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९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

1.

2.

3.

देहायका पररस््िस्िहरू मध्ये कुनमा अपरे टरले जम्बो स्िस्लङको ठूलो बम्बास्डिङ ह्यामर प्रयोग गनिपु छि ?
(a)

बस्लयो चट्टान स्िल गदाि

(b)

स्िस्लङ स्लभर फसेको बेलामा

(c)

स्िस्लङ होलको डायस्मटर ठूलोमा पररवििन गनि आवश्यक हदुँ ा

(d)

स्िल पर्ू ि रूपमा होलस्भत्र गास्डएको बेलामा

सामान्यिया स्िस्लङ हेडमा कस्िवटा भागहरू हन्छन् ?
(a)

स्िल ििा स्िस्लङ स्लभरसस्हि दईु वटा भागहरू

(b)

स्िल, स्िस्लङ स्लभर ििा स्सस्लन्डरसस्हि िीनवटा भागहरू

(c)

स्िल, स्िस्लङ स्लभर, स्सस्लन्डर ििा ्रु कनेक्टरसस्हि चारवटा भागहरू

(d)

मास्िको कुनै पस्न होइन

अपरे टरले जम्बो स्िस्लङको सरसफाइ प्रर्ालीलाई कस्हले सरुु गनिपु छि ?
(a)

स्िस्लङ होल पयािप्त रूपमा गस्हरो हदुँ ा र काम रोक्दा

(b)

स्िस्लङभन्दा अगास्ड

(c)

स्िस्लङको काम सकाएपस्छ

(d)

स्िस्लङ आमिलाई स्नकालेपस्छ
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स्चत्र 1
II.

IV.

III.

4.
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स्चत्र 1 मा भाग I को नाम के हो ?
(a)

स्िस्लङ स्सस्लन्डर

(b)

स्िस्लङ स्लभर ्टेब्लाइजर

(c)

हाइ-प्रेसर आयल डक्ट

(d)

स्िस्लङ स्लभर

2

I.

5

6.

7.

8.

स्चत्र 1 मा भाग II को नाम के हो ?
(a)

स्िस्लङ स्सस्लन्डर

(b)

हाइ-प्रेसर आयल डक्ट

(c)

स्िस्लङ स्लभर ्टेब्लाइजर

(d)

स्िस्लङ स्लभर

स्चत्र 1 मा भाग III को नाम के हो ?
(a)

स्िस्लङ स्लभर ्टेब्लाइजर

(b)

हाइ-प्रेसर आयल डक्ट

(c)

स्िस्लङ स्लभर

(d)

स्िस्लङ स्सस्लन्डर

स्चत्र 1 मा भाग IV को नाम के हो ?
(a)

हाइ-प्रेसर आयल डक्ट

(b)

स्िस्लङ स्सस्लन्डर

(c)

स्िस्लङ स्लभर ्टेब्लाइजर

(d)

स्िस्लङ स्लभर

जम्बो स्िस्लङको स्िलहरूको ममििको उद्देश्य के हन्छ ?
(a)

कडा चट्टानलाई स्िल गदै गदाि के स्िल गने समयलाई छोट्याउन सस्कन्छ

(b)

सरसफाइमा मद्दि गनिका लास्ग स्िलस्भत्र प्वालको सङ््यालाई बढाउन

(c)

स्िलको ररप्लेसमेन्टको सङ््यालाई घटाउन

(d)

स्िस्लङ आकारको आवश्यकिालाई कम गनिबाट बच्न, यसले एक्सप्लोस्डङ (स्व्फोटको) कामलाई
अवरोध गछि
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9.

10.

11.

12.

स्िस्लङ स्लभरको डायस्मटर स्िलको ्ट्यान्डडि आवश्यकिाभन्दा कम हदुँ ा उल्लेखनीय बेफाइदा के हन्छ ?
(a)

उच्च प्रेसरद्वारा बल लगाइएको भएकोले स्िस्लङ स्लभर सस्जलै भाुँस्चन्छ

(b)

स्िस्लङ स्सस्लन्डरमा उच्च प्रेसरद्वारा बल लगाइएको हन्छ, ्रुमा क्षस्ि हन्छ

(c)

स्नयन्त्रर् गनि कस्ठन र स्िस्लङ आमिमा प्रेसर बढ्छ

(d)

स्िस्लङ स्लभरस्भत्र वाटर होलहरू स्भत्र अन्िर हने भएकोले सफा गनि कस्ठन

अपरे टरले एक्सप्लोडेड डायग्राम (फुटाल्ने स्चत्र) मा स्िस्लङको एन्गलसम्बन्धी स्नदेशनलाई स्कन पालना गनिपु छि ?
(a)

अपरे टरले खिरनाक कायि क्षेत्रमा काम नगने भनेर भन्न पाउुँछन्

(b)

फुटालेपस्छ चट्टानको आकारलाई स्नयन्त्रर् गनि सस्कन्छ

(c)

अपरे टरको अपरे टर सञ्चालन सीपको परीक्षर् गनि सस्कन्छ

(d)

कुन स्दशास्िर फुटाल्ने भनेर सही ढङ्गले स्नयन्त्रर् गनि सस्कन्छ

स्िस्लङ आमि अन्य कुनै व्िसु ुँग ठोस्क्कुँ दा कन्रोल स्िस्लङ आमि स्सग्नल बल्ने गदाि स्नम्नहरू मध्ये कुन ठीक हो ?
(a)

स्क्लस्नङ स्स्टम (सरसफाइ प्रर्ाली) लाई ररसेट गनि आवश्यक हन्छ

(b)

इमजेन्सी ्टप स्स्टम (आकस््मक रोक्ने प्रर्ाली) लाई ररसेट गनि आवश्यक हन्छ

(c)

स्िस्लङसम्बन्धी जानकारी हराउुँ छ, डाटा रे कडिलाई पनु : प्रस्वष्ट गनि आवश्यक हन्छ

(d)

कम्प्यटु र प्यानलमा क्षस्ि हन्छ

सरु क्षाको दृस्ष्टकोर्ले जम्बो स्िस्लङ प्रयोग गररनभु न्दा अगास्ड कुन-कुन कुराहरूको जाुँच गररनपु छि ?
(I)

जम्बो स्िस्लङ रहेको ्िान

(II)

वाटर प्रेसर प्रर्ाली

(III)

अलामि स्स्टम

(IV)

सञ्चार स्डभाइसको कायि

(a)

I, II

(b)

II, III

(c)

I, IV,

(d)

II, III, IV
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13.

14.

15.

16.

17.

जम्बो स्िस्लङ हाइ प्रेसर आयल डक्ट फे दाि कुना आधारभिू सरु क्षा उपकरर् आवश्यक पछि ?
(a)

आगो स्नभाउने यन्त्र

(b)

मा्क

(c)

सरु क्षात्मक आुँखाका च्माहरू

(d)

मास्िका सबै

अपरे टरले स्िस्लङको सही एन्गल (कोर्) कसरी स्नयन्त्रर् गनि सक्छन् ?
(a)

स्िस्लङभन्दा अगास्ड रुलरद्वारा कोर् (एन्गल) नाप्ने

(b)

जम्बो स्िस्लङ ििा स्िस्लङ आमि बीचको कोर् नाप्ने

(c)

स्िस्लङको समयमा अको कामदारको सङ्के िहरू अनसु ार

(d)

जम्बो स्िस्लङ स्भत्रको कन्रोल प्यानलमा देस्खने जानकारी अनसु ार

स्िस्लङ आमिहरूलाई जोड्दा कुन आधारभिू ज्ञानलाई ध्यानमा रा्नपु छि ?
(a)

आयल डक्टलाई धेरै लामो हन नस्दनहु ोस्

(b)

स्िस्लङ आमिहरूलाई होररजन्टल (िेसो) पोस्जसनमा रा्नहु ोस्

(c)

स्िस्लङ आमिहरूलाई फै लाउनका लास्ग पयािप्त ठूलो ्िान छनौट गनिहु ोस्

(d)

स्िस्लङ आमिहरूको स््िरिा (स््टस्बस्लटी) बनाइरा्नहु ोस्

अपरे टरले स्िस्लङ होलहरूको सङ््या, गस्हराइ ििा ्िानको बारे मा कसरी स्नर्िय गछि न् ?
(a)

दैस्नक वस्कि ङ रे कडि अनसु ार

(b)

सभेस्यङ स्चन्हहरू अनसु ार

(c)

सपु रभाइजरद्वारा स्नर्िय गरे अनसु ार

(d)

अिि इन्जीस्नयरद्वारा प्रमास्र्ि गररएको कागजाि अनसु ार

के अपरे टर आफैं ले स्िस्लङ होलको एन्गलको स्नर्िय गनि सक्छन् ?
(a)

कुनै मापदण्ड छै न

(b)

हो, अपरे टरले सक्छन्

(c)

सक्दैनन,् स्डजाइन िइगं अनसु ार गररनपु छि

(d)

सक्दैनन,् स्कनभने अपरे टरले मेस्सनलाई बारम्बार यिाउिा गराउन चाहुँदनै न्
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18.

19.

स्िस्लङ गने क्षेत्रमा स्चन्ह लगाइएका स्िस्लङ लेबलहरूको प्रयोग के हन्छ ?
(a)

मेस्सन रा्ने ्िानलाई सङ्के ि गछि

(b)

स्िस्लङ होलहरू बीचको दरु ीलाई गर्ना गनि

(c)

स्िस्लङपश्चािको नस्िजालाई देखाउन

(d)

अपरे टरलाई स्िस्लङ होलको ्िानलाई ्पष्ट रूपमा देखाउन

िल
ु नात्मक रूपमा कमजोर चट्टानमा काम गदाि के अपरे टरले स्िस्लङ होलको गस्हराइको स्नर्िय स्लन सक्छन् ?
(a)

सक्छन,् स्कनभने अपरे टरसुँग व्यावसास्यक ज्ञान हन्छ

(b)

सक्छन,् िर अपरे टरसुँग पयािप्त अनभु व हनपु छि र जोस्खमलाई घटाउन सपु रभाइजरसुँग छलफल गररएको
हनपु छि

20.

21.

22.

(c)

सक्दैनन,् यसले वकि लोडलाई पररवििन गनेछ

(d)

जोस्खम क्षेत्र ठूलो नहदुँ ासम्म सक्दैनन्

स्िस्लङ आमि ििा हाइ-भोल्टेज पावर के बल बीचको सरु क्षा दरु ी स्नम्न हन्छ:
(a)

3 स्मटरभन्दा बढी

(b)

6 स्मटरभन्दा बढी

(c)

10 स्मटरभन्दा बढी

(d)

15 स्मटरभन्दा बढी

स्िस्लङ आमिलाई 360o, घमु ाउुँदा हाइ प्रेसर आयल डक्टमा क्षस्ि हनेछ । के यो किन सही हो ?
(a)

हो, प्रेसर िप गरे पस्छ यसमा नोक्सानी हनेछ

(b)

हो, त्यसैले आयल डक्टको वाल (स्भत्ता) पयािप्त रूपमा मोटो हनपु छि

(c)

होइन, स्कनभने आयल डक्ट नरम प्लास््टक सामग्रीबाट बनेको हन्छ

(d)

होइन, स्कनभने स्िस्लङ आमि अस्धकिम 180o सम्म घम्ु न सक्दैन

अपरे टरले स्िस्लङ आमि ििा स्िस्लङ गने ्िान बीचमा सरु स्क्षि दरु ीलाई कसरी स्नयन्त्रर् गनि सक्छन् ?
(a)

स्िस्लङ आमिलाई अस्धकिम लम्बाइसुँग फै लाउनहु ोस्

(b)

स्िस्लङ आमिलाई स्िल गने ्िानको अस्धकिम उचाइसम्म नफै लाउनहु ोस्

(c)

स्िस्लङ स्लभरको लम्बाइमा स्नभिर रहन्छ

(d)

स्िस्लङ मेस्सनको पावर (शस्ि) मा स्नभिर रहन्छ

IEJ (Nepali)

6

23.

24.

25.

26.

27.

टनेलमा काम गनिका लास्ग आधारभिू सरु क्षा उपकरर्हरू के -के हन् ?
(a)

कडा टोपी ििा मा्क

(b)

कडा टोपी, चस्म्कलो भे्ट ििा मा्क

(c)

कडा टोपी, चस्म्कलो भे्ट, मा्क ििा सञ्चार स्डभाइस

(d)

कडा टोपी, च्मा, चस्म्कलो भे्ट ििा फुल बोडी हानेस

के मटेररयल स्लस्फ्टङ स््कपलाई शाफ्ट (खानीको बाटो) स्भत्र कामदारहरूलाई मास्ि लैजान (स्लस्फ्टङ) का लास्ग
प्रयोग गनि सस्कन्छ ?
(a)

सस्कन्छ िर स्लस्फ्टङ स््कपको उचाइ कम्िीमा पस्न 2.5m हनैपछि

(b)

सस्कन्छ िर स्लस्फ्टङ स््कप खाली हनैपछि

(c)

कामदार घाइिे र अको व्यस्िले ्याल रास्खएको नभएसम्म सस्कदैन

(d)

कामदारलाई उचाइसुँग डर लाग्छ भन्ने प्रमास्र्ि नहदुँ ासम्म सस्कदैन

टनेलस्भत्र दैस्नक ग्यास स्डटेक्सन (पस्हचान) को उद्देश्य स्नम्न हन्छ:
(a)

हावाको गर्ु ्िरमा कुनै प्रभाव परे को छै न प्रमास्र्ि गनि

(b)

पठाउन आवश्यक पने हावाको मात्रा गर्ना गनि

(c)

कुनै पस्न स्वषालु ग्यास ििा अस्क्सजनको प्रस्िशिका लास्ग परीक्षर् गनि

(d)

ब्रेस्िङ ऐपरे टस (सास फे ने उपकरर्) को सङ््या गर्ना गनि

साइटमा दघु िटना कम गनि काममा सरु क्षाका लास्ग को सहभागी ििा स्जम्मेवार हनपु छि ?
(a)

रोजगारदािा

(b)

कामदार

(c)

रोजगारदािा ििा कामदार

(d)

सरु क्षा स्वभाग

अन-साइट सरु क्षा बैठकमा सहभागी हनक
ु ो उद्देश्य के हन्छ ?
(a)

सरकारी स्नयमहरूको पालना गनि

(b)

काम गने प्रस्रयाको बारे मा छलफल गनि

(c)

कामदारहरूको सरु क्षा सचेिनालाई बढाउन

(d)

सरु क्षा स्वभागलाई आफ्नो काम सस्जलोगरी सकाउन स्दन
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28.

टनेलस्भत्र वेस्ल्डङ गदाि स्नम्नहरू मध्ये कुन प्रस्रया पालना गररनुपछि ?
(a)

अस्क्सजन कम भएको वािावरर्मा काम गने कामदारहरूको जोस्खमलाई घटाउन अस्क्सजनलाई ठूलो
मात्रामा पठाउने

(b)

अगास्ड नै कामको अनमु स्िका लास्ग आवेदन स्दने, व्यव्िापनको काम गनिका लास्ग सपु रभाइजरलाई
सस्ू चि गने

29.

30.

(c)

वेस्ल्डङभन्दा अगास्ड श्रम स्वभागलाई सस्ू चि गने

(d)

ग्यास स्लके जलाई ित्कालै पत्ता लगाउनका स्नस्म्ि ग्यास स्डटेक्टरको सङ््यालाई बढाउने

दघु िटना रोक्नका लास्ग नयाुँ कामदारहरूलाई मद्दि गनि सबैभन्दा उत्तम व्यवहाररक िररका कुन हो ?
(a)

जीवन बीमा खररद गने

(b)

उनीहरूलाई पस्हला सस्जलो काम गनि लगाउने

(c)

उनीहरूलाई शारीररक परीक्षा उत्तीर्ि गनि लगाउने

(d)

उनीहरूलाई सरु क्षा िास्लम उपलब्ध गराउने

टनेलस्भत्र काम गदाि हामीले सामान्यिया कम्िीमा पस्न दईु वटा मास्नसहरू रहने काम गने समहू को स्नमािर् स्कन
गछौं ?
(a)

कुनै स्वशेष कारर् छै न, कामको आवश्यकिामा स्नभिर रहन्छ

(b)

कुनै स्वशेष कारर् छै न, सपु रभाइजरको आदेशमा स्नभिर रहन्छ

(c)

दघु िटना हदुँ ा ित्कालै सम्पकि गनि सक्छन्

(d)

एकअकािसुँग स्नरीक्षर् गनि सक्छन्
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