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प्लान्ट तथा इिक्वपमने्ट अपरेटर (पकुर् िसभ पाइल) इन्टरिमिडयट टे्रड टेस्ट 

�ानको परी�ा 

 
 

   परी�ाथ�को नाम (अगं्रजेी):   
 

   परी�ाथ� नं.:                                                                                                   
 

   HK ID नं.:                                                                                                                        
 

परी�ा िमित:                             वषर्                             मिहना                            िमित 

 

 
समय अविध:     60 िमनेट 

 
 
 
 

परी�ाथ�ले ध्यान िदनपुन� कुराह�: 
 

कृपया प्र�को सबैभन्दा उपय�ु जवाफ छेउको बाकसमा ठीक िचन्ह लगाउनहुोस ्() । 
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A औजार तथा उपकरणह� 
 

1. िनम्न मध्ये कुन भाइब्रसेन �ामर लाई गाड्ने पावर होइन ? 
(a) हाइड्रोिलक िड्रभन 

(b) िडजल िड्रभन 

(c) इलेिक्ट्रिसटी िड्रभन 

(d) �रयक्सन िड्रभन 

 

िचत्र (1) 
 

2. िचत्र (1) मा पाइिलङ मेिशनको भाग "A" को सही नाम छनौट गनुर्होस ्। 
(a) पकुर् िसभ �ामर 

(b) �रयर रडर 

(c) िलडर 

(d) एड्जस्टेबल ब्रिेसङ  
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3. िचत्र (1) मा पाइिलङ मेिशनको भाग "B" को सही नाम छनौट गनुर्होस ्। 
(a) पकुर् िसभ �ामर  

(b) �रयर रडर  

(c) िलडर  

(d) एड्जस्टेबल ब्रिेसङ  
 

4. िचत्र (1) मा पाइिलङ मेिशनको भाग "C" को सही नाम छनौट गनुर्होस ्। 
(a) पकुर् िसभ �ामर  

(b) �रयर रडर  

(c) िलडर  

(d) एड्जस्टेबल ब्रिेसङ  
 
 

5. पाइिलङ स�ु गदार् पोिजसिनङका लािग कस्तो प्रकारको �ामर प्रयोग ग�रनपुछर् ? 
(a) हभेी �ामर  

(b) लाइट �ामर 

(c) भाइब्रसेन �ामर 

(d) कुनै िवशेष वग�करण छैन 
 
 
 

6. पाइिलङ सिकनै लाग्दा फाइनल सेटका लािग कस्तो प्रकारको �ामर प्रयोग ग�रन्छ ? 
(a) हभेी �ामर  

(b) लाइट �ामर 

(c) भाइब्रसेन �ामर  

(d) कुनै िवशेष वग�करण छैन
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B टे्रडको �ान 
 
 

7. ग�ङ्गो लोड िलफ्ट गदार् के कुरामा अिनवायर् �पमा ध्यान िदइनपुछर् ? 

(i) के्रनको सेट अप पोिजसन 

(ii) िलिफ्टङ प्वाइन्ट र के्रन बीचको दरुी 

(iii) बमुको इन्क्लीनेसन (झकुाव) 

(iv) ओभरलोड अलामर्का बारेमा सावधान रहन े
 

(a) (i) तथा (ii) 

(b) (iii) 

(c) मािथका सबै 

(d) मािथको कुनै पिन होइन 
 
 

8. यिद 4 m3 किन्क्रट िब्रकलाई िलफ्ट गनर् आवश्यक भएमा अनमुािनत तौल कित ह�न्छ ? 
(a) 2 ~ 4 टन 

(b) 5 ~ 7 टन 

(c) 8 ~ 10 टन 

(d) 11 ~ 14 टन 
 
 

9. उचाइमा तपाईलंे वायरलाई कसरी छोड्नहु�न्छ ? 

(a) इच्छा अनसुार सरल कायर् उपकरण छनौट गन� 

(b) सरु�ा स्पेिसिफकेसनह�लाई पालना गरेर म्यान केज िभत्र उिभने 
(c) कायर्�मता बढाउनका लािग होइस्टमा िसधैं उिभने 

(d) सबैभन्दा चसु्त सहकम�लाई मािथ छोडेर वायरलाई छोड्न भन्नपुछर् 
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10. पाइिलङको दौरान H-पाइललाई गाड्ने िदशा कुन ह�नपुछर् : 

(a) प्लानको िडजाइन ग�रएको िदशा अनसुार 

(b) कुनै िनि�त िदशा ह�दँनै तर सँगैको H-पाइलभन्दा फरक ह�नैपछर् 
(c) कुनै िनि�त िदशा ह�दँनै, पाइिलङ कमर्चारीद्वारा िनणर्य ग�रनपुछर् 

(d) मािथको कुनै पिन होइन 
 

11. हरेक H-पाइल बीचमा कित दरुी ह�न्छ : 

(a) कम्तीमा पिन 10 िमटर 

(b) कम्तीमा पिन 5 िमटर 

(c) कुनै स्पेिसिफकेसन छैन 

(d) प्लानको िडजाइन ग�रएको स्पेिसिफकेसनह�लाई अिनवायर् पालना गनुर्पछर् 
 

12. H-पाइललाई चट्टानी परत मा गाड्दा िनम्न घटना वा कुराह� मध्ये कुना गलत ह�न्छ ? 
(a) H-पाइलको गािडने गित कम ह�न्छ 

(b) फाइल �ामर उिफ्रने गछर् 

(c) पकर् सनको आवाज बढी ह�दँ ैजान्छ 

(d) पकर् सनको आवाज कम ह�दँ ैजान्छ 
 
 

C िनमार्णम्बन्धी स्पेिसिफकेसनह� 
 

13. H-पाइलको सामान्य जोइिनङ िविध कुन ह�न्छ : 

(a) इलेिक्ट्रक आकर्  वेिल्डङ 

(b) स्कु्र तथा बोल्डले इन्टरलक गन�  

(c) H-पाइलह�मा पयार्� ओभरल्यािपङ ह�न्छ 

(d) मािथका सबै 
 

14. पकर् सन पाइिलङ प्रिक्रयाको दौरान यिद धस्ने गित एक्कासी बढी वा कम ह�न्छ के गाड्ने कायर्लाई 
जारी राख्न सिकन्छ ? 
(a) सिकन्छ, परूा गनर्का लािग िस्पडलाई बढाउनैपछर् 

(b) सिकन्छ, तत्प�ात ्इिन्जिनयर वा सपुरभाइजरलाई अिनवायर् �पमा सिूचत ग�रनपुछर् 

(c) सिकन्न, मेकािनकलाई िनरी�ण गनर्का लािग सिूचत गन�पछर् 

(d) सिकन्न, तत्कालै इिन्जिनयर वा सपुरभाइजरलाई अिनवायर् �पमा सिूचत ग�रनपुछर् 
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15. पकर् सन पाइिलङ स�ु ह�दँा, तपाईलंे : 
(a)  �ामरलाई सक्नेजित मािथ उठाएर सक्दो बल लगाइ H-पाइललाई हान्नपुछर् 
(b)  पोिजसन िनि�त गनर्का लािग �ामरलाई थोरै मािथ उठाएर H-पाइललाई हान्नपुछर्                                                                                                               

(c) काम गन� समयमा िढलो नग�रकन जित िछटो सिकन्छ त्यित गाड्नपुछर् 

(d) कुनै िनि�त मापदण्ड छैन 
 
 

16. साइटमा H-पाइल मेिशनह�को सङ्ख्यामा कुनै सीमा छ ? 

(a) छैन 

(b) कम्पनीको स्वािमत्वमा रहकेो प�रणाममा िनभर्र रहन्छ 

(c) साइटको आकारमा िनभर्र रहन्छ 

(d) इन्भायरोमेन्टल प्रोटेक्सन िडपाटर्मेन्ट का आवश्यकताह�मा िनभर्र रहन्छ 
 

17. तपाईलंे जिमनमिुन गइरहकेो H-पाइलको गिहराइलाई कसरी गणना गनुर्ह�न्छ ? 

(a) मापन गनर्का लािग गािडएका H-पाइलह�को सङ्ख्यालाई याद राखेर 

(b) H-पाइलमा िचिन्हत लम्बाइलाई प्रयोग गरेर 

(c) गिहराइ नाप्न र गणना गनर्का लािग �लर प्रयोग गरेर 

(d) H-पाइलको धस्ने गितद्वारा अनुमान लगाउन सिकन्छ 
 
 

18. के फाइनल सेटमा �ाभी �ामर का लािग कुनै स्पेिसिफकेसन छ ? 
(a) �ामरको ब्राण्डलाई अिनवायर् �पमा अिधकृत िबके्रताद्वारा आपिूतर् ग�रएको 

ह�नपुछर् 
(b) �ामरलाई इन्जीिनयरद्वारा अिनवायर् �पमा पवूर् स्वीकृत ग�रएको ह�नपुछर् 

(c) �ामर अिनवायर् �पमा नयाँ र पिहलोपटक प्रयोग ग�रएको ह�नपुछर् 

(d) �ामरलाई अिनवायर् �पमा िवशेष रङल ेपेन्ट ग�रएको ह�नपुछर्
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D प्लान्टको सञ्चालनमा �ान्ड िसग्नल (हातका सङ्केत) ह� 
 

19. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 
 
 

(a) होइस्टलाई मािथ उठाउने 

(b) मखु्य (मेन) होइस्टलाई प्रयोग गन� 

(c) होइस्टलाई िबस्तारै तल झान� 

(d) होइस्टलाई िबस्तारै मािथ उठाउने 
 
 
 

20. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 
 
 

(a) होइस्टलाई मािथ उठाउने 

(b) होइस्टलाई तल झान� 

(c) होइस्टलाई िबस्तारै तल झान� 

(d) होइस्टलाई िबस्तारै मािथ उठाउने 
 
 

21. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 
 
 

(a) सबै कुरालाई रोक्ने 

(b) आकिस्मक रोक्ने 

(c) िलएर जाने 

(d) बमुलाई मािथ उठाउने 
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22. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 

(a) सबै कुरालाई रोक्ने 

(b) आकिस्मक रोक्ने 

(c) मेरो तफर् बाट िलएर जाने 

(d) िलएर जाने 
 
 
 

23. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 

(a) मेरोितर िलएर आउने 

(b) मेरो तफर् बाट िलएर जाने 

(c) रोक्ने 

(d) िबस्तारै िलएर जाने 
 
 
 
 

24. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 

(a) लोडलाई दायाँितर िस्वङ गराउन े 

(b) लोड तपाईकंो दायाँितर छ 

(c) बायाँितर िस्वङ गराउन े 

(d) दायाँितर िस्वङ गराउन े
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25. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 
 
 

(a) धेरै राम्रो 

(b) बमुलाई मािथ उठाउने 

(c) कृपया बायाँितर हने� 

(d) परूा भयो 
 
 
 
 

26. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 

(a) उचाइमा भएको वस्तसँुग सावधान रहन े

(b) बमुलाई िबस्तारै मािथ उठाउने 

(c) लोडलाई िबस्तारै मािथ उठाउने 

(d) पानी पनर् लागेको छ 
 
 
 
 

27. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 

(a) झन-झन राम्रो गद� 

(b) बमुलाई मािथ उठाउन ेर लोडलाई तल झान� 
(c) बमुलाई तल झान� र लोडलाई मािथ उठाउने 
(d) जित मािथ, त्यित राम्रो 
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28. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 
 
 

(a) होइस्टलाई तल झान� 

(b) होइस्टलाई िबस्तारै तल झान� 

(c) लोडलाई ग्राउण्ड मा राख्ने 

(d) ग्राउण्डमा भएको वस्तसँुग सावधान रहन े
 
 
 

29. के्रनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ ? 
 
 

(a) होइस्टलाई तल झान� 

(b) तत्काल ैकाम गनर् स�ु गन� 

(c) खाना खान ेसमय 

(d) सबै कुरालाई रोक्ने 
 
 
 
 

E सरु�ाको �ान 
 

30. सामान्यतया, िलिफ्टङ उपकरणह�लाई हरेक कित समय समयमा िनरी�ण ग�रनपुछर् ? 

(a) 4 मिहना 

(b) 5 मिहना 

(c) 6 मिहना 

(d) 7 मिहना 
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31. वेिल्डङबाट पाइलह�लाई जोड्द ैगदार् सो काम भइरहकेो ठाउँमा अ� मािनसह� छन ्भन े
अ�ह�लाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउनका लािग िनम्न उपायह� मध्ये कुन अपनाइनपुछर् ? 
(a) उनीह�लाई सावधान गराउनका चेतावनी सचूना राख्न े

(b) चेतावनी सचूना राख्ने र साइटको व�रप�र बारह� लगाउन े

(c) काम गन� ठाउँमा भएका सबै मािनसह�लाई सरु�ात्मक गगल लगाउनका लािग  
आदशे िदने 

(d) साइटमा भएमा सबै मािनसह� बािहर जाने र वेिल्डङको काम सिकएपिछ पनु: प्रवेश गन� 
 

32. िलिफ्टङ उपकरणह� सञ्चालन गनुर्भन्दा पिहल ेके्रन अपरेटरह�सँग कुन योग्यताह� ह�नैपछर् ? 
(a) परुाना ग�ुह�सँग कठोर तािलम िलएको ह�नपुछर् 

(b) के्रन अपरेटरह�ले िलिफ्टङ उपकरणह� सञ्चालन गनुर्भन्दा पिहल ेअिनवायर् �पमा 
िलिफ्टङ उपकरणह�को सञ्चालनमा मान्यताप्रा� तािलम परूा गरेर परी�ामा उ�ीणर् 
भएको र वैध लाइसेन्स ह�नपुछर्  

(c) कम्पनीका व�र� अपरेटरद्वारा तािलम उपलब्ध गराइएको ह�नपुछर् 

(d) मािथका सबै 

 

33. सबै िलिफ्टङ उपकरणह�लाई सा�ािहक �पमा िनरी�ण ग�रनैपछर् र ितनीह�लाई प्रयोगमा 
लगाउनभुन्दा पिहले कुन फारामलाई अिनवायर् �पमा भ�रनपुछर् ? 
(a) सबै िलिफ्टङ उपकरणह�लाई सा�ािहक �पमा िनरी�ण ग�रनैपछर् र ितनीह�लाई 

प्रयोगमा लगाउनभुन्दा पिहल े"फाराम 1" लाई भरेर "सरुि�त सञ्चालन सरुि�त 
अपरेशन" तयार ग�रनपुछर् 

(b) सबै िलिफ्टङ उपकरणह�लाई सा�ािहक �पमा िनरी�ण ग�रनैपछर् र ितनीह�लाई 
प्रयोगमा लगाउनभुन्दा पिहल े"फाराम 2" लाई भरेर "सरुि�त सञ्चालन "सरुि�त 
अपरेशन" तयार ग�रनपुछर् 

(c) सबै िलिफ्टङ उपकरणह�लाई सा�ािहक �पमा िनरी�ण ग�रनैपछर् र ितनीह�लाई 
प्रयोगमा लगाउनभुन्दा पिहल े"फाराम 3" लाई भरेर "सरुि�त सञ्चालन "सरुि�त 
अपरेशन" तयार ग�रनपुछर् 

(d) सबै िलिफ्टङ उपकरणह�लाई सा�ािहक �पमा िनरी�ण ग�रनैपछर् र ितनीह�लाई 
प्रयोगमा लगाउनभुन्दा पिहल े"फाराम 5" लाई भरेर "सरुि�त सञ्चालन "सरुि�त 
अपरेशन" तयार ग�रनपुछर् 
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34. िलिफ्टङका लािग वायरह�को प्रमाणपत्रको वैधता अविध कित ह�न्छ ? 

(a) 1 मिहना 

(b) 3 मिहना 

(c) 6 मिहना 

(d) 12 मिहना 
 

35. "साइट सेफ्टी टक्स “साइट सरु�ा वातार्” को मखु्य उद्दशे्य के हो ? 

(a) कामदारह�लाई सत्कार गनर्का लािग जलपान उपलब्ध गराउन 

(b) काम गरेको समय भनर्का लािग िनयिमत कायर् 

(c) कायर्को प्रगितको बारेमा छलफल तथा �रपोटर् गनर् 

(d) कामदारह�लाई िनयिमत �पमा सरु�ा �ान प्रदान गनर् 
 

36. कामदारह�ल ेग�ङ्गा लोडह� सादार् िनम्नह� मध्ये कुन िविध पालना ग�रनपुछर् ? 
(a) काम िछटो सक्नका लािग एकपटक धेरैवटालाई सानर् प्रयास गन� 

(b) ढाडलाई जितसक्दो िसधा राखेर सही शारी�रक मदु्रा अपनाउने 

(c) शरीरलाई अभ्यस्त गराउनका लािग लोडलाई र् याकमा जितसक्दो मािथ फाल्ने 

(d) लामो सास तान्ने, िचच्याउन ेर लोडलाई मािथ उठाउने 
 

37. यिद ग�ङ्गा लोडह�लाई साद� गदार् कामदारह�ले िलफ्ट गन� गलत शारी�रक मदु्रा अपनाएमा 
शरीरको कुन भागमा सिजलैसँग चोटपटक लाग्नेछ ? 
(a) घाँटी 

(b) कम्मर 

(c) िपँडौला 

(d) हात 

38. यिद "म्यानअुल िलिफ्टङ “हातैले मािथ उठाउन”े बाट बच्न सिकन्न भन ेसधुार ग�रनपुछर्, 
उदाहरणका लािग, तिन्कने वा सान� कामको समय तथा दरुीलाई घटाउनहुोस ्। �ान्डिलङका िनम्न 
त�रकाह� मध्ये कुनका लािग यी िविधह�लाई सं�ेिपत गराउन सिकन्छ ? 
(a) लोडलाई पनु: िडजाइन गन� 

(b) कायर् प्रिक्रयालाई पनु: िडजाइन गन� 

(c) काम गन� वातावरणलाई सधुार गन� 

(d) काम गन� समय लम्ब्याउने र भ�ुानीलाई बढाउने 
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39. कामदारह�ल ेघमु्ने पाटपजुार्ह� भएका मेिशनह�लाई सञ्चालन गदार् कटन को पन्जाह� िकन 
प्रयोग गनुर्ह�दँनै ? 
(a) कटनका पन्जाह�ले तेल सोस्ने गछर्न ्

(b) कटनका पन्जाह� िबिग्रन ेगछर्न ्

(c) कटनका पन्जाह� मेिशनका घुम्न ेपाटपजुार्ह�मा अिल्झन ेगछर्न ्

(d) कटनको पन्जाले सिजलैसँग छालाको एलज� गराउन ेगछर्न ्
 
 

40. कन्स्ट्रक्सन स्काफोल्डको विकर् ङ प्लेटफमर्मा लगाइन ेप्ल्यान्कह�को न्यनूतम मोटाइ 
िनम्न ह�न्छ: 

(a) 20 mm 

(b) 25 mm 

(c) 30 mm 

(d) 40 mm 
 
 
 

- प्र�पत्रको समाि� - 
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