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此文件關於瀝青工(道路建造)大工工藝測試考題。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 Asphalter (Road Construction). 
Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction 
Industry Trade Testing Centre at 2100 9000. 



ALR (Nepali) 

िडस्क्लेमर 

CIC को िलिखत अनमुितिबना यस सामग्रीको कुनै पिन भागलाई कुनै पिन �पमा वा कुनै पिन माध्यमबाट पनु�त्पादन वा 

प्रसा�रत गनर् नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा रहकेा जानकारीले सत्यता सिुनि�त गनर् उिचत प्रयासह� ग�रएतापिन CIC ले 

पाठकह�लाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्बिन्धत सल्लाहकारह�सँग उपय�ु स्वतन्त्र सल्लाह खोज्न प्रोत्साहन गछर् र 

पाठकह�ले कुनै पिन सम्बद्ध कामह� गदार् यस सामग्रीलाई उ� पेशासम्बन्धी सल्लाहको िवकल्पको �पमा िलन ुवा िनभर्र 

पनुर्ह�दँनै । 

 
 
 
 
 
 

सोधपुछह� 
 
 

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछुह� हङकङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री टे्रड टेिस्टङ सेन्टर (Hong Kong 

Construction Industry Trade Testing Centre) लाई िनम्न ठेगानामा सोध्न सिकन्छ: 

 

             95, Yue Kwong Road    ९५ य ुकोङ्ग रोड 
                     Aberdeen      एबरडीन 
                      Hong Kong              होंगकोङ्ग 
 

       फोन नम्बर            : (852) 2100 9000 
       फ्याक्स नम्बर            : (852) 2100 9090 
       इमले             : enquiry@cic.hk 
       वबेसाइट           : www.cic.hk  
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1. म्यानफु्याक्च�रङ प्लान्टमा अस्फाल्ट (अलकत्रा) किन्क्रट घोिलएपिछ र साइटमा िबछ्याउनभुन्दा पिहल ेसामान्यतया 

कुन टेस्ट (परी�ण) ग�रन्छ ? 

(a) स्लम्प टेस्ट 

(b) कम्पे्रिसभ टेस्ट  

(c) टेम्पे्रचर मेज�रङ (तापक्रम मापन) टेस्ट 

(d) एिग्रगेट साइज (एिग्रगेटको आकार) को टेस्ट 

 
 
2. हङकङ िसिभल वक्सर् कन्स्ट्रक्सन स्पेिसिफकेसनह� अनसुार अस्फाल्ट रोड िबछ्याउने काम परूा भएपिछ लेभिलङ 

त्रटुीको मािथल्लो तथा तल्लो सीमा िनम्न ह�न्छ: 

(a) 6 mm 
(b) 16 mm 
(c) 26 mm 
(d) 36 mm 

 
 
3. अस्फाल्ट रोडमा पनु: सतह (िपच) थप्ने मेन्टेनेन्स (सम्भार) काम गदार् नयाँ िबछ्याइएको अस्फाल्ट रोड र स�ुको 

सतहको ज्वाइन्ट िनम्न ह�नपुछर्: 

(a) लम्पी (मािथ उठेको) 

(b) एउटै लेभल, िसधा र एकैनासको  

(c) िसधा रेखामा भए काम गछर् 

(d) कामदारलाई सहज ह�नेगरी जोिडएको 
 
 
4. अस्फाल्ट रोड िबछ्याउने काम गनुर्भन्दा पिहल ेकामदारह�ले ग्राभेल (टाइप I) रोड संरचनामा िविभन्न 

नम्बरह� स्पे्र गनुर्को उद्दशे्य के हो ? 

(a) िबछ्याइएको िमित 

(b) जिमनको लेभिलङ उचाइ 

(c) िबछ्याउँदाको समयमा अस्फाल्ट सामग्रीह�को मोटाइ उल्लेख गनर् 

(d) अस्फाल्ट एिग्रगेटको आकार उल्लेख गनर् 
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5. अस्फाल्ट किन्क्रट िबछ्याउँदाको समयमा हभेी मेिसनरीह�ले दबाउन (िथच्ने) नसिकने कनर्र वा छेउह�लाई 

कामदारले कसरी िमलाउन पछर् ? 

(a) त्यसो गनर् आवश्यक छैन 

(b) खटुाले दबाउने 

(c) ट्यािम्पङ र् यामर वा भाइब्रिेटङ प्लेट  प्रयोग गन� 

(d) �ान्ड टुलह�ले दबाउने (िथच्ने) 
 
 
6. परुानो रोड सतहमा क�रब 50 mm मोटाइको अस्फाल्ट किन्क्रटको लेयर पनु: िबछ्याउनभुन्दा पिहल ेके ग�रनपुछर् ? 

(a) परुानो सबग्रडेलाई दबाउने (िथच्ने) 

(b) रोडसाइडको नालीलाई िस्टल प्लेटल ेछेक्न े

(c) काम गनर् सिजलो गराउनका लािग परुानो मािथ उठेको म्यानहोल कभरलाई हटाउन े

(d) मािथको कुनै पिन होइन 
 
 
7. क�रब 45 mm मोटाइको अस्फाल्ट किन्क्रटलाई िबछ्याउँदा/िसधा सतहमा िमलाउँदाको समयमा दबाउँदा/ 

िथच्दाखे�र मेिसनको तल्लो प्लेटमा अस्फाल्टका सामग्रीह� प्राय: टाँिसने गरेको पाइएको छ; त्यस्तो अवस्थामा 

कामदारले िनम्न गनुर्पछर्: 

(a) काम गनर् जारी राख्नपुछर् 

(b) तत्कालै कामलाई रोक्नपुछर् 
(c) सो मेिसनको सट्टामा सानो रोलर प्रयोग गनुर्पछर् 
(d) िस्पं्रकल गनुर् (छकर् न)ु पछर् र दबाउने (िथच्ने) कामलाई जारी राखुपछर् 

 
 
8. रोडमा अस्फाल्ट किन्क्रटलाई िबछ्याउँदाको समयमा अस्फाल्ट सामग्रीह�को प्रत्येक लेयरलाई पणूर् �पमा 

दबाउने (िथच्ने) कामको उद्दशे्य िनम्न हो: 

(a) मािलकको िव�ास बढाउने िनयिमत कायर् 

(b) पानी पदार् सामग्रीह�लाई बग्नबाट बचाउन 

(c) अस्फाल्ट सामग्रीह�मा भएका सबै हावाह�लाई बािहर िनकाल्न 

(d) मािथका सबै 
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9. र् याम्प (िभरालो बाटो) मा अस्फाल्ट रोडलाई िबछ्याउँदा सामान्यतया िनम्न िविधह� मध्ये कुन िविध अपनाइन्छ ? 

(a) मािथबाट तल 

(b) तलबाट मािथ 

(c) बीचबाट स�ु गन� 

(d) कामदारलाई िनणर्य गनर् िदनहुोस् 
 
 

10. अस्फाल्ट किन्क्रट साइटमा आउँदा सामग्रीको तापक्रम 80℃ भन्दा कम छ भन ेके ग�रनपुछर् ? 

(a) झन्झटबाट बच्नका लािग तत्कालै िबछ्याउने 

(b) कामको िजम्मेवारी िदइएको व्यि�लाई सिूचत गन� 

(c) ड्राइभरलाई खरेा गएको सामग्रीह�को �पमा फ्याँक्न िनद�शन िदने 

(d) कामदारलाई िनणर्य गनर् िदनहुोस् 
 
 

11. ड्राइभर बाहके िबछ्याउने मेिसन को दवुै साइडितर एक वा दईुजना कामदारह� िहड्ने र काम गन�को उद्दशे्य के 

को ? 

(a) कामदारह�को कामलाई अनगुमन गनर् 

(b) कामदारह�लाई मेिसनको निजक नआउन िनद�शन िदन 

(c) सामग्रीको डेिलभरी को उचाइ तथा रोडको चौडाइलाई िनयन्त्रण गनर् 

(d) मािथको कुनै पिन होइन 
 
 

12. कृपया तलको रोडको िचन्हले अथर् छनौट गनुर्होस:् 

(a) पैदल यात्रहु�बाट सावधान रहनहुोस ्

(b) पैदल यात्रहु�ले बाटो काट्द ै

(c) रोड खन्न ेकायर् 

(d) पैदल यात्रहु�ले हाते ट्रकसिहत बाटो काट्द ै
 
 

13. कृपया तलको रोडको िचन्हले अथर् छनौट गनुर्होस:् 

(a) दईुतफ� ट्रािफक 

(b) रोड अगािड बन्द छ 

(c) िसधा रेखामा पास ह�नहुोस ्(अगािड बढ्नहुोस)् 

(d) अस्थायी अवरोधको दवुै साइडह�मा ड्राइभ गरेर पास 

ह�नहुोस ्(अगािड बढ्नहुोस)् 
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14. कृपया तलको रोडको िचन्हले अथर् छनौट गनुर्होस:् 

(a) अगािड िहलक छ 

(b) अगािड वस्तलुे बाटो छेिकरहकेो छ 

(c) अगािड रेल पास भइरहकेो (अगािड बिढरहकेो) छ 

(d) अगािड लम्पी रोड सतह (सरफेस) छ 
 
 

15. अस्फाल्ट िसमेन्ट के-केबाट बनेको ह�न्छ: कोसर् एिग्रगेट (रोडा), फाइन एिग्रगेट (बालकुा) र: 
(a) िसमेन्ट 

(b) िसन्थेिटक रेिजन 

(c) रोड टार 

(d) प्लािस्टकको बिलयो पेस्ट  

 

 

16. िबछ्याउँदाको समयमा अस्फाल्ट किन्क्रटका हरेक लेयरको बीचमा कुन सामग्री छिकर् नपुछर् ? 

(a) िडजेल फ्यलु 

(b) एिक्सलेट�रङ एड्िमक्स्चर  

(c) िसमेन्ट मोटार्र (मसला) 

(d) रोड टार (िचसो टार) 
 
 

17. अस्फाल्ट किन्क्रटबाट िनमार्ण ग�रएका रोडह�लाई सामान्यतया के भिनन्छ ? 

(a) �रिगड पेभमेन्ट 

(b) सफ्ट पेभमेन्ट 

(c) अकुिस्टक पेभमेन्ट 

(d) फ्लेिक्सबल पेभमेन्ट 
 
 

18. उचाइमा काम गनुर्को प�रभाषाले काम गन� ठाउँ तथा जिमन बीचको दरुी कित ह�न्छ भनेर बझुाउँछ ? 

(a) 1 m वा सोभन्दा मािथ 

(b) 2 m वा सोभन्दा मािथ 

(c) 3 m वा सोभन्दा मािथ 

(d) 4 m वा सोभन्दा मािथ 
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19. आँखामा कुनै बािहरी वस्त ुिछरेको खण्डमा आकिस्मक प्रितकायर् के ह�नपुछर्: 

(a) हातको पछािडको भागले आँखाह� िमच्न ेर िथच्ने 

(b) तत्कालै चस्मा लगाउने 

(c) पानीले आँखामा छ्याप्ने 

(d) आँखालाई बन्द गन� र मद्दत माग्न े
 
 
20. कम्मरमा चोट लाग्नबाट बच्नका लािग अस्फाल्ट किन्क्रटलाई सामान्य त�रकाले िबछ्याउँदा कुन हाते 

औजारलाई प्रयोग ग�रनपुछर् ? 

(a) छोटो �ान्डल भएको बेल्चा (साबेल) 

(b) लामो �ान्डल भएको बेल्चा (साबेल) 

(c) बग्गी  

(d) 5-दाँते रेक (5-tine rake)  
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