पाइिलङ अपरेिटभ
(बोडर् पाइल)
िस्कल्ड ट्रेड टे स्ट
नमुना िलिखत प्र�पत्र

此文件關於打樁工大工（鑽孔樁）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 trade test for Piling Operative (Bored Pile). Should you
require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry
Trade Testing Centre at 2100 9000.

PBL (Nepali)

िडस्क्लेमर

CIC को िलिखत अनमु ितिबना यस सामग्रीको कुनै पिन भागलाई कुनै पिन �पमा वा कुनै पिन माध्यमबाट पनु �त्पादन वा
प्रसा�रत गनर् नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा रहेका जानकारीले सत्यता सिु नि�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 िलनु वा
िनभर्र पनर्हु �दँ नै ।

सोधपुछह�
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछ
ु ह� हङकङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेड टेिस्टङ सेन्टरलाई िनम्न ठे गानामा
सोध्न सिकन्छ:
95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

टेिलफोन
फ्याक्स
इमेल
वेबसाइट

९५, यु कोङ्ग रोड
एबरिडन
हङकङ

: (852) 2100 9000
: (852) 2100 9090
: enquiry@cic.hk
: www.cic.hk

© 2020 कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउिन्सल

PBL (Nepali)

कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउिन्सल
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मिहना
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बह� वैकिल्पक प्र�ह�: कुल 10 वटा प्र�ह�, हरे कका लािग 4 अङ्क
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िमित

पाइिलङ अपरेिटभ (बोडर् पाइल) ट्रे ड टे स्ट
1.

कृ पया ठूलो डायिमटर व्यास भएको बोडर् पाइल मेिशनको सेटका लािग मेिशनरीह�को सही कम्पोिजसन छनोट
गनर्हु ोस:्
(a) क्रेन, भाइब्रेसन भाइस, �ामर ग्रेब, ओिसलेटर
(b) �रभसर् सकर्ु लेसन िड्रल (RCD), इन्लाजर्मेन्ट हेड (बेल-आउट, �रमर)
(c) रे म (िचजेल), शाफ्ट, फ्लिसङ ट्रेमी पाइप र एयर कम्प्रेसर
(d) मािथका सबै

2.

3 वटा शाफ्टको ओिसलेिटङ पिछ पाइल शाफ्ट टेडो वा बाङ्गो भएको पाइएमा के ग�रनपु छर् ?
(a) सबै पाइल शाफ्टह�लाई िनकाल्नपु छर् र ितनीह� सबैलाई फे नर्पु छर्
(b) पाइलको गिहराइलाई सश
ं ोधन गनर्का लािग आफूभन्दा मािथको कमर्चारीलाई त�ु न्तै जानकारी गराइनपु छर्
(c) समय खेरा फाल्नबाट बच्न र समस्या उत्पन्न गराउनबाट बच्नका लािग अ�ह�लाई जानकारी गराउन
आवश्यक ह�दँ नै
(d) आफूभन्दा मािथको कमर्चारीलाई त�ु न्तै जानकारी गराइनपु छर् ; यिद बाङ्गो वा टेडोपना टोलेरेन्सभन्दा बढी
भयो भए सबैलाई फे री स�ु गनर्हु ोस्

3.

पाइल शाफ्ट स्ट्रेटम परत वा भतू ल को िनि�त गिहराइसम्म धसे पिछ पानी िकन िभत्र हािलन्छ ?
(a) काम परू ा भएपिछ पाइल शाफ्टलाई बािहर िनकाल्दा सिजलो गराउन
(b) पाइल शाफ्टलाई सफा गनर् र गिहराइको िनरी�णमा सिजलो गराउन
(c) माटोलाई पखाल्न, पाइल शाफ्टलाई सफा गनर् र हेदार् राम्रो देखाउन
(d) व�रप�रको माटोको प्रेसर लाई िनष्प्रभावी बनाउन, अन्यथा पाइल शाफ्टको स्व�पको िबिग्रन्छ

4.

शाफ्टको क्लेिम्पङ को प�रणाम के ह�न्छ ?
(a) �रइन्फोसर्मेन्ट के जलाई पाइल शाफ्टिभत्र राख्न सिकन्न
(b) RCD िड्रल िबटलाई पनु : प्रा� गनर् सिकन्न
(c) जग (फाउन्डेसन) लाई अझ बढी िस्थर बनाएर पाइल शाफ्ट जिमनमिु न प�ु रएको छ
(d) पाइल शाफ्टलाई जिमनमिु न पदु ार् त्यसले सामग्रीह� खेरा जाने गराउँ छ र खचर्लाई बढाउँ छ तर सबैभन्दा
गम्भीर प�रणाम भनेको िडजाइनमा अ� कुनै उ� स्थानको सट्टामा अ� कुनै स्थान राख्न सिकन्न

5.

फ्लिसङ को प्रयोजन के हो ?
(a) पाइल शाफ्टलाई सिजलैसँग िनकाल्न सिकन्छ
(b) पाइल शाफ्टलाई किन्क्रटमा भएको आद्रता लाई सोस्नबाट रोक्न
(c) पाइलको तल्लो भागमा किन्क्रट र चट्टानको सतहको बीचमा िविभन्न सामग्री, माटो तथा ढुङ्गाह�
आउनबाट रोक्न
(d) कािस्टङको समयमा किन्क्रटलाई एकदमै चाँडो सेट ह�न िदनबाट रोक्न

PBL (Nepali)

2

6.

िलिफ्टङका लािग वायरह�को प्रमाणपत्रको वैधता अविध कित ह�न्छ :
(a) 1 मिहना
(b) 3 मिहना
(c) 6 मिहना
(d) 9 मिहना

7.

"साइट सेफ्टी टक्स को “मख्ु य उद्देश्य के ” हो :
(a)
(b)
(c)
(d)

कामदारह�लाई सत्कार गनर्का लािग जलपान उपलब्ध गराउन
काम गरे को समय भनर्का लािग िनयिमत कायर्
कायर्को प्रगितको बारे मा छलफल तथा �रपोटर् गनर्
कामदारह�लाई िनयिमत �पमा सरु �ा �ान प्रदान गनर्

8.

विकर् ङ प्लेटफमर्का लािग गाडर् रे लह�को उचाइको रे न्ज िनम्नह� मध्ये कुन ह�न्छ ?
(a) 600 देिख 850 mm सम्म
(b) 900 देिख 1150 mm सम्म
(c) 1200 देिख 1450 mm सम्म
(d) 400 देिख 550 mm सम्म

9.

क्रेनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नल ले के जनाउँछ :
(a) सबै कुरालाई रोक्ने
(b) आकिस्मक रोक्ने
(c) िलएर जाने
(d) बम
ु लाई मािथ उठाउने

10.

क्रेनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ :
(a) तल भएको वस्तस
ु ँग सावधान रहने
(b) बम
ु लाई िबस्तारै तल झान�
(c) होइस्टलाई ग्राउण्ड मा राख्ने
(d) होइस्टलाई लोडमा राख्ने
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