतर्
6-88 हे न�)।
टर्े लरको सामान रा�े ठाउँ
उकालो चढ्ने उपकरण

15° भन्दा

िचत्र 6-88 उकालो चढ् ने उपकरणको प्रयोगको उदाहरण
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⑤ सवार� साधनको सामान रा�े ठाउँ र लो�डं ग गन� िनमार्ण मेिसनको सेन्टर लाइनका साथै उकालो चढ्ने उपकरण र कर्लर (टायर)
को सेन्टर लाइनलाई एकै हुनेग�र रा�े (िचतर् 6-89 हे न�)।
सवार� साधन सामान रा�े ठाउँ को सेन्टर र लोड मेिसनको सेन्टर लाइन

सामान रा�े ठाउँ

उकालो चढ्ने उपकरणको सेन्टर र कर्लरको सेन्टर लाइन

उकालो चढ्ने उपकरण

कर्लर

िचत्र 6-89 लोड गन� ठाउँ स���त उदाहरण

⑥ लोड गन� समयमा, व�रप�र मािनसहरू छै न भन्ने कुरा िन�य ग�र, पर्वेश िनषेधको उपकरण रा�े।
⑦ मागर्दशर्कको मागर्दशर्नअनुसार, कम �स्पडमा चलाउने, उकालो चढ्ने उपकरणक 1m जित अगा�ड एकपटक रो�क, ⑤ को बुँदा
फे�र िन�य गन�।
⑧ उकालो चढ्ने उपकरण चढ्ने �बचमा, स्टे �रङ नकाट�, लो स्पीडमा चढाउने (स्टे �रङ काट्नुपन� अवस्थामा, एक पटक जिमनमा
झारे र �दशा िमलाउने)।
⑨ उकालो चढ्ने उपकरण चढाईसक्दा, कर्लर (टाएर) को अगा�डको भाग फ्लोट ग�र सामान रा�े ठाउँ मा पुग्दा, लोड गन� मेिसन
ठाडोग�र ह�ल्लनसक्ने हुनाले, �बस्तारै ल्यान्ड गन� कुरामा ध्यान �दई साधन गुडाउने।
⑩ टर्े लर सामान रा�े ठाउँ को ग्याप ठू लो भएमा, फुट स्टल पर्योग ग�र, शा�न्तपूणर् �हसाबले चल्ने (िचतर् 6-90 हे न�)।
फुट स्टल

िचत्र 6-90 फुट �लको प्रयोग उदाहरण

⑪ टर्े लरको सामान रा�े ठाउँ को चौडाइबाट लो�डं ग मेिसन िनस्केको छ वा छै न, िन�य गन�।
⑫ सामान रा�े ठाउँ को तो�कएको स्थानमा रोक�, बर्क लगाएर लक गन�।
⑬हाइडर्ोिलक साबेललाई सामान रा�े ठाउँ मा टनर् गराउँ दा, व�रप�रको सुरक्षा िन�य ग�र, टनर्को कारण सामान रा�े ठाउँ बाङ्गेर,
हाइडर्ोिलक साबेल आ�द िचप्लेर नखस्ने ग�र, सामान रा�े ठाउँ मा बा�ङ्गनबाट बचाउने उपाय गन�। साथै टनर् पिछ टनर् लक ग�र,
इ�न्जन बन्द गन�।
र् रे मा, काउन्टरवेटपिन
⑭ ठू लो स्केलको साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा, कायर् उपकरण फुस्काएर लो�डं ग गनुप
फुस्काउने।
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3･･･ टर्े लर आ�दमा लोड गरे पिछको �फक्स आ�द
① टर्े लर आ�दको तो�कएको ठाउँ मा, ठ�कसँग लोड भयो वा भएन, र टर्े लर आ�दमा बाङगेको छ वा छै न, जाँच गन�।
② टर्े लर आ�दमा असमान्यता छ छै न िन�य गरे पिछ, टर्ासन्फर गदार्, कम्पनले िनमार्ण मेिसन सन� अवस्थाहरू हुनाले, िनमार्ण
मेिसनलाई टर्े लरआ�दमा स्टपर, चेन, वायर रोप आ�दले �फक्स गन� (िचतर् 6-91 हे न�)।
तेलको पर्ेसर होज (housu)

स्टपर

वायर रोप

प्याड (ate mono)

स्टपर

वायर रोप

िलभर लक

�स्लपर

(कुसिनङ (yawara))
ब्लेड (माटो हटाउने बोडर्) U फर्ेम

वायर रोप

िचत्र 6-91

स्टपर

प्याड (ate mono)
(कुसिनङ (yawara))

िलभर लक

वायर रोप

ट� े लरमा िफ� गन�को उदाहरण

③ साबेल (shoberu) पर्कारको खन्ने मेिसनमा, बूम, आमर् आ�दको कायर् उपकरणको तो�कएको अग्लोपन नउिछन्ने ग�र, तल
झारे र (sage), खन्ने कायर् आ�दको टर्े लर आ�दको भु�मा राखेर �फक्स गन�।
④ लोड ग�रएको मेिसनलाई, हरे क बर्ेक र लक लगाई, मेिसनको इ�न्जन रोकेर, �स्वच बन्न ग�र, मेन क्लचलाई “सुरु ” गेर िसफ्ट
िलभरलाई “कम गित चरण” को स्थानमा, अथवा, इन्धन िलभरलाई “सबै बन्द” को स्थानमा रा�े।
⑤ लो�डङको �स्थित र �फक्सको �स्थित पूरा भएको छ वा छै न, िन�य गन�।

6.5.2.

स्वचािलत भई टर्ान्स्फर गदार् (पाठ्यपुस्तक p.161)

के�हग�र, िनमार्ण मेिसन स्वचािलत गरे र टर्ान्सफर गनुप
र् रे मा, सडक यातायात ऐन, सडक ढु वानी सवार� साधन ऐन, सवार� साधन
पर्ितबन्ध आदे श आ�दको सम्ब�न्धत कानूनलाई अिनवायर् पालना ग�र चलाउनु पछर् । �वशेष ग�र िनम्न कुराहरूमा ध्यान �दने।
① नरम बाटोमा चलाउँ दा, बाटोको छे उ भ�त्कनेमा ध्यान �दने।
② मानव �बनाको कर्िसङ या चौडाई साँघुरो ठाउँ मा कर्स गदार्, एक पटक रोक�, सुर�क्षत भएको कुरा िन�य गरे पिछ जाने। कुनै पिन
अवस्थामा जबरजस्ती नगन�।
③ साबेल (shoberu) ढाँचाको िनमार्ण मेिसनमा, रे लमागर् ओभरहे ड लाइन या �बजुलीको तार अथवा पुलको �बम आ�दको तलबाट
चलाउँ दा, बूमको अगा�ड भागले नछुने ग�र आ�द, छुट्याउने दरू � पयार्� िन�य गन�।
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6.6.

कायर् उपकरणको जडान कायर् र छुटाउने कायर् (पाठ्यपुस्तक p.162)

िनमार्ण मेिसनको कायर् उपकरणको जडान गन� र फुस्काउने बेलामा, यस पर्कारको कुरामा ध्यान �दने।
① कायर् उपकरणको जडान कायर् र छुटाउने कायर्लाई पयार्� बुझेर, अनुभव भएको कायर् िनद� शकको पर्त्यक्ष िनद� शनअनुसार काम
गन�।
② िनमार्ण मेिसनको म्यानुअल आ�दमा तो�कएको रोललाई पालना ग�र, कायर् उपकरणको जडान कायर् र छुटाउने कायर् गन�।
③ आमर्, बूम आ�द नखस्ने, नढल्ने ग�र, सुरक्षा �पलर, सुरक्षा ब्लक आ�दको पर्योग गन�।
④ गहर्ुङ्गो तौल भएको कायर् उपकरण, टर्ान्फर पर्कारको कर्ेन आ�द पर्योग ग�र, जोड्ने काम र छुटाउने काम गन�। यो समयमा, कायर्
उपकरणको स्लीङ (tamagake) मा पयार्� ध्यान �दई, या, स्लीङ (tamagake) को योग्यता भएको मािनसलाई गराउने।
⑤ भोल्ट कस्न नछुट्ने ग�र, र, भोल्टलाई िन��त रूपमा भोल्ट कस्ने।
⑥ वायर रोपको जडानमा, �कर्प र त्यसबाहे को सम्ब�न्धत जोड्ने सामागर्ी पर्योग ग�र, िन�यरुपमा गनर्।

(कर्ेन कायर् र स्लीङ (tamagake) को लािग फरक योग्यता आवश्यक हुन्छ)
कर्ेन काममा र स्लीङ (tamagake), सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन प�रचालन (जिमन समतलाउने･ढु वानी･लोड
कामको साथै खन्ने काम) को योग्यताले गनर् निस�कने हुनाले, छुट्टै , टर्ान्सफर पर्कारको कर्ेन आ�दको लाइसन्स जरुर� हुन्छ।
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7.

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको जाँच, ममर्त
िनमार्ण मेिसन सुर�क्षत र पर्भावकार� ढं गमा पर्योग गनर्को लािग, रामर्ोसँग ममर्तसम्भार ग�रएको िनमार्ण मेिसन पर्योग गनुर्

मह�वपूणर् हुन्छ। मेिसनको िनद� शन म्यानुअलमा ले�खए अनुरूप दै िनक जाँच (nichijou tenken) का साथसाथै काम ग�ररहे को
बेला असामान्यता महसुस गरे मा िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्तसम्भार गनुर् आवश्यक हुन्छ। कानूनमा िनमार्ण मेिसनलाई वषर्मा
1 पटक िन�दर् � आत्म-िनर�क्षण, म�हनामा 1 पटक िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) तथा काम सुरु गनुर् अिघको
गनुप
र् न� भनेर तो�कएको छ। साथै अिनवायर् रूपमा िनम्नअनुसार िनर�क्षकको योग्यता, िनर�क्षण तािलकाको भण्डारण अविध र
िनर�क्षण ग�रएको िचन्ह लगाउनुपन� कुराहरू तो�कएका छन ्।
तािलका 7-1 स���त िनयम तथा कानून
जाँच तथा िन�रक्षण वग�करण
काम सुरु गनुर् अिघको जाँच

िनयिमत आत्म-िनर�क्षण
(teiki jishu kensa)
(म�हनामा 1 पटक)

�वशेष आत्मिनर�क्षण
(वषर्मा 1 पटक)

जाँच/िनर�क्षण गन� व्य�� र योग्यता

ऐन/कानून
औ�ोिगक सुरक्षा र स्वास्थ्य
ऐन धारा 170
औ�ोिगक सु रक्षा र स्वास्थ्य ऐन धारा
168
धारा 168
धारा 171

औ�ोिगक सुरक्षा र स्वास्थ्य ऐन
धारा 167
धारा 169
धारा 171 को उपधारा 2
धारा 171

िनर�क्षण तािलका आ�दको भण्डारण अविध
*

चालक

जाँच तािलकालाई मेिसन चलुन्जेलको

अविधसम्म*

व्यावसायी (सुरक्षा व्यवस्थापक)
ले तोकेको व्य��

इन-हाउस िनर�क्षक
िनर�क्षण कम्पनीको
िनर�क्षक

िनर�क्षण तािलकालाई 3 वषर्

िनर�क्षण तािलकालाई 3 वषर्
(िनर�क्षण ग�रएको िचन्ह �स्टकर)

* कानूनमा तो�कएको छै न तर मेिसन चलुन्जेलको अविध जाँच नितजा भण्डारण गदार् रामर्ो हुन्छ।
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7.1.

जाँच, ममर्त गदार् सामान्य रुपमा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.163)

① �फल्डमा जाँच र ममर्त गदार्, सुर�क्षत र समतल ठाउँ मा �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनलाई रोकेर गन�। कुनै �वकल्प नभई
स्लोपमा नग�रकन नहुने �स्थितमा, मेिसनको अन्डरक्या�रजमा िन��त रूपमा स्टपर पर्योग गन�।
② िनमार्ण मेिसनलाई क्लच बन्द गरे र, बर्ेक, टनर् लक र सुरक्षा लक िन�य लगाउने।
③ ब्लेड, बकेट आ�दको कायर् उपकरण (अट्याचमेन्ट) लाई िन�य पिन जिमनमा पछा�ड गरे र रा�े। कुनै �वकल्प नभई ब्लेड,
बकेटलाई उचालेर, त्यसमुिन जाँच र ममर्त गन� खण्डमा, सुरक्षा �पलर अथवा सुरक्षा ब्लक आ�द पर्योग ग�र अचानक कायर् उपकरण
नखस्ने ग�र रा�े।
④ �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको ममर्तको काम, कायर् िनद� शक अनुसार गन�।
⑤ जाँच तािलका अथवा चेकिसटको आधारमा जाँच र आत्म िनर�क्षण ग�र, त्यसको नितजा �रपोटर् भण्डारण गरे र रा�ु आवश्यक
हुन्छ।
⑥ जाँच, ममर्त गन� कायर् स्थलमा सम्ब�न्धत व्य�� बाहे क अरूलाई पर्वेश िनषेध गन�।

िचत्र 7-1 जाँच आिदको �ान िदनुपन� कुराह�
िचत्र जाँच 7-2 समय आिदमा प्रवेश िनषेध

7.2.

दै िनक जाँच (nichijou tenken) को महत्वपूणर् कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.164)

1･･･इ�न्जन सुरु अगा�ड
इ�न्जन सुरु गनुर् अिघ, �वशेषग�र, िनम्न कुराहरूको जाँच गन�।
① पानी र ओइल चुहावटको जाँच
जिमनमा पानी या तेल चुहानको बाँक� नभएको कुरा, पाइपबाट चुहावट नभएको कुरा मेिसन ब�ड व�रप�र जाँच गन�। �वशेष ग�र,
हाइ पर्सर होज (housu) जोडे को ठाउँ , हाइडर्ोिलक िसिलन्डर, रे �डएटरको व�रप�र आ�दकोबाट भएको चुहावट जाँच गन�।
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② िचस्याउने पानीको जाँच, पानी थप्ने
रे �डएटर क्याप खोली, मुखसम्म टन्न पानीले भ�रएको छ वा छै न, जाँच गन�। रे �डएटरमा पानी थप्ने बेला अिलअिल गद� हाल्ने।
एकै पटकमा हाल्यो भने, िभतर्को हावा िन�स्कन नसकेर, हाल्न गाहर्ो हुन्छ।
रे �डएटर तातेको समयमा, एकैचोट� क्याप खोल्यो भने, तातो पानी उम्लेर पोलेर घाउ हुनसक्ने हुनाले सावधान हुने। �वशेषग�र,
पर्ेशराइजड् रे �डएटरको केशमा, लेबल ककर्लाई खोली (अथवा क्यापलाई हल्का लुज ग�र) पर्ेसर कम गरे प�ात, क्याप खोल्ने काम,
खतरा रोकथाममा अत्यन्त जरुर� छ।
र, ए�न्ट�फर्ज पातलो हुन पर्ितशत र �फर्ज नहुने तापमानको सम्बन्ध, ए�न्ट�फर्जको पर्कारअनुसार हुने हुनाले, सो पर्कारमा
आधा�रत भएर पातलो हुने पर्ितशतलाई ठ�क �हसाबले पालन गनर् जरुर� छ।
③ पर्त्येक भागको ओइलको प�रमाणको जाँच र थप्ने काम
हरे क भागको ओइलको प�रमाण नाप्ने बेला, मेिसनको बड�लाई िसधा पारे र राखी, ओइल लेबल गेज आ�द�ारा तो�कएको लेबलमादे
भ�रएको कुरा जाँच गन�।
a) हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कको ओइलको प�रमाणको जाँच, थप्ने
हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कको तेल तो�कएको मातर्ाभन्दा थोरै भएमा, तेलको तापकर्म अत्यािधक ब�ढ, िछटो �बिगर्ने, हावा पसेर
मेिसनमा नरामर्ो असर हुने गछर् । साथै काम ग�ररहे को बेला ओइलको लेबल िनरन्तर तलमािथ गन� हुनाले, अत्यन्तै धेरै ओइल हाल्यो
भने ट्याङ्क असामान्य ढं गमा फुलेर क्षित हुन सक्छ।
साथै हाइडर्ोिलक ओइल तातो भएको अवस्थामा नै क्याप िनकाल्यो भने ओइल उिछ�ट्टएर िनस्क�, पोलेर घाउ हन सक्ने हुनाले,
सावधान हुने। हाइडर्ोिलक ओइल, अक्सीकरण भएमा वा पानी आ�द िमिसएमा हाइडर्ोिलक ओइलको बा�हर� रूप र गन्धमा प�रवतर्न
दे �खन्छ तर िनणर्य गनर्को लािग दक्षता आवश्यक हुने हुनाले िनद� शन म्यानुअलमा तो�कएको समय भएपिछ प�रवतर्न गन�। तर,
बा�ह�र रूपमा तािलका अनुसारको �स्थित दे �खएमा तुरुन्तै प�रवतर्न गन�।
तािलका 7-2 हाइडर्ोिलक ओइलको बा�हर� रूपबाट छुट्याउने �विध
बा�हर� रुप

गन्ध

कारण

िमल्क� �ाइट रं गमा प�रवतर्न भएको भएमा

रामर्ो गन्ध

कालो र खैरो रं गम प�रवतर्न भएको भएमा

खराब गन्ध

गुणस्तर र क्षमतामा हर्ास

सानो कालो थोप्लाहरू भएमा

रामर्ो गन्ध

बा� त�व िमिसएको भएमा

�फज आएमा

－

गर्ीस िमिसएको भएमा

पानी िमिसएको भएमा
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b) हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कको ओइलको प�रमाणको जाँच गन� र ओइल थप्ने बेलाको पो�जशन
ड्याग साबेलमा, कायर् उपकरण सम्ब�न्धत उदाहरणमा िचतर् 7-3 को जस्तो कुनै एक पो�जशन िनधार्�रत ग�र हाइडर्ोिलक ओइल मातर्ाको जाँच,
थप ममर्त गन� कायर् उपकरणलाई एक िन��त पो�जसनमा राखेन भने िसिलन्डर लामो हुने र खु�म्चने भई, हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कको ओइलको
सतह तलमािथ ग�र, सह� ओइलको प�रमाण नाप्न नस�कने हुनाले हो।

आमर्

बूम

िचत्र 7-3 जाँच, तेल हाल्ने समयको अवस्थाको उदाहरण
c) इ�न्जन ओइल तथा अन्य िनमार्ण मेिसनको िनद� शन म्यानुअलमा ले�खएका ओइल पर्योग स्थानहरूको ओइलको प�रमाण जाँच, थप्ने तथा
प�रवतर्न गन�
थप्ने बेला सबै स्थानहरूमा मेकर�ारा तो�कएका ओइल पर्योग गन�। साथै तेललाई a) को बुँदामा ले�खएअनुसार �विभन्न ओइलहरू िमिसएको
ओइल, अथवा अक्सीकरण वा िचपिचपापन नभएको ओइल प�रवतर्न गन�।
d) बर्ेक फ्लूइडको जाँच (व्ह�ल टाइप)
बर्ेक फ्लूइड नपुगेको भएमा, तो�कएको बर्क फ्लूइड थप्ने।
④ इन्धन ट्याङ्कको पानी िनकाल्ने
काम स�कए पिछ इन्धन भरे र राखी, काम सुरु गनुर् अगा�ड इन्धन ट्याङ्कको पानी �झक्ने। यो राती सवार� साधन नचलाएको बेला पानी र फोहोर
सेटल गराउनको लािग यस्तो ग�रन्छ।
⑤ फ्यान बेल्टको तनकाईको जाँच, समायोजन
फ्यान पुली र कर्र्यान्क पुलीको �बड (V बेल्टको �बच भाग) लाई औंलाले िथचेर हे न�, 10~15mm नरम छ छै न जाँच गन�।
साथै V बेल्टमा असामान्य रूपमा घो�टएर पातलो भएको ठाउँ र क्षित भएको ठाउँ नभएको कुरा तथा पुलीमा क्षित नभएको कुरा जाँच गन�।
⑥ टायरको एयर पर्ेसर आ�दको जाँच (व्ह�ल टाइप)
टायरको एयर पर्ेसर काम सुरु अगा�डको टायर िचसो भएको बेलामा नापी, काम गन� सडकको सतहअनुसार समायोजन गन� (कमजोर सतहमा
एयर पर्ेसर मानक भन्दा अिल कम हुने ग�र अिल अग्लो हुने ग�र समायोजन गन�।)। या, दब
ु ैप�ट्ट टायरको एयर पर्ेसर बराबर बनाउने।
साथै एयर पर्ेसर जाँच गन� बेला टायरमा क्षित नभएको र टायर नफुलेको कुरा, धातुको टु कर्ा नपसेको कुरा, असामान्य रूपमा घो�टएर पातलो
भएको छ-छै न आ�द पिन जाँच गन�।

िचत्र 7-5 टाएरको जाँच
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⑦ कर्लर टे न्सनको जाँच
कर्लरको सुई धेरै लुज भएमा, �पन, बुसको वेअर िछटो भई, धेरै टाइट भएमा �बिगर्ने कारक बन्नसक्छ। साहर्ो सडकमा कर्लर टाइट
जस्तो भएमा, लुज सडकमा टाइट गन�।
⑧ हरे क भागको भोल्ट र नट खुकुलो भएको छ वा छै न, जाँच गन�
हरे क भागको भोल्ट र नट खुकुलो नभएको कुरा �ामर आ�दले जाँच ग�र, खुकुलो भएको खण्डमा कस्ने। �वशेषग�र, एयर क्लीनर,
तान्ने र फाक्ने पाइप, मफलर जडान भाग र अन्डरक्या�रज भागको एकदम ध्यान पुयार्एर जाँच गन�।
⑨ �बजुलीको तारको �डसकनेक्सन, सटर् स�कर्ट, टिमर्नलको खुकुलोपन आ�दको जाँच
�बजुलीको तारको �डसकनेक्सन र सटर् स�कर्ट नभएको कुरा जाँच गन�।



इले�क्टर्क पर्णालीलाई व्यवस्थापन गदार्,
ब्याटर्�को (-) टिमर्नललाई िनकालेर रा�े

िचत्र 7-6 मम�त गदा� �ान िदनुपन� कुराह�

साथै ब्याटर्�को टिमर्नल खुकुलो भएको छ वा छै न, जाँच गन�। यो बेला सँग-सँगै ब्याटर्� फ्लुइड पिन जाँच ग�र, अपुग खण्डमा
�ड�स्टल पानी थप्ने।

2･･･इ�न्जन सुरु अगा�ड
इ�न्जन सुरु भएपिछ �वशेषग�र, िनम्न कुराहरूको जाँच गन�।
① मापन उपकरणको अपरे सन तथा सूचकको जाँच
इ�न्जन सुरु भएपिछ आइडिलङ ग�र, पर्त्येक साधनको सञ्चालन र सूचकको अवस्थालाई जाँच गन�।
② पर्त्येक भागबाट पानी, तेल र हावाको चुहावट छ-छै न जाँच
इ�न्जन रोकेको बेला चुहावट नभएको अवस्थामा पिन, इ�न्जन सुरु गरे पिछ चुहावट हुने अवस्थाहरू हुन्छन ्।
③ इ�न्जनको अवस्था
लो-आइडल, हाइ-आइडल, फूल स्टल र घुमाउने �स्पडलाई प�रवतर्न गरे र, त्यो समयको धुँवाको रँ ग (िचतर् 7-4 हे न�), इ�न्जनको
आवाज, धुँवाको गन्धका साथै हल्लाईमा असामान्यता नभएको कुरा जाँच गनुर् ।
तािलका 7-4 धुवाको रँ ग र मू�ा�न मानक
धुवाको रँ ग
कालो
पातलो पह� लो
सेतो र िनलो
खरानी रं ग
रं गह�न

मूल्याङ्कन मानक

वायु इन्धनको िमशर्ण बाक्लो, अपूणर् �हसाबले
जलन/जल्नु
वायु इन्धनको िमशर्ण पातलो
तेल जलन/जल्नु, टाइिमङ्ग �बिगर्नु
वायु इन्धनको िमशर्ण बाक्लो र, त्यसमािथ
तेलको जलन/जल्नु
वायु इन्धनको िमशर्ण मनलािग, पूणर्
जलन/जल्नु

96 (NE)

④ मेन क्लच प्याडल अथवा क्लच िलभर को चलान, सञ्चालन श��, िलभर स्टर्ोकका साथै का�टने अवस्थाको जाँच, समायोजन
प्याडल अथवा सञ्चालन िलभरलाई, 2, 3 पटक चलाएर जाँच गन�।
क्लच प्लेटलाई वेअर लगाउदा, अपर्ेशन िलभरको चलान थोरै भई, क्लच िच�प्लने हुनाले, स्कर्ूले िमलाउने (तर, तेल पर्ेसरले चल्ने पर्कारको िनमार्ण
मेिसनको खण्ड बाहे क)।

A: प्याडलको जडानको उचाइ
B: बोडर् �बचको खाली ठाउँ
C: चलान
A-B-C: प्याडल �रजभर्

िचत्र 7-10

�चको एड् ज�

⑤ कायर् उपकरणको सञ्चालन जाँच
ब्लेड, िलफ्ट आमर्, बूम आ�द रामर्ोसँग चलेको छ वा छै न, जाँच गन�। यो बेलमाा व�रप�र मान्छे र हस्तक्षेप गन� वस्तु नभएको कुरा रामर्ोसँग
िन�य गरे पिछ गन�।

िचत्र 7-11

स�ालन जाँच

⑥ टर्ाभिलङ बर्ेकको सञ्चालन ढाँचाको जाँच गन�।
बर्ेक प्याडलको चलान ठू लो छै न भन्ने कुरा र बर्ेक पयार्� लाग्छ �क लाग्दैन िन�य गन�। बर्ेक लाइिनङको वेअर लगाए प्याडलको चलान धेरै भई,
ग�हरो ग�र िथचेन भने, बर्ेकले काम गद� न।
⑦ स्टे �रङ पर्योगको क्लच र बर्ेकको सञ्चालन ढाँचाको जाँच गन�।
िनमार्ण मेिसनलाई चलाएर दाँया-बाँयाको स्टे �रङ पर्योगको क्लचको बन्द हुने अवस्थाको जाँच गन�। बर्ेक लगाउदा कम लाग्ने भएमा तुरुन्तै
समायोजन गन�।
⑧ टनर् बर्ेकको सञ्चालन ढाँचाको जाँच गन�।
टनर् बर्ेक पयार्�रुपमा लाग्छ, लाग्दै न जाँच गन�।

3･･･काम समापन पिछ
कायर् समापनपिछ, �वशेषग�र, िनम्न कायर् मापनहरू गन�।
① मेिसनको सर-सफाई
फ्लोर-बोडर् , पेडल, िलभर आ�दमा �हलो या तेल लागेको छ भने, िच�प्लन सक्ने हुनाले, रामर्ोसँग पुछ्ने।
�वशेषग�र, कर्लर भागको माटो र बालुवा झार�, मेिसनको बड�को फोहोर सफा गन�।
तर पानी पर्योग गरे र सफा गन� बेला, �व�ुितय उपकरणमा पानी नपान� ग�र ध्यान �दने।
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② इन्धन थप्ने
तेल थप्न इ�न्जलाई रोक्ने। तेल थप्दा फोहर या पानी निमिसने ग�र ध्यान पुयार्उने।
③ मेिसनको स्टो�रङग
a पा�कर्ङ स्थलको समतल ठाउँ छनोट ग�र, ढु ङ्गा खस्ने, पानी बढ्ने, प�हरो जाने आ�दको नभएको िनधार्�रत ठाउँ मा गन�।
b बा�हरको खुल्ला ठाउँ मा भएमा ओढाउने (मफलरबाट आकाशबाट परे को पानी निछन� ग�र �वशेष ध्यान �दने)।
c ब्याटर्� स्वीचलाई बन्द ग�र, मेन क्लच िलभरलाई “सुरु” मा राखेर पा�कर्ङ गन� बर्ेक लगाउने। अिन, ब्लेड, बकेट आ�दलाई
जिमनमा पछा�ड गरे र रा�े।

िचत्र 7-12

7.3.

भ�ारको समयमा �ान िदनुपन� कुराह�

काम ग�ररहे को बेला असामान्य कुरा िन�य गरे मा जाँचमा ध्यान �दनुपन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.172)

काम ग�ररहे को बेलामा िनमार्ण मेिसनको �स्थित �ठक नलागेमा, तुरुन्तै िनमार्ण मेिसनलाई समतल ठाउँ मा रोक�, खराबी भएको
ठाउँ बारे �जम्मेवार व्य��लाई भनी, ममर्त गरे पिछ काम गनुप
र् छर् ।
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सुर�क्षत डर्ाइिभंगको ज्ञान साथै साइन र िनद� शनका महत्पूणर् कुराहरू

8.
8.1.

सवार� साधन सुर�क्षत चलाउनको लािग ज्ञान (पाठ्यपुस्तक p.175)

1･･･सुर�क्षत डर्ाइिभंगको ज्ञान
िनमार्ण मेिसनलाई सुर�क्षत चलाउनको लािग महत्वपूणर् ज्ञानहरू यस पर्कार छन ्।
1.सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य ज्ञान
① सुरक्षात्मक टोपी या सुरक्षा उपकरण लगाई, प�हरनको तयार� सकेर साधन चलाउनुपछर् ।
② चालकले, योग्यतापतर्को कपी (नकल) बोकेर साधन चलाउने।
③ चलाउन सुरु गनुर् अिघ बर्ेक र क्लच आ�द, काम सुरु गनुर् अिघ तो�कएको जाँचलाई िन�य पूरा ग�र, असामान्य छ छै न जाँच गन�।
④ सवार� चालक बाहे कको मान्छे सवार� चालक िसट या त्यसबाहे कको ठाउँ मा चढाउदा पिन हुन्छ।
⑤ मेिसन ब�डमा बोडर् गदार्, ज�डत टर्र्याप, रे िलंग पर्योग गन�।
⑥ सवार� साधनलाई सध� सफा राखी, ओइल आ�दले फोहोर भएको हातले िलभर आ�द नचलाउने।
⑦ सवार� चालक, इ�न्जन चिलराखेको अवस्थामा चालक िसटलाई छोडे र �हड्न हुन्न।

िचत्र 8-1 िसट छोड् दा इ�न्जन ब�

⑧ काम क्यानिसल र काम समा�पिछ, अट्याचमेन्टलाई जिमनमा ओरािल, क्लच काटे र, बर्ेकलाई पक्का लगाउनाको साथै, इ�न्जन
बन्द ग�र, साँचो िनकालेर तो�कएको स्थानमा रा�े।

2.काम गदार्को सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान
① ढल्ने, खस्ने या ठो�क्कने खतराको सम्भावना भएको ठाउँ मा न�जक हुँदा, िनद� शक राखी काम गन�।
② िनधार्�रत कायर् ए�रया, तो�कएको �स्पड, कायर् �विध र कायर् पर्�कर्याको पालना ग�र सवार� साधन चलाउने।
③ अन्त हे द� चलाउने नगन�।
④ मेिसनको क्षमताभन्दा ब�ढ चलाउने, एकाएक सुरु गन�, एकाएक बर्ेक लगाउने आ�दको मनलािग डर्ाइिभंग कदा�प नगन�।
⑤ साधन सञ्चालन अन्तरालको आक�स्मक �स्थितको तयार� ग�र, तुरुन्तै रोक्न सक्ने कुरामा ध्यान �दने।
⑥ न�जकै मान्छे भएको ठाउँ मा काम रोक्ने। मान्छे न�जक आएको बेला, एक पटक सवार� साधनलाई �रक� िसट्ठ� आ�दले सवधान
गराउने।
⑦ ब्याक गदार्, �वशेषग�र, व�रप�र मान्छे नभएको कुरा िन�य गरे र, हनर् बजाएर गन�। साथै मागर्दशर्क भएको खण्डमा, िनद� शनको
पालना गन�।
⑧ आक�स्मक समय बाहे क, बकेट आ�दको कायर् उपकरणलाई बर्ेककोरुमा पर्योग गनुर् हुन्न।
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⑨ मेिसनको �स्थरतालाई सधै ध्यानमा �दई, अचानक टिन�ग नगन�। �वशेषग�र, ठाडो िभरालो बाटोमा टिन�ग पटक्कै नगन�।
⑩ एज (gakeppuchi) र नरम बाटोको छे उ, स्लोपको टु प्पोमा लापरवाह� गरे र न�जक नहुने। �वशेषग�र, पानी परे पिछ ध्यान
पुयार्उने।
⑪ खानी या अन्डरगर्ाउन्ड आ�द बन्द ठाउँ मा, पयार्� भे�न्टलेशन ग�र, िनकास ग्याँस शु��करण उपकरण जो�ड, पर्योग ग�र सो,
�वशेषतालाई कायम रा�े ग�र काम गन�।
⑫ बस्तीमा, धवनी पर्दश
ु न िनय�न्तर्त साधनको पर्योग धुलो उड्बाट रोकथाम गनर्मा ध्यान �दने।
⑬ बस्तीमा खन्ने काम गदार्, गा�डएका वस्तुहरू छन ् छै नन ्, स्थानको िन�य गरे र काम गन�। के�हग�र गा�डएका वस्तुहरूमा दाग
लगाएमा, तुरुन्तै �जम्मेवार मािनसलाई खबर ग�र, िनद� शन िलने।
⑭ �बजुलीको तार र हस्तक्षेप वस्तु आ�द भएको ठाउँ मा काम गदार्, िनर�क्षक रा�ख, िनद� शनअनुसार गन�।
⑮ िनमार्ण मेिसनलाई सो मेिसनको मुख्य उपयोग बाहे कमा पर्योग नगन�।
⑯ माटो रोक्ने सपोटर् सु�वधा िनमार्णको खन्ने काममा, कट एण्ड पेस्ट आ�दको सामागर्ीमा बकेट आ�द नछुने ग�र अत्यन्त ध्यान
�दने।

2･･･साप�ट िलएको िनमार्ण मेिसनको पर्योगमा ध्यान �दनुपन� कुराहरू
सापट िलएको (रे न्टल) गरे को िनमार्ण मेिसनलाई, यस पर्कारको कागजपतर्को आधारमा पयार्� िन�य गरे र चलाउने।
① िनमार्ण मेिसनको क्षमता
② िनमार्ण मेिसनको ममर्त अवस्था
③ िनमार्ण मेिसनको स्वािमत्वको �वशेषता या कमजोर�
④ त्यबाहे कको ध्यान �दनपन� बुँदाहरू
�वशेषग�र, बर्ेक र क्लचको पर्योग अवस्था, ओभरहे ड गाडर् र हे डलाइट छ, छै न, वायर रोप र चेन �बगर्ेको छ, छै न, बकेट आ�दमा
दाग छ, छै न आ�द पयार्� जाँच ग�र, �बगर्ेको िनमार्ण मेिसनलाई नचलाउने।
र, िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa), ममर्त �स्थितको बारे मा, िनर�क्षण रे कडर् तािलकाअनुसार जाँच गन�।

िचत्र 8-2 जाँच समयको अवस्थाको िन�य
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8.2.

साइन, िनद� शनको महत्वपूणर् कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.177)

र् छर् ।
िनमार्ण मेिसन चलाउदा, िनयमअनुसार साइन अथवा मागर्दशर्कको साइन, मागर्दशर्नअनुसार गनुप
यसको लािग, चालकले काम अधावै, साइन या मागर्दशर्कसँग काम स्थानको साथै साइनको त�रकाबारे पयार्� बैठक गनर् जरुर� छ।
साथै, साइन गन� व्य�� या मागर्दशर्कलाई, तो�कएको व्य��लाई �जम्मेदार ब्य��बाट चयन ग�रने हुनाले, त्यसैले, त्यस ब्य��को
साइन, िनद� शनमा डर्ाइिभङ्ग गन�। र, सप� नभएका साइनको बारे मा, िनमार्ण मेिसनलाई एकपटक रोकेर िन�य गनर् महत्वपूणर् छ।
टे स्ट डर्ाइिभंग या �बना साइनको डर्ाइिभंग नगन�।
जानकार�को लािग िनमार्ण स्थलमा हुने मानक संकेत �विध बुझाउन, यस पर्कार छन ्।
साथै, मागर्दशर्कले चालक अथवा कामदारबाट हे दार् स�जलै िचन्ने पोसाक र स्थानमा गन�।
<िसट� पर्योगको साइनमा>
सुरक्षा

छोटो िसट� 2 आवाज, दोहोयार्उनु

बन्द

लामो िसट�

<आवाज पर्योगको साइनमा>
सुरक्षा

ओराइ, ओराइ

बन्द

स्टप
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मेकािनक्स र �बजुली सम्ब�न्धत ज्ञान

9.
9.1.

9.1.1.

श�� (पाठ्यपुस्तक p.181)
श��को मुमेन्ट (पाठ्यपुस्तक p.184)

िचतर् 9-7 जसर� नटलाई स्प्यानरले कस्दा, नटमा लाग्ने रोटे शन श��, र, लीभर पर्योग ग�र, दर्ब्यमान वस्तुलाई चलाउदा, वस्तुलाई
चलाउन लाग्ने “श��” , यसलाई “श��को मुमेन्ट” भिनन्छ।
श��को मुमेन्टलाई, M=P×ℓले बुझाउछ।
श��को मातर्ा P को युिनटलाई N ((न्युटन), ℓ को युिनटलाई cm गरे मा, श��को मुमेन्ट M को युिनट N･cm (न्युटन
से�न्टिमटर) ले बुझाउछ।
त्यसकारण, सभोल्ट कस्नेबेलामा, स्पानरको �ान्डललाई कस्ने स्थानलाई भोल्टबाट न�जक ठाउँ बाट टाढा राखेजित कम श��
हुन्छ र न�जक जित ठू लो श�� चा�हन्छ।

िचत्र 9-7 श��को मुमे�

िचतर् 9-8 को जस्तो अवस्थामा, िनमार्ण मेिसनलाई ढालौ जस्तो गन� मुमेन्टलाई, लोड सामानको दर्ब्यमानलाई W1 गरे मा, W1×ℓ1
भई, िचतर् 9-8 को िनमार्ण मेिसन (सामानको लोडलाई बकेटमा नहालेको अवस्था) को मुमेन्टलाई, मेिसनको दर्ब्यमानलाई, W0
गरे मा W0×ℓ0 हुन्छ।
तसथर्, (W0×ℓ0) > (W1×ℓ1) भएमा ढल्दै न।

ढल्ने सहयोग गन� पोइन्ट
साधनको

बकेटसम्मको लम्बाइ

िचत्र 9-8 ढल्ने मुमे�
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9.2.
9.2.1.

दर्व्यमान, गुरुत्वाकषर्णको केन्दर् आ�द (पाठ्यपुस्तक p.187)
तौकसँगको �विश� गुरुत्व (पाठ्यपुस्तक p.187)

वस्तुको दर्ब्यमान िनकाल्न परे मा, नाप्ने उपकरणको आधारमा गन� र अन्य, वस्तुसँगको मातर्ा र �विश� गर्ािभ�टले िनकाल्न स�कन्छ।
भन्नाले, बस्तुको दर्ब्यमान =वस्तुको मातर्ा × �विश� गुरुत्व हुन्छ।
वस्तुको युिनट दर्ब्यमान भनेको, वस्तुको युिनट मातर्ाअनुसारको दर्व्यमानलाई भिनन्छ र मुख्य वस्तुकको युिनट दर्व्यमानलाई तािलका 9-1 मा
दे खाइएको छ। साथै, तािलका 9-1 मा, 1m3 जितको दर्ब्यमान (t) को कोल्युममा, �विश� गुरुत्व पिन दे खाइएको छ।
वस्तुको मातर्ाको �हसाबलाई, तािलका 9-2 मा दे खाइएको छ। भन्नाले, बस्तुको आकार नापेर, यो तािलकाअनुसार मातर्ालाई सं�क्ष� ग�र, सो
अंकलाई सो वस्तुमा �विश� गुरुत्व चढाएमा, सो वस्तुको दर्व्यमानलाई सं�क्ष� गनर् स�कन्छ।
तािलका 9-1

व�ुको युिनटको द्र�मान
वस्तुको पर्कार

पर्ित 1m3 को दर्व्यमान (t)

वस्तुको पर्कार
िलड

बालुवा

तामा

चूना (पाउडर)

�स्टल

कोक

कास्ट फलाम

पर्ित 1m3 को दर्व्यमान (t)

ओक

एल्युिमिनयम

पाइन
सुगी

क�ङ्कर्ट

�हनो

माटो

पाउलोिनया

गर्ाभेल

नोट) काठको मातर्ा भनेको सुक्खा दर्व्यमान माटो, गर्ाबेल, बालुवा, चूना, कोकको स्प� एकाई मास हो

तािलका 9-2

घन�को सरलीकृत सूत्र

वस्तुको आकार

घनत्वको सरलीकृ त सूतर्

आकार

नाम

उचाइ

高さ

रे क्ट्याङ्गल

चौडाइ

लम्बा

लम्बाइ×चौडाइ×उचाइ

व्यास

िसिलन्डर

उचाइ

(डाएिमटर) 2×उचाइ× 0.8

व्यास

(डाएिमटर) 2×बाक्लाई×0.8

मोटाइ

�डस्क

व्यास

गोलाकार

उचाइ

िमिसङ्ग बल

(डाएिमटर) 3×0.53

(उचाइ) 2×
(डाएिमटर ×3- उचाइ×2) × 0.53

व्यास
उचाइ
高さ

कोन

(डाएिमटर) 2×उचाइ× 0.3
व्यास

〔 (लोअर डाएिमटर) 2+लोअर
डाएिमटर×अप्पर डाएिमटर+ (अप्पर
डाएिमटर) 2〕×उचाइ×0.3

मािथल्लो

उचाइ

हे �डङ कोन

अण्डाकार

लम्बाइ

उचाइ

�तर्कोण
बेस

चौडाइको

तल्लो व्यास

मोटा

बेसको क्षेतर्फल
बेसको उचाइ

लम्बाइ × तेसार्इ × उचाइ×0.53
तल्लो क्षेतर्फल ×उचाइ ÷3
(तल्लो क्षेतर्फल ＝तल्लो सतह×तल्लो
क्षेतर्फलको उचाइ÷2)
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9.2.2.

गुरुत्वाकषर्णको केन्दर् (पाठ्यपुस्तक p.189)

सबै वस्तुमा गुरुत्वाकषर्णले काम गे�ररहे को हुन्छ।
वस्तुलाई मिसनोग�र �बभाजन गरे र सोच्दा, �बभाजन ग�रएको हरे क भागमा गुरुत्वाकषर्ण पर्योग हुन्छ। त्यसकारण, वस्तुमा धेरै
समानान्तर बलले (गुरुत्वाकषर्ण) पर्योग ग�ररहे को दे �खन सक्छ र यो श��को संयु� श�� खोजेमा, यो वस्तुमा पर्योग हुने
गुरुत्वाकषर्ण एकै हुन्छ। यो संयु� बलले काम गन� तत्वलाई गुरुत्वाकषर्ण भिनन्छ।
गुरुत्वाकषर्ण को केन्दर् भनेको, एउटा वस्तुको, एउटै पोइन्ट भई, वस्तुको स्थान या रा�े त�रकाअनुसार प�रवतर्न भएपिन,
गुरुत्वाकषर्णको केन्दर् पिन प�रवतर्न हुँदैन।
वस्तुको गित (वस्तु स्वयमको घुम्ने श�� बाहे कलाई सोच्ने।) लाई मेिसनर� तरहले िलई, त्यस वस्तुको कुल तौल गुरुत्वाकषर्णको
केन्दर्मा जम्मा गय� भनेर �बचार गनर् स�कन्छ।
वस्तुमा श�� पर्योग गदार्, त्यस श��को कायर्को रे खा गर्ािभ�ट केन्दर्लाई पास गरे मा, त्यो वस्तु घुम्दै न।
श��को पर्योग लाइनले गुरुत्वाकषर्ण कर्श नगदार्, गुरुत्वाकषर्णको व�रप�रमा मुमेन्ट सृजना भई, वस्तु घुम्दछ।
िचतर् 9-12 जसर� वस्तुलाई डोर�ले तानेमा, गुरुत्वाकषर्णलाई डोर�ले हुने ठाडो लाइनमा मािथको कतै हुने गदर् छ। र, अक� एउटा
िभन्न ठाउँ मा ताने, गुरुत्वाकषर्ण त्यह� तानेको डोर�को लाइनमािथ कतै हुने गदर् छ। त्यो दब
ु ै िसधा लाइनको कर्श गरे मा, त्यो
गुरुत्वाकषर्ण हो।

िचत्र 9-12
सेन्टर अफ गर्ािभ�टको ठ�क मािथको �स्थरता

से�र अफ ग्रािभिटको िहसाब िविध
सेन्टर अफ गर्ािभ�टभन्दा छु�ट्टनु

िचत्र 9-13

से�र अफ ग्रािभट
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बाङ्गो ह�ल्लएर खतरा

9.2.3.

वस्तुको �स्थर (िस�टङ (suwari) ) (पाठ्यपुस्तक p.191)

रो�कएको वस्तुमा श�� �दएर, के�ह कोणमातर् बंगाएर, श�� छोड्दा, सो वस्तुको प�हलेको स्थानमा फकार्उन खोजेमा, सो वस्तु

“�स्थर” छ भिनने र यो कुरालाई िस�टङ (suwari) रामर्ो भिनन्छ। �बप�रतमा, सो�ह अवस्थामा झनझन बंगाई धेरै भएमा, सो
वस्तुलाई “अन�स्थर” भिनन्छ र िस�टङ (suwari) नरामर्ो भिनन्छ।
र, बांगेको स्थानमा वस्तुलाई �बस्तारै रोक्दा “मध्यम” भिनन्छ।

［�स्थरता］

［बीच भाग］

［अन�स्थरता］

［�स्थरता］

［�स्थरता］

िचत्र 9-14 व�ुको �स्थरता

9.3.
9.3.1.

वस्तुको चाल (पाठ्यपुस्तक p.192)
गित र ितबर् गित (पाठ्यपुस्तक p.192)

आईसो�कने�टक नभएको चाल

आईसो�कने�टक चाल

िचत्र 9-15

गित र तीब्र गित

वस्तुको चालको िछटो �ढलोको मातर्ा दे खाउने प�रमाणलाई गित भिनन्छ र युिनट समयमा वस्तयले चालको दरु �लाई जनाउछ।
आईसो�कने�टक नभएको चालको खण्डमा, अथार्त वस्तुले गित प�रवतर्न गद� चल्ने खण्डमा, सो प�रवतर्नको मातर्ा बुझाउने
प�रमाणलाई थप �स्पड मातर्ा भिनन्छ।
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9.3.2.

जडत्व (पाठ्यपुस्तक p.194)

कामसेलले, बकेटलाई तान्दा टनर् गरौझै गदार्, बकेटले, रोटे शन गराउझै गन� �दशा को �बप�रतमा हल्लेको जस्तो महशूस भई, र,
टनर् रोक्दा बकेट रोटे शन �दशामा ह�ल्लन्छ।
यो, वस्तुको बा�हरबाट श��को पर्योग नभएसम्म, रोकेको समयमा िनरन्तर रो�कने अवस्था जार� भई, चलेको बेलामा त्यह�
गितमा चलौ झै गन� पर्कृ ितलाई जडत्व भन्छ।
यसलाई �बप�रत ढँ गमा भन्दा, रो�करहे को वस्तुलाई चलाउने, चलेको वस्तुको गित र �दशा प�रवतर्न गनर् बा�ह�र श�� जरुर� भई।
गितको प�रवतर्न जित ठू लो छ, या व�स्तको तौल जित छ, यस्मा लाग्ने श�� पिन ठू लो भई, सामानलाई एकाएक ताने उचाल्ने,
चिलराखेको वस्तुलाई एकाएक रोक्ने गदार्, अत्यािधक श��को जरुर� हुन्छ। वायर रोप झट्काले का�टने पिन हुनसक्ने, यी कारणहरूले
हो।
र, ड्याग साबेल आ�दले, बकेटमा सामान हाल्ने, एकाएक टनर् गन�, टरनलाई अचानक बन्द गन� गदार्, जडत्वको कारण िगयरमा
ठू लो श�� प�र, िगयरमा क्षित पुग्ने खतरा हुन्छ।

9.3.3.

केन्दर्ापसारक श��, केन्दर्�करण श�� (पाठ्यपुस्तक p.194)

सामानलाई बाधेको डोर�को एकपट्ट� समातेर, सामानमा घुमाउरो गित गरे मा, हात चाँ�ह सामान भएको �दशामा तािनन्छ।
सामानलाई िछटो बाध्यो भने, हात चाँ�ह अझै बिलयोग�र तािनएको महशूस हुन्छ। यो समयमा, डोर�बाट हात हटाएमा, तौल हात
हटाको समयको स्थानबाट ट्यान्जेन्ट �दशामा उडे र गएर, गोलाकार गित हुँदैन।

सेन्टर
वस्तु

(हात)

िचत्र 9-17 के�ापसारक श��, के�ीकरण श�� (a)

यसर�, वस्तुले गोलाकार गित गनुर् परे मा, वस्तुमा भएको श�� (मािथको उदाहरणमा, हातले डोर�बाट कर्श भएर तौल
र् छर् । यो वस्तुलाई गोलाकार गित गराउने श��लाई केन्दर्�करण श�� भिनन्छ, यससँग श��को
तािनरहे को श��) पर्योग गनुप
मातर्ा एकै भई, �दशा �बप�रत भएको श�� (मािथल्लो उदाहरणमा हात तान्ने श��) लाई केन्दर्ापसारक श�� भिनन्छ।
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िचतर् 9-18 मा जसर�, बूममा बकेटलाई झुन्डाएर काम गद� गदार् अचानक टनर् गरमा, बकेटको केन्दर्ापसारक श��ले,
रो�कको अवस्ताको कायर् रे �डएसभन्दा ठू लो रे �डएसले घुम्छ। यो खण्डमा, बकेटलाई गोलाकार गितमा गराउने केन्दर्�करण
श��लाई, बकेटमा पर्योग गन� तेल (W), वायर रोपको बकेटलाई सपोटर् गन� श�� (P� ) संयु� बल (F) हो।

िचत्र 9-18 के�ापसारक श��, के�ीकरण श��(b)

र, टनर् गदार् कायर् रे �डएस एकै समयमा, बकेटको घुम्ने गित िछटो नभएमा, केन्दर्ापसारक श�� अझै ठू लो भई, प�रणाम,
बकेट झन झन बा�ह�र भागमा िन�स्कने भई, िनमार्ण मेिसन ढाल्न सक्ने पिन हुनसक्छ।
जस्तै, ट्याक्टर साबेल, मोटर गर्ेडर आ�दले स्लोप ओिलर्दा, अचानक स्टे �रङ काटे मा, मािथको कारण, ट्याक्टर साबेल,
मोटर गर्ेडरको गुरुत्वाकषर्ण केन्दर्मा केन्दर्पर्सारकले काम ग�र, स्लोप कोणमा थप, बा�हर प�ट्ट श��शाली रुपले तािनने
हुन्छ र ढल्ने खतरा ठू लो हुन्छ।
र, स्लोप आ�दमा ड्याग साबेलमा माटो हालेर टनर् गनुप
र् रे मा, कायर् उपकरण र बालुवा माटोको दर्ब्यमानमा अझै
केन्दर्ापसारक श�� लािग, ढल्ने खतरा ठू लो हुन्छ।

िचत्र 9-19 के�ापसारक श��को कारण ढल्ने

107 (NE)

9.3.4.

घषर्ण (पाठ्यपुस्तक p.196)

1･･･स्टा�टक धषर्ण श�� र अिध�म स्टा�टक धषर्ण श��
वस्तु र वस्तु धोट्यो भने, धषर्ण श�� भन्ने पर्ितरोध घट्छ। वस्तुलाई भुई या बोडर् को मािथ राखी, सो वस्तुलाई ठे ल्ने तान्ने गरे र
हल्लायो भने, के�ह हदभन्दा कमको श��ले ठे लेपिन चल्दै न, यो उिछन्यो भने चल्न सुरु गछर् । यो िलिमट भन्दा तलको धषर्ण
श��लाई स्टा�टक धषर्ण श�� भिनई, िलिमटको धषर्ण श��लाई अिध�म स्टा�टक धषर्ण श�� भिनन्छ।

िचत्र 9-20 �ािटक धष�ण श��

अिध�म स्टा�टक धषर्ण (F) = μ×िसधा श�� (W)

अिध�म स्टा�टक धषर्णले िसधा श��सँग कन्ट्यक्ट सतहको अवस्थासँग सम्ब�न्धत भई, कन्ट्यक्ट सतहको मातर्ासँग
सम्ब�न्धत हुँदैन। वस्तुले भुईको मािथ िचप्लेर चल्लापिन, सधै के�ह श�� थपेर गरे न भने बन्द हुन्छ। यो, चल्दापिन स्टा�टक धषर्ण
श�� भएको कारणले हो। यसलाई गितशील धषर्ण श�� (मोशन घषर्ण पिन भिनन्छ।) भिनई, अिध�म स्टा�टक धषर्णभन्दा सानो
हुन्छ। साधन चिलराख्दा बर्ेक नलागन्ने (जडत्व श�� पिन थ�पने हुनाले हो) यो कारणले हो।
�बजुलीको ज्ञान (पाठ्यपुस्तक p.200)

9.5.
9.5.1.

�बजुली पर्ेसर, करे न्ट र पर्ितरोधको सम्बन्ध (पाठ्यपुस्तक p.201)

�बजुली, इले�क्टर्क स�कर्टको ईले�क्टर्क रे िसस्टान्स (ｵｰﾑ: Ω) बराबर भएमा, भोल्टे ज (भोल्टे ज: V) जित ठू लो त्यित नै ठू लो
एम्पेअर (एम्पेअर : A) हुन्छ र रे िसस्टान्स जित ठू लो (जस्तै, �बजुलीको तार जित मिसनो) एम्पेअरमा पर्ितबन्ध हुन्छ। यो
सम्बन्धलाई �विधमा बुझाउदा यस पर्कार भई, यसलाई ओमस ् लअ भिनन्छ।
करे न्ट (ए�म्पएर : A) = ईले�क्टर्क पर्ेसर (भोल्ट : V) / पर्ितरोध (ओहम : Ω)।
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9.5.2.

�बजुलीको खतरा (पाठ्यपुस्तक p.202)

मािनसको केह� भाग चा�ज�गमा छोए, श�ररमा करे न्ट बग्नेलाई चा�ज�ग भिनन्छ। झनझन महशूस गन�दे�ख मांसपेिशमा कठोरपन
महशूस, नशामा लठ्ठपन, साथै मृत्युसम्म हुन्छ। करे न्टको लेभल, करे न्ट लागेको अवस्था (ओिसलो ठाँऊ, पिसना आएको,
�बजुिलको रुट, �बजुिलको करे नट फ्लोको मातर्ा, करे न्ट लागेको अनराल) मा भर पछर् तर, सामानयतय, कम्युिनकेशन र डाइरे क्ट
करे न्ट मािनसको श�ररमा बगेमा, धेरैजसो यसअनुसारको �स्थित हुन्छ।
तािलका 9-3 करे � श�ररमा बगेको बेलाको �रया�न
युिनट एम्पाएर (िमली एम्पाइर)
कम्युिनकेशन (AC)

इले�क्टर्क झटकाको पर्भाव

डाइरे क्ट करे न्ट (DC)

म�हला

पुरुष

पुरुष

म�हला

1. अिलकित झनझन हु न्छ

2. गाहर्ो ग�र दुखाउने झट्का
(तर मांसपेशीमा चाल हुन्छ)

3. गाहर्ो ग�र दुखाउने झट्का

(मांसपेशीमा कठोरता, सास फे नर् क�ठनाई)

4. एकाएक मृत्यु हु ने सम्भावना हु न्छ

नोट) 1mA भनेको 1/1000A (एम्पीयर) हो।

श�ररको रे िसस्टान्सलाई, छालाको रे िसस्टान्स र श�ररको िभतर्ी भागको रे िसस्टान्समा �बभाजन ग�रएको छ। छालाको रे िसस्टान्स,
छाला सुख्खा भएको �स्थितमा लगभग 10, 000Ω (ओम) हुन्छ तर पिसनाले हात-खुट्टा र लुगा िभजेको छ भने, 500~1, 000Ω
मा झछर् । श�ररको िभतर्ी भागको रे िसस्टान्समा लगभग 500Ω हुन्छ।

न्यूनतम आइसोलेशन दुर� (m)

टर्ान्सिमशन
भोल्टे ज (V)

शर्म मापदण्ड ब्यूरो

�बजुली कम्पनीको

1.0 भन्दा बढ�

2.0 भन्दा बढ�

िनद� शक सकुर् लर*

100・200 तल

ल�क्षत मान

टर्ान्सिमशन लाइन

�वतरण लाइन

स�कर्ट

तािलका 9-4 �ानेल िबजुलीको तारबाटको छु �ाउने दू री

(नोट)* सन ् 1975 साल �डसेम्बर 17 ता�रक पर्ाथिमक आ�टर् कल नं 759

(�वतरण लाइन)

सुरक्षा
अक� तफर्

सुरक्षा

टर्ान्सफमर्रसम्म,
हाई पर्ेसरको
लािग ध्यान �दन
जरुर�

लो पर्ेसर
पोल टर्ान्सफामर्र

ओभरहे ड गर्ाउण्ड वाएर

सुरक्षा
सुरक्षा

(नोट)

सुरक्षा

रोड साइड

टर्ान्सिमशन लाइन

�वशेष हाई

सुरक्षा

हाई पर्ेसर
रे खा�ङ्कत

(टर्ान्सिमशन लाइन)
सुरक्षा

हाई पर्ेसर �वतरण

पावर लाइनको धेरै भागमा �स्टल टावर
यु�टिल�ट पोल भएको खण्डमा ध्यान
�दनुपन�
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छुट्याउने दूर�

9.5.3.

ब्याटर्�को पर्बन्ध (पाठ्यपुस्तक p.204)

ब्याटर्�, �व�ुितय उजार्लाई रासायिनक उजार्मा प�रणत ग�र स्टोर (यसलाई चारज भिनन्छ) गरे र, चा�हएअनुसार �व�ुितय उजार्को
�हसाबले िनकाल्न (यसलाई चाजर् स्टोर भिनन्छ) स�कने कुरालाई भिनन्छ। बतर्मानमा पर्योगमा भएको ब्या�टर्मा, लीड-एिसड ब्याटर्�
र अल्कार� -एिसड ब्या�टर्को 2 पर्कार हुन्छ।
ब्याटर्� पर्बन्धमा, �वशेषग�र, सावधानी �दनुपन� कुराहरू यस पर्कार छन ्।
① सधै धुलो र फोहर िनकाली, सफा गरे र रा�े (िलक (इले�क्टर्क स्टोर) को प�हलो �स्थितमा हुन्छ।)।
② �ड�स्टल पानी H (High) हाइ लेभलबाट L (Low) लो लेभलको �बचमा हुनेग�र चाजर् गन� (डाइल्युट सल्फ्यू�रक एिसड नहाल्ने)।
③ �ड�स्टल पानी धेरै नहाल्ने (चु�हएर िमशर्णमा प�रवतर्न आउछ।)।
④ ब्या�टर् िलकुइडको लेभल हरे क �फलअनुसार िमलाउने।
⑤ जबरजस्ती इले�क्टर्िस�ट स्टोर नगन�।
⑥ मनप�र पर्योग नगन�।
⑦ छोएर �बिगर्न न�दन, टिमर्नललाई बेलाबेलामा बाध्न जरुर� छै न।
⑧ स्पानर आ�दले प�ड्कने (सट हुने) नहुने ग�र ध्यान �दने।
⑨ सापेक्ष मातर्ा नाप ग�र, 1.22 ब�ढ भएमा तुरुन्त चा�ज�ग गन�।
⑩ ब्याटर्� टे स्टरले �बजुली पर्ेसर नाप्ने।
नोट) �ड�स्टल पानी थप्दा: ब्या�टर्िभतर्को िलकुइड डाइल्युट सल्फ्यू�रक एिसड हुनाले, सुर�क्षत चस्मा, सुर�क्षत पन्जा लगाउने।
छालामा लागेमा धेरै पानीले पखाल्ने। आखामा पसेमा, धेरै पानीले पखाल्न र आखाको डाक्टरलाई दे खाउने।

9.5.4.

ब्याटर्� चाजर् (पाठ्यपुस्तक p.204)

इ�न्जन चलाउदा, जेनरे टरले चाजर् गरे को हुन्छ तर, मेिसनको पर्योग सतर् र भोल्टे ज रे गुलेटर को सेट ग�रएको भोल्टे जअनुसार,
ब्याटर्�बाट पर्योग भएको �बजुली पयार्� तयार� नहुने केश हुन्छ। यस्तो बेलामा, त्यसै अवस्थमा पर्योग गरे मा, ब्याटर्�को �जवन कम
हुने हुनालाई, स्टोर चाजर् गनर् जरुर� छ।
नोट) ब्या�टर्को चाजर्: चाजर् समयमा हाइडर्ोजन H2) ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) (O2) ग्याँस सृजना हुने हुनाले, पयार्� भे�न्टलेशन
भएको ठाउँ मा ग�र, आगो पर्योग नगन�।

110 (NE)

10. जिमन स्तर र िसिभल इं जीिनय�रं ग काम सम्बन्धी ज्ञान
10.1. ढु ँ गा र माटोको पर्कृ ित (पाठ्यपुस्तक p.207)
10.1.1. ढु ँ गाको पर्कृ ित (पाठ्यपुस्तक p.208)
1･･･जिमन प्याडको साहर्ोपन
ढु ँ गाको साहर्ोपनमा सामान्यतय चट्टान र बेडरोकको साहर्ोपनमा वग�करण ग�रएको छ। चट्टानको साहर्ोपनमा र बेडरोक को
साहर्ोपनको कम्पर्ेसन जाँजअनुसार बुझाइएको छ।
बेडरकको साहर्ोपनलाई चट्टान आफ्नै साहर्ोपनसँग िचरा र प्वालको मातर्, अथवा सतह या सर्े�डङ सतह आ�द छ, छै नअनुसार फरक
भई, आजकाल बेडरकको कुल ढु ँ गाको गुणको मूल्यलाई, जिमनको ल�च्कलोपनको तरं गको गित र चट्टान टु कर्ाको कम्पर्ेसन
जाँचअनुसार ग�रन्छ।
सामान्यतय पत्थर को कम्पर्ेसन श��, 10N/mm2~300N/mm2 जित हुने र मैदानको ल�च्कलोपनको तरं गको गित जित �ढला
हुन्छ त्यित नै साहर्ो बेडरोक भिनन्छ।
वग�करण

तािलका 10-1 ढुँ गाको कडापन आिदको वग�करण

कम्पर्ेसन श�� (N/mm2)

ढु ँ गा पर्कारहरूको उदाहरण

इला�स्टक वेभ भेलोिसट� (km/s)

हलुका ढु ँ गा

1.5 तल तृतीय अिगर्लािसयस चट्टान, बलौटे ढु ँ गाको एक भाग
तृतीय से�डमे�न्टर् चट्टानको धेरै भाग

मध्यम साहर्ो चट्टान

मध्यम, पालेओजोइक कालको से�डमे�न्टर् चट्टान
आइ�जिनएस चट्टान, मेटामो�फर्क चट्टानको धेरै भाग

साहर्ो
चट्टान
150 भन्दा बढ�

सुपर साहर्ो
चट्टान

5.0 भन्दा बढ� चाटर् , गर्ेव्याक, ग्याबर्ोको एक भाग
डोलेराइट आ�दको आइ�जिनएस चट्टानको एक भाग
गेिनस, क्वारट्ज िसस्ट, होनर्फेल्स

10.1.2. माटो (पाठ्यपुस्तक p.209)
1･･･माटोको पर्कार
माटो चट्टान ढु ँ गा टु कर्ा भई, पातलो कोण बिनई, इरोजन भएर, हावा या पािनले बोकेर जम्मा ग�र, बोट �बरुवा कु�हएर जम्मा भई,
ज्वालाको खरानी जम्मा अएर बनेको हुन्छ।
यो माटोको वग�करणमा �बिभन्न �विध छन ्, सामान्यतय माटो सामागर्ी भनेको, माटो बन्ने सामागर्ीमध्ये माटोको कणहरूको कण
आकार 75mm तलकोलाई भिनन्छ। यो माटोको संरचना गन� कणबाट माटोको नाम िचतर् 10-2 मा विगर्करण ग�रएको छ।

आकार

क्ले

िसल्ट

फाइन बालुवा

कोअसर्आकार

फाइन गर्ाभेल

बालुवा

मध्यम गर्ाभेल

गर्ाभेल

िचत्र 10-2 कण आकार वग�करण
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कोअसर् गर्ाभेल

2･･･माटोको बनावट

व्य��गत (माटो कणहरू)

W

: माटोको कुल मास

ग्याप

Ws : माटो कणहरूको दर्ब्यमान

ग्यास
तरल पदाथर्

Ww : पानीको दर्ब्यमान
Wa : हावाको प�रमाण (＝0)
V

: माटोको कुल मातर्ा

हावामा
पानी

Vs : माटो कणहरूको तौल
Vw : पानीको प�रमाण

माटो कण

Va : हावाको प�रमाण
V

: माटोको ग्यापको मातर्ा

िचत्र 10-4 माटोको बनावट

3･･･माटोको अवस्था बुझाउने मुख्य शब्दहरू
① घनत्व
माटोको सुख्खापनको घनत्व = माटो कणहरूको दर्ब्यमान (Ws) / माटो सम्पूणर् प�रमाण (V)
माटोको ओिसलोपनको घनत्व = माटो कणहरूको दर्ब्यमान (Ws) + पानीको मातर्ा / माटो सम्पूणर् प�रमाण (V)

② माटोमा पानीको अनुपात
माटोमा पानीको अनुपात = ग्यापको िभतर्हुने पानीको दर्ब्यमान (Ww) /माटोकाकोणको दर्ब्यमान (Ws) × 100%
③ ग्याप
ग्याप = (पानी समेटेको मातर्ा Vs) +पानीले ओघटे को मातर्ा (Vw) ) /माटोकाकोणको दर्ब्यमान (Vs)

④ माटोको स्याचुरेशन
माटोको स्याचुरेशन=ग्यापको िभतर्हुने पानीको मातर्ा (Vw) /माटोको ग्यापको मातर्ा (Vs) × 100%
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4･･･माटोको ट्या�म्पङ

माटोलाई बा�हरबाट बल थप्योभने, माटोको कोणको ग्यापको हावा बा�हर िन�स्कन्छ र, कोण एकआपसको िमल अझै रामर्ो हुन्छ।

प�रणाम, कोणको ग्याप कम भएर, माटोको मातर्ा घ�ट, धनत्व बढ्छ।

यस्लाई माटोको ट्या�म्पङ भिनन्छ। ट्या�म्पङ गरे को माटोको बिलयोपन बढ्छ र पानी पस्ने क्षमता कम भई, वषार्को पानी�वरु�

बिलयोपन बढ्छ। �फिलङ (morido) कायर् गन�बेलामा, अवस्य ट्या�म्पङ गनर्लाई, यस पर्कारले �फिलङ (morido) को श��को
बृ�� र पानी पारगम्यताको घटे र �फिलङ (morido) को �स्थरता पर्ा�को लािग हो।
लोड
लोड

ट्या�म्पङ

पानी र हावा

पानी र
हावा

पर्कृ ितको माटो

िचत्र 10-5

ट्या�म्पङ समापन

माटोको �ा��ङ बनावट

5･･･जिमन प्याडको बिलयोपन

जिमनको बिलयोपनलाई सपोटर् श�� भिनन्छ।

जिमनको सपोटर् श�� भनेको, गरुं गो सामान चढाएको समयमा अिधक श�ब्सडे न्स नहुनेग�र, 1 ㎝ को श�ब्सडे न्स हुनलाई, जरुर�

सामानको मातर्ाको बिलयोपन (10N/㎜ 2) नापी जिमनको संख्या या सपोटर् श�� संख्या (Kभ्याल्यु) ･(10N/㎜ 2) ले बुझाउछ।
1 ㎝ जित श�ब्सडे न्स हुनलाई चाहने सामानको मातर्ा ठू लो जित छ, जिमनको सपोटर् श��पिन त्यितनै ठू लो हुन्छ।

6･･･जिमन प्याडको साहर्ोपन

जिमन सतहको साहर्ो र नरमपन जनाउने कोन इन्डे क्स र Nभ्यालूको पर्योग हुन्छ। कोन इन्डे क्स भनेको, नरम जिमनमा िनमार्ण

मेिसन चलाउदा, बेडरकको साहर्ोपनलाई ना�प, िनमार्ण मेिसन चलाउन सा�कन्छ स�कन्न िनणर्य गदार् पर्योग गन� (तािलका 10-3
हे न)� ।

तािलका 10-3 कोन इन्डे क्स

मेिसनको �किसमहरू
मध्यम स्केल स्वाम्प बुलडोजरको उदाहरण

कोन इन्डे क्स

(N/mm2)

कन्ट्याक्ट पर्ेसर (N/mm2)

0.3 मािथ

मध्यम स्केल बुलडोजरको उदाहरण

ठू लो स्केल बुलडोजरको उदाहरण
स्कर्ेप डोजर

(स्वाम्प बुलडोजर आकार)

टो टाइप स्कर्ेपर
मोटर, स्कर्ेपर
डम्प टर्क
नोट) तािलका 10-3 माटोको पर्कारअनुसार के�ह फरक
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(लोड क्षमता)

7･･･माटो मातर्ाको प�रवतर्न
माटोको संरचनामा, माटोको कोण, पानी र हावाबाट भएको हुन्छ। त्यसकारण, मैदानको माटो खनेर छोडे को बेलाको माटोको थुपर्ो
र, छोडे को माटोलाई ट्या�म्पङ गरे को माटोको थुपर्ो फरक-फरक हुन्छ। खनेर िनकालेको माटोको तौल र जिमनको माटोको तौलको
औसतलाई खनेको माटोको तौलको प�रवतर्न दर भिनन्छ र L ले जनाउछ। एकाितर, राभेल नगरे को माटोलाई ट्या�म्पङ गरे को
समयको माटोको तौलको औसतलाई ट्या�म्पङ माटोको तौलको प�रवतर्न दर भिनन्छ र C ले जनाउछ।
L (खनाईको माटो मातर्ाको प�रवतर्न दर) = ट्या�म्पङ माटोको तौल (m3) /जिमनको माटोको तौल (m3)
C (ट्या�म्पङ ग�रएको माटोको तौलको प�रवतर्न दर) = ट्या�म्पङ माटोको तौल (m3) /जिमनको माटोको तौल (m3)

“माटो प�रमाणको प�रवतर्न दरL” माटोको गुणअनुसार फरक हुन्छ र, सामान्यतय, चट्टान, सुसङ्गत माटो, बालुवा िमिसर्त
माटो, बालुवाको कर्ममा सानो भई, माटोको ढु वानी योजनामा पर्योग ग�रन्छ। र, “माटोको प�रमाणको प�रवतर्न गर C” लाई,
बालुवा भन्दापिन कोण सानो माटोमा 1 भन्दा तल भई, माटोको �बतरण योजन बनाउने समयमा पर्योग ग�रन्छ।
तािलका 10-5 माटो मात्राको प�रवत� न दर

नाम
चट्टान अथवा
ढु ँ गा

साहर्ो चट्टान
मध्यम साहर्ो चट्टान
हलुका ढु ँ गा
रक मास, कोबल स्टोन

गर्ाभेल
िमिसएको ढु ँ गा

गर्ाभेल
साहर्ो पर्कारको माटो
कन्सो�डशन गरे को साहर्ो माटो

बालुवा
सामान्य माटो

बालुवा
रक मास, कोबल स्टोन िमिसएको बालुवा

साहर्ो पर्कारको माटो
रक मास, कोबल स्टोन िमिसएको बालुवा माटो

सुसङ्गत माटो
आ�द

सुसङ्गत माटो
गर्ाभेल िमिसएको सुसङ्गत माटो
रक मास, कोबल स्टोन िमिसएको सुसङ्गत माटो

नोट) माटोको गुणअनुसार औसत प�रवतर्न दरको अनुमानलाई दशार्एको छ

मैदान
① मैदान माटोको थुपर्ो

② लुज ग�रएको माटोको थुपर्ो

③ ट्या�म्पङ माटोको थुपर्ो

िचत्र 10-6 माटो मात्राको प�रवत�न दर
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10.2. प�हरोको कारण र संकेत (पाठ्यपुस्तक p.218)
1･･･प�हरो जानुको कारण
पर्ाकृ ितक अवस्थामा भएको स्लोप, लामो वषर्, म�हनाको अन्तरालमा प�हरो नगएको कारण, स्लोपको आकार बनाएको माटोको
प�हरो जानसक्ने क्षमतासँग लड्न सक्नेग�र बिलयो भएकोले हो।
तर, यो लामो समय �स्थर रहे को स्लोप या ढलान पिन,
① पानी पनार्ल,े जम्ने, प�ग्लने गरे र प�हरो जान्छ।
② खासमा जिमनको गुण र माटोको गुण बोकेको प�हरो जान स�जलो अन�स्थर जिमनको बनावट, सतह, अिनरन्तर माटोको गुण,
अग्लो गर्ाउण्ड वाटर लेभल, वेद�रं ग जस्ता कमजोर पाटाले खन्ने िनमार्ण काम र वषार्तले झनै पर्भा�वत भएर, प�हरो जान्छ।
यो बाहे कको प�हरो जाने कारणहरू,
① खनेर गरे को िनमार्णको लािग सव�क्षणमा भेट्न नस�कएको सतह र कमजोर सतह हुनाले

② योजनाभन्दा ब�ढ आ�द योजनाभन्दा फरक काम भए

③ ब्ला�स्टङ (happa) या िनमार्ण मेिसनले हुने थकार्न, झट्काको पर्भाव

④ सुख्खापनले बालुवा माटोको कोणको टा�स्सने श�� कम ग�र, सुसङ्गत माटोमा िचरा पन� र प्वाल

आ�दले हुनेपिन गछर् ।

यस्ता, प�हरो रोकथामको लािग हातले खन्दा, जिमनको पर्कारअनुसारको खन्ने सतहको उचाइ र स्लोपको मानकलाई तािलका

10-7अनुसार िनधार्�रत गरे को छ। मेकािनकल खन्ने काममा, यो मानकलाई आधार बनाउन जरुर� छ।
तािलका 10-7 खन्ने सतहको स्लोप र उचाइको मानक
खन्ने सतहको उचाइको मानक र स्लोप

मैदानको �किसमहरू

रक मारा साहर्ो
क्लेबाट बनेको
मैदान

5m मािथ
5m तल

बालुवाबाट
बनेको मैदान

ब्ला�स्टङ
(happa)
आ�दले प�हरो
जान स�जलो
अवस्थाको
मैदान

5m मािथ

2m～5m तल

त्यसबाहे कको
मैदान

75° कम

90° कम

2m तल

75° कम

90° कम

अथवा
35° कम

अथवा
45° कम
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5m तल

2m तल

60° कम

2･･･बर्े�कङ्गको पर्कार
① टे ढो, स्लोपको सतह (nori men)
स्लोप या स्लोपको सतह (nori men) को प�हरो, सामान्यतय स्लोप र स्लोपको सतह (nori men) मा भएको एक �किसमको
सतहमा जाने गछर् । यस्लाई प�हरो सतह या िचप्लो सतह भिनन्छ। िचप्लो सतहमा, धेरै जसो, बकर् सतह हुन्छ। र, माटोको
पर्कारअनुसार िचप्लो सतहपिन प�रवतर्न हुन्छ। यस्तो पर्कारको प�हरोको घटना, वषार्तपिछ हुन स�जलो हुन्छ।
② िसधा स्लोपको सतह (nori men) को खण्ड
िसधा स्लोपको सतहमा (nori men), टे डो स्लोपको सतह (nori men) को बेलाभन्दा पिन प�हरो जान स�जलो हुन्छ।
िचतर् 10-7 (a) मा सुख्खापनअनुसार, बालुवा माटोमा सुसंगत माटोमा टा�स्सने श�� गुमाएर, िचरा पन� हुनाले, स्लोपको सतह

(nori men) को मािथ भाग उक्केर झछर् ।
िचतर् 10-7(b) मा सबैभन्दा धेरै धट्ने प�हरोको पर्कार, स्लोपको चुचुरोमा कर्याक भई, िचप्लो सतह बन्दछ।
िचतर् 10-7(c) मा कमजोर गुणको माटोको कारणले हुन्छ, जिमन सतह दब
ु ेर, स्लोपको पुच्छर न�जकितर उ�स्कन्छ।

िचत्र 10-7

िसधा (nori men) को पिहरोको उदाहरण
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र, जानकार�को लािग तािलका 10-8 ले प�हरोको पर्कृ ित दे खाएको छ।
तािलका 10-8 �ोपको सतह (nori men)
ढु ँ गाको प�हरोको प्याटर्न

प�हरोको सतह नग�हरो, सानो स्केलको प�हरो

रक मास एउटा अथवा एकभन्दा ब�ढ मातर्ामा खस्ने कुरा (रकफल पर्कार)

I पर्कार

पत्थरको प�हरोको प्याटर्न
गर्ानाइट

धुिलएको
गर्ेनाइट पर्कार

टु �कर्ने ठाउँ मा धेरै भएको ढु ँगा

कडा र नरम अल्ट�रङ लेयरको ढु ँ गा

टे लस �डपो�जट

टे रस गर्ाभ�ल लेयर

धुिलएको गर्ेनाइट पर्कार

(टे लस पर्कार)

(कोन्ग्लोमेराट टाइप)

(प्याज आकार संरचना पर्कार)

प्युमीस आकारको रकफल (पेलेबल पर्कार)

बोल्डर पर्कारको रकफल (डर्प-आउट पर्कार)

िचराअनुसार वग�करण ग�रएको ढु ँ गा, िचराअनुसार रकफल हुने टाइप हो।

रक मास, कोबल स्टोन, बोल्डरको साथै, त्यसमा पिन गर्ाभेल बीच �फिलङ सामान
(म्या�टर्क्स) लाई सेिमकन �डगर्ी कम पर्कारको खण्डमा, यो �फिलङ सामान, वेद�रं ग, इरोजन
भई, बोल्डर तैरेर, सन्तुलन �बगर्ेर खस्ने पर्कार हो।

पभ�एस लेएर
�स्पर्ङ्ग पानी

नरम ढु ँ गा अथवा

इम्पिमर्एबल लेएर

प�हरो

टु �कर्ने ठाउँ मा धेरै भएको ढु ँगा

कडा र नरम अल्ड�रङ

सं�क्ष� माटो
अथवा टपशोइल

कोलोम्नर जोइन्ट भएको ढु ँ गा

लेयर

अनकन्सोिलडे टेड मोटो र

ढु ँ गाको पेलेबल पर्कार, कोल्याप्स पर्कार बर्े�कङ्ग

इम्पपिमर्एबल लेएरको
उप�स्थित

डे बर्ी फ्लो पर्कार

प�हरोको �स्पिलङ्ग, कोल्याप्स पर्कार बर्े�कङ्ग

ढु ँ गाको जोइन्टअनुसार बर्े�कङ्ग हुने िम�डयम स्केलको बर्े�कङ्ग भिनन्छ। खनाईअनुसार,

प�हरो या हाडर् प्यानको रकमास खनाईमा भर प�र, स्टर्े स मु� भई, वेद�रं ग �वकास भई,

सम्भाव्य पर्कारको टु �कर्ने ठाउँ खोिलइ, त्यसमा वषार्को पानी आ�द पसेर, कमजोर बनाई,

त्यसपिछ वषार्को पानी आ�दलाई स्वसेर, टु �कर्ने पर्कार भई, प�हरोको बर्े�कङ्गमा सबैभन्दा

पर्तक्षरुपमा िचप्लो सतह भएर, टु �कर्ने धेरै हुन्छ।

धेरै पर्कारमा पछर् ।

बर्े�कङ्ग सतह फरा�कलो अथवा ठू लो क्षेतर्मा खस्नु

IIIपर्कार

बे�ड्डङ्ग, जोइन्ट

डाइक अथवा
फर्य्कचर सर्ो�डङ

�डप स्लोप

�डगर्ी आ�द

फर्य्कचर, डाइक

टु टेको माटोको �स्लप डर्प

स्ट्र्याटम, जोइन्टको �डप स्लोप

ठू लो स्केल बर्े�कङ्ग (रक माराको िचप्लाई)
रक मारािभतर् अत्यािधक मातर्ामा श�� कमजोर लाइनहरू (िचरा हुने, फर्य्कचर सतह,

क्ले तह

डाइक आ�द) �वकास भई, सो कमजोर लाइनहरूमा �स्लप डर्प गन� पर्कार हो। टे डो र कमजोर
लाइनको �स्थित, स्लोपको एन्गल आ�दको सम्बंधअनुसार बर्े�कङ्ग स्केल िनधार्�रत हुन्छ।

सुसङ्गत माटोको सकुर्लर रप्चर

त्यसबाहे क अन्तय ितर अपिलफ्ट हुने सम्भावना पिन हुन्छ।

ठू लो स्केल बर्े�कङ्ग (प�हरो पर्कार)
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कम्पो�जट स्लाइ�डङ

3･･･बर्े�कङ्गको पर्कार
माटो प�हरो जानको लािग, समान्यतय केह� न केह� संकेत हुन्छ। सामान्यतय, प�हरो जाने सतहमा कर्याक र पर्ेसर सृजना भई,
अथवा खन्ने स्लोपको सतह (nori men) मा सानो प�हरो दे �खन्छ। र, रुखको जरा भािचएको आवाज या, ढु ँ गाको खण्डमा असामान्य
आवाज सृजना भई, सपोटर् सु�वदा बनाइएको खण्डमा सामागर्ी हाराम हुने, स्कुइक भएरपिन प�हरोको खतराको संकेत हो। �वशेषग�र,
वषार्त पिछ के�ह समयप�ात, फे�र, माटो जम्ने, प�ग्लने ग�र प�हरो जान धेरै छ।
माटोको प�हरोले हुने खतरालाई रोकथाम गनर्को लािग िनमार्ण मेिसनको चालकले, कार अगा�ड माटोको गुणको �स्थित र स्लोपको
चुचुरो, बमर्, स्लोपको सतह (nori men) आ�द कर्ाक र कोल्याप्स छ, छै न िन�य गन�। र, कायर् अन्तरालमा माटोको पर्कारअनुसार
खन्ने सतहको उचाइ, स्लोपमा खन्ने सँगसँगै, नसकेर खतरको पूवर् जानकार� हुनासाथ तुरुन्तै, सुर�क्षत स्थानमा आशर्य िलई,
संब�न्धत मान्छे लाई त्यो कुरा जानकार� �दन महत्वपूणर् हुन्छ।

िचत्र 10-8

ब्रेिक�को प्रकार
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10.3. िसिभल इ�न्जिनए�रङ्ग िनमार्ण �विध (पाठ्यपुस्तक p.223)

स्लोपको चुचुरो

िनकास नाली
स्लोपको सतह
(nori

men)

बमर्

उपचार (yojo)
स्यान्ड ब्याग

स्लोपको पुच्छर

स्लोप

तल्लो सतह

िचत्र 10-9

िनकास नाली

�ोप बनाउने ओपन कटको िविधको उदाहरण

एन्कर

िनमार्ण वस्तु
टाइरोड
माटो रोक्ने पखार्ल
(b) टाइरोड �विध

जरा गडे को भाग

�स्टल रड अथवा PC �स्टल तार
(a) इ�न्डपेन्डे न्ट �विध

मोटर् र
(c) अथर् एन्कर �विध
�टम्ब�रङ्ग
वािलङ

कट एण्ड पेस्ट

कट एण्ड पेस्ट

इन्टरिम�डएट पाइल

बर्ाकेट

माटो रोक्ने पखार्ल

इन्टरिम�डएट पाइल

(d) कट एण्ड पेस्ट

िचत्र 10-10 माटो रो�े ओपन कटको िविधको उदाहरण
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वािलङ

माटो रोक्ने पखार्ल

कट एण्ड पेस्ट

िचत्र 10-11

िचत्र 10-12

आइ�ा� िविधको उदाहरण

ट� �कट िविधको उदाहरण
जिमन सतह

1 पिछ
माटो रोक्ने पखार्ल

2 पिछ

3 पिछ

िचत्र 10-13 �ाइ� आक� िविधको उदाहरण
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11. �वपद् (दघ
र् ना) को उदाहरण
ु ट

घटे को संख्या (जना)

र् नाको अवस्था िचतर् 11-1 अनुसार रहे को छ।
िनमार्ण व्यवसायमा हुने �बदा 4 �दन ब�ढको मृत्यु �वपद्/दघ
ु ट

िचतर् 11-1 िनमार्ण व्यवसायमा हुने �बदा 4 �दन ब�ढको मृत्यु, चोटपटक �वपद्/दघ
र् नाको अवस्था
ु ट

(पूव� जापान भूकम्प र सुनामीलाई पर्त्यक्ष कारक मान्ने बाहे क)
र् नाबाट �झ�कएको
र, 2017 साल (हे इसेइ 29 साल) िभतर्मा घटे को, �बदा 4 �दन ब�ढको मृत्यु, चोटपटकको �वपद्/दघ
ु ट
�वपद्/दघ
र् ना धट्ने कारणलाई कारक त�वअनुसार समगर् गरे मा, िनमार्ण मेिसन आ�दको कारणले भएका मृत्यु, चोटपटक
ु ट
अन्तगर्त लगभग 56% समतल जिमन, ढु वानी, लोड कामका साथै खन्ने काम, लगभग 15% �वघटन काममा पदर् छ।

(नोट) स्वास्थय, शर्म तथा कल्याण मन्तर्ालय, शर्म �वपद्/दघ
र् ना सृजना अवस्था, कायर्लयको सुरक्षा साइट: शर्म �वपद्/दघ
र् न
ु ट
ु ट
कारक �वषय �व�ेषण (2017 साल िनमार्ण व्यवसाय)
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11.1. �वपद्/दघ
र् ना उदाहरण 1 कामदार ड्याग साबेलको काउन्टरवेटमा च्या�पएर (पाठ्यपुस्तक p.230)
ु ट

�वपद् (दुघट
र् ना) को
उदाहरण
घटे को साल म�हना �दन

अगस्ट 7 ता�रक
क्षितगर्स्त क्षेतर्
छातीको भाग

िनमार्णको �किसमहरू

कामको �किसमहरू

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

भवन िनमार्ण

खन्ने

2 पिछ

ड्याग साबेल

च्या�पनु

पेसा

उमेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

कामदार

68 वषर्

15 वषर्

1 �दन

�बदा 30 �दन

दुधट
र् ना अवस्था: कामदार ड्याग साबेलको काउन्टरवेटमा च्या�पयो

पानी ट्यां�क स्थापनाको खन्ने अन्तरालमा, ड्याग साबेलको काउन्टरवेटले अस्थायी धेराको �रजवर् पाइप त्यसो भएकोले, आफ्नो

रोकथामका उपायहरू

कारण

िनणर्यले पाईपलाई िनकाल्न पर्वेर ग�र, �रजवर् पाइप र काउन्टरवेटको �बचमा च्या�पयो।

1.
2.
3.

खतरा भएको ठाउँ मा पस्दा।

चालकको साइनलाई पालना गरे न।

नयाँ भनार् भएकोले �फल्डमा बानी परे को िथएन।

1. मेिसनको इन्सटल गन� ठाउँ लाई रामर्ोसँग �बचार ग�र, सुर�क्षत स्थानमा इन्सटल गन�।
2. मेिसन रोकेर सुर�क्षत भएको कुरा िन�य गरे पिछ काम गन�।
3. नयाँ भनार् िशक्षालाई सुिन��त ग�र, एकजनाले मातर् काम गनर्लाई िनशेध गन�।
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11.2. �वपद्/दघ
र् ना उदाहरण 2. ड्याग साबेल माटो छद� गदार्, चालक कट एण्ड पेस्ट र िलभरको �बचमा च्या�पएर (पाठ्यपुस्तक
ु ट
p.231)
�वपद् (दुघर्टना) को
उदाहरण
घटे को साल म�हना �दन

िनमार्णको �किसमहरू

जनवर� 13 ता�रक

िसल्ड

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

छातीको भाग

चालक

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

2 पिछ

ड्याग साबेल

च्या�पनु

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

70 �दन

मृत्यु

कामको �किसमहरू

ब्याक�फल
(umemodoshi)
उमेर

28 वषर्

45 वषर्

घटनाको अवस्थ: ड्याग साबेल माटो छद� गदार्, चालक कट एण्ड पेस्ट र िलभरको �बचमा च्या�पयो

कट एण्ड पेस्टलाई �वघटन गनर्को लागओ ब्याक�फल कायर् (umemodoshi sagyo) ले िमनी ड्याग साबेलले िथच्ने कर्ममा,
अगा�डको भाग फ्लोट हुन,े सञ्चालन िलभरले �प�डतको छातीमा लागेकोले, झनै मेिसन उवािलएर, मािथ भागको कट एण्ड पेस्ट र

रोकथामका उपायहरू

कारण

चालक िसटको िलभरमा श�रर च्या�पएर।

1.
2.
3.

िमनी ड्याग साबेलमा ओभरहे ड गाडर् जडान गरे को िथएन।
नयाँ भनार् भएको ब्य��हरूमा साधन चलाउन मास्ट�रं ग गरे को िथएन।
कायर् पर्�कर्यालाई पयार्�रुमा नबुझेका।

1.
2.
3.

िमनी ड्याग साबेलमा ओभरहे ड गाडर् जडान गन�।
पर्योग गन� मेिसनको सवार� चालकमा अनुभवी व्य�� रा�े।
साँघुरो ठाउँ को मेिसन काममा, कामको अवस्थाअनुसार कामको �विध, पर्�कर्यालाई सट�करुप बुझेर रे सपोन्स गन�।
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11.3. �वपद्/दघ
र् ना उदाहरण 3. ड्याग साबेलको बकेटबाट ब्लक कामदारमा खसेर (पाठ्यपुस्तक p.232)
ु ट

�वपद् (दुघर्टना) को उदाहरण
घटे को साल म�हना �दन

सेप्टे म्बर 2 ता�रक
क्षितगर्स्त क्षेतर्
कम्मरको भाग

िनमार्णको �किसमहरू

खोला
पेसा
ब्लक स्ट्या�कंग काम

कामको �किसमहरू

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

ब्लक िमलाउने

2 पिछ

ड्याग साबेल

उडे र आउने, खस्ने

उमेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

53 वषर्

10 वषर्

30 �दन

�बदा 90 �दन

घटनाको अवस्था: ड्याग साबेलको बकेटबाट ब्लक कामदारमा खस्यो

ड्याग साबेलको बकेटमा ब्लक के�ह हालेर, माटोमुिनको ब्लक जम्मा गन� ठाँउमा खसाली, चालकले �बना काम िसटबाट टाढा जान

रोकथामका उपायहरू

कारण

खोज्दा, ज्याकेटको पकेटमा अपरे शन िलभर अ�ड्कई, बकेटिभतर्को ब्लक खसेर, तल काम गरे राखेका कामदारलाई लाग्यो।

1.
2.
3.
4.

बकेटमा ब्लक हालेमा, ब्यान्ड आ�दको खस्नबाट रोकथाम गन� उपायहरू गरे न।
बकेटमा ब्लक हालेर उचाइमा उठाएकै अवस्थामा, �बना काम चालक िसटबाट टाढा जान खोज्यो।
बकेटमा हालेको ब्लकलाई झादार्, साइन गरे र ब्लक झान� स्थानबाट कामदारलाई अन्त सारे न।
अफ लो�डं गको समयमा मागर्दशर्क राखेन।

1.
2.
3.
4.

खस्नबाट रोकथामका उपाय �दने।
चालकले सवार� साधन चलाउने स्थानबाट टाँढा जाँदा, “बकेट आ�दको कायर् स्थानलाई जिमनमा खसाल्ने” उपाय �दने।
पर्वेश िनषेधको पर्दशर्न गन�।
मागर्दशर्कको िनयु�� गन�।
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11.4. �वपद्/दघ
र् नको उदाहरण 4 ड्याग साबेल स्लोपमा ढली, मागर्दशर्कलाई िथचेर (पाठ्यपुस्तक p.233)
ु ट

�वपद् (दुघर्टना) को उदाहरण
घटे को साल म�हना �दन

िनमार्णको �किसमहरू

कामको �किसमहरू

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

अगस्ट 6 ता�रक

पानी र ढल िनकास

कामदार

1 पिछ

ड्याग साबेल

ढल्ने

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

उमेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

छातीको भाग

कामदार

50 वषर्

18 वषर्

2 �दन

मृत्यु

घटनाको अवस्था: ड्याग साबेल स्लोपमा ढली, मागर्दशर्कलाई िथच्यो

खन्ने ठाउँ मा, पानी काट्ने काम सकेपिछ ड्याग साबेलले, �बशर्ाम स्थलमा योजना ग�रएको स्थानको ल्याण्डमास से�पङ कायर् गनर्को
लािग, घाँसको स्लोप (स्लोप एङ्गल 20 �डगर्ी) कर्श भएर चलाएको।

रोकथामका उपायहरू

कारण

त्यितबेला पल्टे र, साइडमा िनद�शन ग�रराखको इ�न्जिनएर ड्याग साबेलको तल पय�।

1.
2.
3.
4.
5.

चालक र �प�डतले बैठक भएका बाहे कको काम गय�।
�प�डत व्य�� ड्याग साबेलको कायर् रे �डएस िभतर् पस्यो।
चालकले प�हले नै, चलाउनुपन� रुटको अनुसन्धान गरे न।
बाटो बाहे को ठाउँ मा चलायो।
घाँस बाक्लो भएर, जिमन सतह िन�य गनर् स�कएन।

1. बैठक बाहे कको काम कुनैपिन हालतमा नगन�।
2. िनद�शन गदार्, भार� मेिसन कायर्को रे �डएसिभतर् पर्वेश नगन�।
3. खतरा क्षेतर् स्थलको बारे मा, प�हले नै जिमन, आकार आ�दलाई अनुसन्धान ग�र, पर्वेश िनषेध उपाय गन�।
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11.5. �वपद्/दघ
र् नाको उदाहरण 5 बैठकपिछ, ड्याग साबेलको अगा�ड �हँ ड्दै गदार्, टनर् गरे को बकेटमा ठोक्केर (पाठ्यपुस्तक
ु ट
p.234)
�वपद् (दुघर्टना) को उदाहरण
िनमार्णको �किसमहरू

कामको �किसमहरू

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

सो बाहे कका
कामदार

खन्ने

3 पिछ

ड्याग साबेल

ठक्कर लागेर

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

उमेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

छातीको भाग

कामदार

47 वषर्

10 वषर्

घटे को साल म�हना �दन

माचर् 7 ता�रक

60 �दन

�बदा 30 �दन

घटनाको अवस्था: बैठकपिछ, ड्याग साबेलको अगा�ड �हँ ड्दै गदार्, टनर् गरे को बकेटमा ठो�क्कयो

कामको बैठकको लािग ड्याग साबेलको चालक िसटसम्म पुगेको �प�डतले, बैठकपिछ ड्याग साबेलको अगा�ड �ह�डराखेको बेलामा,

रोकथामका उपायहरू

कारण

चालकले काम सुरु ग�र, टनर् भएर आएको बकेटमा ठो�क्कयो।

1. चालकले काम सुरु गनुर् अगा�ड िन�य गनुप
र् न� कुरालाई हे लचेकर्ाई गय�।
2. मेिसनको टनर्िभतर् बैठक गय�।
3. मेिसनको एकदम न�जकमा �हं ड्दै िथयो।
1. काम सुरु गनुर् अगा�ड, हनर् बजाएर सावधान गन�।
2. सुरक्षा तथा स्वस्थय िशक्षाको प�रचालन गन�।
3. एकअकार्को साइनलाई पूणरु
र् पले पालना गन�।
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11.6. �वपद्/दघ
र् नाको उदाहरण 6 बुलडोजरको जाँच सकेपिछ, कभर हाल्दै गदार् सन्तुलन गुमाएर खुट्टा च्यापेर (पाठ्यपुस्तक
ु ट
p.235)
�वपद् (दुघर्टना) को उदाहरण
घटे को साल म�हना �दन

िनमार्णको �किसमहरू

कामको �किसमहरू

कन्टर्ाक्ट अडर्र

अक्टोबर 31
ता�रक

जिमन
व्यवस्थापन

कामदार

1 पिछ

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

बुलडोजर

च्या�पनु

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

उमेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

बाँया खुट्टा

चालक

43 वषर्

10 वषर्

270 �दन

�बदा 50 �दन

घटनाको अवस्था: बुलडोजरको जाँच सकेपिछ, कभर हाल्दै गदार् सन्तुलन गुमाएर खुट्टा च्याप्यो

रफ मो�ल्डंग गद� मा, बुलडोजरको तेल स�कएर इ�न्जन जाँचको लािग इ�न्जन लभर हटायो। जाँच समापनपिछ इ�न्जन कभर लगाउदै

रोकथामका उपायहरू

कारण

गदार् सन्तुलन �बगर्ेर, चालक िसटको टे क्ने बोडर् र कर्लरको �बचमा बाँया खुट्टा च्या�पएर, बाँया खुट्टा नाड�मा चोट लाग्यो।

1. खाल्टा-खुल्ट� भएको कर्लरको मािथ काम गय�।
2. िच�प्लनसक्ने कर्लरको मािथ िच�प्लनसक्ने लामो बुट्स लगाएर काम गय�।

1. कर्लरको मािथ खाल्टाहरू िमलाउने बोडर् राखेर जाँच गन�।
2. सुरक्षासम्ब�न्ध चेतनाको उत्थान।
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11.7. �वपद्/दघ
र् नाको उदाहरण 7. बुलडोजर स्लोपबाट खिस, चालकलाई िथचेर (पाठ्यपुस्तक p.236)
ु ट

�वपद् (दुघर्टना) को
उदाहरण
घटे को साल म�हना �दन
अ�पर्ल 23 ता�रक

क्षितगर्स्त क्षेतर्
पेटको भाग

िनमार्णको �किसमहरू

बाटो

कामको �किसमहरू

कामदार

पेसा

उमेर

चालक

41 वषर्

कन्टर्ाक्ट अडर्र
2 पिछ
अनुभव वषर् संख्या
15 वषर्

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

बुलडोजर

खस्नु

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

12 �दन

मृत्यु

घटनाको अवस्था: बुलडोजर स्लोपबाट खिस, चालकलाई िथच्यो

स्लोपको सतह (nori men) काट्ने कायर्मा, बुलडोजरले खन्ने माटोलाई डो�जङ कायर्को अन्तरालमा, िथचेर िनकालेको सतहको टु प्पो

रोकथामका उपायहरू

कारण

भागभन्दा बलडोजरसँगै ढलेर बलडोजरको तल पय�।

1. डो�जङ (oshido) अगा�डको टु प्पो भागमा, खस्नबाट रोक्नको लािग हुने माटो बाँक� नभएको।
2. िनयु�� प�रवतर्नको तत्काल पिछ, सम्ब�न्धत काममा बानी परे को िथएन।
3. चालकको सञ्चालन िमसको कारण।
1. कायर् प�रचालन योजनाअनुसार, कायर्को पर्�कर्याको बारे मा स्पस्ट भई, कायार्न्वयनको अवस्था िन�य गन�।
2. चालकलाई प�रचालन �विध, कायर् पर्�कर्या, सुरक्षा सम्ब�न्ध िनद�शन िशक्षा �दने।
3. िनमार्ण मेिसन पर्योग ग�र, काम गदार्, मेिसनको पर्कारको साथै, क्षमता आ�द, कायर् �स्थित अनुसारको योजना बनाउने।
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11.8. �वपद्/दघ
र् नाको उदाहरण 8 मा�कर्ङ कायर् गन� व्य��, ब्याक गदार्को बुलडोजरको कर्लरमा पय� (पाठ्यपुस्तक p.237)
ु ट

�वपद् (दुघर्टना) को
उदाहरण
िनमार्णको �किसमहरू

कामको �किसमहरू

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

बाटो

तयार�

1 पिछ

बुलडोजर

होिमनु

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

उमेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

खुट्टाको भाग

कामदार

63 वषर्

290 �दन

�बदा 42 �दन

घटे को साल म�हना �दन
फेबर्ुअर� 15 ता�रक

40 वषर्

घटनाको अवस्था: मा�कर्ङ कायर् गन� व्य��, ब्याक गदार्को बुलडोजरको कर्लरमा पय�

�फिलङ (morido) को रोल अपको मा�कर्ङ कायर् अन्तरालमा, इम्ब्यान्कमेन्ट ब�ड �फिलङ (morido) को कायर् अन्तरालको बुलडोजरले

रोकथामका उपायहरू

कारण

अचानक �दशा प�रवतर्न ग�र, ब्याक गय�।

1. �प�डत भार� मेिसनर� कायर् ए�रयामा पर्वेश गय�।
2. काम अगा�डको बैठक नग�र, एक-अकार्को काम �वषय बुझेको िथएन।
3. बुलडोजरको चालकले ब्याक गदार्, सुर�क्षत छ, छै न िन�य गरे न।
1. भार� मेिसनर� कायर् क्षेतर्मा, ब्या�रकेड आ�द पर्योग ग�र सम्ब�न्धत बाहे कको पर्वेश िनषेध गन�।
2. भार� मेिसनर� र मान्छे को िमिशर्त कायर्मा, मागर्दशर्कलाई िनयु� गन�।
3. चालकले, कायर् क्षेतर्िभतर्को कायर् योजनालाई िन�य गरे पिछ काम सुरु गन�।
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11.9. �वपद्/दघ
र् नाको उदाहरण 9 ट्याक्टर साबेलले सामानलाई झुण्डाएर गुड्दै गदार्, कामदारलाई ठो�क्कयो (पाठ्यपुस्तक p.238)
ु ट

�वपद् (दुघर्टना) को उदाहरण
घटे को साल म�हना �दन

िनमार्णको �किसमहरू

कामको �किसमहरू

मेई 10 ता�रक

जिमन व्यवस्थापन

कामदार

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

उमेर

कम्मरको भाग

कामदार

52 वषर्

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

ट्याक्टर साबेल

ठक्कर लागेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

15 वषर्

25 �दन

�बदा 40 �दन

कन्टर्ाक्ट अडर् र

1 पिछ

घटनाको अवस्था: ट्याक्टर साबेलले सामानलाई झुण्डाएर गुड्दै गदार्, कामदारलाई ठो�क्कयो

आफ्नो िनणर्यमा, ट्याक्टर साबेलको नङमा फ्यूम (hyumu) पाइप झुण्डाई, चलाउदा, �स्पड धेरै गरे र, न�जकमा भएको कामदारलाई

रोकथामका उपायहरू

कारण

ठोक्यो।

1. आफ्नै िनणर्यमा मुख्य काम बाहे कको काममा पर्योग गय�।
2. रफ डर्ाइिभंग गय�।
3. कायर् िनद�शकलाई िनयु�� ग�रएको िथएन।
1. कायर् बैठक, अवस्य ग�र, सबैले त्यसलाई पालना गन�।
2. सुर�क्षत �स्पड िनधार्रण ग�र, त्सलाई पालना गन�।
3. कायर् िनद�शकलाई िनयु� ग�र, काम अगा�ड बढाउने।
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11.10. �वपद्/दघ
र् नाको उदाहरण 10 अन्डरगर्ाउण्डमा ट्याक्टर साबेलको बकेटमा मागर्दशर्क च्या�पएर (पाठ्यपुस्तक p.239)
ु ट

�वपद् (दुघर्टना) को उदाहरण

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

1 पिछ

ट्याक्टर साबेल

च्या�पनु

उमेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

48 वषर्

4 वषर् 3 म�हना

घटे को साल म�हना �दन

िनमार्णको �किसमहरू

कामको �किसमहरू

अग� 1 ता�रक

टनेल

कायर् लाइट

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

िशरको भाग

खन्ने व्य��

15 म�हना

मृत्यु

घटनाको अवस्था: न्डरगर्ाउण्डमा ट्याक्टर साबेलको बकेटमा मागर्दशर्क च्या�पयो।

�टम्ब�रङ्गको न�जकमा रा�खएको होइस्ट, भोलीको योजनामा भएको कामलाई हस्तक्षेप गन� हुनाले, होइस्टलाई सानर् खोज्दा,
मागर्दशर्क ट्याक्टर साबेल र �टम्ब�रङ्गको �बचमा बसेर साइन गय�।
मेिसनलाई अगा�ड बढाई, एकचो�ट स्टप (stoppu) गरे को तर, फे�र “अझै अिलकित” भनेर पुनःिनद�शन गरे कोले, चालकले

रोकथामका उपायहरू

कारण

मेिसनलाई अगा�ड बढायो (चालक िसटबाट मागर्दशर्कको हे लमेट दे �खएको िथयो।)। यो समयमा, मेिसनको बकेट र �टमब�रङ्गको �बचमा
1.
2.
3.
4.

मागर्दशर्कले बकेटको ठ�क अगा�ड पसेर साइन गय�।
चालकले मागर्दशर्कको स्थान िन�य गनर् अपयार्� हुँदाहुदै अगा�ड बढ्यो।
काम अगा�डको बैठक र काम सम्ब�न्ध आदे श र िनद�शन िथएन।
कायर् रे �डएस िभतर्को पर्वेश िनषेधको साइनमा ध्यान पयार्� भएन।

1.

मागर्दशर्कले मेिसनको कायर् रे �डएसिभतर् पसेर िनद� शन नगन�।
र, चालक दे �खने स्थानमा र�ह िनद� शन गन�।
चालकले, मागर्दशर्कको स्थान िन�य गरे पिछ चलाउने।
कामको बैठकको सञ्चालन �विध, पर्�कर्यालाई िन�य ग�र, सम्ब�न्धतहरूलाई जानकार� �दने।
�वशेषग�र, मुख्य भिनएको काम बाहे को काम गदार्, उपयु� कायर् योजनालाई िनधार्�रत ग�र, सोअनुसार कामलाई अगा�ड बढाउने।
र् े �
ि
ो े ि े
ो
र्

2.
3.
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11.11. �वपद्/दघ
र् नाको उदाहरण 11 कामदारलाई ब्याक गद� आएको मोटर गर्ेडरले टकर �दएर (पाठ्यपुस्तक p.240)
ु ट

�वपद् (दुघर्टना) को
उदाहरण
िनमार्णको �किसमहरू

कामको �किसमहरू

बाटो

समतल जिमन

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

उमेर

तल्लो पेटको
भाग

कामदार

घटे को साल म�हना �दन
जुन 20 ता�रक

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

2 पिछ

मोटर ・
गर्ेडर

ठोकेर

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको

�बपतको मातर्ा

15 वषर्

30 �दन

मृत्यु

61 वषर्

घटनाको अवस्था: कामदारलाई ब्याक गद� आएको मोटर गर्ेडरले ठकर �दयो

�प�डतले, अगा�ड बढ्दै लेभल कायर् गद� गरे को मोटर गर्ेडरको पछा�डको भागलाई �पछा ग�र, ल्याणडमास से�पङ कायर् गद� िथयो।
न�जक भई रोिलंग कम्प्याक्सन कायर् गद� गरे को टाएर रोलरले, �दशा प�रवतर्नको लािग अचानक मोटर गर्ेडरको काम अगा�ड भागमा

रोकथामका उपायहरू

कारण

पसेकोले, मोटर गर्ेडरको चालक तिसर्एर ब्याक लगेकोले, �प�डतमािथ मोटर गर्ेडरमा चल्यो।

1.
2.
3.
4.

चालकले, अगा�डबाट टाएर रोलर न�जक हुदै आएकोले, पछा�डको भागलाई पयार्� िन�य नग�र ब्याक गय�।
�प�डतले, मेिसनसँग न�जक भई, पछा�ड फक�र काम गद� िथयो।
चालक, कामदार दुबैल,े “दे �खएको・छलेर आउछ भन्ने आशा छ” जस्ता ब�ढ सोच गय�।
कायर् अविधमा �ढलो भई, कायर् स्थल पूरैको कामलाई अलमल्ल गय�।

1. चालकले, ब्याक गदार् हनर् बजाएर, पछा�ड भाग िन�य गद� चलाउने।
2. मेिसनको सहायक कामदारले, मेिसनप�ट्ट ढाड नफकार्एको पो�जशनमा काम गन�।
3. कायर्को अविधमा �ढलो भएपिन, मेिसन चलेर, धेरै कामदारहरूले काम गन� कायर्मा, अलमल्ल हुने कायर् वातावरणलाई हटाउने।
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11.12. �वपद्/दघ
र् नाको उदाहरण 12 स्कर्ेपर स्लोपबाट खिस, चालकलाई िथचेर (पाठ्यपुस्तक p.241)
ु ट

�वपद् (दुघर्टना) को
उदाहरण
घटे को साल म�हना �दन
जुन 15 ता�रक

िनमार्णको �किसमहरू
जिमन व्यवस्थापन

कामको �किसमहरू

कामदार

क्षितगर्स्त क्षेतर्

पेसा

उमेर

पेटको भाग

चालक

32 वषर्

कन्टर्ाक्ट अडर्र

कारक त�व (मेिसन आ�द)

दुघट
र् नाको पर्कार

1 पिछ

स्कर्ेपर

ढल्ने

अनुभव वषर् संख्या

कामको �दनको संख्या

�बपतको मातर्ा

8 वषर्

150 �दन

मृत्यु

घटनाको अवस्था: स्कर्ेपर स्लोपबाट खिस, चालकलाई िथच्यो

टो टाइपको, स्कर्ेपरले स्लोपलाई खन्ने माटो हटाउने काम गद� चल्दा, बुलडोजर स्लोप सतहको तल �दशामा ढलेमा, चालकलाई,

रोकथामका उपायहरू

कारण

िसटबाट उडाएर तल परे मा।

1. गलत सञ्चालनले, बोउललाई फ्लोट गराई, बुलडोजरले धकालेर �दशा प�रवतर्न भई, प�ल्टयो।
2. ठाडो स्लोप (ओरालो स्लोपमा लगभग 25 �डगर्ी) मा काम गय�।
3. ठाउँ -ठाउँ मा पल्टे को ढु ँ गा िथयो।
1. ठाडो स्लोपमा टनर् नगन�।
2. बाटो सतहको स्लोपलाई 20 �डगर्ीभन्दा हलुका गन�।
3. बाटो सतहमा, बुलडोजरलाई अगा�ड लगाई, हस्तक्षेप गन� ढु ँ गा आ�द हटाउने।
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12. लागू कानून र िनयमहरू
कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनमा, शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) लगायत के�ह कानूनहरू छन ्।
�वशेषग�र शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) मा, कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई जार� राखी, कायर्लयको सहज
वातावरण सृजनामा लाग्ने कुरालाई लक्ष्य ग�र, पालना गनुप
र् न� कुराहरू िनधार्�रत ग�रएको छ। कानून प�रचालनका ठोस �वषयको बारे मा,
क्या�बनेट अध्यादे श, म�न्तर्प�रषद्को आदे श, सूचना आ�द तो�कएको छ।
कामदारको स्वास्थ्य तथा सुरक्षासँग सम्ब�न्धत कानूनी पर्णाली िनम्नअनुसार रहे को छ।

कानून

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) (आनइहोउ)
शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou)
कायार्न्वयन अध्यादे श (आनएइरे इ)

म�न्तर्प�रषद्को अध्यादे श

म�न्तर्प�रषद्को आदे श

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) लागू अध्यादे श
(शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िनयम)

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन संरचनात्मक मानक

सावर्जिनक सूचना/सूचना

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (जिमन समतलाउने,
ढु वानी, लो�डं गमा पर्योग हुने एवं खन्नमा पर्योग हुने)
प�रचालन पर्ा�विधक पर्िशक्षण मानक
स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको �वशेष िशक्षाका िनयमहरू

िचतर् 12-1 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (जिमन समतलाउने, ढु वानी, लो�डं गमा पर्योग हुने एवं खन्नमा पर्योग हुने) प�रचालन
पर्ा�विधक पर्िशक्षण सम्बन्धी िनयम कानून

(सन्दभर्) स्वास्थ्य शर्म तथा कल्याण मन्तर्ालय भवन व्यस्थापनको �रस्क एसेसमेन्ट म्यानूअल

12.1. शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) तथा शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) कायार्न्वयन
अध्यादे श (उ�रण) (पाठ्यपुस्तक p.243)
चरण 1. सामान्य िनयमहरू
धारा 3 <व्यवसाय संचालकको दाियत्वहरू>
व्यवसाय सञ्चालकले यस कानून�ारा तो�कएको व्यवसाियक दघ
र् नाको रोकथामको न्यूनतम मापदण्डको पालना गन� मातर् नभईकन, वास्त�वक
ु ट
रूपमा आरामदायी कायर् वातावरण र शर्म सतर्हरूको सुधार�ारा कायर्स्थलमा कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्य सुिन��त नग�रकन हुँदैन। साथै व्यवसाय
सञ्चालकले सरकारले सञ्चालन गन� व्यवसाियक दघ
र् नाको रोकथामसँग सम्ब�न्धत नीितमा सहयोग नग�रकन हँु दैन।
ु ट
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2 मेिसन, उपकरणको साथैको सु�वधाहरू िनमार्ण ग�र, या आयातकतार्, सामागर्ी बनाई, या आयातकतार् अथवा िनमार्ण वस्तु बनाई,
िनमार्ण ग�र, आयातकतार् या िनमार्णको अन्तारलमा, यी वस्तुहरू पर्योग गरे कोमा शर्म �वपद्/दघ
र् ना घटनाबाट रोकथाममा योगदान
ु ट
हुनेग�र गनुप
र् छर् ।
3 िनमार्ण कायर्को अडर् र आ�द कामलाई अरु ब्य��लाई �जम्मा �दनेल,े सञ्चालन �विध, कायर्को समय आ�दको बारे मा, सुर�क्षत र
स्वच्छ �हसाबले काम गराउने सम्भावना भएको सतर्हरू पूरा गन� कुरामा ध्यान �दन जरुर� छ।
धारा 4 कामदारले व्यावसाियक दघ
र् ना रोकथाम गनर्को लािग आवश्यक कुराहरूको पालना गनुर्का साथै व्यवसाय सञ्चालक तथा
ु ट
अन्य सम्ब�न्धत िनकायहरूले सञ्चालन गन� व्यावसाियक दघ
ु र्टनाको रोकथामसँग सम्ब�न्धत उपायहरूमा सहयोग गन� पर्यास
नग�र हुँदैन।
चरण 5. मेिसन आ�द र हािनकारक वस्तु सम्बन्धी मानक

धारा 45 <िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) >
व्यवसायीले, बोइलर र त्यसबाहे कको मेिसन आ�दमा, म�न्तर्प�रषद्को आदे शमा िनधार्�रत कुराहरूमा, स्वास्थ्य, शर्म तथा कल्याण
मन्तर्ालयको आदे शअनुसार तो�कएको, िनयिमत आत्मा िन�रक्षण गन�का साथ रे कडर् गनुप
र् न� हुन्छ।
2 व्यावसायीले, अगा�डको बुँदामा मेिसन आ�दमा, म�न्तर्प�रषद्को आदे शमा िनधार्�रत कुराहरूको बारे मा सो�ह बुँदाको मानकअनुसार
िनयिमत आत्मा िन�रक्षणबाट स्वास्थ, शर्म तथा कल्याण मन्तर्ालयको आदे शअनुसार तो�कएको, िनयिमत आत्मा िन�रक्षण (तल

“िनधार्�रत आत्म िन�रक्षण” भिनएको।) गन� समयमा, पर्योग गन� कामदारमा स्वास्थय, शर्म तथा कल्याण मन्तर्ीले तोकेको
योग्यता पर्ा� गरे को ब्य�� या धारा 54 को उपधारा 3, बुँदा 1 मा तो�कएको दतार् ग�रई, अरु व्य�� अनुरोधमा सो मेिसन आ�दको
र् न� हुन्छ।
बारे मा �वशेष आत्मा िन�रक्षण गन�ले (तल “िन�रक्षण व्यावसायी” भिनन्छ।) मा गनुप
र् ो
3 शर्म, स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्तर्ीले, दफा 1 को मानकअनुसार, आत्म-िनर�क्षणको उपयु� र पर्भावकार� त�रका पर्योग गनुक
जरुर� आत्मा -िनर�क्षण िनद� शनलाई सामा�जक गन�।
4 सं�क्ष�

तािलका 7-1 सम्ब�न्धत िनयम तथा कानून
जाँच तथा िन�रक्षण वग�करण

काम सुरु गनुर् अिघको
जाँच
िनयिमत आत्म-िनर�क्षण
(teiki jishu kensa)
(म�हनामा 1 पटक)

ऐन/कानून
औ�ोिगक सुरक्षा र स्वास्थ्य ऐन
धारा 170

जाँच तािलकालाई मेिसन चलुन्जेलको
अविधसम्म*
*

चालक

धारा 171

औ�ोिगक सुरक्षा र स्वास्थ्य
ऐन धारा 168 व्यावसायी (सुरक्षा व्यवस्थापक) ले
धारा 168 तोकेको व्य��
धारा 171
औ�ोिगक सुरक्षा र स्वास्थ्य ऐन

�वशेष आत्म-िनर�क्षण
(वषर्मा 1 पटक)

िनर�क्षण तािलका आ�दको भण्डारण अविध

जाँच/िनर�क्षण गन� व्य�� र योग्यता

धारा 167

इन-हाउस िनर�क्षक
िनर�क्षण कम्पनीको िनर�क्षक
धारा 171 को उपधारा 2
धारा 169

िनर�क्षण तािलकालाई 3 बषर्

िनर�क्षण तािलकालाई 3 बषर्
(िनर�क्षण ग�रएको िचन्ह �स्टकर)

धारा 171

* कानूनमा तो�कएको छै न तर मेिसन चलुन्जेलको अविध जाँच नितजा भण्डारण गदार् रामर्ो हुन्छ।
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चरण 6. कामदारको काममा हुनुपन� उपकरण

धारा 61 <कायर् िसिमतता>
व्यवसाय सञ्चालकले कर्ेन चलाउने तथा अन्य म�न्तर्प�रषद्को आदे श�ारा तो�कएका कायर्हरू �जल्ला शर्म ब्यूरोको पर्मुखको सम्ब�न्धत कायर्को
अनुमित पतर् पर्ा� व्य�� अथवा �जल्ला शर्म ब्यूरोको पर्मुखको दतार् पर्ा� िनकायले सञ्चालन गन� सम्ब�न्धत कायर्को पर्ा�विधक पर्िशक्षण पूरा गरे को
व्य�� तथा अन्य स्वास्थ्य, शर्म तथा कल्याण मन्तर्ालयको अध्यादे शमा तो�कएको योग्यता भएको व्य�� नभएमा, सम्ब�न्धत कायर्हरू गराउनु
हुँदैन।
2 अिघल्लो बुँदाको िनयमअनुसार सम्ब�न्धत काममा संलग्न हुन सक्ने व्य�� बाहे क अन्य व्य��ले सम्ब�न्धत कायर् गनुर् हँु दैन।
3 दफा 1 को िनयमअनुसार सम्ब�न्धत कायर्मा संलग्न हुन सक्ने व्य��ले सम्ब�न्धत कायर्मा संलग्न हुने बेला, यस सम्बन्धीको अनुमित पतर् तथा
अन्य योग्यताहरू पर्मा�णत हुने कागजात आफूसँग नराखी हँु दैन।
4 सं�क्ष�

मेिसनको चालकसँग हुनुपन� योग्यता
機械の能力
मेिसनको क्षमता

機械名
मेिसनको
नाम

कर्クレーン
ेन

つり上げ
िल�फ्टङ
लोड

クレーン
कर्ेन

荷重

फ्लोर
अपरे टेड कर्ेन
床上操作式クレーン
(लोडसँ
गै टर्ान्सफर)
（荷とともに移動）

55トン以上
टन भन्दा बढ�

資格の種類
योग्यताको पर्कार
पर्ा�विधक पर्िशक्षण
技能講習

55トン未満
टन भन्दा कम

○
○

55トン未満
टन भन्दा कम
5
टन भन्दा बढ�
5トン以上

つり上げ
िल�फ्टङ
लोड
荷重

○
○

11トン以上
टन भन्दा बढ�

○

55トン未満
टन भन्दा कम
11トン未満
टन भन्दा कम

सवार� साधन

पर्कारको
िनमार्ण
車両系
मेिसन
建設機械

जिमन समतलाउने, ढु वानी, लोड र खन्ने कायर्को लािग
整地、運搬、積込み用及び掘削用

機体質量
मेिसनको

○

3トン以上
3 टन
वा सोभन्दा बढ�

○

33トン未満
टन भन्दा कम

○
○

制限はない
िसिमत
ग�रएको छै न

ट्या�म्पङ
(रोलर)
締固め（ローラ）

मेिसनको दर्व्यमान

解体用लािग
�वघटनको

機体質量

साबेल (shoberu) लोडर, फर्ोकर् लोडर

अिधकतम
लोड
最大荷重

ショベルローダ、フォークローダ

अिधकतम लोडको

不整地運搬車
समतल
नभएको जिमन ढु वानी साधन

最大積載量
दर्व्यमान

�वशेष िशक्षा
特別教育

○

55トン以上
टन भन्दा बढ�

〃

移動式クレーン
टर्ान्सफर पर्कारको कर्ेन

अनु
मित पतर्
免許

3トン以上
3 टन
वा सोभन्दा बढ�

○

33トン未満
टन भन्दा कम

○

11トン以上
टन भन्दा बढ�

○

11トン未満
टन भन्दा कम

○

1 1トン以上
टन भन्दा बढ�

○

1 1トン未満
टन भन्दा कम

○

कामदारसँग हुनुपन� योग्यता
作業名
कामको
नाम

作業内容
कायर्
�ववरण
1 1トン以上
टन भन्दा बढ�

玉掛け作業
स्लीङ (tamagake) कायर्

つり上げ荷重
िल�फ्टङ लोड

石綿取扱作業
अश्मतन्त �ाण्डिलङ कायर्

石綿が使用されている建築物の解体等作業
अश्मतन्तु पर्योग ग�रएको िनमार्ण �वघटन आ�द काम

1 1トン未満
टन भन्दा कम

【म�न्तर्प�रषद्को आदे श】
धारा 20 <कामका पर्ितबन्ध सम्ब�न्धत कायर्>
धारा 61 दफा 1 को म�न्तर्प�रषदले तोकको कायर्, यसअनुसार छ।
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अनु
मित पतर्
免許

योग्यताको पर्कार
資格の種類
�वशेष िशक्षा
पर्ा�विधक
पर्िशक्षण 特別教育
技能講習
○
○
(कायर् पर्मुख)
○（作業主任者）
○

1 दे �ख 11 सं�क्ष�
12 मेिसनको बड�को तौल 3 टनभन्दा ब�ढको अक� तािलका धारा 7 उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 र धारा 6 मा उल्लेख ग�रएको
मेिसनको बड�मा, श�� पर्योग ग�र, साथै, नतो�कएको ठाउँ मा स्वचािलत गनर् स�कने डर्ाइिभंग (सडकमािथ दौडाउने डर्ाइिभंगलाई
छोडे र।) को कायर्
13 तल सं�क्ष�
शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) या यसअनुसार आदे शसँग सम्ब�न्धत दतार् र
िनधार्रणको �बषयमा म�न्तर्प�रषद् धारा 83 उपधारा 1 दफा 3 को मानकलाई आधार ग�र, स्वास्थ्य शर्म तथा
कल्याण म�न्तर्ले िनधार्रण गरे को कायर् पर्ितबन्ध कामदार पर्िशक्षणको पर्िशक्षण �वषय र समय
◆शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मन्तर्ालय सावर्जिनक सूचना धारा 144 (2009 साल माचर् 30 ता�रक)◆

धारा 1 दे �ख धारा 2 सं�क्ष�
(सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सञ्चालन कायर् कामदारको लािग
पर्िशक्षण)

धारा 3 अध्यादे श 20 धारा 12 को काममा लाग्ने सक्ने व्य��को लािग धारा 99 उपधारा 3 दफा 1 को पर्िशक्षण,

तलको तािलकाको मािथ भागमा उल्लेख पर्िशक्षण �वषयलाई, त्यसअनुसारको सो�ह तािलकाको बीच
भागमा उल्लेख ए�रयाको बारे मा सो�ह तािलको तलको भागमा उल्लेख समयबाट सञ्चालन ग�रने हो।

पर्िशक्षण �वषय

काम पर्ितबन्ध कायर् मेिसन
आ�दको संरचना

काम पर्ितबन्ध कायर् मेिसन
आ�द सम्बन्धको सुरक्षा
उपकरणको काम
काम पर्ितबन्ध कायर् मेिसन आ�दको ममर्त
व्यवस्थापन
कायर् पर्ितबन्ध काम मेिसन आ�दसँग
सम्ब�न्धत कायर्को �विध

सुरक्षा स्वास्थ्य सम्ब�न्धत कानून
शर्म �वपद् रोकथामको उदाहरण दुघर्ट ना
तथा त्यसको रोकथामका उपायहरू

ए�रया

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चाल र कायर्
सम्बन्धी उपकरणको संरचना
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सुरक्षा
उपकरण र बर्ेकको काम
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्त

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्ब�न्धत
कायर् �विधअनुसारको सुरक्षा उपाय

कानून, आदे श र म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐनको
सम्ब�न्धत बुँदाहरू
शर्म �वपद्/दुघर्टनाको उदाहरण अनुसन्धान

धारा 4 सं�क्ष�
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अविध
1 घण्टा
1 घण्टा
1 घण्टा
1.5 घण्टा
1.5 घण्टा
2 घण्टा

12.2. शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िनयम (उ�रण) (पाठ्यपुस्तक p.256)

खण्ड 1 सामान्य िनयम
चरण 7. लाइसन्स आ�द
भाग 3 पर्ा�विधक पर्िशक्षण
धारा 82 <पर्ा�विधक पर्िशक्षण समापन पतर् पुन: जार� आ�द>
पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� पर्ा� गरे को व्य��ले सम्ब�न्धत पर्ा�विधक पर्िशक्षणसँग सम्बन्ध भएको कायर्मा वास्त�वक
रूपमा संलग्न भइरहे को व्य�� अथवा संलग्न हुन खो�जरहे को व्य��ले, यो हराई अथवा क्षित भएको बेला, दफा 3 मा तो�कएको
अवस्था बाहे क, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� पर्ा� दतार् पर्िशक्षण संस्थामा पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आवेदन

(ढाँचा धारा 18) पेस ग�र, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� नग�रकन हुँदैन।
2 अिघल्लो बुँदामा तो�कएको व्य��ले नाम प�रवतर्न गरे को बेला, बुँदा 3 मा तो�कएको अवस्था बाहे क, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर्
जार� पर्ा� दतार् पर्िशक्षण संस्थामा पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुनल�खन आवेदन (ढाँचा दफा 18) पेस ग�र पर्ा�विधक पर्िशक्षण
पर्माणपतर् पुनल�खन नग�र हुँदैन।
3 धारा 1 मा िनधार्�रत ब्य��, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� अनुमित पर्ा� पर्िशक्षण संस्थाले सो पर्िशक्षण संस्थाको कायर् बन्द
गरे को खण्डमा (सम्ब�न्धत दतार् र� ग�रएमा या सो दतार्को पर्भावका�रता गुमाएमा स�हत।) एवं शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन

(roudou anzen eiseihou) र यस्मा आधा�रत अध्या�दशमा सम्ब�न्धत दतार् र पद सम्ब�न्ध म�न्तर्प�रषद्को आदे श (1972 साल
शर्म अध्यादे श दफा 44) धारा 24 उपधारा 1, य��प पतर्मा उल्लेख गदार्, यो हराउने या �बगारे मा र नामलाई प�रवतर्न गरे मा,
पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् आवेदन पतर् (ढाँचा दफा 18) उ�ह तर पतर्मा उल्लेख शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मन्तर्ी�ारा तो�कएको
संस्थामा बुझाई, सो पर्�रक्षण संस्था सकेको पर्माण गन� पतर् जार�लाई �स्वकानुर् पछर् ।

खण्ड 2 सुरक्षा मानक
चरण 2 िनमार्ण मेिसन आ�द
भाग 1 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन
उपधारा 1 सामान्य िनयमहरू
उपधारा 1 को 2 संरचना
धारा 152 <हे डलाइटको जडान>
व्यवासायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा, हे डलाइट जोड्नुपछर् । तर, कामलाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग चा�हने
लाइटको मातर्ा कायम रा�खएको ठाउँ मा पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा चा�हँ , यित मातर्मा िसिमत हुँदैन।
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धारा 153 <ओभरहे ड गाड्डर् >
व्यवसायीले, ढु ँ गा खस्नु आ�दले कामदारलाई खतरा हुने सम्भावना भएको ठाउँ मा * 1 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन

(बुलडोजर, ट्याक्टर साबेल, मक लोडर, पावर साबेल, ड्याग साबेलको साथै �वघटन कामका मेिसनमा िसिमत।) लाई पर्योग गदार्,
सो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा बिलयो ओभरहे ड गाडर् * 2 को तयार� ग�ररा�ुपछर् ।

नोट 1) ढु ँ गा खस्ने आ�दको सम्भावना भएको ठाउँ मा भनेको, ब�� खन्ने कायर्, उत्खननका खन्ने काम, टनेल आ�दको िनमार्णको
काम आ�द या सो मेिसन पर्योग ग�र गन� ठाउँ मा, मेिसनको कामको कारण पत्थर खस्ने हुने ठाउँ लाई भिनन्छ।
नोट 2) ओभरहे ड गाडर् को बारे मा, 1975 सालको सेप्टे म्बर 26 ता�रकको �दन 559 नम्बरको सूचनाअनुसार संरचना मानक पर्स्तुत
ग�रएको छ।

उपधारा 2 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्योग सम्ब�न्धत खतराको रोकथाम
धारा 154 <सव�क्षण र रे कडर् >
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पर्योग गदार्, सम्ब�न्धत िनमार्ण मेिसन खस्ने, मैदान भ�त्कने आ�दले
कामदारलाई हुनसक्ने खतरा रोकथामको लागी, काम अिधनै, सम्ब�न्धत ठाउँ को जिमनको बनावट, जिमनको गुणको अवस्था
आ�दको िन�रक्षण ग�र, त्यसको नितजा रे कडर् गरे र रा� जरुर� छ।

धारा 155 <कायर् योजना>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्योग ग�र काम गदार्, प�हले, अगा�ड बुँदाको िनयमअनुसार सव�क्षण
र् न� हुन्छ।
अनतगर्त पर्ा� ठाउँ मा पर्योग गन� कायर् योजनालाई तो�कई, त्यसमािथ, सो कायर् योजनाको अनुसार काम गनुप
2 अिघल्लो बुँदाको कायर् योजनाले यसअनुसारको बुँदालाई बुझाउने हुन पछर् ।
1 पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्कार र क्षमता
2 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सञ्चालन रुट
3 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको कायर् �विध
3 व्यवासयीले, धारा 1 को कायर् योजनालाई िनधार्रण गदार्, अगा�ड बुँदा 2 र 3 को बुँदाको �वषयमा सम्ब�न्धत कामदारलाई जानकार�
�दनुपछर् ।
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धारा 156 <िनधार्�रत �स्पड>
व्यवासायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (अिधकतम �स्पड हरे क पटक 10 �क.िम. तलको बाहे क।) पर्योग ग�र कायर्
गदार्, अगा�डनै, यो कायर्मा संलग्न ठाउँ को जिमन आकार, माटोको गुणको अवस्था * अनुसारको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण
मेिसनको उपयु� �स्पडको मातर्ालाई िनधार्�रत ग�र, त्यस अन्तरगत काम गनुप
र् छर् ।
2 अिघल्लो बुँदाको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, अिघल्लो बुँदाको िनधार्�रत �स्पडभन्दा ब�ढमा सवार� साधन
पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउन हुँदैन।
नोट) “जिमनको आकार, माटोको गुणको अवस्था को “आ�दमा” , अरु िनमार्ण उपकरण आ�दको जडान ग�रएको अवस्था पिन
पछर् ।

दफा 157 <खस्न आ�दबाट रोकथाम आ�द>
व्यवासायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग ग�र काम गदार्, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको ढल्न अथवा
खस्नबाट हुने कामदारलाई खतराको रोकथाम गनर्, यो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सञ्चालन रुटको बारे मा बाटोको
छे उको प�हरोलाई रोकथाम गन�, जिमनको असमान भािसने अवस्थालाई रोकथाम गन�, जरुर� चौडाईलाई कायम रा�े कुरा आ�द *
महत्वपूणर् उपकरण जडान गनुप
र् छर् ।
2 व्यवसायीले बाटोको छे उ, स्लोप आ�दमा सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पर्योग ग�र काम गदार्, त्यो सवार� साधन
पर्कारको िनमार्ण मेिसन पल्ट� या खसी कामदारहरूलाई हुने खतराको सम्भावना भएमा, िनद� शक राखी, * 2, सो व्य��लाई सवार�
साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको िनद� शन गराउनु पछर् ।
3 अिघल्लो बुँदाको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, सो�ह बुँदाको िनद� शकले गरे को िनद� शनलाई पालना गनुप
र् छर् ।

नोट 1) जरुर� चौडाईलाई कायम रा�े कुरा आ�द को “आ�द” मा, गाडर् रेलको जडान, साइनको िनधार्रण आ�द पदर् छ।
नोट 2) ढल्ने, खस्ने आ�दको सम्भावना नहुने ग�र गाडर् रेलको जडान, साइनको िनधार्रण, आ�दलाई उपयोगी �हसाबले ग�रएमा, बुँदा
2 को मागर्दशर्कको िनयु� जरुर� हुँदैन।
धारा 157 को उपधारा 2
व्यवसायीले, बाटोको छे उ, स्लोप आ�द, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पल्टन र खस्नबाट चालकलाई खतरा हुने
सम्भावना भएको ठाउँ हरूमा, पल्टने बेलाको सुरक्षात्मक संरचना िलई, त्यसमािथ िसट बेल्ट जोड्ने बाहे कको सवार� साधन पर्कारको
िनमार्ण मेिसन पर्योग नगन� र, चालकलाई िसट बेल्ट लगाउनको लािग जोड गनुप
र् छर् ।
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धारा 158 <ठो�क्कन बाट रोकथाम>
व्यवासायीले सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग ग�र काम गदार्, साधन चलाउँ दै गदार् सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण
मेिसनको ठक्करले कामदारलाई हुने खतराको सम्भावना भएको स्थानमा, कामदारहरू पस्न हुँदैन। तर, मागर्दशर्क िनयु� ग�र, सो
व्य��लाई पर्योग ग�रने सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको िनद� शन गदार्, यो लागू हुँदैन।
2 अिघल्लो बुँदाको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, सो�ह बुँदाको िनद� शकले गरे को िनद� शनलाई पालना गनुप
र् छर् ।

नोट) “खतरा हुने सम्भावनाको ठाउँ ” मा, मेिसन साधन चलाउने क्षेतर्िभतर् मातर् नभएर, आमर्, बूम आ�दको कायर् उपकरणको
सञ्चालन क्षेतर्िभतर्को स्थानहरू पिन पदर् छन ्।

धारा 159 <संकेत>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सञ्चालनमा, मागर्दशर्क राख्दा, िनधार्�रत संकेत तो�कई, मागर्दशर्कलाई
सो संकेत गनर् लगाउनु पछर् ।
2 अिघल्लो बुँदाको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, सो�ह बुँदाको संकेतलाई पालना गनुप
र् छर् ।

धारा 160 <साधन चलाउने ठाउँ बाट टाढा जाँदाको उपकरण>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालक साधन चलाउने ठाउँ बाट टाढा जाँदा, त्यो चालकलाई तलको उपकरण
गनर् लगाउनु पछर् ।
1 बकेट, �जप्पर आ�द * 1 को कायर् उपकरणलाई जिमनमा झान�।
2 मोटरलाई रो�क, त्यसमािथ, डर्ाइिभंग बर्ेक लगाएर * 2 को सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको स्वचालनको रोकथाम गन�
उपकरणको तयार� गन�।
2 अिघल्लो बुँदाको सवार� चालकले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई चलाउने ठाउँ बाट टाढा जाँदा, सो�ह बुँदाको सूिचब�मा
उल्लेख ग�रएका उपकरणहरूको तयार� गनर् लगाउनु पछर् ।

नोट 1 “बकेट, �जप्पर आ�द” को”आ�द” मा, साबेल (shoberu), माटो हटाउने बोडर् आ�द पछर् ।
नोट 2 “डर्ाइिभंग बर्ेक आ�द” को”आ�द” मा, वेज, स्टप्पर आ�दले रोक्ने कुरा पदर् छ।
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धारा 161 <सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको टर्ान्सफर>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई टर्ान्सफर गनर्को लािग, स्वचािलत अथवा टर्ाक्सनले लोड सवार� आ�द *
1 मा लोड हाल्ने िनकाल्दा उकालो, �फिलङ (morido) आ�दको पर्योग गदार्, सो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको ढल्ने,
खस्नेबाट हुने खतरालाई रोक्नको लािग, अब तो�कएअनुसार गनुर्पछर् ।
1 लोड हाल्ने िनकाल्ने, समतल र बिलयो ठाउँ मा राखेर गन�।
2 उकालो पर्योग गदार्, पयार्� * 2 लम्बाई, चौडाई र बिलयो उकालो पर्योग ग�र, उपयु� स्लोप * 3 िन�य जोड्ने।
3 �फिलङ (morido), अस्थायी बोडर् लाई पर्योग ग�र, पयार्� फरा�कलो र बिलयो * 4 साथै उिचत स्लोप बनाउन जरुर� छ।
नोट 1) “ढु वानी साधन आ�द” को “आ�द” मा, टर्े लर पदर् छ।
नोट 2) “पयार्� लामो” को “पयार्�मा” भनेको, लोड रा�े झान� गन� सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको तौल र
प�रमाणअनुसार िनधार्रण गनर् जरुर� हुन्छ।
नोट 3) “उपयु� स्लोप” भनेको, सो मेिसनकोको उकालो चढ्ने क्षमता आ�दको पर्दशर्नलाई �वचार ग�र, सुर�क्षत मातर्ाको
स्लोपलाई भिनएको हो।
नोट 4) “�फिलङ (morido) को बिलयोपन” मा, �फिलङ (morido) मा पाइल लग स्टर्ाइक ग�र, त्यसमािथ, पयार्� मातर्ामा
ट्याम्प आ�दको उपकरण गन� कुरालाई िन��त गनुर् हो।

दफा 162 <चढ्ने संख्यामा िसिमतता>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्योग ग�र काम गदार्, सवार� िसट* बाहे कको ठाउँ मा कामदारलाई चढाउनु
हुँदैन।
नोट) “सवार� िसट” भनेको, चालक िसट, साइड िसट र त्यस बाहे कको िसटहरूको कुरा हो।

धारा 163 <पर्योगमा िसिमतता>
व्यवासायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग ग�र, कायर् गदार्, ढल्न र बूम, आमर् आ�दको कायर् उपकरण �बिगर्ई
कामदारलाई हुने खतराको रोकथाम गनर्, सो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनअनुसारको संरचनाको आधारमा तो�कएको *
�स्थरता, अिधकतम लोड तौल आ�द पालना गनुप
र् छर् ।

नोट) “िनमार्ण मेिसनअनुसारको संरचनाको आधारमा” भनेको, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको संरचना मानकमा
तो�कएको कुरालाई जनाउँ छ।
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दफा 164 <मुख्य पर्योग बाहे कको पर्योगमा िसिमतता>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई, पावर साबेल पर्योगको लोड िल�फ्टङ्ग, कामसेल पर्योगको कामदारको
तल-मािथ आ�द * 1 सो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको मुख्य पर्योग बाहे को काममा पर्योग गनुर्हुन्न।
2 अिघल्लो बुँदाको िनयम यसअनुसार कुनैमा िमल्न गएमा लागू हुँदैन।
1 लोडको िल�फ्टङ्गको काम * 2लाई गदार्, यसअनुसार कुनैमा िमल्न गएमा लागू हुँदैन।
B कायर्को गुणअनुसार उपाय नभएको खण्डमा या सुर�क्षत कायर् प�रचालन गनर् जरुर� परे मा * 3।
B आमर्, बकेट आ�दको कायर् उपकरणमा यसअनुसार कुनैमा पिन सम्ब�न्धत हुने, स्याकल (shakkuru) आ�दको हाडर् वेअर
त्यसबाहे कको झुणडाउने उपकरणको पर्योग गदार् * 4

(1) लोड गन� सामानको तौलअनुसार पयार्� बिलयो * 5 सामान भएमा।
(2) फु�स्कनबाट रोक्ने उपकरणको पर्योग आ�दले सम्ब�न्धत उपकरणबाट िल�फ्टङ्ग गरे को सामान खस्ने सम्भावना नभएको
हुनुपन�।

(3) कायर् उपकरणबाट छु�टन सक्ने सम्भावना नभएको हुनुपन� * 6।
2 सामानको िल�फ्टङ्गको काम बाहे को काम गदार्, कामदारलाई खतरा हुने सम्भावना नभएको हुनुपन�।
नोट 1) ”कामसेल पर्योगले कामदारलाई तलमािथ” आ�दको “आ�द” मा, बूम, आमर् आ�दको टर्र्यापको सट्टामा पर्योग गन�
कुरा आ�द हुन्छ।
नोट 2) “सामानको िल�फ्टङ्ग काम” मा सामानलाई झुण्डाएर, टनर्, सामान झुण्डाएर चलाउनु पदर् छ।
नोट 3) “कामको पर्कारअनुसार अरु उपाय नभएको बेला” आ�द सुर�क्षत काम प�रचालन गनर् जरुर� बेलामा, सवार� साधन
पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पर्योग ग�र खन्ने कामको भाग जसर� प�हरोले हुने खतरालाई कम गनर्, माटो रोक्ने पाइल, फ्यूम

(hyumu) पाइप, आ�द झुण्डाउने काम गदार्, कायर् स्थल साँघुरो भएकोले, टर्ान्सफर टाइप कर्ेन ल्याई काम गरे मा, कायर् स्थल
अझै ज�टल भई, खतरा बढ्न सक्ने खण्डमा।
नोट 4) “कायर् उपकरण झुण्डाउने कामको उपकरण जोडे र पर्योग गदार्” भनेको कायर् उपकरणमा हुक, स्याकल (shakkuru),
वायर रोप, चेन आ�द स�जलै ग�र नफु�स्कने ग�र जो�डई, यो पर्योग ग�र, सामान िल�फ्ट काम गदार्लाई भिनएको हो र, बकेटको
नङमा वायर रोप लगाई सामान िल�फ्ट गदार्, बूम, आमर्मा पर्त्यक्ष वायर रोपले बाँधेर सामान िल�फ्ट गन�लाई भिनदै न।
नोट 5) िल�फ्टङ्ग उपकरणको बिलयोपन भनेको, सुर�क्षत संख्या (िलफ्ट कामको उपकरणको क�टङ/काट्नेको मातर्ा दफा 3-4 को
सामानको तौल बाहे कको मातर्ालाई जनाउँ छ।
नोट 6) “कायर् उपकरणबाट छु�ट्टने संभावना नभएको” भन्नाले, हुक आ�दले वे�ल्डङ ग�र जो�डएको कुरालाई, वेल्ड, थर्ोटलाई
पयार्� हुने वे�ल्डङ लाई भिनई, त्यसमािथ, सम्ब�न्धत जडान भागको सबैमा वे�ल्डङ गरे को कुरालाई भिनन्छ।
नोट) स्लीङ (tamagake) कामको वायर रोपलाई लगाई, या िनकाल्ने कामलाई, स्लीङ (tamagake) पर्ा�विधक पर्िशक्षण समापन
गरे को ब्य�� या स्लीङ (tamagake) को काममा सम्ब�न्धत �वशेष िशक्षा समापन गरे को ब्य��लाई गराउन िनद� शन गन�।
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धारा 165 <ममर्त आ�द>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको ममर्त या अट्याचमेन्टको जडान गनर् अथवा फुस्काउने काम गदार्, सो
कामको िनद� शन गन� ब्य��लाई िनयु� ग�र, सो ब्य��लाई यसअनुसारको उपकरण अध्ययन गराउनु पछर् ।
1 कायर् पर्�कर्या िनधार्�रत ग�र, कायर् िनद� शन गन�।
2 तलको दफा 1 मा िनधार्�रत सुरक्षा �पलर, सुरक्षा ब्लक आ�दको साथै, धारा 166 को उपधारा 2 दफा 1 मा तो�कएको पूल बोडर् को
पर्योग अवस्था िनगरानी गन�।
धारा 166 <बूम आ�दको झादार्को खतराको रोकथाम) >
व्यवसाय सञ्चालकले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको बूम, आमर् आ�द उठाएर, त्यो तलबाट ममर्त, िन�रक्षण कायर् गदार्,
बूम, आमर् आ�द ध्यान नपुयार्इ झा�र कामदारलाई हुने खतरा रोकथामको लािग, सो कायर्मा सम्लग्न कामदारलाई सुरक्षा �पलर,
सुरक्षा ब्लक आ�द पर्योग गनर् लगाउनुपछर् ।
2 अिघल्लो बुँदाको काममा संलग्न कामदार भनेको, सोह� बुँदाको सुरक्षा �पलर, सुरक्षा ब्लक आ�द * पर्योग गनुप
र् छर् ।
नोट) “सुरक्षा ब्लक आ�द” को “आ�द” मा, फर्ेम आ�द हुन्छ।
धारा 166 को उपधारा 2 <अट्याचमेन्ट �बिगर्ने आ�दबाट हुने खतराको रोकथाम>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको अट्याचमेन्टको जोड्ने या छुटाउने काम गदार्, अट्याचमेन्ट �बगर्ेर,
कामदारलाई हुने खतराको रोकथामको लािग, सो कायर्मा संलग्न कामदारलाई बोडर् पर्योग गनर् लगाउनु पछर् ।
2 अिघल्लो बुँदाको काममा संलग्न कामदार भनेको, सोह� बुँदाको बोडर् पर्योग गनुप
र् छर् ।

धारा 166 को उपधारा 3 <अट्याचमेन्ट जडानमा िसिमतता>
व्यावसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा सो संरचनाअनुसार तो�कएको तौलभन्दा ब�ढ अट्याचमेन्ट जोड्नुहुन्न।
धारा 166 को 4 <अट्याचमेन्टको महत्वपूणर् �स्टकर आ�द>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको अट्याचमेन्ट प�रवतर्न गदार्, चालकले दे � स�जलो स्थानमा
अट्याचमेन्टको तौल (बकेट, �जप्पर आ�द जडान गरे मा, सो बकेट, �जप्पर आ�दको प�रमाण या अिधकतम लोडको तौल पदर् छ। तल
यी दफाको लािग उस्तै।) पर्दशर्न ग�र, अथवा सम्ब�न्धत सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, अट्याचमेन्टको
तौललाई स�जलोसँग िन�य गनर् स�कने ग�र कागजात रा�ुपछर् ।
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खण्ड 4 �वशेष िनयम
चरण 2. मेिसन आ�द सापट� आ�द सम्ब�न्धत �वशेष िनयम
धारा 666 <मेिसन आ�द सापट �दनेले िलनुपन� मापन>
अिघल्लो बुँदामा तो�कएको ब्य�� (तल “मेिसन सापट �दने ब्य��” भिनएको छ।) ले, सम्ब�न्धत मेिसन आ�द अरु
व्यवसायीलाई सापट �दं दा, यसअनुसारको मापन पालना गनुप
र् छर् ।
1 सम्ब�न्धत मेिसन आ�दलाई अिघ नै * 1 जाँच ग�र, असामान्यता भे�टएमा, ममर्त या त्यो बाहे क जरुर� उपकरण गन�।
2 सम्ब�न्धत मेिसनलाई सापट िलनेको लािग, यसअनुसारको बुँदाहरू उल्लेख ग�रएको कागजपतर् बनाउने।
B सम्ब�न्धत मेिसनको क्षमता * 2
B सो मेिसनको �बशेषता र पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू * 3
2 अिघल्लो बुँदामा िनयममा, मेिसनको सापटमा, सापट ग�रने मेिसनलाई ख�रद गदार्को मेिसन पर्कारको छनोट, सापटप�ातको
िनयम आ�द सम्ब�न्धत मेिसनको मािलकले गनुप
र् न� कायर्लाई सो मेिसन सापट िलने व्यवसायीले गनुप
र् न� (सानो स्केल व्यवसाय
उपकरण पर्योग अनुदान ऐन (1956 साल ऐन 115) -2-6 मा िनधार्�रत �पर्फेक्चरको उपकरण सापाट संस्थाहरूले गन� उपकरण
सापट कायर् पिन पछर् ।) मा जार� हुन्न। * 4।
नोट 1 “अिघ जाँच” भन्नाले, कुनै पिन हातलमा सापट �दनेको अवस्था सबैको जाँच गन� कुरा नभई, पर्योग गदार्को अवस्थामा
जरुर� भागमा िसिमत हुन अनुमित �दने।
नोट 2 “सम्ब�न्धत मेिसनको क्षमता” भनेको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको, पर्योग गदार् चा�हने क्षमता, जस्तै,
�स्थरता, बकेट क्षमता आ�द मुख्य बुँदा मातर् भए हुन्छ।
नोट 3 “त्यसबाहे क पर्योग गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू” भनेको, पर्योग इन्धन, व्यवस्थापनको �विध आ�द, पर्योगमा ध्यान
�दनुपन� कुराहरूलाई भिनएको हो।
नोट 4) धारा 2 को लक्ष्य भनेको, आिथर्क पर्�कर्यामा िलज �विध अपनाएमा, यहाँ तो�कएको िनयमको लक्ष्यमा लागू हुँदैन।
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12.3. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन संरचनात्मक मानक (उ�रण) (पाठ्यपुस्तक p.276)
धारा 1 <बिलयोपन आ�द>
धारा 2 <�स्थरता>
धारा 3 (पाइल डर्ाभर र पाइल एक्सटर्ाक्टरको �स्थरता)
धारा 4 <खन्ने पर्योगको मेिसन (टर्याक टर्े ड बाहे क।) र �वघटन कामको मेिसन (टर्याक टर्े ड बाहे क।) को अगा�ड पछा�डको
�स्थरता)
धारा 5 <टर्ाभिलङको बर्ेक आ�द>
धारा 6 <कायर् उपकरण पर्योगको बर्ेक>
धारा 7 <डर्ाइिभंग उपकरण बर्ेक>
धारा 8 (सम्ब�न्धत उपकरण भागको काम, सञ्चालन �विध आ�द सो सञ्चालनको महत्वपूणर् कुराहरू)
धारा 9 <प�रचालनमा जरुर� हुने हे राई श�� आ�द>
धारा 10 <मािथ तल गन� उपकरण>
धारा 11 <आमर् आ�दको मािथ तलले हुने खतरा रोकथाम उपकरण>
धारा 12 <�दशा िनद� शन उपकरण>
धारा 13 <सावधानी उपकरण>
धारा 13 को 2 <कायर् ए�रयाभन्दा बा�हर गएमा अटोम्या�टक स्टप उपकरण आ�द >
धारा 14 <सुरक्षा भल्भ आ�द>
धराा 15 <िनद� शन>
धारा 16 <�वशेष संरचनाको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन>
धारा 17 <लागू छुट>
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पर�क्षा पर्�ावली

चरण 1. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी पर्ार�म्भक ज्ञान
■ पर्� नं 1 (जिमन समतलाउने, ढु वानी, लोडमा पर्योग हुने मेिसन)
जिमन समतलाउने, ढु वानी, लोड पर्योग हुने मेिसनको बारे मा तलको 4 वटा व्याख्यामध्ये, सह� जवाफ 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) ट्याक्टर साबेल (shoberu) भनेको ट्र्याक्टरको मेन बड�मा कायर् उपकरण हुने ब्लेड (माटो हटाउने बोडर् ) जो�डएको हुन्छ र
समतल जिमन, डो�जङ (oshido) काममा पर्योग हुन्छ।

(2) बुलडोजर भनेको साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्ितिनिधत्व गन� मेिसन हो।
(3) बुलडोजर भनेको कर्लर पर्कार अथवा व्ह�ल पर्कारको ट्र्याक्टर मेन ब�डमा हुने बकेट जो�डएको मेिसन हो र लो�डं ग, ढु वानी,
जिमनमािथको काट्ने आ�दको काममा पर्योग हुन्छ।

(4) ट्याक्टर साबेल (shoberu) ले लो�डं ग मेिसनको पर्ितिनिधत्व गछर् ।

■पर्� नं 2 (खन्नमा पर्योग हुने मेिसन)
खन्नमा पर्योग हुने मेिसनको बारे मा, तलका 4 मध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) ड्याग लाइन भनेको, साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्मुख बड�मा कायर् उपकरण भएको ड्याग लाइन बकेटलाई
जो�डएको हुन्छ र भूिम सतहदे �ख तल खन्नको लािग पर्योग हुन्छ।

(2) बकेट एक्साबेटरले, बकेटलाई फालेको जस्तो टाढा उडाइ खन्ने भएकोले खन्ने क्षेतर् ठू लो हुन्छ।
(3) बकेट एक्साबेटर, ठू लो स्केलको िनमार्णमा पर्योग भई, तुलनात्मक �हसाबले साहर्ो माटो खन्नलाई उपयु� छ।
(4) बकेट एक्साबेटर, िनरन्तर रुपमा नाली खन्न सक्छ र ग्यास पाइप, पानी पाइप आ�द गाड्नको लािग खन्नमा पर्योग ग�रन्छ।
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■पर्� नम्बर 3 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी शब्दहरू)
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी शब्दहरूको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) मेिसनको तौल (अथवा वजन) भनेको, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनबाट कायर् उपकरण बाहे कको सुख्खा जन
(ग्यासोिलन, तेल, पानी आ�द नहािलएको तौल) हो र अथार्त ् मेिसनको मुख्य ब�डको तौलको कुरा हो।
(2) मेिसन ब�डको तौल (अथवा वजन) भनेको, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा जरुर� हुने उपकरण कायर्लाई जो�डएको
अवस्थाको तौल हो र, बकेट आ�दमा लोड नग�रएको अवस्था (लोड नग�रएको �स्थित) तरल पदाथर्को तौल (ग्यासोिलन, तेल,
पानी आ�द हािलएको तौल) लाई बुझाउँ छ।

(3) मेिसन ब�डको तौल (अथवा दर्व्यमान) भनेको, अिधकतम लोड तौल (अथवा दर्व्यमान) या 70kg र सबै िसटमा मािनस
चढाएर िनस्केको तौललाई जोडे कोलाई भिनन्छ।

(4) मेिसनको कुल तौल (अथवा दर्व्यमान) भनेको, मेिसनको तौल (अथवा दर्व्यमान), अिधकतम लोडको तौल (अथवा दर्व्यमान)
वा 55kg र सबै िसटमा मािनस चढाएर िनस्केको तौललाई जोडे कोलाई भिनन्छ।
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चरण 4. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको पर्बन्ध
■पर्� नं 4 (इ�न्जन सुरु गनुर् अिघको आधारभूत प�रचालन)
इ�न्जन सुरु गनुर् अिघको आधारभूत प�रचालनको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये, सबैभन्दा िमल्ने 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) गेर िसफ्ट िलभर र हरे क कायर् उपकरण िलभरलाई, तटस्थमा राखी, तेल पर्ेसर िलभरलाई लक �स्थितमा रा�े।
(2) मेन क्लच िलभरलाई “इन्टर” गन�।
(3) ग्सोिलन िलभरलाई, लो-आइडिलंगमा रा�े।
(4) िसट बेल्ट भएको मोटरमा, िसट बेल्ट लगाउने।

■पर्� नं 5 (इ�न्जन सुरु भएपिछको आधारभूत प�रचालन)
इ�न्जन सुरु भएपिछको आधारभूत प�रचालनको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये, सबैभन्दा िमल्ने 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) इ�न्जन िचसो भएको बेलामा, दर्त
ु मातर्ामा ए�क्सलेटर चलाउने।
(2) वामर्अप अपर्ेशन चलाउँ दै , पर्त्येक साधनको सूचक रामर्ो छ �क िन�य गन�।
(3) वामर्अप अपर्ेशन चलाउँ दै , पानीको चुहान, तेलको चुहान, इ�न्जनको आवाज, धुवाको रँ ग त्यसबाहे कमा असामान्यता छ छै न
िन�य गन�।

(4) वामर्अप अपर्ेशन चलाउँ दै , मिनट�रङ िसस्टमको िन�य गन�।

■पर्� नं 6 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सुरुवात गदार्को पर्बन्ध)
साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसन सुरुवातको पर्बन्धको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) टिन�ग �स्पड बदल्ने बटन या िलभरलाई चल्ने �स्थितमा बदल्नु।
(2) चल्ने बर्ेकको बटन या िलभरलाई चलाएर बर्ेकलाई �ढल �दनु।
(3) ग्यासोिलन िमलाउने िलभरलाई तानेर ई�न्जनको घुमाइलाई उठाउनु।
(4) चलान िलभरलाई अगा�ड िथच्यो भने मेिसन पछा�ड बढ्छ, पछा�ड तान्यो भने अगा�ड बढ्छ।
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■पर्� नं 7 (पावर िसफ्ट टाइप पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सुरुवात गदार्को पर्बन्ध।
पावर िसफ्ट टाइप पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउँ दाको पर्बन्धको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) िभर च�ढसकेको बेलमा अचानक सामानको लोड घ�ट, �स्पड कम भइ खतरा हुने कारण �स्पड बढाउने।
(2) �हलो-माटो लोड गनर्को लािग डम्प (dampu) टर्कको न�जक पदार् खतरा हुने भएकोले �स्पड कम गनु।र् यस्तो बेलामा एकै
समयमा गित प�रवतर्न घटाएको रामर्ो।

(3) काम ग�रराखेको समयमा तेलको तापकर्म धेरै बढ्यो भने, �स्पड बढाएर लो�डं ग बढाउने।
(4) काम ग�रराखेको समयमा फुल थर्ोटलमा हुनुपछर् तर सामान्य चिलराखेको या टर्कलाई कुदार् पिन, इ�न्जनको चाललाई
बढाउनुपछर् ।

■पर्� नं 8 (ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको उकालो, ओरालोमा ग�रने पर्बन्ध।
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्बन्धको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) उकालो चढ्दै गदार् इ�न्जन बन्द भयो भने, दाँया-बाँयाको बर्ेकलाई िथचेर िनमार्ण मेिसन बन्द ग�र, मेन क्लचलाई रो�क (डाइरे क्ट
डर्ाइभ टाइपको खण्डमा), गेर िशफ्ट िलभरलाई सन्तुलनमा राखी इ�न्जन सुरु गन�।

(2) ब्याक गरे र ओिलर्दा, ओरालोको सञ्चालन पर्�कर्याले गेर िसफ्ट िलभरलाई ब्याकमा हालेर, सवार� चल्दा पर्योग हुने बर्ेक लगाएको
अवस्थामा ओिलर्ने।

(3) ओरालोको क्षेतर्फल छोटो भएमा क्लच बन्द ग�र ओिलर्ने।
(4) ठाडो उकालोमा गेर िसफ्ट िलभरलाई हाई �स्पड मोडमा हालेर, इ�न्जन बर्ेक र डर्ाइिभंग बर्ेक एकैचेट� चलाएर ओिलर्ने।

■पर्� नं 9 (डाइरे क्ट डर्ाइभ पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चलान बन्द गदार्को पर्बन्ध)
डाइरे क्ट डर्ाइभ पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चलान बन्द गदार्को पर्बन्धको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा
छान्नुहोस ्।

(1) सामान्य रुपमा मेन क्लच िलभरलाई अगा�ड ढालेर, बर्ेक प्याडल िथचेर रोक�, गेर िसफ्ट िलभरलाई “सुरु” को अवस्थामा
रा�े।

(2) इ�न्जनलाई आइडिलंग नग�र रोक्ने।
(3) रोकेपिछ तुरुन्तै नचलाउने बेलामा। बकेट आ�दलाई जिमनभन्दा मािथ सारे को �स्थितमा ग�र, बर्ेक प्याडललाई लक गन�।
(4) िभरालो बाटोमा रोक्दा, िनमार्ण मेिसन आफै गुड्नबाट रोक्न टायरमा टायर च्योक पर्योग गन�।
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■पर्� नं 10 (िनमार्ण मेिसन रोक्दाको (पा�क�ग) पर्बन्ध)
िनमार्ण मेिसन रोक्दाको (पा�क�ग) पर्बन्धको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) िनमार्ण मेिसन जिमन रामर्ो, समतल ठाउँ मा रो�क, बकेट आ�द जिमनभन्दा मािथ सारे को अवस्थामा रा�े।
(2) इ�न्जनलाई रोकेर, साँचोलाई “ON” को �स्थितमा फ�कर्एको िन�य ग�र, साँचोलाई िनकाल्ने।
(3) बर्ेकलाई पूणर् �हसाबले लगाउने। कथमकदािचत िभरमा रोक्नुपन� अवस्थामा, टायरमा टायर च्योक पर्योग गन�।
(4) इ�न्जन बन्द भएको बेलामा, बूम या बकेट चलाउँ दा पिन हुन्छ।

■पर्� नं 11 (ए�न्टफृ ज पदाथर्, तेल आ�द)
ए�न्टफृ ज पदाथर्, तेल आ�दको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्या मध्ये, सबैभन्दा िमल्ने 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) जम्नबाट रोक्न अथवा �खया लाग्नेबाट रोक्नको लािग, जमाएर राखेको पानीमा िमसाएर ए�न्ट�फर्ज पदाथर् भनेको, पर्योग गन�
तापमान फरक भएपिन िमसावट एकै पर्कारको हुन्छ।

(2) जम्नबाट रोक्न अथवा �खया लाग्नेबाट रोक्नको लािग, जमाएर राखेको पानीमा िमसाएर ए�न्ट�फर्ज पदाथर् भनेको, इिथलीन
ग्लाइकोललाई मेन पदाथर् बनाइएको धुिलए तरल पदाथर् हो।

(3) तेलमा, कायर् पर्गितको लािग, योगशील जसर� ओइली एजेन्ट (घषर्ण गुनांकको कटौती) हािलएको हुन्छ।
(4) तेल कम भएमा अथवा नपुगेमा टायरको घषर्ण िछटो भई, एक्सल �बय�रङ डढ्ने सम्भावना हुन्छ।
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चरण 5 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउने सम्बन्धी उपकरणको बनावट र पर्कार
■पर्� नं 12 (ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको कायर् उपकरणको बनावट र पर्कार)
ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको कायर् उपकरणको बनावट र पर्कारको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा
छान्नुहोस ्।

(1) स्टर्े ट डोजरमा ब्लेड दाँया-बाँयाप�ट्ट झुकाव गनर्सक�, एकप�ट्टले माटो हटाउने, �हँ उ सफा गनर् स�कन्छ।
(2) एङ्गल्ड डोजर ब्लेड दाँया-बाँयाप�ट्ट झुकाव गनर् स�कन्न तर, भार� खन्ने कायर् गनर् सक्दछ।
(3) रे क डोजर, जरा हटाउन, रुख ढाल्न, ढु ङ्गा हटाउन आ�दको काममा पर्योग भइ, एङ्गल्ड रे क र स्टर्े ट रे क हुन्छ।
(4) स्टर्े ट डोजर, ब्लेडको दब
ु ै छे उको अगा�डप�ट्ट बंगाइएको हुन्छ, माटो-बालुवाको चुवाहटलाई कम ग�र, एकैपटकमा धेरै मातर्ाको
डो�जङ कायर् गदार् पर्योग ग�रन्छ।

■पर्� नं 13 (ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सुरक्षा उपकरण आ�द)
ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सुरक्षा उपकरण आ�दको बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) मा, पत्थर खस्ने आ�द, खस्ने पदाथर्को सम्भावना भएको ठाउँ मा
कायर् गदार्, डर्ाइिभंग िसटमा बिलयो ओभरहे ड गाड� तयार� अिनवायर् ग�रएको छ।

(2) शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) मा, िनमार्ण मेिसनको ढल्नबाट बचाउने उपकरणको जडान
अिनवायर् ग�रएको छ।

(3) ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउँ दा, िसट बेल्ट नबाँधे पिन हुन्छ।
(4) ट्याक्टर साबेल (shoberu) भनेको, अपरे ट िलभर आ�द �फक्स रा�े लक प्लेट, अथवा उठाइएको बकेटको िलफ्ट आमर् झनर्बाट
रोक्ने सुरक्षा �पन आ�द ज�डएको हुन्छ।

■पर्� नं 14 (स्कर्ेपरको कायर् उपकरण)
स्कर्ेपरको कायर् उपकरणकोबारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) स्कर्ेपरको कायर् उपकरणमा बोउल, एपर्ोन र इजेक्टर आ�दबाट संरिचत भई, त्यो प�रचालन �विधमा मेिसन पर्कार र हाइडर्ोिलक
पर्कार छन ्।

(2) एपर्ोन ढु ँ गा माटो ढु वानीको लािग हुने भाँडा हो, अगा�डबढ्दै हाइडर्ोिलक िसिलन्डरले बोउललाई जिमनमा िथची खन्ने, बोक्ने
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गछर् ।

(3) एजेक्टर बोउलमा लोड गरे को ढु ँ गा माटो अगा�ड पो�खन �दं दैन, ल्यान्ड डम्प (dampu) मा एपर्ोनलाई मािथ सार� (age)
फािलने ग�रन्छ।

(4) बोउल फाल्दा ढु ँ गा माटो पछा�ड िथच्नको लािगको उपकरण हो।

■पर्� नं 15 (मक लोडरको कायर् उपकरण)
मक लोडरको बारे मा तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये, सबैभन्दा िमल्ने एउटा छान्नुहोस ्।

(1) कर्लर पर्कारको मक लोडरमा �वषेश टनेल �विनद� शहरू ठू लो◌े स्केलको ट्याक्टर साबेल (shoberu) रे �कङ टाइप रोडर हुन्छ।
(2) टनेल �विनद� शहरूको ठू लो स्केलको ट्याक्टर साबेल (shoberu) को उपकरण, सामान्य ट्याक्टर साबेल (shoberu) भन्दा
एकदम फरक हुन्छ।

(3) रे �कङ टाइप रोडरको कायर् उपकरण बकेट, आमर्, िसिलन्डर, टनर् फर्ेमबाट हुने रे �कङ टाइप उपकरण र कम्बेयरले बनेको हुन्छ।
(4) रे �कङ टाइप रोडरको कायर् उपकरण तेल पम्प�ारा सँचालन हुन्छ।
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चरण 6 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको पर्बन्ध आ�द
■पर्� नं 16 (बुलडोजरको पर्बन्ध)
बुलडोजरको पर्बन्धबारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) गु�डरहे को अवस्थामा, ब्लेडको ितख्खरलाई जिमनभन्दा 140cm जित अग्लोमा राखी, व�रप�रको सुरक्षालाई िन�य गनु।र्
(2) �वकणर् बाटोमा िनयममा �वकणर् प�ट्टमा चढ्ने-ओिलर्ने।
(3) ठाडो ढलानको �वकणर्लाई पछा�ड सारे र नओिलर्ने। केह� ग�र ठाडो ढलानमा ओिलर्ने बेलामा, पछा�ड सारे र ओिलर्न बाङ्गोटे डोमा
ओिलर्ने।

(4) डो�जङ कायर् खन्ने कामबाट छुट्ट्याइ, डो�जङ दरू � सकभर छोटो गन� सक्ने स्टे प िलएर, अिधकतम �स्पडमा चलाउने।

■पर्� नं 17 (बुलडोजरको जिमन समतलाउने कामको पर्बन्ध)
बुलडोजरको समतल जिमनमा हुने पर्बन्धबारे तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) समतल जिमनको काममा ब्लेडको अपर्ेशन, 1 चोट�को उठाउने िगराउने 20m जित हुनेग�र गन�।
(2) बुलडोजर, लामो दरु � (300m जित ब�ढ) हुनेग�र खन्ने, डो�जङ (oshido), समतल बनाउने आ�दको माटोको काममा पर्योग
हुन्छ।

(3) बुलडोजर खन्ने, िसधा लाइनको डो�जङ (oshido) गन� काममा पर्भावकार� हुन्छ।
(4) �फर्ज माटो अथवा साहर्ो माटो या नाली आ�द खन्ने काममा एङ्गल ब्लेड पर्योग ग�र काम गदार् पर्भावकार� हुन्छ।

■पर्� नं 18 (बुलडोजरको डो�जङ (oshido) कायर्को पर्बन्ध)
बुलडोजरको डो�जङ कायर्को पर्बन्धबारे तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) डो�जङ (oshido) को दरु � लामो भएमा 2 खण्ड गरे र िथच्ने। यो खण्को �हसाब, ब्लेडको माटो बालुवा सबै सकेको बेलामा, अथवा
2 �स्पडमा बढाएपिछ, अिलकित सामान हलुका भएको भनेर बुझ्दा हुन्छ।

(2) फरा�कलो �फल्डमा डो�जङ दरू � लामो भएमा, 2 वटाले पालोपालो गरे मा, 2 खण्डमा भाग गरे को भन्दा पर्भावकार� हुन्छ।
(3) एउटै �दशाको डो�जङ कायर्मा, सकेसम्म िभन्न �किसमको मेिसन पर्योग गन�।
(4) िगट्ट�लाई िथच्दा बेडरोक बिनसक्दासम्म डो�जङ कायर् गन� ग�र चलाउने।
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■पर्� नं 19 (बुलडोजर पर्योगको �फिनिसङ कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्ध)
बुलडोजरको डो�जङको �फिनिसङ कायर्को पर्बन्धबारे तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) बुलडोजरले गन� �फिनिसङ कायर् गन� बेलामा बढ� अगा�ड झरे को अवस्थामा सुरु गय� भने मेिसन बढ� िसधा भएको बेलामा, ब्लेड
जिमनभन्दा फ्लोट हुने कारण, ब्लेड तल झानुर् (sage) अगा�ड बढ� िसधा ढाँचामा छ भन्ने िन�य गनु।र्

(2) मोटर गर्ेडरले रामर्ो �फिनिसङ (2~3cm जित) नसक्ने हुनाले रफ �फिनिसङमा पर्योग गन�।
(3) रामर्ो �फिनिसङको लािग बुलडोजर पर्योग गदार् रामर्ो।
(4) �फिनिसङ कायर्, माटो भरे र गनुभ
र् न्दा ब्लेडलाई खाली ग�र गदार् स�जलो हुन्छ।

■पर्� नं 20 (बुलडोजरको पर्योग कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्ध)
बुलडोजरको पर्योगको कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्धबारे तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) बोल्डर ढु ँ गा हटाउन, ब्लेडलाई �टल्ट गरे र, बुलडोजरको श��लाई ब्लेडको �बच भागमा जम्मा गन� ग�र, ब्लेडको �बच भाग पर्योग
ग�र बोल्डर हटाउने।

(2) ठू लो एउटा मातर् ढु ँ गा हटाउन, प�हले व�रप�रको जरा काटे र, बुलडोजरले ठे लेर ब्लेडलाई उठाउने, ढु ँ गाको छोएकोप�ट्टको स्टे �रङ
क्लचलाई काटे र थुपर्ो र ढु ँ गा काटे र छुट्टयाई िनकाल्ने।

(3) क�ङ्कर्टको पेभमेन्टलाई हटाउन, प�हले क�ङ्कर्ट सर्ेडरले (बर्ेकर, �पक आ�द) क�ङ्कर्ट फुटाई, �टल्ट गरे को ब्लेडले खन्ने। एक
भाग उठ्यो भने त्यो ह�रयालीप�ट्ट फक�र िथची मािथ सान� (age)।

(4) नालीको ब्याक�फलमा (umemodoshi) बुलडोजर पर्योग गदार्, नालीभन्दा ठाँडो ग�र न�जक भएर माटो हाल्ने ग�र ब्याक�फल
(umemodoshi) गन�।
■पर्� नं 21 (बुलडोजर पर्योग ग�रएको �र�पङ कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्ध)
बुलडोजर पर्योगको �र�पङ कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्धबारे तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) �रपरको अन्तराल, ढु ँ गा नरम हुनेसम्म साँघुरो ग�र, सर्े�डङको चुवाहट र ठाउँ अनुसार सर्े�डङ �डगर्ीमा िभन्नता नहुने ग�र योजना
अनुरुप गराउने।

(2) कामलाई सकेसम्म उकालो उ�क्लने स्लोपमा पर्योग गन�।
(3) साहर्ो ढु ँ गामा, ढु ँ गाको लेबल, कर्याक आ�दको जिमनको लािग टे डो पसेको भएमा, अडर् रमा �र�पङ गन�।
(4) �र�पङ गदार्, सर्े�डङ गाहर्ो ढु ँ गा भे�टएको खण्डमा, जु�ा िचप्लेमा, �डजेल प्याडल िथचेर, जु�ा िचप्लने नहुनेसम्म इ�न्जन चलाउने।
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■पर्� नं 22 (बुलडोजर पर्योग ग�र नरम जिमनको कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्ध)
बुलडोजर पर्योग ग�र नरम जिमनको कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्धबारे ◌े तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) जिमनमा जम्मा भइराखेको पानीमा, सकेसम्म डर्े नेज हुनेग�र डर्े नेज नाली खन्ने।
(2) डो�जङ (oshido) गन� बेलामा, बुलडोजरको �स्लप रोक्नको लािग ब्लेडमा सकेसम्म धेरै ढु ँ गा-माटो हाल्ने गन�।
(3) नरम जिमनिभतर्, सकेसम्म स्टे �रङ नकाट्नेसँग,ै एकै बाटोमा चलाउने।
(4) नरम जिमनमा, नरम जिमनमा पर्योग ग�रने जु�ा जडान ग�रएको बुलडोजरको जिमन पर्ेसर ठू लो हुने, अथवा फ्लो�टङ पिन
रामर्ो हुनाले ब�ढ पर्योग ग�रन्छ।

■पर्� नं 23 (ट्याक्टर साबेल (shoberu) को पर्बन्ध)
ट्याक्टर साबेल (shoberu) को पर्बन्धको बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) बकेटमा सामान लोड गरे र ठाडो ओरालो ओिलर्दा, बकेटलाई उचालेर, साथसाथै डर्ाइभ बर्ेक पर्योग गरे र ओिलर्ने।
(2) बकेटमा सामान लोड गरे र ओरालो ओिलर्दा, सुर�क्षत �स्पडभन्दा ब�ढमा चलाउन हुन्न।
(3) ट्र्याक्टरको कर्लरको काटा, माटोको पर्कारअनुसार प�रवतर्न गन�। गर्ाबेल धेरै भएको बाटोमा िनधार्�रत काटाभन्दा ितखोमा रा�े
(कर्लर ढाँचा)।
(4) तातो जिमन अथवा नरम जिमनमा कर्लर िच�प्लने जस्तो बेलामा, इन्धन िलभरलाई पूणर् खुला ग�र, मेन-क्लचलाई �बस्तारै
हालेर, चलाउनुपछर् ।

■पर्� नं 24 (ट्याक्टर साबेल (shoberu) को खन्ने कायर्को पर्बन्ध)
ट्याक्टर साबेल (shoberu) को खन्ने कायर्को पर्बन्ध, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) खन्ने काममा, पहाडभन्दा मोटर ब�डलाई टे डो ग�र डु बाउने। त्यसमा, बकेट पहाडको अिघ जिमनमा सरसर ओराल्ने।
(2) खन्न, पहाडको, पहाडको िनस्केको पाटो (पहाडको कमजोर भाग) को बकेटको �कनारसम्म आउनेग�र खन्ने।
(3) खन्नलाई बकेटको तान्ने श��, बकेट सुरु गनुर् अगा�ड सकेसम्म धेरै माटो बालुवा लोड गरे र, िलफ्ट आमर्लाई अिलकित मािथ
सारे पिछ, बकेट सुरु गन�।

(4) टनेलको खन्ने सतह (kiriha men) स्वतन्तर् हुने पहाड खन्नमा, वाटरमाकर् �डिगङ (sukashi bori) को अवस्था हुने कुरा
अन्दाज ग�रएको समयमा, पहाडको तलबाट खन्ने।
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■पर्� नं 25 (ट्याक्टर साबेल (shoberu) को लोड ढु वानी कायर्को पर्बन्ध)
ट्याक्टर साबेल (shoberu) को लोड ढु वानी कायर्को पर्बन्धबारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) गित चरणलाई सकेसम्म दोब्बर गितमा कम गन�।
(2) बकेटको डम्प (dampu) लाई, िलफ्ट लेभरलाई मािथ लक गरे कै अवस्थामा, डम्प (dampu) टर्कसँग न�ज�कंदै , लोड जितकै
उचाईमा बकेटलाई उठाई, त्यसपिछ सामान रा�े ठाउँ को न�जक हुँदै गदार् िछटो गितमा बकेट डम्प (dampu) लाई खोल्न सुरु
गन�।

(3) डम्प (dampu) को लोडलाई, सामान रा�े ठाउँ को �बचको लाईनमा लोड ग�रएको �हलो-बालुवासँग िमलाउने। सामान रा�े
ठाउँ लामो, बकेट 3~4 वटा लोड गन� बेलामा, प�हला सामान रा�े ठाउँ को पछा�डबाट गन�।

(4) हाल्ने काम, डम्प (dampu) टर्कको अगा�ड मेिसन रोकेको अवस्थामा ग�र, �बस्तारै , सुर�क्षत �हसाबले गन� आदशर् त�रका हो।

■पर्� नं 26 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्)
साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्को बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा
छान्नुहोस ्।

(1) बकेटले �पिलंग कायर् र कर्ेन कायर् गन�।
(2) इ�न्जन रोकेपिछ, कायर् उपकरण अिधकतम मातर्ामा तल खसाल्ने।
(3) बकेट, कामलाई उपयोगी चा�हँ पर्योग गन�।
(4) माटोको गुण र व�रप�रको अवस्था हे रेर, मेिसनको टायरसम्म खन्ने।

■पर्� नं 27 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्)
साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्को बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा
छान्नुहोस ्।

(1) अन्डरगर्ाउन्ड खन्ने काममा खुट्टाको भागले खन्ने बेलामा, बाटोको छे उ भ�त्कन सक्ने हुनाले, कर्लर तेसर्ो पर्कारको खनाईलाई,
सामान्यतयको इभ्याकुएशन जसर� िलयो भने खतरा हुन्छ।

(2) मेिसन ब�डको पछा�ड भाग उचालेर, मेिसन ब�डको तौल पर्योग ग�रएको खनाई गन�।
(3) खन्दै गदार्, टिन�ग गन�, टिन�गको श�� पर्योग गरे र, माटो भरे को �झक्ने, छन� काम गन�।
(4) बकेटलाई �फक्स गरे र कर्लर चलाएको अवस्थामा खन्ने।
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■पर्� नं 28 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्)
साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्को बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा
छान्नुहोस ्।

(1) मािथल्लो भाग खन्ने बेलामा, पानी िलकेजलाई ध्यानमा राखी सडकलाई हल्का उकालो गरे र खन्ने काम गन�। अथवा, पातलो
तास्ने नग�र, 1 पटक बाक्लो खन्ने।

(2) तल्लो भाग खन्ने काम गदार्, प�हले खन्ने काम गन� ठाँउ बनाएर, खन्ने गन�। टे डो बाटो पस्ने बाटोको क्षेतर्, �फल्ड जिमनको डम्प
(dampu) टर्कको टिन�ग एन्गल 90 �डगर्ीमा लोड गन� सक्ने जित फरा�कलो गन�।
(3) बक्स टाइप बेन्चकट पर्णाली भनेको, पहा�ड बाटो खन्ने कायर् जस्तो झुकेको सतह तेस� खन्नलाई उपयु� त�रका हो।
(4) साइड �हल टाइप बेन्च कट पर्णाली, �फल्ड समतल जिमनसँग न�जक भएमा उपयोगी खन्ने पर्णाली हो।
■पर्� नं 29 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्)
साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्को बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा
छान्नुहोस ्।

(1) बकेटको क�टङ यान्गलले (रे क यान्गल) साहर्ो र अग्लो काटे र हटाउनेले ठू लो हुनुपछर् ।
(2) बकेटको नेल �हलो माटोमा पिसराखेको �स्थितमा टिन�ग गन�, अथवा माटो छनर्को लािग बकेटलाई दाँया बाँयामा हल्लाएर,
कुँचोको सट्टामा पर्योग गदार् पिन हुन्छ।

(3) टिन�ग एन्गललाई सकेसम्म ठू लो बनाएर काम गन�।
(4) मेिसन खन्ने जिमनबाट धेरै टाढा नभई या, धेरै न�जक नहुने स्थानमा राखी खन्ने काम गन�। अथवा, बकेटलाई बूमको जो�ड्डने
भाग या कर्लर आ�दलाई नछुने ग�र गन�।
■पर्� नं 30 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्)
साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको (ड्याग लाइन) पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्को बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क
उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) ड्याग लाइनलाई, �वशेषग�र खोलाको �कनारको डर्े �जंग, नरम जिमन बोडर् को खन्ने काम, भंगहरू जम्मा गनर् पर्योग ग�रन्छ।
ड्र्याग साबेल (shoberu) (shoberu) को तुलनामा साहर्ो माटो खन्ने काम या ग�हरो खन्ने काममा उपयु� छै न।

(2) डर्ाग चेन र स्याकलको (shakkuru), वेअर भयानक हुनाले िन�रक्षण रामर्ोसँग ग�र, पुरानो सामान बदल्ने।
(3) बूम कोण, िमिसनमा िनयमले तोकेअनुसार जितको कोण (सामान्य 30 �डगर्ी जित) भन्दा ब�ढमा पर्योग गनुर् हुँदैन।
(4) ग�हरो, साँघुरो ग�र खन्ने गनुप
र् छर् ।
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■पर्� नं 31 (मोटर गर्ेडरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर् पर्णाली)
मोटर गर्ेडरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर् पर्णालीबारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) टिन�ग बाटोमा, बाटोलाई घुमाउरो �दशामा चढ्ने उ�क्लने ग�र, अचानक टनर् नगन�।
(2) मेिसन चलाउँ दा, टायरको िलिनङ, ब्याक टिन�गमा टनर् गनुप
र् न� प�ट्ट टायरलाई घुमाउने, फर्न्ट टिन�गमा अगा�ड ब�ढराखेको
बेलाको भन्दा उल्टो प�ट्ट घुमाउने।

(3) जिमन समतलाउने काम गदार् �स्पडलाई फाइन �फिनिसङको लािग 6~10km/h मा ग�र, रफ �फिनिसङको लाग2~3km/h मा
गन�।

(4) जिमन समतलाउने काम गदार् ब्लेडको एन्गल कोणलाई सामान्यतय 90 �डगर्ी हो तर �वन्डर्ोको बाँक� मातर्ा अनुसार केह� मातर्ामा
एन्गल रा�े।

■पर्� नं 32 (स्कर्ेपरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्)
स्कर्ेपरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) मोडमा घुमाउँ दा �स्पड बढाएर कर्स हुने।
(2) ढु ँ गामाटो बोकेर मोटर चलाउँ दा, पछा�डको टायरलाई से�न्टफुगल फोसर्ले गरे र सोचेकोभन्दा ठू लो घुमी सडकबाट बा�हर िन�स्कने,
या, प�ल्टनसक्ने हुनाले, ध्यान �दने।

(3) मोटर चलाउँ दा, बोउललाई अग्लो गुरुत्वाकषर्ण केन्दर्लाई उठाएर डर्ाइभ गन�।
(4) माटो फौलाउने काम बाहे क, एपर्ोनलाई मािथ सान� (age) ग�र चलाउने।

■पर्� नं 33 (स्कर्ेपरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्)
स्कर्ेपरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्बारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) ठाडो ओरालोमा, फुट बर्ेक, बर्ेक प्याडल मातर् पर्योग ग�र ओिलर्ने।
(2) ठाडो ओरालोमा, �स्पड बढाउने र, खतराको बेलामा, बोउललाई मािथ सान� (age)।
(3) स्कर्ेपर गुड्ने बाटो र अरु सवार� साधनको बाटो, कर्स नहुने गन� र, केह� ग�र कर्स गनुर् परे मा, मागर्दशर्क रा�े।
(4) चलाउने बाटो साँघुरो भएमा, कुन� स्थान �बिभन्न ठाउँ मा बनाई, ओिलर्ने सवार� या ढु वानी साधनलाई पर्ाथिमकताको िनयमलाई
पालना गन�।
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■पर्� नं 34 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको टर्ान्सफर)
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको टर्ान्सफर सम्ब�न्धत, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) टर्े लर आ�द लोड गन� ठाउँ मा रोकेर, बर्ेक लगाई, टायरमा वील चोक लगाउने (जिमनको िसधा आकारमा ध्यान �दने)
(2) उकालो चढ्ने उपकरण नफु�स्कने ग�र रामर्ोसँग सामान रा�े ठाउँ मा जोड्ने र उकालोको कोण 45 �डगर्ी गन�।
(3) मागर्दशर्कको मागर्दशर्न अनुसार, कम �स्पडमा चलाउने, उकालो चढ्ने उपकरणक 1m जित अगा�ड एकपटक रोक्ने।
(4) उकालो चढ्ने उपकरण चढ्ने �बचमा, स्टे �रङ नकाट�, अिधकतम �स्पडमा एकैचोट� चढ्ने।

■पर्� नं 35 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको टर्ान्सफर)
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको टर्ान्सफर सम्ब�न्धत, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) केह�ग�र, िनमार्ण मेिसन स्वचािलत गरे र टर्ान्सफर गनुप
र् रे मा, सडक यातायात ऐन, सडक ढु वानी सवार� साधन ऐन, सवार�
साधन पर्ितबन्ध आदे श आ�दको सम्ब�न्धत कानूनलाई अिनवायर् पालना ग�र चलाउन पछर् ।

(2) नरम बाटोमा चलाउँ दा, बाटोको छे उ भ�त्कनेमा ध्यान �दने।
(3) मानव �बनाको कर्िसङ या चौडाई सानो ठाउँ कर्स हुँदा एकपटक अिल अगा�ड रोक्ने नग�र एकैचोट�मा कर्स हुने।
(4) साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा, रे लमागर् ओभरहे ड लाइन या �बजुलीको तार अथवा पुलको �बम आ�दको तलबाट
चलाउँ दा, बूमको अगा�ड भागले नछुने ग�र आ�द, छुट्याउने दरू � पयार्� िन�य गन�।
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चरण 7. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्त
■पर्� नं 36 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्त)
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्तको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) कानूनमा िनमार्ण मेिसनलाई, म�हनामा 1 पटक तो�कएको आत्म-िनर�क्षण गन� भिनएको छ।
(2) कानूनमा िनमार्ण मेिसनलाई, बषर्मा 1 पटक िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) गन� भिनएको छ।
(3) कानूनमा, िनमार्ण मेिसनलाई, तो�कएको आत्मा-िन�रक्षणको िनर�क्षण तािलकाको भण्डार अविध 3 बषर् तो�कएको छ।
(4) कानूनमा िनमार्ण मेिसनलाई, िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) को िन�रक्षण तािलकाको भण्डार अविध 1 बषर्
तो�कएको छ।

■पर्� नम्बर 37 (जाँच, ममर्त गदार् सामान्य रुपमा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू)
जाँच र ममर्तको बारे मा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) �फल्डमा जाँच र ममर्त गदार्, के�ह ग�र स्लोपमा गनुप
र् रे मा, मेिसनको फुटमा वील चोक िन�य पर्योग गन�।
(2) िनमार्ण मेिसनलाई क्लच हालेर, बर्ेक, टनर् लक र सुरक्षा लक िन�य लगाउने।
(3) ब्लेड, बकेट आ�दको कायर् उपकरण (अट्याचमेन्ट) लाई िन�य पिन जिमनबाट उचालेको अवस्थामा रा�े।
(4) जाँच र आत्म िनर�क्षण, जाँच तािलका या िनर�क्षण चेकिसटलाई आधार बनाएर गन�, त्यसको नितजालाई �टपोट ग�र नबचाउँ दा
पिन हुन्छ।

■पर्� नं 38 (दै िनक जाँच (nichijou tenken) का महत्वपूणर् कुराहरू)
दै िनक जाँच (nichijou tenken) को महत्वपूणर् कुराहरूमा तलका व्याख्याहरू 4 मध्येबाट ठ�क 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) टायरको एयर पर्ेसरलाई काम सुरु हुनु अगा�डको िचसो बेलामा नापेर, काम हुने सडकअनुसार िमलाउने।
(2) नरम जिमनमा एयर पर्ेसरलाई मानकभन्दा धेरै ग�र, साहर्ो जिमनमा केह� हदसम्म कम गन�।
(3) कर्लरको सुई धेरै टाइट भएमा, �पन, बुसको वेअर िछटो भई, धेरै लुज भएमा �बिगर्ने कारक बन्नसक्छ।
(4) साहर्ो सडकमा कर्लर लुज जस्तो भएमा, नरम सडकमा टाइट गन�।
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■पर्� नं 39 (दै िनक जाँच (nichijou tenken) का महत्वपूणर् कुराहरू)
दै िनक जाँच (nichijou tenken) को महत्वपूणर् कुराहरूमा तलका व्याख्याहरू 4 मध्येबाट ठ�क 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) क्लच प्लेटलाई वेअर लगाउँ दा, अपर्ेशन लेभरको चलान धेरै भई, क्लच िच�प्लने हुनाले, स्कर्ूले िमलाउने।
(2) बर्ेक प्याडलको चलान ठू लो छै न भन्ने कुरा जाँच गन�। बर्ेक लाइिनङको वेअर लगाए प्याडलको चलान कम भई, ग�हरो ग�र
िथचेन भने, बर्ेकले काम गद� न।

(3) तेल थप्न इ�न्जलाई रोक्ने। तेल थप्दा फोहर या पानी निमिसने ग�र ध्यान पुयार्उने।
(4) ब्याटर्� स्वीचलाई बन्द ग�र, मेन क्लच िलभरलाई “बन्द” मा राखेर पा�कर्ङ गन� बर्ेक लगाउने। अिन, ब्लेड, बकेट आ�दलाई
जिमनभन्दा अग्लो स्थानमा उचालेर रा�े।
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चरण 9. मेकािनक्स र �बजुली सम्ब�न्धत ज्ञान
■पर्स्न नं 40 (�बजुली पर्ेसर, करे न्ट र पर्ितरोधको सम्बन्ध)
�बजुली पर्ेसर, करे न्ट र पर्ितरोधको सम्बन्धबारे तलका व्याख्याहरू 4 मध्येबाट ठ�क 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) ईले�क्टर्क स�कर्टको �बजुली पर्ितरोध (ओहम : Ω) बराबर भएमा, ईले�क्टर्क पर्ेसर (भोल्ट : V) जित सानो छ, त्यित नै करे न्ट
(ए�म्पएर : A) ठू लो हुन्छ।
(2) ईले�क्टर्क स�कर्टको पर्ितरोध जित सानो छ, (जस्तै, �बजुलीको तारको खण्डमा मिसनो भएजित) करे न्ट िसिमत हुन्छ।
(3) ईले�क्टर्क पर्ेसर (भोल्ट : V) = करे न्ट (ए�म्पएर : A) / पर्ितरोध (ओहम : Ω)।
(4) करे न्ट (ए�म्पएर : A) = ईले�क्टर्क पर्ेसर (भोल्ट : V) / पर्ितरोध (ओहम : Ω)।

■पर्� नं 41 (ब्याटर्�को पर्बन्ध)
ब्याटर्� पर्बन्धकोबारे , तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) ब्याटर्� भनेको, रासायिनक उजार्लाई �व�ुितय ऊजार्मा प�रणत ग�र, स्टोर गरे र, चा�हएअनुसार �व�ुितय उजार्को �हसाबले
िनकाल्न स�कने कुरालाई भिनन्छ।

(2) ब्याटर्�, �व�ुितय ऊजार्लाई रासायिनक उजार्मा प�रणत ग�र स्टोर गरे र, चा�हएअनुसार �व�ुितय उजार्को �हसाबले िनकाल्न
स�कने कुरालाई भिनन्छ।

(3) बतर्मानमा पर्योगमा भएको ब्या�टर्, लीड-एिसड ब्याटर्� मातर् हो।
(4) ब्याटर्�को पर्बन्धमा, �बशेषग�र, ध्यान �दनुपन� कुरा, गर्ािभ�टलाई नापेर, 1.22 मािथ भएमा तुरुन्तै थप चा�ज�ग गन�।
■पर्� नम्बर 42 (मेकािनक्स)
मेकािनकसको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट 1 वटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस ्।

(1) भोल्ट कस्ने बेलामा, स्पानरको �ान्डललाई कस्ने स्थानलाई भोल्टबाट न�जक ठाउँ बाट टाढा राखेजित कम श�� हुन्छ र न�जक
जित ठू लो श�� चा�हन्छ।

(2) वस्तुमा श�� पर्योग गदार्, त्यस श��को कायर्को रे खा गर्ािभ�ट केन्दर्लाई पास गरे मा, त्यो वस्तु घुम्छ।
(3) वस्तुलाई गोलाकार गित गराउने श��लाई केन्दर्ापसारक श�� भिनन्छ, यससँग श��को मातर्ा एकै भई, �दशा �बप�रत भएको
श��लाई केन्दर्�करण श�� भिनन्छ।

(4) गितशील घषर्ण, अिध�म �स्थर घषर्ण श��भन्दा ठू लो हुन्छ।
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चरण 10. जिमन स्तर र िसिभल इं जीिनय�रं ग काम सम्बन्धी ज्ञान
पर्� नं 43 (प�हरोको कारण र संकेत)
प�हरोको कारण र संकेतबारे िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट 1 वटा सह� व्याख्या चयन गनुह
र् ोस ्।

(1) टे डो जिमन र स्लोपको सतह (nori men) को प�हरोको कारण घमाइलो �दनहरू िनरन्तर भएपिछ घट्न स�जलो हुन्छ।
(2) टे डो जिमनमा, िसधा स्लोपको सतह (nori men) को बेलाभन्दा पिन प�हरो जान स�जलो हुन्छ।
(3) सुख्खापनअनुसार, बालुवा िमिसएको माटोमा टा�स्सने श�� बढ्ने हुनाले, स्लोपको सतह (nori men) को मािथ भाग उक्केर
झछर् ।

(4) सुख्खापनअनुसार, सुसंगत माटोमा िचरा पन� हुनाले, स्लोपको सतह (nori men) को मािथ भाग उक्केर झछर् ।
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चरण 12. लागू कानून र िनयमहरू
■पर्� नम्बर 44 (िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) )
िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको बारे मा, स्वास्थ्य, शर्म र कल्याण मन्तर्ालयको कानूनअनुसार तो�कएको,
िनयिमत आत्मा िन�रक्षण गन�का साथ रे कडर् गनुप
र् न� हुन्छ।

(2) व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको बारे मा, िशक्षा मन्तर्ालयको कानूनअनुसार तो�कएको, िनयिमत आत्मा
िन�रक्षण गन� र नितजालाई रे कडर् गन�।

(3) व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको बारे मा, स्वास्थ, शर्म र कल्याण मन्तर्ालय कानूनअनुसार तो�कएको
िनयिमत आत्मा िन�रक्षण गन� र नितजालाई रे कडर् गनर् जरुर� छै न।

(4) शर्म, स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्तर्ीले, आत्म-िनर�क्षणको उपयु� र पर्भावकार� त�रका पर्योग गनार्को जरुर� आत्मा -िनर�क्षण
सूचक पर्कािशत गद� न।
■पर्� नम्बर 45 (पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आ�द)
पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आ�दको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� गनर् स�कंदै न।
(2) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् हराएको या �बगारे मा, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आवेदनलाई पर्ा�विधक पर्िशक्षण
पर्माणपतर्को �वतरण �जम्मा िलएको दतार् ग�रएको पर्िशक्षण संस्थामा बुझाएमा, पुन: जार� हुन सक्छ।

(3) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् हराएको या �बगारे मा, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आवेदनलाई शर्म, स्वास्थ्य तथा
कल्याण मन्तर्ालयमा बुझाएमा, पुन: जार� हुन सक्छ।

(4) नाम प�रवतर्न भएमा, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर्मा प�रवतर्न गनर् िमल्दै न।
■पर्� नम्बर 46 (हे डलाइटको स्थापना)
हे डलाइटको स्थापनको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा हे डलाइटको जडान गनुर् जरुर� छै न।
(2) कामलाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग चा�हने लाइटको मातर्ा कायम रा�खएको ठाउँ मा पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको
िनमार्ण मेिसनमा पिन, हे डलाइट जडान गनुप
र् छर् ।

(3) कामलाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग चा�हने लाइटको मातर्ा कायम रा�खएको ठाउँ मा पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको
िनमार्ण मेिसनमा, हे डलाइट जडान गनुप
र् द� न।

(4) कामलाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग चा�हने लाइटको मातर्ा कायम रा�खएको ठाउँ मा पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको
िनमार्ण मेिसनमा चा�हं , हे डलाइट जडान नगरे पिन हुन्छ।
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■पर्� नम्बर 47 (िनधार्�रत �स्पड)
िनधार्�रत �स्पडको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (अिधकतम �स्पड पर्ित घण्टा 10 �कलोिमटर कमको मेिसन छोडे र।) लाई पर्योग ग�र,
कायर् अगा�ड िनधार्�रत �स्पड तोक्न जरुर� छ।

(2) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (अिधकतम �स्पड पर्ित घण्टा 10 �कलोिमटर कमको मेिसन छोडे र।) लाई पर्योग ग�र,
कायर् अगा�ड नै िनधार्�रत �स्पड तोक्न जरुर� छै न।

(3) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, फरा�कलो ठाउँ भएमा िनधार्�रत �स्पडभन्दा ब�ढमा सवार� साधन पर्कारको
िनमार्ण मेिसन चलाउँ दा पिन हुन्छ।

(4) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (अिधकतम �स्पड पर्ित घण्टा 30 �कलोिमटर कमको मेिसन छोडे र।) लाई पर्योग ग�र,
कायर् अगा�ड नै िनधार्�रत �स्पड तोक्न जरुर� छ।

■पर्� नम्बर 48 (प�ल्टनबाट रोकथाम आ�द)
प�ल्टनबाट रोकथाम आ�दको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग ग�र काम गदार्, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन प�ल्टन या पल्टे र हुने
कामदारलाई खतराको रोकथामको लािग जरुर� उपायहरू अपनाउन जरुर� छै न।

(2) बाटोको छे उ, स्लोप आ�दमा सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पर्योग ग�र काम गदार्, त्यो सवार� साधन पर्कारको
िनमार्ण मेिसन पल्ट� या खसी कामदारहरूलाई हुने खतराको सम्भावना भएकोमा पिन, मागर्दशर्क रा� जरुर� छै न।

(3) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, मागर्दशर्कले गरे को िनद� शनलाई पालना गनुप
र् छर् ।
(4) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, मागर्दशर्कले गरे को िनद� शनलाई पालना गनर् जरुर� छै न।
■पर्� नं 49 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको टर्ान्सफर)
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको टर्ान्सफर सम्ब�न्धत, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) ढु वानी साधन आ�दमा लोड अनलोड गदार्, िभरालो, �फिलङ (morido) आ�द पर्योग गदार्, लोड अनलोडलाई, समथत र बिलयो
ठाउँ मा राखी गनुप
र् छर् ।

(2) ढु वानी साधन आ�दमा लोड अनलोड गदार्, िभरालो, �फिलङ (morido) आ�द पर्योग गदार्, लोड अनलोडलाई, समथत र बिलयो
ठाउँ मा राखी गनुर् जरुर� छै न।

(3) उकालो पर्योग गदार्, पयार्� लामो, फरा�कलो र बिलयो िभर पर्योग गनर् जरुर� छै न।
(4) �फिलङ (morido), अस्थायी बोडर् लाई पर्योग ग�र, पयार्� फरा�कलो र बिलयो साथै उिचत स्लोप बनाउन जरुर� छै न।
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■पर्� नं 50 (मेिसन आ�द सापट �दनेले िलनुपन� मापन)
मेिसन आ�द सापट �दनेले िलनुपन� मापन सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट ठ�क उ�र 1 वटा छान्नुहोस ्।

(1) मेिसन आ�द सापट �दनेल,े अरु व्यवसायीलाई सापट �दने बेलामा, सो मेिसन आ�द अगा�ड जाँच गनर् जरुर� छै न।
(2) मेिसन आ�द सापट �दनेल,े अरु वयवसायीलाई सापट �दने बेलामा, सो मेिसन आ�द अगा�ड जाँच ग�र, असामन्य केह� भएमा,
ममर्त, त्यबाहे क जरुर� जडान गनर् जरुर� छ।

(3) मेिसन आ�द सापट �दनेल,े अरु व्यवसायीलाई सापट �दने बेलामा, सापट िलने व्यवसायीको लािग सो मेिसन आ�दको क्षमता
आ�द पु�ी ग�रएको कागजपतर् �दन जरुर� छै न।

(4) मेिसन आ�द सापट �दनेल,े अरु व्यवसायीलाई सापट �दने बेलामा, सापट िलने व्यवसायीको लािग सो मेिसन आ�दको
�वशेषताहरू र त्यसबाहे क पर्योग गदार् ध्यान गनुप
र् न� कुराहरू आ�द पु�ी ग�रएको कागजपतर् �दन जरुर� छै न।
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उ�र

चरण 1. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी पर्ार�म्भक ज्ञान
■ पर्� नं 1 (जिमन समतलाउने, ढु वानी, लोडमा पर्योग हुने मेिसन) ······························ : (4)
■पर्� नं 2 (खन्नमा पर्योग हुने मेिसन) ······························································ : (1)
■पर्� नं 3 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी शब्दहरू) ···························· : (4)

चरण 4. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको पर्बन्ध
■पर्� नं 4 (इ�न्जन सुरु गनुर् अिघको आधारभूत प�रचालन) ······································· : (2)
■पर्� नं 5 (इ�न्जन सुरु भएपिछको आधारभूत प�रचालन) ········································· : (1)
■पर्� नं 6 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सुरुवात गदार्को पर्बन्ध) ············· : (4)
■पर्� नं 7 (पावर िसफ्ट टाइप पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सुरुवात गदार्को पर्बन्ध) ··············· : (2)
■पर्� नं 8 (ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको उकालो, ओरालोमा ग�रने पर्बन्ध) ·············· : (1)
■पर्� नं 9 (डाइरे क्ट डर्ाइभ पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चलान बन्द गदार्को पर्बन्ध) : (4)
■पर्� नं 10 (िनमार्ण मेिसन रोक्दाको (पा�क�ग) पर्बन्ध) ··········································· : (3)
■पर्� नं 11 (ए�न्टफृ ज पदाथर्, तेल आ�द) ··························································· : (1)

चरण 5 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउने सम्बन्धी उपकरणको बनावट र पर्कार
■पर्� नं 12 (ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको कायर् उपकरणको बनावट र पर्कार) ············ : (3)
■पर्� नं 13 (ट्र्याक्टर पर्कारको िनमार्ण मेिसनको सुरक्षा उपकरण आ�द) ························· : (4)
■पर्� नं 14 (स्कर्ेपरको कायर् उपकरण) ······························································· : (1)
■पर्� नं 15 (मक लोडरको कायर् उपकरण) ··························································· : (2)
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चरण 6 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको पर्बन्ध आ�द
■पर्� नं 16 (बुलडोजरको पर्बन्ध) ···································································· : (3)
■पर्� नं 17 (बुलडोजरको जिमन समतलाउने कामको पर्बन्ध) ····································· : (3)
■पर्� नं 18 (बुलडोजरको डो�जङ (oshido) कायर्को पर्बन्ध) ······································ : (2)
■पर्� नं 19 (बुलडोजर पर्योगको �फिनिसङ कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्ध) ······························ : (1)
■पर्� नं 20 (बुलडोजरको पर्योग कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्ध) ·········································· : (3)
■पर्� नं 21 (बुलडोजर पर्योग ग�रएको �र�पङ कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्ध) ··························· : (4)
■पर्� नं 22 (बुलडोजर पर्योग ग�र नरम जिमनको कायर् सम्ब�न्धत पर्बन्ध) ······················ : (1)
■पर्� नं 23 (ट्याक्टर साबेल (shoberu) को पर्बन्ध) ············································· : (2)
■पर्� नं 24 (ट्याक्टर साबेल (shoberu) को खन्ने कायर्को पर्बन्ध) ····························· : (3)
■पर्� नं 25 (ट्याक्टर साबेल (shoberu) को लोड ढु वानी कायर्को पर्बन्ध) ······················· : (2)
■पर्� नं 26 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्) ··········· : (3)
■पर्� नं 27 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्) ··········· : (1)
■पर्� नं 28 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्) ··········· : (2)
■पर्� नं 29 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्) ··········· : (4)
■पर्� नं 30 (साबेल (shoberu) पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्) ··········· : (2)
■पर्� नं 31 (मोटर गर्ेडरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर् पर्णाली) ········································ : (4)
■पर्� नं 32 (स्कर्ेपरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्) ····················································· : (2)
■पर्� नं 33 (स्कर्ेपरको पर्बन्ध र सुर�क्षत कायर्) ····················································· : (3)
■पर्� नं 34 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको टर्ान्सफर) ························· : (1)
■पर्� नं 35 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको टर्ान्सफर) ························· : (3)

चरण 7. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्त
■पर्� नं 36 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्त) ····························· : (3)
■पर्� नम्बर 37 (जाँच, ममर्त गदार् सामान्य रुपमा सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू) ············· : (1)
■पर्� नं 38 (दै िनक जाँच (nichijou tenken) का महत्वपूणर् कुराहरू) ·························· : (1)
■पर्� नं 39 (दै िनक जाँच (nichijou tenken) का महत्वपूणर् कुराहरू) ·························· : (3)
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चरण 9. मेकािनक्स र �बजुली सम्ब�न्धत ज्ञान
■पर्स्न नं 40 (�बजुली पर्ेसर, करे न्ट र पर्ितरोधको सम्बन्ध) ········································ : (4)
■पर्� नं 41 (ब्याटर्�को पर्बन्ध) ········································································ : (2)
■पर्� नम्बर 42 (मेकािनक्स) ········································································ : (1)

चरण 10. जिमन स्तर र िसिभल इं जीिनय�रं ग काम सम्बन्धी ज्ञान
पर्� नं 43 (प�हरोको कारण र संकेत) ·································································· : (4)

चरण 12. लागू कानून र िनयमहरू
■पर्� नम्बर 44 (िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) ) ···························· : (1)
■पर्� नम्बर 45 (पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आ�द) ·································· : (2)
■पर्� नम्बर 46 (हे डलाइटको स्थापना) ······························································ : (4)
■पर्� नम्बर 47 (िनधार्�रत �स्पड) ···································································· : (1)
■पर्� नम्बर 48 (प�ल्टनबाट रोकथाम आ�द) ······················································· : (3)
■पर्� नं 49 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन मेिसनको टर्ान्सफर) ························· : (1)
■पर्� नं 50 (मेिसन आ�द सापट �दनेले िलनुपन� मापन) ··········································· : (2)

170 (NE)

