वाटरप्रुफिङ वर्क र(बर्क-टाइप िेल्ट)
इन्टरफिफियट ट्रेि टे स्ट
र्िुर्ा प्राफटटर्ल प्रश्नपत्र

此文件關於防水工（燒膠型瀝青氈）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 intermediate trade test for Waterproofing Workers
(Burn-type Felt). 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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फिस्टलेिर
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 पननु हँदैन ।

सोधपछ
ु हरू
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपुछहरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रे ड टे स््टङ सेन्टरलाई स्नम्न
ठे गानामा सोध्न सस्कन्छ:

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

फोन नम्बर
फ्याक्स नम्बर
इमेल
वेबसाइट

९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

: (852) 2100 9000
: (852) 2100 9090
: enquiry@cic.hk
: www.cic.hk
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इन्टरफिफियट ट्रे ि टेस्ट
जब टाइटल :

वाटरप्रस्ु िङ वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट)

ग्रेड :

सेस्म-स््कल्ड वकक र

परीक्षाको स्वषयव्तु : तोस्कएको ्थानमा प्लान अनसु ार स्नम्न कायक परू ा गनकहु ोस् ।
स्समल
ु ेटेड रुि फ्लोर (simulated roof floor) मा बनक-टाइप िे ल्ट (burn-type felt) हरू लगाउनहु ोस् जसमा स्नम्न
समावेश हुन्छन:्

(100 प्वाइन्ट)

(i) अपरे सनल प्रस्ियाहरूका आवश्यकताहरू अनसु ार परीक्षा्थलमा आफ्नै सरु स्क्षत उपकरण छनोट गनकहु ोस;्
(ii) स्समल
ु ेटेड रुि फ्लोरलाई सिा गनकहु ोस;्
(iii) अबजेक्ट सरिे स (सतह) मा तोस्कएको अ्िाल्ट बेस आयल (asphal base oil) लगाउनहु ोस;्
(iv) ओभरल्यास्पङ गने ठाउँहरूको प्लान बनाउनहु ोस् तथा काट्नहु ोस् र तोस्कएको बनक-टाइप िे ल्ट लगाउनहु ोस;्
(v) बनक-टाइप िे ल्टलाई फ्लोरमा टाँ्न ग्यास-बस्नकङ औजारहरूलाई सरु स्क्षत रूपमा चलाउनहु ोस् र फ्लोर वाटर
आउटलेट, एक््रनल (बास्हरी), स्हडन (छे स्कने) तथा होररजन्टल A-शेप कनकरहरू इत्यास्िलाई छुट्याउनहु ोस;्
(vi) कलडक (रङ्गीन) तथा ग्रेनल
ु ेटेड (िानेिार) अ्िाल्ट िे ल्टलाई बालेर भस्टककल वाटर-एक््पोस्जङ सरिे स (सतह) मा
टाँ्न ग्यास-बस्नकङ औजारहरूलाई सरु स्क्षत रूपमा चलाउनहु ोस् र फ्लोर वाटर आउटलेट, इन्टरनल (स्भत्री) कनकरहरू
इत्यास्िलाई छुट्याउनहु ोस;् र
(vii) प्रयोग गररएका औजारहरू तथा खेरा गएका सामग्रीहरूलाई सिा गनकहु ोस् ।
परीक्षा अवस्ध:

2.5 घण्टा

ध्यान स्िनपु ने कुराहरू: (1) काम सरुु गनकभु न्िा अगावै, परीक्षाथीहरूले स्िइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू"
लाई पढ्नपु छक ।
(2) यस्ि परीक्षाथीले परीक्षा प्रस्ियामा उपयक्त
ु सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने
उनलाई अनत्तु ीणक भएको मास्ननेछ ।
(3) यो प्रश्नपत्र 4 पेजको छ जसको पणू ाकङ्क (िुल ्कोर) 100 प्वाइन्ट हो र 60 वा सोभन्िा
मास्थको ्कोर ल्याएमा उत्तीणक भएको मास्ननेछ ।
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वाटरप्रस्ु िङ वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट) को इन्टरस्मस्डयट रेड टे्टका लास्ग कायक प्लान I

वाटरप्रस्ु िङ वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट) को इन्टरस्मस्डयट रेड टे्टका लास्ग कायक I
््लान I

100
75

यो प्लान वा्तस्वक अनपु ातमा
बनाइएको छै न; सबै मापहरू
स्मस्म मा छन् ।

प्लान
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स्समल
ु ेटेड फ्लोरमा
वाटर आउटलेट

2

वाटरप्रस्ु िङ वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट) को इन्टरस्मस्डयट रेड टे्टका लास्ग कायक प्लान II

वाटरप्रस्ु िङ वकक र (बनक-टाइप िे ल्ट) को इन्टरस्मस्डयट रेड टे्टका लास्ग कायक प्लान II

4-mm मोटो वाटरप्रस्ु िङ
बनक-टाइप िे ल्ट

3-mm मोटो वाटरप्रस्ु िङ
बनक-टाइप िे ल्ट

3-mm मोटो वाटरप्रस्ु िङ बनक-टाइप िे ल्ट

सेक्सन प्लान A-A

4-mm मोटो वाटरप्रस्ु िङ बनक-टाइप िे ल्ट
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यो प्लान वा्तस्वक अनपु ातमा
आधाररत छै न; सबै मापहरूमा
स्ममी मा छन् ।

परीक्षाथीहरूले ध्यान स्िनुपने कुराहरू:
1.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।

2.

7.

प्रश्नपत्रमा यस्ि कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले स्िइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा जत्तु ा आिै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायक्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायक पालना गनकपु छक ।
परीक्षामा चास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गणु ्तर चेकजाँच भने परीक्षाथीहरू आिै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड
टेस््टङ सेन्टरलाई अस्नवायक स्िताक गनकपु छक । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा िोटो स्खचेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल िोनहरूबाट कुनै पस्न िोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुिँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल िोन प्रयोग गनक अनमु स्त हुिँ नै ।
तल लेस्खएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कक ङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:

3.
4.

5.

6.

a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू
d) कायकहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर
e) कायकहरूको प्रगस्त
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने

g) औजार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i)

अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्वचार गने

11.

j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसिाइ
समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्िने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटक गनेछ ।

यदि परीक्षार्थीले कुनै पदन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै डरलाग्िो
दथर्थदिहरूमा काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मादननेछ ।
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