िब्रकलेयर (Bricklayer)
िस्कल्ड ट्रेड टेस्ट
नमनु ा प्रािक्टकल प्र�पत्र

此文件關於砌磚大工工藝測試考題。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 Bricklayer. 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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िडस्क्लेमर
CIC को िलिखत अनुमितिबना यस सामग्रीको कु नै पिन भागलाई कुनै पिन �पमा वा कुनै पिन माध्यमबाट
पुन�त्पादन वा प्रसा�रत गनर् नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा रहेका जानकारीले सत्यता सुिनि�त गनर् उिचत
प्रयासह� ग�रएतापिन CIC ले पाठकह�लाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्बिन्धत सल्लाहकारह�सँग उपयु�
स्वतन्त्र सल्लाह खोज्न प्रोत्साहन गछर् र पाठकह�ले कुनै पिन सम्बद्ध कामह� गदार् यस सामग्रीलाई उ�
पेशासम्बन्धी सल्लाहको िवकल्पको �पमा िलनु वा िनभर्र पनर्ु ह�ँदैन ।

सोधपुछह�
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछ
ु ह� ट्रेड टे स्ट सेन्टर (Trade Test Centre) लाई िनम्न
ठे गानामा सोध्न सिकन्छ:

९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

फोन नम्बर
फ्याक्स नम्बर
इमेल
वेबसाइट

:(852)2100 9000
:(852)2100 9249
: enquiry@cic.hk
: www.cic.hk
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िब्रकलेयरका लािग ट्रेड टेस्ट

ट्रेड

: िब्रकलेयर (Bricklayer) (प्र�पत्र A)

ग्रेड

: िस्कल्ड वकर् र (Skilled Worker)

सामग्रीह�

: नदीको बालवु ा (River sand)

परी�ाका िवषयवस्तु : िदइएको ड्रइगं अनसु ार तोिकएको स्थानमा िनम्न कायर्ह� परू ा गनर्हु ोस:्
1 : 3 अनपु ातको िसमेन्ट बालवु ाको मोटार्र (मसला) ले 225 mm चौडाइको T
आकारको िब्रक वाल (इट्टाको गारो) लगाउनहु ोस्, हरे क इट्टा बीचको सबै ज्वाइन्टह� 10
mm भन्दा बढी ह�नहु द�ँ नै र परू ा ग�रएको प्रोडक्ट (गारो) अक� कामदारले प्लास्टर गनर्
िमल्ने ह�नपु छर् ।

अङ्क 100

परी�ाथ�ले िसमेन्ट बालवु ाको मोटार्र (मसला) तयार गन�, इट्टालाई काट्ने, िस्प�रट लेभल
जाँच्ने, तोिकएको स्थानमा िलन्टेल िबमको 2 वटा िपस जडान गन�, िब्रक प्वाइिन्टङ, सफा
गन� लगायत अन्य अित�र� कायर्ह� गनर्पु न�छ ।

समय अविध

:

ध्यान िदनपु न� कुराह�:

6 घण्टा (खाना खाने समय बाहेक)
(1) काम: सु� गनर्भु न्दा अगावै, परी�ाथ�ह�ले िदइएको "परी�ाथ�ह�ले ध्यान िदनपु न�
कुराह�" लाई ध्यानपवू र्क पढ्न आवश्यक ह�न्छ ।
(2) यिद परी�ाथ�ले टेस्ट अविधभर सरु �ा सावधानीह� अबलम्बन गरे नन/् ग�रनन् भने उनलाई
अन�ु ीणर् भएको मािननेछ ।
(3) यो प्र�पत्र 3 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 पढ्नपु छर् र नबझु ेको कुराह� परी�कसँग सोध्न सक्छन् ।
2. प्र�पत्रमा यिद कुनै ड्रइगं तथा स्पेिसिफके सनह� िदइएका छन् भने परी�ाथ�ह�ले परी�ा स�ु ह�नभु न्दा अगावै ितनीह�लाई ध्यान
िदएर पढ्नपु छर् ।
3. परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्र, िदइएका कायर् ड्रइगं तथा स्पेिसिफके सनह� अनसु ार परी�ा िदनपु छर् ।
4. परी�ाथ�ह�ले परी�ामा आउँदा सरु �ा ज�ु ा आफै ले िलएर आउनपु न�छ । अन्य चािहने सरु �ा सामाग्रीह� भने ट्रेड टेिस्टङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध ह�नछ
े । परी�ाथ�ह�ले कायर्स्थल सरु �ाको सिु नि�तता गनर् सबै सरु �ा सावधानीह�को पालना गनर्पु न�छ ।
5. परी�ामा चािहने सबै औजार तथा सामाग्रीह� ट्रेड टेिस्टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध ह�नछ
े र उपलब्ध ग�रएका औजार तथा
सामाग्रीह�को पयार्�ता तथा गणु स्तर चेकजाँच भने परी�ाथ�ह� आफै ले गनपर्ु न�छ । परी�ाथ�ह�ले सबै औजार तथा
सामाग्रीह� ट्रेड प्रािक्टस अनसु ार सही त�रकाले प्रयोग गनर्पु न�छ । परी�ाथ�ह�ले परी�ापिछ सबै औजारह� ट्रेड टेिस्टङ
सेन्टरलाई अिनवायर् िफतार् गनपर्ु न�छ । यिद कुनै समस्या भएमा परी�ाथ�ह�ले परी�कसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
6. परी�ाथ�ह�ले परी�ामा र सम्बिन्धत कामह� गनर् प्रयोगका लािग िदइएका औजार तथा सामाग्रीह�लाई सम्हालेर चलाउन तथा
सानर् आवश्यक ह�न्छ ।
7. परी�ा भइरहेको बेलामा परी�कले रे कडर्को लािग समय-समयमा फोटो िखचेर राख्नहु �नेछ ।
8. परी�ाथ�ह�लाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनह�बाट कुनै पिन फोटो वा िभिडयो िखच्न अनमु ित ह�दँ नै ।
9. आकिस्मक अवस्थामा बाहेक परी�ाथ�ह�लाई ट्रेड टेस्टको समय अविधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनर् अनमु ित ह�दँ नै ।
10. तल लेिखएका मापदण्डह�मा आधा�रत रहेर मािकर् ङ (नम्बर िदने) ग�रन्छ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ड्रइगं तथा स्पेिसिफके सनको सही बझु ाइ
परी�ाभन्दा पिहला सबै चािहने तयारी
कायर्ह�को (काम गन�) प्रिक्रयाह�
कायर्ह�को स्प�ता तथा गणु स्तर
कायर्ह�को प्रगित
सामग्रीह�लाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गन�
औजार तथा उपकरणह�को सही ढङ्गले प्रयोग
सरु �ा सावधानीह�को पालना
अ� ट्रेडह�को बारे मा सोच्ने र िवचार गन�
परी�ा सिकएपिछ समानह�लाई िमलाउने र सरसफाइ

11. समय सिकने िबि�कै सबै परी�ाथ�ह�ले अिनवायर् �पमा परी�ालाई रोक्नपु न�छ ।
12. परी�ा सिकएपिछ परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्र अिनवायर् �पमा परी�कलाई बझु ाउनपु न�छ ।
13. परी�कलाई घसु िदने प्रस्ताव गनर्ु काननू ी अपराध हो र त्यस्तो के सह�लाई ट्रेड टेिस्टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC) मा
�रपोटर् गन�छ ।
यिद परी�ाथ�लेb) कुनै पिन आवश्यक सरु �ा सावधानीह� पालना गनर् नसके को र/वा कुनै डरलाग्दो िस्थितह�मा काम
गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मािननेछ ।

TBL(Nepali)
3

