कंिक्रटर
कुशल ट्रेड टेस्ट
नमनु ा प्रयोगात्मक प्र� पत्र

此文件關於混凝土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 與工藝測
試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Concreter. 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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जवाफदेही नह�ने बार
यो पत्र मा लेिखएका कुनै पिन कुराह� CIC को िलिखत आदेश िबना कसैले पिन छाप्न र प्रितिलिप तयार
गनर् पाउने छै न । प्रयोगात्मक �पमा यो प्र� पत्रमा रहेको सामाग्री पणू र् �पमा सिह बनाउन सक्दो मेहनत गरे का
छौ, यो ह�दा पिन CIC सधै यो पढ्ने परी�ाथ�ह�लाई आफ्नो यिह पेसा सम्बिन्ध सल्लाहकारह� बाट
सल्लाह िलनको लािग प्रे�रत गदर्छ र परी�ाथ�ह�ले यसैलाई नै आधा�रत मानेर अथवा यसलाई नै पणू र् �पमा
भरोसा गरे र आफ्नो पेसा सम्बिन्ध सल्लाहकारह�को सल्लाहको िवकल्पको �पमा निलन ह�न हािदर्क
अनरु ोध गदर्छ ।

सम्पकर् को लािग
यो प्र� पत्र सम्बिन्ध के िह जाचबझु गनर् इच्छा लागेमा ट्रेड टेस्ट सेन्टरमा सम्पकर् गनर्सक्नु ह�नेछ ।

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

फोन नम्बर
फ्याक्स नम्बर
इमेल
वेबसाइट

९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

:(852)2100 9000
:(852)2100 9249
: enquiry@cic.hk
: www.cic.hk
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ट्रेड टे स्टको प्र�पत्र
ट्रेड :

कंिक्रटर (Concretor)

ग्रेड :

िस्कल्ड कामदार (Skilled Worker)

टेस्टका िवषयवस्तहु � : िचत्र नम्बर 1 र 2 अनसु ार, िनम्न कायर्ह� तोिकएको स्थानमा परू ा गनर्हु ोस :
1.

कंिक्रिटङ गनर्भु न्दा पिहले गणु स्तर िन�र�ण गन�

(10 अङ्क )

i) किन्क्रटको तापक्रम नाप्ने
ii) स्लम्प (slump) टेस्ट
2.

भयार्ङको लािग कंिक्रिटङको

(30 अङ्क )

i) क्रेन अपरे टरसँग सम्पकर् गनर् सही हातको इशाराको प्रयोगगन�
ii) कंिक्रट िस्कपको उपयोग गन�
iii) कंिक्रटलाई इन्टरनल भाईब्रेटरको मद्दतले खिदलो बनाउने
iv) ट्रोवेल िफिनिशङ र क्य�ु रङ (Trowel finishing & curing)
v) काम सके पिछ औजारह�को सरसफाइ तथा ममर्त-सम्भार गन�
4. वाल (िभ�ा) को लािग कंिक्रिटङ

(30 अङ्क )

i) क्रेन अपरे टरसँग सम्पकर् गनर् सही हातको इशाराको प्रयोगगन�
ii) कंिक्रट िस्कपको उपयोग गन�
iii) कंिक्रटलाई इन्टरनल भाईब्रेटरको मद्दतले खिदलो बनाउने
iv) ट्रोवेल िफिनिशङ र क्य�ु रङ (Trowel finishing & curing)
v) काम सके पिछ औजारह�को सरसफाइ तथा ममर्त-सम्भार गन�
४. स्ल्याबको लािग कंिक्रिटङ
i) काठको दह्रो पल
ू खडा गन�
ii) िव्हल ब्यारो (wheel barrow) प्रयोग गरे र कंिक्रट ल्याउने पयु ार्उने काम गन�
iii) कंिक्रटलाई इन्टरनल भाईब्रेटरको मद्दतले खिदलो बनाउने
iv) कंिक्रिटङ बमू बाट ट्रोवेल िफिनिशगं गन�
v) काम सके पिछ औजारह�को सरसफाइ तथा ममर्त-सम्भार गन�
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(30 अङ्क )

समय अविध

: 3 घण्टा ( सरसफाइ कायर्सहीत )

ध्यान िदनु पन� कुराह�

:

1.

हरे क परी�ाथ�ले परी�ा स�ु गनर्ु भन्दा पिहले अिनवायर्�पमा परी�ाथ�ह�ले ध्यान िदनपु न� कुराह� पढ्नु पन�छ ।

2.

यिद परी�ाथ�ले टेस्ट अविधभर सरु �ा सावधानीह� अबलम्बन गरे नन/् ग�रनन् भने उनलाई अन�ु ीणर् (फे ल) भएको मािननेछ ।

3.

प्र�पत्र 4 पेजको छ । पणू ार्ङ्क (फुल माकर् ) 100 हो । उ�ीणार्ङ्क (पास माकर् ) 60 हो ।
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परी�ाथ�ले ध्यान िदनुपन� कुराह� :
1.

परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्रह� ध्यान िदएर पढ्नु पछर् र नबझु ेको कुराह� परी�कसँग सोध्न सक्नहु �न्छ ।

2.

प्र�पत्रमा यिद कुनै िचत्रह� र िवशेष िववरण छ भने परी�ाथ�ह�ले टेस्ट स�ु ह�नभु न्दा अगावै त्यसलाई
ध्यान िदएर पढ्नु पछर् ।

3.

परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्र, िदएको कायर् नक्साह� र िवशेष िववरणअनसु ार जाँच िदनपु छर् ।

4.

परी�ाथ�ह�ले जाँचमा आउँदा सेफ्टी ज�ु ा आफै ले िलएर आउनु पन�छ । अन्य चािहने सेफ्टी सामाग्रीह�
भने ट्रेड टेिस्टङ् सेन्टर बाट नै उपलब्ध ह�ने छ । परी�ाथ�ह�ले कायर्स्थल सरु �ाको सिु नि�तता गनर् सबै
सरु �ा सावधानीह�को पालना गनर्ु पन�छ ।

5.

टेस्टमा चािहने सबै टुल्स र सामाग्रीह� ट्रेड टेिस्टङ् सेन्टरबाट नै उपलब्ध ह�नछ
े , उपलब्ध ग�रएको टुल्स र
सामाग्रीह�को क्वािलटी र उपयोिगता चेकजाच भने परी�ाथ�ह� आफै ले गनर्पु न�छ । परी�ाथ�ह�ले सबै
टुल्स र सामाग्रीह� ट्रेड प्रािक्टस अनसु ार सही त�रकाले प्रयोग गनपर्ु न�छ । परी�ाथ�ह�ले टेस्टपिछ सबै
टुल्सह� ट्रेड टेिस्टङ् सेन्टरलाइ अिनवायर् िफतार् गनपर्ु न�छ । यिद कुनै समस्या भएमा परी�ाथ�ह�ले
परी�कसँग सोध्न र बझ्ु न सक्नु ह�नछ
े ।

6.

परी�ाथ�ह�ले टेस्ट र सम्बिन्धत कामको लािग िदइएको टुल्स र सामाग्रीह� टेस्ट िददं ा र सहायक
कायर्ह� गदार् चलाउन र प्रयोग गनर्ु पन�छ ।

7.

टेस्ट भैरहेको बेलामा परी�कले रे कडर्को लािग समय-समयमा फोटो िखचेर राख्नु ह�नछ
े ।

8.

परी�ाथ�ह�लाई मोबाइल र क्यामेराबाट कुनै फोटो वा िभिडयो िखच्ने अनमु ित छै न ।

9.

इमज�न्सी अवस्थामा बाहेक टेस्ट भइरहेको समयमा परी�ाथ�ह�ले मोबाइल फोन प्रयोग गनर् पाउने छै नन् ।

10.

तल लेिखएका मापदण्डमा आधा�रत रहेर मािकर् ङ (नम्बर िदने) ग�रन्छ ।
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

नक्सा र िवशेष िववरणको सही तरीकाले बझु ाइ
टेस्टभन्दा पिहला सबै चािहने तयारी
कायर्ह�को (काम गन�) प्रिक्रयाह�
कामको स्प�ता तथा गणु स्तर
कामको प्रगित
सामग्रीह�को सही ढॅगले �ाण्डिलङ
टुल्स तथा उपकरणह�को सही ढॅगले प्रयोग
सेफ्टी िनयमह�को पालन
अ� ट्रेडह�को बारे मा सोच्ने र िवचार गन�
टेस्ट सिकएपिछ समानह� िमलाउने र सरसफाइ

11.

समय सिकने िबि�कै सबै परी�ाथ�ह�ले टेस्ट रोक्नु पन�छ ।

12.

टेस्ट सिकएपिछ परी�ाथ�ह�ले टेस्ट पेपर अिनवायर्�पमा परी�कलाइ बझु ाउनु पन�छ ।

13.

परी�कलाई घसु िदने प्रस्ताव गनर्ु काननू ी अपराध हो, त्यस्तो के सह�लाई ट्रेड टेिस्टङ् सेन्टरले
आइ.सी.ए.सी. (ICAC) मा �रपोटर् गन�छ ।

यिद परी�ाथ�ले कुनै आवश्यक सेफ्टी सावधानीह� पालना गनर् सके नन् र/वा कुनै डरलाग्दो िस्थितह�मा काम
गरे/ग�रन् भने उनी फे ल भएको मािननेछ ।
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混凝土工技能測試施工圖一
कंिक्रटर ट्रेड टेस्ट शप ड्रािवगं -

नक्शा -1
Simulated Partition Wall

िसमल
ु ेटेड पाट�शन वाल
िसमल
ु ेटेड प्लान्क प्लेटफॉमर्

विक� ग प्लेटफॉमर्

Simulated Plank Platform

बिहरा जाने बक्स

Working
Platform

Box Out

िसमल
ु ेटेड स्टेरके स
कंस्ट्रक्शन जॉइटं
Construction
Joint

नोट : शप ड्रािवगं ले कंपोनेंट्सको डाइमेंशन्सह�
लाइ मात्रै जनाउछ बास्तिबक लोके सन टेस्ट
पोस्टमा आधा�रत ह�न्छ .
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Simulated
Staircase

ड्रािवंग अनुपातको आधारमा छै न
mm मा मापन ग�रएको छ .
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कंिक्रटर混凝土工技能測試施工圖二
ट्रेड टेस्ट शप ड्रािवंग- नक्शा 2

कंस्ट्रक्शन जॉइटं
Construction
Joint

Simulated Plank
Platform

िसमल
ु ेटेड प्लान्क प्लेटफॉमर्

Plan

योजना

साइड एिलवेशन
Side Elevation
नोट : शप ड्रािवंगले कंपोनेंट्सको डाइमेंशन्सह� लाइ
मात्रै जनाउछ बास्तिबक लोके सन टेस्ट पोस्टमा
आधा�रत ह�न्छ .
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ड्रािवंग अनुपातको आधारमा छै न
mm मा मापन ग�रएको छ .
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