
 
PPL (Nepali) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाइपलेयर  
टे्रड टेस्ट 
नमुना िलिखत प्र�पत्र 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

此文件關於敷喉管工大工工藝測試考題。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 trade test for Pipelayer. Should you require an English 
version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 
2100 9000. 



 
PPL (Nepali) 

 
 
ि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 ले 

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 । 
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1. वाटर सप्लाई िसस्टम मा इन्किमङ वाटर पे्रसर को तलुनामा िडिस्ट्रब्यसुन मेन को सही टेस्ट पे्रसर कित ह�नपुछर् ? 

a. 1 गणुा 
b. 1.5 गणुा 
c. 2 गणुा 
d. 2.5 गणुा 

 
 
2. वाटरवकर्  अिडर्नेन्स पानीका कायर्ह�सम्बन्धी (अध्यादशे) अनुसार ताजा पानीको नयाँ सप्लाई िसस्टमबाट पानीका 

नमनुाह�को परी�ण ग�रनपुछर् । कुन-कुन कुराह� अिनवायर् �पमा परी�ण ग�रनपुछर् ? 

a. लेड को सघनता 
b. ट्रान्सिमटन्स  
c. पानीको घनत्व 
d. 3 वटै िवकल्पह� आवश्यक पछर्न ्

 
 
3. डबल-लेयरको स्काफोल्डमा वकर्  प्लेटफमर्को न्यनूतम चौडाइ कित ह�न्छ ? 

a. 200mm 
b. 400mm 
c. 600mm 
d. 800mm 

 
 
4. सेफ्टी हान�स कसरी लगाइनपुछर् ? 

a. सेफ्टी हान�सलाई प्रयोगकतार्को कम्मरको समान लेभल मा स्न्यापह�कमा लगाइनपुछर् 
b. सेफ्टी हान�सलाई प्रयोगकतार्को कम्मरभन्दा तलको लेभलमा स्न्यापह�कमा लगाइनपुछर् 
c. सेफ्टी हान�सलाई प्रयोगकतार्को कम्मरभन्दा मािथको लेभलमा स्न्यापह�कमा लगाइनपुछर् 
d. 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. धमु्रपान नगन� र िवद्यतु प्रयोग गदार् सावधान रहन े
c. वेिल्डङ नगन� र खलुा ठाउँमा आगो नबाल्न े
d. अिक्सजनको श्रोतलाई बन्द गन�, तापक्रमलाई कम गन� र फ्यलु लाई खाली गन� 

 
 

6. िडिस्ट्रब्यसुन पम्प सेट र पिम्पङ हाउस िडजाइन गदार् िनम्नह� मध्ये के कुरामा िवचार परु् याइनपुछर् ? 

a. यसलाई अटोमेिटक र म्यानअुल 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 िवद्यतुीय औजारह�मा “回” िचन्हको के अथर् ह�न्छ ? 

a. यसको दईुवटा िस्पड मोटर छ 

b. यो वाटरप्रफु हो 

c. यसलाई डबल इन्सलुेट ग�रएको छ; अिथर्ङ आवश्यक पद�न 

d. यसले अन्तरार्िष्ट्रय गणुस्तर मापदण्डलाई पालना गछर् 
 
 

8. थ्रेिडङ मेिसनको मखु्य कायर्ह� के-के ह�न ्? 
a. किटङ, थ्रेिडङ तथा �रिमङ 

b. थ्रेिडङ, रोल ग्रोिभङ तथा पाइपह�को एसेम्बिलङ 
c. किटङ तथा रोल ग्रोिभङ 

d. थ्रेिडङ, लिुब्रकेिटङ तथा �रिमङ 
 
 

9. िडिस्ट्रब्यसुन पाइपह�मा �याक ह�ले गदार् ह�ने वाटर िलक लाई ठीक पान� सही त�रका कुन हो ? 

a. आकर्  वेल्डरल ेवेल्ड गन� 

b. �याकह�लाई बेनर्का लािग होज िक्लप तथा प्लािस्टक िशटह�लाई प्रयोग गन� 

c. पानीका पाइपह�लाई फेन� 

d. �याकह�लाई भनर्का लािग एपोक्सी जेल प्रयोग गन� 
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10. बन्द वा साँघरुो ठाउँमा कम गनर्का लािग िनम्न प्रकारह� मध्ये कस्ता प्रकारका कमर्चारीह�लाई अनमुित ह�न्छ ? 

a. बन्द वा साँघरुो ठाउँमा काम गनर्का लािग मान्य प्रमाणपत्र भएका व्यि�ह� 

b. फोरम्यान 

c. इन्जीिनयर 

d. कम्पनीका डाइरेक्टर 
 
 

11. खन्नका लािग िनम्नह� मध्ये कुनले सरु�ा मापदण्डह�लाई पालना गद�न ? 

a. चढ्नका लािग बिलयो भर् याङ छ 

b. खाल्टोह� छेउछाउमा कुनै पिन अनावश्यक वस्तहु�को अनमुित ह�दँनै 

c. अिनवायर् �पमा बार ह� ह�नपुछर् 

d. ग्राउण्डमा शो�रङ प्लेटह� जडान ग�रएको छ 
 
 

12. िनम्नह� मध्ये डक्टाइल आइरन पाइपह� जोड्नका लािग सही प्रिक्रया कुन हो ? 

a. ट्यबु ओपिनङ र प्लािस्टक ओ-�रङ िसल सफा गनर्का लािग सफा कपडा प्रयोग गन� 
b. ट्यबुमा बेल माउथ ड्राफ्ट लाइन को िचन्ह लगाउने 

c. ट्यबु र बले माउथ ओ-�रङ िसलको जोड्ने छेउह�मा लिुब्रकेिटङ आयल लगाउन े

d. सबै प्रिक्रयाह� आवश्यक पछर्न ्
 
 

13. िनम्नह� मध्ये कुनले वाटर िलकका लािग पे्रसर टेस्टमा आवश्यक चरण होइन ? 

a. पानी हाल्दा पाइपह�लाई खाली गराउने 

b. थिपएको प्रत्येक 10 पाउण्ड/स्क्वायर इन्च पे्रसरका लािग छचिल्कने ह�न्छ िक ह�न्न भनेर हनेर् 10 िमनेट पखर्न े

c. पे्रसर लगाउने क्रममा ड्राफ्ट लाइन बािहरितर आउँछ िक आउँदनै भनेर जाँच गन� 

d. टेस्ट पे्रसरले कन्स्ट्रक्सनको मापदण्डलाई पालना गछर् भनेर सिुनि�त गन�
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14. िनम्नह� मध्ये कुन िविधल े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�दँनै ? 

a. हके्स 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�ल ेक्ल्याम्प गन� 

b. पाइपको अलाइन्मेन्टलाई एड्जस्ट गन� पाइपको सतहलाई एड्जस्ट गनर् स्के्रपर नाइफ प्रयोग गन� 

c. पाइपको एिक्ससलाई एड्जस्ट गन� 

d. पाइप अ� समायोिजत गनुर्होस् 
 
 

17. डक्टाइल आइरन पाइपह�का प्लािस्टक ओ-�रङ िसलह� जोड्दा कस्तो प्रकार लिुब्रकेन्ट प्रयोग ग�रनपुछर् ? 

a. िडटज�न्ट 

b. पानीमा घोिलने लिुब्रकेन्ट 

c. तेलय�ु लिुब्रकेिटङ आयल (िग्रज/इिन्जन आयल) 

d. 3 वटै प्रकारह� प्रयोग गनर् िमल्छ 
 
 

18. उल्टो फिकर् न र ताजा पानीलाई दिुषत 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. लजुजम्पर टाइप स्टपकोक वा नन-�रटनर् भल्भ 
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19. काम भइरहकेो समयमा िवद्यतुीय औजारल ेठीकसँग काम नगदार् त्यसको व्यवस्थापन कसरी ग�रनुपछर् ? 

a. त्यसलाई चलाउन रोक्नपुछर् र ममर्तको व्यवस्था िमलाउनका लािग सपुरभाइजरलाई �रपोटर् गनुर्पछर् 

b. त्यसलाई चलाउन रोक्नपुछर् र आफै ममर्त गन� प्रयास गनुर्पछर् 

c. त्यसलाई चलाउन रोक्नपुछर् र िलएर आएको ठाउँमा िफतार् लगेर राख्नपुछर् 

d. त्यसलाई चलाउन रोक्नपुछर् काम गनर् रोज्नपुछर् र घर जाने समय नह�दँासम्म पखर्नपुछर् 
 
 
20. कुन िविधले HDPE पाइपको िमिलङ प्रिक्रया मापदण्डलाई पालना गछर् ? 

a. ओपिनङ  ह� एकअकार्सँग राम्रोसँग नजोिडँदासम्म ताछ्ने वा पातलो बनाउन े

b. िसधा नह�दँासम्म एिक्ससलाई अिनवायर् �पमा एड्जस्ट गन�  

c. पाइपका छेउह� सफासँग िघिसएको ह�नपुछर् 

d. मािथका सबै 
 
 
 
 

- प्र�पत्रको समाि� - 


