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TSB (Nepali) 

बि्क्िेर्र 

CIC को लिलित अनमुलतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट पनुरुत्पादन वा 

प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहकेा जानकािीिे सत्यता सलुनलित गनन उलित प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे 

पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग उपयकु्त स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन ि 

पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिन ुवा लनभनि 

पनुनह दँनै । 
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यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछुहरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रेड टेस््टङ सेन्टर (Hong Kong Construction 

Industry Trade Testing Centre) लाई स्नम्न ठेगानामा सोध्न सस्कन्छ: 

 

95, Yue Kwong Road    ९५ य ुकोङ्ग रोड 

        Aberdeen        एबरडीन 

         Hong Kong       होंगकोङ्ग 
 

 

 

टेस्लफोन: (852) 2100 9000 
 

फ्याक्सः (852) 2100 9090 
 

इमेल: enquiry@cic.hk 
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रेिको ज्ञान 

 

1. फाइबर (प्लास््टक) सकुुलर कोलम फोमुवकुलाई कसरी खोस्लनपुछु ? 

a. सकुुलर फोमुवकुलाई तेसो गरेर स्वस्भन्न खण्डहरूमा काट्नहुोस ्र खोल्नहुोस ्

b. सकुुलर फोमुवकुलाई ठाडो गरेर स्वस्भन्न खण्डहरूमा काट्नहुोस ्र खोल्नहुोस ्

c. ्राइस्कङ (खोल्दा) को समयमा सकुुलर फोमुवकुलाई स्बगानुु ह ुँदैन 

d. स्हट स्रटमेन्टले (तताएर) खोल्नहुोस ्

 

 

2. सामान्यतया कार पाकुमा स्सस्लङ फोमुवकुलाई खोल्दा फ्लेस्क्सबल शोर (flexible shore) लाई स्कन इन््टल 

(जडान) गररनपुछु ? 

a. स्सस्लङमा स्टम्बर (काठ) लाई अ्थायी रूपमा अड्याउन 

b. कम्पनीद्वारा तोस्कएको 

c. रोजगारद्वारा तोस्कएको 

d. फोरम्यानद्वारा तोस्कएको 

 

 

3. काननुद्वारा आवश्यक गराइए अनसुार वाटर ट्याांकमा फोमुवकु खोल्ने व्यस्िहरू स्नम्न ह नैपछु: 

a. स्टम्बर फोमुवकुका लास्ग दक्ष कामदार (स््कल्ड वकुर) 

b. स्टम्बर फोमुवकुका लास्ग सब-कन्रयाक्टर 

c. साइटको सामान्य कामदार 

d. बन्द वा साुँघरुो ठाउुँका लास्ग प्रमाणपत्रप्राप्त व्यस्ि 

 

 

4. दईुवटा वा सोभन्दा बढी फल्सवकु भएको स्सस्लङ फोम्वाुकु खोल्दा सही प्रस्िया स्नम्न ह न्छ: 

a. सबैभन्दा पस्हला मास्थल्लो तथा तल्लो लेयरको फल्सवकुलाई खोल्ने र त्यसपस्छ स्सस्लङ फोमुवकुलाई खोल्ने 

b. सबैभन्दा पस्हला मास्थल्लो लेयरको फल्सवकु तथा स्सस्लङ फोमुवकुलाई खोल्ने र त्यसपस्छ तल्लो लेयरको 

फल्सवकुलाई खोल्ने 

c. सबैभन्दा पस्हला तल्लो लेयरको फल्सवकु तथा स्सस्लङ फोमुवकुलाई खोल्ने र त्यसपस्छ मास्थल्लो लेयरको 

फल्सवकुलाई खोल्ने 

d. मास्थका सबै प्रस्ियाहरू सही छन ्
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5. स्सस्लङ फोमुवकु खोल्नभन्दा अगास्ड कामदारले अस्नवायु रूपमा: 

a. खोल्ने (्राइस्कङ) क्षेत्रमा अनगुमन गनु सपुरभाइजर स्नयिु गनकुा लास्ग कम्पनीलाई ससू्ित गनुुपछु 

b. खोल्ने (्राइस्कङ) क्षेत्रमा अनस्धकृत प्रवेशको िेतावनी सङ्केतसस्हत क्षेत्रलाई परैू घेनुुपछु 

c. अनस्धकृत प्रवेशको अनमुस्त छैन भनेर जोडसुँग स्िच्याउनका लास्ग कसैलाई पठाउनपुछु 

d. खोल्ने (्राइस्कङ) क्षेत्रमा अनगुमन गनुका लास्ग रोजगारदातालाई अनरुोध गनुुपछु 

 

 

6. खोस्लएका बास्हरी वाल फोमुवकुलाई कसरी व्यव्थापन गररनपुछु ? 

a. स्तनीहरूलाई तल फाल्ने 

b. स्तनीहरूलाई बाुँसको ्काफोल्डमा िाङ लगाएर राख्ने 

c. स्तनीहरूलाई फ्लोरस्भत्र राख्ने 

d. आफ्नो इच्छा अनसुार राख्ने 

 

 

7. बास्हरी वाल बोडु (striking sheet iron of external wall board) को स्शट आइरन खोल्दा सबैभन्दा राम्रो काट्ने 

पोस्जसन (cutting position) कुन ह न्छ ? 

a. कस्न्िटसुँग स्सधा 

b. कस्न्िटभन्दा 4 दसे्ख 6 इन्ि लामो 

c. काट्न आवश्यक छैन, जस्तसक्दो समयसम्म आइरन स्शटलाई त्यस ैछोड्नहुोस ्

d. स्शट आइरन लामो वा छोटो ज्तो भएपस्न फरक पदनै 

 

 

8. स्सस्लङ फोमुवकु खोल्दा सामान्यतया कुन बोडुबाट सरुु गररनपुछु ? 

a. साबतु (टुटफुट नभएको) प्लाइवडु 

b. ग्यापलाई भने बोडु जनु सानो ह न्छ 

c. स्बममा भएको बोडु 

d. वाल (गारो) मा भएको बोडु 
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9. टप नभएको स्फक्स-मटेररयल पास्टुसन वाल (fix- material partition wall) को फोमुवकु खोल्दा कुन बोडुबाट सरुु 

गररनपुछु ? 

a. कनुर बोडु (corner board) 

b. ्पीगोट एण्ड सकेट बोडु (spigot and socket board) 

c. डबल सकेट बोडु (double socket boaard) 

d. इच्छा अनसुार कुनै पस्न बोडु 

 

10. स्फक्स-मटेररयल पास्टुसन वाल (fix- material partition wall) को फोमुवकु खोल्दा िोबार स्छराउनका 

लास्ग सामान्यतया सबैभन्दा सही पोस्जसन कुन ह न्छ ? 

a. वाल बोडु (spigot of wall board) को ्पीगोट 

b. वाल बोडु (socket of wall board) को सकेट 

c. पास्टुसन वालको मास्थल्लो भाग 

d. पास्टुसन वाल स्टम्बरको तल्लो भाग 

 

11. स्फक्स-मटेररयल पास्टुसन वाल (fix- material partition wall) को फोमुवकु खोलेपस्छ स्नम्न अव्थाहरू मध्ये 

सबैभन्दा राम्रो अव्था कुन ह न्छ ? 

a. खोलेपस्छ बोडुहरू तथा स्टम्बरलाई छुट्टाउने 

b. खोलेपस्छ बोडुहरू तथा स्टम्बरलाई जोड्ने 

c. खोलेपस्छ बोडुहरू तथा स्टम्बरलाई टुिा-टुिा पारेर स्नशान लगाउने 

d. खोलेपस्छ यताउता फोहोर ह नेगरी फाल्ने 

 

 

12. वाल बोडुहरू खोल्द ैगदाु वालको साइडमा रहकेो स्बमलाई अड्याउने मेटल रस थोरै बीिमा आएमा तपाई ां के गनुुह न्छ : 

a. मेटल रसलाई खोलखाल गनुुह नछे र ्राइस्कङ खोल्ने कायु पस्छ त्यसलाई पनु जोडजाड गनुुह नेछ 

b. अवरोध भएतापस्न तपाई ांले मेटल रसलाई खोलखाल गनुुह नेछैन 

c. मेटल रसलाई खकुुलो बनाएर त्यसलाई सानुुह नेछ र ्राइस्कङपस्छ त्यसलाई पस्हलाको ठाउुँमा पुन राख्नहु नेछ 

d. मास्थका तीन स्वस्धहरू मध्ये कुनै पस्न स्वस्ध सही छ 
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13. लजु-मटेररयल पास्टुसन वाल (loose- material partition wall) को फोमुवकु खोल्नका लास्ग सबैभन्दा सामान्य तररका 

स्नम्न हो: 

a. सबैभन्दा पस्हला वाल स्टम्बर, त्यसपस्छ स्भस्नर  र वाल बोडुहरू खोल्ने 

b. सबैभन्दा पस्हला स्भस्नर, त्यसपस्छ वाल स्टम्बर र वाल बोडुहरू खोल्ने 

c. पस्हला त्यसलाई कस्न्िटबाट खोल्ने, त्यसपस्छ स्भस्नर र वाल बोडुहरू खोल्ने 

d. मास्थका तीन स्वस्धहरू मध्ये कुनै पस्न स्वस्ध सही छ 

 

14. स्वशेष ्वीकृस्त बाहके, कस्न्िट कास््टङपस्छ कस्त समयपश्चात ्पास्टुसन वाल फोमुवकुलाई खोल्न सस्कन्छ ? 

a. 1 स्दन 

b. 7 स्दन 

c. 14 स्दन 

d. 28 स्दन 

 

 

15. तपाई ांल ेवाटर ्टप स्फट गररएको स्फस्नस्सङ बोडुलाई कसरी खोल्नहु न्छ ? 

a. खोल्दाको समय वाटर ्टपलाई स्बगानु पाइन्न 

b. खोल्दाको समय वाटर ्टपको बारेमा स्िन्ता स्लन आवश्यक छैन 

c. यस्द वाटर ्टपलाई स्कलाद्वारा अड्काइएको छ भने स्फस्नस्सङ बोडुलाई बल लगाएर खोल्नहुोस ्

d. वाटर ्टप ठाउुँमा प्वाल पानुुहोस र स्फस्नस्सङ बोडुलाई खोल्नहुोस ्

 

 

16. फ्लाइओभरको तल्लो भागमा फोमुवकुलाई खोल्नभुन्दा पस्हले स्नम्नहरू मध्ये कुन अस्नवायु परूा गररनपुछु ? 

a. सरुक्षा स्नरीक्षण 

b. उस्ित व्यस्िगत सरुक्षा उपकरण लगाउने 

c. अनस्धकृत प्रवेशलाई रोक्नका लास्ग खोल्ने (्राइस्कङ) क्षेत्रलाई बन्द गन े

d. मास्थका 3 वटै बुुँदाहरू सही छन् 
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सरुक्षासम्बन्धी प्रश्नहरू 

 

 

A. ्काफोल्डको वस्कुङ प्लेटफमुमा लगाइने प्ल्यान्कहरूको न्यनूतम मोटाइ स्नम्न ह न्छ: 

1. 20 mm 

2. 25 mm 

3. 30 mm 

4. 50 mm 

 

B. कन््रक्सन भइरहकेो स्बस्ल्डङमा कामदारहरूलाई तल र मास्थ ल्याउन, लैजानका लास्ग स्नम्न मेस्सनरीहरू मध्ये उपयिु 

उपकरण कुन ह न्छ ? 

1. होइ्ट 

2. िेन 

3. स्बल्डरको स्लफ्ट 

4. कागो स्लफ्ट 

 

C. "साइट सेफ्टी टक्स (Site Safety Talks)” को मखु्य उद्दशे्य के हो ? 

1. कामदारहरू सत्कार गनु ्न्याक (ना्ता) हरू उपलब्ध गराउन 

2. काम गरेको समय भनुका लास्ग स्नत्य-कायु 

3. कायुको प्रगस्तको बारेमा छलफल तथा ररपोटु गनु 

4. कामदारहरूको मनमा सरुक्षा ज्ञानलाई बसाउन 

 

D. स्वद्यतुीय औजारमा कुनै सम्या भएमा कामदारले के गनुुपछु ? 

1. आफैं  ममुत गनु प्रयास गनुुपछु 

2. काम गनु रोक्नपुछु र ममुतका लास्ग पखुनपुछु 

3. प्रयोग गनु रोक्नपुछु र त्यसलाई सरुुमा ल्याएको ठाउुँमा स्फताु गनुुपछु 

4. प्रयोग गनु रोक्नपुछु र ममुतको व्यव्था स्मलाउनका लास्ग स्जम्मेवार व्यस्िलाई ररपोटु गनुुपछु 
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