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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 intermediate 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. 
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िडस्क्लेमर 

CIC को िलिखत अनमुितिबना यस सामग्रीको कुनै पिन भागलाई कुनै पिन �पमा वा कुनै पिन माध्यमबाट पनु�त्पादन वा 

प्रसा�रत गनर् नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा रहकेा जानकारीले सत्यता सिुनि�त गनर् उिचत प्रयासह� ग�रएतापिन CIC ल े

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 िलन ुवा 

िनभर्र पनुर्ह�दँनै । 

सोधपुछह� 

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछुह� हङकङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री टे्रड टेिस्टङ सेन्टरलाई िनम्न ठेगानामा सोध्न सिकन्छ: 

95, Yue Kwong Road  ९५ य ुकोङ्ग रोड 
Aberdeen  एबरडीन 
Hong Kong   होंगकोङ्ग 

टेिलफोन: (852) 2100 9000 

फ्याक्सः   (852) 2100 9090 

इमेल: enquiry@cic.hk 

वेबसाइट: www.cic.hk 

©२०२० कन्स्ट�क्सन इन्डस्ट�ी काउिन्सल 

http://www.hkcic.org/
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इन्टरिमिडयट टे्रड टेस्ट पेपर 

टे्रड :   डे्रनलेयर  

ग्रडे :   सेिम-िस्कल्ड वकर् र 

परी�ाका िवषयवस्त:ु 

1. ड्रइगं 1 अनसुार, िप्रकास्ट किन्क्रट पाइप िबछ्याउनहुोस:् (60 अङ्क) 

i) डे्रन पाइपका लािग बेिडङको �पमा टे्रन्चमा ग्राभेल राख्न उपय�ु औजारह� प्रयोग

गनुर्होस्

ii) बेिडङलाई कडा बनाउन भाइब्रिेटङ प्लेट प्रयोग गनुर्होस ्

iii) तोिकएको स्थानमा / लेभल / ग्रिेडयन्टमा 150 mm डायिमटर भएको िप्रकास्ट डे्रन

पाइपको 3 वटा िपस िबछ्याउनहुोस्

iv) पाइप कनेक्सनप�ात,् दवुै कुनाितर वाटर टेस्ट (पानी परी�ण) गनुर्होस ्र पानीले भनुर्होस ्।

2. ड्रइगं 1 तथा 2 अनुसार, मेटल सो�रङ बोडर् तथा स्ट्रट इन्स्टल (जडान) गनुर्होस ्। (20 अङ्क) 

3. ड्रइगं 1 तथा 2 अनुसार, िप्रकास्ट किन्क्रट पाइपको व�रप�र किन्क्रिटङका लािग काठको बोडर्को (20 अङ्क)

एक भागमा िकला ठोक्नहुोस ्।

परी�ाको समय अविध:  3 घण्टा (खाना खाने समय बाहके) 

ध्यान िदनपुन� कुराह�: (1)   काम स�ु गनुर्भन्दा अगावै, परी�ाथ�ले िदइएको "परी�ाथ�ह�ले ध्यान िदनपुन� कुराह�" लाई 
पढ्नपुछर् । 

(2) यिद परी�ाथ�ले परी�ा अविधभर सरु�ा सावधानीह� अबलम्बन गरेनन/्ग�रनन ्भन ेउनलाई

अन�ुीणर् भएको मािननेछ ।

(3) यो प्र�पत्र 4 पेजको छ । पणूार्ङ्क (फुल माकर् ) 100 हो । उ�ीणार्ङ्क (पास माकर् ) 60 हो ।
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ड्रइगं 1 (डे्रन पाइपको हडे)  
3000 

1100 (किन्क्रिटङका लािग काठको बोडर्को एक भागमा िकला ठोक्नहुोस्) 

1800 
(सो�रङ बोडर् तथा स्ट्रट इन्स्टल (जडान) गनुर्होस्) 1500 

ग्राउन्ड लेभल 

लेभल माकर्
डायिमटर 150mm िप्रकास्ट किन्क्रट पाइप 

लेभल माकर्  

12
00

 

20mm ग्राभेल बेिडङ     सेक्सन A-A 

 किन्क्रिटङका लािग काठको बोडर् 

B 

2 x 3 मेटल सो�रङ स्ट्रट 

पाइपको 

A  सेन्टर 

प्लान

 

पाइपको 
सेन्टर 

A  

 

13
00

 

2 

स्केल अनसुार छैन  
सबै डाइमेन्सन िममी मा छन्
 

3 वटा िप्रकास्ट किन्क्रटडे्रन पाइप िबछ्याउनुहोस,् किन्क्रिटङका लािग काठको बोडर्को एक भागमा िकला ठोक्नहुोस ्र सो�रङ इन्स्टल (जडान) गनुर्होस ्

I.L. ग�ेिडयन्ट = 1:120 
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ड्रइगं 2

1300 
मेटल सो�रङ बोडर् 

 

मेटल सो�रङ बोडर् 

ग्राउन्ड लेभल 

2 x 3 मेटल सो�रङ बोडर् 

12
00

 

150mm डे्रन पाइप 

किन्क्रिटङका लािग काठको बोडर्  1
50

 

20 mm ग्राभेल बेिडङ  225      225 

     सेक्सन B-B 

 किन्क्रिटङका लािग काठको बोडर्को एक भागमा िकला ठोक्नहुोस ्र सो�रङ इन्स्टल (जडान) गनुर्होस ्

4 प�ृ मध्य े4 
20

0 
 

3 

स्केल अनसुार छैन 

सबै डाइमेन्सन िममी मा छन ्
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परी�ाथ�ह�ले ध्यान िदनपुन� कुराह�: 

1. परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्रह� ध्यान िदएर पढ्नपुछर् र नबझेुको कुराह� परी�कसँग सोध्न सक्छन ्। 
2. प्र�पत्रमा यिद कुनै ड्रइगं तथा स्पेिसिफकेसनह� िदइएका छन ् भन े परी�ाथ�ह�ले परी�ा स�ु ह�नभुन्दा अगावै 

ितनीह�लाई ध्यान िदएर पढ्नपुछर् । 
3. परी�ाथ�ह�ले िदइएका प्र�पत्र, ड्रइगं तथा स्पेिसिफकेसनह� अनसुार परी�ा िदनपुछर् । 
4. परी�ाथ�ह�ले परी�ामा आउँदा सरु�ा ज�ुा आफैले िलएर आउनपुन�छ । अन्य चािहन े सरु�ा सामाग्रीह� भने टे्रड 

टेिस्टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध ह�नछे । परी�ाथ�ह�ले कायर्स्थल सरु�ाको सिुनि�तता गनर् सबै सरु�ा सावधानीह�लाई 
अिनवायर् पालना गनुर्पछर् । 

5. परी�ामा चािहन ेसबै औजार तथा सामाग्रीह� टे्रड टेिस्टङ सेन्टरबाट न ैउपलब्ध ह�नछे र उपलब्ध ग�रएका औजार तथा 
सामाग्रीह�को पयार्�ता तथा गणुस्तर चेकजाँच भन ेपरी�ाथ�ह� आफैले गनुर्पन�छ । परी�ाथ�ह�ले सबै औजार तथा 
सामाग्रीह� टे्रड प्रािक्टस अनसुार सही त�रकाले प्रयोग गनुर्पन�छ । परी�ाथ�ह�ले परी�ापिछ सबै औजारह� टे्रड टेिस्टङ 
सेन्टरलाई अिनवायर् िफतार् गनुर्पछर् । यिद कुनै समस्या भएमा परी�ाथ�ह�ले परी�कसँग सोध्न र बझु्न सक्छन ्। 

6. परी�ाथ�ह�ले परी�ामा र सम्बिन्धत कामह� गनर् प्रयोगका लािग िदइएका औजार तथा सामाग्रीह�लाई सम्हालेर 
चलाउन तथा सानर् आवश्यक ह�न्छ । 

7. परी�ा भइरहकेो बेलामा परी�कले रेकडर्को लािग समय-समयमा फोटो िखचरे राख्नहु�नेछ । 

8. परी�ाथ�ह�लाई क्यामरेा वा मोबाइल फोनह�बाट कुन ैपिन फोटो वा िभिडयो िखच्न अनमुित ह�दँनै । 
9. आकिस्मक अवस्थामा बाहके परी�ाथ�ह�लाई टे्रड टेस्टको समय अविधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनर् अनमुित ह�दँनै । 
10. तल लेिखएका मापदण्डह�मा आधा�रत रहरे मािकर् ङ (नम्बर िदने) ग�रन्छ: 

a) ड्रइगं तथा स्पेिसिफकेसनको सही बझुाइ 

b) परी�ाभन्दा पिहला सबै चािहन ेतयारी 

c) कायर्ह�को (काम गन�) प्रिक्रयाह� 

d) कायर्ह�को स्प�ता तथा गणुस्तर 

e) कायर्ह�को प्रगित 

f) सामग्रीह�लाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गन� 

g) औजार तथा उपकरणह�लाई सही ढङ्गले प्रयोग गन� 

h) सरु�ा सावधानीह�को पालना 

i) अ� टे्रडह�को बारेमा सोच्न ेर िवचार गन� 

j) परी�ा सिकएपिछ समानह�लाई िमलाउने र सरसफाइ 
11. समय सिकन ेिबि�कै सबै परी�ाथ�ह�ले परी�ालाई अिनवायर् रोक्नपुछर् । 

12. परी�ा सिकएपिछ परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्र अिनवायर् �पमा परी�कलाई बझुाउनपुछर् । 

13. परी�कलाई घसु िदन ेप्रस्ताव गनुर् काननूी अपराध हो र त्यस्तो केसह�लाई टे्रड टेिस्टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. 
(ICAC) मा �रपोटर् गन�छ । 

 
  
 
 

         

 

4 

3 
यिद परी�ाथ�ले कुनै पिन आवश्यक सरु�ा सावधानीह� पालना गनर् नसकेको र/वा कुनै डरलाग्दो  िस्थितह�मा 
काम गरेको खण्डमा उनी फेल भएको मािननेछ । 
 




