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此文件關於機械設備操作工（隧道） - 拱塊安裝工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 

2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。 

This document related to mock test paper of intermediate trade test for Plant and Equipment 
Operator (Tunneling) - Segment Erection. Should you require an English version of this 
document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.
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क्िस्वलेमर 

CIC को लिलित अनमुलतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुन ैपलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट पनुरुत्पादन वा प्रसारित 
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सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिन ुवा लनभनि पनुनह दँनै । 
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1. भ्याकुम इरेक्टरमा S.W.L 10 ton सङ्केतको अर्थ के हुन्छ ? 

(a) साने व्तकुो लोड अस्नवायथ रूपमा 10 टनभन्दा बढी हुनहुुुँदनै 

(b) यस्द लोड 10 टनभन्दा बढी भएमा र्प हाइड्रोस्लक ज्याकहरू इन््टल हुुँदा मात्र मेस्िनलाई प्रयोग गनथ सस्कन्छ 

(c) भ्याकुमको काम गने समयलाई अस्नवायथ रूपमा 10 स्मनेटस्भत्र कायम गररनपुछथ 

(d) हाइड्रोस्लक आयललाई अस्नवायथ रूपमा हरेक 10 स्मनेटमा र्स्पनपुछथ 

 

 

2. कस्न्िट सेग्मेन्ट इन््टल जडान गनथका लास्ग प्रयोग गररने सबैभन्दा आम ह्यान्ड टुल हाते औजार कुन हो ? 

(a) चेन ब्लक 

(b) वेस्डडङ मेस्िन 

(c) एयर गण 

(d) कप्लर 

 

 

3. तलका मध्ये कस्न्िट सेग्मेन्टका लास्ग इन््टलेसन जडान/कनेक्सन जोड्न ेस्वस्ध कुन हो ? 

(a) स्ियर फोसथ 

(b) ्पेयर बोडट्स कनेक्सन 

(c) ररइन्फोसथमेन्ट बेस्न्डङ 

(d) ररइन्फोसथमेन्ट कनेक्सन 

 

 

4. भ्याकुम इरेक्टर सञ्चालनमा हुुँदा स्वद्यतु पावर को आपसू्तथ रोस्कएमा तपाईलंे के गनुथपछथ ? 

(a) सेग्मेन्टलाई ग्राउण्डमा बस्लयो तर्ा सरुस्ित गरेर राख्नपुछथ र तत्काल ैब्याकअप पावर खोडनपुछथ 

(b) सपुरभाइजरले गने दण्डबाट बच्नका लास्ग स्वद्यतु आपसू्तथ रोस्कएको समयलाई रेकडथ गनुथपछथ 

(c) सेग्मेन्टलाई सरुस्ित गरेर राख्न आवश्यक छैन, इलेस्क्रस्सयनलाई तत्कालै जानकारी गराउनपुछथ 

(d) सेग्मेन्ट तल अ्र्ायी सपोटथ इरेक्ट खडा गनथ कामदारहरूको व्यव्र्ा स्मलाउनपुछथ  
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5. कृपया भ्याकुम इरेक्टरको सही कायथ छनौट गनुथहोस ्। 

(a) सेग्मेन्टलाई मास्र् उठाउने 

(b) सेग्मेन्टलाई स्लफ्ट गने र साने 

(c) लोकोमोस्टभलाई स्लफ्ट गने 

(d) अ्र्ायी सपोटथको रूपमा प्रयोग गररनपुन े

 

 

6. सेग्मेन्ट इन््टलेसनको दौरान, के TBM लाई पस्न सोही समयमा सञ्चालनमा गनथ सस्कन्छ ? 

(a) सस्कन्न, सुँगै सञ्चालन गदाथ मेस्िन चाुँडो स्िस्सन्छ 

(b) सस्कन्न, एनलुस ग्राउस्टङका लास्ग खन्ने कायथलाई जारी राख्नभुन्दा पस्हले ररङ्गको काम अस्नवायथ रूपमा परूा 

गररनपुछथ 

(c) सस्कन्छ, स्कनभने सञ्चालन एकअकाथसुँग सम्बस्न्धत छैनन ्

(d) सस्कन्छ, भ्याकुम इरेक्टर अपरेटरको सीपमा स्नभथर रहन्छ 

 

 

7. इरेक्सनको समयमा, हाइड्रोस्लक थ्र्ट रेमलाई सेग्मेन्टलाई सपोटथ गनथ अस्नवायथ रूपमा स्व्तार गररनपुछथ; थ्र्ट रेमको मखु्य 

कायथ के हो ? 

(a) सेग्मेन्ट इरेक्सनका लास्ग पयाथप्त ठाउुँ ससु्नस्ित गने 

(b) उचाइबाट कामदारहरूलाई ख्नबाट बचाउन े

(c) भ्याकुम इरेक्टरको स््र्रता मजबतुी लाई बढाउने 

(d) इरेक्ट खडा गरेको सेग्मेन्ट बस्लयो छ भनेर ससु्नस्ित गने 

 

 

8. के सेग्मेन्ट इरेक्सनको समयमा अपरेटरले सेग्मेन्ट नम्बर अनसुार चडनपुछथ ? 

(a) हो, प्रगस्तको सरल मडूयाङ्कनका लास्ग 

(b) हो, हरेक सेग्मेन्टले त्यसको सम्बस्न्धत पोस्जसनका आधारमा नम्बर स्दइएको छ 

(c) पदनै, अपरेटरलाई आफै स्नणथय गनथ सक्छन ्

(d) पदनै, सेग्मेन्ट नम्बर रेकडथको प्रयोजनका लास्ग मात्र हो 
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9. सेग्मेन्टको स्लस्फ्टङ कायथको समयमा दिुथटनाबाट बच्नका लास्ग सेग्मेन्टलाई कसरी रास्खनपुछथ ? 

(a) कामदारहरूको सङ्ख्यालाई बढाउने 

(b) भ्याकुम इरेक्टरभन्दा तल राख्न े

(c) सेग्मेन्टलाई एकअकाथको मास्र् राख्ने 

(d) सेग्मेन्ट राख्ने ठाउुँ छनौट गदाथ त्यसले मेस्िनमा ओभरलोड गराउन ेछैन भनेर ससु्नस्ित गने 

 

10. कुन पररस््र्स्तहरूमा भ्याकुम इरेक्टरलाई सरुस्ित रूपमा छोड्न सस्कन्छ ? 

(a) अपरेटरद्वारा आफै स्नणथय गरेर 

(b) अपरेटरले छोड्नभुन्दा पस्हले सेग्मेन्ट कनेक्सन बस्लयो तर्ा सरुस्ित छ भनेर ससु्नस्ित गनथका लास्ग जाुँच गनुथपछथ 

(c) छोड्नभुन्दा पस्हले अस्नवायथ रूपमा ग्राउस्टङको काम परूा गररनपुछथ 

(d) छोड्नभुन्दा पस्हले सरुिा अस्धकारीलाई अस्नवायथ रूपमा जानकारी गराउनपुछथ 

 

 

 

11. सेग्मेन्ट इन््टलेसनभन्दा पस्हले, अपरेटरले तलका मध्ये कुन कुरामा ध्यान स्दनपुछथ ? 

(a) वाटर स्लकेज जाुँच गनथका लास्ग सेग्मेन्टको स्नरीिण गने 

(b) अ्र्ायी सपोटथ जडान गनथ पयाथप्त जनिस्िको व्यव्र्ा स्मलाउने 

(c) िस्तबाट बचाउनका लास्ग सेग्मेन्टलाई सरुिात्मक सामग्रीमा बेने 

(d) सेग्मेन्टको इरेक्सन पोस्जसनलाई जाुँच गने 

 

 

12. अपरेटरले कसरी सरुस्ित रूपमा सेग्मेन्टलाई इन््टल गनथ सक्छन ्? 

(a) हाइड्रोस्लक थ्र्ट रेमलाई प्रयोग गने 

(b) बस्लयो ऐडेस्िभ प्रयोग गने 

(c) चेन ब्लक प्रयोग गने 

(d) इन््टलेसनको समयमा आवाजमा ध्यान स्दने 
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13. भ्याकुम इरेक्टरद्वारा सेग्मेन्टको स्लस्फ्टङ कायथको समयमा तलका मध्ये कुन कुरामा ध्यान स्दनपुछथ ? 

(a) समय सीमास्भत्रै सेग्मेन्टको इन््टललाई सकाउनैपछथ 

(b) स्लस्फ्टङको समयमा सेग्मेन्टमा एक्कासी हुन ेस्व्फोटन 

(c) स्लस्फ्टङको भ्याकुम इरेक्टरको स््र्रता  

(d) स्लस्फ्टङको समयमा भ्याकुम इरेक्टरबाट आउने आवाजलाई कम गने 

 

 

14. सेग्मेन्टको स्लस्फ्टङ र इन््टलेसनभन्दा पस्हले अगास्ड नै के कुरा तयार गररनपुछथ ? 

(a) एररअल प्लेटफमथ तयार गन े

(b) पयाथप्त सङ्ख्यामा ्पेयर बोडटहरू तयार गने 

(c) भ्याकुम सक्सन प्रेसरलाई बढाउने 

(d) अलामथ सरुु गने 

 

 

15. के ररङ्गस्भत्र सेग्मेन्टको तौल र आकार ठ्याक्कै स्मडनपुछथ ? 

(a) हो, स्तनीहरू स्मडनपुछथ 

(b) पदनै, स्भन्न-स्भन्न तौल तर एउटै आकार 

(c) पदनै, एउटै तौल तर स्भन्न-स्भन्न आकार 

(d) पदनै, स्डजाइनको कारणल ेगदाथ स्भन्न-स्भन्न 

 

 

16. सेग्मेन्ट इन््टलेसनपस्छ एनलुस ग्राउस्टङको प्रयोजन के हुन्छ ? 

(a) कुनै प्रयोजन छैन, स्नयस्मत काम 

(b) सेग्मेन्टको कनेक्सन ज्वाइन्टलाई भन े

(c) टनेलमा सेग्मेन्टको टाुँस्सन ेबललाई बढाउन 

(d) सेग्मेन्ट र खस्नएको टनेलका बीचमा एनलुस ग्यापलाई भनथ 
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17. सेग्मेन्ट इन््टलेसनको समयमा, अपरेटरले राम्रो गणु्तरलाई कसरी ससु्नस्ित गनथ सक्छन ्? 

(a) िस्त तर्ा क्र्याकहरू जाुँच गनथका लास्ग सेग्मेन्टको पवूथ स्नरीिण 

(b) अपरेटरले ह्यामरले सेग्मेन्टलाई स्हकाथएर कस्न्िटलाई जाुँच गनुथपछथ 

(c)  रङमा हडका पस्न स्भन्नता भएमा सेग्मेन्टलाई फेने 

(d) मास्र्को कुनै पस्न होइन 

 

 

18. सेग्मेन्ट इन््टलेसनको दौरान के दईुवटा अपरेटरहरूले एकै समयमा दईुवटा भ्याकुम इरेक्टरहरूलाई छुट्टाछुटै्ट सञ्चालन गनथ 

सक्छन ्? 

(a) सस्कन्छ, प्रगस्तलाई बढाउन 

(b) सस्कन्छ, अपरेटरहरूको सङ्ख्यामा स्नभथर रहन्छ 

(c) सस्कन्छ, स्कनभने भ्याकुम इरेक्टर दवु ैसाइडस्तर रहकेा हुन्छन ्र स्तनीहरूलाई एकै समयमा प्रयोग गनथ सस्कन्छ 

(d) सस्कन्न, स्कनभने इरेक्टरका लास्ग ठूलो ठाउुँ आवश्यक पछथ 

 

 

19. यस्द बोडट पकेटमा क्र्याकहरू पत्ता लागेमा तपाईलंे के गनुथपछथ ? 

(a) आफै ग्राउटले ममथत गरेर कामलाई जारी राख्नपुछथ 

(b) फेनथका लास्ग अस्तररि बोडट पकेट स्ड्रल गनुथपछथ 

(c) कामलाई रोक्नपुछथ र सपुरभाइजरलाई ससू्चत गनुथपछथ 

(d) स्लस्फ्टङका लास्ग अको बोडट पकेटलाई प्रयोग गनुथपछथ 

 

 

20. सेग्मेन्ट इरेक्सनको समयमा अरू कामदारहरूलाई सरुस्ित राख्नका लास्ग कुन सरुिा सावधानी अपनाइनपुछथ ? 

(a) सबैजनालाई सो िेत्रबाट टाढा रहन ससू्चत गने 

(b) इरेक्सन िेत्रलाई छुट्याइनपुछथ र अपरेटर क्यास्बनमा साुँचो लगाउनपुछथ 

(c) यस्द इरेक्सन िेत्रमा काम गनथ जरुरी पदाथ अपरेटरसुँग पवूथ सहमस्त आवश्यक पछथ 

(d) इन््टलेसनको समयमा, दायाुँ तर्ा बायाुँ साइडहरूको बीचमा स्हुँड्न ेमागथ अस्नवायथ रूपमा उपलब्ध गराइनपुछथ 
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21.  सेग्मेन्टलाई इन््टल गदाथ तलका मध्ये कुन कुरामा ध्यान स्दनपुछथ ? 

(a) सेग्मेन्टलाई सानुथभन्दा पहुले कामदारका िरीरका भागहरू सरुस्ित स््र्स्तमा छन ्भनेर अस्नवायथ रूपमा 

ससु्नस्ित गनुथपछथ  

(b) केयररङका लास्ग पानीले कस्न्िट सेग्मेन्टमा लगातार अस्नवायथ रूपमा छ्याप्नपुछथ 

(c) सरुिा अस्धकारीबाट अस्नवायथ रूपमा सपुररवेिण गराउनपुछथ 

(d) मास्र्को कुनै पस्न होइन 

 

 

22. सेग्मेन्ट इरेक्सनको समयमा, अपरेटरले कुन कुरामा ध्यान स्दनपुछथ : 

(a) काम गनथका लास्ग कामदारसुँग पयाथप्त बल छ स्क छैन 

(b) पयाथप्त कामदारहरू छन ्स्क छैनन ्

(c) सही PPE प्रयोग गररएको छ स्क छैन 

(d) कामदारहरूद्वारा सही ह्यान्ड स्सग्नल 

 

 

23. सेग्मेन्ट इरेक्सनको समयमा, अपरेटरले अन्य कामदारहरूको ह्यान्ड स्सग्नलमा स्कन ध्यान स्दनपुछथ ? 

(a) काम गरेको समयलाई रेकडथ गनथ 

(b) प्रगस्तको गस्तलाई बढाउन 

(c) सानथका लास्ग सेग्मेन्टको सङ्ख्याका बारेमा र्ाहा पाउन 

(d) दिुथटनाबाट बच्न 

 

 

24. अपरेटरलाई अस्नवायथ रूपमा कम्पनीद्वारा स्नयिु गरेको हुनपुछथ; त्यसको कारण के हो : 

(a) स्नमाथण गररएको ररङ्गको गुण्तर ससु्नस्ित गनथ 

(b) इन््टलेसन को समयलाई कम गनथ 

(c) मेस्िनको समयलाई लामो गराउनका लास्ग मेस्िनमा स्िसाइ कम गनथ 

(d) सरुस्ित तर्ा सिम सञ्चालन सुस्नस्ित गनथ 



7 
 

IES (Nepali) 

25. सञ्चालनको समयमा अपरेटरले कुन कुरामा ध्यान स्दनपुछथ ? 

(a) टनेलमा पानीको स्लकेज 

(b) मेस्िन पाटथहरूबाट स्नक्लने आवाज 

(c) सञ्चालन िेत्रस्भत्र कुनै पस्न कामदार छन ्स्क छैनन ्

(d) नस्जकै कामदारले धमु्रपान गरररहकेा छन ्स्क छैनन ्

 

 

26. ररङ्गको स्नमाथण गररसकेपस्छ, अपरेटरले इरेक्टरको सरुिा कसरी ससु्नस्ित गनथ सक्छन ्? 

(a) सपोटथ स्बमबाट भ्याकुम इरेक्टरलाई हटाएर 

(b) कन्रोल बक्सबाट साुँचो हटाएर 

(c) मेस्िनबाट ब्यारीलाई हटाएर 

(d) आगलागीबाट बच्नका लास्ग पूणथ रूपमा इन्धन लाई हटाएर 

 

 

27. सेग्मेन्ट इन््टलेसनको समयमा, इरेक्सन िेत्रको नस्जक कुन चेतावनी स्चन्ह रास्खनपुछथ ? 

(a) स्चप्लो फ्लोरबाट सावधान रहने 

(b) कानको सरुिा उपकरण लगाउने 

(c) इरेक्सन िेत्रमा प्रवेि नगने 

(d) स्वद्यतु आपसू्तथ रोक्ने समय र स्मस्त 

 

 

28. िेन स्लस्फ्टङ सञ्चालनको िममा स्चत्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

 

(a) हुकलाई मास्र् उठाउने 

(b) हुकलाई तल झाने 

(c) हुकलाई स्ब्तारै तल झाने 

(d) हुकलाई स्ब्तारै मास्र् उठाउने 
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29. िेन स्लस्फ्टङ सञ्चालनको िममा स्चत्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

 

(a) स्वश्राम गने 

(b) कामलाई तत्कालै रोक्ने 

(c) चलाउनका लास्ग िेन तयार छ 

(d) जेबलाई मास्र् उठाउने 

 

 

 

30. िेन स्लस्फ्टङ सञ्चालनको िममा स्चत्रमा स्दइएको ह्यान्ड स्सग्नलले के जनाउुँछ ? 

 

(a) स्वश्राम गने 

(b) कामलाई तत्कालै रोक्ने 

(c) र्ोरै दरुीसम्म स्ब्तारै चलाउने 

(d) सरुु गनथ तयार 


