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A. औजार तथा उपिरणहरू 

1. सामान्य भाइब्रो ह्यामरका लास्ग तल ससू्िकृत पावर टाइपहरू मध्ये कुन ह ुँदनै ? 

(a) हाइड्रोस्लक 

(b) स्डजेल 

(c) इलेस्क्रकल 

(d) एक्सन एण्ड ररयक्सन 

 

 

2. कृपया स्ित्रमा दखेाइएको पाइस्लङ टुलको सही नाम उल्लेख गनुुहोस ्? 

(a) ग्रबे 

(b) ह्यामर ग्रबे 

(c) इन्लाजुड पाइल बेस मेस्िन (बेलआउट टुल) 

(d) मास्िका 3 वटै आइटमहरू सही छैनन ्

 

 

 

 

 

3. तल ससू्िकृत मेस्िनहरू मध्ये कुनलाई पाइस्लङ प्लान्टको रूपमा वगीकृत गररन्न ? 

(a) के्रन 

(b) भाइब्रो ह्यामर 

(c) ओस्सलेटर 

(d) स्ियोडोलाइट 

 

 

4. ररभस ुसकुुलेसन स्ड्रल (RCD) को खनन कायुको समयमा खस्नएको गस्हराइलाई कसरी स्नधाुरण गने ? 

(a) अपरेटरको स्नणयु 

(b) सबै स्ड्रल रडहरूको जोड र स्ड्रल स्बटको लम्बाइ 

(c) खनेको समयबाट अनमुान लगाउने 

(d) RCD को खनन कायुबाट स्नक्लेको आवाजलाई गस्हराइ अनमुान लगाउन प्रयोग गनु सस्कन्छ 
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5. स्िजेल तिा ग्रबेको खनन कायुको समयमा खस्नएको गस्हराइलाई कसरी अनमुान लगाउने ? 

(a) तौल झणु्डाइएको टेपबाट मापन गरेर 

(b) वायर रोपको लम्बाइ 

(c) मास्िका 'a' तिा 'b' दवुै सही छन ्

(d) मास्िका 'a' तिा 'b' दवुै गलत छन ्

 

 

6. स्नम्न स्वस्धहरू मध्ये कुन स्वस्ध िट्टानको खनन कायु गनुका लास्ग उपयकु्त ह ुँदनै : 

(a) स्िजेस्लङ 

(b) स्ड्रल स्बटबाट खनन कायु 

(c) ररभसु सकुुलेसन स्ड्रल (RCD) को प्रयोग 

(d) पाइलको तल्लो भागमा श्रस्मकद्वारा ब्रकेर (कम्प्रे्ड एअर टाइप) को प्रयोग 

 

 

 

B टे्रर्िो ज्ञान 

 

7. उिाइमा रहकेो वायर रोपको ह कलाई कसरी खोल्ने ? 

(a) साइटसम्म सस्जलैसुँग पगु्न स्मल्ने कुनै पस्न औजारहरू प्रयोग गने 

(b) जाुँि गररएको र सरुस्ित अव्िामा रहकेो स्लस्फ्टङ म्यान केज प्रयोग गने 

(c) कायुिमता बढाउनका लास्ग स्लस्फ्टङ ह कमा स्सधैं उस्भने 

(d) सबैभन्दा योग्य श्रस्मक केस्सङबाट स्ब्तारै-स्ब्तारै अगास्ड बढ्ने 

 

 

8. ओस्सलेटर वा भाइब्रो ह्यामरको प्रयोगलाई कसरी स्नधाुरण गने ? 

(a) अनभुवद्वारा स्नणयु गने 

(b) भाइब्रो ह्यामरलाई पस्हलो प्रािस्मकताको रूपमा प्रयोग गने 

(c) स्ड्रस्लङ पवूुको लगबाट प्राप्त भगूभीय जानकारी र बजेट इत्यास्दका आधारमा र मखु्य कायाुलयद्वारा स्नधाुरण 

गररए अनसुार 

(d) सबैभन्दा िस्क्तिाली वा सबैभन्दा राम्रो अव्िामा रहकेो छनौट गन े
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9. केस्सङ जाम भएपस्छ ओस्सलेटरको के ह नेछ ? 

(a) पावर प्याकको घमुाइ घट्छ र आवाज सानो तिा गस्हरो ह न्छ 

(b) हाइड्रोस्लक प्रेसर बढ्छ 

(c) टेल मभुमेन्ट ह न्छ 

(d) सबै सही छन ्

 

 

10. केस्सङमा जास्मङलाई कसरी रोक्ने ? 

(a) स्िल्लो सतह भएको नयाुँ केस्सङ प्रयोग गने 

(b) केस्सङमा धेरै मात्रामा पानी खन्याएर केस्सङलाई लसु्ब्रकेट गने 

(c) कस्न्क्रस्टङभन्दा पस्हले केस्सङको जास्मङबाट बच्नका लास्ग जस्तसक्दो िाुँडो जस्मनमसु्न केस्सङलाई यताउता 

हल्लाउने  

(d) उपयकु्त गस्तद्वारा ग्राउण्ड तल केस्सङलाई यताउता हल्लाउने र बीिबीिमा केस्सङलाई तल तिा मास्ि गाड्ने 

 

11. तल स्दइएका मध्ये कुन मेस्िनमा ररभसु सकुुलेसन स्ड्रल (RCD) लगाइएको ह न्छ ? 

(a) स्डजेल टाइप पावर प्याक 

(b) इलेस्क्रकल टाइप पावर प्याक 

(c) एअर कम्पे्रसर 

(d) एअर कम्पे्रसर र हाइड्रोस्लक टाइप पावर प्याक 

 

 

12. यस्द ओस्सलेटरले केस्सङलाई बास्हर स्नकाल्न सस्कन्न भने के भाइब्रो ह्यामर प्रयोग गनु सस्कन्छ ? 

(a) सस्कन्छ, दवुै मेस्िनहरूको एउटै काम ह न्छ 

(b) सस्कन्छ, भाइब्रो ह्यामरले केस्सङका डायस्मटरहरूका लास्ग स्भन्न साइजलाई एड्ज्ट गन ुसक्छ 

(c) सस्कुँ दनै, केस्सङको ज्वाइन्ट स्बस्ग्रनेछ 

(d) सस्कुँ दनै, ओस्सलेटरका लास्ग प्रयोग गररने केस्सङको खराब गणु्तर ह न्छ
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C कपेक्सक्ििेसन 

 

13. ररइन्फोसुमेन्ट केजलाई पाइल िाफ्टमा मास्ि उठाइुँदा हामीले के गनु सक्छौं ? 

(a) स्िजेललाई सबैभन्दा मास्िल्लो स्बन्दसुम्म उठाउने र बोल्डर लाई स्हकाुउने 

(b) स्िजेललाई केही सयसम्म मास्ि उठाएर सानुका लास्ग बोल्डरलाई स्हकाुउने र बोल्डरलाई ग्रबे गरेर लैजाने 

(c) केस्सङलाई स्िजेलले स्हकाुउने, केस्सङद्वारा बोल्डर फुट्नेछ 

(d) माटो स्मस्सएको पानी खनाएर बोल्डरलाई लसु्ब्रकेट गने र त्यसपस्छ बोल्डरलाई स्िजेलले फुटाउन े

 

14. पाइलको समास्प्त गस्हराइ के ह न्छ ? 

(a) पाइललाई स्डजाइनमा भएको स्नस्दषु्ट गस्हराइसम्म खस्नन्छ 

(b) तल रोकहडे लेभलसम्म 

(c) अनभुवका आधारमा पाइस्लङ अपरेस्टभको स्नणयुमा 

(d) सबै गलत छन ्

 

 

15. तल स्दइएका पाइलहरू मध्ये कुन डायस्मटर आम पाइल साइज होइन ? 

(a) 2500mm 

(b) 2000mm 

(c) 1000mm 

(d) 400mm 

 

 

16. हङकङमा पाइललाई केमा गास्डन्छ ? 

(a) माटोको लेयर 

(b) बोल्डर 

(c) रोकहडे 

(d) इन्जीस्नयरद्वारा स्नधाुरण गररने 



PBB (Nepali)  5 

17.   पाइलको तल्लो भागमा छोस्डएको स्िजेललाई स्फताु ल्याउनका लास्ग कसले सहयोग गनु सक्छ ? 

(a) रेस्जडेन्ट इन्जीस्नयर 

(b) सरुिा अस्धकारी 

(c) ररगर 

(d) योग्य डाइभर  

 

 

18. पाइल बेसलाई बेन्टोनाइटले सफा गदा ुत्यो ताजा पानीले गदाुभन्दा महुँगो ह न्छ । कसरी छनौट गन े? 

(a) करारमा ितु अनसुार 

(b) स्कनभने साइटमा ताजा पानीको कुनै आपसू्त ुछैन 

(c) अिोस्धत पानीका लास्ग बास्हर जाने ठाउुँ छैन 

(d) बेन्टोनाइट ताजा पानीभन्दा राम्रो ह न्छ । यसले स्नमाुण अवस्धलाई कम गछु । सपुररवेिणको समयतास्लकालाई 

प्रभावकारी रूपमा व्यव्िा गनु सस्कन्छ । प्रभावकाररता बढ्छ । 

 

 

D. क्लक्टटङ सञ्चालनिो ह्यान्र् क्सग्नल  

 

19. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) ह कलाई मास्ि उठाउने 

(b) मखु्य हकलाई प्रयोग गने 

(c) ह कलाई स्ब्तारै तल झाने 

(d) ह कलाई स्ब्तारै मास्ि उठाउने 

 

 

 

20. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) ह कलाई मास्ि उठाउने 

(b) ह कलाई तल झाने 

(c) ह कलाई स्ब्तारै तल झाने 

(d) ह कलाई स्ब्तारै मास्ि उठाउने 
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21. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) स्वश्राम गने 

(b) कामलाई तत्कालै रोक्ने 

(c) सरुु गनु तयार 

(d) के्रन स्जबलाई मास्ि उठाउने 

 

 

 

 

22. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) स्वश्राम गने 

(b) कामलाई तत्कालै रोक्ने 

(c) अगास्डस्तर िलाउने 

(d) के्रनलाई सरुु गनु तयार 

 

 

 

 

23. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) अगास्डस्तर िलाउने 

(b) पछास्डस्तर िलाउने 

(c) रोक्ने 

(d) स्ब्तारै 

 

 

24. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) धेरै राम्रो 

(b) के्रन स्जबलाई मास्ि उठाउने 

(c) बायाुँ भागस्तर हनेे 

(d) परूा भयो 
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25. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) सावधान धेरै-उिाइ भएको व्त ु

(b) के्रन स्जबलाई स्ब्तारै मास्ि उठाउने 

(c) कागोलाई स्ब्तारै मास्ि उठाउने 

(d) पानी पनेछ 

 

 

 

26. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) सावधान कम उिाइको व्तु 

(b) के्रन स्जबको गस्तलाई कम गने 

(c) ह क ग्राउण्डमास्ि रहकेो 

(d) ह क कागोमास्ि रहकेो 

 

 

 

27. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) ह कलाई तल झाने 

(b) ह कलाई स्ब्तारै तल झाने 

(c) ह क ग्राउण्डमास्ि रहकेो 

(d) सावधान ग्राउण्डमा व्तु 

 

 

 

28. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) ह कलाई मास्ि उठाउने गस्तलाई बढाउने 

(b) उिाइमा ख्याल राख्ने 

(c) ह कलाई स्ब्तारै मास्ि उठाउने 

(d) कागोमा ब्याररअर राख्ने 
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29. के्रन स्लस्फ्टङ सञ्िालनको क्रममा स्ित्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

(a) ह कलाई तल झाने 

(b) आफ्नो काम सरुु गने 

(c) लन्ि समय 

(d) काम परूा भयो 

 

 

 

E. सरुक्षािो ज्ञान 

 

30. SWL 5 Ton स्प्रन्ट ह ुँदा के्रन स्लस्फ्टङ मेस्िनले कस्त तौल स्लफ्ट गनु (मास्ि उठाउन) सक्छ ? 

(a) 5 टन 

(b) 5 टन वा सोभन्दा कम 

(c) आफ्नो तौलसुँग ै5 टन 

(d) मास्िका सबै गलत छन ्

 

 

31. वेस्ल्डङबाट पाइलहरूलाई जोड्द ै गदा ु सो काम भइरहकेो ठाउुँमा अरू मास्नसहरू छन ्भने अरूहरूलाई िोटपटक 

लाग्नबाट बिाउनका लास्ग स्नम्न उपायहरू मध्ये कुन अपनाइनपुछु ? 

(a) सावधान गराउनका लास्ग िेतावनी स्िन्हहरू राख्ने 

(b) िेतावनी स्िन्हहरू राख्ने र काम भइरहकेो िेत्र वररपरर बारहरू लगाउने 

(c) सरुिा प्रयोजनका लास्ग कामदारहरूलाई ि्माहरू उपलब्ध गराउन े

(d) साइटमा भएमा सबै मास्नसहरू अस्नवायु रूपमा बास्हर जानपुछु र पनु: प्रवेि गनुका लास्ग वेस्ल्डङको काम परूा 

ह ुँदासम्म कुनुुपछु 

 

32. अनसाइटमा स्लस्फ्टङका लास्ग स््लङहरू प्रयोग गदाु सो सञ्िालनका लास्ग अस्धकारीहरूलाई परीिा प्रमाणपत्र जारी 

गनुका लास्ग को योग्य ह न्छ ? 

(a) के्रन अपरेटर 

(b) साइट सरुिा सपुरभाइजर 

(c) योग्य व्यस्क्त - रस्ज्टडु प्रोफेिनल इस्न्जस्नयर (RPE) 

(d) साइट म्यानेजर 
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33. के्रन मेस्िन सञ्िालन गनुका लास्ग के्रन अपरेटरसुँग कुन योग्यता अस्नवायु रूपमा ह नपुछु ? 

(a) के्रन अपरेटरले परुाना गरुुहरूसुँग कठोर तास्लम स्लएको ह नैपछु 

(b) स्लस्फ्टङका लास्ग स्जम्मेवार के्रन अपरेटरले तास्लमलाई परूा गरेको ह नपुछु; उनले उपकरणहरूलाई स्लफ्ट 

गन ेसञ्िालनका लास्ग परीिा स्दएको र लाइसेन्स स्लएको ह नपुछु 

(c) उनलाई सम्बस्न्धत कम्पनीहरूल ेवररष्ठ अपरेटरहरूद्वारा उपलब्ध गराइने तास्लमका लास्ग पठाइनपुछु 

(d) मास्िका सबै सत्य ह न् 

 

 

34. स््टल वायरलाई स््लङ गनुका लास्ग प्रमाणपत्र कस्त लामो समयसम्म वैध रहनपुछु : 

(a) 1 मस्हना 

(b) 3 मस्हना 

(c) 6 मस्हना 

(d) 12 मस्हना 

 

 

35. मेटल लाई काट्नका लास्ग स्व्हल कस्टङ मेस्िन प्रयोग गररुँदा हामीले के लगाउनपुछु : 

(a) कटनको पन्जा 

(b) सरुिात्मक ि्मा  

(c) लङ-ब्यारल्ड बटु 

(d) कपडाको टोपी 

 

 

36. कन््रक्सन साइट (सरुिा) स्नयमावली अन्तगुत स्नम्न सुस्वधाहरू कुन आवश्यक पदनै : 

(a) प्रकािका लास्ग पयाुप्त तिा उपयकु्त उपकरण 

(b) लकर रुममा आगलागी सामग्रीहरूको प्रयोग 

(c) अवरोधबाट मकु्त रहकेा राम्रो र बास्हर स्नस्क्लल स्मल्ने माग ु हरू 

(d) कामदारहरूलाई पानीमा ख्नबाट रोक्नका लास्ग वहृत बार जडान गन े
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37. ग्राउण्ड भन्दा मास्िका स्नम्न उिाइहरू मध्ये कुनलाई काननुी रूपमा उिाइमा काम गरेको भनेर पररभास्ित 

गररन्छ ? 

(a) 1 M 

(b) 1.5 M 

(c) 2 M 

(d) 2.5 M 

 

 

38. यस्द कामदारले गरुङ्गो लोड भएका व्तहुरूलाई बोक्द ैगदा ुस्लफ्ट गने िारीररक मदु्रा गलत छ भने िरीरको कुन 

भागमा सस्जलैसुँग िोटपटक लाग्न सक्नेछ ? 

(a) घाुँटी 

(b) कम्मर 

(c) खटु्टा 

(d) हात 

 

 

39. यस्द तपाई ं"म्यानअुल ह्यान्डस्लङबाट टाढा रहन सक्नहु न्न भने तपाईलंे सधुार गने प्रयास गनुुपछु । उदाहरणका लास्ग: 

नम्बर र रेन्ज एक्सटेन्सनलाई घटाउन वा हटाउन । तलका तररकाहरू मध्ये कुनले यी स्वस्धहरूलाई संिेस्पत गराउन 

सस्कन्छ ? 

(a) लोडलाई पनु: स्डजाइन गने 

(b) कायु प्रस्क्रयालाई पनु: स्डजाइन गने 

(c) काम गने वातावरणलाई सधुार गने 

(d) काम गने समय र पाररश्रस्मकलाई बढाउने 

 

 

40. वस्कुङ प्लेटफमु बनाउनका लास्ग स्टम्बर को बोडुको न्यनूतम मोटाइ कस्त ह नपुछु ? 

(a) 20 mm 

(b) 25 mm 

(c) 30 mm 

(d) 40 mm 


