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1. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी पर्ार�म्भक ज्ञान
िनमार्ण मेिसनको विगर्करण (शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) कायार्न्वयन अध्यादेश

① जिमन समतलाउने, ढुवानी, लोड कामका मेिसन (बुलडोजर, ट्याक्टर साबेल आ�द)
② खन्न ेमेिसन (ड्याग साबेल आ�द)
③ आधारिशला िनमार्णको मेिसन (पाइल डर्ाइभर, पाइल डर्अर)

④ ट्या�म्पङ गन� मेिसन (रोलर आ�द)
⑤ क�ङ्कर्ट प्लेसमेन्ट गन� मेिसन (क�ङ्कर्ट पम्पर आ�द)
⑥ �वघटन पर्योगका मेिसनहरू (बर्केर, स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसन आ�द, क�ङ्कर्ट कर्सर, �वघटन ग्र्याबर)

1.1. �वघटन मेिसनका पर्कार र पर्योग (�वशेषता) आ�द (पाठ्यपसु्तक p.2)

(1) बर्ेकर

तेलको पर्ेसर अथवा एयर पर्ेसरले चलाउन ेबर्ेकर युिनट (स्टर्ाइक टाइप सेर्डर) लाई अट्याचमेन्ट जसर� जडान ग�रएको मेिसन
डन्ड� हालेको ढलान संरचनाको भवन आ�दको �वघटनमा पर्योग ग�रन्छ। (त�स्बर 1－1 हेनुर्होस)् 

त�स्बर 1－1 बर्ेकर
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(2) स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसन
स्ट�ल फेर्म आ�द (औलह धातकुो सामागर्ी समेत।) छुट्याउनको लािग, कैची आकारको अट्याचमेन्टलाई जडान ग�रएको

मेिसन स्ट�ल फेर्म संरचनाको भवन आ�दको �वघटनमा पर्योग ग�रन्छ। (त�स्बर 1－2 हेनुर्होस)् 

त�स्बर 1－2 स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसन

(NE)



6 

(3) क�ङ्कर्ट कर्सर
क�ङ्कर्ट संरचनाको सामानलाई कर्श गनर्को लािग, कैची आकारको अट्याचमेन्टलाई जडान ग�रएको मेिसन। (डन्ड� काट्न े

क्षमता भएको वस्तु समेत।) डन्ड� हालेको ढलान संरचनाको भवन आ�दको �वघटनमा पर्योग ग�रन्छ। (त�स्बर 1－3, त�स्बर 
1－4, त�स्बर 1－5 हेनुर्होस)् 

त�स्बर 1－3 क�ङ्कर्ट कर्सर 

त�स्बर 1－4 क�ङ्कर्ट ठूलो �वभाजन कर्सर 

त�स्बर 1－5 क�ङ्कर्ट सानो �वभाजन कर्सर 

(NE)
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(4) �वघटन ग्र्याबर
काठबाट बनेको सामानलाई �वघटन ग�र, अथवा यो �वघ�टत सामानलाई समातेर उठाउनको लािग फोकर्  आकारको ग्र् या�बङ

उपकरणलाई अट्याचमेन्टको रूपमा जडान ग�रएको मेिसन। काठले बनेको घर आ�दको �वघटन, �वघ�टत सामान आ�द 
उचाल्न,े टर्कमा लोड गन� जस्ता कामहरूमा पर्योग ग�रन्छ। साथ ैसंरचनाको �वघटन सामगर्ी उचाल्न पिन पर्योग ग�रन्छ। 
(त�स्बर 1－6 हेनुर्होस)् 

त�स्बर 1－6 ग्र्याबर

(NE)
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1.2. �वघटन मेिसनको अट्याचमेन्टको पर्कार (पाठ्यपसु्तक p.5)
�वघटन कामको िनमार्ण मेिसनमा जडान ग�रने अट्याचमेन्ट भागहरुको नाम िनम्नअनुसार रहेका छन।्

 

िचतर् 1－1 अट्याचमेन्ट भागहरुको नाम

भोल्ट र नट

बर्ाकेट

िसिलन्डर

भोल्ट र नट

िचजल

मािथल्लो फेर्म आ�द

टिन�ग उपकरण

मािथल्लो फेर्म आ�द

टिन�ग उपकरण

खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर

खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर

खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर

तल्लो फेर्म

तल्लो फेर्म

काट्ने आमर्

कटर

①बर्ेकर युिनट ②स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण

फेर्म

कर्िसङ आमर्

कर्िसङ पोइन्ट

कर्िसङ पोइन्ट

कर्िसङ आमर्

कटर

③क�ङ्कर्ट ठूलो �वभाजन कर्सर ④क�ङ्कर्ट सानो �वभाजन कर्सर

मािथल्लो फेर्म आ�द

टिन�ग उपकरण

तल्लो फेर्म

खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर

ग्र् याब िलङ्क

िगर्�पङ आमर्

ग्र् याब पोइन्ट

ग्र् याब पोइन्ट

िगर्�पङ आमर्

ग्र् याब िलङ्क

फेर्म

⑥ग्र्या�बङ उपकरण (बा�हर� िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप)⑤ग्र्या�बङ उपकरण (आन्त�रक िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप)

(NE)
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1.3. �वघटन मेिसनको बसे मेिसन (पाठ्यपसु्तक p.6)

(1) कायर् उपकरण

कायर् उपकरण भनकेो �वघटन गन�, खन्न,े जिमन समतलाउने जस्ता काम गन� उ�ेश्य भएको उपकरण हो र अट्याचमेन्ट,
बकेट, ब्लेड आ�द र ती वस्तुहरूलाई सपोटर् गन� बूम, आमर् आ�द हो। 

िचतर् 1－2 कायर् उपकरण

(2) मेिसनको बड�को दर्व्यमान

मेिसनको बड�को दर्व्यमान भनेको, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनबाट कायर् उपकरण बाहेकको सुक्खा

दर्व्यमान (ग्यासोिलन, तेल, पानी आ�द नहािलएको तौल) हो, अथार्त ्मेिसनको बड�को दर्व्यमान हो। 

िचतर् 1－3 मेिसनको बड�को दर्व्यमान

(3) मेिसनको दर्व्यमान

मेिसनको दर्व्यमान भनेको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा आवश्यक कायर् उपकरणलाई जो�डएको

अवस्थाको दर्व्यमान हो र यसले बकेट आ�दमा माटो वा बालुवा लोड नग�रएको अवस्था (सामान लोड नगरेको �स्थित) 

को वेट (आदर्) दर्व्यमान (ग्यासोिलन, तेल, पानी आ�द हािलएको दर्व्यमान) लाई बुझाउँछ। 

िचतर् 1－4 मेिसनको दर्व्यमान

पानी 

कायर् उपकरण

मेिसनको बड�को दर्व्यमान 

मेिसनको बड�को दर्व्यमान 

पा

तेल
ह�

तेल
हरू

इन्ध
न  

(NE)
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(4) मेिसनको कुल दर्व्यमान
मेिसनको कुल दर्व्यमान भनकेो मेिसनको दर्व्यमान, अिधकतम लोडको दर्व्यमान र सब ैिसटमा 55㎏ को मािनस

चढाएर िनस्केको दर्व्यमानको योग हो। 
(नोट) मािथ उल्लेख ग�रएको (2) बाट (4) सम्मको दर्व्यमानमा गुरुत्वाकषर्ण गित परेको दर्व्यमान, पर्त्यके मेिसनको बड�को 

तौल, मेिसनको तौल, मेिसन कुल तौल हुन्छ।

िचतर् 1－5 मेिसनको कुल दर्व्यमान

(5) �स्थरता
�स्थरताले सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन एक िन��त कोणसम्म नपल्टने कुरालाई जनाउँछ र जित �स्थरता धेरै

हुन्छ त्यितनै हतपत सवार� साधन नपल्टने कुरालाई जनाउँछ।

यी �स्थरताहरू सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनहरू समतल सतह र कडा सतहमा भएको मानेर �हसाब ग�रएको छ। 
वास्त�वक रूपमा िनमार्ण स्थल आ�दमा पर्योग सतर्हरू खराब हुने हुनाले, मेिसनमा ले�खएको �स्थरता घटाएर काम गनुर्
आवश्यक हुन्छ।

िचतर् 1－6 �स्थरता

मेिसनको बड�को दर्व्यमान 

पानी 
तेल

ह�
इन्ध

न  

स
वार�  स

ाध
नम

ा  च
ढेर  क

ाम
 गन�  व्य��

(�स्थरता) 

(NE)
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(6) उकालो चढ्ने क्षमता

उकालो चढ्ने क्षमता भनकेो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्ाइम मुभर आ�दको क्षमतालाई आधार बनाएर �हसाब

ग�र, उकालो चढ्न सक्न ेअिधकतम क्षमता हो र सामान्यतया कोणलाई (α°) अथवा गेर्�डएन्ट (%) ले बुझाइएको छ। 
खासमा कर्लर (कर्लर बले्ट) अथवा टायर र बा�हर� सतहसँगको िचप्लाई हुने कारण, त्यो कोणसम्ममा उकालो चढ्न सक्न ु

भनेको सामान्य हो। 

िचतर् 1－7 उकालो चढ्ने क्षमता

(7) औसत कन्ट्याक्ट पर्ेसर
औसत कन्ट्याक्ट पर्सेर भनकेो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनले जिमनमा पान� श��लाई जनाउँछ र सामान्यतया

िनम्न समीकरण�ारा जनाइन्छ। 

平均接地圧 =
機械総質量 × 9.8

総接地面積
（kN/m2） 

① कर्लर टाइपको खण्डमा, "मेिसनको कुल दर्व्यमान" लाई कर्लरको कुल कन्ट्याक्ट पर्ेसरले भाग गरेर मान िनकािलन्छ।

यस्तो अवस्थामा कर्लरको कन्ट्याक्ट लम्बाइ, िचतर् 1―8 मा देखाइएको L को लम्बाइ हुन्छ।

平均接地圧 =
Ｗ × 9.8

Ｓ
=

Ｗ × 9.8
2Ｂ × Ｌ

（kN/m2） 

W: मेिसनको कुल तौल/मेिसनको कुल दर्व्यमान (t) 

S: कुल कन्ट्याक्ट पर्ेसर＝2B×L (㎡) 
L: कुल तौल अवस्थाको आइडलर (आइडल व्ह�ल) र स्पर्ाकेट (डर्ाइभ स्पर्ाकेट) को केन्दर् दरू� (m)
B: कर्लरको चौडाइ (m) 

िचतर् 1－8 L र B को सम्बन्ध

(उकालो एन्गल)

क्रलर

आइडलर 

�ाकेटआइडलर 

औसत कन्ट्याक्ट पर्सेर 

औसत कन्ट्याक्ट पर्सेर 

मेिसनको कुल दर्व्यमान 

कुल कन्ट्याक्ट पेर्सर 

(NE)
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②व्ह�ल टाइपको खण्डमा, मेिसनको कुल दर्व्यमानबाट िनकािलएको अगा�ड अथवा पछा�डको ए�क्सस लोडलाई, अगा�ड अथवा

पछा�डको स्प� जिमन सम्पकर्  क्षेतर् (िचतर् 1―9 हेनुर्होस)् को योगले कर्मश: भाग गरेको मान हो।

िचतर् 1－9 स्प� जिमन सम्पकर्  क्षेतर्

टायर

जिमन

ए�क्सस लोड

स्प� कन्ट्याकट के्षतर् 

(NE)
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2. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्ाइम मुभर तथा हाइडर्ोिलक िसस्टम
2.1. पर्ाइम मुभर (पाठ्यपसु्तक p.11)

पर्ाइम मुभर भनेको �विभन्न उजार्लाई मेकािनकल काममा प�रवतर्न गन� क्षमता भएको �डभाइस हो। मेिसन आ�दमा पर्योग 
ग�रने पर्मुख पर्ाइम मुभरहरूमा �डजेल इ�न्जन, पटेर्ोल इ�न्जन जस्ता इन्टरनल कम्बसन इ�न्जन र मोटर जस्ता मोटरहरू 
आ�द पदर्छन।् 

सामान्यतया सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्ाइम मुभरमा, �वशेष ग�र �डजेल इ�न्जनको पर्योग हुन्छ। सानो र
�वशेष पर्कारहरूमा पटेर्ोल इ�न्जन पिन पर्योग ग�रएको हुन्छ। यस बाहेक, इन्टरनल कम्बसन इ�न्जनको सट्टामा इले�क्टर्क
मोटर पर्योग ग�रएका िनमार्ण मेिसनहरू पिन हुन्छन।्

तािलका 2―1 �डजेल इ�न्जन र पेटर्ोल इ�न्जनको िभन्नता

*इन्धनको पर्कार (लाइट ओइल (keiyu), पटेर्ोल) गलत नहुन ेग�र ध्यान �दने।

2.1.1. �डजेल इ�न्जनको संरचना (पाठ्यपसु्तक p.13)

िचतर् 2―3 तान्ने र फाक्ने उपकरणको उदाहरण

पर्कार
�वषय
इन्धनको पर्कार
 सल्कने (सुरु हुने) �विध
 पर्ित अ�श��को इ�न्जन दर्व्यमान 
 पर्ित अ�श��को मूल्य
 थमर्ल दक्षता
 सञ्चालन खचर् 
 आगलागीको खतरा
 

�डजेल इ�न्जन

लाइट ओइल (keiyu)

हावाको कम्पेर्सन�ारा आफै सल्कन्छ (सुरु हुन्छ) 

गहँुर्गो

महँगो

रामर्ो (30～40%)
सस्तो

कम

पेटर्ोल इ�न्जन
 

पेटर्ोल

�बजुली स्पाकर् �ारा

हलुका

सस्तो
खराब (22～28%)

महँगो

बढ�

ब्रोअर इ�ेलर 
िप्र�ीनर 

एयर �ीनर 

ड� इ��केटर 

िसिल�र हेड 

िनकास मेनफो� 

िसिल�र �क 

िप�न 

सुपरचाज�र 
टबा�इन इ�ेलर 

िनकास भ� 

�ाफ�  

हावा  िनक
ास  

प्रश
राइज

ड्  एयर  

(NE)
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िचतर् 2―4 उपकरण पर्णालीको लु�बर्केसनको उदाहरण 

 

िचतर् 2―5 इन्धन पर्णालीको उदाहरण 

ओइल �फल्टर 

ओइलकुलर 

ओइल स्टेर्नर 

ओइल पम्प 

इन्धन ट्याङ्क इन्धन इन्जेक्शन नोजल 

इन्धन इन्जेक्शन पम्प 

इन्धन सप्लाइ पम्प 

इन्धन �फल्टर 

गभनर्र 

(NE)
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िचतर् 2―6 पानीले िचस्याउन ेइ�न्जन पर्णालीको िचस्याउने उपकरणको िचतर् 

िचतर् 2―7 अल्टरनटेरको उदाहरण 

2.1.2. इन्धन, इ�न्जन ओइल (पाठ्यपुस्तक p.18)

इ�न्जन ओइलले ①लु�बर्के�टंग, ②िचसो बनाउन,े ③िसल गन�, ④सफा गन�, ⑤�खया लाग्नबाट रोक्न ेजस्ता कामहरू 
गदर्छ। �विभन्न बर्ान्डका इ�न्जन ओइल छन ्तर िनमार्ण मेिसनको िनद�शन म्यानअुल आ�दमा तो�कएअनुसारको मापदण्ड 

भएको इ�न्जन ओइल पर्योग गनुर् पदर्छ। 

रेिडएटर �ान 
थम�स्�ाट 

वाटर प� 

वाटर थम�िमटर 

वाटर मेनफो� 

ओइल प�बाट (ओइल) 
इ�न्जन ओइल कुलर 

िसिल�र हेड 

िसिल�र लाइनर 

इि�शन �ीच 

अ�रनेटर 

�ाट� ी 

(NE)
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2.2. हाइडर्ोिलक िसस्टम (पाठ्यपुस्तक p.18)

2.2.1. हाइडर्ोिलक िसस्टम (पाठ्यपुस्तक p.19)

पम्प भनकेो कमजोर मेिसन हुनाले फोहोर, बालुवा आ�दले च्या��न ेया दाग लाग्न ेभई पर्ेसर बढ्न छोड्छ, त्यसैले ध्यान
�दन।े �फल्टरले हाइडर्ोिलक स�कर् टमा हाइडर्ोिलक ओइल �फल्टर ग�र, फोहोर हटाउने काम गछर्। �फल्टर भ�रयो भने पर्ेसर 
बढ्दैन, त्यसैले ध्यान �दने। 

िचतर् 2―9 हाइडर्ोिलक िसस्टम संरचनाको रूपरेखा 

 
िचतर् 2―10 गेर पम्पको कायर् िस�ान्तको रूपरेखा 

िचतर् 2―11 बने्ट ए�क्सस टाइपको उदाहरण 

हाइ पे्रसर हाइड� ोिलक ओइल 

इ�न्जन 
हाइड� ोिलक प� 

(हाइ पे्रसरमा हाइड� ोिलक 
ओइल पठाइन्छ) 

हाइड� ोिलक क�� ोल भ� 
(हाइड� ोिलक ओइलको पे्रसर, 

�ो रेट र िदशा िनय�ण 
गछ� ) 

हाइ पे्रसर हाइड� ोिलक ओइल 

लो पे्रसर हाइड� ोिलक ओइल 

लो पे्रसर हाइड� ोिलक ओइल 

हाइडर्ोिलक डर्ाइिभङ िसस्टम 
(हाइडर्ोिलक पर्ेसरलाई 
मेकािनकल उजार्मा 
प�रवतर्न गछर्)

काम 
(प�रमाण, 

गित, िदशा) 

हाइड� ोिलक ओइल 
�ा�मा भएका 

उपकरणह� 

हाइडर्ोिल
क

 ओ
इल

 हाल्ने  �ार

हाइडर्ोिल
क

 ओ
इल

 िनक
ाल्ने  �ार

ड� ाइभ फ्�ान्ज 
अ� 
(ए

िसिल�र �क 

िप�न 

इन -आउट पोट� 
इन -आउट पोट� 

भ� �ेट 

(NE)
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िचतर् 2―12 स्वास प्लेटको उदाहरण 

िचतर् 2―13 हाइडर्ोिलक िसिलन्डरको उदाहरण 

िचतर् 2―14 �पस्टन मोटरको उदाहरण 

�ास �ेट 

अ� (ए��स) 

िसिल�र �क 

िप�न 

इन -आउट पोट� इन -आउट पोट� 

भ� �ेट 

िसिल�र हेड 

िप�न 

िसिल�र 

िप�न 

िप�न 
�ास �ेट मेन बिड कभर 

�ा� �ा� 

िसिल�र �क 

रेिडयल टाइप ए��यल आकार 

(NE)
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िचतर् 2―15 नन ्�रटनर् भल्भ अपरेसनको इमेज त�स्बर 2―1 नन ्�रटनर् भल्भको उदाहरण 

िचतर् 2―16 हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कको उदाहरण 

िचतर् 2―17 सक्सन �फल्टरको उदाहरण 

िच� रोिकन्छ बग्छ 
गितको इमेज 

एयर बे्रदर 

िफ�र 

�� ेनर 

ओइल लेबल गेज 

ट� याप 

प� तफ�  

नच वायर ओइल इनलेट 

आ
उट

ले
ट 

(NE)
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3. �वघटन मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको संरचना
3.1. कर्लर टाइपको �वघटन मेिसनको डर्ाइिभङ िगयरको संरचना (पाठ्यपसु्तक p.28)

िचतर् 3−3 हाइडर्ोिलक टाइप कर्लरको संरचना 

*1∼3 कायर् उपकरण (फर्न्ट) *3 अट्याचमेन्ट (कायर् औजार) *4∼5 बसे मेिसन

िचतर् 3−4 पावर टर्ान्सिमसन पर्णाली उपकरणको उदाहरण 

इ�न्जन 

�ेभल मोटर 

काय� उपकरण (फ्र�) 

आम� िसिल�र 

बूम *2 आम� *1 

बकेट *3 

बकेट िसिल�र 

से�र जोइ� 
�ीङ िबय�रङ 

इ�न �ा� 
क�� ोल भ� (िनय�ण) 

हाइड� ोिलक ओइल �ा� 
�ाफ�  

इ�न्जन 

हाइड� ोिलक प� 

त�ो रिनङ बडी 

मािथ�ो �ेभल बडी 

काउ�रवेट 

रेिडएटर, 
ओइलकुलर 

�ाट� ी 
ड� ाइिभङ मोटर ड� ाइिभङ िगयर 

त�ो रोलर 

मािथ�ो रोलर 
त�ो रिनङ बडी 

तुथ (नङ) 

�ाब (चालक क�) 

क्रलर (बडी) 

आइडलर 

क�� ोल भ� 

इ�न्जन 

हाइड� ोिलक प� 
इ�न �ा� 

�ेभल मोटर ड� ाइिभङ मोटर 

�ेभल जोइ� �ाकेट 
क्रलर 

(NE)
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3.1.1. अन्डरक्या�रज उपकरण (पाठ्यपसु्तक p.33)

व्ह�ल टाइपको तुलनामा कर्लर टाइपको कम कन्ट्याक्ट पर्ेसर हुन्छ र यसले असमान जिमन र नरम जिमनमा पिन काम

गनर् सक्छ। तर गुड्न ेगित �ढलो, 2∼6 ㎞/H जित मातर् हुन्छ।

िचतर् 3−8 अन्डरक्या�रज उपकरणको उदाहरण 

िचतर् 3−9 रबर कर्लरको कर्स सेक्सनको उदाहरण 

त�स्बर 3−3 रबर कर्लरको उदाहरण 

�ाकेट 

क्रलर 

�ा�रएर रोलर 

फाइनल ड� ाइभ 

ट�क रोलर 

से�र गाड� 

फ्र� गाड� 

�रकोइल ��� 

आइडलर 

रबर �ा�� ेल 

वायर 

(NE)
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3.2. कर्लर टाइप �वघटन मेिसनको डर्ाइिभङ िगयरको संरचना (पाठ्यपसु्तक p.35)

3.2.1. पावर टर्ान्सिमसन उपकरण (पाठ्यपुस्तक p.35

िचतर् 3−10 ② पावर टर्ान्सिमसन पर्णाली उपकरणको उदाहरण

टर्ान्सिमसन
सेन्टर स्वेभल जोइन्ट

इ�न्जन �रएर व्ह�लटर्ाभेिलङ हाइडर्ोिलक मोटर
डर्ाइभ स्याफ्टफर्न्ट व्ह�ल

फर्न्ट डर्ाइब एक्सल

पा�कर् ङ बर्ेक

�डफेर्�न्सयल

�रएर डर्ाइब एक्सल

डर्ाइभ स्याफ्ट

मेन हाइडर्ोिलक पम्प
कन्टर्ोल हाइडर्ोिलक पम्प

(NE)
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3.2.2. अन्डरक्या�रज उपकरण (पाठ्यपसु्तक p.38)

च्यासी फेर्म (लोवर फेर्म), टायर आउट�रगर आ�दले अन्डरक्या�रज उपकरण बनेको हुन्छ। व्ह�ल टाइप, हावा भएको टायरमा

गुड्छ र कर्लर टाइपको तुलनामा यसको गुड्ने गित िछटो, 15∼35km/h जित हुन्छ।

(1) लोवर फेर्म

लोवर फेर्म भनेको टिनर्ङमा म�त गन� च्यासी फेर्म हो र रिनङ व्ह�ल र डर्ाइभ स्पर्ाकेटले थामेको हुन्छ। (िचतर् 3−13 हेनुर्होस)्।

िचतर् 3−13 सस्पेन्सन �फक्स्ड पाइ�पङको उदाहरण

(2) टायर
तािलका 3−1 मा देखाएअनुसार एयर पर्ेसरको �स्थितले टायरको कायर्क्षमता र आयुमा असर गन� हुनाले, एयर पर्ेसरको

समायोजन मह�वपूणर् हुन्छ।

उिचत एयर पर्ेसर छ वा छैन िनणर्य गदार्, टायर गेजले नापेर िनणर्य गन�। 

तािलका 3―1 टायरको एयर पर्सेर

एयर पे्रसर �ादै कम भयो भने

① टायर खु�म्चएर बाि�ई तातो हावा धेरै
भई, फु��न्छ।
② टायरको दुबै छेउले जिमनमा छुन्छ र यो 
भाग घोिटएर िछटो पातलो �न्छ।
③ कडा सतहमा प्रितरोध बढी भई, ता�े
श�� घट्छ।

① टायरको बीचको भागले मात्र जिमनमा 
छुन्छ र यो भाग घोिटएर िछटो पातलो �न्छ।
② नरम जिमनमा टायर माटोिभत्र पस्छ र 
ता�े श�� घट्छ।
③ सानो ढँुगाको टुक्रा भए पिन सिजलोग�र
घाउ लाग्छ।

एअर पे्रसर धेरै बढी भएमा

ओइलकुलर

हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्क
एयर कम्पेर्सर

मेन पम्प

एयर ट्याङ्क

सेफ्ट� भल्भ

एयर पेर्सर सेन्सर

एयर �फल्टर

सस्पेन्सन लक स्वीिचङ भल्भ

सेन्टर स्वेभल जोइन्ट

डर्ाइिभङ मोटर
सस्पेन्सन �रिलफ भल्भ

सस्पेन्सन लक िसिलन्डर

सस्पेन्सन लक भल्भ

(NE)
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3.3. �वघटन मेिसनको सुरक्षा उपकरण आ�द (पाठ्यपसु्तक p.41)

(1) चेतावनी उपकरण (हनर्)

चलाइरहेको बेला, काम ग�ररहेको बेला आ�द सुरक्षालाई सुिन��त गनर्को लािग सम्ब�न्धत कामदारलाई आवाजले सतकर्
गराउन चतेावनी उपकरण (हनर्) जडान ग�रएको हुन्छ।

(2) लक िलभरको उदाहरण आ�द

मेिसनको जाँच, ममर्तको समय, कायर् रोक समय आ�दमा, �बना काम बेस मेिसनलाई चल्ने, अट्याचमेन्टलाई चल्ने हुन
न�दन हरेकमा सुरक्षा लक िलभर आ�द जडान ग�रएको हुन्छ। (त�स्बर 3−5 हेनुर्होस)्

त�स्बर 3−5 सुरक्षा लक िलभरको उदाहरण

सुरक्षा लक िलभर

(NE)
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(3) मिनट�रङ िसस्टम
मिनट�रङ िसस्टम भनकेो चालकले सवार� साधन चलाइरहेको बेला, सुर�क्षत ढंगमा चलाउनको लािग चा�हने मेिसनको

अवस्था िछटै िनर�क्षण गनर् सक्ने िसस्टम हुनाले यो िसस्टमले असामान्य अवस्थामा बल्न ेर िनभ्न ेगन� ल्याम्प र बुजरको

आवाजले चालकलाई सावधान गराउँछ। साथ ैयो बेला तरुुन्तै चलाउन रोकेर जाँच, ममर्त आ�द गनुर् आवश्यक हुन्छ।

तािलका 3−2 मिनट�रङ िसस्टमको उदाहरण

�डस्प्ले �डस्प्ले �वषय �डस्प्लेको दायरा �डस्प्ले �स्थित गनुर्पन� कुराहरू

बर्ेक फ्लूइडको प�रमाण

इ�न्जन ओइलको प�रमाण

रे�डएटरको पानीको स्तर

चाजर् (चाजर् प�रमाण)

इन्धनको प�रमाण

टर्ान्सिमसन ओइल ब्लक

लो लेबल वा सोभन्दा कम

इ�न्जनओइल �फल्टर ब्लक

एयर �फल्टर ब्लक

हाइडर्ोिलक ओइल एअर �फल्ट 
अवरु�

इ�न्जन V बेल्ट बन्द

मेन स्टे�रङ �बिगर्नु 

बर्ेक लाइनमा खराबी

इ�न्जन हाइडर्ोिलक

रे�डएटरको पानीको स्तर

एयर पर्ेसर

इ�न्जनको पानीको तापमान

टोकर्  कन्भटर्र ओइलको 
प�रमाण

पा�कर् ङ बर्ेक

वकर्  लाइट, हेडलाइट

टर्ान्सिमसन कटअफ क�टङ

इ�न्जन �पर्�हट

लो लेबल वा सोभन्दा कम

लो लेबल वा सोभन्दा कम

लो लेबल वा सोभन्दा कम

लो लेबल वा सोभन्दा कम

चाजर् खराब भएको बेला

तो�कएको पर्ेसरको िभन्नता 
वा सोभन्दा बढ� 

तो�कएको पर्ेसरको िभन्नता 
वा सोभन्दा बढ� 

तो�कएको पर्ेसरको िभन्नता 
वा सोभन्दा बढ� 

तो�कएको पर्ेसरको िभन्नता 
वा सोभन्दा बढ� 

तो�कएको पर्सेरको िभन्नता 
वा सोभन्दा कम

तो�कएको पर्सेरको
िभन्नता वा सोभन्दा कम

V बेल्ट क�टङको बेला

मेन स्टे�रङ स�कर् ट 
चलाउन नसक्ने बलेा

ओभर स्टर्ोकको बेला
(बर्ेक ओइल पर्ेसर कम)

�डस्प्ले सामान्य 
समयमा ब�� अफ, 
असामान्य समयमा 
(लाइटिनङ्ग)

102℃ वा सोभन्दा बढ�

120℃ वा सोभन्दा बढ�

अपरेसनको बेला

अपरेसनको बेला

अपरेसनको बेला

�पर्�हट रुट �बजुली पासको 
समयमा

इ�न्जन रोकेर स्टाटर्र
�स्वच ON भएको बेला, 
सामान्य अवस्थामा
�डस्प्लेको ब�ी िनभ्छ र 
असामान्य अवस्थामा
बल्ने र िनबन्ने गछर्
(बल्छ)

�डस्प्ले सामान्य 
समयमा ब�� अफ, 
असामान्य समयमा 
(लाइटिनङ्ग)

स्टाटर्र �स्वच ON को बेलामा, �डस्प्लेलाई कायर् समयको ब��

स्टाटर्र �स्वच ON को बेलामा, �डस्प्लेलाई �पर्�हट समयको 
ब��

तो�कएको बर्ेक ओइल भन�

तो�कएअनुसारको इ�न्जन ओइल 
थप्ने

रे�डएटरमा पानी भन�

चा�जर्ङ्ग िसस्टम (अल्टरनेटर, बेल्ट वाइ�रङ्ग 

आ�द) को जाचँ, ममर्त र प�रवतर्न 

इन्धन थप्ने 

टर्ान्सिमसन ओइल र ओइल
�फल्टरको एलेमेन्ट प�रवतर्न

इ�न्जन ओइल �फल्टरको एलेमेन्ट
प�रवतर्न

एयर �फल्टरको एलेमेन्ट सफा वा 
प�रवतर्न

हाइडर्ोिलक ओइल �फल्टरको 
एलेमेन्ट प�रवतर्न

बेल्ट प�रवतर्न

मेन स्टे�रङ जाँच र ममर्त

बर्ेक िसस्टमको जाँच र ममर्त

इ�न्जन व�रप�र जाँच र ममर्त

पानी चु�हएको छ वा छैन, जाँच र 
ममर्त पिछ पानी भन�

एयर चु�हएको स्थान जाँच र ममर्त पिछ 
पर्ेसर तो�कएको स्तरसम्म नबढेसम्म पखर्न े

सवार� साधनलाई रोक्ने र इ�न्जनलाई लो-
आइडिलङमा राखी, ब�ी निनभसेम्म पखर्न े

सवार� साधनलाई रोक�, इ�न्जन सामान लोड नगरेको �स्थितमा

िम�डएम �स्पड रोटेशन ग�र ब�� िनभ्दासम्म कुन�

(NE)



25 

(4) �वशेष �वघटन मेिसन (बूम र आमर्को लम्बाइ गरेर 12m वा सोभन्दा बढ�को �वघटन मेिसन)
व्यवसायीले �वशेष �वघटन मेिसन पर्योग ग�र काम गदार्, बाटोको छेउ, स्लोप आ�दको अ�स्थर अवस्थाको ठाउँमा बेस मेिसन

ढल्ने या खस्ने खतरा भएमा, काम गनुर् हँुदैन। कुनै �वकल्प नभई काम गन� खण्डमा, जिमनलाई कडा पान� आ�द, जिमनको

बनावट, जिमनको गुणको �स्थितलाई �स्थर बनाएर काम गन�। 
साथ ै�वशेष �वघटन मेिसनको बूम आ�द लामो हुने हुनाले अ�स्थर �स्थितमा काम गन� अवस्थाहरू हुन्छन।् त्यसैले मेकरले

तोकेको कायर् टनर् ननाघ्न ेग�र काम गनुर् मह�वपूणर् हुन्छ। कायर् दायरा नाघेको खण्डमा, कायर् उपकरण अपरेसन रोक्न ेउपकरण

अथवा चालकलाई सावधान गराउन ेकायर् दायरा चतेावनी उपकरण (चेतावनी �डभाइस) भएको पर्कारको मेिसन पर्योग गन�। 

(NE)
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(5) िमरर आ�द

चालकप�ट्ट, पछा�डको देखाई ठुलो गनर्को लािग, �वघटन मेिसनमा, साइड िमरर आ�दको िमररहरु जडान ग�रएको हुन्छ।

साथ ैआजकाल बेस मेिसनको पछा�डको भागमा क्यामरा ज�डत, LCD मोिनटरमा पछा�डको भाग िन�य गद� काम गनर् 
सक्ने मेिसनहरू पिन छन।् (त�स्बर 3−6 हेनुर्होस)् 

त�स्बर 3−6 पछा�ड िनगरानी गन� मिनटरको उदाहरण

(6) हेडलाइट आ�द

�वघटन मेिसन पर्योग गरेर रातको काम आ�द गन� खण्डमा, �वघटन मेिसनमा सुर�क्षत ढंगमा काम गनर्को लािग उज्यालो
कायम गन� हेडलाइट हुन्छ। तर कायर् स्थलमा व्यवस्था ग�रएको पर्काश उपकरणले आवश्यक पर्काश �दने खण्डमा, सुर�क्षत

ढंगमा काम गनर् स�कने हुनाले हेडलाइट नबाले पिन हुन्छ। (त�स्बर 3−7 हेनुर्होस)्

त�स्बर 3−7 हेडलाइटको उदाहरण

ब्याक क्यामरा मिनटर

(NE)
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(7) ओभरहेड गाडर्
पत्थर, कर्स ग�रएको सामान आ�द खसेर चालकलाई खतरा हुने सम्भावना भएको ठाउँमा, �वघटन मेिसन पर्योग गदार्,

चालक िसटमा बिलयो ओभरहेड गाडर् रा� जरुर� छ। (िचतर् 3−17 हेनुर्होस)् 

िचतर् 3−17 ओभरहेड गाडर्को उदाहरण

(8) ग्लास र उडेर आउन ेवस्तुबाट बच्न सुर�क्षत उपकरण

�वघटन मेिसनको चालक कक्षको अगा�डको भागमा सुरक्षा िससा पर्योग ग�र, अथवा कर्स ढुङ्गा उडेर आउन ेखतरालाई

रोक्नको लािग तारको जाली जस्ता सुरक्षा उपकरणलाई पर्योग गनुर्पन� अिनवायर् छ। (त�स्बर 3−8 हेनुर्होस)् 

त�स्बर 3−8 सुरक्षा उपकरण स्थापनाको उदाहरण

क्या�बन

(ओभरहेड गाडर्)

(NE)
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(9) चालक कक्ष नभएको सानो आकारको �वघटन मेिसन
वस्तु उडेर आउन ेजस्ता �स्थितअनुसार, खतरा रोक्न ेउपकरण अथवा कामदारलाई फेश िशल्ड जस्ता पर्भावकार� सुरक्षा

उपकरण लगाउन लगाउन ुआवश्यक हुन्छ।

(10) पल्टन ेबेलाको सुरक्षात्मक संरचना (ROPS) र उ�ल्टएको बेलाको सुरक्षात्मक संरचना (TOPS)
बाटोको छेउ, स्लोप आ�दमा पल्टने अथवा खस्ने भई चालकलाई खतरा हुने सम्भावना भएको ठाउँमा सवार� साधन पर्कारको

िनमार्ण मेिसन पर्योग गन� बेला, पर्योग ठाउँअनसुार पल्टन ेबलेाको सुरक्षात्मक संरचना (ROPS) अथवा उ�ल्टएको बेलाको 
सुरक्षात्मक संरचना (TOPS) भएको िनमार्ण मेिसन पर्योग गन� पर्यास गनुर्पछर्। यो अवस्थामा, चालकलाई िसट बले्ट पर्योग 
गनर् लगाउन।े 

त�स्बर 3−9  पल्टने बेलाको सुरक्षात्मक संरचना भएको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन िचतर् 3−18 िसट बेल्ट पर्योगको उदाहरण

फेश िशल्ड

(उडेर आउने वस्तुबाट बच्ने सुरक्षा उपकरण)

िसट बेल्ट

(NE)
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4. �वघटन पर्योगको अट्याचमेन्ट जोडेको कामसँग सम्ब�न्धत उपकरणहरूको पर्बन्ध आ�द
4.1. बर्ेकरको संरचना, पर्कार तथा सञ्चालन आ�द (पाठ्यपसु्तक p.47)

4.1.1. बर्ेकरको छनौट र जडान (पाठ्यपुस्तक p.47)

① कर्स गनुर्पन� सामानअनुसारको बर्ेकर यिुनटको साइज िनधार्रण गन�। यो बेलाको पर्योगमा िमल्न ेिचजल (िछनो) को पर्कार

पिन तोक्न।े (िचतर् 4－1 हेनुर्होस)्

िचतर् 4－1 िचजलको पर्कारको उदाहरण
② बर्ेकर यिुनटको पर्योग तेलको मातर्ा, तेलको पर्ेसर, तौलसँग िमल्न ेबेस मेिसन चयन गन�।
③ बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक स�कर् टबाट बर्केर युिनटको हाइडर्ोिलक सर्ोत िनकालेर, हाइडर्ोिलक पम्प, बूम र आमर्�ारा बर्ेकर

युिनटको हाइडर्ोिलक स�कर् ट जडान गन�। यो बेला बेस मेिसनअनुसार हाइडर्ोिलक भल्भ, �रिलफ भल्भ आ�द थप्नपुन�
अवस्थाहरू हुन सक्छन।् साथ ैचालक िसटमा बर्ेकर यिुनट स्टर्ाइकको सञ्चालन उपकरण (सञ्चालन प्याडल आ�द) जडान

गन�।

④ बर्ेकर यिुनटलाई �पनले बेस मेिसनमा आमर् जडान ग�र, बर्केर युिनट र आमर् बर्ेकरको हाइडर्ोिलक स�कर् ट र तले पर्ेसर होज
(housu) ले जोडेको हुन्छ।

⑤ टेस्ट डर्ाइिभङ ग�र, बर्ेकर यिुनटको अपरे�टङ �स्थित आ�द िन�य गन�।

⑥ प�हलेकै बेस मेिसनको �स्थितमा फकार्उने खण्डमा, ④ को जडानको �वपर�त कर्ममा बर्ेकर युिनट, बकेट आ�द प�रवतर्न
गन�।

�डमोिलसन पोइन्ट फ्ल्याट एन्ड फ्ल्याट

(पर्मुख पर्योग)
 क�ङ्कर्ट सर्ेडर
 ढुङ्गा भएको जिमन कर्िशङ 
 कडा माटोको भु� कर्िशङ
 सडक िनमार्ण

(पर्मुख पर्योग)
 कर्श्ड ढँुगाको दोसर्ो कर्िशङ्ग
 नोरो आ�दको िछलो

(पर्मुख पर्योग)
 �डिचंग
 स्पूर् आ�दको क�टङ
 स्लोपको सतह (nori

men) सर्े�डङ

(NE)
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4.1.2. बर्ेकरको �वशेषता (पाठ्यपसु्तक p.48)

बर्ेकर भनेको, �पस्टनलाई िचजलमा ठोक्काएर, त्यो बेलाको ठक्कर श��लाई िचजल अगा�ड जम्मा गरेर सामानलाई कर्स 

गन� �विध हो। त्यसकारण कर्िशङ श�� बिलयो हुने हुनाले यसले बेडरक कर्िशङदे�ख क�ङ्कर्ट कर्िशङ अथवा िसमेन्ट पसे्ट आ�द

तास्ने काम आ�द �विभन्न कर्िशङका कायर्हरू गनर् सक्छ। 
बर्ेकरले बेस मेिसनको तले पर्ेसर पर्योग गन� हुनाले यसको गितिशलता रामर्ो हुन्छ र मिसनो काम पिन स�जलोसँग ग�र,

कायर्क्षमता उच्च हुन्छ। (िचतर् 4－2 हेनुर्होस)् .

िचतर् 4－2 हाइडर्ोिलक बर्केर

4.1.3. बर्ेकर यिुनटको भागहरुको नाम र काम (पाठ्यपसु्तक p.49)

िसिलन्डर, �पस्टन, भल्भ, िचजल, बर्ाकेट आ�दबाट बर्केर यिुनट बनकेो हुन्छ। (िचतर् 4－3 हेनुर्होस)्

िचतर् 4－3 बर्केर युिनट भागहरुको नामको उदाहरण 

�पन

लो पर्ेसर साइड
हाइ पर्ेसर साइड

बर्ाकेट

बर्ेकर युिनट

िचजल

हाइ पर्ेसर साइड पाइ�पङ
लो पर्ेसर साइड पाइ�पङ
बर्ेकरको पाइ�पङ

हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्क

ओइल �फल्टर

ओइल पम्प

स्टर्ाइक प्याडल

कन्टर्ोल भल्भ

ओइल पेर्सर होज (housu)
कन्ट्याकट भाग

बर्ाकेट

िसिलन्डर
िसिलन्डर

�पस्टनिचजल

िचजल

अकुिमलेटर

भल्भ बक्स

भल्भ

िचजल सेट �पन

(NE)
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साथ ैबर्ेकर यिुनट अपरेसन गन� स�कर् ट, हाइडर्ोिलक पर्ेसर िनकाल्ने भागबाट बर्ेकर यिुनटसम्मको IN-साइड स�कर् ट र बर्ेकर 
युिनटबाट फकर् न ेभागसम्मको OUT साइड स�कर् टले बनकेो हुन्छ। (िचतर् 4－4 हेनुर्होस)्

िचतर् 4－4 हाइडर्ोिलक पाइ�पङ स�कर् टको उदाहरण

4.1.4. बर्ेकरको पर्कार (पाठ्यपसु्तक p.50)

तल बर्केर यिुनट चल्ने �विधको पर्कारहरू देखाइएका छन।्

・एक्यिुमलेसन रुपल्सन टाइप

・हाइडर्ोिलक स्टेर्ट टाइप------------------ (a) �पस्टनको मािथल्लो सतहको हाइ-लो पर्ेसर �स्वचबेल टाइप
|----------(b) �पस्टनको तल्लो सतहको हाइ-लो पर्ेसर �स्वचबल टाइप 

① एक्यिुमलेसन रुपल्सन टाइप (िचतर् 4－5 हेनुर्होस)्
अपरेसन �विधमा, �पस्टनको तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहमा पर्योग भएको हाइ पर्ेसरले �पस्टनलाई बढाई �पस्टनको तल्लो

भागमा भ�रएको अ�क्शजन ग्याँसलाई कम्पर्ेसन गछर्। �पस्टन टप हेड पोइन्टमा पुग्यो भने, �स्विचङ भल्भले �पस्टनको तल्लो 

पर्ेसर पर्ा� गन� सतहलाई लो पर्सेरमा प�रवतर्न ग�र कम्पर्ेसन ग�रएको नाइटर्ोजन ग्याँस �वस्तार भई, तीवर् गितमा �पस्टन तल 
झरेर, िचजललाई स्टर्ाइक गछर्। 

नोट) अ�क्शजन ग्याँस बाहेकको ग्याँस पर्योग नगन�। 
िचतर् 4－5 एक्यिुमलेसन रुपल्सन टाइपको अपरेसन िचतर्को उदाहरण

अकुिमलेटर

स्टप भल्भ
अपरेटर भल्भ

पम्प

स्टप भल्भ

बेर्कर युिनट

�रिलफ भल्भ

दोसर्ो �रिलफ भल्भ
कुलर

ट्याङ्क

अ�क्शजन ग्याँस नोट)

�पस्टन

तल्लो पेर्सर पर्ा� गन� सतह 

�स्विचङ भल्भ

(NE)
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② हाइडर्ोिलक स्टेर्ट टाइप

अपरेसन �विधलाई पर्मुख दईु �विधहरूमा �वभाजन ग�रन्छ। (a) यो �विधमा �पस्टनको तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहमा सध� 
हाइ पर्ेसरको तेल पर्ेसर पर्योग गराइन्छ र �पस्टनको मािथल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहमा लो पर्ेसर र हाइ पर्ेसरमा प�रणत ग�र 
�पस्टनको अपरेसन ग�रन्छ (मािथल्लो पर्सेर पर्ा� गन� सतह हाइ पर्ेसर भयो भने तल्लो भाग र मािथल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहको 

क्षेतर् िभन्नता�ारा �पस्टनलाई तल झाछर्। िचतर् 4－6 हेनुर्होस)् को �वपर�त (b) यो �विधमा �पस्टनको मािथल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� 
सतहमा सामान्यतया हाइ पर्ेसरको तेल पर्सेरलाई पर्योग ग�र, �पस्टनको तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहलाई हाइ पर्सेर र लो पर्ेसरमा 
प�रणत ग�र �पस्टनको अपरेसन ग�रन्छ (तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतह हाइ पर्ेसर भयो भने तल्लो भाग र मािथल्लो पर्ेसर पर्ा� 

गन� सतहको क्षेतर् िभन्नताले �पस्टनलाई तल झाछर्। िचतर् 4－8 हेनुर्होस)् 
मेिसनको पर्कारअनुसार �पस्टनको मािथल्लो भागमा नाइटर्ोजन ग्याँस भर�, तेल पर्ेसरसँग कम्पर्ेसन भई अ�क्शजन ग्याँसको 

�वस्तारले स्टर्ाइक हुन्छ। (िचतर् 4－6, िचतर् 4－7 हेनुर्होस)्

साथ ैबर्केर यिुनटको मेन ब�डमा हाइ पर्ेसर अकुिमलेटर ज�डत मेिसनले पम्पबाट आपूितर् हुने तेल पर्ेसर र अकुिमलेटरबाट

�डस्चाजर् हुने तेल पर्ेसर दबु�ैारा स्टर्ाइक हुन्छ। (िचतर् 4－7, िचतर् 4－8 हेनुर्होस)्

नोट) अ�क्शजन ग्याँस बाहेकको ग्याँस पर्योग नगन�। 
िचतर् 4－6 हाइडर्ोिलक स्टेर्ट टाइप (a) को अपरेसन िचतर्को उदाहरण 

नोट) अ�क्शजन ग्याँस बाहेकको ग्याँस पर्योग नगन�। 
िचतर् 4－7 हाइडर्ोिलक स्टेर्ट टाइप (a) को अपरेसन िचतर् नाइटर्ोजन ग्याँस र हाइ पर्ेसर अकुिमलेटरको पर्योग उदाहरण 

अ�क्शजन ग्याँस नोट) 

हाइ पर्ेशर कन्भशर्न

तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहको एकै
समयमा हाइ पर्शेर

�स्विचङ भल्भ

अ�क्शजन ग्याँस नोट) 

हाइ पर्ेशर कन्भशर्न

तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहको एकै
समयमा हाइ पर्शेर

�स्विचङ भल्भ

हाई पर्ेशर अकुिमलेटर

(NE)
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िचतर् 4－8 हाइडर्ोिलक स्टेर्ट टाइप (b) को अपरेसन िचतर्को उदाहरण

4.1.5. बर्ेकरको सञ्चालन आ�द (पाठ्यपसु्तक p.52)

बर्ेकरको आधारभूत सञ्चालनमा, बूमको तलमािथ, आमर्को तलमािथ, बर्ेकर यिुनट लम्ब्याउन ेर छोट्याउन,े घुमाउन ेर बर्केर 
युिनटको स्टर्ाइक अपरेसन हुन्छ। बर्केर यिुनटको स्टर्ाइक अपरेशन बाहेक हाइडर्ोिलक साबेलको सञ्चालन जस्त ैहो।

य��प, हाइडर्ोिलक साबेल (shoberu) को बारेमा, भूिम, पूवार्धार, यातायात तथा पयर्टन मन्तर्ालयले, एक�कृत सञ्चालन 
�विधको मेिसन पर्योगमा ल्याउन ेकुराको िनणर्य ग�र, आिथर्क वषर् हेइसेइ 3 सालको भूिम, पूवार्धार, यातायात तथा पयर्टन 
मन्तर्ालयको कायर्क्षेतर् अन्तगर्त िनमार्णमा, सै�ा�न्तक �हसाबले त्यो पर्योग गनुर्पन� भनेर तोकेको छ। यो िस�ान्तको 

स्थापनाकालमा सम्ब�न्धत िनमार्ण मेिसन मानक अपरेसन �विध हो वा होइन भन्न ेकुरा पुवर् िनमार्ण मन्तर्ालयले िनणर्य गन� 
गरेको िथयो तर हेइसेइ 10 साल अ�पर्लदे�ख जापान िनमार्ण मिसनर� तथा िनमार्ण संघले मेकरको आवदेन पतर्को आधारमा 
िनणर्य ग�र, पर्माणीकरण गन� �विधमा प�रणत भएको छ। 

यो अपरेसन �विध र हेइसेइ 2 सालमा स्थापना ग�रएको JIS (जापान औ�ोिगक मानक) एकै छ। 
साथ ैयो सञ्चालन �विधमा तो�कएको लेबल (िचतर् 4－9 हेनुर्होस)् टाँिसएको हुन्छ।

िचतर् 4－9 तो�कएको लेबल

हाइ पर्ेशर कन्भशर्न

मािथल्लो पेर्सर पर्ा� गन� सतह सध� हाइ पेर्सर 

�स्विचङ भल्भ

हाई पर्ेशर अकुिमलेटर

(NE)
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4.1.6. बर्ेकरको सामान्य कायर् �विध (पाठ्यपसु्तक p.53)

बर्ेकरले िनमार्ण सामागर्ीको �वघटन या ढुङ्गाको कर्िशङको काम गनर् स�कन्छ तर बेस मेिसनको क्षमतासँग िमल्न ेबर्केर 

युिनट पर्योग गनुर्पछर्। 

िचतर् 4－10 भवन आ�दको क�ङ्कर्ट संरचनाको �वघटन �स्थित

िचतर् 4－11 सडक पभेमेन्ट बोडर्को �वघटन �स्थित

(NE)
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िचतर् 4－12 पत्थरको कर्िशङ �स्थित

तल बर्केर�ारा ग�रने �वघटन अथवा कर्िशङ कायर्का आधारभूत सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू ले�खएका छन।्

① बर्केरको काम गदार्, 1 �दनमा 2 पटक वा सोभन्दा बढ�, बर्केरको गर्ीस हाल्न ेठाउँमा 5～6 पटक गर्ीज हाल्ने।
② बर्ेकरको काममा, िचजललाई कर्िशङ गन� सतहसँग समकोण हुने ग�र राखी, ठेल्ने श�� लगाएर स्टर्ाइक सुरु गन�। स्टर्ाइक
गदार् लगातार ठेल्न ेश�� लगाई, अिनवायर् रूपमा िथच्न ेश��लाई िचजलको �दशामा पान�।

िचतर् 4－13 बर्केर यिुनटलाई समकोणमा िथचेर स्टर्ाइक

(NE)
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③ िचजलले �वघटन अथवा कर्िशङ गन� वस्तुलाई अिनवायर् रूपमा िथचेर स्टर्ाइक गन�। कर्िशङ गन� वस्तु फुटेको खण्डमा,
तरुुन्तै स्टर्ाइक गनर् रोक्न।े एयर स्टर्ाइक गर् यो भने तेलको तापमान बढ�, भोल्ट खुकुलो हुनकुा साथ ैभाँिचन सक्न ेहुनाले एयर

स्टर्ाइक नगन�।

िचतर् 4－14 एयर स्टर्ाइक नगन�

④ िचजलले प्राई नगन� (नगाड्ने)। प्राइ गरेर (गाडेर) प�र आिद फुटायो भने, भो� र िचजलमा �ित भई बुस
घोिटएर पातलो �न्छ। प्राइ गद� (गाड्दै) �� ाइक गरेको कारण, िचजल भाँिचएर, दुघ�टना घटेको उदाहरण र क्रिशङ
गरेको टुक्रा नसोचेको िदशामा उडेर चोट लागेको उदाहरण पिन �नाले �ान िदने।

िचतर् 4－15 िचजलले पर्ाई नगन� (नगाड्न)े।

पर्ाइ (kojiru) नगन�

(NE)
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⑤ एउटै ठाउँमा, 1 िमनेटभ�ा बढी �� ाइक गरे पिन, िचजल पसेन भने �� ाइक गन� ठाउँ फेन�।
⑥ ठूलो साह्रो सामानको सिजलै फुट्ने ठाउँ (�र� (ishime) या साइड आिद) बाट पालैसँग �� ाइक गरेर फुटाउने।

िचतर् 4－16 स�जलै फुट्न ेठाउँबाट

⑦ बे्रकर युिनटलाई खसालेर (िथचेर खसाली) नफुटाउने। य�ो गऱ् यो भने बे्रकर युिनट वा आम�, बूम, मेिसनको बडी
आिदको भागह� �ित �न्छ।
⑧ बे्रकर युिनटले ढु�ा या क्रस गन� सामान आिदको सफा गन� काम नगन�।
⑨ बे्रकर युिनटलाई 1 पत्रामा त�ाएको अवस्था अथवा एक पत्रामा समातेको अवस्थामा (�� ोक ए�) ले �� ाइक
नगन�। 100mm जित वा सोभ�ा बढी मािज�न रा�े।

िचतर् 4－17 स्टर्ोक एन्डले स्टर्ाइक नगन�

(NE)



38 

⑩ बे्रकर युिनटको ब्राकेट या िचजल आिदमा, तार आिद राखेर सामान झु�ाउने काम गनु� �ँदैन।

िचतर् 4－18 बर्केरले सामान नझुन्डाउने

⑪ बे्रकर युिनटलाई पानीमा हालेको अवस्थामा काम नगन�। पानी मुिनको काम गदा�, िचजलको भागस� गन�।
साथै पानी मुिनको काम गन� ख�मा, पानी मुिनको काम गन� स�े प्रकारको बे्रकर युिनट प्रयोग गन�।

िचतर् 4－19 पानी मुिनको काम नगन�

(NE)
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⑫ बे्रकरको हाइड� ोिलक ओइलको पाइप (होज (housu)) असामा� �पमा ह��एको ख�मा, काम रोकी जाँच गन�।
⑬ काम भइराख्दा क्रस ग�रएको टुक्रा उडेर आउने स�ावना भएको �ेत्रमा प्रवेश िनषेध गन�।

िचत्र 4－20 टुक्रा उड्ने �ेत्रिभत्र प्रवेश िनषेध
⑭ खराब मौसमको अनुमान ग�रएको समयमा काम र� गन�।
⑮ िभर मुिन अथवा िभर मािथ काम नगन�। बे्रकरको क�नले पिहरो जाने अथवा ढु�ा ख�े �न सक्छ।

िचत्र 4－21 पिहरो, ढु�ा ख�े आिदमा सावधानी 
⑯ नरम जिमन या कङ्िक्रट मासको मािथ आिद, बेस मेिसन ढल्ने स�ावना भएको अ�स्थर ठाउँमा काम नगन�। िवशेष
�ोपमा काम नगन�।

िचत्र 4－22 प�नेमा सावधानी 
⑰ काम ग�ररहेको बेला सवारी साधन चलाउने आिद एकैसाथ नगन�। बे्रकर र बेस मेिसनमा असामा� श�� प्रयोग �ने
�स्थितह� �ने �नाले, �ित �न सक्छ।
⑱ बे्रकरको �पमा प्रयोग गन� बेला, साबेल (shoberu) िस�मको �पमा प्रयोग गन� बेलाको तुलनामा, िवशेष ग�र
हाइड� ोिलक ओइलको गुण�र र �मतामा िछटो ह्रास आउने �नाले, चाँडो िफ�र र हाइड� ोिलक ओइल प�रवत�न गनु�पछ� ।

(NE)
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4.1.7. कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु (पाठ्यपुस्तक p.58)

(1) बर्ेकर यिुनट

① बर्ेकर यिुनट जडान ग�रएको बेस मेिसनलाई, साहर्ो र सुख्खा समतल ठाउँमा रोक्न।े बर्केर यिुनटलाई िसधा पारेर राखी,
िचजलको टुप्पोलाई जिमनमा छुवाउने।

② बर्ेकर यिुनटमा लागेको �हलो आ�द पुछ�, ओइल चुहावट, िचजलमा असामान्यता छ वा छैन, जाचँ गन�।

③ बर्ेकर यिुनटलाई आमर् भागबाट िनकाल्ने बेलामा, सकेसम्म हाइडर्ोिलक ओइलको तापमान घटेपिछ गन�। साथ ैपाइप र होज
(housu) मा डस्ट क्याप लगाउने।
④ तेलको पर्ेसर होज (housu) लाई हाल्न ेिनकाल्ने बेलामा, हाइडर्ोिलक ओइलमा फोहर निमिसने ग�र, �वशेष ध्यान �दन।े

⑤ िनकालेको बर्केर यिुनटलाई भवनिभतर् भण्डार गन�। बा�हर खुलामा भण्डार गन� खण्डमा �स्लपर मािथ राखेर वषार्को पानीबाट
बचाउने पाल ओढाउन।े

�वशेष ग�र बर्केर यिुनटको िचजल िछराउन ेभागबाट पानी निछन� ग�र ध्यान �दने। 

(2) बेस मेिसन
बेस मेिसनमा लागेको �हलो, पानीले पखाल्ने। अन्डरक्या�रज या, मािथ तल गन� उपकरण आ�द चालक िसटको व�रप�र या

िभतर्ी भागमा, अक�पल्टको कामको लािग सफा गन�। साथ ैतले भन� आ�द गरेर रा�े। 

साथ ैहाइडर्ोिलक िसिलन्डर रडको सतहमा भएको पानीको थोपासँगै �हलो आ�द, �स्टकरिभतर् गई �स्टकरलाई क्षित परु् याउन 
सक्ने अवस्थाहरू पिन हुने हुनाले, �वशेष ध्यान �दएर सफा गनुर् आवश्यक हुन्छ।

(NE)
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4.2. स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको संरचना, पर्कार तथा सञ्चालन आ�द (पाठ्यपसु्तक p.59)

4.2.1. स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको �वशेषताहरू (पाठ्यपसु्तक p.59)

परम्परागत ग्याँस थमर्ल क�टङ मेिसनमा, क�टङ कामदारले अग्लो स्थानको ग्याँस क�टङको काम गन� हुनाले, खस्ने, ढल्ने
र ग्याँसको आगलािगको खतरा िथयो तर स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको पर्योग गरेमा ती खतराहरू कम हुन्छन।् (ती खतराहरू

कम हुने हुनाले, अझ सुर�क्षत ढंगमा काम गनर् स�कन्छ।)

4.2.2. स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण भागहरुको नाम र काम (पाठ्यपसु्तक p.59)

स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण, काट्ने आमर्, कटर, खुल्न ेर बन्द हुने िसिलन्डर, तल्लो फेर्म, स्वीङ �बय�रङ र मािथल्लो फेर्मबाट

बनकेो हुन्छ। (िचतर् 1－1 ② हेनुर्होस)्

4.2.3. स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको पर्कारहरु (पाठ्यपसु्तक p.59)

घरायसी पर्योजनको क� ची जस्त,ै काट्न ेस्ट�ल फेर्मले कटर भागलाई िथचेर, िच�प्लनबाट रोक्दै काट्न ेक�टङ उपकरणको 
अगा�डको भागको खोल्ने मुखको ए�रया ठूलो गनर् स�कन ेहुनाले, ठेले पिन नचल्ने स्ट�ल फेर्मबाट बनकेो सामागर्ी या िनमार्णलाई

छुट्याउन उपयु� छ। साथ ैअगा�ड भाग "V" आकारमा ग�रएको िच�प्लन गाहर्ो अवस्थामा, अगा�ड भागको खोल्ने मुख सानो 

हुन्छ तर, कटर भागलाई िथच्न जरुर� नहुने क�टङ उपकरण हुनाले, स्ट�ल फेर्म स्कयार्प आ�दको क�टङमा उपयु� हुन्छ।

4.2.4. �स्टल फेर्म क�टङ मेिसनको चयन र स्थापना (पाठ्यपसु्तक p.59)

तल स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको छनौट र जडानको पर्�कर्या ले�खएको छ। 
① पर्योगसँग िमलाएको स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको आकार र क�टङ गन� सामानसँग िमलाएर क�टङ उपकरणको साइज
तोक्ने। यो बेला स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको टनर् �विध चयन गदार्, आवश्यकताअनुसार हाइडर्ोिलक मोटरले घुमाउन,े हाइडर्ोिलक

टनर् टाइप अथवा घुमाउन ेवस्तमुा हल्का हानेर घमुाउन,े फर्� टनर् टाइप चयन गन�।
② स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको पर्योग हुने तेलको मातर्ा र मेिसनको तौलको ब्यालेन्सले, तेलको पर्ेसर, तौल अनुकूल बसे
मेिसन छान्ने।

③ बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक स�कर् टबाट स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण पर्योगको हाइडर्ोिलक सर्ोतलाई िनकालेर, ओइल पर्ेसर पम्प,
बूम, आमर्�ारा स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण पर्योगको हाइडर्ोिलक स�कर् टलाई जडान गनुर्पछर्। यो बेला बेस मेिसनअनुसार

हाइडर्ोिलक भल्भ र �रिलफ भल्भ थप्नपुन� अवस्थाहरू हुन सक्छन।्

④ स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणलाई �पनले बेस मेिसनमा आमर् जडान ग�र, स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण र आमर्को स्ट�ल फेर्म

क�टङ उपकरण पर्योगको हाइडर्ोिलक स�कर् ट र तेल पर्ेसर होज (housu)ले जोडेको हुन्छ।

⑤ टेस्ट डर्ाइिभङ ग�र, स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको अपरे�टङ �स्थित िन�य गन�।

⑥ प�हलेकै बेस मेिसनको �स्थितमा फकार्उन ेखण्डमा, ④ को जडानको �वपर�त कर्ममा, स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण र
बास्केट आ�द प�रवतर्न गन�।

त�स्बर 4－1 स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण 
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4.2.5. स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको सञ्चालन आ�द (पाठ्यपसु्तक p.60)

बेस मेिसनको मानक अपरेसन �विध (JIS मानक सञ्चालन) र "4.1.5 बर्ेकरको सञ्चालन आ�द" एकै हो। 

4.2.6. स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको सामान्य कायर् �विध (पाठ्यपसु्तक p.60)

त�स्बर 4－2 स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनले गन� �वघटनको �स्थित 

काम सुरु गनुर् अिघ बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक ओइलको वाम ओइल अपरेसन ग�र, तेलको तापकर्म अिलकित बढेपिछ 
चलाउन।े तेल तापमानको उपय�ु दायरा सम्ब�न्धत मेकरको िनद�शन म्यानअुलमा तो�कएको हुन्छ।

साथ ैनयाँ स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण सुरुमा पर्योग गदार्, हरेक �पन, बुस आ�दको स्लाइ�डङ सतहलाई स्लाइड हुने बनाउनको

लािग, इ�न्जनको चाललाई घटाई, िसिलन्डर खुल्ने-बन्द गन� �स्पडलाई कम गरेर, 1 िमनटे जित बर्के-इन गन�। 

तल स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसन�ारा ग�रने �वघटन कायर्का आधारभूत सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू ले�खएका छन।्

① स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको काम गदार्, 1 �दनमा 2 पटक वा सोभन्दा बढ�, स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको गर्ीस हाल्ने 
ठाउँमा 5～6 पटक गर्ीज हाल्न।े
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② नरम जिमन या क�ङ्कर्ट मासको मािथ आ�द, बेस मेिसन ढल्ने सम्भावना भएको अ�स्थर ठाउँमा काम नगन�। �वशेष
स्लोपमा काम नगन�।

③ क्रलर (क्रलर बे�) को तेस� िदशाको काममा, िसधा िदशाको तुलनामा अ�स्थर �ने �नाले मेिसन बिड �ोट �ने

र ढल्ने खतरा बढी �न्छ।

साथै िसधा िदशाको काम भए तापिन, मेिसन बिड �ोट �ने खालको काम खतरा �ने �नाले, नगन�।

④ किटङ गदा�को गाड्ने काममा, �ील फे्रम किटङ उपकरणको कटरमा �ित �ने, आम� बाि�एर आकार प�रवत�न

�ने अथवा भाँिचने तथा बेस मेिसन �ित �ने कारण ब� स�े �नाले, नगन�।

अ�स्थर ठाउँको काम खतरा हुन्छ जिमनको सतहको बिलयोपन िन�य गन�

कर्लर बेल्टको तेस� �दशाको काममा सावधानी अपनाउने मेन ब�ड फ्लोट हुने काममा सावधानी अपनाउने

पर्ाइ (kojiru) नगन�

(NE)



44 

⑤ �ील फे्रम किटङ उपकरणलाई खसालेर क�न्क्रट आिद नफुटाउने। ठो�े काम नगन�।

⑥ �ील फे्रम किटङ मेिसनले क्रस सामान नसान�। साइड सुइिपङ काय� नगन�।

⑦ किटङ काम गदा�, �� ोकमा पया�� मािज�न राखेर गन�। �� ोक ए�ले काम गऱ् यो भने िसिल�रमा ठूलो भार पछ� ।

(यो �� ोक ए�ले गन� �� ाइकमा पिन लागू �न्छ।)

⑧ �ील फे्रम किटङ उपकरणमा तार लगाएर सामान उचाल्ने के्रन काय� गनु� �ँदैन।

नहान्ने

साइड पुछ्ने सफाइ िनषेध

स्टर्ोक एन्डको �स्थितमा टोक्दैन
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⑨ पानी मुिनको काममा, पानीमा हालेर काम नगन�।

⑩ काम भइराख्दा क्रस ग�रएको टुक्रा उडेर आउने स�ावना भएको �ेत्रमा प्रवेश िनषेध गन�।

⑪ खराब मौसमको अनुमान ग�रएको समयमा काम र� गन�।

⑫ काम ग�ररहेको बेला सवारी साधन चलाउने आिद एकैसाथ नगन�। �ील फे्रम किटङ उपकरण तथा बेस मेिसनमा

असामा� श�� प्रयोग �ने �स्थितह� �ने �नाले, खतरा �न सक्छ।

⑬ किटङलाई ल� ग�रएको �ील फे्रम किटङ मेिसनको आम� खुला अवस्थामा काम नगन�। यसो गरेमा �ील फे्रम

किटङ उपकरण अथवा खुल्ने र ब� �ने िसिल�रमा खराबी �न सक्छ।

उड्ने, खस्ने क्षेतर्िभतर् पर्वेश िनषेध

काम ग�ररहेको बेला आमर्, बूम, सवार� साधन चलाउन ेआ�द एकै साथ नगन�।
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⑭ �ील फे्रम किटङ उपकरणको कटर भागको धारमा घाउदाग ला�े �नाले क�न्क्रट िवघटन नगन�।

�ील फे्रम किटङ उपकरणको कटर भागको, �ील फे्रमबाट बनेका सामानमा प्रयोग ग�रएको साह्रो िहट िट� टेड भो�

आिद नटो�े (न�ा�े) ग�र गन�। कटरको धार भाँिचने, फुट्ने भई, वरपरको कामदारलाई खतरा �न सक्छ।

⑮ �ील फे्रम किटङ उपकरणलाई जिमनमा टाँसेर बेस मेिसनको िदशा प�रवत�न नगन�।

यसो गरेमा �ील फे्रम किटङ उपकरण तथा बेस मेिसनमा �ित �ने मात्र नभईकन, बेस मेिसन अ�स्थर �ने �नाले,

नगन�।

कटर धारले क�ङ्कर्टलाई नटोक्ने (नच्याप्ने)

(NE)
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4.2.7. कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु (पाठ्यपुस्तक p.65)

(1) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण

① स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण जडान ग�रएको बेस मेिसनलाई, साहर्ो र सुख्खा समतल ठाउँमा रोक्ने। खुल्न ेर बन्द हुने
िसिलन्डरको बचाउको लािग, काट्न ेआमर्लाई खोलेको अवस्थामा �स्थर पो�जसनमा स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणलाई जिमनमा

जोड्न।े

② �ील फे्रम किटङ उपकरण लागेको िहलो आिद पुछी, ओइल चुहावट, भो� खुकुलो, कटर फुटेको वा घोिटएर

पातलो ज�ा असामा�ता छ वा छैन, जाँच गन�।

③ �ील फे्रम किटङ उपकरणलाई आम� भागबाट छु�ाउने बेलामा, सकेस� हाइड� ोिलक ओइलको तापमान घटेपिछ

गन�। पाइप र होज (housu) मा ड� �ाप लगाउने। �ील फे्रम किटङ उपकरण प��नबाट बचाउनको लािग सुताएर

�ाएर िट�र आिद मािथ रा�े।

④ तेलको पे्रसर होज (housu) लाई हाल्ने िनकाल्ने बेलामा, हाइड� ोिलक ओइलमा फोहर निमिसने ग�र, पया�� �ान

िदने।

⑤ िनकालेको �ील फे्रम किटङ उपकरणलाई भवनिभत्र भ�ार गन� अथवा बािहर खुलामा भ�ार गन� ख�मा ��पर

मािथ राखेर वषा�को पानीबाट बचाउने पाल ओढाउने।

(2) बेस मेिसन
बेस मेिसनमा लागेको �हलो, पानीले पखाल्ने। अन्डरक्या�रज या, मािथ तल गन� उपकरण आ�द चालक िसटको व�रप�र या

िभतर्ी भागमा, अक�पल्टको कामको लािग सफा गन�। साथ ैतले भन� आ�द गरेर रा�े। 

साथ ैहाइडर्ोिलक िसिलन्डर रडको सतहमा भएको पानीको थोपासँगै �हलो आ�द, �स्टकरिभतर् गई �स्टकरलाई क्षित परु् याउन 
सक्ने अवस्थाहरू पिन हुने हुनाले, �वशेष ध्यान �दएर सफा गनुर् आवश्यक हुन्छ।
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4.3. क�ङ्कर्ट कर्सरको संरचना, पर्कार तथा सञ्चालन आ�द (पाठ्यपुस्तक p.66)

4.3.1. क�ङ्कर्ट कर्सरको �वशेषताहरु (पाठ्यपसु्तक p.66)

बर्ेकर�ारा ग�रने क�ङ्कर्ट भवनको �वघटन �विधको तुलनामा कम आवाज र कम कम्पन हुन्छ र उड्न ेकर्सको टुकर्ा पिन कम

हुन्छ।

4.3.2. क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरण भागहरुको नाम र काम (पाठ्यपसु्तक p.66)

क�ङ्कर्ट कर्सर (ठूलो क�टंग), कर्िसङ आमर्, कटर, कर्िसङ पोइन्ट, खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर, तल्लो फेर्म, स्वीङ �बय�रङ र
मािथल्लो फेर्मबाट बनकेो हुन्छ। (िचतर् 1－1 ③ हेनुर्होस)्

साथ ैक�ङ्कर्ट सेर्डर (सानो क�टंग), कर्िसङ आमर्, कटर, कर्िसङ पोइन्ट, खुल्न ेर बन्द हुने िसिलन्डर र फेर्मबाट बनेको हुन्छ।

(िचतर् 1－1 ④ हेनुर्होस)्  

4.3.3. क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको पर्कार (पाठ्यपसु्तक p.66)

तल क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको पर्कारहरू देखाइएका छन।्

(1) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरण (ठूलो क�टंग)

यो क�ङ्कर्टबाट बनकेो िनमार्ण र भवन कर्सलाई क�टङ गरेर, सानो क�टंग पर्शोधन गनर् स�कन ेबनावटको क�ङ्कर्ट माससम्म
कर्िसङ गन� मेिसन हो। कर्िसङ आमर्लाई क�ङ्कर्टलाई कर्स गरेर स�जलै काट्न स�कन ेआकारमा बनाईएको हुन्छ र यसमा
िनमार्ण संरचना तथा भवनको �वघटनको काम सु�वधाजनक टनर् उपकरण हुन्छ। (त�स्बर 4－3 हेनुर्होस)्

त�स्बर 4－3 क�ङ्कर्टको िनमार्ण संरचना तथा भवनको ठूलो क�टंगको �वघटन �स्थित
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(2) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरण (सानो क�टंग)
यो ठूलो क�टंग उपकरणले काटेको क�ङ्कर्ट ब्लकलाई अझ सानो हुने ग�र टुकर्ा पार�, डन्ड� र क�ङ्कर्टको टुकर्ा छुट्याउने

उपकरण हो। 
कर्िसङ आमर्को आमर्लाई फरा�कलो पार� क�ङ्कर्टलाई सानो हुने ग�र टुकर्ा पाछर् र यो स�जलै डन्ड�बाट छुट्याउन सक्ने

आकारमा बनाइएको हुन्छ। मुख्यतया ठूलो क�टंग उपकरणले प�हलो कर्िशङ ग�रएको क�ङ्कर्ट ब्लक र U आकार जस्ता

क�ङ्कर्ट सामानको सानो क�टंग फुटाउने हुनाले टिन�ग उपकरण नभएका कर्सरहरू धेरै हुन्छन।् (त�स्बर 4－4 हेनुर्होस)्

त�स्बर 4－4 क�ङ्कर्टको सानो क�टंगको �वघटन �स्थित

(NE)



50 

4.3.4. क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको छनोट र जडान (पाठ्यपसु्तक p.67)

तल क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको छनौट र जडानको पर्�कर्या ले�खएको छ। 

① पर्योगसँग िमलाएको क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको आकार र कर्िसङ गन� सामानसँग िमलाएर कर्िसङ उपकरणको साइज
तोक्ने।

क. क�ङ्कर्टको िनमार्ण संरचना तथा भवनलाई सानो क�टंग पर्शोधन गनर् स�कन ेसाइजसम्म टुकर्ाउने ठूलो क�टंग मेिसन

(त�स्बर 4－5 हेनुर्होस)्
ख. यो क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको ठूलो क�टंग आ�दले काटेको डन्ड� हालेको ढलानको मासलाई सानो कुटेर फलाम र क�ङ्कर्ट

�पसमा छुटाउने सानो क�टंग मेिसन हो। (त�स्बर 4－6 हेनुर्होस)्

यो बेला क�ङ्कर्ट कर्िसङको ठूलो क�टंग मेिसनको टनर् �विध चयन गदार्, आवश्यकताअनसुार, हाइडर्ोिलक मोटरले घुमाउने
हाइडर्ोिलक टनर् टाइप अथवा घमुाउन ेवस्तुमा हल्का हानेर घमुाउन,े फर्� टनर् टाइप चयन गन�।

त�स्बर 4－5 ठूलो क�टंग मेिसनको उदाहरण 

त�स्बर 4－6 सानो क�टंग मेिसनको उदाहरण 

② कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरणको प्रयोग �ने तेलको मात्रा र मेिसनको तौलको �ाले�ले, तेलको पे्रसर, तौल अनुकूल

बेस मेिसन छा�े।
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③ बेस मेिसनको हाइड� ोिलक सिक� टबाट कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरणको हाइड� ोिलक स्रोतलाई िनकालेर, हाइड� ोिलक

प�, बूम, आम��ारा कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरणको हाइड� ोिलक सिक� ट जडान गनु�पछ� । यो बेला बेस मेिसनअनुसार

हाइड� ोिलक भ� र �रिलफ भ� थ�ुपन� अवस्थाह� �न सक्छन्। साथै चालक िसटमा, कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरणको

स�ालन उपकरण जडान गन�।

④ कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरणलाई िपनले बेस मेिसनमा आम� जडान ग�र, कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरण र आम�को

कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरण प्रयोगको हाइड� ोिलक सिक� ट र तेल पे्रसर होज (housu)ले जोडेको �न्छ।

⑤ टे� ड� ाइिभङ ग�र, कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरणको अपरेिटङ �स्थित िन�य गन�।

⑥ पिहलेकै बेस मेिसनको �स्थितमा फका�उने ख�मा, ④ को जडानको िवपरीत क्रममा, कङ्िक्रट क्रिसङ उपकरण

र बा�ेट आिद प�रवत�न गन�।

4.3.5. क�ङ्कर्ट कर्सरको सञ्चालन आ�द (पाठ्यपसु्तक p.69)

बेस मेिसनको मानक अपरेसन �विध (JIS मानक सञ्चालन) र "4.1.5 बर्ेकरको सञ्चालन आ�द" एकै हो। 
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4.3.6. क�ङ्कर्ट कर्सरको सामान्यतयाको कायर् �विध (पाठ्यपसु्तक p.69)

क�ङ्कर्ट सेर्डर चयन गदार्, कर्िशङ गन� वस्तकुो आकार र साइजसँग िमल्न ेबेस मेिसन र अट्याचमेन्ट चयन गन�। (त�स्बर 

4－5, त�स्बर 4－6 हेनुर्होस)्  
काम सुरु गनुर् अिघ, बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक ओइलको वाम ओइल अपरेसन ग�र, तेलको तापकर्म अिलकित बढेपिछ 

चलाउन।े तेल तापमानको उपय�ु दायरा सम्ब�न्धत मेकरको िनद�शन म्यानअुलमा तो�कएको हुन्छ।

साथ ैनयाँ क�ङ्कर्ट कर्सर सुरुमा पर्योग गदार्, हरेक �पन, बसु आ�दको स्लाइ�डङ सतहलाई स्लाइड हुने बनाउनको लािग,
इ�न्जनको चाललाई घटाई, िसिलन्डर खुल्ने-बन्द गन� �स्पडलाई कम गरेर, 1 िमनटे जित बर्के-इन गन�।  

तल क�ङ्कर्ट कर्सर�ारा ग�रने �वघटन कायर्का सामान्य कायर् �विध तथा सावधानी अपनाउनपुन� कुराहरू ले�खएका छन।्

① क�ङ्कर्ट कर्सरको काम गदार्, 1 �दनमा 2 पटक वा सोभन्दा बढ�, कर्सरको गर्ीस हाल्ने ठाउँमा 5～6 पटक गर्ीज हाल्न।े
② नरम जिमन या क�ङ्कर्ट मासको मािथ आ�द, बेस मेिसन ढल्ने सम्भावना भएको अ�स्थर ठाउँमा काम नगन�। �वशेष

स्लोपमा काम नगन�।
③ कर्लर (कर्लर बेल्ट) को तेस� �दशाको काममा, िसधा �दशाको तुलनामा अ�स्थर हुने हुनाले मेिसन ब�ड फ्लोट हुने र ढल्ने
खतरा बढ� हुन्छ।

साथ ैिसधा �दशाको काम भए तापिन, मेिसन ब�ड फ्लोट हुने खालको काम खतरा हुने हुनाले, नगन�।
④ कर्िसंग गदार्को गाड्ने काममा, कर्सरको आमर् बा�ङ्गएर आकार प�रवतर्न हुने,भाँिचन ेर �पनको जलन हुने अथवा भािँचन े
तथा बेस मेिसन क्षित हुने कारण बन्न सक्न ेहुनाले, नगन�।

⑤ क�ङ्कर्टलाई च्यापेर कर्िसंग गदार्, क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणलाई खसालेर क�ङ्कर्ट आ�द फुटाउनु हँुदैन।
ठोक्न ेकाम नगन�।
⑥ कर्सरले कर्स सामान नसान�। साइड सुइ�पङ कायर् नगन�।

⑦ कर्िसंग काम गदार्, स्टर्ोकमा पयार्� मा�जर्न राखेर गन�। स्टर्ोक एन्डले काम गर् यो भने िसिलन्डरमा ठूलो भार पछर्। (यो स्टर्ोक
एन्डले गन� स्टर्ाइकमा पिन लागू हुन्छ।)
⑧ कर्सरमा तार लगाएर सामान उचाल्न ेकेर्न कायर् गनुर् हँुदैन।

⑨ पानी मुिनको काममा, पानीमा हालेर काम नगन�।
⑩ काम भइराख्दा कर्स ग�रएको टुकर्ा उडेर आउन ेसम्भावना भएको क्षेतर्मा पर्वशे िनषधे गन�।
⑪ खराब मौसमको अनुमान ग�रएको समयमा काम र� गन�।

⑫ काम ग�ररहेको बेला सवार� साधन चलाउन ेआ�द एकैसाथ नगन�। कर्िसंग उपकरण र बेस मेिसनमा असामान्य श�� पर्योग
हुने �स्थितहरू हुने हुनाले, क्षित हुन सक्छ।

⑬ कर्िसंग ल�क्षत गरेर क�ङ्कर्ट कर्सरको आमर् खोलेर काम नगन�। यसो गरेमा कर्सर अथवा खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डरमा

खराबी हुन सक्छ।

⑭ क�ङ्कर्ट ठूलो क�टंग कर्िशङको कटर भागको धारमा घाउदाग लाग्न ेहुनाले क�ङ्कर्ट �वघटन नगन�।
⑮ क�ङ्कर्ट कर्िसंग उपकरणलाई जिमनमा टाँसेर बेस मेिसनको �दशा प�रवतर्न नगन�। क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरण तथा बसे

मेिसनमा क्षित हुने मातर् नभईकन, बेस मेिसन अ�स्थर हुने हुनाले, नगन�।
⑯ क�ङ्कर्ट कर्सरको कर्िसङ आमर्, फेर्म, �पन, िसिलन्डर आ�दको दागको कारण बन्न ेहुनाले, प्लेट ढुङ्गा अथवा ब्लक ढुङ्गा
आ�दको पर्ाकृितक ढुङ्गाको कर्िसङ गनुर्हुन्न।
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⑰ टिन�ग उपकरण नभएको क�ङ्कर्ट सानो क�टंग कर्सरमा, बसे मेिसन क्षित हुने कारण बन्न सक्ने हुनाले संरचना र भवनको

बीम वा �पलरलाई तेस� पारेर कर्िसङ कायर् नगन�।

4.3.7. कायर् समापनमा ध्यान �दनपुन� कुराहरु (पाठ्यपसु्तक p.70)

तल कायर् समापनपिछ सावधानी अपनाउनपुन� कुराहरू देखाइएका छन।्

(1) क�ङ्कर्ट कर्सर

① क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरण जडान ग�रएको बेस मेिसनलाई, साहर्ो र सुख्खा समतल ठाउँमा रोक्न।े खुल्ने र बन्द हुने
िसिलन्डरको बचाउको लािग, काट्न ेआमर्लाई खोलेको अवस्थामा �स्थर पो�जसनमा क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणलाई जिमनमा

जोड्न।े

② क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणमा लागेको �हलो आ�द पछु�, ओइल चुहावट, भोल्ट खुकुलो, कटर फुटेको वा घो�टएर पातलो जस्ता

असामान्यता छ वा छैन, जाँच गन�।
③ क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणलाई मेिसनको आमर् भागबाट छुट्याउन ेबेलामा, सकेसम्म हाइडर्ोिलक ओइलको तापमान घटेपिछ

गन�। पाइप होज (housu) मा डस्ट क्याप लगाउन।े
④ तेलको पर्ेसर होज (housu) लाई हाल्न ेिनकाल्ने बेलामा, हाइडर्ोिलक ओइलमा फोहर निमिसने ग�र, पयार्� ध्यान �दने।
⑤ िनकालेको क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणलाई भवनिभतर् भण्डार गन� अथवा बा�हर खुलामा भण्डार गन� खण्डमा, �स्लपर मािथ

राखेर वषार्को पानीबाट बचाउने पाल ओढाउन।े

(2) बेस मेिसन
बेस मेिसनमा लागेको �हलो, पानीले पखाल्ने। अन्डरक्या�रज या, मािथ तल गन� उपकरण आ�द चालक िसटको व�रप�र या

िभतर्ी भागमा, अक�पल्टको कामको लािग सफा गन�। साथ ैतले भन� आ�द गरेर रा�े। 
साथ ैहाइडर्ोिलक िसिलन्डर रडको सतहमा भएको पानीको थोपासँगै �हलो आ�द, �स्टकरिभतर् गई �स्टकरलाई क्षित परु् याउन 

सक्ने अवस्थाहरू पिन हुने हुनाले, �वशेष ध्यान �दएर सफा गनुर् आवश्यक हुन्छ।
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4.4. �वघटन ग्र्याबरको संरचना, पर्कार तथा सञ्चालन आ�द (पाठ्यपुस्तक p.72)

4.4.1. ग्र्याबर मेिसनको �वशेषताहरू (पाठ्यपसु्तक p.72)

ग्र् याबरलाई काठले बनकेो घर आ�दको �वघटन वा भग्नावशेष सफा गन� काम आ�दमा पर्योग ग�रन्छ। कुनै पिन िनमार्ण 
�वघटन गदार्, कम हल्ला हुन्छ र �वघटन सामान कम उड्छ।

भग्नावशेष सफा गनर्मा, �बिभन्न तौल, समागर्ी, आकार िमिसएका कुरालाई छुट्याएर सफा गनर्लाई बकेट नभईकन 

ग्र्याबरको पर्योग पर्भावकार� हुन्छ। �वशेष ग�र काठ पर्कारको हलुका तौलको �पलर या स्ट�ल फेर्म सामागर्ी, कपडा पर्कारको

नरम सामान आ�दलाई स�जलो ग�र च्यापेर, लोड गनर् स�कन्छ।  

त�स्बर 4－7 भग्नावशेष सफा गन� �स्थित 

4.4.2. ग्र्या�बङ उपकरणको भागहरुको नाम र काम (पाठ्यपुस्तक p.72)

ग्र्या�बङ उपकरण, िगर्�पङ आमर्, ग्र्याब िलङ्क, खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर, तल्लो फेर्म, स्वीङ �बय�रङ, मािथल्लो फेर्म

आ�दबाट बनकेो हुन्छ। (िचतर् 1－1 ⑤, ⑥ हेनुर्होस)्
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4.4.3. ग्र्या�बङ उपकरणको पर्कारहरुको पर्कार (पाठ्यपसु्तक p.72)

तल ग्र्या�बङ उपकरणको पर्कारहरुको पर्कारहरू देखाइएका छन।्

(1) टिन�ग उपकरण जडान ग�रएको आन्त�रक िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप ग्र्या�बङ उपकरण

आन्त�रक िसिलन्डरको स्वीङ र हाइडर्ोिलक टनर्�ारा स्वतन्तर् रूपमा ग्र् या�बङ एन्गल या सूक्ष्म स्थान िन�य गनर् स�कन्छ।

(िचतर् 4－23 हेनुर्होस)् 

िचतर् 4－23 ग्र्या�बङ उपकरण (टिन�ग उपकरण ज�डत, आन्त�रक िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप) को भागहरुको नाम
(2) आन्त�रक िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप ग्र्या�बङ उपकरण

आन्त�रक िसिलन्डरको स्वीङले ग्र् या�बङ एन्गलको समायोजना गनर् स�कन्न। ग्र्या�बङ उपकरण घुमाउन नस�कन ेहुनाले,

बेस मेिसनको टनर् र ग्र्या�बङ उपकरणको ग्र् याब पोइन्ट आ�दमा स्थान तोकेर गन�। (िचतर् 4－24 हेनुर्होस)् 

िचतर् 4－24 (नन ्टिनर्ङ टाइप) आन्त�रक िसिलन्डर टाइपको ग्र्या�बङ उपकरणको उदाहरण

हाइडर्ोिलक कनेक्शन

स्वेभल जोइन्ट

तल्लो फेर्म

िसिलन्डर �पन

ग्र् याब िलङ्क

िलङ्क �पन

िगर्�पङ आमर्

ग्र् याब पोइन्ट

मािथल्लो फेर्म

हाइडर्ोिलक मोटर

टिन�ग उपकरण

िसिलन्डर �पन

खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर

मािथल्लो फेर्म आ�द

िगर्�पङ आमर् 

ग्र् याब पोइन्ट

फेर्म

ग्र् याब िलङ्क

खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर

(NE)



56 

(3) बा�हर� िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप ग्र्या�बङ उपकरण

बा�हर� िसिलन्डर अपरे�टङ टाइपले बेस मेिसनको िसिलन्डरलाई च्यापेर खोल्न र बन्द गनर् पर्योग गन� हुनाले, हाइडर्ोिलक
पाइप आवश्यक पद�न। तर स्वीङ हँुदैन र घुमाउन नस�कन े हुनाले, ग्र्या�बङ एन्गलको समायोजनमा बेस मेिसन बारम्बार
नचलाईकन हँुदैन।

�वशेष ग�र डम्प आ�दमा लोड कायर् गदार् ध्यान �दनपुछर्। 
साथ ैग्र् या�बङ उपकरण र बेस मेिसन जोडेमा, साबेल (shoberu) को आमर्मा सुदृढ�करण गनुर्पन� उपकरणहरू पिन हुने

हुनाले ध्यान �दन।े (िचतर् 4－25 हेनुर्होस)्

िचतर् 4－25 बा�हर� िसिलन्डर टाइपको ग्र्या�बङ उपकरणको उदाहरण

िगर्�पङ आमर् 

ग्र् याब पोइन्ट

फेर्म

ग्र् याब िलङ्क

खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डर
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4.4.4. ग्र्या�बङ उपकरणको छनोट र जडान (पाठ्यपसु्तक p.74)

तल ग्र्या�बङ उपकरणको छनौट र जडान गदार्को पर्�कर्या ले�खएको छ। 

① योगसँग िमलाएको ग्र् या�बङ उपकरणको आकार र च्याप्न ेसामानसँग िमल्न ेग्र् या�बङ उपकरणको साइज तोक्ने।
A) टिन�ग उपकरण जडान ग�रएको स्वीङ टाइप आन्त�रक िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप ग्र्या�बङ उपकरण (त�स्बर 4－8 हेनुर्होस)्

त��र 4－8 टिन�ग उपकरण जडान ग�रएको आ��रक िसिल�र अपरेिटङ टाइप �ािबङ उपकरणको उदाहरण

B) �ीङ टाइप आ��रक िसिल�र अपरेिटङ टाइप �ािबङ उपकरण (त��र 4－9 हेनु�होस्)

त��र 4－9 �ािबङ उपकरण (आ��रक िसिल�र अपरेिटङ टाइप) को उदाहरण

(NE)
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C) बेस मेिसनको बकेट िसिल�रलाई िग्रिपङ आम�को खोल्न र ब� गन� प्रयोग गन� बािहरी िसिल�र अपरेिटङ टाइप �ािबङ

उपकरण (त��र 4－10 हेनु�होस्)

त��र 4－10 �ािबङ उपकरण (बािहरी िसिल�र अपरेिटङ टाइप) को उदाहरण 

② ग्ऱ् यािबङ उपकरणको ला�े तेलको मात्रा र मेन बिडको उचाल्ने तौलसँगको स�ुलनअनुसार, तेल पे्रसर, उचाल्ने श��लाई

उपयु� हाइड� ोिलक साबेलको छनोट गन�।

③ बेस मेिसनको हाइड� ोिलक सिक� टभ�ा, ग्ऱ् यािबङ उपकरण प्रयोगको हाइड� ोिलक स्रोतलाई िनकालेर, ओइल पे्रशर प�,

बूम, आम��ारा ग्ऱ् यािबङ उपकरण प्रयोगको हाइड� ोिलक सिक� टलाई जडान गन�।

यो बेला बेस मेिसनअनुसार हाइड� ोिलक भ� र �रिलफ भ� थ�ुपन� अवस्थाह� �न सक्छन्। साथै आ��रक िसिल�र

अपरेिटङ टाइपको चालक िसटमा �ािबङ उपकरणको स�ालन उपकरण जडान गन�।

④ ग्ऱ् यािबङ उपकरणलाई िपनले बेस मेिसनमा आम� जडान ग�र, ग्ऱ् यािबङ उपकरण र आम�को ग्ऱ् यािबङ उपकरण प्रयोगको

हाइड� ोिलक सिक� ट र तेल पे्रसर होज (housu) ले जोड्ने।

⑤ टे� ड� ाइिभङ ग�र, �ािबङ उपकरणको अपरेिटङ �स्थित िन�य गन�।

⑥ पिहलेकै बेस मेिसनको �स्थितमा फका�उने ख�मा, ④ को जडानको िवपरीत क्रममा, �ािबङ उपकरण र बकेट

प�रवत�न गन�।

(NE)
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4.4.5. ग्र्याबरको सञ्चालन आ�द (पाठ्यपसु्तक p.75)

बेस मेिसनको मानक अपरेसन �विध (JIS मानक सञ्चालन) र "4.1.5 बर्ेकरको सञ्चालन आ�द" एकै हो। 

4.4.6. ग्र्याबर मेिसनको सामान्य कायर् �विध (पाठ्यपसु्तक p.76)

ग्र्याबर चयन गदार्, च्याप्न ेवस्तुको आकार र साइजसँग िमल्न ेबेस मेिसन र अट्याचमेन्ट चयन गन�। 

काम सुरु गनुर् अिघ, बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक ओइलको वाम ओइल अपरेसन ग�र, तेलको तापकर्म अिलकित बढेपिछ 
चलाउन।े तेल तापमानको उपय�ु दायरा सम्ब�न्धत मेकरको िनद�शन म्यानअुलमा तो�कएको हुन्छ।

साथ ैनयाँ ग्र्याबर सुरुमा पर्योग गदार्, हरेक �पन, बुस आ�दको स्लाइ�डङ सतहलाई स्लाइड हुने बनाउनको लािग, इ�न्जनको

चाललाई घटाई, िसिलन्डर खुल्ने-बन्द गन� �स्पडलाई कम गरेर, 1 िमनटे जित बर्के-इन गन�। 

िचतर् 4－26 ग्र्याबरले गन� �वघटन �स्थित

तल ग्र्याबर�ारा ग�रने सामान्य कायर्का आधारभूत सावधानी अपनाउनपुन� कुराहरू ले�खएका छन।्

① ग्र्याबरको काम गदार्, 1 �दनमा 2 पटक वा सोभन्दा बढ�, ग्र्या�बङ उपकरणको गर्ीस हाल्न ेठाउँमा 5～6 पटक गर्ीज हाल्ने।
② नरम जिमन या क�ङ्कर्ट मासको मािथ आ�द, बेस मेिसन ढल्ने सम्भावना भएको अ�स्थर ठाउँमा काम नगन�। �वशेष

स्लोपमा काम नगन�।
③ कर्लर (कर्लर बेल्ट) को तेस� �दशाको काममा, िसधा �दशाको तुलनामा अ�स्थर हुने हुनाले मेिसन ब�ड फ्लोट हुने र ढल्ने
खतरा बढ� हुन्छ।

साथ ैिसधा �दशाको काम भए तापिन, मेिसन ब�ड फ्लोट हुने खालको काम खतरा हुने हुनाले, नगन�।
④ ग्र्या�बङ गदार्को गाड्ने काममा, ग्र्याबरको आमर् आ�दको आकार प�रवतर्न हुने, भाँिचने, �पनको जलन हुने तथा बेस मेिसन
क्षित हुने कारण बन्न सक्न ेहुनाले, नगन�।

⑤ ग्र् या�बङ उपकरणले सामान समा�े काम ग�र, खसालेर कङ�कर्ट आ�द नफुटाउने। ठोक्न ेकाम नगन�।
⑥ ग्र्या�बङ उपकरणले कर्स सामान नसान�। साइड सुइ�पङ कायर् नगन�।

(NE)
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⑦ ग्ऱ् यािबङ काम गदा�, �� ोकमा पया�� मािज�न राखेर गन�। �� ोक ए�ले काम गऱ् यो भने िसिल�रमा ठूलो भार पन�

�नाले �� ोक ए�ले काम नगन�। (यो �� ोक ए�ले गन� �� ाइकमा पिन लागू �न्छ।)

⑧ �ािबङ उपकरणमा तार लगाएर सामान उचाल्ने के्रन काय� गनु� �ँदैन।

⑨ पानी मुिनको काममा, पानीमा हालेर काम नगन�।

⑩ काम भइराख्दा �ापेको टुक्रा उडेर आउने स�ावना भएको �ेत्रमा प्रवेश िनषेध गन�।

⑪ खराब मौसमको अनुमान ग�रएको समयमा काम र� गन�।

⑫ काम र सवारी साधन चलाउने काय� छु�ाछुटै ग�र, एकैसाथ नगन�। क्रिसंग उपकरण र बेस मेिसनमा असामा� श��
प्रयोग �ने �स्थितह� �ने �नाले, �ित �न सक्छ।
⑬ समा�े कुरालाई लि�त �ाबरले, आम� खोलेर काम नगन�। यसो गरेमा, �ािबङ उपकरण अथवा खुल्ने र ब� �ने

िसिल�रमा खराबी �न सक्छ।

⑭ �ािबङ उपकरणलाई जिमनमा टाँसेर बेस मेिसनको िदशा प�रवत�न नगन�। �ािबङ उपकरण तथा बेस मेिसनमा

�ित �ने मात्र नभईकन, बेस मेिसन अ�स्थर �ने �नाले, नगन�।

⑮ �ािबङ उपकरणले चालक िसट वा बूम िसिल�रमा ह��ेप गन� �नाले, चालक िसट निजक चलाउँदा �ान िदने।

लामो व�ु समातेर घुमाउने बेला चालक िसटमा नला�े ग�र पया�� �ान िदने।
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⑯ �ाबरले तेस� पारेर सामान नसमा�े। यसो गरेमा, समातेको व�ु तीव्र गितमा घु�े, समा�े श�� कम भएमा ख�े

भई खतरा �नुका साथै िग्रिपङ आम� र बेस मेिसनको आकार प�रवत�न र �ित �ने कारण ब� सक्छ।

टन� िविधमा टिन�ङ कोण फेरेर टन� नगन�। �ाबरको ख�मा आम�को टु�ोले घुमाउने व�ुलाई अिलअिल गद� घुमाई,

सही ठाउँमा िनि�त �पमा समा�े।

⑰ ऱ् याबरले �ापेकै अवस्थामा, जिमन या िभ�ा आिदमा ठो�ाएर, फुटाउने, ब�ाउने काम नगन�। यसो गरेमा �ाबर

तथा बेस मेिसनमा �ित �ने कारण ब� सक्छ।

एङ्गल
 प�रवतर्न

गरेर च्याप्ने

(NE)
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⑱ लामो व�ुको से�र अथवा गु��ाकष�ण के�मा �ापने।

टन� िविधको �ािबङ उपकरणले टुक्रा समात्दा, अचानक टन� गऱ् यो भने खतरा �न्छ र टन� नगन� �ािबङ उपकरणको

स�भ�मा, व�ु ढ��एर ख�े आिद भई खतरा �न्छ।

यसो गरेमा िग्रिपङ आम� र बेस मेिसन आम�बेस मेिसन आिदको आकार प�रवत�न र �ित �ने कारण ब� सक्छ।

⑲ ग्ऱ् याबरले सामान �ापेको अवस्थामा चालक िसटबाट अ� नजाने। समा�े श�� कम भएर, सामान ख�े अवस्था

पिन �ने �नाले खतरा �न्छ।

चालक िसट छोडेर अ� जाने बेला, ग्ऱ् यािबङ काम पूरा ग�र, �ाबरको आम�को टु�ोलाई जिमनमा छुवाएर इ�न्जन

ब� ग�र, सुर�ा िन�य गरेर ओल�ने।

⑳ िस�ा� सामानलाई �ापेर नगुडाउने। समा�े श�� कम भई, सामान ख�े अवस्था पिन �ने �नाले खतरा �न्छ।

㉑ �ाबरले कङ्िक्रटको आधार आिदको िवघटन प्रयोग दायरा बािहर पन� �नाले नगन�।

㉒ �ाबरले कङ्िक्रटको आधार आिदको िवघटन नगन�।

(NE)
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4.4.7. कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु (पाठ्यपुस्तक p.78)

तल कायर् समापनपिछ सावधानी अपनाउनपुन� कुराहरू देखाइएका छन।्

(1) ग्र्या�बङ उपकरण

① ग्र्या�बङ उपकरण जडान ग�रएको बेस मेिसनलाई, साहर्ो र सुख्खा समतल ठाउँमा रोक्ने। सुरक्षाको लािग ग्र्याबरको आमर्

खोलेको �स्थित बनाउने।

② ग्र्या�बङ उपकरणमा लागेको �हलो आ�द पछु�, ओइल चुहावट, भोल्ट खुकुलो, िगर्�पङ आमर् फुटेको वा घो�टएर पातलो भएको

जस्ता असामान्यता छ वा छैन, जाँच गन�।
③ ग्र्या�बङ उपकरणलाई मेिसनको आमर् भागबाट छुट्याउन ेबेलामा, सकेसम्म हाइडर्ोिलक ओइलको तापमान घटेपिछ गन�।

पाइप र होज (housu) मा डस्ट क्याप लगाउने।
④ तेलको पर्ेसर होज (housu) लाई हाल्न ेिनकाल्ने बेलामा, हाइडर्ोिलक ओइलमा फोहर निमिसने ग�र, पयार्� ध्यान �दने।
⑤ िनकालेको ग्र्या�बङ उपकरण भवनिभतर् भण्डार गन�। बा�हर खुलामा भण्डार गन� खण्डमा, �स्लपर मािथ राखेर वषार्को

पानीबाट बचाउने पाल ओढाउन।े

(2) बेस मेिसन
बेस मेिसनमा लागेको �हलो, पानीले पखाल्ने। अन्डरक्या�रज या, मािथ तल गन� उपकरण आ�द चालक िसटको व�रप�र या

िभतर्ी भागमा, अक�पल्टको कामको लािग सफा गन�। साथ ैतले भन� आ�द गरेर रा�े। 
साथ ैहाइडर्ोिलक िसिलन्डर रडको सतहमा भएको पानीको थोपासँगै �हलो आ�द, �स्टकरिभतर् गई �स्टकरलाई क्षित परु् याउन 

सक्ने अवस्थाहरू पिन हुने हुनाले, �वशेष ध्यान �दएर सफा गनुर् आवश्यक हुन्छ।
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4.5. अट्याचमेन्ट िनकाल्दा (पाठ्यपुस्तक p.79)

(1) सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू

① अट्याचमेन्ट जोड्ने र िनकाल्ने कामको लािग, कायर् िनद�शकको पर्त्यक्ष िनद�शनअनुसार गन�।

② �वघटन कामका मेिसनको म्यानुअल आ�दमा तो�कएको रोललाई पालना ग�र, अट्याचमेन्टको जडान कायर् र छुटाउने कायर् गन�।

③ आमर्, बूम आ�द नखस्ने, नढल्ने ग�र, सुरक्षा �पलर, सुरक्षा ब्लक आ�दको पर्योग गन�।

④ अट्याचमेन्ट ढल्ने आ�दबाट बचाउनको लािग स्ट्याण्ड पर्योग गन�।

⑤ ठूलो अट्याचमेन्टको लािग, टर्ान्सफर पर्कारको केर्न आ�द पर्योग ग�र जडान अथवा िनकाल्ने गन�। यो बेला कायर् उपकरणको

स्लीङ (tamagake) योग्यता भएको व्य��ल ेगन�।

⑥ कतै पिन भोल्ट कस्न नछुट्ने ग�र िन��त रूपमा भोल्ट कस्ने।

(केर्न कायर् र स्लीङ (tamagake) को लािग फरक योग्यता आवश्यक हुन्छ)
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउन े (�वघटनको लािग) योग्यताले केर्न कायर् वा स्लीङ (tamagake) गनर् 

नस�कन ेहुनाले, फरक, टर्ान्सफर पर्कारको केर्न आ�दको योग्यता आवश्यक हुन्छ।

(2) िनकाल्ने त�रका

① हस्तक्षेप गन� वस्तु नभएको, समतल ठाउँमा काम ग�र, मेिसन पल्टने वा घुम्ने, सन� आ�द नहुने ग�र �स्थर पो�जसनमा गन�।

② बेस मेिसनको आमर्मा भएको स्टप भल्भलाई बन्द (OFF) ग�र, स्टप भल्भबाट अट्याचमेन्ट जो�डएको हाइडर्ोिलक होज

(housu) िनकाल्ने।

③ िनकािलएको हाइडर्ोिलक होज (housu) र स्टप भल्भमा डस्ट क्याप लगाई, बालुवा, �हलो आ�द हाइडर्ोिलक पाइपिभतर् नपस्ने

गन�। बालुवा, �हलो आ�द पस्यो भने खराबी हुन सक्छ।

④ बेस मेिसन, आमर् र अट्याचमेन्ट जोडेको �पन 2 वटा िनकाली, बकेटसँग प�रवतर्न गन�।

(3) बर्ेकर युिनट िनकाल्ने

िचतर् 4－27 बर्ेकर युिनट िनकाल्ने उदाहरण

स्टप भल्भ

क्याप

�पन

तेलको पर्ेसर होज (housu)

प्लग

तेलको पर्ेसर होज (housu) 

प्लग

स्क्वाएर �टम्बर पर्योग गरेर �स्थर बनाउन े

(िनकाल्दाको पो�जशन)

(NE)
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(4) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण िनकाल्ने

िचतर् 4－28 स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण िनकाल्ने उदाहरण 

(5) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरण िनकाल्ने

िचतर् 4－29 क�ङ्कर्ट ठूलो �वभाजन कर्सर िनकाल्ने उदाहरण 

िचतर् 4－30 क�ङ्कर्ट सानो �वभाजन कर्सर िनकाल्ने उदाहरण 

�पन स्टपर

स्क्वाएर �टम्बर पर्योग गरेर �स्थर बनाउने

स्टप भल्भ

डस्ट क्याप

�पन

डस्ट प्लग
तेलको पर्ेसर होज (housu)

काम अगा�ड घुम्ने भाग नघुम्ने ग�र रा�े

�पन स्टपर

स्क्वाएर �टम्बर पर्योग गरेर �स्थर बनाउने

स्टप भल्भ

डस्ट क्याप

�पन

डस्ट प्लग

तेलको पर्ेसर होज (housu)

नघुम्ने ग�र रा�े

स्टप भल्भ

डस्ट क्याप

डस्ट प्लग

�पन
 

तेलको पर्ेसर होज (housu)

(NE)
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(6) ग्र्या�बङ उपकरण िनकाल्ने

िचतर् 4－31 ग्र्या�बङ उपकरण (आन्त�रक िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप) िनकाल्ने उदाहरण 

िचतर् 4－32 ग्र्या�बङ उपकरण (बा�हर� िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप) िनकाल्ने उदाहरण 

स्टप भल्भ
डस्ट क्याप

�पन

डस्ट प्लग

तेलको पर्ेसर होज (housu)

�पन

�पन

(NE)
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(7) बकेट प�रवतर्न गन�

िचतर् 4－33 बकेट िनकाल्ने उदाहरण

① साबेल (shoberu) को आमर् र बकेटलाई जोडेको 3 वटा �पनहरू िनकाल्न।े (िचतर् 4－33 हेनुर्होस)्

② साबेल (shoberu) मा आमर् िलङ्क र बकेट िलङ्क जडान ग�र, बकेट जडान गन�।

नोट) �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनअनुसार जडान गन� र छुटाउन ेत�रका फरक हुन ेहुनाले, �वस्ततृ जानकार�को

लािग सम्ब�न्धत िनद�शन म्यानुअलअनसुार गन�।

साबेल (shoberu) को आमर् 

बकेट
बकेट िलङ्क

आमर् िलङ्क

(NE)
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4.6. �वघटन मेिसनको टर्ान्सफर (पाठ्यपुस्तक p.83)

4.6.1. लो�डंग, अन-लो�डंग (पाठ्यपसु्तक p.83)

तल टेर्लर आ�दमा �वघटन कामको िनमार्ण मेिसन लो�डंग अथवा अन-लो�डंग गन� अवस्थामा सावधानी अपनाउनुपन� 
कुराहरू आ�द ले�खएको छ। 
(1) सामान्यतया सावधानी अपनाउनुपन� कुराहरू

① �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनलाई टेर्लर अथवा टर्क आ�दमा राखेर एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा टर्ान्सफर गन� खण्डमा,
िनमार्ण मेिसन टर्ान्सफरको लािग तो�कएको �वशेष सवार� साधन पर्योग गन�।
② टर्ान्सफर गदार्, सवार� साधन पर्ितबन्ध आदेशमा तो�कएका िनम्न कुराहरू ननाघ्न ेग�र ध्यान �दन।े

•चौडाइ…...........................…2.5m भन्दा कम •उचाइ…............................…3.8m भन्दा कम

•कुल दर्व्यमान……................. 20t भन्दा कम •लम्बाइ…...........................…12m भन्दा कम

•अक्ष लोड……...................… 10t भन्दा कम •न्यनूतम टिनर्ङ अधर्व्यास…….. 12m भन्दा कम 

•व्ह�ल लोड…......................…5t भन्दा कम 
③ टर्ान्सफर गन� �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको लो�डंग, अनलो�डंगको लािग कायर् िनद�शक तोक�, सो व्य��को

िनद�शनअनुसार गन�।

④ िस�ान्त समतल र कडा जिमन भएको ठाउँमा लो�डंग र अन-लो�डंग ग�र, एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा सान� सवार� साधन
आ�दको पा�कर् ङ बर्ेक लगाई, अिनवायर् रूपमा टायरमा स्टपर रा�े।

⑤एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा सान� सवार� साधन आ�दको सामान रा�े ठाउँमा जोड्ने उकालो चढ्ने उपकरण (रोड बोडर्) पर्योग

गदार्, लो�डंग र अन-लो�डंग गन� �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको दर्व्यमानलाई पयार्� थाम्न सक्ने उकालो चढ्ने उपकरण

पर्योग गन� र कर्लर अथवा टायरको घुमाईअनुसार, उकालो चढ्ने उपकरण सामान रा�े ठाउँबाट नछु�ट्टने ग�र, नङ भएको

उकालो चढ्ने उपकरणलाई पर्योग गन�। (िचतर् 4－34, तािलका 4－1 हेनुर्होस)्

िचतर् 4－34 नङ भएको उकालो चढ्न ेउपकरणको उदाहरण 

तािलका 4－1 लो�डङ मेिसनको दर्व्यमान र उकालो चढ्न ेउपकरणको सम्बन्धको उदाहरण 

लोिडंग मेिसनको तौल (t) 
प्रयोग सं�ासामाग्री

ए�ुिमिनयम अलोइ 

ए�ुिमिनयम अलोइ 

ए�ुिमिनयम अलोइ 

आकार र नाप
ल�ाइ×उचाइ×चौडाइ (mm) 

उकालो चढ्ने उपकरण

उड अपहोलस्टेर�

सामान रा�े ठाउँमा जोड्ने नङ

(NE)
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⑥ �फिलङ (morido) गरेर लो�डंग र अन-लो�डंग गन� खण्डमा, िनम्नअनुसार गन�।
a �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको बड� चौडाइलाई ध्यानमा राखी, पयार्� चौडाइ भएको �फिलङ (morido) रा�े।

b �फिलङ (morido) को स्लोप सकेसम्म हल्का गन�।
c �फिलङ (morido) लाई पयार्� ट्या�म्पङ ग�र, �वघटन कामको िनमार्ण मेिसन लोड गदार् स्लोप �बगेर्र �वघटन कामको

िनमार्ण मेिसन नपल्टने ग�र गन�। �वशेष ग�र, स्लोपको टुप्पो �बिगर्नबाट रोक्न ेकुरामा ध्यान �दई, आवश्यकताअनसुार �कला

ठोक्न ेआ�द ग�र बिलयो बनाउने।
d �फिलङ (morido) को उचाइ र टेर्लरको सामान रा�े ठाउँको उचाइ बराबर बनाउने।

(2) टेर्लर आ�दमा लो�डंग, अन-लो�डंग कायर् (उकालो चढ्ने उपकरण पर्योग)
① लो�डंग कामको �विध, पर्�कर्या आ�दको बारेमा, सबैजनासँग िम�टंग गन�।
② लो�डंग मेिसनको क्लच, बर्के आ�दको जाँच र पर्योग गन� मेिसनको जाँच गन�।

③ टेर्लर आ�द लोड गन� ठाउँमा रोकेर, बर्ेक लगाई, टायरमा स्टपर लगाउने। (जिमनको लेबलमा ध्यान �दन।े)
④ उकालो चढ्ने उपकरण नफु�स्कन ेग�र रामर्ोसँग सामान रा�े ठाउँमा जोड्ने र उकालोको कोण 15 �डगर्ी वा सोभन्दा कम

गन�।

िचतर् 4－35 उकालो चढ्ने उपकरणको पर्योग उदाहरण

ट� ेलरको सामान रा�े ठाउँ 

उकालो चढ्ने उपकरण

15° भ�ा कम

(NE)
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⑤ सवारी साधनको सामान रा�े ठाउँ र लोिडंग गन� िवघटन कामको िनमा�ण मेिसनको से�र लाइनका साथै उकालो

चढ्ने उपकरण र क्रलर अथवा टायरको से�र लाइनलाई एकै �नेग�र रा�े। (िचत्र 4－36 हेनु�होस्)

िचतर् 4－36 लोड गन� ठाउँ सम्ब�न्धत उदाहरण

⑥ लोिडंगको समयमा, व�रप�रको सुर�ालाई िन�य ग�र, प्रवेश िनषेध गन�। अथवा, टन� लक लगाएर, लोिडंगको

समयमा टन� नगन� अवस्थामा गन�।

⑦ माग�दश�कको साइनअनुसार िब�ारै गुडाउने। गुड्ने गित प�रवत�न फङ्सन भएमा, लो �ीड (Lo) मा रा�े।

उकालो चढ्ने उपकरण को 1m जित अगािड एक पटक रोकी ⑤ क्रमह� पुन: िन�य गन�।

⑧ उकालो चढ्ने उपकरण चढ्ने िबचमा, �े�रङ नकाटी, लो �ीडमा चढाउने (�े�रङ काट्नुपन� अवस्थामा, एक

पटक जिमनमा झारेर िदशा िमलाउने)।

⑨ उकालो चढ्ने उपकरण चिढसकेपिछ, क्रलरको अगािड भाग �ोट भएर, िवघटन कामको िनमा�ण मेिसन तलमािथ

ह��न स�े �नाले, िब�ारै रा�े।

⑩ ट� ेलर सामान रा�े ठाउँको �ाप ठूलो भएमा, फुट �ल प्रयोग गन�। (िचत्र 4－37 हेनु�होस्)

िचतर् 4－37 फुट स्टलको पर्योग उदाहरण

⑪ ट� ेलरको सामान रा�े ठाउँको चौडाइबाट लोिडंग मेिसन िन�ेको छ वा छैन, िन�य गन�।

⑫ सामान रा�े ठाउँको तोिकएको स्थानमा रोकी, ब्रक लगाएर लक गन�।

सामान रा�े ठाउँ

उकालो चढ्ने उपकरण कर्लर

प्लेन भ्यू

सामान रा�े ठाउँ

उकालो चढ्ने उपकरण कर्लररोक्ने

फुट स्टल

(NE)
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⑬ िवघटन कामको िनमा�ण मेिसनलाई सामान रा�े ठाउँमा टन� गराउँदा, व�रप�रको सुर�ा िन�य ग�र, टन�को कारण

सामान रा�े ठाउँ बा�ेर, िवघटन कामको िनमा�ण मेिसन िच�ेर नख�े ग�र, सामान रा�े ठाउँमा बाि�नबाट बचाउने

उपाय लगाउने। साथै टन� पिछ टन� लक ग�र, इ�न्जन ब� गन�।

(3) ट� ेलर आिदमा लोड गरेपिछको िफ� आिद

① ट� ेलर आिदको तोिकएको ठाउँमा, ठीकसँग लोड भयो वा भएन, र ट� ेलर आिदमा बाङगेको छ वा छैन, जाँच गन�।

② ट� ेलर आिदमा असमा�ता छ छैन िन�य गरेपिछ, ट� ा�फर गदा�, क�नले िवघटन कामको िनमा�ण मेिसन सन�

अवस्थाह� �ने �नाले, िवघटन कामको िनमा�ण मेिसनलाई ट� ेलर आिदमा �पर, चेन, वायर रोप आिदले िफ� गन�।

(िचत्र 4－38 हेनु�होस्)

िचतर् 4－38 टेर्लरमा �फक्स गन� उदाहरण

③ लोड ग�रएको िवघटन मेिसनलाई, हरेक बे्रक लगाई, मेिसनको इ�न्जन रोकेर, ��च ब� ग�र, अड्काउने।

④ िवघटन प्रयोगको िनमा�ण मेिसनमा, बूम, आम� आिदको काय� उपकरणको तोिकएको अ�ोपन नउिछ�े ग�र, तल

झारेर (sage), अ�ाचमे� आिदको ट� ेलर आिदको भुईँमा राखेर िफ� गन�।

⑤ लोिडङको �स्थित र िफ�को �स्थित पूरा भएको छ वा छैन, जाँच गन�।

यावारा (ate mono) 

(कुसिनङ (yawara)) 

वायर  रोप  

रो�े 
िलभर लक 

��पर
वायर  रोप  

(NE)
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4.6.2. स्वचािलत भई टर्ान्स्फर गदार् (पाठ्यपसु्तक p.87)

केह�ग�र, �वघटन कामको िनमार्ण मेिसन स्वचािलत गरेर टर्ान्सफर गनुर्परेमा, सडक यातायात ऐन, सडक ढुवानी सवार� 

साधन ऐन, सवार� साधन पर्ितबन्ध आदेश आ�दको सम्ब�न्धत कानुनलाई अिनवायर् पालना ग�र चलाउन ुपछर्। �वशेष ग�र 
िनम्न कुराहरूमा ध्यान �दने। 
① नरम बाटोमा चलाउँदा, बाटोको छेउ भ�त्कनेमा ध्यान �दने।

② मानव �बनाको कर्िसङ या चौडाई साघँुरो ठाउँमा कर्स गदार्, एक पटक रोक�, सुर�क्षत भएको कुरा िन�य गरेपिछ जाने। कुनै

पिन अवस्थामा जबरजस्ती नगन�।
③ �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनलाई रेलमागर् ओभरहेड लाइन या �बजुलीको तार अथवा पुलको �बम आ�दको तलबाट

चलाउँदा, बूमको अगा�डको भागले नछुन ेग�र पयार्� छुट्याउन ेदरू� भएको कुरा िन�य गनर्।

(NE)
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5. �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्त
िनमार्ण मेिसन सुर�क्षत र पर्भावकार� ढंगमा पर्योग गनर्को लािग, रामर्ोसँग ममर्तसम्भार ग�रएको िनमार्ण मेिसन पर्योग

गनुर् मह�वपूणर् हुन्छ। मेिसनको िनद�शन म्यानअुलमा ले�खए अनुरूप दैिनक जाँच (nichijou tenken) का साथसाथ ैकाम

ग�ररहेको बलेा असामान्यता महसुस गरेमा िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्तसम्भार गनुर् आवश्यक हुन्छ। काननूमा िनमार्ण
मेिसनलाई वषर्मा1 पटक िन�दर्� आत्म-िनर�क्षण, म�हनामा 1 पटक िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) तथा 

काम शुरु गनुर् अिघको गनुर्पन� भनेर तो�कएको छ। साथ ैअिनवायर् रूपमा िनम्नअनुसार िनर�क्षकको योग्यता, िनर�क्षण 
तािलकाको भण्डारण अविध र िनर�क्षण ग�रएको िचन्ह लगाउनुपन� कुराहरू तो�कएका छन।् 

तािलका 5-1 सम्ब�न्धत िनयम तथा काननू

*काननुमा तो�कएको छैन तर मेिसन चलुन्जेलको अविध जाचँ नितजा भण्डारण गदार् रामर्ो हुन्छ।

5.1. जाँच, ममर्त गदार् सामान्य रुपमा सावधानी अपनाउनपुन� कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.90)

① �फल्डमा जाचँ र ममर्त गदार्, सुर�क्षत र समतल ठाउँमा �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनलाई रोकेर गन�।
कुन ै�वकल्प नभई स्लोपमा नग�रकन नहुने �स्थितमा, मेिसनको अन्डरक्या�रजमा िन��त रूपमा स्टपर रा�े।

② �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको हरेक अपरेशन उपकरणमा सुरक्षा लक, बर्के िन�य लगाउने।

③ अिनवायर् रूपमा अट्याचमेन्ट जिमनमा झारेर रा�े। कुनै �वकल्प नभई अट्याचमेन्टलाई उचालेर, त्यसमुिन जाचँ र ममर्त 
गन� खण्डमा, सुरक्षा �पलर अथवा सुरक्षा ब्लक आ�द पर्योग ग�र अचानक कायर् उपकरण (अट्याचमेन्ट) नखस्न ेग�र रा�े।

④ �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको ममर्तको काम, कायर् िनद�शकको िनद�शनअनुसार गन�।

⑤ जाँच तािलका अथवा चेकिसटको आधारमा जाँच र आत्म िनर�क्षण ग�र, त्यसको नितजा �रपोटर् भण्डारण गरेर रा�ु
आवश्यक हुन्छ।

⑥ जाँच, ममर्त गन� कायर् स्थलमा सम्ब�न्धत व्य�� बाहेक अरूलाई पर्वेश िनषधे गन�।

जाँच िन�र�ण वग�करण ऐन/कानुन जाँच/िनरी�ण गन� ��� र यो�ता िनरी�ण तािलका आिदको भ�ारण अविध 

काम सु� गनु� अिघको 
जाँच

िनयिमत आ�-
िनरी�ण 

(मािसक 1 पटक) 

िवशेष आ�-
िनरी�ण 

 (वािष�क 1 पटक) 

औ�ोिगक सुर�ा र �ा� ऐन 
धारा 170 
धारा 171 

औ�ोिगक सुर�ा र �ा� ऐन 
धारा 168 
धारा 169 
धारा 171 

औ�ोिगक सुरक्षा र स्वास्थ्य ऐन 
धारा 167

    धारा 169
    दफा 169 को 2 

    धारा 171 

चालक 

�ावसायी (सुर�ा 
�वस्थापक) ले तोकेको ��� 

इन-हाउस िनरी�क 
िनरी�ण क�नीको िनरी�क 

जाँच तािलकालाई मेिसनले 
प�रचालन गदा�को अ�राल * 

िनरी�ण तािलकालाई 3 बष� 

िनरी�ण तािलकालाई 3 बष� 
(िनरी�ण ग�रएको िच� 
��कर) 

सम्ब�न्धत 
व्य�� बाहेक 
पर्वेश िनषेध 

(NE)
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5.2. दैिनक जाँच (nichijou tenken) को महत्वपूणर् कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.91)

5.2.1. इ�न्जन शुरु गनुर् अिघ (पाठ्यपसु्तक p.91)

इ�न्जन सुरु गनुर् अिघ, िनम्न कुराहरूको जाँच गन�। 
(1) पानी र ओइल चुहावटको जाँच

जिमनमा पानी या चु�हएको तले बाँक� नभएको कुरा, पाइपबाट चुहावट नभएको कुरा बेस मेिसन व�रप�र जाचँ गन�। �वशेष

ग�र, हाइ पर्ेसर होज (housu) जोडेको ठाउँ, हाइडर्ोिलक िसिलन्डर, रे�डएटरको व�रप�र आ�दकोबाट भएको चुहावट जाचँ गन�। 
(2) िचस्याउन ेपानीको जाचँ तथा पानी थप्ने
① रे�डएटरको क्याप खोली, मुखसम्म टन्न पानीले भ�रएको छ वा छैन, जाँच गन�।

② रे�डएटरमा पानी थप्ने बलेा अिलअिल गद� हाल्न।े एकै पटकमा हाल्यो भने, िभतर्को हावा िन�स्कन नसकेर, हाल्न गाहर्ो
हुन्छ।

(3) पर्त्यके भागको ओइलको प�रमाणको जाँच गन� र ओइल थप्ने

हरेक भागको ओइलको प�रमाण नाप्न ेबेला, मेिसनको बड�लाई िसधा पारेर राखी, ओइल लेबल गेज आ�द�ारा तो�कएको

लेबलसम्म भ�रएको कुरा जाँच गन�। 
① हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कको ओइलको प�रमाणको जाँच गन� र ओइल थप्ने

हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कमा तो�कएको प�रमाण भन्दा कम ओइल भयो भने, ओइलको तापमान असामान्य ढंगमा बढ�,
िछटो गुणस्तर र क्षमतामा हर्ास आउन ेर हावा पस्न ेभई मेिसनमा नरामर्ो असर पनर् सक्छ। 

साथ ैकाम ग�ररहेको बेला ओइलको लेबल िनरन्तर तलमािथ गन� हुनाले, अत्यन्तै धेरै ओइल हाल्यो भने ट्याङ्क असामान्य

ढंगमा फुलेर क्षित हुन सक्छ।

साथ ैहाइडर्ोिलक ओइल तातो भएको अवस्थामा नै क्याप िनकाल्यो भने ओइल उिछ�ट्टएर िनस्क�, पोलेर घाउ हुन सक्ने
हुनाले, त्यस्तो नगन�।

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�। हाइडर्ोिलक साबले
(shoberu) मा भन्दा �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको हाइडर्ोिलक ओइलको गुणस्तर र क्षमतामा िछटो हर्ास आउन ेहुनाले

िनद�शन म्यानुअलअनसुार चाडँो प�रवतर्न गन�। तर बा�हर� रूप तािलका 5―2 को जस्तो �स्थित दे�खएमा तरुुन्तै प�रवतर्न 
गन�। 

तािलका 5－2 हाइडर्ोिलक ओइलको बा�हर� रूपबाट छुट्याउन े�विध

बािहरी �प ग� कारण 

िम�ी �ाइट रंगमा प�रवत�न भएको भएमा राम्रो ग� पानी िमिसएको भएमा 

कालो र खैरो रंगमा प�रवत�न भएको भएमा खराब ग� गुण�र र �मतामा ह्रास 
सानो कालो थो�ाह� भएमा राम्रो ग� बा� त� िमिसएको भएमा

िफज आउनु － ग्रीस िमिसएको भएमा 

(NE)
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② हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कको ओइलको प�रमाणको जाँच गन� र ओइल थप्ने बेलाको पो�जसन

ओइलको प�रमाणको जाँच गन� र ओइल थप्ने गदार् �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनलाई एक िन��त पो�जसनमा राखेर गन�। (िचतर् 5－1 हेनुर्होस)्

कायर् उपकरणलाई एक िन��त पो�जसनमा राखने भन ेिसिलन्डर लामो हुने र खु�म्चने भई, हाइडर्ोिलक ओइल ट्यान्कको ओइलको सतह तलमािथ

ग�र, सह� ओइलको प�रमाण नाप्न स�कँदैन। 

िचतर् 5―1 �वघटन मेिसनको तेलको प�रमाण जाँच गन� पो�जसनको उदाहरण

③ इ�न्जन ओइल तथा अन्य िनद�शन म्यानअुलमा 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 ① को बुँदामा ले�खएअनुसार �विभन्न ओइलहरू वा बा� त�व

िमिसएको ओइल, अथवा अक्सीकरण वा िचपिचपापन नभएको ओइल प�रवतर्न गन�। 

④ बर्ेक फ्लूइडको जाँच (व्ह�ल टाइप)

बर्ेक फ्लूइड नपुगेको भएमा, तो�कएको बर्ेक फ्लूइड थप्ने।

(4) इन्धन ट्याङ्कको पानी िनकाल्ने

काम स�कए पिछ इन्धन भरेर राखी, काम सुरु गनुर् अगा�ड इन्धन ट्याङ्कको पानी �झक्ने। राती सवार� साधन नचलाएको बलेा पानी र फोहोर

सेटल गराउनको लािग यस्तो ग�रन्छ। 

(5) फ्यान बेल्ट टेन्सनको जाचँ र समायोजन (अल्टरनेटर डर्ाइभ बेल्ट)

फ्यान पुली र कर्र् यान्क पुलीको बीच (V बेल्ट बीचको भाग) मा औलंाले िथचेर हेर�, 10～15 ㎜ जित लचकता भएको कुरा जाचँ गन�।

साथै V बेल्टमा असामान्य रूपमा घो�टएर पातलो भएको ठाउँ र क्षित भएको ठाउँ नभएको कुरा तथा पुलीमा क्षित नभएको कुरा जाचँ गन�।

(6) टायरको एयर पर्ेसर आ�दको जाचँ (व्ह�ल टाइप)

काम अिघको टायर िचसो भएको बलेा टायरको एयर पर्ेसर नापी, काम गन� सडकको सतहअनुसार समायोजन गन� (नरम सतहमा एयर पर्ेसर

मानक भन्दा अिल कम हुने ग�र र कडा सतहमा अिल बढ� हुने ग�र समायोजन गन�।) । दबुैप�ट्टको टायरको एयर पर्ेसर बराबर बनाउने।

साथै एयर पर्ेसर जाँच गन� बेला टायरमा क्षित नभएको र टायर नफुलकेो कुरा, धातुको टुकर्ा नपसेको कुरा, असामान्य रूपमा घो�टएर पातलो 

नभएको कुरा आ�द पिन जाँच गन�। 

(7) कर्लर टेन्सनको जाँच (कर्लर टाइपको)

कर्लर टेन्सन अत्यन्त ैखुकुलो भयो भन े�पन र बुस िछटो घो�टएर पातलो हुन्छ र अत्यन्त ैटाइट भयो भन ेत्यो �बिगर्न ेकारण बन्छ। (नरम

सतहमा, कर्लर अिल खकुुलो ग�र, कडा सतहमा अिल टाइट गन�।)। 

कर्लर टेन्सनको जाचँ �विध तथा समायोजन गदार् सम्ब�न्धत मकेरको िनद�शन म्यानअुलअनसुार गन�। 

(8) हरेक भागको भोल्ट र नट खकुुलो भएको छ वा छैन, जाचँ गन�

�ामर आ�दल ेहरेक भागको भोल्ट र नट खकुुलो नभएको कुरा जाँच ग�र, खुकुलो भएको खण्डमा कस्ने। एयर क्लीनर, तान्न ेर फाक्ने पाइप,

मफलर जडान भाग र अन्डरक्या�रज भागको एकदम ध्यान पुर् याएर जाँच गन�। 

बूम 

आम� 

(NE)
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(9) �बजलुीको तारको �डस्कनके्सन, सटर् स�कर् ट तथा टिमर्नलको खुकुलोपन आ�दको जाँच

�बजुलीको तारको �डस्कनेक्सन र सटर् स�कर् ट नभएको कुरा जाचँ गन�।

साथ ैब्याटर्�को टिमर्नल खुकुलो भएको छ वा छैन, जाचँ गन�। यो बेला ब्याटर्� फ्लुइड पिन जाँच ग�र, अपुग खण्डमा �ड�स्टल
पानी थप्ने। 

(10) अट्याचमेन्टको जाँच

① भोल्ट र नटको खुकुलोपन जाँच ग�र, खुकुलो भएमा अिनवायर् रूपमा कस्ने। खुकुलो अवस्थामा नै पर्योग गर् यो भने, ओइल

चु�हने, पेजको धार भािँचन,े भोल्टमा क्षित हुने अवस्था आउन ेमातर् नभईकन यसले कायर्मा खराबी पिन िनम्त्याउँछ।

② गर्ीस िनप्पल पर्योग ग�र गर्ीस गनले गर्ीस अप गन�।

पर्योग गन� उपकरणको िनद�शन म्यानअुलअनुसार गर्ीस गनलाई िचप्लो पान� ।

िचतर् 5―3 गर्ीस गन�ारा ग�रने गर्ीस अपको उदाहरण

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

गर्ीस िनप्पल

खुकुलो भोल्टको जाँच
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③ कुन ैपिन ज�डत भागबाट ओइल र ग्याँस चुहावट नभएको कुरा जाँच गन�।
िचजल र बुस बीचको ठाउँ ठूलो भयो भने बुस, िचजल आ�दमा क्षित हुन सक्न ेहुनाले, िचतर् 5―4 मा देखाइए जसर� बुस

घो�टएर पातलो हुने सीमा (वेर िलिमट) ननाघेको कुरा जाचँ गन�। (बुस घो�टएर पातलो हुने सीमा (वेर िलिमट) को लािग िनद�शन
म्यानअुल हेनुर्होस।्) 
साथ ैिचजलको चुच्चो घो�टएर पातलो हुने कुरामा पिन ध्यान �दन।े

िचतर् 5―4 घषणर् सीमाको उदाहरण 
(11) अन्य

हनर् र बुजरको आवाज, ब्याक िमररको स्थान, वकर्  लाइट, हेडलाइट आ�दले �ठकसँग बल्न ेकुरा आ�दको जाँच गन�।

5.2.2. इ�न्जन शुरु भएपिछ (पाठ्यपुस्तक p.95)

इ�न्जन सुरु गरेपिछ �वशेष ग�र िनम्न कुराहरू जाचँ गन�। 

(1) मापन उपकरणको अपरेसन तथा सूचकको जाँच

इ�न्जन सुरु गरेपिछ पयार्� आइडिलङ ग�र, हरेक मापन उपकरणको अपरेसन तथा मिनट�रङ िसस्टमको �स्थित जाचँ गन�।
(2) हरेक भागमा पानी र ओइल चुहावटको जाँच

इ�न्जन रोकेको बेला चुहावट नभएको अवस्थामा पिन, इ�न्जन सुरु गरेको खण्डमा चुहावट हुने अवस्थाहरू हुन्छन।्

(3) इ�न्जनको �स्थित
लो-आइडिलङ, हाइ-आइडिलङ, फूल स्टल र घुमाउन े�स्पडलाई प�रवतर्न गराई, त्यो समयमा धुवाकँो रंग, इ�न्जनको आवाज,

धुवाकँो गन्धका साथ ैहल्लाईमा असामान्यता नभएको कुरा जाँच गन�। (तािलका 5―3 हेनुर्होस)् 
तािलका 5―3 धुवाकँो रंगको िनणर्य मापदण्ड

िनण�य मापद� 

वायु र ई�नको िमश्रण बा�ो, अपूण� जलन 

बुस

घषर्ण चौडाइ 

घषर्ण चौडाइ 

िचजल

धुवाको रँग

कालो 

हल्का पह�लो 

सेतो र िनलो 

खरानी रंग 

रंगहीन 

वायु र ई�नको िमश्रण पातलो 

ओइल जलन, टाइिमङमा खराबी 
 
वायु र ई�नको िमश्रण बा�ो �नुका साथै ओइल जलन 

वायु इ�नको िमश्रण मनलागी, पूण� जलन/जल्नु 
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(4) अट्याचमेन्ट अपरेसनको जाँच

अट्याचमेन्ट, आमर्, बूम आ�द रामर्ोसँग चलेको छ वा छैन, जाचँ गन�।

यो बेला व�रप�र मान्छे र हस्तक्षेप गन� वस्तु नभएको कुरा रामर्ोसँग िन�य गरेपिछ गन�।
(5) बर्ेक प्याडलको जाँच (व्ह�ल टाइप)

बर्ेक प्याडलको प्ले (एक िन��त ठाउँसम्म निथचेमा बर्ेक नलाग्न ेदरू�) ठूलो नभएको कुरा तथा पयार्� बर्के लाग्न ेकुरा जाचँ 

गन�। 
बर्ेक लाइिनङ घो�टएर पातलो भयो भने प्याडलको प्ले (एक िन��त ठाउँसम्म निथचेमा बर्के नलाग्ने दरू�) ठूलो भई, तलसम्म

िथचने भने बर्ेक नलाग्न ेहुन्छ।

(6) डर्ाइिभङ �ाण्डल र डर्ाइिभङ िलभरको अपरेसन जाचँ

�वघटन कामको िनमार्ण मेिसनलाई लो �स्पडमा गुडाई, �ाण्डल, िलभर चलाएर, कसर� गुड्छ र दायाबँाया ँमो�डन्छ जाचँ 
गन�। 

साथ ैन्यटूलर् �स्थित डर्ाइिभङ िलभर तुरुन्तै रो�कन्छ वा रो�कँदैन, जाँच गन�। 
(7) टनर् िलभरको अपरेसन जाचँ

सरल रूपमा टनर् गनर् र टनर् रोक्न स�कन ेकुरा जाचँ गन�।

साथ ैन्यटूलर् �स्थित टनर् िलभर तरुुन्तै रो�कन्छ वा रो�कँदैन, जाँच गन�।

5.2.3. कायर् समापनपिछ (पाठ्यपसु्तक p.97)

कायर् समापनपिछ िनम्न कुराहरू गन�। 
(1) मेिसनको बड� सफा गन�

फ्लोर-बोडर्, पडेल, िलभर आ�दमा �हलो या तेल लागेको छ भने, िच�प्लन सक्न ेहुनाले, रामर्ोसँग पुछ्न।े कर्लर भागको माटो

र बालुवा झार�, मेिसनको बड�को फोहोर सफा गन�। 
तर पानी पर्योग गरेर सफा गन� बेला, �व�ुितय उपकरणमा पानी नपान� ग�र ध्यान �दन।े 

(2) इन्धन थप्ने

इन्धन थप्न ुभन्दा अगा�ड इ�न्जन बन्द गन�। इन्धन थप्न ेबलेा बा� त�व वा पानी निमिसन ेग�र ध्यान �दने। (इन्धन थप्ने
बेला इन्धन पो�खएर माटो द�ूषत नगन� ग�र ख्याल गन�।) 
(3) मेिसनको पा�कर् ङ

① पा�कर् ङ स्थल समतल ठाउँमा र ढुङ्गा खस्ने, पानी बढ्न,े प�हरो जाने आ�दको खतरा नभएको तो�कएको ठाउँमा हुनपुछर्।
② बा�हरको खुल्ला ठाउँमा भएमा ओढाउने (मफलरबाट आकाशबाट परेको पानी निछन� ग�र ध्यान �दन।े)
③ पा�कर् ङ बर्ेक लगाई, अट्याचमेन्टलाई जिमनमा झान�।

④ इ�न्जन क� िनकाली, तो�कएको ठाउँमा भण्डारण गन�।

5.3. काम ग�ररहेको बेला असामान्य कुरा दे�खएको खण्डमा (पाठ्यपसु्तक p.97)

काम ग�ररहेको बेलामा �वघटन मेिसनको �स्थित �ठक नलागेमा, तुरुन्तै समतल ठाउँमा रोक�, खराबी भएको ठाउँबारे 
�जम्मेवार व्य��लाई भनी, ममर्त गरेपिछ काम गनुर्पछर्। 
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6. �वघटन कायर् सम्ब�न्धत कुराहरू
6.1. िनमार्ण योजना (पाठ्यपसु्तक p.99)

�वघटन कायर्मा हुने व्यावसाियक दघुर्टनाहरू, "योजना तथा पर्�कर्याको बवेास्ता", "असुर�क्षत व्यवहार", "छोटो बाटो तथा
काम छोट्याउन ेगित�विध" जस्ता कायर् योजनाको पालना नगन� कुराहरूको कारण भइरहेका छन।्

(1) िनमार्ण योजना बनाउँदा सावधानी अपनाउनपुन� कुराहरू

① पर्ार�म्भक सव�क्षण

योजना बनाउँदा, �फल्डको �स्थित िन�य गन�।
・�वघटन भवनको सव�क्षण (यसमा पु�रएको वस्तु पिन पछर्)

*पर्ार�म्भक सव�क्षणमा डाइअ�क्सन, अश्मतन्तु आ�द िन�य ग�रएको बेला, त्यस्ता हािनकारक वस्तु �वरु� उिचत कायर् गन�।

・पवूार्धार हटाउने (ग्याँस, धारो, �बजुली आ�द)
・साइट व�रप�रको सव�क्षण (प�ुरएको वस्तु, आकाशको तार)

・�वघटन मेिसन िभत्र्याउन ेमागर्
िनमार्ण सुरु गनुर् अिघ गनुर्पन� सरकार� कायार्लयहरूको पर्�कर्याहरूलाई पिन �बसर्नु हँुदैन।

②�वघटन योजना बनाउने

पर्ार�म्भक सव�क्षण बमो�जम सुरक्षा योजना बनाउने।
पर्दषूण तथा सामान्य बा� �वपद्/दघुर्टनामा पिन ध्यान �दन।े 

・�वघटन वस्तु सुहाउँदो �विधको चयन (पर्त्यके �विधको �ववरणको लािग चरण 8. हेनुर्होस)्

・उिचत �वघटन मेिसनको चयन (क्षमता र साइज)
・�रस्क म्यानजेमेन्ट उपयोग ग�रएको �वघटन कायर् पर्�कर्या पतर् बनाउने
・संरक्षण (yojo) �विध (स्काफो�ल्डङ, साउन्डपर्फु प्यानल, िसट आ�द) को चयन

िचतर् 6―1 �वघटन कायर्का सामान्य पर्�कर्याहरू

सरकार� कायर्लयमा गनुर्पन� 
पर्कृया, कागजपतर् पेश 

िछमेक�लाई अिभवादन 

पर्ार�म्भक सव�क्षण 

योजना पतर् बनाउन े

कायर् तयार�

बाँक� रहेको वस्त ुहटाउने 

ज�डत उपकरण हटाउने

�वशेष फाल्ने वस्तुको न� पर्�कर्या

िभतर्ी सामगर्ी �वघटन हटाउने वग�करण ग�र जम्मा गन� 

फाल्ने वस्त ुिनकाल्ने 
मािथल्लो तल्लाको फेर्म �वघटन हटाउने

आधार �वघटन हटाउने 

बाधा पुर् याउने वस्त ु(ओखल्ने) हटाउने

बा� �वघटन हटाउने 

जिमन समतलाउने र सामान हटाउने

समापन

�बशषे उदाहरण
 अश्मतन्त ुहटाउने (लेबल 1～3)

* पेस गनु�पन� आव�ता छैन तर
लेबल 3 को योजना अिनवाय� 

 PCB पर्�कर्या, टर्ान्सफर 
 इ�न्सनेटर �वघटन 
 �फर्ओन सकंलन, भत्काउने 
 अन्य 
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(2) िनमार्ण गदार् ध्यान �दनपुन� कुराहरु

① िनमार्ण योजनाको कायार्न्वयन

・तो�कएको योजना तथा पर्�कर्याको पालना ग�र, "योजना तथा पर्�कर्याको बेवास्ता", "असुर�क्षत व्यवहार", "छोटो बाटो तथा
काम छोट्याउन ेगित�विध" आ�द कदा�प नगन�।
・योजना तथा पर्�कर्याअनुसार काम गनर् नसकेको खण्डमा, एक पटक काम र� ग�र �ववरणको समीक्षा गन�। त्यो बेलामा

सम्ब�न्धत सबैले प�रवतर्न गरेको योजना तथा पर्�कर्याको �ववरण पुन: िन�य गनर् सक्न ेग�र, िम�टङ आ�द ग�र सो �ववरणबारे

जानकार� �दन।े
② िनमार्ण गदार् ध्यान �दनपुन� कुराहरु

・काम सुरु गनुर् भन्दा अगा�ड, िम�टङ आ�दमा सम्ब�न्धत सबैले कामको योजना तथा पर्�कर्या बुझेर रा�े।

・�वपद्/दघुर्टनाको जो�खमलाई ठूलो नबनाउनको लािग, सम्ब�न्धत कसैले पिन जबरजस्ती काम नगन�, नगराउन।े

(अश्मतन्तमुा ध्यान �दने) 
अश्मतन्त ुभएको त�वको �वघटन कायर्मा छ�रनबाट रोक्न ेकडा उपायहरू आवश्यक हुन्छ र त्यसको त�वअनुसार

�वघटन अिघ सम्ब�न्धत सरकार� कायार्लयलाई सूिचत गराउनुपन� हुनाले, अनुमित �बना �वघटन कायर् सुरु गनर् स�कँदैन।
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6.2. सवार� साधन सुर�क्षत चलाउनको लािग ज्ञान (पाठ्यपुस्तक p.101)

तल �वघटन मेिसनको सुर�क्षत डर्ाइिभङमा आवश्यक ज्ञान ले�खएको छ। 

(1) सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य ज्ञान

① चालकले, सुरक्षात्मक टोपी या सुरक्षा उपकरण लगाई, रामर्ोसँग पोसाक लगाई सवार� साधन चलाउन।े
② चालकले िसट बले्ट लगाउने।

③ चालकले योग्यता पतर् (काडर्) आफूसँग राखेर सवार� साधन चलाउने।
④ अिनवायर् रूपमा काम सुरु गनुर् अिघको जाचँ ग�र, असामान्यता नभएको कुरा िन�य गन�।
⑤ चालक बाहेक अरूलाई चालक िसट वा अन्य ठाउँमा नचढाउने।

⑥ चालक िसटमा चढ्ने र िसटबाट ओलर्ने बेला ज�डत टर्र् याप �ाण्डरेल पर्योग गन�।
⑦ सवार� साधनलाई सध� सफा राखी, ओइल आ�दले फोहोर भएको हातले िलभर आ�द नचलाउने।

⑧ सवार� चालकले, काम रोकेर आ�द, चालक िसट छोडेर अन्त जाने बेला इ�न्जन बन्द ग�र, साँचो �झकेर रा�ु पछर्।

⑨ काम र� तथा कायर् समापनपिछ कायर् उपकरणलाई जिमनमा झारेर, िलभर र प्याडलहरूमा सुरक्षा लक लगाई, िन��त

रूपमा बर्ेक लगाउनुका साथ ैइ�न्जन बन्द गरेपिछ, क� िनकाली, तो�कएको ठाउँमा भण्डारण गन�।
⑩ अट्याचमेन्ट प�रवतर्न कायर्हरू मध्य ेपिन बर्केर, स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण, क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको लािग दक्षता

आवश्यक हुने हुनाले कायर् पर्�कर्या िन�य ग�र त्यसको पालना गन�।
２．काम गदार्को सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान

① कायर् पर्मुख अथवा कायर् िनद�शकको िनद�शनको पालना ग�र काम गन�।

② काम शुरु गनुर् अगा�ड, �वघटन योजनाका साथै पर्�कर्यालाई सम्ब�न्धत सब ैजनाले िन�य गरेपिछ काम शुरु गन�।
③ िनधार्�रत कायर् ए�रया, तो�कएको �स्पड, कायर् �विध र कायर् पर्�कर्याको पालना ग�र सवार� साधन चलाउन।े
④ कायर् स्थानका साथ ैबाटोको छेउ आ�द खतरा भएको ठाउँ न�जक भएमा, मागर्दशर्क राखेर काम गन�।

⑤ ठूलो हुर�, ठूलो वषार्, बसे्कन �हउँ पन� जस्ता खराब मौसम भएको बेलामा संरचनाको �वघटन नगन�।
⑥ अन्त हेद� चलाउने नगन�।
⑦ कदा�प जबरजस्ती र जथाभावी सवार� साधन नचलाउन।े

कायर् क्षेतर्को िनयम
पालना गन�

सुरक्षात्मक 
टोपी 

सफा–सुग्घर 
पोसाक 

सुरक्षा जु�ा 
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⑧ सवार� साधन चलाइरहेको बेला अचानक आइपन� अवस्थाको लािग तयार� ग�र, तुरुन्तै रोक्न सक्ने ग�र सध� ध्यान �दने।
⑨ टनर्को दायरा तथा च्यापेको सामान आ�द कर्िशङ गदार् उडेर आउने दायरामा मान्छे नपस्ने व्यवस्था नग�रकन हँुदैन। बार वा डोर�
आ�दले स�जल ैकायर् दायरा थाहा हुने ग�र पर्दशर्न गन�।
⑩ न�जकै मान्छे भएको ठाउँमा काम रोक्ने। मान्छे न�जक आएको बेला, एक पटक सवार� साधनलाई रोक� िसट्ठ� आ�दले सावधान
गराउने।
⑪ टनर्को दायरा तथा �वघ�टत सामान उडेर छ�रएर दघुर्टना हुने खतरा भएको क्षेतर्मा पस्ने बेला, मागर्दशर्क राखी, �वघटन मेिसनलाई
मागर्दशर्न नग�रकन हँुदैन।
⑫ �वघटन मेिसनलाई एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा सान� बेला, वरपर मान्छे नभएको कुरा िन�य ग�र, चेतावनीको घण्ट� बजाएपिछ
गन�।
सुरक्षा सुिन��त नभएसम्म पछा�ड नजाने। साथै मागर्दशर्क भएको खण्डमा, अिनवायर् रूपमा मागर्दशर्कको िनद�शन (संकेत) को
पालना गन�।
⑬ आक�स्मक अवस्था बाहेक अरू बेला कायर् उपकरण आ�दलाई बर्ेकको रूपमा पर्योग नगन�।
⑭ �वघटन कायर्मा सध� �वघटन मेिसनको �स्थरताबारे �वचार गन�। �वघटन भग्नावशेष आ�द मािथको कायर्मा, भग्नावशेष खस्ने
वा ढल्ने नहुने ग�र गन�। साथै कायर् उपकरणको आमर्, बूम जित लामो हुन्छ, त्यित नै अ�स्थर हुन्छ।
⑮ �वघटन गरेको ओपिनङ भाग न�जक नजाने। साथै एज (gakeppuchi) वा नरम बाटोको छेउ, स्लोपको टुप्पो आ�द न�जक
नजाने। पानी परेपिछको बाटोको छेउ भ�त्कने कुरामा ध्यान �दने। �ाण्डरेल वा �डस्प्ले आ�दको पिन व्यवस्था ग�र सुरक्षा सुिन��त
गन�।
⑯ स्लोपमा टनर् गन� बेला गुरुत्वाकषर्णको केन्दर्लाई तल झारेर गन�। ठाडो स्लोपमा टनर् गदार् खतरा हुने हुनाले कदा�प नगन�।
⑰ बर्ेकरको आफ्नै कम्पन र �वघ�टत सामान ढलेको धक्काल ेगदार् काम गन� जिमन, क�ङ्कर्ट फ्लोर आ�द भ�त्कने कुरामा ध्यान
�दने।
⑱ कर्िशङ गदार्, कर्िशङ ग�रएको टुकर्ा उडेर आउने हुनाले सावधान रहेने।
⑲ पैताला व�रप�रको कर्िशङ कायर्मा �वघटन मेिसनको मेन ब�डको �स्थरतामा ध्यान �दने।
⑳ पर्त्येक �वघटन वस्तुको पर्योग उ�ेश्यसँग िमल्ने बर्ेकर, स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण, क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरण र ग्र्या�बङ उपकरण
पर्योग गन�। अन्य उ�ेश्यको लािग पर्योग नगन�।
㉑ ग्र्याबरले �वघ�टत सामान च्याप्ने बेला, �वघटन सामान नखसाल्ने अथवा ज्यादै जोडल ेच्यापेर कर्िशङ नहुने ग�र ध्यान �दने।
㉒ खानीिभतर्, अन्डरगर्ाउन्ड कोठा जस्ता खराब वायुसञ्चार भएको ठाउँमा, पयार्� वायुसञ्चार गराउने।
�डजेल इ�न्जन टाइपको �वघटन मेिसनमा, िनकास ग्याँस शु��करण उपकरण पर्योग ग�र, सध� त्यसको क्षमता कायम रा� पर्यास
गन�।
㉓ पेटर्ोल ट्याङ्क र �वस्फोटको खतरा भएको ठाउँमा �वस्फोट संरक्षण उपायहरू अपनाउने अथवा कर्िशङको काम नगन�।

(NE)



83 

㉔ शहर� क्षेतर् आ�दमा आवाज, कम्पन, धुलो बा�हर छ�रनबाट रोक्नको लािग उपयु� �विध तथा पर्�कर्या चयन गन�। 
㉕ शहर� क्षेतर् आ�दमा कर्िशङको काम गदार्, पु�रएको वस्तु छ वा छैन, अिनवायर् रूपमा िन�य गन�। 

㉖ िबजुलीको तार र ह��ेप गन� व�ु भएको ठाउँको काममा माग�दश�क राखी, माग�दश�कको िनद�शन (संकेत) को

पालना गन�।

㉗ काय� उपकरण वा �समा डोरी लगाई सामान झु�ाएर उचाल्ने ज�ा उ�े� बाहेकको कुराको लािग प्रयोग नगन�।

㉘ काय� उपकरण जडान, िनकाल्ने र प�रवत�न गदा�, तोिकएको प्रिक्रयाअनुसार काय� िनद�शकको िनद�शनअनुसार गन�।

㉙ काय� उपकरण जडान, िनकाल्ने र प�रवत�न गन� बेला, तोिकएको प�रवत�न स्�ा� प्रयोग गन� ज�ा काय� उपकरण

प�नबाट रो�े उपायह� नअपनाईकन �ँदैन।

(3) भाडामा िलएको िवघटन मेिसन र अ�ले चलाएको िवघटन मेिसन प्रयोग गदा� सावधानी अपनाउनुपन� कुराह�

भाडामा िलएको (रे�ल) िवघटन मेिसन वा अ�ले चलाएको िवघटन मेिसनको स�भ�मा, िन� कुराह� कागजपत्र

आिद�ारा पया�� िन�य गरेर �ा�ल गन�।

① िवघटन मेिसनको हरेक काय� उपकरणको �मता, मम�तस�ार �स्थित आिद

② िवघटन मेिसन मौिलकता प्रकृित र कमजोरी आिद

③ बे्रक र �चको अपरेिटङ �स्थित ज�ा चलाउँदा �ान िदनुपन� कुराह�

④ चलाउने �ट र काय� िविध आिदबारे �ान िदनुपन� कुराह�

⑤ ओभरहेड गाड�, �ािबन, हेडलाइट, साइड िमरर आिदको �स्थित र भए नभएको र काय� उपकरणको �ित,

घोिटएर पातलो भएको छ वा छैन्, आिद िन�य गन� र िबगे्रको िवघटन मेिसन नचलाउने।

साथै िनयिमत आ�-िनरी�ण (teiki jishu kensa) तथा मम�तस�ारको �स्थित पिन िनरी�ण रेकड� तािलका आिद�ारा

मम�तस�ार �स्थित िन�य गन�।

धारो
ग्याँस
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6.3. साइन, िनद�शनको महत्वपूणर् कुराहरू (पाठ्यपसु्तक p.104)

�वघटन कामको मेिसन चलाउँदा, िनयमअनुसार साइन अथवा मागर्दशर्कको साइन, मागर्दशर्नअनुसार नचलाईकन हँुदैन।

यसकारण चालकले काम शुरु गनुर् अिघ, अगा�ड नै साइन अथवा मागर्दशर्क र अरू िनमार्ण मेिसन आ�दको कायर् स्थान, 
कामदारको कायर् स्थान, खतरनाक स्थानका साथ ैसाइन गन� त�रकाको बारेमा पयार्� कुराकानी गनुर् जरुर� हुन्छ।

साथ ैसाइन गन� व्य�� या मागर्दशर्कको रूपमा तो�कएको �जम्मेवार व्य��ले चयन गन� हुनाले, सो व्य��को साइनअनुसार

डर्ाइिभङ्ग गनुर् जरूर� हुन्छ। साथ ैअज्ञात साइन भएमा, अिनवायर् रूपमा एक पटक काम रोकेर िन�य गनुर् पिन मह�वपणूर् 
हुन्छ। अनुमान गरेर र साइन �बना सवार� साधन चलाउनु हँुदैन।

मागर्दशर्कले चालक अथवा कामदारबाट हेदार् स�जलै िचन्ने पोसाक र कायर् स्थानमा बसेर काम गन�। चालक िसटबाट हेदार् 

नदे�खन ेस्थान (ब्लाइन्ड स्पट) नहुने ग�र चालकले मागर्दशर्क र कामदारलाई मुखले भन्न।े

<िसट��ारा �दइन ेसाइन>  <आवाज पर्योगको साइनमा> 

• सुर�क्षत: छोटो िसट� 2 आवाज, दोहोयार्उन ु • सुर�क्षत：अलराइट (orai), अलराइट (orai)

• रोक्ने: लामो िसट� •रोक्ने: स्टप (stoppu)

चालकहरू बीच सावधानी
अपनाउनुपन� कुराहरू िन�य गन�

(NE)
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7. मेकािनक्स र �बजुली सम्ब�न्धत ज्ञान
7.1. श�� (पाठ्यपसु्तक p.107)

7.1.1. श��को मुमेन्ट (पाठ्यपसु्तक p.110)

िचतर् 7―8 मा जसर� नटलाई स्पानरले कस्ने बेला, नटमा लाग्ने "घमु्न ेश��", र िलभर पर्योग गरेर गहँुर्गो वस्तुलाई सान�
खण्डमा, वस्तुलाई सानर् खोज्न े"श��" लाई "श��को मुमेन्ट" भनेर भिनन्छ। 

श��को मुमेन्टलाई, M＝P×ℓ ले बुझाउछ। 
श��को साइजलाई P को एकाइ N (न्यटून) र ℓ को एकाइलाई ㎝ गरेमा, श��को मुमेन्ट M को एकाइ N・㎝ (न्यटून 

से�न्टिमटर) ले पर्ितिनिधत्व ग�रन्छ। 

तसथर्, भोल्ट कस्न ेबेला स्पानरको �ान्डललाई समा�े स्थान भोल्टबाट जित टाढा भयो श�� त्यित नै कम हुन्छ र जित

न�जक भयो त्यित नै ठूलो श�� आवश्यक पछर्। 
M1＝ P1×ℓ1 M2 ＝P2×ℓ2 

िचतर् 7―8 श��को मुमेन्ट ①
बर्ेकरको खण्डमा, िचतर् 7―9 मा जसर� टनलेिभतर्को पत्थर फुटाउन ेबलेामा, बर्ेकरलाई ढालौ झै ग�र काम गन� मुमेन्ट, 

W1×ℓ1 हुन्छ र बर्केरको आफ्नै वजनबाट िनस्कने मुमेन्ट, W0×ℓ0 हुन्छ। तसथर्, (W0×ℓ0) >(W1×ℓ1) भएमा बर्ेकर

पल्टदैन। 

िचतर् 7―9 श��को मुमेन्ट ① 

स्टर्ोकको �रयाक्शन
टनेलको बर्केर
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ग्र्याबरको खण्डमा, िचतर् 7－10 मा जसर� क�ङ्कर्ट डेबर्ी (gara) आ�दको सामान च्याप्दा, मेिसनलाई ढालौ झै ग�र काम 
गन� मुमेन्ट पर्योग हुन्छ।

च्याप्न ेसामानको वजन W3 भएको खण्डमा, ग्र्याबरलाई ढाल्न खोज्न ेमुमेन्ट, W3×ℓ3 भई, �वघटन ग्र्याबरको आफ्न ै
वजन (ग्र्या�बङ उपकरण स�हत) बाट िनस्कन े मुमेन्ट W2×ℓ2 हुन्छ। तसथर्, (W2×ℓ2) >(W3×ℓ3) भयो भने, ग्र्याबर
पल्टदैन। 

मेिसनबाट टाढा रहेको सामानलाई च्याप्न ेखण्डमा, मेिसनलाई ढालौ झै ग�र काम गन� मुमेन्ट ठूलो भई, मेिसन पल्टन े
खतरा बढ� हुन्छ।

त्यसकारण सकेसम्म मेिसनको न�जकको ठाउँमा भएको सामान च्याप्न ुपदर्छ। 

िचतर् 7―10 श��को मुमेन्ट ② 

�विश� �वघटन कामको मेिसनको, बूमको एन्गलअनुसार मेिसनको �स्थरता घ�ट, ढल्न ेसम्भावना हुन्छ। त्यसकारण 

मेकरले तोकेको अिधकतम कायर् अधर्व्यास नाघेर काम नगन� ग�र ध्यान �दनपुछर्। 

िचतर् 7―11 �वशेष �वघटन मेिसनको काम गदार् ध्यान �दनपुन� कुराहरु 

ढल्ने खतरा के्षतर् अिधकतम कायर्

अधर्व्यास

कायर् के्षतर्

सावधानी के्षतर्
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7.2. दर्व्यमान, गुरुत्वाकषर्णको केन्दर् आ�द (पाठ्यपसु्तक p.115)

7.2.1. दर्व्यमान र �विश� गुरुत्व (पाठ्यपसु्तक p.115)

वस्तकुो दर्व्यमान िनकाल्नको लािग नाप्न ेयन्तर्का साथ ैवस्तकुो घनत्व र �विश� गुरुत्वबाट �हसाब िनकाल्न स�कन्छ। 
अथार्त, वस्तकुो दर्व्यमान＝घनत्व×�विश� गुरुत्व हुन्छ।

वस्तकुो एकाइ दर्व्यमान भनकेो, वस्तकुो पर्ित एकाइ घनत्व दर्व्यमानलाई जनाउँछ। पर्मुख वस्तुको एकाइ दर्व्यमान, 

तािलका 7―1 मा ले�खएको छ। साथ ैतािलका 7―1 को पर्ित 1 ㎥ को दर्व्यमान (t) को कोलममा �विश� गुरुत्व पिन देखाइएको 
छ। 

तािलका 7―1 वस्तकुो एकाइ घनत्व दर्व्यमान

व�ुको िकिसमह� प्रित 1m3 को द्र�मान (t) व�ुको िकिसमह� प्रित 1m3 को द्र�मान (t) 

िलड 

तामा 
��ल 

ए�ुिमिनयम 

कङ्िक्रट 
माटो 

बालुवा 
कोइला (पाउडर) 

कोक 

का� फलाम 

ग्राभेल 

गे्रनाइट 

ए�साइट 
कालो च�ान 

चूनढु�ा (नरम) 
चूनढु�ा (कडा) 

 माब�ल 

कटुस 

स�ा 
देवदार 

कोन्�ोमेरेट ढु�ा 

गेिनस 

(NE)
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वस्तकुो घनत्वको �हसाब, वस्तुको नाप नापी, यो तािलकाअनुसार घनत्व अनुमािनत �हसाब ग�र, त्यो अङ्कलाई 

वस्तकुो �विश� गुरुत्वले गुणा गरेमा, त्यो वस्तकुो दर्व्यमान अनुमािनत �हसाब गनर् स�कन्छ। (तािलका 7―2 हेनुर्होस)् 

तािलका 7―2 घनत्वको सरलीकृत सूतर् 

व�ुको आकार 

नाम 

रेक्�ा�ल 

िसिल�र 

िड� 

गोलाकार 

िमिस� �ेर 

कोन 

हेिडङ कोन 

एिल�ाइट 

ट� ाइगोन कोन 

उचाइ 

िचत्र 
घन�को सरलीकृत सूत्र 

चौडाइ 

ल�ा
इ 

�ास 

�ास 

उचाइ 

उचाइ 

उचाइ 

�ास 

�ास 

�ास 

अ�र डाएिमटर 

लोअर डाएिमटर 

मोटोपन 

ल�ाइ 

चौड
ाइ 

बेस 

बेसको �ेत्रफल 

बेसको उचाइ 

ल�ाइ×चौडाइ×उचाइ 

(�ास) 2×उचाइ×0.8 

(डाएिमटर) 2×बा�ाई×0.8 

(डाएिमटर) 3×0.53 

(उचाइ) 2×(�ास×3-उचाइ×2) ×0.53 

〔(लोअर डाएिमटर)2+लोअर डाएिमटर×अ�र 
डाएिमटर+(अ�र डाएिमटर)2〕×उचाई×0.3 

(डाएिमटर) 2×उचाई× 0.3 

ल�ाई × तेसा�ई × उचाई×0.53 

त�ो �ेत्रफल ×उचाई ÷3 
(त�ो �ेत्रफल＝त�ो सतह×त�ो �ेत्रफलको 
उचाई÷2） 

उचाइ 

म
ोटाइ 

 

उचाइ 

(NE)
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7.2.2. गुरुत्वाकषर्णको केन्दर् (पाठ्यपसु्तक p.117)

सबै वस्तुमा गुरुत्वाकषर्णले काम ग�ररहेको हुन्छ।

वस्तुलाई मिसनो ग�र �वभाजन गरेर सोच्दा, �वभाजन ग�रएको हरेक भागमा गुरुत्वाकषर्ण पर्योग हुन्छ। तसथर् वस्तुमा धेरै
समानान्तर बलले (गुरुत्वाकषर्ण) पर्योग ग�ररहेको दे�खन सक्छ र यो श��को संयु� श�� खोजेमा, यो वस्तुमा पर्योग हुने
गुरुत्वाकषर्ण तसथर् वस्तुको तौलसँग एकै हुन्छ। यो संयु� बलले काम गन� केन्दर्लाई गुरुत्वाकषर्ण भिनन्छ।

गुरुत्वाकषर्णको केन्दर् भनेको एक िन��त पोइन्ट हो र वस्तकुो स्थान या रा�े त�रका प�रवतर्न भए तापिन, गुरुत्वाकषर्णको 
केन्दर् प�रवतर्न हँुदैन। वस्तुको गित (वस्तु स्वयम्को घुम्न ेश�� बाहेकलाई सोच्ने।) लाई मेिसनर� तरहले िलयो भने त्यस
वस्तकुो कुल तौल गुरुत्वाकषर्णमा के�न्दर्त भएको छ भनेर मान्न स�कन्छ। 

सेन्टर अफ गर्ािभ�टको �हसाब �विध 

7.2.3. वस्तकुो �स्थर (िस�टङ (suwari)) (पाठ्यपसु्तक p.117)

िचतर् 7―15 वस्तुको �स्थर

[�स्थरता] [�ूटल�] [�स्थरता] [�स्थरता] [अ�स्थर] 

(NE)
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7.3. वस्तकुो गित (पाठ्यपुस्तक p.118)

7.3.1. �स्पड र एक्सलरेसन (पाठ्यपुस्तक p.118)

वस्तकुो गित स्तर िछटो र �ढलो जनाउन ेप�रमाणलाई �स्पड भिनन्छ र त्यसले एकाइ समयमा वस्तु सरेको दरू�लाई
जनाउँछ। 
असमान गितको खण्डमा, अथार्त ् वस्तु गित प�रवतर्न गद� स�ररहेको खण्डमा, त्यो प�रवतर्नको स्तरलाई जनाउन े

प�रमाणलाई एक्सलरेसन भिनन्छ। 

7.3.2. जडता (पाठ्यपसु्तक p.119)

सै�ा�न्तक �हसाबले एकाएक सुरु गन� र एकाएक रोक्न ुहँुदैन। एकाएक सुरु गय� भने चालक पछा�डप�ट्ट तािनन ेर एकाएक

रोक्यो भने चालक अगा�डप�ट्ट लड्ला जस्तो हुन्छ।

यो, वस्तमुा बा�हरबाट श��को पर्योग नगरेसम्म, रो�कएको बेला सध�भ�र रो�कएको �स्थितमा रहन खोज्छ र गितिशल 

समयमा त्यसैग�र गितलाई िनरन्तरता �दन खोज्न ेपर्कृित हुने हुनाले, यसलाई जडता भिनन्छ।

यसलाई �वपर�त रूपमा भन्दा, रो�कएको वस्तु चल्न र गितिशल वस्तकुो चाल या गितको �दशा प�रवतर्न गनर्को लािग, 
बा�हरबाटको श�� हुन जरुर� छ र चालको प�रवतर्न जित ठूलो छ या वस्तकुो तौलअनुसार, यसमा लाग्न ेश�� पिन ठूलो हुन्छ।

तसथर्, साधन चिलरहेको बलेामा �वघटन कामको मेिसनमा, जडता श��को काम, �स्पड बढाए जित जडता श��लाई बढाई, 
जडता श�� गितको 2 घन (क्युब) को अनपुातमा ठूलो हुन्छ।

समान गित 

आईसोिकनेिटक नभएको चाल 

(NE)
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7.3.3. केन्दर्ापसारक श��, केन्दर्�करण श�� (पाठ्यपसु्तक p.120)

सामानलाई बाधेको डोर�को एकपट्ट� समातेर, सामानमा घमुाउरो गित गरेमा, हात सामान भएको �दशा तफर्  तािनन्छ। 

सामानलाई बसे्कर� घुमायो भने हात अझै बढ� बलले तािनएको महसुस हुन्छ। यो बेला डोर�बाट हात छोड्यो भने सामान
हातबाट छोडेको स्थानबाट ट्यान्जेन्ट �दशा तफर्  उडेर गई, गोलाकार गितमा घमु्दैन। 

यसर� वस्तु गोलाकार गितमा घुम्न ेहुनाले वस्तुमा भएको श�� (मािथको उदाहरणमा, हातले डोर� माफर् त वस्तुलाई तान्न े

श��) ले काम नग�रकन हँुदैन। यो वस्तुलाई गोलाकार गित गराउन ेश��लाई केन्दर्�करण श�� भिनन्छ र यससँग श��को

मातर्ा एकै भई, �दशा �वपर�त भएको श��लाई (मािथको उदाहरणमा हातलाई तान्ने श��) लाई केन्दर्ापसारक श�� भिनन्छ। 
उदाहरणको लािग, �वघटन कामको मेिसनले ठाडो िभर ओिलर्दा, एकाएक स्टे�रङ काट्दा गुरुत्वाकषर्णमा केन्दर्ापसारक 

श��ले काम ग�र, बा�हर� भागमा जोडले तािनएर, ढल्ने खतरा ठूलो हुन्छ।

के� (हात) 

व�ु 

(NE)
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7.3.4. घषर्ण (पाठ्यपसु्तक p.120)

(1) �स्थर घषर्ण र गितशील घषर्ण

वस्तु र वस्तु घोट्यो भने, घषर्ण श�� भन्न ेपर्ितरोध धट्छ। वस्तुलाई भुई या बोडर्को मािथ राखी, सो वस्तुलाई ठेल्ने तान्ने
गरेर हल्लायो भने, के�ह हदभन्दा कमको श��ले ठेलेपिन चल्दैन, यो उिछन्यो भने चल्न शुरु गछर्। यो सीमाभन्दा कमको 
घषर्ण श��लाई �स्थर घषर्ण श�� भिनन्छ र सीमाको घषर्ण श��लाई अिध�म �स्थर घषर्ण श�� भिनन्छ। 

घषर्णले श��को िसधा श�� र ठो�क्कने सतहको अवस्थासँग सम्बन्ध हुन्छ र यसको ठो�क्कने सतहको साइजसँग 

सम्बन्ध हँुदैन। वस्तुलाई भु� मािथ िचप्ल्याउँदै सारेको बलेामा पिन, सध� हुन ेश�� लगाइरहेन भने रो�कन्छ। 

चिलरहेको बलेामा पिन घषर्ण श�� हुने हुनाले यस्तो हुन्छ। यसलाई गितशील घषर्ण (मोसन घषर्ण पिन भिनन्छ।) 

भिनन्छ र अिधकतम �स्थर घषर्ण श�� भन्दा सानो हुन्छ। घर सन� बेला, भु�मा सामान िघसारेर सान� बेला आ�द, 

चल्न सुरु नभएसम्म ठूलो श�� चा�हन्छ तर, एक पटक चल्न सुरु भएपिछ सोचे भन्दा स�जलै सा�ररहन स�कन े

हुनाले, यो िभन्नता चाल पाइन्छ। यसकारण सवार� साधन चलाइरहेको बेला बर्के कडा (जडता श�� पिन लाग्ने हुनाले 

अझ बढ� कडा) हुन्छ। 

अिधकतम �स्थर घषर्ण श�� F＝μ× िसधा श�� (W) 

(NE)
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7.4. �बजुलीको ज्ञान (पाठ्यपसु्तक p.123)

7.4.1. भोल्टेज, करेन्ट र रे�जस्टेन्सको सम्बन्ध (पाठ्यपुस्तक p.124)

�बजुलीको सन्दभर्मा, इले�क्टर्क स�कर् टको इले�क्टर्क रे�जस्टेन्स R (ओम: Ω) समान भएमा, जित भोल्टेज E (भोल्ट:V) 
ठूलो हुन्छ त्यित नै करेन्ट Ｉ (एम्पीयर: A) ठूलो हुन्छ र रे�जस्टेन्स जित ठूलो हुन्छ (उदाहरणको लािग, �बजुलीको तारको

खण्डमा तार जित मिसनो हुन्छ) त्यित नै करेन्ट सीिमत हुन्छ। यो सम्बन्धलाई सूतर्ले जनाउँदा िनम्नअनसुार हुन्छ।

電流Ｉ�Ａ� =
電圧Ｅ（Ｖ)
抵抗Ｒ（Ω)

 

7.4.2. �बजुलीको खतरा (पाठ्यपसु्तक p.124)

मान्छेको शर�रको कुन ैभागमा चा�जर्ङ भागले छोई, मान्छेको शर�रमा �बजुली बग्ने कुरालाई करेन्ट लाग्न ेभिनन्छ। करेन्ट 
लागेमा झनझनाउन,े मांसपेशी कडा हुने, स्नायुको पक्षाघात र मतृ्यसुम्म पिन हुन्छ। यसको स्तर करेन्ट लागेको �स्थित

(ओिसलो ठाउँ, पिसना आएको �स्थित, करेन्ट मागर्, गइरहेको करेन्टको प�रमाण, करेन्ट गइरहेको समय आ�द) अनुसार फरक 
हुन्छ तर सामान्यतया अल्टरन�ेटङ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्ट मान्छेको शर�रमा लाग्यो भने तािलका 7―3 को जस्तो हुन्छ।

तािलका 7―3 मान्छेको शर�रमा करेन्ट लागेको बलेाको पर्ित�कर्या एकाइ mA (िमली एम्पीयर) 

नोट)1 mA は、1/1000A (ए�म्पएर)हो। 
मान्छेको पर्ितरोध, छालाको पर्ितरोध र िभतर्ी शर�रको पर्ितरोधमा �वभाजन ग�रन्छ। सुक्खा �स्थितमा छालाको पर्ितरोध 

लगभग 10,000Ω (ओम) जित हुन्छ तर पिसना आएको वा हात-खुट्टा वा लुगा िभजेको छ भने 500∼1,000Ω जितमा

झछर्। श�ररको िभतर्ी भागको रेिसस्टान्समा लगभग 500Ω हुन्छ।

उदाहरणको लािग 100Ｖ को करेन्ट लागेको खण्डमा, 
 हात-खुट्टा िभजेको �स्थित

電流 =
電圧

抵抗
=

100
1,000

= 0.1 アンペア = 100mA 

 सामान्य �स्थित

電流 =
100

10,000
= 0.01 アンペア = 10mA 

हुन्छ र अिघल्लो अवस्थामा करेन्ट लागेर मतृ्य ुहुने खतरा अत्यन्तै बढ� हुन्छ।

इले��� क झटकाको प्रभाव 
क�ुिनकेशन (AC) डाइरे� करे� (DC) 

1. थोरै घोचेको ज�ो �न्छ

2. पीडा महसुस �ने सक

(तर मांसपेशीम �त� �पमा चल्छ)

3. पीडा महसुस �ने सक

(मांसपेशमा कठोरता, सास फेन� किठनाई)

4. एकाएक मृ�ु �ने स�ावना �न्छ

पु�ष पु�ष मिहला मिहला 

नोट)1 mA भनेको 1/1000A (ए��एर) हो। 

करेन्ट Ｉ (A) 

रे�जस्टेन्स R (Ω) 

भोल्टेज E (V) 

करेन्ट 

रे�जस्टेन्स

भोल्टेज 

करेन्ट 

एम्पीयर 

एम्पीयर 

(NE)
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तािलक 7―4 टर्ान्सिमसन र �ड�स्टर्ब्युसन लाइनलाई छुट्याउन ेदरू�

सिक� ट 

िड��� �ुसन 
लाइन 

ट� ा�िमसन लाइन 

ट� ा�िमशन 

भो�ेज (V) 

�ूनतम आइसोलेशन दुरी (m) 

श्रम मापद� �ूरो िनद�शक सकु� लर * िबजुली क�नीको लि�त मान 

100・200 तल 1.0 वा सोभ�ा बढी 2.0 वा सोभ�ा बढी 

(नोट) *�ोवा 50 साल िडसे�र 17 ता�रख आदेश नं 759 

**इ�ुलेशन सुर�ा ग�रएको अवस्थामा यो िनयम लागू �नेछैन।

*** "िबजुली क�नीको ल� मान" ले TEPCO को केसलाई जनाउँछ। यो वग�करण तथा ल� मान िबजुली क�नीअनुसार फरक �न्छ। 

(िड��� �ुसन लाइन) (ट� ा�िमसन लाइन) 

ट� ा�िमसन लाइन ओभरहेड ग्राउ� वाएर 

हाइ भो�ेज िड��� �ुसन लाइन सु
र�

ा 

सु
र�

ा 

सु
र�

ा 

सु
र�

ा 

सुर�ा 

सुर�ा

हाइ 

भो�ेज 

अ�रलाइ

पोल ट� ा�फम�र 

घरको साइड सडकसाइड 

लो पे्रसर 

ट� ा�फम�रस�को हाइ 

भनेको भो�ेज लाइन 

�नाले सावधान �नु पद�छ 

प्राय: ट� ा�िमसन लाइनह� ��ल 
टावरका �न्छन् तर युिटिलटी पोलको 
अवस्था पिन �ने �नाले सावधान �नु 
पद�छ 

सुर�ा 
छु�ाउने दूरी 

िवषेश हाइ भो�ेज 

(NE)
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7.4.3. ब्याटर्�को पर्बन्ध (पाठ्यपसु्तक p.127)

ब्याटर्� भनेको �व�ुत ऊजार्लाई रासायिनक उजार्मा प�रणत गरेर भण्डारण (यसलाई चाजर् भिनन्छ।) ग�र, 

आवश्यकताअनुसार �व�ुत ऊजार्को रूपमा िनकाल्न (यसलाई �बजलुी �डस्चाजर् भिनन्छ।) स�कन ेचीज हो। 
ब्याटर्� �ाण्डल गदार् ध्यान �दनपुन� कुराहरू िनम्नअनुसारका छन।्

① सध� धुलो र फोहर हटाई, सफा रा�े। (यसले िलक (�बजुलीको �डस्चाजर्) गराउँछ।)

② सध� H (High) लेबल बाट L (Low) लेबलको बीचमा हुने ग�र �ड�स्टल पानी थप्ने। (पातलो सल्फ्यू�रक एिसड नहाल्ने।)
③ धेरै �ड�स्टल पानी नहाल्न े(चु�हएर �विश� गुरुत्व फरक हुन्छ।) ।
④ ब्या�टर् िलकुइडको लेभल हरेक �फलअनुसार िमलाउन।े

⑤ जबरजस्ती �बजुलीको �डस्चाजर् नगन�।
⑥ जथाभावी �ाण्डल नगन�।
⑦ लुज कनके्सन नहुने ग�र टिमर्नललाई बेलाबेलामा टाइट गन�।

⑧ स्पानर आ�दले नप�ड्कन े(सट नहुने) ग�र ध्यान �दन।े
⑨ �विश� गुरुत्व नापी, 1.22 वा सोभन्दा कम भएमा तरुुन्तै चाजर् गन�।
⑩ ब्याटर्� टेस्टरले �बजुली पर्ेसर नाप्न।े

नोट) �ड�स्टल पानी थप्न ेबेला: ब्याटर्�िभतर्ी भागको फ्लुइड, पातलो सल्फ्यू�रक एिसड हुनाले, सुरक्षात्मक चस्मा र सुरक्षात्मक

पञ्जा लगाउने छालामा लागेको बेला, धेरै प�रमाणको पानीले पखाल्ने। आँखामा पसेको बेला, धेरै प�रमाणको पानीले पखालेर, 

आँखाको िच�कत्सकलाई देखाउन।े 

िचतर् 7―17 हाइडर्ोिमटर हेन� त�रका

7.4.4. ब्याटर्� चाजर् (पाठ्यपुस्तक p.128)

इ�न्जन चिलरहेको बेला, चा�जर्ङ जेनरेटरले (अल्टरनटेर अथवा डाइनामो) ले चाजर् गछर् तर �वघटन मेिसनको पर्योग सतर् र 

भोल्टेज रेगुलेटरको सेट भोल्टेजअनुसार, ब्याटर्�बाट खपत भएको �बजुली पिूतर् गनर् नसक्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन।् यस्तो
अवस्थमा त्यितकै पर्योग ग�रर�ो भने ब्याटर्�को आयु छोटो हुने हुनाले चाजर् गनुर् आवश्यक हुन्छ।

नोट) ब्याटर्� चा�जर्ङ: चाजर् गदार्, हाइडर्ोजन (H2) ग्याँस र अ�क्सजन (sanso) (O2) ग्याँस िनस्कन ेहुनाले, पयार्�
वायुसञ्चार हुने ठाउँमा चाजर् ग�र, कडाइका साथ आगो िनषेध गन�।

आखाको स्थान

रबर बल

हाइडर्ोिमटर

इलेक्टर्ोलाइट

बा�हर� 

िसिलन्डर

पानी तान्ने पाइप

(NE)
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8. संरचनाको पर्कार र �वघटन �विध
8.1. संरचनाको पर्कार र संरचना (पाठ्यपसु्तक p.129)
8.1.1. काठको संरचना (W संरचना) (moku kozo (W zo)) (पाठ्यपुस्तक p.129)

यो भवन तथा अन्य संरचना (यसपिछ "भवन आ�द" भिननछे।) को मुख्य िनमार्ण सामागर्ीको रूपमा काठ पर्योग ग�रन े
संरचना हो। 
1) �वशेषताहरू
(1) फाइदाहरू
① �विश� बिलयोपन (बिलयोपन /�विश� गुरुत्व) धेरै हुन्छ र 2～3 तल्ला बनाउन पिन स�कन्छ।
② प्वाल धेरै भई, उच्च ईन्सुलेशन हुन्छ।
③ सुक्खा �स्थितमा �टकाउ हुने हुनाले, घरको खण्डमा 30 वषर् वा सोभन्दा बढ�को आयु हुन्छ।
④ सामान्यतया सस्तो हुन्छ
(2) बेफाइदाहरू
① स�जलै जल्ने हुनाले आगलागी पर्ित कमजोर हुन्छ।
② ओिसलो �स्थितमा कु�हन सक्छ।
③ सेतो किमलो आ�दले क्षित गनर् सक्छ।
④ पानी सोस्यो भने आकार प�रवतर्न हुन सक्छ।
2) पर्मुख संरचनात्मक ढाचँाहरू
(1) पोस्ट र �बम संरचना

िचतर् 8－1 काठले बनकेो पोस्ट र �बम संरचनाको उदाहरण 
(2) फेर्मवकर्  वाल संरचना

िचतर् 8－2 काठले बनकेो फेर्मवकर्  वाल संरचनाको उदाहरण 

(NE)
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8.1.2. स्ट�ल फेर्म संरचना (S संरचना) (tekkotsu kozo (S zo)) (पाठ्यपुस्तक p.131)

भवन आ�दको मुख्य िनमार्ण सामागर्ीको रूपमा स्ट�ल फेर्म पर्योग ग�रने संरचना हो। सानो स्केलको भवनको लािग 6 ㎜ भन्दा कम मोटाइ 

भएको हलकुा स्ट�ल फेर्म र ठूलो स्केलको िनमार्ण संरचनाको लािग गहँुर्गो स्ट�ल फेर्म ग�र स्ट�ल फेर्म दईु पर्कारका हुन्छन।्

1) �वशेषताहरू

(1) फाइदाहरू

① सामागर्ीमा एकरुपता हुन्छ र कायर्क्षमता रामर्ो हुन्छ।

② बिलयोपन धेरै कडा भएकोल,े भकूम्प पर्ितरोिध, ठूला सतरको ठाउँ, अिधक अग्ला �ब�ल्डंगको िनमार्ण सामागर्ी बनाउन स�कन्छ।

③ कारखानामा बनाई �फल्डमा जडान ग�रन ेहुनाले, िनमार्ण अविध छोट्याउन स�कन्छ।

(2) बेफाइदाहरू

① 300～500℃ जितबाट बिलयोपन एकदम कम हुने हुनाले आगलागी पर्ित कमजोर हुन्छ।

② पानीमुिन र उच्च आदर्र्ता भएको ठाउँमा स�जलै �खया पछर्।

③ तापमान प�रवतर्नअनसुार ज्यादै लामो र छोटो भई स�जलै आकार प�रवतर्न हुन्छ।

2) मुख्य संरचनात्मक मोडलहरू

(1) रामेन संरचना

िचतर् 8－3 स्ट�ल फेर्म रामेन संरचनाको उदाहरण 

(2) टसर् संरचना

िचतर् 8－4 स्ट�ल फेर्मको टसर् संरचनाको उदाहरण 

(NE)
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8.1.3. डन्ड� हालेको ढलान संरचना (RC सरंचना) (tekkin conkurito kozo (RC (RC zo)) (पाठ्यपुस्तक p.134)

भवन आ�दको मुख्य िनमार्ण सामागर्ीको रूपमा डन्ड� हालकेो ढलान पर्योग ग�रने संरचना हो। कम्पर्ेसन बिलयोपन ठूलो हुन्छ तर टेन्साइल

बिलयोपन सानो (कम्पर्ेसन बिलयोपन को 1/10 जित) क�ङ्कर्ट र त्यसको �वपर�त पर्कृित भएको डन्ड� िमलाएर समगर् बिलयोपन भएको ठूलो 

सामागर्ी बनाउन स�कन्छ। 

1) �वशेषताहरू

(1) फाइदाहरू

① ठूलो बिलयोपन हुने हुनाले उच्च भूकम्पीय पर्ितरोध क्षमता भएको ठूलो स्केलको िनमार्ण संरचना आ�द बनाउन स�कन्छ।

② गैर ज्वलनशील भएकोले आगो पर्ितरोधन भवन आ�दको िनमार्ण गनर् स�कन्छ।

③ िनमार्णको आकार सम्बन्धी स्वतन्तर्ता बढ� हुन्छ।

④ िसमेन्टको अलकाली पदाथर्ले फलामको �खयालाई रोकथाम गन� हुनाले, िनमार्ण संरचनाको उमेर लामो हुन्छ।

(2) बेफाइदाहरू

① कंकर्�ट खुम्चेर च�कर् एमा, फलाम सडेर, सामागर्ीको बिलयोपन घट्छ।

② सामागर्ीको दर्व्यमान ठूलो (लगभग 2.3t/㎥) हुनाल,े कम्पोनेन्ट र समगर् भवनको दर्व्यमान ठूलो हुने हुनाले, लामो स्प्यानको कम्पोनेन्टको

लािग उपयु� हँुदैन। तर ड्यामको बड�मा पर्योग गन� अवस्था आ�दमा फाइदाजनक हुन्छ।

2) सामगर्ी

(1) डन्ड�

(2) िसमेन्ट

(3) एिगर्गेट

(4) िमशर्ण सामगर्ी

3) पर्मुख संरचनात्मक ढाँचाहरू

(1) रामेन संरचना

िचतर् 8－5 डन्ड� हालेको ढलान रामने संरचनाको उदाहरण

(2) वाल टाइप संरचना

िचतर् 8－6 डन्ड� हालेको ढलान संरचना वाल टाइप संरचनाको उदाहरण

(NE)
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8.1.4. स्ट�ल फेर्म डन्ड� हालेको ढलान संरचना (SRC संरचना) (tekkotsu tekkin konkurito kozo (SRC zo))

(पाठ्यपसु्तक p.134)

भवन आ�दको मुख्य िनमार्ण सामागर्ीको रूपमा स्ट�ल फेर्म डन्ड� हालेको ढलान पर्योग ग�रन ेसंरचना हो। 
स्ट�ल फेर्मलाई बीचमा राखेर डन्ड� जडान ग�र, त्योिभतर् क�ङ्कर्ट हालेर बनाउने। 
स्ट�ल फेर्म संरचनाको फाइदाहरू र डन्ड� हालेको ढलान संरचनाको फाइदाहरू दबु ैहुने हुनाले अत्यन्तै बिलयो हुन्छ। ठूलो

स्केलको िनमार्ण संरचना आ�दमा उपयु� हुन्छ।

आजकाल �स्टल पाइपिभतर् क�ङ्कर्ट हाल्ने CFT (Concrete Filled Steel Tube) संरचना पिन असामान्य होइन। 

िचतर् 8－7 स्ट�ल फेर्म डन्ड� हालेको ढलान रामेन संरचनाको उदाहरण

(NE)
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8.2. भवन �वघटन �विध (पाठ्यपसु्तक p.137)

8.2.1. काठ िनमार्ण संरचनाको �वघटन कायर् �विध (पाठ्यपसु्तक p.137)

काठको िनमार्ण संरचनाको �वघटन कायर् �विधहरूमा, म्यानअुल कायर् �विध, मेकािनकल कायर् �विध तथा म्यानअुल र 
मेकािनकल संयु� पर्योग �विधहरू छन।् 
1) म्यानअुल कायर् �विध

यो, भवन सु�वधा, िभतर्ी सामगर्ी, रु�फङ सामगर्ी र फेर्म आ�द सबै कर्ो-बार, �ामर जस्ता हात ेऔजारहरू पर्योग ग�र �वघटन
का�रगरले म्यानुअल कायर्�ारा �वघटन गन� �विध हो। यो पर्शान्त य�ु अगा�डसम्म अत्यन्तै सामान्य �विध िथयो र �वघटन 
गरेको सामगर्ी पनु: पर्योग गन� उदाहरणहरू पिन धेरै िथए। भवन आ�द �रलोकेसन गदार्, म्यानअुल कायर् �विध मातर् अपनाइन्छ। 

सामागर्ी छुट्याउन ेकामलाई स�ह त�रकामा गनर्को लािग, म्यानुअल कायर् �विध उपयु� हुन्छ।

तल काठले बनाएको घरको सामान्य �वघटन कायर्को पर्�कर्या ले�खएको छ। (िचतर् 8－9 हेनुर्होस)् 

िचतर् 8－9 म्यानुअल कायर्�ारा ग�रने वग�करण �वघटन �विधको उदाहरण

2) मेकािनकल कायर् �विध
यो, भवन सु�वधा, िभतर्ी सामगर्ी, रु�फङ सामगर्ी र फेर्म आ�द सबै ड्याग साबेल अथवा बकेट ग्र्या�बङ उपकरणसँग प�रवतर्न

ग�र, मुख्यतया मेिसनको श��ले मातर् �वघटन गन� �विध हो। 
तर मेकािनकल कायर् �विध मातर्ले िनमार्ण गन� कुरा, उत्पा�दत ��तीयक सामागर्ीको �रसाइकलमा समस्या हुन्छ तर, िनमार्ण

कामसँग सम्ब�न्धत �रसाइकल आ�दको काननूमा (िनमार्ण कायर् �रसाइकल एन) सै�ा�न्तक �हसाबले िनषधे ग�रएको छ। 

साथ ैआधारभूत कंकर्�ट आ�दको ग्र् या�बङ उपकरणले �वघटन गन� भनकेो, अनावश्यक पर्योग हुनेहुनाले, �वभाजन कर्सर

आ�द पर्योग गन�। 
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3) म्यानअुल र मेकािनकल संयु� पर्योग �विध
सामान्य �वघटन कायर् म्यानअुल कायर् �विध र मेकािनकल कायर् �विध दबु ैसंयु� रूपमा पर्योग ग�रन्छ। िनमार्ण कायर् 

�रसाइकल ऐनमा ज�डत उपकरण तथा िभतर्ी सामगर्ी िनकाल्न ेर रु�फङ सामगर्ी िनकाल्ने कायर् म्यानअुल कायर् �विध�ारा मातर् 
ग�र, फेर्म तथा आधार भत्काउनको लािग मेकािनकल कायर् �विध संयु� रूपमा पर्योग गन� भनेर तो�कएको छ। 

तर भवनको संरचनाअनुसार अन्य �वघटन कायर् �विधको पर्�विधको कारण गाहर्ो अवस्थामा अपवादको रूपमा ज�डत 

उपकरण तथा िभतर्ी सामगर्ी िनकाल्न ेर रु�फङ सामगर्ी िनकाल्न ेकायर्मा पिन मेकािनकल कायर् �विध संयु� रूपमा पर्योग गनर् 
स�कन्छ। (िचतर् 8－10 हेनुर्होस)्  

िचतर् 8－10 म्यानअुल र मेकािनकल संयु� पर्योग �विध�ारा ग�रने वग�करण �वघटन �विधको उदाहरण
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8.2.2. स्ट�ल फेर्म िनमार्ण सामागर्ीको �वघटन कायर् �विध (पाठ्यपसु्तक p.138)

स्ट�ल फेर्मको िनमार्ण संरचनाको �वघटन कायर् �विधहरूमा, म्यानअुल कायर् �विध, मेकािनकल कायर् �विध तथा म्यानअुल 

र मेकािनकल संय�ु पर्योग �विधहरू छन।् उचाइ 5m वा सोभन्दा बढ�को स्ट�ल फेर्मको भवन आ�दको �वघटन कायर्को लािग 
कायर् पर्मुख िनय�ु ग�र पर्त्यक्ष िनद�शन न�दईकन हँुदैन।
1) म्यानअुल कायर् �विध

यो, भवन सु�वधा, िभतर्ी सामगर्ी, रु�फङ सामगर्ी र फेर्म आ�द सबै ग्याँस ब्लोअर, कर्ो-बार, �ामर जस्ता हात ेऔजारहरू पर्योग
ग�र �वघटन का�रगरले म्यानअुल कायर्�ारा �वघटन गन� �विध हो। स्ट�ल फेर्म पनु: पर्योग गन� खण्डमा, मुख्यतया म्यानअुल 
कायर् �विध अपनाइन्छ। 

तर यो अवस्थामा पिन दर्व्यमानको मातर्ाअनसुार सामागर्ीलाई �वघटन गदार् सुर�क्षत �हसाबले, टर्ान्सफर पर्कारको केर्न 
आ�दले अगा�ड नै अस्थायी रूपमा झुन्डाउन जरुर� हुन्छ।

2) मेकािनकल कायर् �विध

यो, भवन सु�वधा, िभतर्ी सामगर्ी, रु�फङ सामगर्ी तथा फेर्म आ�द सबै ड्याग साबेलको बकेट अथवा बकेटलाई स्ट�ल फेर्म

क�टङ उपकरणसँग प�रवतर्न ग�र, मुख्यतया मेिसनको श��ले मातर् �वघटन गन� �विध हो। 
तर मेकािनकल कायर् �विध मातर्ले िनमार्ण गनुर् भनकेो, काठको सन्दभर् जस्तै, िनमार्ण �रसाइकल ऐनमा सै�ा�न्तक �हसाबले 

पर्ितबन्ध लगाइएको छ। 
3) म्यानअुल र मेकािनकल संयु� पर्योग �विध

सामान्य �वघटन कायर् म्यानुअल कायर् �विध र मेकािनकल कायर् �विध दबु ैसंयु� रूपमा पर्योग ग�र ग�रन्छ। काठको भवन

आ�दको र यसको िनमार्ण कायर् �रसाइकल ऐनको िनयम एकै हो। 
1) त्यसै ग�र, दर्व्यमानको मातर्ाअनसुार सामागर्ीलाई �वघटन गदार् सुर�क्षत �हसाबले, टर्ान्सफर पर्कारको केर्न आ�दले अगा�ड

नै अस्थायी रूपमा झुन्डाउन जरुर� हुन्छ।

िचतर् 8－11 मेकािनकल कायर्�ारा ग�रने वग�करण �वघटन �विधको उदाहरण
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8.2.3. डन्ड� हालेको ढलान िनमार्ण सामागर्ीको �वघटन कायर् �विध (पाठ्यपुस्तक p.139)

तल डन्ड� हालेको ढलान संरचना आ�दको �वघटन �विध ले�खएको छ। 

उचाइ 5m वा सोभन्दा बढ�को डन्ड� हालेको ढलान संरचना आ�दको �वघटन कायर्को लािग कायर् पर्मुख िनयु� ग�र पर्त्यक्ष 
िनद�शन न�दईकन हँुदैन।
1) स्टर्ाइ�कङ �विध

(1) बर्ेकर �विध
यो, ड्याग साबेलको बकेटलाई ठूलो साइजको बर्ेकर यिुनटले प�रवतर्न ग�र, हाइडर्ोिलक टाइपको मातर् स्टर्ाइक श��ले �वघटन

गन� �विध हो। हातले बोक्न ेटाइप�ज �ान्ड बर्केर पिन हुन्छ।

ठूलो साइजको बर्केरलाई मास क�ङ्कर्ट �वघटनको रूपमा र �ान्ड बर्ेकरलाई सानो स्केलको सामगर्ी अथवा भाग �वघटनको 
लािग, हाल पिन बारम्बार पर्योग ग�रन्छ। तर स�जलै आवाज िनस्कने र कम्पन हुने हुनाले शहर� क्षेतर्को काममा आवश्यक

उपायहरू आवश्यक हुन्छन।्

तल बर्केर �विध अपनाउन ुअगा�ड सबैभन्दा बढ� सावधान नभईकन नहुने कुराहरू ले�खएका छन।्

① बर्ेकर युिनटको सन्दभर्मा, तौल आ�द र त्यसको पर्कारअनुसारको बूम, आमर्, फेर्म तथा मेन ब�डमा जबरजस्ती गनुर् नपन�
सामान जडान गन�।

② बर्ेकर यिुनटको जडान गन�, छुट्याउन,े अनुभवी कायर् िनद�शकको िनद�शनअनुसार गनर् जरुर� हुन्छ।

③ ममर्त तथा जाचँ गन�।
④ हाइडर्ोिलक टाइपमा, तेल पर्सेर ब�ढ हुनाले, होज (housu) बाट तेल चुहानमा ध्यान �दन।े

⑤ िचजलको आकारलाई, कामअनुसार िमलेको पर्योग गनुर्पछर्।

(2) स्ट�लबल �विध

यो, वजन 1 टन जितको फलामको डल्लोलाई कर्लर केर्न आ�द ठूलो केर्नले झुन्डाएर, यसलाई हल्लाई �वघटन वस्तुमा ठोकाइ

�वघटन गन� �विध हो। यो अ�दम छ तर भत्काउने श�� ठूलो हुन्छ। आवाज र कम्पन धेरै िनस्कने हुनाले हाल केवल अपवादको

रूपमा अपनाइन्छ। 
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2) कर्िशङ �विध
(1) कर्िशङ �विध

यो, ड्याग साबेलको बकेटलाई हाइडर्ोिलक कर्सरमा प�रवतर्न गरेर, हाइडर्ोिलक श��ले कर्िशङ ग�र �वघटन गन� �विध हो।
आजकाल �वघटन मातर् गन� मेिसनहरू पिन छन।् यो �विधमा धुलो िन�स्कन्छ तर आवाज र कम्पन त्यित नहुने हँुदैन र कायर् 
क्षमता पिन उच्च हुनाले, हाल सबैभन्दा बढ� पर्योग ग�रने �विध हो।

कर्सरको कायर् पर्�कर्या, सामान्यतया िचतर् 8－11 को जस्तै हो तर ① र ② मा कर्सर �वशेष कायर् गनुर्पछर्। 
① सै�ा�न्तक �हसाब हरेक स्प्यानमा मािथल्लो तल्लाबाट तल्लो तल्ला ितर �बम, स्लब (surabu), िभ�ा र �पलरको कर्ममा

�वघटन ग�र, सानो क�टंगको कर्सरले सानो टुकर्ा बनाई डन्ड� र क�ङ्कर्टलाई वग�करण गरेर ढुवानी गन�।

② सबैितरिभतर्ी स्प्यान व�रप�र प�हले �वघटन ग�र, अन्त्यमा बा�हरको िभ�ा �वघटन गन�। बा�हरको िभ�ा बाँक� राख्यो भने
काम गदार् िनस्कने आवाज र क�ङ्कर्ट मास बा�हर ितर छ�रन आ�दबाट रोक्न स�कन्छ।

कर्सरलाई केर्नले भवनको मािथल्लो भागमा झुन्डाएर लगी, छतबाट कर्मअनसुार �वघटन गन� मािथल्लो तल्ला �वघटन 
�विध र ठूलो कर्सरलाई जिमनमा राखेर सबै जिमनबाट नै �वघटन गन� �विधहरू छन।् तल मािथल्लो तल्ला �वघटन कायर्को 
पर्�कर्या ले�खएको छ। 

① पेन्टहाउस आ�दको �वघटनमा पिन स्लोप बनाउनको लािग आवश्यक क�ङ्कर्ट मास उपलब्ध नभएको खण्डमा छरको स्लब
(surabu) लाई �ान्ड बर्ेकरले प�हले �वघटन ग�र, कर्सरलाई छत तलको तल्लामा लिगन्छ।

② छतबाट तल्लो तल्ला ितर एक-एक तल्ला गरेर �वघटन गद� जाने।

③ प�हलो तल्लाको �वघटन कायर्मा, बीचको भागबाट प�हले �वघटन ग�र, अन्त्यमा बा�हरको िभ�ा �वघटन गन�।
④ प�हलो तल्ला भागको �वघटन स�कएपिछ, तल्लो तल्लाको भँुई, बीमको के�ह भाग �वघटन ग�र, खोल्न े�ार बनाई, क�ङ्कर्ट

मासले स्लोप बनाई, कर्सरलाई तलको तल्लामा झान�।

⑤ क�ङ्कर्ट मास या स्कर्ाप, �ार खोलेको अस्थायी प्वाल (dame ana) अथवा एलेबटेर स्याफ्ट (elevator shaft) लाई पर्योग
ग�र, प�हलो तल्लामा जम्मा गन�।
केर्नले उचाल्न ेक्षमता तथा ठूलो कर्सरको बूमको लम्बाइको कारण सीिमत हुन्छ तर हाल दबुैले 10 तल्ले भवन जितसम्मको

काम गनर् सक्छ। त्यो भन्दा अग्लो र गगनचुम्बी भवन आ�दको �वघटनमा फरक �विध पर्योग ग�रन्छ। 
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8.3. िसिभल इ�न्जिनय�रङ कायर् आ�दको �वघटन �वधी (पाठ्यपसु्तक p.144)

8.3.1. पूलको �वघटन �विध (पाठ्यपसु्तक p.144)

1) तल्लो संरचना (पुलको �पलर) �वघटन �विध
पुलको तल्लो संरचनामा सामान्यतया, डन्ड� नभएको अथवा डन्ड� हालेको ढलान संरचनाको मास क�ङ्कर्ट हुन्छ। बर्ेकर

�विध अथवा ब्ला�स्टङ (happa) �विध�ारा �वघटन ग�रन्छ। अवस्थाअनुसार वायर सो �विध, कटर �विध, कोर �डर्ल �विध 

अथवा स्ट्या�टक कर्िशङ एजने्ट �विध आ�दको संयु� पर्योग गन�। 
2) मािथल्लो संरचना (�बम) को �वघटन �विध

पुलको मािथल्लो संरचना सामान्यतया डन्ड� हालेको ढलान संरचना अथवा स्ट�ल फेर्मले बानाइएको हुन्छ। बर्ेकर �विध,

कर्िशङ �विध अथवा स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसन �विध �ारा �वघटन ग�रन्छ। अवस्थाअनुसार वायर सो �विध, कटर �विध अथवा 
कोर �डर्ल �विध आ�दको संय�ु पर्योग गन�। �वशेष उदाहरणको रूपमा ब्ला�स्टङ (happa) �विधको संय�ु पर्योग ग�रन े
अवस्थाहरू पिन हुन्छन।्

वातावरण संरक्षणलाई कारण ग�र, आजकाल, कटर अथवा वायर सोले के�ह भागसम्म क�टङ ग�र, ठुलो केर्न पर्योग ग�र, 
सफा गन� त�रकाको उदाहारण धेरै छन।् 

8.3.2. िचम्नी �वघटन �विध (पाठ्यपसु्तक p.144)

1) म्यानअुल कायर् �विध
2) कर्िशङ �विध

3) फिलङ �विध

8.3.3. �रटेिनङ वाल, बल्कहेड, बर्केवाटर, ड्यामको बड� आ�दको �वघटन �विध (पाठ्यपसु्तक p.145)

1) बर्ेकर �विध
ठूलो साइजको बर्केर पर्योग गनर् स�कने अवस्था भएमा, समान्यतया ठूलो साइजको बर्केरले र ठूलो साइजको बर्केर पर्योग

गनर् नस�कन ेअवस्था भएमा �ान्ड बर्ेकरले �वघटन गन�। प�हलो कर्िशङको रूपमा वायर सो, कटर अथवा ट्या�टक कर्िशङ 

एजने्ट पर्योग गन� अवस्थाहरू पिन हुन्छन।्

2) ब्ला�स्टङ (happa) �विध
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8.3.4. सडक पेभमेन्टको �वघटन �विध (पाठ्यपसु्तक p.145)

1) सडक पेभमेन्टको पर्कार

(1) कालोपतर् सडक पेभमेन्ट
(2) क�ङ्कर्ट सडक पेभमेन्ट
(3) इँटा सडक पेभमेन्ट

2) सडक पेभमेन्टको �वघटन �विध
(1) कालोपतर् सडक पेभमेन्टको �वघटन �विध

सडकको पछा�ड भाग या तल्लो भाग भत्काउन ठूलो साइजको बर्ेकर �विध अथवा �ान्ड बर्ेकर �विधको पर्योग हुन्छ। अथवा

सडक पेभमेन्ट �वघटनको लािग कर्सर पर्योग ग�रन्छ। यो भवन आ�दको �वघटनमा पर्योग ग�रने कर्सरको मूल रूप हो। 
सतह प�रवतर्नको लािग सतह काट्न ेतो�कएको क�टङ मेिसन पिन हुन्छ।

(2) क�ङ्कर्ट सडक पेभमेन्टको �वघटन �विध
क�ङ्कर्ट सडक पेभमेन्टको �वघटन �विधहरूमा ठूलो साइजको बर्केर �विध, �ान्ड बर्ेकर �विध, कटर �विध, कोर �डर्ल �विध

आ�द छन।् �स्थितअनुसारको यी �विधहरूको संयु� पर्योग ग�रन्छ। 

(3) इँटा सडक पेभमेन्टको �वघटन �विध
इँटा सडक पेभमेन्टको �वघटन �विधको रूपमा स्था�पत �विध छैन तर ठूलो साइजको बर्केर �विध, �ान्ड बर्केर �विध आ�द

छन।् �पकएक्स (बन्चरो) आ�दको पर्योग ग�र म्यानअुल काम पिन सम्भव छ। 

8.3.5. पर्ाकृितक ढुङ्गाको �वघटन �विध (पाठ्यपसु्तक p.147)

�वघटन काममा जिमनिभतर्को बस्तहुरुबाट पर्ाकृितक ढुङ्गा िन�स्कने अवस्थाहरू हुन्छन।् पर्ाकृितक ढुङ्गा ठूलो भएमा,

बर्ेकर पर्योग ग�र फुटाएर �झक्ने। 
बर्ेकर बाहेकको �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनहरु पर्ाकृितक ढुङ्गा फुटाउन उपयोगी नभएकोले पर्योग नगन�। 
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9. लागू कानुन र िनयमहरू
कामदारको स्वास्थ्य तथा सुरक्षासँग सम्ब�न्धत काननूहरूमा, शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen

eiseihou) लगायत अन्य �विभन्न काननूहरू छन।् �वशेष ग�र शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) 
मा, कामदारको सुरक्षा र स्वास्थको सुिन��तताका साथै, उ�म कायर्लय वातावरणको िनमार्णलाई पर्व�र्न गन� उ�ेश्यले 
पालना नग�रकन नहुने कुराहरू तो�कएका छन।् कानून जार�सँग सम्ब�न्धत �वस्ततृ �ववरण, म�न्तर्प�रषद्को अध्यादेश र

मन्तर्ालयको आदेश, सूचना आ�द�ारा जनाइएको छ। 
कामदारको स्वास्थ्य तथा सुरक्षासँग सम्ब�न्धत काननूी पर्णाली िनम्नअनुसार रहेको छ। 

िचतर् 9－1 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (�वघटनको लािग) डर्ाइिभङको पर्ा�विधक सीपसँग सम्ब�न्धत कानूनी पर्णाली 

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

कानून 

म�न्तर्प�रषद्को अध्यादेश

मन्तर्ालयको आदेश

सावर्जिनक सूचना/सूचना

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन संरचनात्मक मानक

सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (�वघटनको

स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको �वशेष िशक्षाका िनयमहरू

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) (आनइहोउ) 

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou)
कायार्न्वयन अध्यादेश (आनएइरेइ)

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) लागू अध्यादेश
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9.1. शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) तथा शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) कायार्न्वयन

अध्यादेश (उ�रण) (पाठ्यपुस्तक p.149)

चरण 1. सामान्य िनयमहरू

दफा 3 <व्यवसाय सञ्चालक आ�दको दाियत्व> 

व्यवसाय सञ्चालकले यस काननु�ारा तो�कएको व्यवसाियक दघुर्टनाको रोकथामको न्यूनतम मापदण्डको पालना गन� मातर् नभईकन, वास्त�वक

रूपमा आरामदायी कायर् वातावरण र शर्म सतर्हरूको सुधार�ारा कायर्स्थलमा कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्य सुिन��त नग�रकन हँुदैन। साथ ैव्यवसाय

सञ्चालकल ेसरकारले सञ्चालन गन� व्यवसाियक दघुर्टनाको रोकथामसँग सम्ब�न्धत नीितमा सहयोग नग�रकन हँुदैन।

2 मेिसन, उपकरण तथा अन्य उपकरणहरू �डजाइन ग�र अथवा आयातकतार्, सामागर्ी बनाई अथवा आयातकतार् अथवा िनमार्ण वस्त ु�डजाइन ग�र, 

अथवा �डजाइन गन� व्य��ल,े यी चीजहरूको �डजाइन, िनमार्ण, आयात अथवा �डजाइन गदार्, यी चीजहरू पर्योग गनार्ले हुने शर्म �वपद्/दघुर्टना

रोकथाममा योगदान न�दईकन हँुदैन।

3. िनमार्ण कायर्को अडर्र आ�द कामलाई अरु ब्य��लाई �जम्मा �दनेल,े सञ्चालन �विध, कायर्को समय आ�दको बारेमा, सुर�क्षत र स्वच्छ �हसाबले

काम गराउने सम्भावना भएको सतर्हरु पूरा गन� कुरामा ध्यान �दन जरुर� छ।

दफा 4 कामदारले व्यवसाियक दघुर्टना रोकथाम गनर्को लािग आवश्यक कुराहरूको पालना गनुर्का साथ ैव्यवसाय सञ्चालक तथा अन्य सम्ब�न्धत

िनकायहरूल ेसञ्चालन गन� व्यवसाियक दघुर्टनाको रोकथामसँग सम्ब�न्धत उपायहरूमा सहयोग गन� पर्यास नगर� हँुदैन।

चरण 5 मेिसन आ�द तथा हािनकारक वस्तु सम्बन्धी िनयम

धारा 45 <िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa)>

व्यवसायील,े बोइलर र त्यसबाहेकको मेिसन आ�दमा, म�न्तर्प�रषद्को आदेशमा िनधार्�रत कुराहरुमा, स्वास्थ्य, शर्म तथा कल्याण मन्तर्ालयको 

आदेशअनुसार तो�कएको, िनयिमत आत्मा िन�रक्षण गन�का साथ रेकडर् गनुर्पन� हुन्छ।

2 व्यवसाय सञ्चालकले अिघल्लो बुँदाको मेिसन आ�द म�न्तर्प�रषद्को अध्यादेशमा तो�कएका मेिसनहरू सोह� बुँदाको िनयमअनसुार आत्म-

िनर�क्षण मध्येको स्वास्थ, शर्म र कल्याण मन्तर्ालय�ारा तो�कएको आत्म-िनर�क्षण (यसपिछ "िन�दर्� आत्म-िनर�क्षण" भिननेछ।) गराउने बेला, 

त्यो पर्योग गन� कामदार स्वास्थ, शर्म र कल्याण मन्तर्ालयको आदेशमा तो�कएको योग्यता भएको व्य�� अथवा दफा 54 को 3 को 1 मा तो�कएको 

दतार् पर्ा�, अरूको अनुरोधअनुसार सम्ब�न्धत मेिसन आ�दको िन�दर्� आत्म-िनर�क्षण गन� व्य�� (यसपिछ "िनर�क्षण कम्पनी" भिननेछ।) लाई 

नगराईकन हँुदैन।

3 शर्म, स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्तर्ीले दफा 1 को िनयमअनुसार उपयु� र पर्भावकार� ढंगमा आत्म-िनर�क्षण गनर्को लािग आवश्यक आत्म-

िनर�क्षण नीित सावर्जिनक गनुर्पन�छ। 

दफा 4 सं�क्ष� 

तािलका 5-1 सम्ब�न्धत िनयम तथा काननू

*काननुमा तो�कएको छैन तर मेिसन चलुन्जेलको अविध जाचँ नितजा भण्डारण गदार् रामर्ो हुन्छ।

जाँच िन�र�ण वग�करण ऐन/कानुन जाँच/िनरी�ण गन� ��� र यो�ता िनरी�ण तािलका आिदको भ�ारण अविध

काम सु� गनु� अिघको 
जाँच 

िनयिमत आ�-
िनरी�ण 

(मािसक 1 पटक) 

िवशेष आ�-
िनरी�ण 

(वािष�क 1 पटक) 

औ�ोिगक सुर�ा र �ा� 
ऐन धारा 170 

धारा 171 

औ�ोिगक सुर�ा र �ा� 
ऐन धारा 168 

धारा 169 
धारा 171 

औ�ोिगक सुर�ा र �ा� 
ऐन धारा 167 

 धारा 169 
 दफा 169 को 2 

 धारा 171 

चालक 

�ावसायी (सुर�ा 
�वस्थापक) ले तोकेको 
��� 

इन-हाउस िनरी�क 
िनरी�ण क�नीको िनरी�क 

जाँच तािलकालाई मेिसनले 
प�रचालन गदा�को अ�राल * 

िनरी�ण तािलकालाई 3 
बष� 

िनरी�ण तािलकालाई 3 
बष� 
(िनरी�ण ग�रएको िच� 
��कर) 
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चरण 6. कामदारको रोजगारको लािग उपायहरू
धारा 61 <कायर् िसिमतता>

व्यवसाय सञ्चालकले केर्न चलाउन ेतथा अन्य म�न्तर्प�रषद्को आदेश�ा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 गरेको व्य�� तथा अन्य स्वास्थ्य, शर्म तथा कल्याण मन्तर्ालयको अध्यादेशमा 

तो�कएको योग्यता भएको व्य�� नभएमा, सम्ब�न्धत कायर्हरू गराउन ुहँुदैन।
2 अिघल्लो बुदँाको िनयमअनसुार सम्ब�न्धत काममा संलग्न हुन सक्न ेव्य�� बाहेक अन्य व्य��ले सम्ब�न्धत कायर् गनुर्
हँुदैन।

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 हुन ेकागजात आफूसँग नराखी हँुदैन।
दफा 4 सं�क्ष� 

मेिसनको चालकसँग हुनुपन� योग्यता

कामदारसँग हुनपुन� योग्यता

免許 技能講習 特別教育

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

1トン未満 ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

締固め（ローラ） ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

資格の種類
機械の能力機械名

つり上げ
荷重

〃

クレーン

クレーン

床上操作式クレーン
（荷とともに移動）

移動式クレーン

不整地運搬車

1トン以上
5トン未満

○

最大積載量

つり上げ
荷重

整地、運搬、積込み用及び掘削用

解体用

車両系
建設機械

ショベルローダ、フォークローダ

機体質量

制限はない

機体質量

最大荷重

免許 技能講習 特別教育

1トン以上 ○

1トン未満 ○

○

○（作業主任者）
石綿取扱作業 石綿が使用されている建築物の解体等作業

作業名 作業内容
資格の種類

玉掛け作業 つり上げ荷重

यो�ताको प्रकार 
अनुमित पत्र प्रािविधक प्रिश�ण िवशेष िश�ा 

1 टन वा सोभ�ा बढी 

1 टन भ�ा कम 

1 टन वा सोभ�ा बढी 

1 टन भ�ा कम 

5 टन वा सोभ�ा बढी 

5 टन भ�ा कम 
5 टन वा सोभ�ा बढी 

5 टन भ�ा कम 
5 टन वा सोभ�ा बढी 

1 टन वा सोभ�ा बढी 

5 टन भ�ा कम 

1 टन भ�ा कम 

3 टन वा सोभ�ा बढी 

3 टन भ�ा कम 

3 टन वा सोभ�ा बढी 

3 टन भ�ा कम 
सीमा छैन 

मेिसनको �मता 

िल��ङ लोड 

िल��ङ लोड 

मेिसनको 
द्र�मान 

मेिसनको 
द्र�मान 

अिधकतम 
लोड 

अिधकतम लोड 
तौल 

मेिसनको नाम 

के्रन 

के्रन 

�ोर अपरेटेड के्रन 
(लोडसँगै गुड्छ) 

ट� ा�फर प्रकारको के्रन 

सवारी साधन 
प्रकारको 

िनमा�ण मेिसन 

जिमन समतलाउने, ढुवानी, लोड र ख�े 

�ा��ङ (रोलर) 

िवघटनको लािग 

साबेल (shoberu) लोडर, फ्रोक�  लोडर 

असमान जिमनमा ढुवानी गन� सवारी साधन 

कामको नाम काय� िववरण 
यो�ताको प्रकार 

अनुमित पत्र प्रािविधक प्रिश�ण िवशेष िश�ा 

�ीङ (tamagake) काय� 

अ�त�ु �ा�िलङ काय� 

िल��ङ लोड 

अ�त�ु प्रयोग ग�रएको भवनको िवघटन काय� आिद 

1 टन वा सोभ�ा बढी 
1 टन भ�ा कम 

(काय� प्रमुख) 
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【म�न्तर्प�रषद्को आदेश】

धारा 20 <कामका पर्ितबन्ध सम्ब�न्धत कायर्>

धारा 61 दफा 1 को म�न्तर्प�रषदले तोकको कायर्, यसअनुसार छ। 
1 दे�ख 11 सं�क्ष� 
12 मेिसनको बड�को तौल 3 टन वा सोभन्दा बढ�को फरक तािलका नं. 7 को 1, नं. 2, न.ं 3 अथवा नं. 6 मा ले�खएका श�� 

पर्योग ग�र, नतो�कएको ठाउँमा स्वचािलत ढंगमा गुड्न सक्न ेिनमार्ण मेिसनहरू चलाउने (यसमा सडकमा चलाउन ेपद�न।) 
कामहरू 
यहाँ 13 भन्दा तल ले�खएको छैन 

शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) या यसअनुसार आदेशसगँ 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�न्तर्ल ेिनधार्रण गरेको कायर् पर्ितबन्ध कामदार पर्िशक्षणको पर्िशक्षण �वषय र समय

◆श्रम �ा� तथा सुर�ा म�ालय साव�जिनक सूचना धारा 144 (2009 साल माच� 30 ता�रक)◆ 

यहाँ दफा 1 ~दफा 2 ले�खएको छैन 

(सवारी साधन प्रकारको िनमा�ण मेिसन स�ालन काय� कामदारको लािग प्रिश�ण) 

धारा 3 आदेश धारा 20-12को काममा ला�े स�े ���को लागी धारा 99-3-1 को प्रिश�ण, तलको 
तािलकाको मािथ भागमा उ�ेख प्रिश�ण िवषयलाई, �सअनुसारको सोिह तािलकाको बीच भागमा 
उ�ेख ए�रयाको बारेमा सोिह तािलको तलको भागमा उ�ेख समयबाट स�ालन ग�रने हो। 

धारा 4 संि�� 

दायरा घ�ा 
रोजगार प्रितब��त मेिसनरी 
आिदको संरचना 

सवारी साधन प्रकारको िनमा�ण मेिसनको ड� ाइिभङ तथा 
कामसँग स���त उपकरणको संरचना 

1 घ�ा 

1 घ�ा 

1 घ�ा 

1.5 घ�ा 

1.5 घ�ा 

2 घ�ा 

रोजगार प्रितब��त मेिसनरी 
आिदसँग स���त सुर�ा 
उपकरण आिदको काम 

सवारी साधन प्रकारको िनमा�ण मेिसनको 
सुर�ा उपकरण तथा बे्रकको काम 

सवारी साधन प्रकारको िनमा�ण मेिसनको जाँच र 
मम�त

रोजगार प्रितब��त मेिसनरी आिदको 

मम�तस�ार तथा �वस्थापन 

रोजगार प्रितब��त मेिसनरी 
आिदसँग स���त काय� िविध 

�ा� तथा सुर�ा स���त 
कानुन र िनयमह� 

�ावसाियक दुघ�टनाको केस र 
�सको रोकथामका उपायह� 

सवारी साधन प्रकारको िनमा�ण मेिसनसँग स���त 
काय� िविधअनुसारको सुर�ाका उपायह� 
कानून, आदेश तथा श्रम �ा� तथा सुर�ा िनयमको 
स���त सत�ह� 

�ावसाियक दुघ�टनाको केस अनुस�ान 

प्रिश�ण िवषय 
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9.2. शर्म स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िनयम (उ�रण) (पाठ्यपुस्तक p.160)

खण्ड 1 सामान्य िनयम

चरण 7. लाइसन्स आ�द

भाग 3 पर्ा�विधक पर्िशक्षण

धारा 82 <पर्ा�विधक पर्िशक्षण समापन पतर् पनु: जार� आ�द>

पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� पर्ा� गरेको व्य��ले सम्ब�न्धत पर्ा�विधक पर्िशक्षणसँग सम्बन्ध भएको कायर्मा 
वास्त�वक रूपमा संलग्न भइरहेको व्य�� अथवा संलग्न हुन खो�जरहेको व्य��ले, यो हराई अथवा क्षित भएको बेला, दफा 3
मा तो�कएको अवस्था बाहेक, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् जार� पर्ा� दतार् पर्िशक्षण संस्थामा पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् 

पुन: जार� आवदेन (ढाँचा धारा 18) पेस ग�र, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पनु: जार� नग�रकन हँुदैन।
दफा 2 अिघल्लो बुँदामा तो�कएको व्य��ले नाम प�रवतर्न गरेको बेला, बुदँा 3 मा तो�कएको अवस्था बाहेक, पर्ा�विधक पर्िशक्षण 
पर्माणपतर् जार� पर्ा� दतार् पर्िशक्षण संस्थामा पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुनल�खन आवदेन (ढाँचा नं. 18) पेस गर� पर्ा�विधक 

पर्िशक्षण पर्माणपतर् पनुल�खन नगर�कन हँुदैन।
3 तल सं�क्ष� 

खण्ड 2 सुरक्षा मानक
चरण 2 िनमार्ण मेिसन आ�द

भाग 1 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन

धारा 1 उपधारा 2 संरचना
धारा 152 <हेडलाइटको जडान>
व्यवासायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा, हेडलाइट जोड्नुपछर्। तर, कामलाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग 

चा�हन ेलाइटको मातर्ा कायम रा�खएको ठाउँमा पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा चा�हँ, यित मातर्मा िसिमत 
हँुदैन।

धारा 153 <हेड गाडर्>
व्यवसायीले, ढँुगा खस्न ुआ�दले कामदारलाई खतरा हुने सम्भावना भएको ठाउँमा *1 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन

(बुलडोजर, ट्याक्टर साबेल, मक लोडर, पावर साबेल, ड्याग साबेलको साथ ै�वघटन कामका मेिसनमा िसिमत।) लाई पर्योग 

गदार्, सो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा बिलयो ओभरहेड गाडर् *2 को तयार� ग�ररा�ुपछर्। 
नोट 1) ढँुगा खस्न ेआ�दको सम्भावना भएको ठाउँमा भनकेो, ब�� खन्न ेकायर्, उत्खननका खन्ने काम, टनेल आ�दको 

िनमार्णको काम आ�द या सो मेिसन पर्योग ग�र गन� ठाउँमा, मेिसनको कामको कारण पत्थर खस्ने हुने ठाउँलाई भिनन्छ।

नोट 2) ओभरहेड गाडर्को बारेमा, 1975 सालको सेप्टेम्बर 26 ता�रकको �दन 559 नम्बरको सूचनाअनुसार संरचना मानक 
पर्स्ततु ग�रएको छ। 

उपधारा 2 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्योग सम्ब�न्धत खतराको रोकथाम

धारा 154 <सव�क्षण र रेकडर्>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पर्योग गदार्, काम शुरु गनुर् अगा�ड त्यो कामसँग सम्ब�न्धत ठाउँको 

जिमनको बनावट, जिमनको गुणको अवस्था आ�दको िन�रक्षण ग�र, त्यसको नितजा रेकडर् गरेर रा� जरुर� छ।
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धारा 155 <कायर् योजना>

व्यवसायील,े सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्योग ग�र काम गदार्, प�हले, अगा�ड बुँदाको िनयमअनुसार सव�क्षण अनतगर्त पर्ा� 

ठाउँमा पर्योग गन� कायर् योजनालाई तो�कई, त्यसमािथ, सो कायर् योजनाकोअनुसार काम गनुर्पन� हुन्छ।

2 अिघल्लो बुँदाको कायर् योजनामा िनम्न कुराहरू उल्लखे नग�रकन हँुदैन।

1 पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्कार र क्षमता 

2 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउने रुट 

3 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनले गन� 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। 

धारा 156 <िनधार्�रत �स्पड>

व्यवासायील,े सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन (अिधकतम �स्पड हरेक पटक 10 �क.िम. तलको बाहेक।) पर्योग ग�र कायर् गदार्, अगा�डन,ै 

यो कायर्मा संलग्न ठाउँको जिमन आकार, माटोको गुणको अवस्था आ�द * अनुसारको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको उपय�ु �स्पडको 

मातर्ालाई िनधार्�रत ग�र, त्यस अन्तरगत काम गनुर्पछर्। 

2 अिघल्लो बुँदाको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकल,े अिघल्लो बुँदाको िनधार्�रत �स्पडभन्दा ब�ढमा सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण 

मेिसन चलाउन हँुदैन।

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>

व्यवासायील,े 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 बारेमा बाटोको छेउको प�हरोलाई रोकथाम गन�, 

जिमनको असमान भािसने अवस्थालाई रोकथाम गन�, जरुर� चौडाईलाई कायम रा� ेकुरा आ�द *महत्वपूणर् उपकरण जडान गनुर्पछर्। 

2 व्यवसायीले बाटोको छेउ, स्लोप आ�दमा सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पर्योग ग�र काम गदार्, त्यो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण 

मेिसन पल्ट� या खसी कामदारहरुलाई 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 चालकल,े सो�ह बुँदाको िनद�शकले गरेको िनद�शनलाई पालना गनुर्पछर्। 

नोट 1) जरुर� चौडाईलाई कायम रा�े कुरा आ�द को “आ�द” मा, गाडर्रेलको जडान, साइनको िनधार्रण आ�द पदर्छ। 

नोट 2) ढल्ने, खस्न ेआ�दको सम्भावना नहुने ग�र गाडर्रेलको जडान, साइनको िनधार्रण, आ�दलाई उपयोगी �हसाबले ग�रएमा, बुँदा 2 को

मागर्दशर्कको िनयु� जरुर� हँुदैन।

धारा 157 को उपधारा 2

व्यवसायील,े बाटोको छेउ, स्लोप आ�द, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पल्टन र खस्नबाट चालकलाई खतरा हुने सम्भावना भएको

ठाउँहरूमा, पल्टने बेलाको सुरक्षात्मक संरचना िलई, त्यसमािथ िसट बले्ट जोड्न ेबाहेकको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग नगन� र, 

चालकलाई िसट बेल्ट लगाउनको लािग जोड गनुर्पछर्। 
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धारा 158 <ठो�क्कन बाट रोकथाम>
व्यवासायीले सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग ग�र काम गदार्, साधन चलाउँदै गदार् सवार� साधन पर्कारको 

िनमार्ण मेिसनको ठक्करले कामदारलाई हुने खतराको सम्भावना भएको स्थानमा, कामदारहरु पस्न हँुदैन। तर मागर्दशर्क
राखी, सो व्य��लाई सम्ब�न्धत सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई मागर्दशर्न गराउन ेअवस्थामा, यो िनयम लागू 
हुनेछैन।

2 अिघल्लो बुदँाको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, सोह� बुदँामा ले�खएको मागर्दशर्कले गरेको मागर्दशर्नको 
पालना नग�रकन हँुदैन।

नोट) “खतरा हुने सम्भावनाको ठाउँ” मा, मेिसन साधन चलाउने क्षेतर्िभतर् मातर् नभएर, आमर्, बूम आ�दको कायर् उपकरणको

सञ्चालन क्षेतर्िभतर्को स्थानहरू पिन पदर्छन।् 

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 बुदँाको सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, सो�ह बुदँाको संकेतलाई पालना गनुर्पछर्। 

धारा 160 <साधन चलाउने ठाउँबाट टाढा जादँाको उपकरण>

व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालक साधन चलाउने ठाउँबाट टाढा जाँदा, त्यो चालकलाई तलको 
उपकरण गनर् लगाउन ुपछर्। 

1 बकेट, �जप्पर जस्ता *1 को कायर् उपकरणहरू जिमनमा झान�। 

2 पर्ाइम मुभरलाई रोकेर डर्ाइभिलङ बर्ेक लगाउन ेआ�द *2 को सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको आफै गुड्नबाट 
रोक्न ेउपाय लगाउन।े 
2 अिघल्लो बुदँाको सवार� चालकले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई चलाउन ेठाउँबाट टाढा जादँा, सो�ह बुँदाको 

सूिचब�मा उल्लेख ग�रएका उपकरणहरुको तयार� गनर् लगाउन ुपछर्। 

नोट 1 “बकेट, �जप्पर आ�द” को “आ�द” मा, साबेल, माटो हटाउन ेबोडर् आ�द पछर्। 

नोट 2 “डर्ाइिभंग बर्ेक आ�द” को “आ�द” मा, वेज, स्टप्पर आ�दले रोक्न ेकुरा पदर्छ। 
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धारा 161 <सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको टर्ान्सफर>
व्यवसाियले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई टर्ान्सफर गनर्को लािग, स्वचािलत अथवा टर्ाक्सनले लोड सवार� 

आ�द *1 मा लोड हाल्न ेिनकाल्दा उकालो, �फिलङ (morido) आ�दको पर्योग गदार्, सो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको 
ढल्ने, खस्नबेाट हुने खतरालाई रोक्नको लािग, अब तो�कएअनुसार गनुर्पछर्।

1 लोड हाल्ने िनकाल्ने, समतल र बिलयो ठाउँमा राखेर गन�। 

2 रोड बोडर् पर्योग गन� बेला पयार्� *2 लम्बाइ, चौडाइ तथा बिलयोपन भएको रोड बोडर् पर्योग ग�र, उिचत स्लोप *3 मा 
िन��त रूपमा जडान गन�। 

3 �फिलङ (morido), अस्थायी बोडर्लाई पर्योग गर�, पयार्� फरा�कलो र बिलयो *4 साथै उिचत स्लोप बनाउन जरुर� छ। 

नोट 1) “ढुवानी साधन आ�द” को “आ�द” मा, टेर्लर पदर्छ। 
नोट 2) “पयार्� लामो” को “पयार्�मा” भनकेो, लोड रा�े झान� गन� सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको तौल र 

प�रमाणअनुसार िनधार्रण गनर् जरुर� हुन्छ।

नोट 3) “उपयु� स्लोप” भनकेो, 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 * बाहेकको ठाउँमा कामदारलाई 
चढाउन ुहँुदैन।
नोट) “सवार� िसट” भनेको, चालक िसट, साइड िसट र त्यस बाहेकको िसटहरुको कुरा हो। 

दफा 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 गनुर्पछर्।
नोट) “िनमार्ण मेिसनअनुसारको संरचनाको आधारमा” भनकेो, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको संरचना मानकमा

तो�कएको कुरलााई जनाउछ।
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धारा 164 <मुख्य पर्योग बाहेकको पर्योगमा सीिमतता>
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 बाहेको काममा पर्योग गनुर्हुन्न।
2 अिघल्लो बुदँाको िनयम यसअनुसार कुनैमा िमल्न गएमा लागू हँुदैन।

1 लोडको िल�फ्टङ्गको काम *2 लाई गदार्, यसअनुसार कुनमैा िमल्न गएमा लागू हँुदैन।

A कायर्को गुणअनुसार उपाय नभएको खण्डमा या सुर�क्षत कायर् प�रचालन गनर् जरुर� परेमा *3। 
B आमर्, बकेट आ�दको कायर् उपकरणमा यसअनुसार कुनैमा पिन सम्ब�न्धत हुने, स्याकल (shakkuru) आ�दको

हाडर्वेअर त्यसबाहेकको झुणडाउन ेउपकरणको पर्योग गदार् *4 

(1) लोड गन� सामानअनुसार पयार्� बिलयोपन *5 भएको चीज भएमा।
(2) फु�स्कनबाट रोक्ने उपकरण पर्योग ग�रएको आ�दको कारण सम्ब�न्धत उपकरणबाट झुण्डाएको

सामान खस्ने खतरा नभएमा।

(3) कायर् उपकरणबाट फु�स्कन ेखतरा नभएको कुरा भएमा *6।
2 सामानको िल�फ्टङ्गको काम बाहेको काम गदार्, कामदारलाई खतरा हुने सम्भावना नभएको हुनपुन�।

नोट 1) “कामसेल पर्योगले कामदारलाई तलमािथ” आ�दको “आ�द” मा, बूम, आमर् आ�दको टर्र् यापको सट्टामा पर्योग 

गन� कुरा आ�द हुन्छ।

नोट 2) “सामानको िल�फ्टङ्ग काम” मा सामानलाई झुण्डाएर, टनर्, सामान झुण्डाएर चलाउन ुपदर्छ। 
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 रोक्न ेपाइल,
फ्यूम (hyumu) पाइप, आ�द झुण्डाउन ेकाम गदार्, कायर् स्थल साँघुरो भएकोले, टर्ान्सफर टाइप केर्न ल्याई काम गरेमा, 
कायर् स्थल अझै ज�टल भई, खतरा बढ्न सक्ने खण्डमा।  

नोट 4) “कायर् उपकरण झुण्डाउने कामको उपकरण जोडेर पर्योग गदार्” भनकेो कायर् उपकरणमा हुक, स्याकल (shakkuru),
वायर रोप, चने आ�द स�जलै ग�र नफु�स्कन े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 बाधँेर सामान िल�फ्ट गन�लाई 

भिनदैन। 
नोट 5) िल�फ्टङ्ग उपकरणको बिलयोपन भनकेो, सुर�क्षत संख्या (िलफ्ट कामको उपकरणको क�टङ/काट्नकेो मातर्ा दफा 3-

4 को सामानको तौल बाहेकको मातर्ालाई जनाउँछ। 

नोट 6) “कायर् उपकरणबाट छु�ट्टन े संभावना नभएको” भन्नाले, हुक आ�दले वे�ल्डङ ग�र जो�डएको कुरालाई, वले्ड,
थर्ोटलाई पयार्� हुने व�ेल्डङ लाई भिनई, त्यसमािथ, सम्ब�न्धत जडान भागको सबैमा व�ेल्डङ गरेको कुरालाई भिनन्छ।

(ध्यान �दनपुन� कुरा) यो काम टर्ान्सफर पर्कारको केर्न, स्लीङ (tamagake) योग्यता पर्ा� गरेको व्य��ले गनुर्पन�छ। 
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दफा 165 <ममर्त आ�द>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको ममर्त या अट्याचमेन्टको जडान गनर् अथवा फुस्काउन ेकाम गदार्, 

सो कामको िनद�शन गन� ब्य��लाई िनयु� ग�र, सो ब्य��लाई यसअनुसारको उपकरण अध्ययन गराउन ुपछर्। 
1 कायर् पर्�कर्या िनधार्रण ग�र, कामको िनद�शन �दने। 
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 

बोडर्को 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 बुदँाको काममा संलग्न कामदारले सोह� बुँदाको सुरक्षा �पलर, सुरक्षा ब्लक आ�द *पर्योग नग�रकन हँुदैन।
नोट) “सुरक्षा ब्लक आ�द” को “आ�द” मा, बोडर् आ�द हुन्छ।

धारा 166 को उपधारा 2 <अट्याचमेन �बिगर्ने आ�दबाट हुने खतराको रोकथाम>
व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको अट्याचमेन्टको जोड्न ेया छुटाउन ेकाम गदार्, अट्याचमेन्ट �बगेर्र, 

कामदारलाई हुने खतराको रोकथामको लािग, सो कायर्मा संलग्न कामदारलाई बोडर् पर्योग गनर् लगाउनु पछर्।

2 अिघल्लो बुदँाको काममा संलग्न कामदार भनेको, सोह� बुदँाको बोडर् पर्योग गनुर्पछर्। 

धारा 166 को उपधारा 3 <अट्याचमेन्ट जडानमा िसिमतता>

व्यावसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा सो संरचनाअनुसार तो�कएको तौलभन्दा ब�ढ अट्याचमेन्ट 
जोड्नहुुन्न।

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 गरेमा, सो बकेट, �जप्पर आ�दको प�रमाण या अिधकतम लोडको तौल पदर्छ। 

तल यी दफाको लािग उस्त।ै) 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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चरण 8 को 5 क�ङ्कर्ट पर्योगको िनमार्णको �वघटन आ�दको काममा हुने खतराको रोकथाम

दफा 517 को 15 ＜क�ङ्कर्ट पर्योगको िनमार्णको �वघटन आ�दको काम＞

व्यवसायीले, अध्यादेश 6 धारा 15-5 को कायर् गदार्, यस पर्कारको उपायहरु िलनुपछर्। 
1 काम गन� क्षेतर्िभतर् सम्ब�न्धत कामदार बाहेक अन्य कामदारलाई पर्वेश िनषेध गन�। 
2 ठूलो हुर�, ठूलो वषार्, बसे्कन �हउँ जस्ता खराब मौसमको कारण कामको कायार्न्वयन खतरा हुने अनुमान ग�रएको बेला

सम्ब�न्धत कायर् र� गन�। 
3 उपकरण, औजार आ�द उचाल्ने (age) अथवा झान� बेला, कामदारलाई डोर� र झुण्डाउन ेझोला आ�द पर्योग गराउन।े 

धारा 517 को 16 <पुलडाउन आ�दको कामको साइन>
व्यवसायीले, अध्यादेश 6 धारा 15 को 5 को काम गदार्, बा�हर� पखार्ल, �पलर आ�दको पुलडाउन आ�दको काम गदार्, पुल ओभर 
आ�दको के�ह िनधार्�रत साइन तोक�, सम्ब�न्धत कामदारलाई जानकार� �दनुपछर्। 

2 व्यवसाय सञ्चालकले अिघल्लो बुदँाको पलुडाउन आ�दको काम गराउन ेबेलामा सम्ब�न्धत पुलडाउन आ�दको काममा 
संलग्न कामदार बाहेकका कामदार (यसपिछ यो बुँदामा "अन्य कामदार" भिननछे।) लाई पुलडाउन आ�दको कारण खतरा हुने
बेला, सम्ब�न्धत पुलडाउन आ�दको काममा संलग्न कामदारलाई अिगर्म रूपमा, सोह� बुदँाको साइन गनर् लगाई, अन्य कामदार 

सुर�क्षत ठाउँमा गएको कुरा िन�य गराएपिछ सम्ब�न्धत पुलडाउन आ�दको काम गराउनुपदर्छ। 
दफा 3 को 1 मा पुलडाउनको काममा संलग्न कामदारले अिघल्लो बुदँाको खतरा हुने बेला अिगर्म रूपमा साइन ग�र, अन्य

कामदार सुर�क्षत ठाउँमा गएको कुरा िन�य गनर् नसकेको अवस्थामा, सम्ब�न्धत पुलडाउनको काम गनुर् हँुदैन।

दफा 517 को 17 ＜क�ङ्कर्टको क�ङ्कर्ट पर्योगको िनमार्णको �वघटन आ�द कायर् पर्मुखको छनोट＞

 व्यवसाय सञ्चालकले दफा 6 को 15 को 5 को कामको लािग क�ङ्कर्टको संरचना �वघटन आ�द कायर् पर्मुख पर्ा�विधक पर्िशक्षण 

पूरा गरेको व्य�� मध्यबेाट क�ङ्कर्टको संरचना �वघटन आ�दको कायर् पर्मुख िनयु� नग�रकन हँुदैन।

दफा 517 को 18 ＜क�ङ्कर्टको संरचना �वघटन आ�दको कायर् पर्मुखको कायर्भार＞

व्यवसायीले, क�ङ्कर्ट पर्योगको िनमार्णको �वघटन आ�दको कायर् पर्मुखलाई, यस अनुसारको काम गराउनपुछर्। 
1 कायर् �विध तथा कामदारको काम िनधार्रण ग�र कामको पर्त्यक्ष िनद�शन �दन।े 
2 उपकरण, औजार, सुरक्षा बले्ट आ�द तथा सुरक्षात्मक टोपीको क्षमता जाँच ग�र, खराबी भएको चीज हटाउन।े 

3 सुरक्षा बले्ट आ�द र सुरक्षात्मक टोपीको पर्योग अवस्था िनगरानी गन�। 

धारा 517 को उपधारा 19 <सुरक्षात्मक टोपीको लगाउन>े

व्यवसाय सञ्चालकले दफा 6 को 15 को 5 को काम गन� बेला वस्तकुो उडेर आउन ेअथवा खस्ने भई कामदारको खतरा रोक्नको 
लािग सम्ब�न्धत कायर्मा संलग्न कामदारलाई सुरक्षात्मक टोपी लगाउन नलगाईकन हँुदैन।
2 अिघल्लो बुदँाको काममा संलग्न कामदारले सोह� बुँदाको सुरक्षात्मक टोपी नलगाईकन हँुदैन।
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अध्याय 4 �वशेष िनयमहरू
चरण 2. मेिसन आ�द सापट� आ�द सम्ब�न्धत �वशेष िनयम 

धारा 666 <मेिसन आ�द सापट �दनेले िलनपुन� मापन>
अिघल्लो बुदँामा तो�कएको ब्य�� (तल “मेिसन सापट �दने ब्य��” भिनएको छ।) ले, सम्ब�न्धत मेिसन आ�द अरु 

व्यवसायीलाई सापट �दंदा, यसअनुसारको मापन पालना गनुर्पछर्। 

1 सम्ब�न्धत मेिसन आ�द अिगर्म रूपमा *1 जाँच ग�र, असामान्य पाइएको बेला, ममर्त तथा अन्य आवश्यक ममर्तसम्भार 
गन�। 
2 सम्ब�न्धत मेिसनलाई सापट िलनकेो लािग, यसअनुसारको बुँदाहरु उल्लेख ग�रएको कागजपतर् बनाउने।  

A सम्ब�न्धत मेिसन आ�दको क्षमता*2 
सम्ब�न्धत मेिसनहरू आ�दको �वशेषता तथा पर्योग गदार् ध्यान �दनपुन� अन्य कुराहरु*3 

2 अिघल्लो बुँदाको िनयम, मेिसन आ�द सापट�मा, सम्ब�न्धत सापट�को दायरामा पन� मेिसन आ�द, सो ख�रदको बेलाको 

मेिसनको पर्कारको चयन र सापट� पिछको सुरक्षा आ�दसँग सम्ब�न्धत मेिसन आ�दको मािलकले पूरा गनुर्पन� दाियत्व 
सम्ब�न्धत मेिसन आ�दको सापट� िलने व्यवसाय सञ्चालकले गन� कुरा (यसमा सानो स्केल व्यवसाय उपकरण पर्योग अनदुान 
ऐन (स्योवा 31 साल काननू नं.115) दफा 2 को 6 को िनयममा �जल्लाको उपकरण सापट िनकायले गन� उपकरण सापट 

प�रयोजना पिन पछर्।) लाई लागू हुनेछैन *4।

नोट1 "अिगर्म रूपमा" भनकेो अिनवायर् रूपमा हरेक पटक सापट� �दन ेबेला जाँच गन� बेहोरा नभईकन, पर्योगको �स्थितअनसुार 

आवश्यक भागमा मातर् सीिमत गनर् अनुमित �दइनछे। 
नोट2 "सम्ब�न्धत मेिसन आ�दको क्षमता" भनकेो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योगको लािग �वशेष आवश्यक 
क्षमता हो। उदाहरणको लािग, �स्थरता, बकेट क्षमता जस्ता मुख्य कुराहरू मातर् भए हुन्छ।

नोट3 "पर्योग गदार् ध्यान �दनपुन� अन्य कुराहरु" भनेको पर्योग इन्धन, समायोजन �विध आ�द सम्ब�न्धत मेिसनको पर्योग 
गदार् ध्यान �दनपुन� कुराहरु हुन।्
नोट4 दफा 2 को लक्ष्य भनकेो आिथर्क पर्�कर्यामा िलज �विध अपनाएमा, यहाँ तो�कएका िनयमहरू लक्ष्यमा लागू हँुदैनन।्
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9.3. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन संरचनात्मक मानक (उ�रण) (पाठ्यपसु्तक p.177)

धारा 1 <बिलयोपन आ�द>

धारा 2 <�स्थरता>
धारा 3 (पाइल डर्ाभर र पाइल एक्सटर्ाक्टरको �स्थरता)
धारा 4 <खन्ने पर्योगको मेिसन (टर्याक टेर्ड बाहेक।) र �वघटन कामको मेिसन (टर्याक टेर्ड बाहेक।) को अगा�ड पछा�डको 

�स्थरता)
धारा 5 <टर्ाभिलङको बर्ेक आ�द>
धारा 6 <कायर् उपकरण पर्योगको बर्के>

धारा 7 <डर्ाइिभङ्ग उपकरण बर्के>
धारा 8 (सम्ब�न्धत उपकरण भागको काम, सञ्चालन �विध आ�द सो सञ्चालनको महत्वपणूर् कुराहरु)
धारा 9 <प�रचालनमा जरुर� हुने हेराई 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>
दफा 17 <लागू नहुने>
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10. �वपद् (दघुर्टना) को उदाहरण

िनमार्ण उ�ोगमा हुने 4 �दन वा सोभन्दा बढ� �बदा िलनपुन� मतृ्य ुतथा चोट लाग्न े�वपद्/दघुर्टनाको प�रवतर्न िचतर् 10

－1 मा देखाइएको छ।

िचतर् 10－1 िनमार्ण उ�ोगमा हुने 4 �दन वा सोभन्दा बढ�को मतृ्य ुतथा चोट लाग्न े�वपद्/दघुर्टनाको प�रवतर्न

(पूव� जापान भूकम्प र सुनामीलाई पर्त्यक्ष कारक मान्ने बाहेक)

र, 2017 साल (हेइसेइ 29 साल) िभतर्मा घटेको, �बदा 4 �दन ब�ढको मतृ्य,ु चोटपटकको �वपद्/दघुर्टनाबाट �झ�कएको

�वपद्/दघुर्टना धट्ने कारणलाई कारक त�वअनुसार समगर् गरेमा, िनमार्ण मेिसन आ�दको कारणले भएका मतृ्य,ु

चोटपटक अन्तगर्त लगभग 56% समतल जिमन, ढुवानी, लोड कामका साथै खन्न ेकाम, लगभग 15% �वघटन काममा 

पदर्छ।

(सर्ोत) स्वास्थ, शर्म र कल्याण मन्तर्ालय शर्म �वपद्/दघुर्टना घटेको �स्थित, कायर्लयको सुरक्षा साइट: शर्म �वपद् रोकथाम

कारक त�व �व�ेषण (हेइसेइ 29 साल िनमार्ण उ�ोग) 

घटे
क
ो स

ंख्य
ा (
ज
ना

)
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उदाहरण 1. कर्िशङ्ग कामको अन्तरालमा फ्लोट हुने ढँुगा खस्ने

क्रिशङ काय� ग�ररहेको बेला �ोट�ोन (ढु�ा) ख�ो 

59 वषर् 35 वषर् 

�दन 

कामको पर्कार 

दघुर्टनाको पर्कार 

कारक त�व

उमेर

रोगको नाम

पेसा

अनुभव वषर् संख्या 

भनार् पिछ

दघुर्टना  भ
एक

ो  बेल
ाक

ो  �स्थ
ित  

क
ारण

रोक
थ
ाम

क
ा  उपायहरू

सडक िनमार्ण प�रयोजना

ठक्कर

�वघटन मेिसन

फ्याकचर (मतृ्यु दघुर्टना) 

सडकमा �वपद् पुनस्थार्पना कायर् ग�ररहेको बेला, बेर्करल ेस्लोपको फ्लोटस्टोन (ढुङ्गा) कर्िशङ

ग�ररहेको बेला, फ्लोटस्टोन (ढुङ्गा) िचप्लेर खसी, बेर्कर चालकको िसटमा ठो�कयो।

िनमार्ण मेिसनको चालक 

 िनर�क्षक आ�दलाई ढुङ्गा भएको जिमनको �स्थित िन�य गराँउदै काम नगरेको।

 बेर्करको अपरेटरलाई पयार्� जिमन सामगर्ीको ज्ञान नभएको।

 बेर्कर अपरेटरलाई िचप्लेर खस्ने जस्ता �वपद् (दघुर्टना) को उदाहरण�ारा िशक्षा �दने।

 पत्थर जस्ता िचप्लेर खस्ने खतरा भएको काममा ओभरहेड गाडर् आ�द भएको सवार� साधन

पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग गन�।

 िनर�क्षक आ�दलाई कामको �स्थित िनर�क्षण गराएर काम गन�।
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उदाहरण 2. �वघटन कामको अन�रालमा खसेको सामानमा ठो�क्कने

कामको पर्कार 

दघुर्टनाको पर्कार 

कारक त�व

उमेर

रोगको नाम

पेसा

अनुभव वषर् संख्या 

भनार् पिछ

दघुर्टना  भ
एक

ो  बेल
ाक

ो  �स्थ
ित  

क
ारण

रोक
थ
ाम
क
ा  उपायहरू

िवघटन काय� ग�ररहेको बेलामा खसेर आएको वस्तुमा ठो�कयो 

65 वषर् 21 वषर् 

�दन 

स्ट�ल फेर्म भवनको छतको भाग �वघटन ग�ररहेको बेला, �बमलाई स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण काटेर 

तल ओसा�ररहेको बेला, �बमको मािथल्लो भागमा भएको �बजुलीको तार पिन सगँ ैतािनएर, त्यसको 

श��ले िनमार्ण ग�ररहेको क्या�बनेट प्यानल खसेर न�जकै काम ग�ररहेको कामदारलाई लाग्यो।

अन्य िनमार्ण प�रयोजना

 �वघटन वस्तुको �स्थितलाई मध्येनजर गरेर कायर् योजना तयार नग�रएको।

 �वघटन कायर् गन� क्षेतर्िभतर् पर्वेश िनषेध नग�रएको।

 �वघटन अिघ �फल्ड िन�य नग�रकन �बजुलीको तार निनकािलएको।

 �वघटन वस्तुको अिगर्म सव�क्षण ग�र, त्यो �स्थितलाई मध्येनजर गद� उपयु� कायर् योजना तयार

ग�र, कायर् योजनाअनुसार काम गन�।

 काटेको सामगर्ी आ�द उडेर आउने अथवा खसेर कामदारलाई खतरा हुने ठाउँमा पर्वेश िनषेध गन�।

 अपरेटरलाई स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण पर्योग भएको कायर् पर्�कर्या आ�दको िशक्षा �दने।

भ�त्कने, पल्टने

�वघटन मेिसन कायर् पर्मुख

फ्याकचर

 (NE)
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उदाहरण 3. कामको रे�डएसिभतर् पर्वेश ग�र डन्ड�ले लाग्नु

कामको पर्कार 

दघुर्टनाको पर्कार 

कारक त�व

उमेर

रोगको नाम

पेसा

अनुभव वषर् संख्या 

भनार् पिछ

दघुर्टना  भ
एक

ो  बेल
ाक

ो  �स्थ
ित  

क
ारण

रोक
थ
ाम
क
ा  उपायहरू

काय� अध��ासिभत्र प्रवेश ग�र ड�ीले ला�ो। 

69 वषर् 3 वषर् 

�दन 

पहरेदार�

ठक्कर

 मागर्दशर्क सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको कायर् अधर्व्यासिभतर् पर्वेश गरेको।

 टर्कको मागर्दशर्कलाई सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन चल्ने दायरा आ�द �वघटन कायर्सँग सम्ब�न्धत

सुरक्षा कायर्को पयार्� ज्ञान नभएको।

 क�ङ्कर्ट कर्सरको अपरेटरले कायर् अधर्व्यासिभतर् पर्वेश गरेको व्य�� िन�य नगरेको।

 सवार� साधन चलाइरहेको बेला क�ङ्कर्ट कर्सरमा ठो�कने खतरा हुने ठाउँमा पर्वेश िनषेध गन�।

 कुनै �वकल्प नभई मेिसनको कायर् क्षेतर् पर्वेश गन� खण्डमा, िनमार्ण मेिसनको मागर्दशर्क राखी, तो�कएको 

साइन�ारा अरूलाई क�ङ्कर्ट कर्सर मागर्दशर्न गराउने।

 मागर्दशर्क र क�ङ्कर्ट कर्सर अपरेटरलाई अिगर्म रूपमा सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चल्ने दायरा, 

�वपद् (दघुर्टना) को उदाहरण जस्ता स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िशक्षा �दने।

फ्याकचर

सेक्यु�रट� गाडर् 

�वघटन कायर् स्थलमा सवार� साधनको मागर्दशर्कले बा�हर जाने टर्कलाई मागर्दशर्न ग�ररहेको बेला,

न�जकै क�ङ्कर्ट कर्िसङ काम ग�ररहेको िनमार्ण मेिसनको आमर् घुमेर सानो �वभाजन कर्सरमा

च्या�पएको डन्ड�ल ेमागर्दशर्कलाई लाग्यो।

�वघटन मेिसन

 (NE)
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उदाहरण 4. �वघटन कामको अट्याचमेन्ट र बले्टमा दायँा हात च्या�पई भाँिचनु

कामको पर्कार 

दघुर्टनाको पर्कार 

कारक त�व

उमेर

रोगको नाम

पेसा

अनुभव वषर् संख्या 

भनार् पिछ

दघुर्टना  भ
एक

ो  बेल
ाक

ो  �स्थ
ित  

क
ारण

रोक
थ
ाम
क
ा  उपायहरू

�वघटन पर्योगको अट्याचमेन्ट र बेल्टमा दायाँ औलंा च्या�पएर फ्याकचर 

36 वषर् 1 वषर् 

�दन 

अन्य िसिभल इ�न्जिनय�रङ
 

फ्याकचरच्या�पने, बे�रने

 सामान झुण्डाउने कायर् भए नभएको िन�य गन� जस्ता िनमार्ण मेिसन पर्योग गन� कायर् योजना

नबनाएको।

 ग्र्या�बङ उपकरणल ेफ्ले�ग्जबल कन्टेनर ब्याग उचाल्न खोजेको।

 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग ग�रएको कायर् योजना तोक�, यसअनुसार काम गन�।

 ग्र्या�बङ उपकरणल ेसामान झुण्डाएर सानर् िनषेध गन�।

 सामान झुण्डाउने कायर् गन� बेला, केर्न (केर्नको क्षमता भएको) पर्योग गन�।

 िनमार्ण मेिसनको कायर् अधर्व्यासिभतर् पर्वेश िनषेध ग�र कामदारलाई पर्वेश गनर् न�दने।

िनमार्ण कामदार

दईु तल्ले काठले बनाएको घरको �वघटन कायर् ग�ररहेको बलेा ("�वघटन कामको कर्ममा" पिन सम्भव), फाल्ने

सामान हालेको फ्ले�ग्जबल कन्टेनर ब्यागलाई ग्र्या�बङ उपकरणको िगर्�पङ आमर्मा झुण्डाएर सा�ररहेको बेला 

िगर्�पङ आमर् र फ्ले�ग्जबल कन्टेनर ब्यागको बेल्टको बीचमा हात च्या�पएको �स्थितमा ड्याग साबेललाई सनर्

साइन �दई औलंा च्या�पयो।

अन्य िनमार्ण मेिसन

 (NE)



125 

उदाहरण 5. अट्याचमेन्ट प�रवतर्न कामको अनतरालमा खुट्टा च्याप्नु

कामको पर्कार 

दघुर्टनाको पर्कार 

कारक त�व

उमेर

रोगको नाम

पेसा

अनुभव वषर् संख्या 

भनार् पिछ

दघुर्टना  भ
एक

ो  बेल
ाक

ो  �स्थ
ित  

क
ारण

रोक
थ
ाम
क
ा  उपायहरू

अ�ाचमे� प�रवत�नको काम ग�ररहेको बेला खु�ा �ािपयो 

अन्य भवन िनमार्ण
 

च्या�पने, बे�रने

�वघटन मेिसन

41 वषर् 3 वषर् 

�दन 

�वघटन कायर् स्थलमा सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको बेस मेिसनलाई ग्र्या�बङ

उपकरणबाट बकेटमा प�रवतर्न गन� बेला, आमर् र ग्र्या�बङ उपकरण �फक्स गन� �पन िनस्केको बेला

ग्र्या�बङ उपकरण ढली, खुट्टा च्या�पएको।

फ्याकचर
 

 अट्याचमेन्ट प�रवतर्न गन� बेला पल्टनबाट रोक्ने उपाय नअपनाएको।

 अट्याचमेन्ट प�रवतर्न कामको पर्�कर्याबारे कामदारल ेपयार्� नबुझकेो।

 पयार्� अट्याचमेन्ट प�रवतर्न कामको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ज्ञान नभएको।

 अट्याचमेन्ट जडान, िनकाल्ने आ�द काम ग�ररहेको बेला प�रवतर्न फेर्म आ�द पर्योग ग�र

अट्याचमेन्ट नबल्ने ग�र गन�।

 अट्याचमेन्ट प�रवतर्नको कायर् पर्�कर्या अिगर्म रूपमा तोक�, कामदारल ेपूणर् रूपमा त्यसको पालना 

गन�।

 अट्याचमेन्ट प�रवतर्न गदार्को सुरक्षा कायर् सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा िशक्षा �दने।

डम्प टर्क चालक आ�द

 (NE)
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उदाहरण 6. टनर् गदार् सन्तुलन �बगेर्र खस्नु

कामको पर्कार 

दघुर्टनाको पर्कार 

कारक त�व

उमेर

रोगको नाम

पेसा

अनुभव वषर् संख्या 

भनार् पिछ

दघुर्टना  भ
एक

ो  बेल
ाक

ो  �स्थ
ित  

क
ारण

रोक
थ
ाम
क
ा  उपायहरू

टन�को बेला स�ुलन गमुाई खस्यो 

38 वषर् 16 वषर् 

�दन पल्टने सु�न्नएको चोट

�वघटन मेिसन

 समतल नभएको ठाउँमा मिेसन राखी, अ�स्थर �स्थितमा मािथल्लो स्वेभल बड� टनर् गराएको।

 अपरेटरलाई मेिसनको बड�को �स्थरता आ�दबारे ज्ञान नभएको।

 सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई समतल र पयार्� बिलयोपन भएको जिमनमा राखेर

काम गन�।

 अपरेटरलाई समतल नभएको ठाउँमा गन� कामको खतरा र चलाउने �विधबारे अिगर्म िशक्षा �दने।

 मेिसनको बड�मा �स्थरता �डटेक्टर राखी, सवार� साधनको �स्थरता खतरा दायरामा गएको

खण्डमा, चेतावनी घण्ट� आ�द�ारा अपरेटरलाई जानकार� �दने बनाउने।

अन्य िनमार्ण प�रयोजना

िनमार्ण मेिसनको अपरेटर

�वघटन गरेको डेबर्ी (gara) मािथ स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसन राखी, भवनको �वघटन कायर् ग�ररहेको

बेला, बा�हर जाने टर्कको रोक्ने लाइन ितर ध्यान गई, मािथल्लो स्वेभल बड� टनर् ग�र िन�य गनर्

खोज्दा, बड�को सन्तुलन गुमेर, बड� स�हत डेबर्ी (gara) मािथबाट खसेको।

 (NE)
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पर�क्षा पर्�ावली 
चरण 1. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी पर्ार�म्भक ज्ञान

■पर्� नम्बर 1 (�वघटन मेिसनका पर्कार र पर्योग (�वशेषता) आ�द)
�वघटन मेिसनका पर्कार र पर्योग (�वशेषता) आ�दको बारेमा, तलका 4 वटा व्याख्यामध्ये, सह� जवाफ 1 वटा छान्नुहोस।्

(1) बर्ेकर भनेको, तेलको पर्ेसर अथवा एयर पर्ेसरले चलाउने बर्केर यिुनट (स्टर्ाइक टाइप सेर्डर) लाई अट्याचमेन्ट जसर� जडान

ग�रएको मेिसन हो।
(2) स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसन भनेको, स्ट�ल फेर्म आ�द (औलह धातुको सामागर्ी समेत।) छुट्याउनको लािग, कैचीको

अट्याचमेन्टलाई जडान ग�रएको मेिसन हो।
(3) क�ङ्कर्ट कर्सर, क�ङ्कर्ट संरचनाको सामानलाई कर्स गनर्को लािग, कैचीको अट्याचमेन्टलाई जडान ग�रएको मेिसन हो।
(4) �वघटन ग्र् याबर भनकेो, क�ङ्कर्टबाट बनेको सामानलाई �बघटन ग�र, अथवा यो �वघ�टत सामानलाई उठाउनको लािग

फोकर् को ग्र् या�बङ उपकरणलाई अट्याचमेन्ट जसर� जडान ग�रएको मेिसन हो।

■पर्� नम्बर 2 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी शब्दहरु)
सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी शब्दहरुको बारेमा, तलका चार वटा व्याख्यामध्य े ठ�क उ�र एउटा

छान्नुहोस।्

(1) मेिसनको तौल (अथवा वजन) भनेको, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनबाट कायर् उपकरण बाहेकको सुक्खा दर्व्यमान
(ग्यासोिलन, तेल, पानी आ�द नहािलएको तौल) हो र,अथार्त ्मेिसनको मुख्य ब�डको तौलको कुरा हो।

(2) मेिसनको ब�डको तौल (अथवा दर्व्यमान) भनकेो सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा जरुर� हुने उपकरण कायर्लाई

जो�डएको अवस्थाको दर्व्यमान हो र यसले बकेट आ�दमा लोड नग�रएको अवस्था (सामान लोड नगरेको �स्थित) को वटे
(आदर्) दर्व्यमान (ग्यासोिलन, तेल, पानी आ�द हािलएको दर्व्यमान) लाई बुझाउँछ।

(3) मेिसनको बड�को तौल (अथवा दर्व्यमान) भनकेो, अिधकतम लोडको तौल (अथवा दर्व्यमान) या 70 �कलो र सबै िसटमा
मािनस चढाएर िनस्केको तौललाई जोडेकोलाई भिनन्छ।

(4) मेिसन कुल तौल (अथवा दर्व्यमान) भनेको, मेिसनको तौल (अथवा दर्व्यमान), अिधकतम लोडको तौल (अथवा दर्व्यमान)

वा 55 �कलो र सबै िसटमा मािनस चढाएर िनस्केको तौललाई जोडेकोलाई भिनन्छ।

 (NE)
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चरण 2. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको मोटर र हाइडर्ोिलक िसस्टम

■पर्� नम्बर 3 (पर्ाइम मुभर)
पर्ाइम मुभरको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) पर्ाइम मुभर मेिसन पर्कारको काम �विभन्न उजार्मा प�रवतर्न गन� कायर् श�� हुन्छ।

(2) मेिसन आ�दको पर्योगमा पर्ितिनिध गन� पर्ाइम मुभरमा �डजेल इ�न्जन, पेटर्ोल इ�न्जन, आ�दको इन्टरनल कम्बसन

इ�न्जन या मोटर आ�दको इले�क्टर्क मोटर आ�द छ।

(3) सामान्यतया सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको पर्ाइम मुभरमा, �वशेष ग�र पटेर्ोल इ�न्जनको पर्योग हुन्छ।

(4) �विभन्न पर्कारको इन्धन (लाइट ओइल (keiyu), पटेर्ोल) िमिसयो भने, इन्धनको दक्षता बढ्छ।

■पर्� नम्बर 4 (इन्धन, इ�न्जन ओइल)

इन्धन, इ�न्जन ओइलको बारेमा, तलका चार वटा व्याख्यामध्य,े सबैभन्दा िमल्न ेएउटा छान्नुहोस।्

(1) इ�न्जन ओइलले लु�बर्के�टंगको काम गछर्।

(2) इ�न्जन ओइलले िचसो बनाउने काम गछर्।
(3) इ�न्जन ओइलले िसल गन� काम गछर्।
(4) इ�न्जन ओइलको पर्कार, िनमार्ण मेिसनको िनद�शन म्यानुअल आ�दमा तो�कए अनुसारकै पर्योग गन� पछर् भन्न ेछैन।

■पर्� नम्बर 5 (हाइडर्ोिलक िसस्टम)

हाइडर्ोिलक िसस्टम सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) पम्प भनकेो कमजोर मेिसन नभएकोले, फोहर, बालुवा आ�दले च्या��ने या दाग लाग्न ेहँुदैन।

(2) �फल्टर भ�रयो भने पर्ेसर बढ्दैन, त्यसैले ध्यान �दन।े
(3) �फल्टरले हाइडर्ोिलक स�कर् टिभतर्को हाइडर्ोिलक ओइलमा फोहर िमसाउँछ।

(4) �फल्टर भ�रयो भने पर्ेसरलाई चा�हनेअनुसार ब्यालेन्स गछर्।
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चरण 3. �वघटन मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको संरचना

■पर्� नम्बर 6 (अन्डरक्या�रज उपकरण)
अन्डरक्या�रज उपकरणको उपकरण सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) एयर पर्ेसर धेरै कम भएमा, टायर खु�म्चएर बा�ङ्गई तातो हावा धेरै भई, फु�स्कन्छ।

(2) एयर पर्ेसर धेरै कम भएमा, टायर र जिमनको जो�डने क्षेतर् ठूलो भई बर्ेक लाग्न स�जलो हुन्छ।

(3) एयर पर्ेसर धेरै ब�ढ भएमा, टायरको दबु ैअन्त्यले छोई, त्यो भाग िछटो च्याितन्छ।

(4) एयर पर्ेसर जित धेरै छ, टायरको साहर्ोपन त्यित नै बढेर टायर बिलयो हुन्छ।

■पर्� नम्बर 7 (�वघटन मेिसनको सुरक्षा उपकरण आ�द)
�वघटन पर्योगको मेिसनको सुरक्षा उपकरण आ�दको बारे, तलका चार वटा व्याख्यामध्य ेठ�क उ�र एउटा छान्नुहोस।्

(1) मेिसन चिलराख्दा, काम भइराख्दा आ�दको सुरक्षालाई सुिन��त गनर्को लािग, सम्ब�न्धत कामदारलाई कम्पन�ारा �दने
कम्पन उपकरण जडान ग�रएको हुन्छ।

(2) मेिसको जाँच, ममर्तको समय, कायर् रोक समय आ�दमा, �बना काम बेस मेिसनलाई चल्ने, अट्याचमेन्टलाई चल्न ेहुन
न�दन हरेकमा सुरक्षा लक िलभर आ�द जडान ग�रएको हुन्छ।

(3) मिनट�रङ िसस्टम भनेको, चालकले चलाउँदा, सुर�क्षत चलाउनको लािग चा�हने मेिसनको अवस्था िछटै िन�रक्षण गनर् 
सक्ने िसस्टम भएकोले, बिलरा�े ल्याम्प र बुजर आवाजले, चालकलाई सावधानी गराउन ेिसस्टम हो।

(4) व्यवसायीले, �वशेष �वघटन मेिसन पर्योग ग�र काम गदार्, बाटोको छेउ, स्लोप आ�दको अ�स्थर अवस्थाको ठाउँमा बसे
मेिसन ढल्ने या खस्ने खतरा भएमा पिन कामलाई िनरन्तर गनुर्पछर्।
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चरण 4 �वघटन पर्योगको अट्याचमेन्ट �जडेको कामसँग सम्ब�न्धत उपकरणहरूको पर्बन्ध 
आ�द

■पर्� नम्बर 8 (बर्ेकरको छनौट र जडान)
बर्ेकरको चनुाव र जडानको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) बर्ेकर यिुनटको साइज र कर्स गनुर्पन� सामानको एकअकार्मा सम्बन्ध हुन्न।
(2) बर्ेकर यिुनटको पर्योग तेलको मातर्ा, तेलको पर्ेसर, तौल र बेस मेिसन एकअकार्मा असम्ब�न्धत छन।्

(3) बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक स�कर् ट र बर्ेकरको छनौट एकअकार्मा असम्ब�न्धत छन।्

(4) बर्ेकर युिनटलाई �पनले बसे मेिसनमा आमर् जडान ग�र, बर्ेकर यिुनट र आमर् बर्ेकरको हाइडर्ोिलक स�कर् ट र तेल पर्ेसर होज
(housu) ले जोडेको हुन्छ।

■पर्� नम्बर 9 (बर्ेकरको �वशेषता)
बर्ेकरको �वशेषताको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) बर्ेकर भनकेो, �पस्टनलाई िचजलमा ठोक्काएर, त्यो बेलाको ठक्कर श��लाई िचजल अगा�ड जम्मा गरेर समानलाई कर्स

गन� �विध हो।

(2) बर्ेकरले, बेडरक कर्िशङ, क�ङ्कर्ट कर्िशङ अथवा िसमेन्ट पसे्ट आ�दको तास्न ेकाम गनुर् हँुदैन।
(3) बर्ेकरले बेस मेिसनको तेल पर्ेसर पर्योग गद�न।
(4) बर्ेकरको गितिशलता नरामर्ो हुनाले, मिसनो कामको लािग उ�म छैन।

■पर्� नम्बर 10 (बर्केरको पर्कार)

बर्ेकरको पर्कारको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) एक्यिुमलेसन रुपल्सन टाइपको अपरेसन �विधमा, �पस्टनको तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहमा पर्योग भएको हाइ पर्सेरले

�पस्टनलाई बढाई �पस्टनको तल्लो भागमा भ�रएको अ�क्शजन ग्याँसलाई कम्पर्ेसन गछर्।
(2) हाइडर्ोिलक स्टेर्ट टाइप अपरेसन �विधले, �पस्टनको तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहलाई सध� हाइ पर्ेसरको तेल पर्सेरलाई पर्योग

गराउँछ। त्यसपिछ �पस्टनको मािथल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहलाई लो पर्ेसर र हाइ पर्ेसरमा प�रणत ग�र �पस्टनलाई

चलाउन े�विध मातर् हो।
(3) हाइडर्ोिलक स्टेर्ट टाइपको पर्योग �विध भनकेो, �पस्टनको मािथल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहमा सामान्यतया हाइ पर्ेसरको तले

पर्ेसरलाई पर्योग ग�र, �पस्टनको तल्लो पर्ेसर पर्ा� गन� सतहलाई हाइ पर्ेसर र लो पर्ेसरमा प�रणत ग�र �पस्टन अपरेसन

�विध मातर् हो।
(4) हाइडर्ोिलक स्टेर्ट टाइपमा, मेिसनको पर्कारअनुसार, �पस्टनको मािथल्लो भागमा पर्ोपने (puropan) ग्याँस हालेर, तेल

पर्ेसरसँग कम्पर्ेसन भई अ�क्शजन ग्याँसको �वस्तारले स्टर्ाइक हुन्छ।
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■पर्� नम्बर 11 (बर्केरको सञ्चालन आ�द)
बर्ेकरको सञ्चालन आ�दको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) बर्ेकरको आधारभूत सञ्चालन भनकेो, बूमको तलमािथ मातर् हो।
(2) बर्ेकर यिुनटको स्टर्ाइक अपरेशन बाहेक हाइडर्ोिलक साबेलको सञ्चालन जस्त ैहो।

(3) हाइडर्ोिलक साबेलको बारेमा, भूिम, पूवार्धार, यातायात तथा पयर्टन मन्तर्ालयले, एक�कृत सञ्चालन �विधको मेिसन
पर्योगलाई िसिमत गरेको छ।

(4) बर्ेकरको आधारभूत सञ्चालनमा, बर्ेकर यिुनटको स्टर्ाइक सञ्चालन पद�न।

■पर्� नम्बर 12 (बर्केरको सामान्य कायर् �विध)

बर्ेकरको सामान्य कायर् �विधको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) बर्ेकरले, िनमार्ण सामागर्ीको �वघटन या ढुङ्गाको कर्सको काम गनर् सक्छ।

(2) बर्ेकर यिुनटलाई, बेस मेिसनको क्षमतासँग निमलेको भएपिन पर्योग गनर् स�कन्छ।

(3) बर्ेकरको काममा, बर्केरको गर्ीस हाल्ने ठाउँमा, गर्ीस नहाले पिन हुन्छ।

(4) बर्ेकरको काममा, िचजललाई कर्स गन� अक�प�ट्ट एकैितर ग�र, ठेल्न ेश�� थपेर स्टर्ाइकलाई सकाउन ेहो।

■पर्� नम्बर 13 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)

कायर् समापनपिछ ध्यान �दनपुन� कुराहरुको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) बर्ेकर यिुनट जडान ग�रएको बेस मेिसनलाई, िभजेको िभरमा रोक्न।े

(2) बर्ेकर यिुनटमा लागेको �हलो आ�द पसु्न ु�झक्न ुहँुदैन।
(3) बर्ेकर यिुनटलाई आमर् भागबाट िनकाल्ने बेलामा, सकेसम्म हाइडर्ोिलक ओइलको तापमान ब�ढ अवस्थामा गन�।
(4) तेलको पर्ेसर होज (housu) लाई हाल्न ेिनकाल्ने बेलामा, हाइडर्ोिलक ओइलमा फोहर निमिसन ेग�र, �वशेष ध्यान �दने हो।
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■पर्� नम्बर 14 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)
कायर् समापनपिछ ध्यान �दनपुन� कुराहरुको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) िनकालेको बर्ेकर युिनटलाई बा�हर खुल्लामा भण्डार गन�।
(2) बेस मेिसनमा लागेको �हलो, पानीले पखाल्ने।

(3) अन्डरक्या�रज या, मािथ तल गन� उपकरण आ�द चालक िसटको व�रप�र या िभतर्ी भागमा, अक�पल्टको काम अगा�डसम्म

सर-सफाई गनुर्पद�न।
(4) हाइडर्ोिलक िसिलन्डर रड भागलाई, कुनपैिन हालतमा सफा गनुर्हँुदैन।

■पर्� नम्बर 15 (स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको �वशेषताहरू)

बर्ेकरको �वशेषताको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) ग्याँस थमर्ल क�टङ मेिसनलाई, खतरा भएकोले पर्योग गनुर्हँुदैन।

(2) स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको पर्योगले, खस्ने, ढल्नेको खतरालाई बढायो।
(3) परम्परागत ग्यासँ थमर्ल क�टङ मेिसनमा, क�टङ कामदारको अग्लो स्थानको ग्यासँ क�टङको काम गनर्को लािग खस्ने,

ढल्ने खतरा र ग्याँसको आगलािगको खतरा िथयो।

(4) परम्परागत ग्याँस थमर्ल क�टङ मेिसन, स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको पर्योगले पनु:पर्योग सम्भव भयो।

■पर्� नम्बर 16 (स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण भागहरुको नाम र काम)
स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण भागहरुको नाम र कामको बारेमा, तलका चार वटा व्याख्यामध्ये, सबैभन्दा िमल्न ेएउटा

छान्नुहोस।्

(1) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण, काट्न ेआमर्ले बनेको हुन्छ।

(2) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण, कटरबाट बनकेो हुन्छ।

(3) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण, खुल्ने र बन्द हुने िसिलन्डरबाट बनेको हुन्छ।

(4) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण, सेन्टर फेर्मले बनेको हुन्छ।

 (NE)



133 

■पर्� नम्बर 17 (स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको पर्कारहरु)
स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको पर्कारहरुको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) क�टङ सामागर्ी, अगा�ड भागको खोल्ने मुखको ए�रया ठूलो गनर् स�कन ेहुनाले, ठेले पिन नचल्न ेस्ट�ल फेर्मबाट बनकेो

सामागर्ी या िनमार्णलाई छुट्याउन उपय�ु छ।

(2) क�टङ सामागर्ी, अगा�ड भागको खोल्ने मुखको ए�रया ठूलो गनर् नस�कन े हुनाले, स्ट�ल फेर्मबाट बनकेो सामागर्ी या
िनमार्णलाई छुट्याउन उपयु� छैन।

(3) अगा�ड भाग "V" आकारमा ग�रएको िच�प्लन गाहर्ो अवस्थामा, अगा�ड भागको खोल्ने मुख सानो हुन्छ तर, कटर भागलाई

िथच्न जरुर� हुने क�टङ सामागर्ी हो।
(4) अगा�ड भाग "V" आकारमा ग�रएको िच�प्लन गाहर्ो अवस्थामा, स्ट�ल फेर्म स्कयार्प आ�दको क�टङमा उपयोगी हुन्न।

■पर्� नम्बर 18 (स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको छनौट र जडान)
स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको चनुाव र जडान सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) पर्योगसँग िमलाएको स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको आकार र क�टङ गन� सामानसँग िमलाएर क�टङ उपकरण प�रमाण
छान्न जरुर� छैन।

(2) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको पर्योग हुने तेलको मातर्ा र मेिसनको तौल (or दर्व्यमान) को ब्यालेन्सले, तलेको पर्ेसर, तौल
अनकूुल बेस मेिसन छान्न जरुर� छैन।

(3) बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक स�कर् टभन्दा, स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण पर्योगको हाइडर्ोिलक सर्ोतलाई िनकालेर, ओइल पर्ेसर

पम्प, बूम, आमर्�ारा स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण पर्योगको हाइडर्ोिलक स�कर् टलाई जडान गनुर् हँुदैन।
(4) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणलाई �पनले बेस मेिसनमा आमर् जडान ग�र, स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण र आमर्को स्ट�ल फेर्म

क�टङ उपकरण पर्योगको हाइडर्ोिलक स�कर् ट र तेल पर्ेसर होज (housu) ले जोडेको हुन्छ।

■पर्� नम्बर 19 (स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको सामान्य कायर् �विध)

स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको सामान्य कायर् �विधको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन
गनुर्होस।्

(1) बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक ओइलको वाम ओइल अपरेसन ग�र, तेलको तापकर्म अिलकित बढेपिछ चलाउने।
(2) तेलको उिचत तापकर्म मातर्ाको लािग, मेकर कम्पनीको म्यानुअलमा ले�खएअनुसार पालना गनुर् जरुर� छैन।

(3) नया ँस्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण सुरुमा पर्योग गदार्, इ�न्जनको चाललाई बढाउने।

(4) नया ँस्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण सुरुमा पर्योग गदार्, िसिलन्डर खुल्न-ेबन्द गन� �स्पडलाई कम गरेर, 1 िमनेट जित बर्के-
इन गन�।

 (NE)



134 

■पर्� नम्बर 20 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)
कायर् समापनपिछ ध्यान �दनपुन� कुराहरुको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण जडान ग�रएको बेस मेिसनलाई, साहर्ो र सुख्खा समतल ठाउँमा रोक्न।े
(2) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणमा लागेको �हलो आ�द पसु्न �झक्न हँुदैन।

(3) स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणलाई आमर् भागबाट छुट्याउन ेबेलामा, सकेसम्म हाइडर्ोिलक ओइलको तापमान धेरै भएकै
अवस्थामा गन�।
(4) तेलको पर्ेसर होज (housu) जोड्ने-खोल्ने बेलामा, हाइडर्ोिलक ओइलमा अरु कुरा िमिसए पिन समस्या हुन्न।

■पर्� नम्बर 21 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)

कायर् समापनपिछ ध्यान �दनपुन� कुराहरुको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) छुट्याइएको स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणलाई बा�हर खुल्लामा भण्डार गन�।

(2) बेस मेिसनमा लागेको �हलो, पानीले पखाल्ने।

(3) तेल भन� आ�द अक� पटकको काम अिघ गन�।
(4) हाइडर्ोिलक िसिलन्डर रड भागलाई, सफा गनुर् हँुदैन।

■पर्� नम्बर 22 (क�ङ्कर्ट कर्सरको �वशेषताहरु)

क�ङ्कर्ट कर्सर पर्योगको क�ङ्कर्ट िनमार्ण भवनको �वघटन �विधका �वशेषताको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट
एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) बर्ेकरको तुलनामा उच्च आवाज हुन्छ।

(2) बर्ेकरको तुलनामा उच्च कम्पन हुन्छ।

(3) बर्ेकरको तुलनामा योग्य हँुदैन।

(4) बर्ेकरको तुलनामा कर्सको टुकर्ाको उडान पिन कम हुन्छ।

■पर्� नम्बर 23 (क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको �वशेषताहरु)

क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको भागहरुका नाम र कामको बारेमा, तलका चार वटा व्याख्यामध्य,े सबैभन्दा िमल्न ेएउटा
छान्नुहोस।्

(1) क�ङ्कर्ट कर्सर (ठूलो क�टंग), कर्िसङ आमर्बाट बनेको हुन्छ।

(2) क�ङ्कर्ट कर्सर (ठूलो क�टंग), कटरमबाट बनकेो हुन्छ।

(3) क�ङ्कर्ट कर्सर (ठूलो क�टंग), सेन्टर फेर्मबाट बनकेो हुन्छ।

(4) क�ङ्कर्ट कर्सर (ठूलो क�टंग), स्वीङ �बय�रङबाट बनेको हुन्छ।
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■पर्� नम्बर 24 (क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको पर्कार)
(क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको पर्कारहरुको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरण (ठुलो क�टंग) भनेको, क�ङ्कर्टबाट बनकेो िनमार्ण र भवन कर्सलाई क�टङ गरेर, सानो क�टंग

पर्शोधन गनर् स�कने बनावटको क�ङ्कर्ट माससम्म कर्िसङ गन� मेिसन हो।

(2) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणमा (ठूलो क�टंग) टिन�ग उपकरण हँुदैन।
(3) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणलाई (साना क�टंग) ठूलो क�टंग मेिसनको अगा�ड पर्योग गन�।
(4) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणमा (सानो क�टंग) कंकर्�ट र फलाम बारलाई छुटाउन स�कन्न।

■पर्� नम्बर 25 (क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको छनोट र जडान)

बर्ेकरको छनोट र जडानको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) पर्योगसँग िमलाएको क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको आकार र कर्िसङ गन� सामानसँग िमलाएर कर्िसङ उपकरणको प�रमाण

छान्न जरुर� छैन।

(2) क�ङ्कर्टबाट बनकेो िनमार्ण, भवनको ठुलो क�टङ संशोधन गनर् स�कन ेप�रमाणसम्म टुकर्ाउने सानो क�टंग मेिसन।
(3) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको सानो क�टंग आ�दले काटेको डन्ड� हालेको ढलान मासलाई सानो कुटेर फलाम र क�ङ्कर्ट

�पसमा छुटाउने ठूलो क�टंग मेिसन।
(4) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको लाग्न ेतेलको मातर्ा र मेन ब�डसँगको ब्यालेन्स, बेस मेिसनको छनोटसँग सम्बन्ध छैन।

■पर्� नम्बर 26 (क�ङ्कर्ट कर्सरको समान्यतयको कायर् �विध)
क�ङ्कर्ट कर्सरको समान्यतयको कायर् �विधको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) क�ङ्कर्ट कर्सरको काममा, कर्िसंग उपकरणको गर्ीस हाल्ने ठाउँमा, गर्ीस नहाले पिन हुन्छ।

(2) नरम जिमन या क�ङ्कर्ट मासको मािथ आ�द, बेस मेिसन ढल्ने सम्भावना भएको अ�स्थर ठाउँमा ध्यान पयुार्एर काम गन�।

(3) कर्लर (कर्लर बले्ट) को िसधा �दशाको काममा, तेस� �दशाको तुलनामा अ�स्थर हुने र मेिसन ब�ड फ्लोट हुने, ढल्ने खतरा

ब�ढ हुन्छ।

(4) कर्िसंग कामको बेलामा गाड्ने काम, कर्िसंग मेिसनको आमर् बे�न्डन्ग �वकार, भाँिचन,ु �पनको जलन हुनु अथवा भाँिचनु र

बेस मेिसनको दाँगको कारण बन्न ेहुनाले गनुर् हँुदैन।
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■पर्� नम्बर 27 (कायर् समापनमा ध्यान �दनपुन� कुराहरु)
कायर् समापनमा ध्यान �दनपुन� कुराहरुको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) खुल्न ेर बन्द हुने िसिलन्डरको बचाउको लािग, काट्न ेआमर्लाई खोलेको अवस्थाको �स्थितमा क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणलाई

जिमनमा जोड्न।े

(2) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणमा जो�डएको �हलो आ�द पसु्न ेसफा गनर् जरुर� छैन।

(3) क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणलाई मेिसनको आमर् भागबाट छुट्याउन ेबेलामा, सकेसम्म हाइडर्ोिलक ओइलको तापमान धेरै 
भएकै अवस्थामा गन�।

(4) तेलको पर्ेशर होज (housu) जोड्ने-खोल्ने आ�द बेलामा, हाइडर्ोिलक ओइलमा अरु कुरा िमिसए पिन समस्या हुन्न।

■पर्� नम्बर 28 (कायर् समापनमा ध्यान �दनपुन� कुराहरु)
कायर् समापनमा ध्यान �दनपुन� कुराहरुको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) िनकािलएको क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणलाई, बा�हर खुल्लामा भण्डार गदार्, वषार्को पानीबाट बचाउने पाल ओढाउन जरुर�

छैन।

(2) बेस मेिसनमा लागेको �हलो, पानीले पखाल्ने।

(3) बेस मेिसनमा तेल थप्ने आ�द अक� पटकको काम अगा�ड गन�।
(4) हाइडर्ोिलक िसिलन्डर रडमा लागेको पानीको थोपा �हलो, त्यितकै रा�ुपछर्।

■पर्� नम्बर 29 (ग्र् याबर मेिसनको �वशेषताहरू)
ग्र् याबर मेिसनको �वशेषताको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) ग्र् याबर मेिसनलाई, काठले बनेको घर आ�दको �वघटन या भग्नावशेष सफा गन� काम आ�दमा पर्योग गनुर्हुन्छ।

(2) कुनै पिन िनमार्ण �वघटन गदार्, हल्ला र �वघटन सामान उड्न ेधेरै हुन्छ।

(3) भग्नावशेष सफा गनर्मा, �बिभन्न तौल, समागर्ी, आकार िमिसएका कुरालाई छुट्याएर सफा गनर्लाई बकेटको पर्योग
पर्भावकार� हुन्छ।

(4) काठ पर्कारको हलुका तौलको �पलर या स्ट�ल फेर्म सामागर्ी, कपडा पर्कारको नरम सामान आ�दलाई स�जलोग�र च्यापरे,

लोड गनर् स�कन्छ।
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■पर्� नम्बर 30 (ग्र् या�बङ उपकरणको भागहरुको नाम र काम)
ग्र् या�बङ उपकरणको भागहरुको नाम र कामको बारेमा, तलका चार वटा व्याख्यामध्य,े सबैभन्दा िमल्न ेएउटा छान्नुहोस।्

(1) ग्र् या�बङ उपकरण, िगर्�पङ आमर् आ�दले बनेको हुन्छ।

(2) ग्र् या�बङ उपकरण, ग्र् याब िलङ्क आ�दले बनेको हुन्छ।

(3) ग्र् या�बङ उपकरण, सेन्टर फेर्मले आ�दले बनकेो हुन्छ।

(4) ग्र् या�बङ उपकरण, मािथल्लो फेर्म आ�दले बनेको हुन्छ।

■पर्� नम्बर 31 (ग्र् या�बङ उपकरणको पर्कारहरु)
ग्र् या�बङ उपकरणको पर्कारहरुको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) टिन�ग उपकरण जडान ग�रएको, आन्त�रक िसिलन्डर अपरे�टङ टाइप ग्र् या�बङ उपकरणलाई, आन्त�रक िसिलन्डरको

स्वीङ र हाइडर्ोिलक टनर्को, ग्र् या�बङ एन्गल या सूक्ष्म स्थान िन�य गनर् स्वतन्तर्ले स�कन्छ।

(2) आन्त�रक िसिलन्डरको स्वीङमा, ग्र् या�बङ एन्गलको समायोजना गनर् स�कन्न।

(3) बा�हर� िसिलन्डर अपरे�टङ टाइपमा, ग्र् या�बङ एन्गलको समायोजनालाई अटोम्या�ट गनर् स�कन्छ।

(4) ग्र् या�बङ उपकरण र बेस मेिसन जोडेमा, सुदृढ�करण गनर् जरुर� कुरा छैन।

■पर्� नम्बर 32 (ग्र् या�बङ उपकरणको छनोट र जडान)

ग्र् या�बङ उपकरणको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) पर्योगअनुसार िमलाइएको ग्र् या�बङ उपकरणको आकार र च्याप्न ेसामानसँग िमलाइएको ग्र् या�बङ उपकरणको साइजको

सम्बन्ध छैन।

(2) ग्र् या�बङ उपकरणको लाग्ने तेलको मातर्ा र मेन ब�डको उचाल्न ेतौलसँगको सन्तुलनले, तेल पर्ेसर, उचाल्न ेश��लाई

उपयु� हाइडर्ोिलक साबेलको छनोट गनर् जरुर� छैन।

(3) बेस मेिसनको हाइडर्ोिलक स�कर् टभन्दा, ग्र् या�बङ उपकरण पर्योगको हाइडर्ोिलक सर्ोतलाई िनकालेर, ओइल पर्ेसर पम्प, बमू,
आमर्�ारा ग्र् या�बङ उपकरण पर्योगको हाइडर्ोिलक स�कर् टलाई जडान गनर्।

(4) बेस मेिसनअनुसार, तेल पर्सेर भल्भ र �रिलफ भल्भको थप जडान जरुर� हुने सम्भावना छैन।
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■पर्� नम्बर 33 (ग्र् याबर मेिसनको सामान्य कायर् �विध)
ग्र् याबर मेिसनको सामान्य कायर् �विधको सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) ग्र् याबरको काममा, ग्र् या�बङ उपकरणको गर्ीस हाल्ने ठाउँमा, गर्ीस नहाले पिन हुन्छ।

(2) नरम जिमन या क�ङ्कर्ट मासको मािथ आ�द, बेस मेिसन ढल्ने सम्भावना भएको अ�स्थर ठाउँमा एकदम ध्यान पयुार्एर

काम गन�।
(3) कर्लर (कर्लर बले्ट) को िसधा �दशाको काममा, तेस� �दशाको तुलनामा अ�स्थर हुने र मेिसन ब�ड फ्लोट हुने, ढल्ने खतरा

ब�ढ हुन्छ।

(4) ग्र् याबर कामको बेलामा गाड्ने काम, ग्र् याबर मेिसनको आमर् बे�न्डन्ग �वकार, भािँचन,ु �पनको जलन हुनु अथवा बसे
मेिसनको दाँगको कारण बन्न ेहुनाले गनुर् हँुदैन।

■पर्� नम्बर 34 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)
कायर् समापनपिछ ध्यान �दनपुन� कुराहरुको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1)ग्र् या�बङ उपकरण जडान ग�रएको बेस मेिसनलाई, साहर्ो र सुख्खा समतल ठाउँमा रोक्न।े
(2) ग्र् या�बङ उपकरणमा लागेको �हलो आ�द पसु्न �झक्न हँुदैन।

(3) ग्र् या�बङ उपकरणलाई बेस मेिसनको आमर् भागबाट छुट्याउन ेबेलामा, सकेसम्म हाइडर्ोिलक ओइलको तापमान धेरै भएकै
अवस्थामा गन�।

(4) तेलको पर्ेसर होज (housu) लाई हाल्न ेिनकाल्न ेबेला आ�दमा, हाइडर्ोिलक ओइलमा फोहर निमिसने ग�र, �वशेष ध्यान

�दन।े

■पर्� नम्बर 35 (अट्याचमेन्टको िनकाल्दा)
अट्याचमेन्ट िनकालको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) अट्याचमेन्ट जोड्न ेर िनकाल्ने कामको लािग, कायर् िनद�शकको पर्त्यक्ष िनद�शन जरुर� हँुदैन।
(2) �वघटन कामका मेिसनको म्यानअुल आ�दमा तो�कएको रोललाई पालना ग�र, अट्याचमेन्टको जडान कायर् र छुटाउन ेकायर्

गन�।

(3) आमर्, बूम आ�द नखस्न,े नढल्ने ग�र, सुरक्षा �पलर, सुरक्षा ब्लक आ�दको पर्योग गनर् जरुर� छैन।

(4) अट्याचमेन्ट �बिगर्न आ�दबाट बचाउनको लािग बोडर् पर्योग गनुर् हँुदैन।
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■पर्� नम्बर 36 (लो�डंग, अन-लो�डंग)
लो�डंग, अन-लो�डंगको बारेमा तलको चार वटा व्याख्यामध्य,े सह� जवाफ एउटा छान्नुहोस।्

(1) �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनलाई टेर्लर अथवा टर्क आ�दमा चढाएर चल्दा, िनमार्ण मेिसन टर्ान्स्फर �वशेषको सवार�
साधनलाई पर्योग गनर् जरुर� छैन।

(2) टर्ान्सफर गन� �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको लो�डंग, अनलो�डंगलाई कायर् िनद�शक र उहाँअनुसारको िनद�शन अन्तगर्त

गनुर्पद�न।

(3) लो�डंग, अनलो�डंग गन� ठाउँमा, िनयमअनुसार तल-मािथ भएको कमजोर जिमनमा गन�।

(4) एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा सान� सवार� साधन आ�दको सामान रा�े ठाउँमा जोड्न ेउकालो चढ्ने उपकरण (रोड बोडर्) लाई,
कर्लर अथवा टायरको घुमाईअनुसार, उकालो चढ्ने उपकरण सामान रा�े ठाउँबाट नछु�टन ेग�र, नङ भएको उकालो चढ्ने
उपकरणलाई पर्योग गन�।

■पर्� नम्बर 37 (स्वचािलत भई टर्ान्स्फर गदार्)

स्वचािलत भई टर्ान्सफर गदार्को सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) नरम बाटोमा चलाउँदा, बाटोको छेउ भ�त्कनेमा ध्यान �दनुपद�न।

(2) मानव �बनाको कर्िसङ या चौडाई साघँुरो ठाउँमा कर्स गदार्, सुर�क्षत छ भन्न ेकुरा िन�य गनर् जरुर� छैन।

(3) �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनले, रेलमागर् ओभरहेड लाइन या �बजुलीको तार अथवा पुलको �बम आ�दको तलबाट चलाउँदा,
बूमको अगा�ड भागले नछुन ेग�र आ�द, छुट्याउन ेदरू�लाई पयार्� िन�य गनर् जरुर� छैन।

(4) केह�ग�र, �वघटन कामको िनमार्ण मेिसन स्वचािलत गरेर टर्ान्सफर गनुर्परेमा, सडक यातायात ऐन, सडक ढुवानी सवार�
साधन ऐन, सवार� साधन पर्ितबन्ध आदेश आ�दको सम्ब�न्धत काननुलाई अिनवायर् पालना ग�र चलाउन ुपछर्।
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चरण 5. �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्त

■पर्� नम्बर 38 (जाचँ, ममर्त गदार् सामान्य रुपमा सावधानी अपनाउनपुन� कुराहरू)
जाँच, ममर्तको बारेमा, तलका चार वटा व्याख्यामध्य ेठ�क उ�र एउटा छान्नुहोस।्

(1) �फल्डमा जाचँ र ममर्त गदार्, अप-डाउन भएको ठाउँमा �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनलाई रोकेर गन�।
(2) �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको हरेक अपरेशन उपकरणमा सुरक्षा लक, बर्के िन�य लगाउने।

(3) �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको ममर्तका लािग, कायर् िनद�शकको िनद�शनअनुसार गनर् जरुर� हँुदैन।
(4) जाँच, ममर्त गन� कायर् स्थलमा, सम्ब�न्धत व्य�� बाहेकलाई पर्वेश िनषेध गनर् जरुर� छैन।

■पर्� नम्बर 39 (इ�न्जन शुरु गनुर् अिघको)
इ�न्जन शुरु गनुर् अिघको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) जिमनमा पानी या तेल चहुानको बाकँ� नभएको कुरा, पाइपचाटको चुहान नभएको कुरा। बेस मेिसनलाई घुमेर जाँच गन�।
(2) रे�डएटर क्याप खोलेर, पानी खाली हुनुपन� कुरा जाँच गन�।

(3) तेल, काम स�कनअुिघ थप भरेर, काम समापनपिछ तेल ट्याङकको पानी �झक्ने।

(4) टायरको एयर पर्ेसरलाई काम समापनपिछको टायर तातो भएको समयमा नाप्ने।

■पर्� नम्बर 40 (इ�न्जन शुरु भएपिछ)
इ�न्जन शुरु भएपिछको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) इ�न्जन शुरु भएपिछ पयार्� आइडिलङ ग�र, पर्त्येक साधनको सूचक र मिनट�रङ िसस्टमको अवस्थालाई जाँच गन�।
(2) इ�न्जन रोक्दा पानी, तेलको चुहावट नभएमा, इ�न्जन शुरु गदार् तेल च�ुहन ेगद�न।

(3) लो-आइडिलङ, हाइ-आइडिलङ, फूल स्टल र घुमाउन े�स्पडलाई प�रवतर्न गरेर, त्यो समयमा धुवाकँो रंग, इ�न्जनको आवाज,
धुवाकँो गन्धका साथ ैहल्लाईमा असामान्यता नभएको कुरा जाँच गनर् जरुर� छैन।

(4) अट्याचमेन्ट, आमर्, बूम आ�द रामर्ोसँग चलेको कुरा जाचँ गनर् जरुर� छैन।
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■पर्� नम्बर 41 (कायर् समापनपिछ)
कायर् समापनपिछको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) फ्लोर-बोडर्, पेडल, िलभर आ�दमा �हलो या तेल लागेको छ भने, िच�प्लन सक्न ेहुनाले, रामर्ोसँग पुछ्न।े
(3) तेललाई थप भनर्, इ�न्जनलाई नरो�क भन�।

(3) पा�कर् न्ग ठाउँ, समतल ठाउँ भएमा, ढुङ्गा खस्ने, पानी बढ्ने, प�हरो जाने आ�दको खतरा भएको ठाउँमा पिन हुन्छ।

(4) बा�हर खुल्ला भए मेिसनमा पाल ओढाउन ुजरुर� छैन।
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चरण 6. �वघटन काम सम्ब�न्धत कुराहरु

■पर्� नम्बर 42 (सवार� साधन सुर�क्षत चलाउनको लािग ज्ञान)
सवार� साधन सुर�क्षत चलाउनको लािग ज्ञानको बारे एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) चालकले, सुरक्षात्मक टोपी या सुरक्षा उपकरण लगाउन जरुर� छैन।

(2) चालकले, िसट बले्ट लगाउन जरुर� छैन।

(3) चालकले, योग्यतापतर्को कपी (नकल) बोकेर साधन चलाउने।
(4) काम शुरु गनुर्अिघ जाँच अिनवायर् गन�, असामान्यता भएको िन�य गन�।

■पर्� नम्बर 43 (साइन, िनद�शनको महत्वपूणर् कुराहरू)
साइन, िनद�शनको महत्वपूणर् कुराहरूको बारे एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) �वघटन कामको मेिसन चलाउदा, िनयमअनुसार साइन अथवा मागर्दशर्कको साइन, मागर्दशर्नअनुसार नगरेपिन हुन्छ।

(2) चालकले काम शुरु गनुर् अिघ, अगा�ड नै साइन अथवा मागर्दशर्क र अरू िनमार्ण मेिसन आ�दको कायर् स्थान, कामदारको

कायर् स्थान, खतरनाक स्थानका साथ ैसाइन गन� त�रकाको बारेमा पयार्� कुराकानी गनुर् जरुर� छैन।

(3) साइन गन� व्य�� या मागर्दशर्कलाई, तो�कएको व्य��लाई �जम्मेदार ब्य��बाट चयन ग�रँदैन त्यसैले, त्यस ब्य��को

साइन, िनद�शनमा डर्ाइिभङ्ग गनर् जरुर� छैन।

(4) मागर्दशर्कले, चालक अथवा कामदारबाट हेदार् स�जलोग�र, िचन्ने लुगा लगाईका साथ ैकायर् स्थानमा काम गन�।
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चरण 7. मेकािनक्स र �बजुली सम्ब�न्धत ज्ञान

■पर्� नम्बर 44 (श��को मुमेन्ट)
श��को मुमेन्ट बारे एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) टनेलिभतर्को ढुङ्गालाई बर्केरले फुटाउँदा, बर्ेकरलाई ढालौ झै ग�र काम गन� मुमेन्ट अव�स्थत हुन्छ।

(2) ग्र् याबर पर्योग ग�र, कङकर्�ट डेबर्ी (gara) आ�दको सामान च्याप्दा, मेिसनलाई ढालौ झै ग�र काम गन� मुमेन्ट अव�स्थत

हुन्छ।

(3) मेिसनबाट न�ज�कएको स्थानमा भएको सामानलाई च्याप्दा, मेिसनलाई ढालौ झै ग�र काम गन� मुमेन्ट ठूलो भइ, मेिसन
ढल्ने खतरा बढ्छ।

(4) �विश� �वघटन कामको मेिसनको, बूमको एनग्लअनसुार मेिसनको �स्थरता घट�, ढल्ने सम्भावना हुन्छ।

■पर्� नम्बर 45 (गुरुत्वाकषर्णको केन्दर्)
गुरुत्वाकषर्णको केन्दर्को सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) वस्तुलाई मिसनोग�र �बभाजन गरेर सोच्दा, �बभाजन ग�रएको हरेक भागमा गुरुत्वाकषर्ण पर्योग हुन्न।
(2) वस्तुमा धेरै समानान्तर बलले (गुरुत्वाकषर्ण) पर्योग ग�ररहेको दे�खन सक्छ र यो श��को संय�ु श�� खोजेमा, यो वस्तुमा

पर्योग हुने गुरुत्वाकषर्ण तसथर् वस्तकुो तौलसँग एकै हुन्छ।

(3) गुरुत्वाकषर्णको केन्दर् भनकेो, एउटा वस्तकुो, तल-माथी हुने पोइन्ट भई, वस्तकुो स्थान या रा�े त�रकाअनुसार प�रवतर्न
भएमा, गुरुत्वाकषर्ण को केन्दर् पिन प�रवतर्न हुन्छ।

(4) वस्तकुो गित (वस्तु स्वयमको घुम्न ेश�� बाहेकलाई सोच्ने।) लाई मेिसनर� तरहले िलई, त्यस वस्तकुो कुल तौललाई

गुरुत्वाकषर्णको केन्दर्मा जम्मा गय� भने, �बचार गनर् स�कन्न।

■पर्� नम्बर 46 (जडता)
जडताको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) सैदा�न्तक �हसाबले, एकाएक शुरू गदार्, एकाएक रोकेपिन हुन्छ तर, एकाएक शुरू गय� भने, चालक अगा�डप�ट्ट हु��ई,
एकाएक रोक्यो भने, चालक पछा�ड ढलेको जस्तो हुन्छ।

(2) वस्तुमा बा�हरबाट श��को पर्योग नगरेसम्म, गितिशल समयमा, त्यसैग�र गितलाई िनरन्तरता �दन खोज्न ेपर्कृित भई,

यसलाई जडता भिनन्छ।

(3) गितिशल वस्तकुो चाल या गितको �दशा प�रवतर्न गनर्लाई, बा�हरबाटको श�� हुन जरुर� छ र, चालको प�रवतर्न जित

ठूलो छ या वस्तकुो तौलअनुसार, यस्मा लाग्ने श�� पिन ठूलो हुन्छ।

(4) साधन चिलरहेको बेलामा �वघटन कामको मेिसनमा, जडता श��को काम, �स्पड बढाए जित जडता श��लाई बढाई, जडता

श�� गितको 3घन (क्युब) को अनुपातमा ठूलो हुन्छ।
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■पर्� नम्बर 47 (केन्दर्ापसारक श��, केन्दर्�करण श��)
केन्दर्ापसारक श��, से�न्टर्�पटल श��को सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) सामानलाई बाधकेो डोर�को एकपट्ट� समातेर, सामानमा घुमाउरो गित गरेमा, हात चाँ�ह सामान भएको �दशाभन्दा उल्टो
�दशामा तािनन्छ।

(2) सामानलाई िछटो बाध्यो भने, हात चा�हं अझै कमजोरग�र तािनएको महसुस हुन्छ।

(3) वस्तुलाई गोलाकार गित गराउन ेश��लाई केन्दर्ापसारक श�� भिनन्छ, यससँग श��को मातर्ा एकै भई, �दशा �बप�रत
भएको श��लाई केन्दर्�करण श�� भिनन्छ।

(4) �वघटन कामको मेिसनले ठाडो िभर ओिलर्दा, एकाएक स्टे�रङ काट्दा गुरुत्वाकषर्णमा केन्दर्ापसारक श��ले काम ग�र,

बा�हर� भागमा जोडले तािनएर, ढल्नको खतरा ठूलो हुन्छ।

■पर्� नम्बर 48 (घषर्ण)
घषर्णकोबारे एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) वस्तु र वस्तु धोट्यो भने, घषर्ण श�� भन्न ेपर्ितरोध धट्छ।

(2) वस्तुलाई भु� या बोडर्को मािथ राखी, सो वस्तुलाई ठेल्न ेतान्ने गरेर हल्लायो भने, के�ह हदभन्दा कमको श��ले ठेले पिन
चल्दैन, तर त्योभन्दा बढ� श��ले ठेले भने चल्न शुरु गछर्।

(3) घषर्णले श�� िसधा श�� र ठो�क्कन ेसतहको अवस्थासँग सम्बन्ध ग�र, ठो�क्कने सतहक नापसँग सम्ब�न्धत छैन।

(4) साधन चिलराख्दा, रोकेको समयमाभन्दा ब�ढ बर्के लाग्न स�जलो हुन्छ।

■पर्� नम्बर 49 (ब्याटर्�को पर्बन्ध)
ब्याटर्� पर्बन्धकोबारे, तलका चार वटा व्याख्यामध्य ेठ�क उ�र एउटा छान्नुहोस।्

(1) सध� धुलो या फोहरलाई �झक�, सफा रा� जरुर� छैन।

(2) �ड�स्टल पानी धैरै हाले पिन हुन्छ।

(3) चा�हनेभन्दा ब�ढ, �बजुलीको �डस्चाजर् नगन�।
(4) हेलचेकर्ाई ग�र चलाए पिन समस्या हँुदैन।
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■पर्� नम्बर 50 (ब्याटर्�को पर्बन्ध)
ब्याटर्� पर्बन्धकोबारे, तलका चार वटा व्याख्यामध्य ेठ�क उ�र एउटा छान्नुहोस।्

(1) छोएर �बिगर्न न�दन, टिमर्नललाई बेलाबेलामा बाध्न जरुर� छैन।

(2) स्पानर आ�दले प�ड्कने (सट हुने) नहुने ग�र ध्यान �दने।

(3) सापेक्ष मातर्ा नाप ग�र, 1.22 ब�ढ भएमा तरुुन्त चाजर् गन�।
(4) ब्याटर्� टेस्टरले �बजुली पर्ेसर नाप्न जरुर� छैन।

 (NE)



146 

चरण 8. संरचनाको पर्कार र �वघटन �विध

■पर्� नम्बर 51 (डन्ड� हालेको ढलान (RC संरचना))
डन्ड� हालेको ढलान (RC संरचना) सन्दभर्मा, िनम्न 4 व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) गैर ज्वलनशील भएकोले आगो पर्ितरोधन िनमार्ण आ�द िनमार्ण गनर् स�कंदैन।

(2) िनमार्णको आकार सम्बन्धी स्वतन्तर्ता कम हुन्छ।

(3) िसमेन्टको अलकाली पदाथर्ले फलामको �खयालाई रोकथाम नगन� हुनाले, िनमार्णको उमेर छोटो हुन्छ।

(4) कंकर्�ट खुम्चेर च�कर् एमा, फलाम सडेर, सामागर्ीको बिलयोपन घट्छ।

■पर्� नम्बर 52 (काठ िनमार्ण संरचनाको �वघटन कायर् �विध)
काठ िनमार्ण संरचनाको �वघटन कायर् �विधको सुरक्षा उपकरण आ�दको बारे, तलका चार वटा व्याख्यामध्य ेठ�क उ�र एउटा

छान्नुहोस।्

(1) सामागर्ी छुट्याउन ेकामलाई स�ह त�रकामा गनर्को लािग, म्यानअुल कायर् �विध उपय�ु छैन।

(2) मेकािनकल कायर् �विध मातर्ले िनमार्ण गन� कुरा, उत्पा�दत ��तीयक सामागर्ीको �रसाइकलमा समस्या हुन्छ तर, िनमार्ण
कामसँग सम्ब�न्धत �रसाइकल आ�दको कानुनमा (िनमार्ण कायर् �रसाइकल एन) सै�ा�न्तक �हसाबले िनषेध ग�रएको

छैन।

(3) सामान्यतयाको �वघटन कायर्, म्यानुअल कायर् �विध र मेकािनकल कायर् �विधको बीच कुन ैएकले गन�।
(4) आधारभूत कंकर्�ट आ�दको ग्र् या�बङ उपकरणले �वघटन गन� भनकेो, अनावश्यक पर्योग हुनेहुनाले, �वभाजन कर्सर आ�द

पर्योग गन�।

■पर्� नम्बर 53 (सडक पेभमेन्टको �वघटन �विध)

सडक पेभमेन्टको �वघटन �विधबारे एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) सडकको पछा�ड भाग या तल्लो भागको भत्काउनमा, ठूलो साइजको बर्ेकर �विध अथवा �ान्ड बर्केर �विधको पर्योग हुन्छ।

(2) पेभमेन्ट �वघटन कामको कर्सर मेिसन पर्योग गनुर् हँुदैन।
(3) कङ�कर्ट पेभमेन्टको �वघटन �विधमा ठूलो साइजको बर्ेकर �विध, �ान्ड बर्केर �विध, कटर �विध, कोर �डर्ल आ�द हुन्छ।

(4) ईटा पेभमेन्टको �वघटन �विध भनेर िनधार्�रत ग�रएको कुरा छैन तर, ठूलो साइजको बर्केर �विध, �ान्ड बर्केर �विध आ�द

छ।
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चरण 9. लागू कानून र िनयमहरू

■पर्� नम्बर 54 (िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa))
िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa) को सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन

गनुर्होस।्

(1) व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको बारेमा, स्वास्थ्य, शर्म र कल्याण मन्तर्ालयको काननुअनसुार

तो�कएको, िनयिमत आत्मा िन�रक्षण गन�का साथ रेकडर् गनुर्पन� हुन्छ।

(2) व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको बारेमा, िशक्षा मन्तर्ालयको कानुनअनुसार तो�कएको, िनयिमत
आत्मा िन�रक्षण गन� र नितजालाई रेकडर् गन�।

(3) व्यवसायीले, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको बारेमा, स्वास्थ, शर्म र कल्याण मन्तर्ालय कानुनअनुसार तो�कएको

िनयिमत आत्मा िन�रक्षण गन� र नितजालाई रेकडर् गनर् जरुर� छैन।

(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 55 (पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पनु: जार� आ�द)
पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आ�दको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन

गनुर्होस।्

(1) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� गनर् स�कंदैन।

(2) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् हराएको या �बगारेमा, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आवेदनलाई पर्ा�विधक

पर्िशक्षण पर्माणपतर्को �वतरण �जम्मा िलएको दतार् ग�रएको पर्िशक्षण संस्थामा बुझाएमा, पनु: जार� हुन सक्छ।

(3) पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् हराएको या �बगारेमा, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पुन: जार� आवदेनलाई शर्म, स्वास्थ्य
तथा कल्याण मन्तर्ालयमा बुझाएमा, पनु: जार� हुन सक्छ।

(4) नाम प�रवतर्न भएमा, पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर्मा प�रवतर्न गनर् िमल्दैन।
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■पर्� नम्बर 56 (हेडलाइटको स्थापना)
हेडलाइटको स्थापनको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनमा हेडलाइटको जडान गनुर् जरुर� छैन।

(2) कामलाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग चा�हन ेलाइटको मातर्ा कायम रा�खएको ठाउँमा पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको

िनमार्ण मेिसनमा पिन, हेडलाइट जडान गनुर्पछर्।
(3) कामलाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग चा�हने लाइटको मातर्ा कायम रा�खएको ठाउँमा पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको

िनमार्ण मेिसनमा, हेडलाइट जडान गनुर् पद�न।

(4) कामलाई सुर�क्षत �हसाबले गनर्को लािग चा�हने लाइटको मातर्ा कायम रा�खएको ठाउँमा पर्योग गन� सवार� साधन पर्कारको

िनमार्ण मेिसनमा चा�हं, हेडलाइट जडान नगरे पिन हुन्छ।

■पर्� नम्बर 57 (िनधार्�रत �स्पड)
िनधार्�रत �स्पडको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

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

(3) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, फरा�कलो ठाउँ भएमा िनधार्�रत �स्पडभन्दा ब�ढमा सवार� साधन

पर्कारको िनमार्ण मेिसन चलाउँदा पिन हुन्छ।

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

■पर्� नम्बर 58 (प�ल्टनबाट रोकथाम आ�द)

प�ल्टनबाट रोकथाम आ�दको सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्येबाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन पर्योग गर� काम हँुदा, सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन प�ल्टन या पल्टेर हुने

कामदारलाई खतराको रोकथामको लािग जरुर� उपायहरू अपनाउन जरुर� छैन।

(2) बाटोको छेउ, स्लोप आ�दमा सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई पर्योग ग�र काम गदार्, त्यो सवार� साधन पर्कारको

िनमार्ण मेिसन पल्ट� या खसी कामदारहरुलाई हुने खतराको सम्भावना भएकोमा पिन, मागर्दशर्क रा� जरुर� छैन।

(3) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, मागर्दशर्कले गरेको मागर्दशर्नलाई पालना गनुर्पछर्।
(4) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको चालकले, मागर्दशर्कले गरेको िनद�शनलाई पालना गनर् जरुर� छैन।
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■पर्� नम्बर 59 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको टर्ान्सफर)
सवार� साधन ढाँचाको िनमार्ण मेिसनको टर्ान्सफर सम्ब�न्धत, तलका चार वटा व्याख्यामध्य ेठ�क उ�र एउटा छान्नुहोस।्

(1) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई टर्ान्सफर गनर्को लािग ढुवानी साधन आ�दमा लोड अनलोड गदार्, रोड बोडर्,
�फिलङ (morido) आ�द पर्योग गदार्, लोड अनलोडलाई, समथत र बिलयो ठाउँमा राखी गनुर्पछर्।

(2) सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनलाई टर्ान्सफर गनर्को लािग ढुवानी साधन आ�दमा लोड अनलोड गदार्, रोड बोडर्,
�फिलङ (morido) आ�द पर्योग गदार्, लोड अनलोडलाई, समथत र बिलयो ठाउँमा राखी गनुर् जरुर� छैन।

(3) उकालो पर्योग गदार्, पयार्� लामो, फरा�कलो र बिलयो रोड बोडर् पर्योग गनर् जरुर� छैन।

(4) �फिलङ (morido), अस्थायी बोडर्लाई पर्योग गर�, पयार्� फरा�कलो र बिलयो साथ ैउिचत स्लोप बनाउन जरुर� छैन।

■पर्� नम्बर 60 (मेिसन आ�द सापट �दनेले िलनुपन� मापन)
मेिसन आ�द सापट �दनेले िलनपुन� मापन सन्दभर्मा, िनम्न चार व्याख्याहरूमध्यबेाट एउटा सह� व्याख्या चयन गनुर्होस।्

(1) मेिसन आ�द सापट �दनेले, अरु व्यवसायीलाई सापट �दने बेलामा, सो मेिसन आ�द अगा�ड जाँच गनर् जरुर� छैन।

(2) मेिसन आ�द सापट �दनेले, अरु व्यवसायीलाई सापट �दने बेलामा, सो मेिसन आ�द अगा�ड जाचँ ग�र, असामान्य केह�

भएमा, ममर्त, त्यसबाहेक जरुर� जडान गनर् जरुर� छ।

(3) मेिसन आ�द सापट �दनेले, अरु व्यवसायीलाई सापट �दन ेबेलामा, सापट िलने व्यवसायीको लािग सो मेिसन आ�दको

क्षमता आ�द प�ुी ग�रएको कागजपतर् �दन जरुर� छैन।

(4) मेिसन आ�द सापट �दनेले, अरु व्यवसायीलाई सापट �दन ेबेलामा, सापट िलने व्यवसायीको लािग सो मेिसन आ�दको

�वशेषताहरु र त्यसबाहेक पर्योग गदार् ध्यान गनुर्पन� कुराहरू आ�द पु�ी ग�रएको कागजपतर् �दन जरुर� छैन।

 (NE)



150 

उ�र
चरण 1. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी पर्ार�म्भक ज्ञान

■पर्� नम्बर 1 (�वघटन मेिसनका पर्कार र पर्योग (�वशेषता) आ�द) ······························ : (4)

■पर्� नम्बर 2 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसन सम्बन्धी शब्दहरु)······················· : (4)

चरण 2. सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको मोटर र हाइडर्ोिलक िसस्टम

■पर्� नम्बर 3 (पर्ाइम मुभर)  ······································································· : (2)

■पर्� नम्बर 4 (इन्धन, इ�न्जन ओइल)  ··························································· : (4)
■पर्� नम्बर 5 (हाइडर्ोिलक िसस्टम)  ······························································· : (2)

चरण 3. �वघटन मेिसनको चाल सम्बन्धी उपकरणको संरचना

■पर्� नम्बर 6 (अन्डरक्या�रज उपकरण)  ························································· : (1)
■पर्� नम्बर 7 (�वघटन मेिसनको सुरक्षा उपकरण आ�द)  ········································ : (2)

 (NE)



151 

चरण 4 �वघटन पर्योगको अट्याचमेन्ट �जडेको कामसँग सम्ब�न्धत उपकरणहरूको पर्बन्ध 
आ�द

■पर्� नम्बर 8 (बर्ेकरको छनौट र जडान)  ·························································· : (4)
■पर्� नम्बर 9 (बर्ेकरको �वशेषता)  ································································· : (1)
■पर्� नम्बर 10 (बर्केरको पर्कार)  ··································································· : (1)

■पर्� नम्बर 11 (बर्केरको सञ्चालन आ�द)  ························································ : (2)
■पर्� नम्बर 12 (बर्केरको सामान्य कायर् �विध)  ··················································· : (1)
■पर्� नम्बर 13 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)  ····································· : (4)

■पर्� नम्बर 14 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)  ····································· : (2)
■पर्� नम्बर 15 (स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको �वशेषताहरू)  ······································ : (3)
■पर्� नम्बर 16 (स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरण भागहरुको नाम र काम)  ·························· : (4)

■पर्� नम्बर 17 (स्ट�ल फेर्म क�टङ उपकरणको पर्कारहरु)  ······································· : (1)
■पर्� नम्बर 18 (स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको छनौट र जडान)  ·································· : (4)
■पर्� नम्बर 19 (स्ट�ल फेर्म क�टङ मेिसनको सामान्य कायर् �विध)  ····························· : (1)

■पर्� नम्बर 20 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)  ····································· : (1)
■पर्� नम्बर 21 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)  ····································· : (2)
■पर्� नम्बर 22 (क�ङ्कर्ट कर्सरको �वशेषताहरु) ··················································· : (4)

■पर्� नम्बर 23 (क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको �वशेषताहरु)········································ : (3)
■पर्� नम्बर 24 (क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको पर्कार) ·············································· : (1)
■पर्� नम्बर 25 (क�ङ्कर्ट कर्िसङ उपकरणको छनोट र जडान) ···································· : (1)

■पर्� नम्बर 26 (क�ङ्कर्ट कर्सरको समान्यतयको कायर् �विध) ···································· : (4)
■पर्� नम्बर 27 (कायर् समापनमा ध्यान �दनपुन� कुराहरु)  ······································· : (1)
■पर्� नम्बर 28 (कायर् समापनमा ध्यान �दनपुन� कुराहरु)  ······································· : (2)

■पर्� नम्बर 29 (ग्र् याबर मेिसनको �वशेषताहरू)  ················································· : (4)
■पर्� नम्बर 30 (ग्र् या�बङ उपकरणको भागहरुको नाम र काम) ·································· : (3)
■पर्� नम्बर 31 (ग्र् या�बङ उपकरणको पर्कारहरु)  ················································· : (1)

■पर्� नम्बर 32 (ग्र् या�बङ उपकरणको छनोट र जडान) ··········································· : (3)
■पर्� नम्बर 33 (ग्र् याबर मेिसनको सामान्य कायर् �विध)  ········································ : (4)
■पर्� नम्बर 34 (कायर् समापनपिछ ध्यान �दनुपन� कुराहरु)  ····································· : (4)

■पर्� नम्बर 35 (अट्याचमेन्टको िनकाल्दा)  ······················································ : (2)
■पर्� नम्बर 36 (लो�डंग, अन-लो�डंग)  ···························································· : (4)
■पर्� नम्बर 37 (स्वचािलत भई टर्ान्स्फर गदार्) ··················································· : (4)

 (NE)



152 

चरण 5. �वघटन कामको िनमार्ण मेिसनको जाँच र ममर्त

■पर्� नम्बर 38 (जाचँ, ममर्त गदार् सामान्य रुपमा सावधानी अपनाउनपुन� कुराहरू)  ·········· : (2)
■पर्� नम्बर 39 (इ�न्जन शुरु गनुर् अिघको) ························································· : (1)

■पर्� नम्बर 40 (इ�न्जन शुरु भएपिछ) ····························································· : (1)
■पर्� नम्बर 41 (कायर् समापनपिछ) ······························································· : (1)

चरण 6. �वघटन काम सम्ब�न्धत कुराहरु

■पर्� नम्बर 42 (सवार� साधन सुर�क्षत चलाउनको लािग ज्ञान)  ································ : (4)
■पर्� नम्बर 43 (साइन, िनद�शनको महत्वपूणर् कुराहरू)  ········································· : (4)

चरण 7. मेकािनक्स र �बजुली सम्ब�न्धत ज्ञान

■पर्� नम्बर 44 (श��को मुमेन्ट)  ································································· : (3)

■पर्� नम्बर 45 (गुरुत्वाकषर्णको केन्दर्) ··························································· : (2)
■पर्� नम्बर 46 (जडता)  ············································································ : (3)
■पर्� नम्बर 47 (केन्दर्ापसारक श��, केन्दर्�करण श��) ········································· : (4)

■पर्� नम्बर 48 (घषर्ण)  ············································································ : (4)
■पर्� नम्बर 49 (ब्याटर्�को पर्बन्ध)  ································································· : (3)
■पर्� नम्बर 50 (ब्याटर्�को पर्बन्ध)  ································································· : (2)

चरण 8. संरचनाको पर्कार र �वघटन �विध

■पर्� नम्बर 51 (डन्ड� हालेको ढलान (RC संरचना))  ············································ : (4)

■पर्� नम्बर 52 (काठ िनमार्ण संरचनाको �वघटन कायर् �विध)  ·································· : (4)
■पर्� नम्बर 53 (सडक पेभमेन्टको �वघटन �विध)  ··············································· : (2)

 (NE)



153 

चरण 9. लागू कानून र िनयमहरू

■पर्� नम्बर 54 (िनयिमत आत्म-िनर�क्षण (teiki jishu kensa))  ···························· : (1)
■पर्� नम्बर 55 (पर्ा�विधक पर्िशक्षण पर्माणपतर् पनु: जार� आ�द) ································· : (2)

■पर्� नम्बर 56 (हेडलाइटको स्थापना)  ···························································· : (4)
■पर्� नम्बर 57 (िनधार्�रत �स्पड)  ································································· : (1)
■पर्� नम्बर 58 (प�ल्टनबाट रोकथाम आ�द)  ····················································· : (3)

■पर्� नम्बर 59 (सवार� साधन पर्कारको िनमार्ण मेिसनको टर्ान्सफर)  ·························· : (1)
■पर्� नम्बर 60 (मेिसन आ�द सापट �दनेले िलनुपन� मापन)  ···································· : (2)

 (NE)


	解体用_補助テキスト_ネパール語.pdfから挿入したしおり
	解体用_補助テキスト_ネパール語.pdf
	1. सवारी साधन प्रकारको निर्माण मेसिन सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान
	1.1. विघटन मेसिनका प्रकार र प्रयोग (विशेषता) आदि (पाठ्यपुस्तक p.2)
	1.2. विघटन मेसिनको अट्याचमेन्टको प्रकार (पाठ्यपुस्तक p.5)
	1.3. विघटन मेसिनको बेस मेसिन (पाठ्यपुस्तक p.6)

	इन्धन
	सवारी साधनमा चढेर काम गर्ने व्यक्ति
	इन्धन
	2. सवारी साधन प्रकारको निर्माण मेसिनको प्राइम मुभर तथा हाइड्रोलिक सिस्टम
	2.1. प्राइम मुभर (पाठ्यपुस्तक p.11)
	2.1.1. डिजेल इन्जिनको संरचना (पाठ्यपुस्तक p.13)
	2.1.2. इन्धन, इन्जिन ओइल (पाठ्यपुस्तक p.18)

	2.2. हाइड्रोलिक सिस्टम (पाठ्यपुस्तक p.18)
	2.2.1. हाइड्रोलिक सिस्टम (पाठ्यपुस्तक p.19)


	3. विघटन मेसिनको चाल सम्बन्धी उपकरणको संरचना
	3.1. क्रलर टाइपको विघटन मेसिनको ड्राइभिङ गियरको संरचना (पाठ्यपुस्तक p.28)
	3.1.1. अन्डरक्यारिज उपकरण (पाठ्यपुस्तक p.33)

	3.2. क्रलर टाइप विघटन मेसिनको ड्राइभिङ गियरको संरचना (पाठ्यपुस्तक p.35)
	3.2.1. पावर ट्रान्समिसन उपकरण (पाठ्यपुस्तक p.35
	3.2.2. अन्डरक्यारिज उपकरण (पाठ्यपुस्तक p.38)

	3.3. विघटन मेसिनको सुरक्षा उपकरण आदि (पाठ्यपुस्तक p.41)

	4. विघटन प्रयोगको अट्याचमेन्ट जोडेको कामसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको प्रबन्ध आदि
	4.1. ब्रेकरको संरचना, प्रकार तथा सञ्चालन आदि (पाठ्यपुस्तक p.47)
	4.1.1. ब्रेकरको छनौट र जडान (पाठ्यपुस्तक p.47)
	4.1.2. ब्रेकरको विशेषता (पाठ्यपुस्तक p.48)
	4.1.3. ब्रेकर युनिटको भागहरुको नाम र काम (पाठ्यपुस्तक p.49)
	4.1.4. ब्रेकरको प्रकार (पाठ्यपुस्तक p.50)
	4.1.5. ब्रेकरको सञ्चालन आदि (पाठ्यपुस्तक p.52)
	4.1.6. ब्रेकरको सामान्य कार्य विधि (पाठ्यपुस्तक p.53)
	4.1.7. कार्य समापनपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु (पाठ्यपुस्तक p.58)

	4.2. स्टील फ्रेम कटिङ मेसिनको संरचना, प्रकार तथा सञ्चालन आदि (पाठ्यपुस्तक p.59)
	4.2.1. स्टील फ्रेम कटिङ मेसिनको विशेषताहरू (पाठ्यपुस्तक p.59)
	4.2.2. स्टील फ्रेम कटिङ उपकरण भागहरुको नाम र काम (पाठ्यपुस्तक p.59)
	4.2.3. स्टील फ्रेम कटिङ मेसिनको प्रकारहरु (पाठ्यपुस्तक p.59)
	4.2.4. स्टिल फ्रेम कटिङ मेसिनको चयन र स्थापना (पाठ्यपुस्तक p.59)
	4.2.5. स्टील फ्रेम कटिङ मेसिनको सञ्चालन आदि (पाठ्यपुस्तक p.60)
	4.2.6. स्टील फ्रेम कटिङ मेसिनको सामान्य कार्य विधि (पाठ्यपुस्तक p.60)
	4.2.7. कार्य समापनपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु (पाठ्यपुस्तक p.65)

	4.3. कङ्क्रिट क्रसरको संरचना, प्रकार तथा सञ्चालन आदि (पाठ्यपुस्तक p.66)
	4.3.1. कङ्क्रिट क्रसरको विशेषताहरु (पाठ्यपुस्तक p.66)
	4.3.2. कङ्क्रिट क्रसिङ उपकरण भागहरुको नाम र काम (पाठ्यपुस्तक p.66)
	4.3.3. कङ्क्रिट क्रसिङ उपकरणको प्रकार (पाठ्यपुस्तक p.66)
	4.3.4. कङ्क्रिट क्रसिङ उपकरणको छनोट र जडान (पाठ्यपुस्तक p.67)
	4.3.5. कङ्क्रिट क्रसरको सञ्चालन आदि (पाठ्यपुस्तक p.69)
	4.3.6. कङ्क्रिट क्रसरको सामान्यतयाको कार्य विधि (पाठ्यपुस्तक p.69)
	4.3.7. कार्य समापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु (पाठ्यपुस्तक p.70)

	4.4. विघटन ग्र्याबरको संरचना, प्रकार तथा सञ्चालन आदि (पाठ्यपुस्तक p.72)
	4.4.1. ग्र्याबर मेसिनको विशेषताहरू (पाठ्यपुस्तक p.72)
	4.4.2. ग्र्याबिङ उपकरणको भागहरुको नाम र काम (पाठ्यपुस्तक p.72)
	4.4.3. ग्र्याबिङ उपकरणको प्रकारहरुको प्रकार (पाठ्यपुस्तक p.72)
	4.4.4. ग्र्याबिङ उपकरणको छनोट र जडान (पाठ्यपुस्तक p.74)
	4.4.5. ग्र्याबरको सञ्चालन आदि (पाठ्यपुस्तक p.75)
	4.4.6. ग्र्याबर मेसिनको सामान्य कार्य विधि (पाठ्यपुस्तक p.76)
	4.4.7. कार्य समापनपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु (पाठ्यपुस्तक p.78)

	4.5. अट्याचमेन्ट निकाल्दा (पाठ्यपुस्तक p.79)
	4.6. विघटन मेसिनको ट्रान्सफर (पाठ्यपुस्तक p.83)
	4.6.1. लोडिंग, अन-लोडिंग (पाठ्यपुस्तक p.83)
	4.6.2. स्वचालित भई ट्रान्स्फर गर्दा (पाठ्यपुस्तक p.87)


	5. विघटन कामको निर्माण मेसिनको जाँच र मर्मत
	5.1. जाँच, मर्मत गर्दा सामान्य रुपमा सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.90)
	5.2. दैनिक जाँच (nichijou tenken) को महत्वपूर्ण कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.91)
	5.2.1. इन्जिन शुरु गर्नु अघि (पाठ्यपुस्तक p.91)
	5.2.2. इन्जिन शुरु भएपछि (पाठ्यपुस्तक p.95)
	5.2.3. कार्य समापनपछि (पाठ्यपुस्तक p.97)

	5.3. काम गरिरहेको बेला असामान्य कुरा देखिएको खण्डमा (पाठ्यपुस्तक p.97)

	6. विघटन कार्य सम्बन्धित कुराहरू
	6.1. निर्माण योजना (पाठ्यपुस्तक p.99)
	6.2. सवारी साधन सुरक्षित चलाउनको लागि ज्ञान (पाठ्यपुस्तक p.101)
	6.3. साइन, निर्देशनको महत्वपूर्ण कुराहरू (पाठ्यपुस्तक p.104)

	7. मेकानिक्स र बिजुली सम्बन्धित ज्ञान
	7.1. शक्ति (पाठ्यपुस्तक p.107)
	7.1.1. शक्तिको मुमेन्ट (पाठ्यपुस्तक p.110)

	7.2. द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र आदि (पाठ्यपुस्तक p.115)
	7.2.1. द्रव्यमान र विशिष्ट गुरुत्व (पाठ्यपुस्तक p.115)
	7.2.2. गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र (पाठ्यपुस्तक p.117)
	7.2.3. वस्तुको स्थिर (सिटिङ (suwari)) (पाठ्यपुस्तक p.117)

	7.3. वस्तुको गति (पाठ्यपुस्तक p.118)
	7.3.1. स्पिड र एक्सलरेसन (पाठ्यपुस्तक p.118)
	7.3.2. जडता (पाठ्यपुस्तक p.119)
	7.3.3. केन्द्रापसारक शक्ति, केन्द्रीकरण शक्ति (पाठ्यपुस्तक p.120)
	7.3.4. घर्षण (पाठ्यपुस्तक p.120)

	7.4. बिजुलीको ज्ञान (पाठ्यपुस्तक p.123)
	7.4.1. भोल्टेज, करेन्ट र रेजिस्टेन्सको सम्बन्ध (पाठ्यपुस्तक p.124)
	7.4.2. बिजुलीको खतरा (पाठ्यपुस्तक p.124)
	7.4.3. ब्याट्रीको प्रबन्ध (पाठ्यपुस्तक p.127)
	7.4.4. ब्याट्री चार्ज (पाठ्यपुस्तक p.128)


	8. संरचनाको प्रकार र विघटन विधि
	8.1. संरचनाको प्रकार र संरचना (पाठ्यपुस्तक p.129)
	8.1.1. काठको संरचना (W संरचना) (moku kozo (W zo)) (पाठ्यपुस्तक p.129)
	8.1.2. स्टील फ्रेम संरचना (S संरचना) (tekkotsu kozo (S zo)) (पाठ्यपुस्तक p.131)
	8.1.3. डन्डी हालेको ढलान संरचना (RC संरचना) (tekkin conkurito kozo (RC　(RC zo)) (पाठ्यपुस्तक p.134)
	8.1.4. स्टील फ्रेम डन्डी हालेको ढलान संरचना (SRC संरचना) (tekkotsu tekkin konkurito kozo (SRC zo)) (पाठ्यपुस्तक p.134)
	8.1.4. स्टील फ्रेम डन्डी हालेको ढलान संरचना (SRC संरचना) (tekkotsu tekkin konkurito kozo (SRC zo)) (पाठ्यपुस्तक p.134)

	8.2. भवन विघटन विधि (पाठ्यपुस्तक p.137)
	8.2.1. काठ निर्माण संरचनाको विघटन कार्य विधि (पाठ्यपुस्तक p.137)
	8.2.2. स्टील फ्रेम निर्माण सामाग्रीको विघटन कार्य विधि (पाठ्यपुस्तक p.138)
	8.2.3. डन्डी हालेको ढलान निर्माण सामाग्रीको विघटन कार्य विधि (पाठ्यपुस्तक p.139)

	8.3. सिभिल इन्जिनियरिङ कार्य आदिको विघटन विधी (पाठ्यपुस्तक p.144)
	8.3.1. पूलको विघटन विधि (पाठ्यपुस्तक p.144)
	8.3.2. चिम्नी विघटन विधि (पाठ्यपुस्तक p.144)
	8.3.3. रिटेनिङ वाल, बल्कहेड, ब्रेकवाटर, ड्यामको बडी आदिको विघटन विधि (पाठ्यपुस्तक p.145)
	8.3.4. सडक पेभमेन्टको विघटन विधि (पाठ्यपुस्तक p.145)
	8.3.5. प्राकृतिक ढुङ्गाको विघटन विधि (पाठ्यपुस्तक p.147)


	9. लागू कानुन र नियमहरू
	9.1. श्रम स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) तथा श्रम स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) कार्यान्वयन अध्यादेश (उद्धरण) (पाठ्यपुस्तक p.149)
	9.1. श्रम स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) तथा श्रम स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन (roudou anzen eiseihou) कार्यान्वयन अध्यादेश (उद्धरण) (पाठ्यपुस्तक p.149)
	9.2. श्रम स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियम (उद्धरण) (पाठ्यपुस्तक p.160)
	9.3. सवारी साधन प्रकारको निर्माण मेसिन संरचनात्मक मानक (उद्धरण) (पाठ्यपुस्तक p.177)

	10. विपद् (दुर्घटना) को उदाहरण



