ड्रेनलेयर
स्किल्ड ट्रेड टे कट
नमुना स्लस्ित टे स्ट पेपर

此文件關於地渠工工藝測試考題。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 Drainlayer. Should you
require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction
Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

TDL (Nepali)

स्डक्लेमर
CIC को लिलित अनमु लतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट पनु रुत्पादन वा
प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहेका जानकािीिे सत्यता सलु नलित गनन उलित प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे
पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग उपयक्त
ु स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन ि
पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिनु वा
लनभनि पननहु दँ नै ।।

सोधपछ
ु हरू
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछ
ु हरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रेड टेस््टङ सेन्टरलाई स्नम्न ठे गानामा
सोध्न सस्कन्छ:
95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

टेस्लफोन: (852) 2100 9000
फ्याक्सः (852) 2100 9090
इमेल: enquiry@cic.hk
वेबसाइट: www.cic.hk

©२०२० कन््रक्सन इन्डस््र काउस्न्सल

TDL (Nepali)

९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

ड्रइगं तथा किे चहरूिो व्याख्या
1.

DL-A-7DSD ड्रइगं अनसु ार, स्नम्न "स्िन्ह" ले के जनाउँछ ?

DR
(a) क्यािमेन्ट एररया
(b) म्यानहोलको ्थान
(c) स्वद्यमान के बलहरू
(d) स्वद्यमान ग्यास पाइपहरू
2.

DL-A-10हाइ प्वाइन्टदेस्ि लो प्वाइन्टसम्म ड्रेनपाइपको लम्बाइ 35m छ । यस्द फल (fall) 1:40 छ भने

हाइ प्वाइन्टदेस्ि लो प्वाइन्टसम्म पाइपलाइनको लेभलको स्भन्नता कस्त हुन्छ ?
(a)

1400mm

(b) 875 mm
(c)

50 mm

(d) 4000mm
3.

DL-A-12ड्रेनेज वस्कि ङ ड्रइगं मा, “I. L.” ले के

जनाउँछ ?

(a) पाइपलाइनको लम्बाइ
(b) पाइपलाइनको डायस्मटर (व्यास)
(c) पाइपलाइनको इन्भटि लेभल
(d) पाइपलाइनको सङ््या

DL-B
4.

सामान्य मापदण्डिो बझ
ु ाइ

DL-B-14सामान्यतया, फाउल ड्रेन कभरको पैटनिको बनावट क्तो हुन्छ ?
(a)

सोली (कोन) आकारको

(b) वृत आकारको
(c)

वगि आकारको

(d) रम्बस आकारको
TDL (Nepali)

1

5.

DL-B- ्मोक टे्ट (धँवु ा परीक्षण) तथा वाटर टे्ट (पानी परीक्षण) बाहेक पाइपलाइनको सामान्य
17
स्लके ज परीक्षण स्वस्ध कुन हो ?
(a) एक्स-रे
(b) हेरेर गररने स्नरीक्षण
(c) एअर टे्ट (हावाको परीक्षण)
(d) सोस्नक टे्ट

6.

DL-B-18ग्रेस्डयन्ट अफ फल (Gradient of fall) भनेको के

(a)

हो ?

वाटर फलको वेभ

(b) फलको ्के ल

7.

(c)

पानीको मास्थल्लो (हाइ) तथा तल्लो (लो) लेभल

(d)

म्यानहोलको क्यापास्सटी (क्षमता)

DL-B-21म्यानहोलमा स्सढीका लास्ग प्रयोग गररने सामग्री सामान्यतया के ले बनेको हुन्छ ?

(a)

काठ (स्टम्बर)

(b) ग्यालभानाइज्ड का्ट आइरन
(c)

फाइबर प्रोडक्टहरू

(d) स्प्रका्ट कस्न्िट प्रोडक्टहरू
8.

DL-B-24म्यानहोल फमिवकि

इरे क्सनभन्दा अगास्ड ब्लाइस्न्डङ कस्न्िट रा्नक
ु ा उद्देश्यहरू मध्ये एक उद्देश्य

स्नम्न हो:
(a)

सामग्रीहरूलाई ्टोर गरे र रा्न

(b) जस्मनको पानीलाई स्नकाल्न
(c)

आवश्यक डाइमेन्सनहरूलाई सेस्टङ आउट गनि

(d) िट्टु ाहरूलाई स्हलोमा जानबाट बिाउन
9.

DL-B-28DSD ्ट्यान्डडि ड्रइगं अनसु ार, W कस्त हुनपु छि ?
(a) 100mm
(b) 150mm
(c) 200mm
(d) 75mm
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C.

10.

िामहरूिो प्रस्िया

DL-C-12ढाक्ने कस्न्िट िन्याउनभ
ु न्दा अगास्ड पाइप जोइन्टहरू भएको ्थानमा के

(a)

गररनपु छि ?

पाइपमा स्िन्ह लगाउने

(b) स्बटुमेनमा पेन्ट गने
(c)

फोम बोडि वा ककि बोडि लगाउने

(d) प्लास््टकको स्िटले बाँध्ने
11.

DL-C-14कस्न्िट िन्याउनभ
ु न्दा अगास्ड PVC रयाप (गली रयाप) का लास्ग के

(a)

गररनपु छि ?

इन्नर फे सलाई अड्काउन काठ प्रयोग गनिहु ोस्

(b) गली रयापलाई बेनि प्लास््टक स्िटलाई प्रयोग गनिहु ोस्
(c)

कालो पेन्टले रङ लगाउनहु ोस्

(d) पानीले गली रयापलाई भनिहु ोस् (परू ा)
12.

DL-C-16्टेप च्यानलको स्नमािणका लास्ग सामान्य स्वस्ध के

(a)

हो ?

यस्ु नटलाई स्प्रका्ट गने

(b) स्समेन्ट मोटािरले प्ला्टर गने
(c)

माउल्ड स्नमािण गने र त्यसपस्छ कस्न्िट िनाउने

(d) ्टेप च्यानलको आकारलाई मात्र हातले िन्ने
13.

DL-C-17सरफे स च्यानल तथा अन्डरग्राउण्ड म्यानहोलको बीिमा कुन फ्यास्सस्लटीको स्नमािण

गररनेछ ?
a)

फोहोरमैलाको सरसफाइ गने

(b) ्यान्ड रयापको स्नमािण गने
(c)

च्यानल कभर इन््टल गने

(d) स््टल मेि (जाली) स्नमािण गने

TDL (Nepali)

3

D.

14.

सामग्रीहरूिो प्रयोग तथा प्रबन्ध

DL-D-2कस्न्िट पाइपलाई काट्नका लास्ग सबैभन्दा उपयक्त
ु औजारहरू के -के हुन्छन् ?
(a)

ह्यान्ड स्मस्लङ मेस्सन, ह्यामर, स्िजेल

(b) आकि वेल्ड मेस्सन
(c)

ग्यास कस्टङ मेस्सन

(d) मास्थका सबै औजारहरू
15.

DL-D-8हाइवेका संरिनाहरूमा धेरै स-साना प्वालहरू भएको PVC पाइप प्रयोग गनिक
ु ो उद्देश्य के हो ?
(a)

रोड बेसमा ड्रेनेज (जलस्नकास) का लास्ग

(b) गन्ध आउने ड्रेनबाट गन्ध आउन नस्दन
(c)

म्यानहोलमा भेस्न्टलेसनका लास्ग

(d) बालवु ा (्यान्ड) बाट ड्रेन पाइपलाई ब्लक हुनबाट रोक्नका लास्ग

E.

16.

सरु क्षा सावधानीहरू

DL-E-11स्नमािण ्थल (सरु क्षा) स्नयमावली अन्तगित स्नम्न कथनहरू मध्ये कुन कथन आवश्यक हुदँ नै ?
(a) पयािप्त तथा उपयक्त
ु प्रकाि उपकरण
(b) फायरप्रफ
ु सामग्रीहरूबाट साइट अस्फसको स्नमािण
(c) राम्रो अव्थामा रहेको आकस््मक पहुिँ
(d) पानीमा ि्नबाट रोक्नका लास्ग सरु क्षा फे न्सीङ स्नमािण गने

17.

DL-E-20रेन्ि िन्दाको समयमा जस्मन मस्ु नको पानीलाई ठूलो मात्रामा हटाउँदा (स्ड-वाटररङ गदाि) के

(a) सँगैको इनार स्ु िा हुन्छ
(b) काम गने क्षेत्र स्ु िा हुन्छ
(c) सँगैका पररसर (प्रेमाइस) हरूमा मास्नसहरू बसोबास
गनि थाल्छन् (उदाहरणका लास्ग: भवन, माटो)
(d) सँगैको क्षेत्रमा बाढी आउँछ
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हुन्छ ?

18.

DL-E -28बन्द वा साँघरु ो ठाउँ मा स्नम्नहरू मध्ये कुन कुरा ल्याउन अनमु स्त स्दनहु दुँ नै ?
(a) पन्जा
(b) ह्यान्ड ब्यारी लाइटर (अनमु स्त)
(c) सलाई तथा ग्यास लाइटर
(d) सरु क्षा डोरी

19.

DL-E-35स्नमािण ्थल स्नयमावली अनसु ार साइटमा अस्क्सजन, एस्सस्टस्लनका कस्तवटा सेटको अनमु स्त
हुन्छ ?
(a) अस्क्सजनजा 2 वटा स्सस्लन्डर, एस्सस्टस्लनका 2 वटा स्सस्लन्डर
(b) अस्क्सजनजा 4 वटा स्सस्लन्डर, एस्सस्टस्लनका 4 वटा स्सस्लन्डर
(c) अस्क्सजनजा 4 वटा स्सस्लन्डर, एस्सस्टस्लनका 2 वटा स्सस्लन्डर
(d) अस्क्सजनजा 2 वटा स्सस्लन्डर, एस्सस्टस्लनका 4 वटा स्सस्लन्डर

20.

DL-E-44ड्रेन पाइप तथा अन्य सामग्रीगरूको स्नमािण र स्तनीहरूलाई ल्याउँदा-लैजाँदाको समयमा सरु क्षाका
लास्ग कामदारहरूले प्लान्ट अपरे टरसँग सञ्िार गनि ह्यान्ड स्सग्नललाई बझ्ु न आवश्यक हुन्छ ।
स्सग्नल म्यानद्वारा देिाइएको स्नम्न ह्यान्ड स्सग्नलको अथि के हुन्छ ?
(a) टनिटेबललाई दायाँस्तर अपरे ट गने
(b) पैदलयात्रु बायाँस्तर
(c) सामग्रीहरूलाई बायाँस्तर रा्ने
(d) सम्बस्न्धत गाडीहरू बायाँस्तर
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