मार्बल वर्ब र (पोलललिङ)
लकर्ल्ड ट्रेड टे कट
नमुना प्रालटटर्ल टे कट पेपर

此文件關於雲石工（打磨）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 Marble Worker (Polishing).
Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong
Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.
TMP (Nepali)

लडकटलेमर
CIC को लिलित अनमु लतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट पनु रुत्पादन वा
प्रसारित गनन नपाइसक्छ । 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
पननहु दँ नै ।

सोधपुछहरू
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछ
ु हरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रेड टेस््टङ सेन्टरलाई स्नम्न
ठे गानामा सोध्न सस्कन्छ:

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

टेस्लफोन: (852) 2100 9000
फ्याक्सः (852) 2100 9090
इमेल: enquiry@cic.hk
वेबसाइट: www.cic.hk
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९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

रेड टे्ट पेपर
जर् टाइटल: माबबल वकब र (पोस्लस्िङ)
ग्रेड:

स््कल्ड वकब र

परीक्षार्ा लवषयवकत:ु तोस्कएको ्थानमा स्नम्न कायब परू ा गनबहु ोस:्
1. क्रयाक भएको (चस्कब एको) माबबल माउस्ल्डङलाई स्चप्काउनहु ोस्, ममबत गनबहु ोस् र स्चल्लो बनाउनुहोस;्
2. ओभल बेस्सन होल (स्सन्क होल) लाई काट्नहु ोस् र स्चल्लो बनाउनहु ोस;्
3. स्सन्क होल भएको बोडबको स्कनारा (एज) हरूमा 600x50 mm माबबल माउस्ल्डङ स्चप्काउनहु ोस् र डबल
स्थक बल
ु नोज को आकारमा स्कनारालाई स्चल्लो बनाउनहु ोस;्
4. स्सन्क-होल बोडबको स्कनारामा 60 mm चौडा माबबल ्राइपलाई स्चप्काउनहु ोस,् स्तखो कुना लाई
बन्द गनबहु ोस् र स्चल्लो बनाउनहु ोस् ।
5. पोटेबल (सानब स्मल्ने) कस्टङ मेस्सनले 600x600 mm माबबललाई हाफ सकब ल (मेस्सन-कट सकब ल) लाई
काट्नहु ोस् र स्कनारालाई फ्रेन्च ्टाइलमा स्चल्लो बनाउनहु ोस;्
6. तोस्कएको ्थान (1200x1200 mm) मा, राम्रो स्समलेस (स्सम नदेस्खने) माबबल फ्लोरलाई बनाउनहु ोस,्
स्चल्लो गराउनहु ोस् र पनु स्नबमाबण गनबहु ोस् ।

परीक्षार्ो समय अवलध:

6 घण्टा

ध्यान लिनपु ने र्ुराहरू:
(1) काम सरुु गनबभु न्दा अगावै, परीक्षाथीहरूले स्दइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान स्दनपु ने कुराहरू" लाई पढ्नपु छब ।
(2) यस्द परीक्षाथीले परीक्षा प्रस्क्रयामा उपयक्त
ु सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई अनत्तु ीणब भएको
मास्ननेछ ।
(3) यो प्रश्नपत्र 2 पेजको छ । परीक्षाथीहरू उत्तीणब श्रेणीमा पनबको स्नस्म्त उनीहरूले मास्थ उल्लेख गररएका 6 वटा
आइटमहरूलाई अस्नवायब परू ा गनबपु छब । परीक्षण गने सबै आइटमहरूका लास्ग पणू ाबङ्क (फुल ्कोर) 100 प्वाइन्ट हुनेछ
र 60 वा सोभन्दा मास्थको ्कोर ल्याएमा उत्तीणब भएको मास्ननेछ ।
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परीक्षाथीहरूले ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:
1.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्दएर पढ्नपु छब र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।

2.

7.

प्रश्नपत्रमा यस्द कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्दइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्दा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्दएर पढ्नपु छब ।
परीक्षाथीहरूले स्दइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्दनपु छब ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँदा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायब्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनब सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायब पालना गनबपु छब ।
परीक्षामा चास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाबप्तता तथा गणु ्तर चेकजाँच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनबपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनबपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड
टेस््टङ सेन्टरलाई अस्नवायब स्फताब गनबपु छब । यस्द कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनब प्रयोगका लास्ग स्दइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानब आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडबको लास्ग समय-समयमा फोटो स्खचेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुदँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनब अनमु स्त हुदँ नै ।
तल लेस्खएका मापदण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कब ङ (नम्बर स्दने) गररन्छ:

3.
4.

5.

6.

a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्दा पस्हला सबै चास्हने तयारी
c) कायबहरूको (काम गने) प्रस्क्रयाहरू
d) कायबहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर
e) कायबहरूको प्रगस्त
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने

g) औजार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i)

अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्वचार गने

11.

j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ
समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायब रोक्नपु छब ।

12.
13.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायब रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छब ।
परीक्षकलाई घसु स्दने प्र्ताव गनबु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.

यलि परीक्षार्थीले र्ुनै पलन आवश्यर् सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनब नसर्े र्ो र/वा र्ुनै डरलाग्िो लकर्थलतहरूमा
र्ाम गरेर्ो खण्डमा उनी फे ल भएर्ो मालननेछ ।
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