वाटरप्रुफिङ वर्क र (बर्क-टाइप िेल्ट)
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此文件關於防水大工(燒膠型瀝青氈)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 skilled trade test for Waterproofing Worker
(Burn-type Felt). 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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रेड टे्ट पेपर
रेड

： वाटरप्रस्ु िङ वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट)

ग्रेड

：स््कल्ड वकक र

परीक्षाका

：तोस्कएको ्थानमा स्नम्न कायकहरू परू ा गनकहु ोस：
्

स्वषयव्तु

1 स्समल
ु ेट रुि (simulate roof) ढाक्नका लास्ग बनक-टाइप िे ल्ट (burn-type felt)
प्रयोग गनकहु ोस् र यसमा स्नम्न समावेश हुन्छन:्

(100 अङ्क)

i) व्यस्िगत सरु क्षा सावधानीहरूका लास्ग सही प्रस्िया अनसु ार काम गनकहु ोस् ।
ii) स्समल
ु ेट रुिलाई सिा गनकहु ोस् र पस्हलाको अव्थामा ल्याउनहु ोस् ।
iii) स्नमाकण रचनाको सरिे स (सतह) मा तोस्कएको अ्िालस्टक प्राइमर (asphaltic
primer) लगाउनहु ोस् ।
iv) बनक-टाइप िे ल्टका लास्ग काट्न र ल्यास्पङ पोस्िसन (lapping position) लाई तयार गनक
।
v) ग्यास बनकर प्रयोग गरे र रुि फ्लोरमा बनक-टाइप िे ल्ट लगाउनहु ोस् । एयर भेन्टहरू (air
vents), फ्लोर ड्रेनहरू (floor drains), अराइि (arise), श्याडो (shadow) तथा
स्िलेट एन्गलहरू (fillet angles) को कामलाई सही ढङ्गले परू ा गनक ।
ु र बनक-टाइप िे ल्ट लगाउनहु ोस् ।
vi) ग्यास बनकर प्रयोग गरे र रुि फ्लोरमा रङ्गीन तथा ग्रेनल
एयर भेन्टहरू, फ्लोर ड्रेनहरू, अराइि, श्याडो तथा स्िलेट एन्गलहरूको कामलाई सही
ढङ्गले परू ा गनक ।
vii) सबै औिार तथा खेरा गएका सामग्रीहरूलाई सिा गनकहु ोस् ।
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समय अवस्ध

： 3 घण्टा

ध्यान स्िनपु ने
कुराहरू

： (1) काम सरुु गनकभु न्िा अगावै, परीक्षाथीहरूले स्िइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान
स्िनपु ने कुराहरू" लाई पढ्नपु छक ।
(2) यस्ि परीक्षाथीले टे्ट अवस्धभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन
गरे नन/् गररनन् भने उनलाई अनत्तु ीणक भएको मास्ननेछ ।
(3) यो प्रश्नपत्र 3 पेिको छ । पणू ाकङ्क (िुल माकक ) 100 हो । उत्तीणाकङ्क (पास
माकक ) 60 हो ।

ALB (Nepali)

2

वाटरप्र
स्ु िङ वकक(Waterproofing)
र (बनक-टाइप िे ल्ट)(Burn-type
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वाटरप्रस्ु िङ(Waterproofing)
वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट)
ड्रइगं 2 Felt) Drg.2
Asphalter
(Burn-type

Water
जमीन लेrecess
भल माथीabove
पानी कोtheरे स्ट्सस 300 mm
floor level 300 mm

ट संग
75Ø75
air एयर
ventवेन्स्टwith
ल च्यामफर
2525x25
x 25 पर्ाा
chamfered

च्यामफर
संग block
30025x25
x 300H
Concrete
with300x300
25 x25 chamfered
H कंक्रीट ब्लक
100 इडं ेड

100 ended

Sec
सेक्शनA-A
A-A

4 mm (Tk.) colored and granular burn-type felt

4 mm (Tk.) रंगीन र दानायक्त
ु बना टाइप फे ल्ट

33mm
mm(Tk.)
(Tk.)burn-type
बना टाइप फे felt
ल्ट

ड्रइगं ्के ल अनसु ार छै न

Not to scale
सबै dimensions
मापहरू स्ममी मा
All
areछन
in् mm

ALB (Nepali)

Page 4 of 6
4

वाटरप्रस्ु िङ वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट) ड्रइगं 3
Asphalter (Waterproofing) (Burn-type Felt) Drg.3

4 4mm
mm(Tk.)
(Tk.)colored
रंगीन र दानायक्त
ु
and
granular
बना टाइप फे ल्ट
burn-type felt

जमीनWater
लेभल माथी
पानीabove
को रे स्ट्ससthe
recess
300 mm
floor level 300 mm

Ø75floor
फ्लोरdrain
ड्रेन
75
100 ended

33 mm
felt
mm(Tk.)
(Tk.)burn-type
बना टाइप फे ल्ट

100 इडं ेड

150 x150
150x150
वाल
wall outlet
आउटलेट

Sec
सेक्शनB-B
B-B
44mm
andक्त
felt
mm(Tk.)
(Tk.) colored
रंगीन र दानाय
बना टाइप फेburn-type
ल्ट
ु granular

mm(Tk.)
(Tk.)burn-type
बना टाइप फे ल्ट
33mm
felt

ड्रइ
गं ्केto लscale
अनसु ार छै न
Not
सबै
स्ममी माare
छनin् mm
Allमापहरू
dimensions
ALB (Nepali)

Page 5 of 6
5

वाटरप्रस्ु िङ वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट) ड्रइगं 4
Asphalter (Waterproofing) (Burn-type Felt) Drg.4
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परीक्षाथीहरूले ध्यान स्िनुपने कुराहरू:
1.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।

2.

7.

प्रश्नपत्रमा यस्ि कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले स्िइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा ित्तु ा आिै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायक्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायक पालना गनकपु छक ।
परीक्षामा चास्हने सबै औिार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े र उपलब्ध गररएका औिार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गणु ्तर चेकिाँच भने परीक्षाथीहरू आिै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औिार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औिारहरू रेड
टेस््टङ सेन्टरलाई अस्नवायक स्िताक गनकपु छक । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्िइएका औिार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा िोटो स्खचेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल िोनहरूबाट कुनै पस्न िोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुिँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल िोन प्रयोग गनक अनमु स्त हुिँ नै ।
तल लेस्खएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कक ङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:

3.
4.

5.

6.

a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू
d) कायकहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर
e) कायकहरूको प्रगस्त
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने

g) औिार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i)

अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्वचार गने

11.

j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसिाइ
समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्िने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटक गनेछ ।

यदि परीक्षार्थीले कुनै पदन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै डरलाग्िो
काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मादननेछ ।
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दस्र्थदिहरूमा

