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此文件關於普通焊接工中級工藝測試考題。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 general welder. 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 सोधपुछहरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रेड टेस््टङ सेन्टर लाई 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 

इमेल   : enquiry@cic.hk 

वेबसाइट  : www.cic.hk  

 

 

 

 

 

 

©२०२०कन्स्ट्रक्सन इन्स्टडस्ट््र काउस्ट्न्स्टसल 
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इन्स्टटस्ट्मिस्ट्डएट रेड टे्ट 

 

रेड    : साधारण वेल्डर   

 

दर्ाि     : सेमी स्ट््कलड कामदार  

 

पररक्षाका स्ट्बषयहरु  : स्ट्नम्न कायिहरु स्ट्नदसे्ट्ित ्थानमा परुा गनुिहोस:्  

 

a. समतल (flat) पोस्ट्र्सनमा उपयकु्त इलेक्रोड छानी , सस्ट्ह मात्रामा करेन्स्टट प्रयोग गरर 

ट्याक (tack) वेल्ड र फुल वेल्डद्वारा स्ट््टलको प्लेट स्ट्फट गनुिहोस् । 

 

b. सस्ट्ह तररकाल ेकस्ट्टिंगको मेस्ट्सनलाई र्डान र र्ााँच गनुिहोस, चाप (pressure) र 

लाइटलाई स्ट्मलाउनहुोस।् स्ट्दईएको लाइन अनसुार वकि  स्ट्पसलाई काट्नहुोस।् कायि 

समास्ट्िपस्ट्छ कस्ट्टिंग स्ट्डभाइसलाई अलग गरर छुट्याउनहुोस ्।   

 

अवस्ट्ध     : ३ घण्टा  

 

ध्यान स्ट्दन ुपने कुराहरु    : 

(a) हरेक परीक्षाथीले परीक्षा सरुु गनुि भन्स्टदा पस्ट्हले अस्ट्नवायि रुपमा लेस्ट्िएको नोट पढ्न ुपने 

छ ।  

 

(b) यस्ट्द कुनै परीक्षाथीले परीक्षाको समयमा सेफ्टी सम्बस्ट्न्स्टध कुन ैपस्ट्न स्ट्नयम पालना 

नगरेमा, त्यो पररक्षाथी ्वत फेल हुनेछ; र  

 

(c) यो प्रश्न पत्र ४ पेर्को रहकेो छ, सबै स्ट्बष हरु स्ट्मलाएर पणूािङ्क १०० हुनेछ अस्ट्न ६० 

अथवा त्यो भन्स्टदा बढी अिंक ल्याउने परीक्षाथी मात्र पास हुनेछ । 
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90° finish

 

टे्रड    : साधारण वेल्डर 

 

दर्ाि     : सेमी र्स्कलड काररगर 

 

कायि स्ट्चत्र नम्बर. 1 

 

आबश्यकता र स्ट्ब्ततृ स्ट्ववरण: 

१. वकि  स्ट्पसहरु ट्याक वेल्डसिंग र्ोडी सकेपस्ट्छ फलाट पोस्ट्र्सनमा रािरे वेल्ड गनुिहोस ।   

२. सबै वेल्ड्स हरु पणूि वेल्ड्स हुन ्।   

३. िटु्टाको लम्बाई ५ mm दसे्ट्ि ८mm हुन ुपछि ।  

४. सबै वेल्ड्सहरु नस्ट्बस्ट्िएको अथवा दोषमकु्त हुन ुपछि ।  

५. काम सकेपस्ट्छ सब ै्लाग (slags) र ्पाटर (spatters) राम्ररी हटाउने । 

 

 

 

 

 

 

All dimensions are in mm. 

N.T.S. 

 

स्ट्फस्ट्नि 90o 

सबै डाइमेन्स्टसन स्ट्मस्ट्म मा छन् 

ड्रइंग ्केल अनुसार छैन  

 

2 

   सामग्री आकार / ्पसे्सस्िकेशन 
  माईल्ड ्टील प्लेट      150 x 150 x 6 

  माईल्ड ्टील प्लेट      200 x 200 x 6 

  इलेक्रोड    E6013,  3.2 

 

इन्टर्मिर्डएट टे्रड 

टेस्ट 
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इन्टर्मिर्डएट टे्रड टेस्ट  

टे्रड    : साधारण वेल्डर 

 

दर्ाि     : सेमी र्स्कलड काररगर 

 

कायि स्ट्चत्र नम्बर. 2 

 

 

आबश्यकता र स्ट्ब्ततृ स्ट्ववरण 

 
 

१. प्लेटमा कोररएको रेिा अनसुार वकि  स्ट्पस लाइ काट्नहुोस । 

२. परीक्षाथीले फ्लोरमा काम गनुि पने छ ।  

३. कफि  ( kerf’s ) को सीधापन को सहनिीलता 

(Tolerance) ३mm भन्स्टदा बढी हुन ुहुदनै ।  

४. कफि  (kerf) को चौडाई ४mm भन्स्टदा बढी हुन ुहुदनै ।  

५. कफि  (kerf) को स्ट्सधा रेिा (Perpendicular) 

२.५mm भन्स्टदा बढी हुन ुहुदनै ।  

६. कफि  (kerf) को मसु्ट्न र्ोस्ट्डएर रास्ट्िएको ्लाग 

(slag) लाई हटाउन ुपछि ।  

All dimensions are in mm. 

N.T.S. 

100x10 माइल्ड ्टील फ्लात बार 

सबै डाइमेन्स्टसन स्ट्मस्ट्म मा छन् 

ड्रइंग ्केल अनुसार छैन  
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कस्ट्टिंग लाइन 
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परीक्षार्थीहरूले ध्यान स्िनपुने कुराहरू: 

 

1. परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्िएर पढ्नपुछछ र नबझेुको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन ्। 

2. प्रश्नपत्रमा यस्ि कुनै ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िकेसनहरू स्िइएका छन ् भन े परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सरुु हुनभुन्िा अगाव ै

स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपुछछ । 

3. परीक्षार्थीहरूले स्िइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िकेसनहरू अनसुार परीक्षा स्िनपुछछ । 

4. परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा आउँिा सरुक्षा जतु्ता आिैल ेस्लएर आउनपुनेछ । अन्य चास्हने सरुक्षा सामाग्रीहरू भने रेड टेस््टङ 

सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षार्थीहरूले कायछ्र्थल सरुक्षाको ससु्नस्ितता गनछ सबै सरुक्षा सावधानीहरूलाई अस्नवायछ 

पालना गनुछपछछ । 

5. परीक्षामा चास्हने सबै औजार तर्था सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र स्तनीहरूको पयाछप्तता तर्था 

गणु्तरको चेकजाँच तर्था पसु्ि भने परीक्षार्थीहरू आिैले गनुछपनेछ । परीक्षार्थीहरूल ेसबै औजार तर्था सामाग्रीहरू रेड 

प्रास्क्टस अनसुार सही तररकाले प्रयोग गनुछपनेछ । परीक्षार्थीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ सेन्टरलाई 

अस्नवायछ स्िताछ गनुछपछछ । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षार्थीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझु्न सक्छन् । 

6. परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनछ प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तर्था सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर 

चलाउन तर्था सानछ आवश्यक हुन्छ । 

7. परीक्षा भइरहकेो बेलामा परीक्षकले रेकडछको लास्ग समय-समयमा िोटो स्िचेर राख्नहुुनेछ ।  

8. परीक्षार्थीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल िोनहरूबाट कुनै पस्न िोटो वा स्भस्डयो स्िच्न अनमुस्त हुिँनै । 

9. आकस््मक अव्र्थामा बाहके परीक्षार्थीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल िोन प्रयोग गनछ अनमुस्त 

हुिँनै ।  

10. तल लेस्िएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहरे मास्कछ ङ (नम्बर स्िने) गररन्छ: 

a) ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िकेसनको सही बझुाइ 

b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी 

c) कायछहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू 

d) कायछहरूको ्पिता तर्था गणु्तर 

e) कायछहरूको प्रगस्त 

f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तर्था प्रयोग गने 

g) औजार तर्था उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गन े

h) सरुक्षा सावधानीहरूको पालना 

i) अरु रेडहरूको बारेमा सोच्ने र स्वचार गन े

j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसिाइ  

  

11. समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षार्थीहरूले परीक्षालाई अस्नवायछ रोक्नपुछछ ।  

 

12. परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायछ रूपमा परीक्षकलाई बझुाउनपुछछ । 

 

13. परीक्षकलाई घसु स्िने प्र्ताव गनुछ काननूी अपराध हो र त्य्तो केसहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरल ेआइ.सी.ए.सी. (ICAC) 

मा ररपोटछ गनेछ । 

    

 

 
 

 

यर्द परीक्षार्थीले कुनै पर्न आवश्यक सरुक्षा सावधानीहरू पालना गनि नसकेको र/वा कुनै डरलाग्दो 

र्स्र्थर्िहरूमा काम गरेको खण्डमा उनी फेल भएको मार्ननेछ । 
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