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此文件關於竹棚工工藝測試考題。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 Bamboo Scaffolder.  

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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डिस्क्लेमर 

 

CIC को लिलित अनुमलतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट 

पुनरुत्पादन वा प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहेका जानकािीिे सत्यता सुलनलित गनन उलित 

प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग 

उपयुक्त स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन  ि पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई 

उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिनु वा लनभनि पनुन ह ँदैन । 

 

 

सोधपुछहरू 

 

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछुहरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रेड टेस््टङ सेन्टरलाई स्नम्न 

ठेगानामा सोध्न सस्कन्छ: 

 

 

 

 

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 

वेबसाइट  : www.cic.hk  
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1. तल स्िइएका शब्िावलीहरू मध्ये कुन चाहीं बााँसको (ब्याम्ब)ु ्काफोल्डमा हररजोन्स्टटल  मेम्बर होइन ? 

 

(a)  रान्स्टजम (transom)  

(b)  ्ट्यान्स्टडडड (standard) 

(c)  प्लान ब्रसे (plan brace) 

(d)  लेजर (ledger) 

 

2.  गाडडरेलको रुपमा प्रयोग गनड बााँसको ्काफोल्डको प्लेटफमड मास्ट्ि कस्ट्तवटा लेजरहरू (ledgers) खडा गररनपुछछ ? 

 

(a)   1 

(b)   2 

(c)   3 

(d)   4 

 

3.  तल स्िइएका शब्िावलीहरू मध्ये कुन चाहीं बााँसको ्काफोल्डमा भस्ट्टडकल (vertical) मेम्बर हो ? 

 

(a)   राकेर (raker) 

(b)   ब्रसे (brace) 

(c)   पो्ट (post) 

(d)   लेजर (ledger) 

 

4.  िइुवटा तहहरूको बीचमा रान्स्टजम स्ट्फक्स गनड न्स्टयनूतम कस्ट्त पटक गााँठो बााँस्धनपुर्ड ? 

 

 (a)   2 

 (b)   3  

 (c)   4 

 (d)   5 

 

 5.  ्काफोल्डको स्ट्भस्ट्ि मभुमेन्स्टट (inward movement) रोक्नको लास्ट्ग कुन मेम्बर (member) खडा गररन्स्टर् ? 

 

     (a)  प्लान ब्रसे (plan brace) 

(b)  रान्स्टजम (transom) 

(c)  प्राप (prop) 

(d)  लेजर (ledger) 
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6.  ्काफोल्डको ब्रसे्ट्सङ खडा गर्ाड स्नम्न कोण भन्स्टर्ा बढी हुनहुुाँिनै: 

 

 (a)  हररजोन्स्टटल लेभलबाट 45
0
  

 (b)  हररजोन्स्टटल लेभलबाट 60
0
  

 (c)  हररजोन्स्टटल लेभलबाट 70
0 

 (d)  हररजोन्स्टटल लेभलबाट 90
0
  

 

7.  बााँसको ्काफोल्ड बनाउनकुो उद्दशे्य के हो ? 

 

(a)   अरू रेडहरूका कामर्ारहरूको सरुक्षा ससु्नस्ित गनछ  

(b)   अरू रेडहरूका कामर्ारहरूको कामलाई सहजीकरण गनछ  

(c)   पैर्ल यािीहरूको सरुक्षा ससु्नस्ित गनछ  

(d)   मास्िका सबै  

 

8.  एउटा वकड रले अको वकड रलाई बााँसको पोलहरू पास गि ैगिाछ पोल प्राप्त गने ्काफोल्डरले: 

 

(a)   आफ्नो सािीलाई बााँस छोड्न जानकारी गराएर पोललाई तान्नपुछछ  

(b)   आफ्नो सािीलाई बााँस छोड्न जानकारी गराएर पोललाई धकेल्नपुछछ  

(c)   आफ्नो सािीलाई बााँस छोड्न जानकारी गराएर पोललाई घमुाउनपुछछ  

(d)   आफ्नो सािीलाई बााँस छोड्न जानकारी गराएर पोललाई बेनुछपछछ 

 

 9.  बााँसका पोलहरू उल्टो हुाँिा (बााँसको हडे (मोटो भाग) मास्ि रहाँिा) यसको अिड यो ्काफोल्ड: 

 

    (a)   प्रयोग गनड सरुस्ट्क्षत र्  

(b)   काम सस्ट्कएको छ र अब त्यस मास्ि िप बााँस खडा गनुड पर्नै  

(c)   जााँच नगररएको  

(d)   ममडत हुाँि ैगरेको 

 

 10. वस्ट्कड ङ प्लेटफमडसाँगै रहकेो टो-बोडडको उचाइ स्नम्नभन्स्टर्ा कम हुनहुुाँिनै: 

 

    (a)   125 mm 

    (b)   150 mm 

    (c)   200 mm 

   (d)   250 mm  
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 11.  टुल बक्स टक्स को उद्दशे्य: 

 

  (a)   कामर्ारहरूलाई सफ्ट स्ट्रिंक्स उपलब्ध गराउन ुहो  

  (b)   कामर्ारहरूको ब्रेक (स्वश्राम) को समय स्नधाछरण गराउन ुहो   

  (c)   कायडप्रगस्ट्तको ररपोटड बनाउन ुहो  

  (d)   कामर्ारहरूलाई सरुक्षा अभ्यासहरू (सेफ्टी प्रास्ट्क्टसेस्) को बारेमा संस्क्षप्तमा बताउन ुहो    

 

12.  “बााँसको ्काफोस्ल्डङ सुरक्षाको लास्ग अभ्यास संस्हता अनसुार तास्लमप्राप्त कामिारहरूले बााँसको ्काफोल्ड 

खडा, पररवतडन वा स्डसम्यान्टल (खोलखाल) गनुछपछछ; त्यसैले तास्ट्लमप्राप्त कामर्ारको “प्रास्ट्क्टकल अनभुव (काम 

गरेको अनभुव)” ले के बझुाउाँछ ? 

 

(a)  ्काफोस्ल्डङमा 1 वर्छ वा सोभन्स्टर्ा बढी समय काम गरेको   

(b)  ्काफोस्ल्डङमा 3 वर्छ वा सोभन्स्टर्ा बढी समय काम गरेको  

(c)  ्काफोस्ल्डङमा 5 वर्छ वा सोभन्स्टर्ा बढी समय काम गरेको  

(d)  ्काफोस्ल्डङमा 8 वर्छ वा सोभन्स्टर्ा बढी समय काम गरेको 

 

13.  “बााँसको ्काफोस्ल्डङ सरुक्षाको लास्ग अभ्यास संस्हता” अनसुार, डबल रो बााँसको ्काफोल्डमा रहने वस्ट्कड ङ 

प्लेटफमड कम्तीमा पस्न कस्त चौडाइ भएको हुनपुर्ड? 

(a)  400 mm चौडा  

(b)  500 mm चौडा 

(c)  600 mm चौडा   

(d)  800 mm चौडा 

 

14.  ्काफोल्डलाई समय-समयमा (periodically) चेकजााँच गरररहनपुर्ड । समय-समयमा भन्स्टनाले के बसु्ट्िन्स्टर् ?  

 

(a)  7 स्ट्र्नभन्िा बढी नहुनेगरी स्नयस्मत अन्स्टतरालमा  

(b)  14 स्ट्र्नभन्िा बढी नहुनेगरी स्नयस्मत अन्स्टतरालमा  

(c)  21 स्ट्र्नभन्िा बढी नहुनेगरी स्नयस्मत अन्स्टतरालमा  

(d)  30 स्ट्र्नभन्िा बढी नहुनेगरी स्नयस्मत अन्स्टतरालमा 

 

15.  बााँसको ्काफोस्ल्डङ सरुक्षाको लास्ग अभ्यास संस्हता (Code of Practice for Bamboo Scaffolding 

Safety)” लाई कसले जारी गछछ ? 

 

(a)   स्बस्ल्डङ्स स्ट्डपाटडमेन्स्टट   

(b)   लेबर स्ट्डपाटडमेन्स्टट  

(c)   हाउस्ट्जङ स्ट्डपाटडमेन्स्टट  

(d)  फायर सस्ट्भडसेस् स्ट्डपाटडमेन्स्टट  
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16.  ्काफोल्ड स्डसम्यान्टल (खोलखाल) को काम हुन ेएररयामा काम सरुु हुनभुन्स्टर्ा पस्ट्हला मास्नसहरूलाई स्ट्र्नड 

नस्ट्र्नको लास्ट्ग के गनड जरूरी हुन्स्टर् ? 

 

 (a)  कामल ेअसर गने एररयाको बार, स्ट्भत्ता तिा आसपासमा चेतावनी वा सावाधानीका सचूनाहरू टााँ्ने र त्यस 

एररयालाई  घेरबार गने  

   (b)  सेफ्टी अस्ट्फसरद्वारा ्काफ्फोस्ट्डडङ्को चेकजााँच गने  

     (c)  सेफ्टी हानेस र सेफ्टी हलेमेट लगाउने  

     (d)  फमड 5 मा ्काफोल्ड सरुस्ट्क्षत अव्िामा र् भनेर ररपोटड गने 

 

 17.  बााँसको ्काफोस्ल्डङमा स्ट्नम्न मध्ये कुन सामाग्री साधारणतया प्रयोग गररर्नै ? 

 

    (a)  कप्लर (Coupler) 

    (b)  स्ट््रप (Strip) 

    (c)  तार (Wire) 

    (d)  स्ट्जिंक स्ट्िट (Zinc sheet)   

 

 18. “फमड 5” लाई कसलाई वा कुन ठाउाँमा बझुाउनपुछछ ? 

 

    (a) सेफ्टी अस्ट्फसर (सरुक्षा अस्धकारी)  

    (b) लेबर स्ट्डपाटडमेन्स्टट  

    (c) स्बस्ल्डङ्स स्ट्डपाटडमेन्स्टट 

    (d) सम्बस्ट्न्स्टधत ्ठेकेर्ार (contractor concerned) 

 

 19. ्लोस्पङ क्याच-फ्यान ले कम्तीमा पस्न स्नम्न हररजोन्स्टटल प्रोजेक्सन कभरेज स्ट्र्नपुर्ड: 

 

    (a) 1200 mm 

    (b) 1500 mm 

    (c) 1800 mm 

    (d) 2000 mm 
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20. ध्वस्ट्न स्ट्नयन्स्टिण काननू अनसुार, तोस्ट्कएको ठाउाँ वा एररयामा साधारण स्ट्नमाडणसम्बन्धी काम गनड स्ट्नस्ट्ित समयको लास्ट्ग 

प्रस्तबन्ध गररएको हुन्स्टर् । बााँसको ्काफोस्ल्डङको काम कुन समयस्ट्भि गररसक्नपुर्ड ? 

 

(a) स्बहान 7:00 बजे – बेलकुा 5:00 बजे  

(b) स्बहान 7:00 बजे – बेलकुा 7:00 बजे  

(c) स्बहान 7:00 बजे – बेलकुा 9:00 बजे  

(d) स्बहान 7:00 बजे – बेलकुा 11:00 बज े            
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