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此文件關於金屬棚架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 Metal Scaffolder. 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 अनमु लतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट
पनु रुत्पादन वा प्रसारित गनन नपाइनसक्छ । यस सामग्रीमा िहेका जानकािीिे सत्यता सलु नलित गनन उलित प्रयासहरू
गरिएतापलन CIC िे पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग उपयक्त
ु स्वतधर
सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन ि पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पेशासम्िधिी
सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिनु वा लनभनि पननु हदँ नै ।

सोधपछ
ु हरू
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछ
ु हरू हङकङ कन्स्कर्सन इन्िस्करी रेि टेडस्कटङ सेन्टरलाई डनम्न ठे गानामा सोध्न
सडकन्छ:
95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong
फोन नम्बर
फ्याक्स नम्बर
इमेल
वेबसाइट

९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

: (852) 2100 9000
: (852) 2100 9090
: enquiry@cic.hk
: www.cic.hk
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रेड टे्ट पेपर
रेि

:

मेटल स्ककाफोडडिङ

ग्रेि

:

क्राफ्ट्सम्यान

टेस्कटका डिषयिस्कतहु रू :

तोडकएको स्कथानमा तल देखाएअनसु ारको आइटमहरूको कायय परू ा गनयहु ोस :

मेटल स्ककाफोडडिङ र सम्बडन्धत स्कर्चर (लगभग 3.2M x 2.1M x 2.75M)
20 अङ्क
लाई सरु डित तररकाले (सबै समयमा स्ककाफोडडिङको डस्कथरता सुडनडित गने)
डनम्नानसु ार डिसम्यानटल (खोलखाल) गनयहु ोस :i) आिस्कयक परे मा डिसम्यानटल काययहरू सरुु गनयु पडहले डनररिण गने/ममयत गने
ii) तोडकएको स्ककाफोडडिङ डिसम्यानटल गने
iii) डिसम्यानटल गरे को सामाग्रीहरू डमलाएर ठीकसँग चाङ लगाउने
iv) कायय गरे को िेत्र सफा गने
2.

डदएको न्सा डचत्रहरू अनसु ार तल डदएको नापको मेटल स्ककाफोडडिङ स्कर्चर डनमायण गनयहु ोस्
(लगभग 3.2M x 2.1M x 2.75M)
80 अङ्
i)
स्कितन्त्र कडसलो स्ककाफोडि
ii) भयायङको खटु ् डकलो
iii) काम गने प्लेटफामय

नोट: (1) आइटम न. 2 भन्दा पडहले आइटम न. 1 परू ा गनयपु छय
(2) स्ककाफोडडिङमा काम गदाय परीिाथीले कुनै पडन औजारहरू/ट्यबु हरू/डफडटङहरू तल खसाडनु हदँ नै
समय अिडध

हरू

:

6 घण्टा (लन्चको समय बाहेक)

:(1) यडद परीिाथीले टेस्कट अिडधभर सरु िा सािधानीहरू अबलम्बन गरे नन् भने उनलाई
अनत्तु ीणय (फे ल) भएको माडननेछ
(2) प्रश्नपत्र 6 पेजको छ । पणू ायङ्क 100 हो । उत्तीणायङ्क 60 हो ।
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नक्शा (1)
्के ल अनसु ार छै न
सबै डाइमेंशन्स्टसहरु डममी मा छन
(वशशन 1)
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नक्शा (2)
्के ल अनसु ार छै न
सबै डाइमेंशन्स्टसहरु डममी मा छन
(भसशन 1)

नक्शा (3)
्के ल अनसु ार छै न
सबै डाइमेंशन्स्टसहरु डममी मा छन
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परीक्षार्थीहरूले ध्यान दिनपु ने कुराहरू (पाटट 1):
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

परीिाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नपु छय र नबझु ेको कुराहरू परीिकसँग सोध्न स्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यडद कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनहरू डदइएका छन् भने परीिाथीहरूले परीिा सरुु हनभु न्दा अगािै डतनीहरूलाई
ध्यान डदएर पढ्नपु छय ।
परीिाथीहरूले डदइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनहरू अनसु ार परीिा डदनपु छय ।
परीिाथीहरूले परीिामा आउँदा सरु िा जत्तु ा आफै ले डलएर आउनपु नेछ । अन्य चाडहने सरु िा सामाग्रीहरू भने रेि टेडस्कटङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हनेछ । परीिाथीहरूले काययस्कथल सरु िाको सडु नडितता गनय सबै सरु िा सािधानीहरूलाई अडनिायय
पालना गनयपु छय ।
परीिामा चाडहने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयायप्तता तथा गुणस्कतर चेकजाँच भने परीिाथीहरू आफै ले गनयपु नेछ । परीिाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेि प्राड्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनयपु नेछ । परीिाथीहरूले परीिापडछ सबै औजारहरू रेि टेडस्कटङ
सेन्टरलाई अडनिायय डफताय गनयपु छय । यडद कुनै समस्कया भएमा परीिाथीहरूले परीिकसँग सोध्न र बझ्ु न स्छन् ।
परीिाथीहरूले परीिामा र सम्बडन्धत कामहरू गनय प्रयोगका लाडग डदइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानय आिश्यक हन्छ ।
परीिा भइरहेको बेलामा परीिकले रे कियको लाडग समय-समयमा फोटो डखचेर राख्नहु नेछ ।
परीिाथीहरूलाई ्यामेरा िा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पडन फोटो िा डभडियो डखच्न अनमु डत हदँ नै ।
आकडस्कमक अिस्कथामा बाहेक परीिाथीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अिडधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनय अनमु डत
हदँ नै ।
तल लेडखएका मापदण्िहरूमा आधाररत रहेर माडकय ङ (नम्बर डदने) गररन्छ:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनको सही बझु ाइ
परीिाभन्दा पडहला सबै चाडहने तयारी
काययहरूको (काम गने) प्रडक्रयाहरू
काययहरूको स्कपष्टता तथा गणु स्कतर
काययहरूको प्रगडत
सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने
औजार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
सरु िा सािधानीहरूको पालना
अरु रेिहरूको बारे मा सोच्ने र डिचार गने
परीिा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ

11.

समय सडकने डबडत्तकै सबै परीिाथीहरूले परीिालाई अडनिायय रो्नपु छय ।

12.

परीिा सडकएपडछ परीिाथीहरूले प्रश्नपत्र अडनिायय रूपमा परीिकलाई बझु ाउनपु छय ।

13.

परीिकलाई घसु डदने प्रस्कताि गनयु काननू ी अपराध हो र त्यस्कतो के सहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC)
मा ररपोटय गनेछ ।
यदि परीक्षार्थीले कुनै पदन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै डरलाग्िो
दथर्थदिहरूमा काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मादननेछ ।
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परीक्षार्थीहरूले ध्यान दिनपु ने कुराहरू (पाटट 2):
1. हरे क परीिाथीले उचाइमा काम गदाय हरबखत स्कितन्त्र लाइफ लाइन िा सरु डित अङ्कुसे र डफडटंगहरू िा सरु डित डफड्सङ
पोइन्टमा जोडिएको उडचत डयानयाियसँगै सेफ्टी बेडट/हानेस लगाउनु पदयछ ।
2. परीिाथी यडद सरु िा सािधानी डबना टेस्कटमा सहभागी भएमा उनलाई फे ल भएको माडननेछ ।
3. डनमायण सहनशीलता (Erection tolerances) :i) 2 डमटरमा स्कट्यान्िियहरू डसधा ठािो +/- 20mm डभत्रमा हनपु छय ।
ii) बे लेन्थ, चौिाइ र डलफ्ट हाइट तोडकएको िाइमेन्सनमा +/- 25 mm डभत्रमा र लेबल चाही 2 डमटरमा +/20mm डभत्रमा हनपु छय ।
iii) भयायङको खटु ् डकलाहरू बढीमा 10 mm िेडभएसन को लेभलमा हनपु छय , खटु ् डकलाको उचाइ डदइएको डनडमयत
भयायङको आधारमा हनपु छय ।
iv) काम गने प्लेटफमयको चौिाइ +25mm हनपु छय ।
4. काम गने प्लेटफमयमा फडयाक (तखता) नडजकै राखेर डमलाइएको र 50 mm - 150 mm को बीच बाडहर डनडस्ककएको
हनपु छय ।
5. टो-बोिय ठीकसँग डफ्स गररएको हनपु छय ।
6. स्कट्यान्िियहरू बेस प्लेटमा राडखएको हनपु छय ।
7. सबै कम्पोनेन्ट (भाग) हरू ठीक कप्लर/डफटीङहरूसँग जोडिएको हनपु छय ।
8. स्कट्यान्ििय, लेजर तथा ब्रेसहरू मध्ये एउटा ए्सपाडन्िङ जोइन्ट डपन, स्कलीभ कप्लरसँग जोडिएको हनपु छय र खडप्टएको
(ओभरडयाप भएको) अिस्कथामा प्रयोग गनयपु छय ।
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