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此文件關於細木工（組裝）工藝測試考題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 skilled trade test for Joiner (Assembling). 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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लडस््िेमर 

 

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 

पनुनह ँदैन । 

 

 

सोधपुछहरू 

 

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 

 

फोन नम्बर   : (852) 2100 9000 

फ्याक्स नम्बर  : (852) 2100 9090 

इमले   : enquiry@cic.hk 

वबेसाइट  : www.cic.hk  
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1. चेनस (chainsaw) प्रयोग गर्ाा स्नम्नहरू मध्ये कुना आँखाहरूका लास्ग सबैभन्र्ा उपयकु्त सरुक्षा उपकरण हुन्छ ? 

a. सरुक्षा गोगल्स 

b. सनग्लास 

c. प्लास््टकको च्मा 

d. स्ससाको च्मा 

 

2. हरेक स्र्न काम रोक्नभन्र्ा अगास्ड स्र्नभरर प्रयोग गररएका औजारहरूलाई कसरी व्यव्थापन गररनपुछा ? 

a. कुन ैध्यान आवश्यक पर्नै; फोरम्यानलाई स्िनीहरूलाई लगेर राख्न स्र्नहुोस ्  

b. कुन ैध्यान आवश्यक पर्नै; स्सकारु कामर्ारलाई स्िनीहरूलाई लगेर राख्न स्र्नहुोस ्  

c. कुन ैध्यान आवश्यक पर्नै; साइटका सामान्य कामर्ारहरूलाई स्िनीहरूलाई लगेर राख्न स्र्नहुोस ्  

d. स्िनीहरूलाई लगेर टुलबक्समा सही िररकामा राख्नहुोस ्

 

3. बन्र् वा साँघरुो ठाउँमा कम गनाका लास्ग स्नम्नहरू मध्ये क्िा प्रकारका कमाचारीहरूलाई अनमुस्ि हुन्छ ? 

a. फोरम्यान 

b. इन्जीस्नयर 

c. बन्र् वा साँघरुो ठाउँमा काम गनाका लास्ग मान्य प्रमाणपत्र भएका व्यस्क्तहरू 

d. कम्पनीका डाइरेक्टर 

 

4. कन््रक्सन साइट्स (सरुक्षा) स्नयमावली अन्िगाि स्नम्न मध्ये कुन ससु्वधा होइन ? 

a. प्रकाशका लास्ग पयााप्त िथा उपयकु्त उपकरणहरू  

b. बास्हर स्नक्लनका लास्ग राम्रो र अवरोध नभएको बाटो  

c. पानीमा ख्नबाट रोक्न र डुब्नबाट बचाउनका लास्ग सरुक्षा फेन्सीङ जडान गने  

d. मास्थका सबै स्वकल्पहरू 

 

5. स्वद्यिुीय औजारले ठीकसँग काम नगरेको अव्थामा िपाईलंे के गनुापछा ? 

a. औजारलाई प्रयोग गना रोक्नपुछा र आफैं  त्यसलाई ठीक पाना प्रयास गनुापछा  

b. औजारलाई प्रयोग गना रोक्नपुछा र त्यसलाई सरुुमा ल्याएको ठाउँमा स्फिाा गनुापछा  

c. औजारलाई प्रयोग गना रोक्नपुछा र त्यस बारेमा सपुरभाइजरलाई ररपोटा गनुापछा जसले ममािको व्यव्था स्मलाउनेछन ्  

d. औजारलाई प्रयोग गना रोक्नपुछा, कामलाई रोक्नपुछा र कामबाट छुट्टी हुनका पखानपुछा 
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6. कन््रक्सनबाट स्नक्लेका फोहोरमैलालाई कन््रक्सन साइटमा कहाँ जलाइनपुछा ? 

a. अ्थायी ्रेप ्टोरेज 

b. अ्थायी सोयल ्टोरेज 

c. खलुा ठाउँ 

d. कहीं पस्न होइन 

 

7. कन््रक्सन साइटमा स्नम्नहरू मध्ये कसलाई कायम रास्खराख्नपुछा ? 

a. वाय ुसञ्चार 

b. पयााप्त प्रकाश 

c. अवरोध नभएको बाटो 

d. िीनवटै स्वकल्पहरू सही छन ्

 

8. साइटमा काम गर्ाा कुन कुरा(हरू) लाई ध्यानमा रास्खनपुछा ? 

a. काममा सरुक्षा 

b. आफ्नो र अरुहरूको ख्याल राख्ने  

c. कन््रक्सनको गणु्िर 

d. सबै िीनवटा स्वकल्पहरूलाई ध्यानमा रास्खनपुछा 

 

9. अन्य कारणका लास्ग अनमुस्ि नस्र्इरँ्ासम्म स्नम्न मास्नसहरूको समहूहरू मध्ये कसलाई साइटमा प्रवेश गना र काम गनाका 

लास्ग अनमुस्ि हुरँ्नै ? 

a. उद्योगका सेवास्नविृ कामर्ारहरू 

b. 18 वर्ाभन्र्ा कम उमेरका व्यस्क्तहरू 

c. जनरल वका सा (सामान्य कामर्ारहरू) का रूपमा र्िाा भएका नया ँआप्रवासीहरू  

d. जनरल वका साका रूपमा र्िाा भएका मस्हला कामर्ारहरू  

 

10. कन््रक्सनबाट र्सै्नक स्नक्लने ्रेप (टुराटुरी वा काम नलाग्ने सामग्री) लाई कसरी व्यव्थापन गररनपुछा ? 

a. कन््रक्सनको काम सस्कएपस्छ ब्यागहरूमा हाल्ने र फोहोर फाल्ने ठाउँमा फाल्ने 

b. ब्यागहरूमा हाल्ने र भवनको रस्बश स्बन (फोहोर फाल्ने भाँडो) मा फाल्ने  

c. ब्यागहरूमा हाल्ने र सडकमा रहकेो रस्बश स्बन (फोहोर फाल्ने भाँडो) मा फाल्ने 

d. ब्यागहरूमा हाल्ने र सडक िथा गल्लीहरूमा यिाउिा फाल्ने 
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11. स्टम्बर फ्लोररङमा आवश्यक एन्गल (कोण) मा काट्नका लास्ग सबैभन्र्ा उपयकु्त औजार कुन हुन्छ ? 

a. ह्यान्ड स (हािे करौिी) (Hand saw) 

b. एड्ज्टेबल एन्गल भएको माइटर स (Mitre saw) 

c. सकुा लर स (Circular saw) 

d. ट्स्वन स (Twin saw)  

 

12. गरुङ्गो व्िहुरू उठाउँर्ा र्हेायका स्वस्धहरू मध्ये कुन स्वस्ध सही छ ? 

a. प्रस्रयालाई स्छटो गराउनका लास्ग हरेकपटक अझ बढी गरुङ्गो लोड माग्न े  

b. शरीरलाई बस्लयो गराउनका लास्ग व्िलुाई अझ बढी उचाइ भएका ठाउँहरूमा फाल्ने 

c. कामको गस्िलाई एक्कासी बढाउने 

d. सही पो्चर (शारीररक मदु्रा) लाई प्रयोग गररनपुछा । कामर्ारहरूले आफ्नो ढाडलाई स्सधा राख्नपुछा । 

 

13. सरुक्षा हले्मेटको स्चन ्रेप (स्चउँडोमा अड्काउने स्फिा) लाई राम्रोसँग बाँध्नेको उद्दशे्य स्नम्नहरू मध्ये कुन हुन्छ ? 

a. यसले घामबाट छेक्न मद्दि गछा  

b. यस्र् कामर्ारहरू मास्थ उचाइबाट खसेमा यसले टाउकोमा लाग्ने असरलाई प्रभावकारी रूपमा कम गना सक्छ 

c. यसले आँखामा बास्हरी व्ि ुआएर लाग्नबाट बचाउन रोक्छ 

d. यसले कामको समयमा पस्सनालाई िल बग्नबाट रोक्छ 

 

14. काठको टेबलमा मेटल कटरका लास्ग फेन्स (बार) लाई कहा ँठोस्कनपुछा: 

a. सइङ भागको 0.3-1.0 mm बास्हर  

b. व्यस्क्तगि चाहना अनसुार  

c. समान र्रुीमा  

d. सइङ भागको 0.3-1.0 mm स्भत्र 

 

15. कामको सरुक्षा बाहके, नया ँकन््रक्सन साइटमा काम गर्ाा के कुरालाई प्राथस्मकिामा रास्खनपुछा ? 

a. कन््रक्सन (स्नमााण) को गणु्िरलाई परूा गन े

b. कन््रक्सन साइटमा एअर कस्न्डसस्नङ छ स्क छैन  

c. यािायाि सेवा ससु्वधाजनक छ स्क छैन  

d. कन््रक्सनबाट लाभ छ स्क छैन 
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16. वाल (गारो) स्भत्र छेस्कएको (स्हडन) पाइस्पङलाई कुन औजार वा उपकरणल ेपत्ता लगाउन सक्छ ? 

a. लेभल 

b. मेटल स्डटेक्टर 

c. लेजर लाइन लेभल 

d. हाइड्रोस्लक स्ड्रल 

 

17. वाल क्यास्बनेटको ब्याकप्लेन सामान्यिया कस्ि मोटाइको हुन्छ ? 

a. 6 mm  

b. 12 mm 

c. 15 mm   

d. 18 mm 

 

18. वाल क्यास्बनेट जडान (इन््टल) गर्ाा सबैभन्र्ा पस्हला कुन पोस्जसन (भाग) बस्लयोसँग अड्काउनपुछा ? 

a. मास्थल्लो बायाँ वा र्ायाँ कनार  

b. स्मडल (बीचको) भाग 

c. िल्लो बाया ँवा र्ायाँ कनार 

d. र्ायाँ वा बायाँ भाग 

 

19. डोर बोडामा डोर स्हन्ज (कब्जा) लाई कस्ि गस्हराइसम्म स्ड्रल गररनपुछा ? 

a. 4 mm 

b. 6 mm 

c. 12 mm 

d. 18 mm 

 

20. स्कचन क्यास्बनेट बनाउन प्राय: प्रयोग गररने प्लाइवडु कस्ि मोटाइको हुन्छ ? 

a. 9 mm 

b. 12 mm  

c. 14 mm  

d. 18 mm 

    
 

 

                                                                           प्रश्नपत्रको समास्प्त 


