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1.

वाटर सप्लाई िसस्टम मा इन्किमङ वाटर प्रेसर को तल
ु नामा िडिस्ट्रब्यसु न मेन को सही टेस्ट प्रेसर कित ह�नपु छर् ?
a.
b.
c.
d.

1 गणु ा
1.5 गणु ा
2 गणु ा
2.5 गणु ा

2.

वाटरवकर् अिडर्नेन्स पानीका कायर्ह�सम्बन्धी (अध्यादेश) अनुसार ताजा पानीको नयाँ सप्लाई िसस्टमबाट पानीका
नमनु ाह�को परी�ण ग�रनपु छर् । कुन-कुन कुराह� अिनवायर् �पमा परी�ण ग�रनपु छर् ?
a. लेड को सघनता
b. ट्रान्सिमटन्स
c. पानीको घनत्व
d. 3 वटै िवकल्पह� आवश्यक पछर् न्

3.

डबल-लेयरको स्काफोल्डमा वकर् प्लेटफमर्को न्यनू तम चौडाइ कित ह�न्छ ?
a.
b.
c.
d.

4.

200mm
400mm
600mm
800mm

सेफ्टी हान�स कसरी लगाइनपु छर् ?
a.
b.
c.
d.

सेफ्टी हान�सलाई प्रयोगकतार्को कम्मरको समान लेभल मा स्न्यापह�कमा लगाइनपु छर्
सेफ्टी हान�सलाई प्रयोगकतार्को कम्मरभन्दा तलको लेभलमा स्न्यापह�कमा लगाइनपु छर्
सेफ्टी हान�सलाई प्रयोगकतार्को कम्मरभन्दा मािथको लेभलमा स्न्यापह�कमा लगाइनपु छर्
मािथका िवकल्पह� मध्ये कुनै पिन
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5.

िनम्नह� मध्ये आगो िनभाउने सबैभन्दा प्रभावकारी त�रका कुन हो ?
a. प्यासेज लाई खाली र राम्रो भेिन्टलेसन राख्ने
b. धम्र
ु पान नगन� र िवद्यतु प्रयोग गदार् सावधान रहने
c. वेिल्डङ नगन� र खल
ु ा ठाउँमा आगो नबाल्ने
d. अिक्सजनको श्रोतलाई बन्द गन�, तापक्रमलाई कम गन� र फ्यल
ु लाई खाली गन�

6.

िडिस्ट्रब्यसु न पम्प सेट र पिम्पङ हाउस िडजाइन गदार् िनम्नह� मध्ये के कुरामा िवचार पर्ु याइनपु छर् ?
a. यसलाई अटोमेिटक र म्यानअ
ु ल त�रकामा चलाउन सिकन्छ
b. चलाउन र जाँच गनर्का लािग पयार्� ठाउँ छ
c. यससँग पम्पह�को ब्याक-अपसेट छ
d. सबै तीनवटा िवकल्पह�

7.

हातमा िलइने िवद्यतु ीय औजारह�मा “回” िचन्हको के अथर् ह�न्छ ?
a. यसको दईु वटा िस्पड मोटर छ
b. यो वाटरप्रफ
ु हो
c. यसलाई डबल इन्सल
ु ेट ग�रएको छ; अिथर्ङ आवश्यक पद�न
d. यसले अन्तरार्िष्ट्रय गण
ु स्तर मापदण्डलाई पालना गछर्

8.

थ्रेिडङ मेिसनको मख्ु य कायर्ह� के -के ह�न् ?
a. किटङ, थ्रेिडङ तथा �रिमङ
b. थ्रेिडङ, रोल ग्रोिभङ तथा पाइपह�को एसेम्बिलङ
c. किटङ तथा रोल ग्रोिभङ
d. थ्रेिडङ, लिु ब्रके िटङ तथा �रिमङ

9.

िडिस्ट्रब्यसु न पाइपह�मा �याक ह�ले गदार् ह�ने वाटर िलक लाई ठीक पान� सही त�रका कुन हो ?
a. आकर् वेल्डरले वेल्ड गन�
b. �याकह�लाई बेनर्का लािग होज िक्लप तथा प्लािस्टक िशटह�लाई प्रयोग गन�
c. पानीका पाइपह�लाई फे न�
d. �याकह�लाई भनर्का लािग एपोक्सी जेल प्रयोग गन�
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10.

बन्द वा साँघरु ो ठाउँमा कम गनर्का लािग िनम्न प्रकारह� मध्ये कस्ता प्रकारका कमर्चारीह�लाई अनमु ित ह�न्छ ?
a. बन्द वा साँघरु ो ठाउँमा काम गनर्का लािग मान्य प्रमाणपत्र भएका व्यि�ह�
b. फोरम्यान
c. इन्जीिनयर
d. कम्पनीका डाइरे क्टर

11.

खन्नका लािग िनम्नह� मध्ये कुनले सरु �ा मापदण्डह�लाई पालना गद�न ?
a. चढ्नका लािग बिलयो भर्याङ छ
b. खाल्टोह� छे उछाउमा कुनै पिन अनावश्यक वस्तहु �को अनम
ु ित ह�दँ नै
c. अिनवायर् �पमा बार ह� ह�नपु छर्
d. ग्राउण्डमा शो�रङ प्लेटह� जडान ग�रएको छ

12.

िनम्नह� मध्ये डक्टाइल आइरन पाइपह� जोड्नका लािग सही प्रिक्रया कुन हो ?
a. ट्यब
ु ओपिनङ र प्लािस्टक ओ-�रङ िसल सफा गनर्का लािग सफा कपडा प्रयोग गन�
b. ट्यब
ु मा बेल माउथ ड्राफ्ट लाइन को िचन्ह लगाउने
c. ट्यब
ु र बेल माउथ ओ-�रङ िसलको जोड्ने छे उह�मा लिु ब्रके िटङ आयल लगाउने
d. सबै प्रिक्रयाह� आवश्यक पछर् न्

13.

िनम्नह� मध्ये कुनले वाटर िलकका लािग प्रेसर टेस्टमा आवश्यक चरण होइन ?
a. पानी हाल्दा पाइपह�लाई खाली गराउने
b. थिपएको प्रत्येक 10 पाउण्ड/स्क्वायर इन्च प्रेसरका लािग छचिल्कने ह�न्छ िक ह�न्न भनेर हेनर् 10 िमनेट पखर्ने
c. प्रेसर लगाउने क्रममा ड्राफ्ट लाइन बािहरितर आउँ छ िक आउँ दनै भनेर जाँच गन�
d. टेस्ट प्रेसरले कन्स्ट्रक्सनको मापदण्डलाई पालना गछर् भनेर सिु नि�त गन�
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14.

िनम्नह� मध्ये कुन िविधले फ्लेन्जह�लाई टाइट गराउन सक्छ ?
a. क्लकवाइज कस्ने
b. एिन्ट-क्लकवाइज कस्ने
c. डायगनल एन्गलह�मा क्रमशः कस्ने
d. 3 वटै िवकल्पह� प्रयोग गनर् िमल्छ

15.

िनम्न िविधह� मध्ये कुन िविध HDPE पाइपह� जोड्नका लािग उपय�
ु ह�दँ नै ?
a. हेक्स नट प्रयोग गन�
b. इलेिक्ट्रक मेल्ट इन्सजर्न
c. हट मेल्ट इन्सजर्न
d. इलेिक्ट्रक मेल्ट कनेक्सन

16.

िनम्नह� मध्ये कुन HDPE पाइपह�लाई तातो बनाएर पगाल्दा आवश्यक चरण होइन ?
a. पाइपह�लाई क्ल्याम्पह�ले क्ल्याम्प गन�
b. पाइपको अलाइन्मेन्टलाई एड्जस्ट गन� पाइपको सतहलाई एड्जस्ट गनर् स्क्रेपर नाइफ प्रयोग गन�
c. पाइपको एिक्ससलाई एड्जस्ट गन�
d. पाइप अ� समायोिजत गनर्हु ोस्

17.

डक्टाइल आइरन पाइपह�का प्लािस्टक ओ-�रङ िसलह� जोड्दा कस्तो प्रकार लिु ब्रके न्ट प्रयोग ग�रनपु छर् ?
a. िडटज�न्ट
b. पानीमा घोिलने लिु ब्रके न्ट
c. तेलय�
ु लिु ब्रके िटङ आयल (िग्रज/इिन्जन आयल)
d. 3 वटै प्रकारह� प्रयोग गनर् िमल्छ

18.

उल्टो फिकर् न र ताजा पानीलाई दिु षत गराउनबाट रोक्नका िनिम्त वाटर सप्लाइज िडपाटर्मेन्ट ले वाटर िमटरह�मा के
जडान गछर् ?
a. फुलवे गेट भल्भ
b. एग्जस्ट भल्भ
c. िस्प्रन्कलर अलामर् भल्भ
d. लज
ु जम्पर टाइप स्टपकोक वा नन-�रटनर् भल्भ
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19.

काम भइरहेको समयमा िवद्यतु ीय औजारले ठीकसँग काम नगदार् त्यसको व्यवस्थापन कसरी ग�रनपु छर् ?
a. त्यसलाई चलाउन रोक्नपु छर् र ममर्तको व्यवस्था िमलाउनका लािग सपु रभाइजरलाई �रपोटर् गनर्पु छर्
b. त्यसलाई चलाउन रोक्नपु छर् र आफै ममर्त गन� प्रयास गनर्पु छर्
c. त्यसलाई चलाउन रोक्नपु छर् र िलएर आएको ठाउँ मा िफतार् लगेर राख्नपु छर्
d. त्यसलाई चलाउन रोक्नपु छर् काम गनर् रोज्नपु छर् र घर जाने समय नह�दँ ासम्म पखर्नपु छर्

20.

कुन िविधले HDPE पाइपको िमिलङ प्रिक्रया मापदण्डलाई पालना गछर् ?
a. ओपिनङ ह� एकअकार्सँग राम्रोसँग नजोिडँदासम्म ताछ्ने वा पातलो बनाउने
b. िसधा नह�दँ ासम्म एिक्ससलाई अिनवायर् �पमा एड्जस्ट गन�
c. पाइपका छे उह� सफासँग िघिसएको ह�नपु छर्
d. मािथका सबै

- प्र�पत्रको समाि� -
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