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此文件關於玻璃大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9 000 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 Glazier. 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 अनमुलतलिना यस सामग्रीको कुन ैपलन भागिाई कुन ैपलन रूपमा वा कुन ैपलन माध्यमिाट 

पनुरुत्पादन वा प्रसारित गनन नपाइनसक्छ । 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 सोधपछुहरू 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 

वबेसाइट  : www.cic.hk  
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रेड टे्ट पेपर 

 

पद  : ग्लेस्ट्िएर  

 

ग्रिे  : स्ट््कल्ड कामदार  

 

टेस्कटका डिषय 

िस्कतहुरू : तोडकएको स्कथानमा डनम्न काययहरू परूा गनुयहोस:्  

1. एलसु्ट्मस्ट्नयम स्ट्वन्स्टडोबाट ग्लासलाई डिसम्यानटल (खोलखाल) गनुुहोस ्र जिान (इन्स्कटल) गनुुहोस ।  

(i). ड्रइङ 1 अनसुार, ह्यान्ि टुल प्रयोग गरेर एउटा 6 mm मोटो ग्लास सीधा गरेर र एउटा 180 mm 

डायोमीटरको एग्ि्ट फ्यान होल काट्नहुोस ्।  

(ii). टप केसमेन्ट स्ट्वन्स्टडोबाट ग्लास डिसम्यानटल गनुुहोस ्र ग्लासलाई सफा गनुुहोस ्। त्यो ग्लासलाई 

सरुुको स्ट्वन्स्टडो केसमेन्टमा िडान गनुुहोस ्र इन्टरनल ग्लास साइडमा ग्लास डसलेन्ट (glass sealant) 

ले भनुुहोस ्। 

(30%) 

   
2. ्टील स्ट्वन्स्टडोमा ग्लास िडान गनुुहोस ्। 

(i). ड्रइङ 1 अनसुार, ह्यान्ि टुल प्रयोग गरेर एउटा 6 mm मोटो वायर ग्लास सीधा गरेर काट्नहुोस ्र 

उक्त वायर ग्लासलाई तोस्ट्कएको स्ट्वन्स्टडोमा िडान गनुुहोस ्। 

(25%) 

   
3. साश डोर िडान गनुुहोस् (25%) 

 ड्रइङ 1 अनसुार, खाली हातले ग्लास बोक्नहुोस ्र डबल क्लोस्ट्िङ ग्लास डोर (ढोका) िडान गनुुहोस ्

। यसमा दहेायका काम पछयन:् 

(i). डबल क्लोस्ट्िङ लेस्ट्मनेटेड ग्लास डोर का 12x370x2000mm का दइुिटा डपसलाई म्यानुअल 

ह्यन्स्टडस्ट्लङ तररकाद्वारा तोस्ट्कएको प्लेन र उपयकु्त ्थानमा िोड्नहुोस ्। ग्लास सानुुभन्स्टदा पस्ट्हले, तपाईलंे 

सो ग्लासको 4 िटा कुनाहरू सही तररकाले सरुडित गररएका छन ्भनेर पक्का गनुयपछय ।  

(ii). औसत दरुी कायम गनु डबल क्लोस्ट्िङ लेस्ट्मनेटेड ग्लास डोर ग्राउन्ि कब्ज़ा तथा साइडमा 

िोस्ट्डएको र ्थीर गररएको हुनपुरु् । 

 

 

4. डसलेन्ट भनुुहोस्            

ड्रइङ 2 अनसुार, आयताकार फे्रममा, स्ट्मरर ग्लास बीचको ग्याप (लगभग 15mm) मा ग्लास डसलेन्ट 

भनुयहोस,् 6 िटा स्ट्मरर ग्लास समान प्लेनमा राखेको हुनपुरु् । 

 

(20%)       

समय अवस्ट्ध  : 5 घण्टा (एक घण्टा खाना खाने समय बाहके) 

 

ध्यान स्ट्दनपुन ेकुराहरू :  

(1) परीक्षाथीहरूले संलग्न गररएको टेस्कटसम्बन्धी आिश्यकताहरूलाई ध्यानपिूयक पढ्नपुनेर् । 

(2) यडद परीिाथीले टेस्कट अिडधभर सरुिा सािधानीहरू अबलम्बन गरेनन/्गररनन ्भने उनलाई  

अनतु्तीर्य भएको माडननेछ । 

(3) यो प्रश्नपत्र 4 पेजको छ । परू्ायङ्क (फुल माकय ) 100 हो । उत्तीर्ायङ्क (पास माकय ) 60 हो । 
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6mm मोटो लेस्ट्मनेटेड ग्लास 

laminated glass 

---------------- 

--------- कस्ट्टङको पोिीशन 

ग्लेस्ट्िएरको लास्ट्ग रेड टे्ट 

 
ड्रइङ न.ं 1 
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ग्लेस्ट्िएरको लास्ट्ग रेड टे्ट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ड्रइङ नं. 2 

6 mm मोटो ग्लास स्ट्फल सीलेंट फे्रम 

सेक्शन A-A 
यो रेखास्ट्ित्र ्केलअनसुार ड्रइङ गररएको रै्न  

सब ैडाइमेन्सनहरू डममी मा र्न ्

स्ट्फल सीलेंट 
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परीिाथीहरूले ध्यान डदनपुने कुराहरू: 

 

1. परीिाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नपुछय र नबझेुको कुराहरू परीिकसँग सोध्न स्छन ्। 

2. प्रश्नपत्रमा यडद कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडफकेसनहरू डदइएका छन ्भन ेपरीिाथीहरूले परीिा सरुु हुनभुन्दा अगाि ै

डतनीहरूलाई ध्यान डदएर पढ्नपुछय । 

3. परीिाथीहरूले डदइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा स्कपडेसडफकेसनहरू अनसुार परीिा डदनपुछय । 

4. परीिाथीहरूले परीिामा आउँदा सरुिा जतु्ता आफैले डलएर आउनपुनेछ । अन्य चाडहन ेसरुिा सामाग्रीहरू भन े

रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट न ै उपलब्ध हुनेछ । परीिाथीहरूले काययस्कथल सरुिाको सडुनडितता गनय सब ै सरुिा 

सािधानीहरूलाई अडनिायय पालना गनुयपछय । 

5. परीिामा चाडहन ेसब ैऔजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट न ैउपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका 

औजार तथा सामाग्रीहरूको पयायप्तता तथा गरु्स्कतर चेकजाँच भन े परीिाथीहरू आफैले गनुयपनेछ । 

परीिाथीहरूले सब ै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि प्राड्टस अनसुार सही तररकाले प्रयोग गनुयपनेछ । 

परीिाथीहरूले परीिापडछ सब ैऔजारहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरलाई अडनिायय डफताय गनुयपछय । यडद कुन ैसमस्कया 

भएमा परीिाथीहरूले परीिकसँग सोध्न र बझु्न स्छन ्। 

6. परीिाथीहरूले परीिामा र सम्बडन्धत कामहरू गनय प्रयोगका लाडग डदइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई 

सम्हालेर चलाउन तथा सानय आिश्यक हुन्छ । 

7. परीिा भइरहकेो बलेामा परीिकले रेकियको लाडग समय-समयमा फोटो डखचरे राख्नहुुनेछ । 

8. परीिाथीहरूलाई ्यामरेा िा मोबाइल फोनहरूबाट कुन ैपडन फोटो िा डभडियो डखच्न अनमुडत हुदँनै । 

9. आकडस्कमक अिस्कथामा बाहके परीिाथीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अिडधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनय 

अनमुडत हुदँनै । 

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

a) ड्रइगं तथा स्कपडेसडफकेसनको सही बझुाइ 

b) परीिाभन्दा पडहला सब ैचाडहने तयारी 

c) काययहरूको (काम गने) प्रडियाहरू 

d) काययहरूको स्कपष्टता तथा गरु्स्कतर 

e) काययहरूको प्रगडत 

f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउन ेतथा प्रयोग गन े

g) औजार तथा उपकरर्हरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गन े

h) सरुिा सािधानीहरूको पालना 

i) अरु रेिहरूको बारेमा सोच्न ेर डिचार गन े

j) परीिा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ 

11. समय सडकने डबडत्तकै सब ैपरीिाथीहरूल ेपरीिालाई अडनिायय रो्नपुछय । 

12. परीिा सडकएपडछ परीिाथीहरूल ेप्रश्नपत्र अडनिायय रूपमा परीिकलाई बझुाउनपुछय । 

13. परीिकलाई घसु डदन ेप्रस्कताि गनुय काननूी अपराध हो र त्यस्कतो केसहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. 

(ICAC) मा ररपोटय गनछे । 

 
यदि परीक्षार्थीले कुनै पदन आवश्यक सरुक्षा सावधानीहरू पालना गनन नसकेको र/वा कुनै डरलाग्िो 

दथर्थदिहरूमा काम गरेको खण्डमा उनी फेल भएको मादननेछ । 
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