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डिस्क्लेमर 

CIC को लिलित अनमुलतलिना यस सामग्रीको कुन ैपलन भागिाई कुन ैपलन रूपमा वा कुन ैपलन माध्यमिाट 

पनुरुत्पादन वा प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहकेा जानकािीिे सत्यता सलुनलित गनन उलित 

प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पशेासगँ सम्िलधित सल्िाहकािहरूसगँ 

उपयकु्त स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन ि पाठकहरूिे कुन ैपलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई 

उक्त पशेासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिन ुवा लनभनि पनुन ह दँनै । 

 

सोधपछुहरू 

 

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपुछहरू हङकङ कन्स्कर्सन इन्िस्करी रेि टेडस्कटङ सेन्टरलाई डनम्न 

ठेगानामा सोध्न सडकन्छ: 

 

 

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 

वेबसाइट  : www.cic.hk  

 

 

 

 

 

 

 

 

©  २०२० कन्स्ट्रक्सन इन्स्टडस्ट््र काउस्ट्न्स्टसल 

 

 



TWD (Nepali)                                    

रेड टे्ट पेपर 

 

रेड      :  जनरल वेल्िर  

 

ग्रिे       :  डस्ककल्ि कामदार   

 

टेस्कटका डवषयवस्कतहुरू     :  तोडकएको स्कथानमा संलग्न डित्रहरू अनसुार डनम्न काययहरू परूा गनुयहोस : 

 

1. “स्ट्ित्र 1 र 2” अनसुार, वकय  स्ट्पस (work piece) हरूलाई ठाडो, तेसो       (70%) 

र ओभरहडे पोस्ट्िसनमा सही इले्रोि्स (electrodes) तथा करेन्टको प्रयोग 

गरी वेल्ि गनुयहोस ्। यडद वकय  स्ट्पस रयाक वेल्डसँग िोस्ट्डएको छ भने तपाईलंाइ 

वकय  स्ट्पसहरूलाई घमुाउने (फकायउने) अनमुडत छैन ।  

(स्ट्ित्रमा दखेाए अनसुार तपाइलँे अस्ट्नवाययरूपमा स्ट््टल मेम्बरहरूलाई रयाक 

वेल्डद्वारा स्ट्फट गनुय िरूरी छ ।) 

 

2. माइल्ड स्ट््टल प्लेट काट्न अस्ट्क्स - एसेटाइस्ट्लन (oxy-acetylene)         (30%) 

स्ट्डभाइस प्रयोग गनुयहोस ् । तपाइलँे पस्ट्हला कस्ट्टङ टुलहरू सेट-अप गने र िाप 

(pressure) लाई सही तररकाले स्ट्मलाउन ु पछय । काडटसकेपडछ कस्ट्टङ 

डिभाइसलाई डिसकने्ट गनुयहोस ् । “स्ट्ित्र नम्बर 1 र 2” अनसुार, माइल्ड 

स्ट््टललाई टा्क (कायय) 1 को वकय  स्ट्पसहरूमा वेल्ड गनुयहोस ्।  

(यस्ट्द कुनै गलत प्रस्ट्िया गरेको दडेिएमा परीक्षकले परीक्षाथीलाई अस्ट्क्स- 

एसेटाइस्ट्लन (oxy-acetylene) प्रयोग गनयबाट रो्न ुहुनेछ ।) 

 

 

समय अवस्ट्ि     :  6 घण्टा (खाना खाने समय बाहके )  

 

ध्यान स्ट्दन ु पने कुराहरू   :  (1)  परीक्षाथीहरूले संलग्न गररएको टेस्कटसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई 

ध्यानपवूयक पढ्न ुपनेछ; 

                 (2)  यडद परीक्षाथीले टेस्कट अवडधभर सरुक्षा सावधानीहरू अबलम्बन 

गरेनन ्भने   उनलाई अनतु्तीर्य (फेल) भएको माडननेछ; 

                 (3)  यो प्रश्नपत्र 5 पेजको छ । परू्ायङ्क (फुल माकय ) 100 हो । उत्तीर्ायङ्क (पास 

                     माकय ) 60 हो। 
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ड्रास्ट्विंग No. 1 

वान साइड वेल्ड र 

 कम््लेट पेनेरेशन 

①①①① 

स्ट्फलेट वेल्ड 

   कस्ट्टिंग पश्चात सकुय लर इन्स्टड ्लेटमा 

फुल वेल्ड 

वेल्ड मास्ट्ितफय  

स्ट्फलेट 

वेल्ड 

स्ट्फलेट वेल्ड (ओभरहडे 

पोस्ट्िसन) 

वान साइड वेल्ड र 

        कम््लेट पेनेरेशन 

 

इसोमेस्ट्रक भ्य ू

सबै डायमेंशनहरु स्ट्मस्ट्म मा छन 

ड्रास्ट्विंग स्ककेल अनसुार छैन । 

 

मटेररयल (माइल्ड 

्टील) 

आकार 

①  237x150x9x2pcs. फ्लाटबार 

②  282x240x6x1pc. ्लेट 

③  300x150x9x1pc फ्लाटबार 

④  282x80x9x1pc फ्लाटबार कैं स्ट्डडेट ले काटेको 

⑤  Ø 100x50x1pc ट्यबू 

⑥    Ø 88x9x1pc कैं स्ट्डडेट ले काटेको सकुय लर ्लेट 
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ड्रास्ट्विंग No 2 

भ्य ूA-A 

्पेस्ट्सस्ट्फकेशन र आव्यकताहरु  

1. इलेक्रोड: E7016, Ø3.2 

2. टयाक वेल्ड द्वारा वकय  पीस िोस्ट्डसके पस्ट्छ दखेाएको पोिीशनमा वेल्ड गनुय पछय  

3. बट िॉइिंट कम्पलीट पेनेरेशन सस्ट्हतको वान साइड वेल्ड मा हुनपुछय  

4. स्ट्फलेट वेल्ड को साइि ड्रास्ट्विंग अनसुारको हुनपुछय  

5. ्लाग इन्स्टक्लूिन , पोरोस्ट्सटी, आनडरकट, िैक हरु ्वीकायय हुदँनै  

6. वकय पीसहरुको टोलेरेंस >2.5mm भएमा ्वीकायय छैन  

7. कॉस्कमेडटक वेडल्िंग गनय अनमुडत छैन  वेडल्िंग गरीसके पडछ स्कलाग र स्कप्यटर अडनवायय रूपले हटाउन ु

पछय  

भ्य ूB-B 

 

 सबै डायमेंशनहरु स्ट्मस्ट्म मा छन 

ड्रास्ट्विंग स्ककेल अनसुार छैन । 

 

भ्य ूC-C 
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ड्रास्ट्विंग No 3 

 

्पेस्ट्सस्ट्फकेशन र आव्यकताहरु  

1. सीिा लाइन्स्टसहरु र सकुय लर ्लेट काट्नहुोस िून िाही माइल्ड ्टील ्लेटमा तास्ट्नएको छ  

2. कैं स्ट्डडेट ले वकय पीसलाइ कस्ट्टिंग टोियद्वारा िमीनमा काट्न ुपछय    

3. कर्य  को िौड़ाई 3mm भन्स्टदा ज्यादा हुनुहुदनै    

4. कर्य को सीिापन को टोलेरेंस 3 mm भन्स्टदा ज्यादा हुनहुुदँनै (वकय पीस को लम्बाई)    

5. कर्य  को खस्रोपन 3 mm भन्स्टदा ज्यादा हुनहुुदँनै    

6. कर्य  को खड़ापन 1 mm भन्स्टदा ज्यादा हुनहुुदँनै    

7. कर्य को फेदमा िोस्ट्डएको ्लाग हटाउन स्ट्मलने हुनपुछय    

8. वकय पीस ④ र ⑥ काटीसके पस्ट्छ ड्रास्ट्विंग No 1 र 2 अनुसार िोस्ट्डएको वेल्ड गररएको हुनपुछय  

सबै डायमेंशनहरु स्ट्मस्ट्म मा छन 

ड्रास्ट्विंग स्ककेल अनसुार छैन । 

 

सकुय लर ्लेट 

अगाडीको दृ्य 
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परीक्षाथीले ध्यान डदनपुने कुराहरू: 

 

1. परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नपुछय र नबझेुको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न स्छन ्। 

2. प्रश्नपत्रमा यडद कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडफकेसनहरू डदइएका छन ् भन े परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभुन्दा अगाव ै

डतनीहरूलाई ध्यान डदएर पढ्नपुछय । 

3. परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र, डदइएका कायय ड्रइगं तथा स्कपेडसडफकेसनहरू अनसुार परीक्षा डदनपुछय ।  

4. परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँदा सरुक्षा जतु्ता आफैल ेडलएर आउनपुनेछ । अन्य िाडहने सरुक्षा सामाग्रीहरू भने रेि टेडस्कटङ 

सेन्टरबाट न ै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूल े काययस्कथल सरुक्षाको सडुनडितता गनय सबै सरुक्षा सावधानीहरूको पालना 

गनुयपनेछ । 

5. परीक्षामा िाडहने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा 

सामाग्रीहरूको पयायप्तता तथा गरु्स्कतर िेकजाँि भने परीक्षाथीहरू आफैले गनुयपनेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा 

सामाग्रीहरू रेि प्राड्टस अनसुार सही तररकाले प्रयोग गनुयपनेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापडछ सबै औजारहरू रेि टेडस्कटङ 

सेन्टरलाई अडनवायय डफताय गनुयपनेछ । यडद कुनै समस्कया भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझु्न स्छन ्। 

6. परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बडन्धत कामहरू गनय प्रयोगका लाडग डदइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर 

िलाउन तथा सानय आवश्यक हुन्छ । 

7. परीक्षा भइरहकेो बेलामा परीक्षकले रेकियको लाडग समय-समयमा फोटो डििेर राख्नहुुनेछ ।  

8. परीक्षाथीहरूलाई ्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पडन फोटो वा डभडियो डिच्न अनमुडत हुदँनै । 

9. आकडस्कमक अवस्कथामा बाहके परीक्षाथीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अवडधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनय अनमुडत 

हुदँनै ।  

 

10. तल लेडिएका मापदण्िहरूमा आधाररत रहरे माडकय ङ (नम्बर डदने) गररन्छ: 

a) ड्रइगं तथा स्कपेडसडफकेसनको सही बझुाइ 

b) परीक्षाभन्दा पडहला सबै िाडहने तयारी 

c) काययहरूको (काम गने) प्रडियाहरू 

d) काययहरूको स्कपष्टता तथा गुर्स्कतर 

e) काययहरूको प्रगडत 

f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले िलाउने तथा प्रयोग गने 

g) औजार तथा उपकरर्हरूको सही ढङ्गले प्रयोग 

h) सरुक्षा सावधानीहरूको पालना 

i) अरु रेिहरूको बारेमा सोच्ने र डविार गन े

j) परीक्षा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ  

 

11. समय सडकने डबडत्तकै सबै परीक्षाथीहरूले अडनवायय रूपमा परीक्षालाई रो्नपुनेछ ।  

12. परीक्षा सडकएपडछ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अडनवायय रूपमा परीक्षकलाई बझुाउनपुनेछ । 

13. परीक्षकलाई घसु डदने प्रस्कताव गनुय काननूी अपराध हो र त्यस्कतो केसहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरल ेआइ.सी.ए.सी. (ICAC) 

मा ररपोटय गनेछ । 
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यदि परीक्षार्थीले कुनै पदन आवश्यक सरुक्षा सावधानीहरू पालना गनन नसकेको र/वा कुनै डरलाग्िो दथर्थदिहरूमा 

काम गरेको खण्डमा उनी फेल भएको मादननेछ । 

्पेस्ट्सस्ट्फकेशन र आव्यकताहरु  

१. इलेक्रोड: E7016, Ø 3.2 

२. टयाक वेल्ड द्वारा वकय  पीस िोस्ट्डसके पस्ट्छ देखाएको पोिीशनमा वेल्ड गनुय पछय  

३. बट िॉइिंट कम्पलीट पेनेरेशन सस्ट्हतको वान साइड वेल्ड मा हुनपुछय  

४. स्ट्फलेट वेल्ड को साइि ड्रास्ट्विंग अनसुारको हुनपुछय  

५. ्लाग इन्स्टक्लिून , पोरोस्ट्सटी, आनडरकट, िैक हरु ्वीकायय हुदँैन  

६. वकय पीसहरुको टोलेरेंस >2.5mm भएमा ्वीकायय छैन  

७. कॉ्मेस्ट्टक वेस्ट्ल्डिंग गनय अनमुस्ट्त छैन l वेस्ट्ल्डिंग गरीसके पस्ट्छ ्लाग र ््यटर अस्ट्नवायय रूपल ेहटाउन ुपछय 

l 

 


