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此文件關於索具工（叻㗎）／金屬模板裝嵌工工藝測試考題。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 Rigger/ Metal Formwork 

Erector. 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 अनुमलतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट 

पुनरुत्पादन वा प्रसारित गनन नपाइनसक्छ । यस सामग्रीमा िहेका जानकािीिे सत्यता सुलनलित गनन उलित 

प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग 

उपयुक्त स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन  ि पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई 

उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिनु वा लनभनि पनुन ह ँदैन । 

 

 

 

 

 

सोधपछुहरू 

 

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछुहरू हङकङ कन्स्कर्सन इन्िस्करी रेि टेडस्कटङ सेन्टरलाई डनम्न ठेगानामा 

सोध्न सडकन्छ: 
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रेि टेस्कट पेपर 

 

रेि  : ररगर / मेटल फोममवकम  इरे्टर   

ग्रिे : डस्ककल्ि वकम र   

परीक्षाका 

डवषयवस्कत ु

: 1. ड्रइगं 1 अनसुार, मेटल फोममवकम  (W1 तथा W2) र सहायक कायमहरूलाई भत्काउन तथा 

इरे्ट गनमका लाडग के्रन अपरेटरलाई हातले सही डसग्नलहरू दखेाउनहुोस ्। 

 

   i) मेटल फोममवकम  ( W1 तथा W2) र वाल इन्ि स्ककु्रहरूलाई भत्काउनहुोस ्तथा इरे्ट गनुमहोस ्।  

   ii) वालको मोटाइको आधारमा ,उपयकु्त PVC ट्यबुहरू छनोट तथा प्रयोग गनुमहोस ्  

   iii) फोममवकम को सतहहरूमा फोमम आयलको एक तह (कोट) स्कप्र ेगनुमहोस ्।  

   iv) मेटल फोममवकम को भडटमकाडलटी  जााँच गनुमहोस ्)1डमटरमा टोलेरेन्स 2mm हुन्छ) 

 

 

  2. ड्रइगं 2 अनसुार ,तोडकएको वडकम ङ प्लेटफममलाई तोडकएको लेभल माडथ लैजान वा तल झानम सही 

डस्कलङ  तथा हातका डसग्नलहरू प्रयोग गनुमहोस ्

 

  3. ड्रइगं 3 अनसुार ,डप्रकास्कट स्कल्याब जिान गनम सही डस्कलङ तथा हातका डसग्नलहरू प्रयोग गनुमहोस ्।  

   i) फल्स-व्सम तथा प्रोप्स इरे्ट गनुमहोस ्  

   ii) डप्रकास्कट स्कल्याब 2300 x 2350mm को लेभल एि्जस्कट गनुमहोस ्। (1 डमटरमा टोलेरेन्स 

 2mm हुन्छ) 

 

   iii( ए्सटनमल वाल डककर )external wall kicker( लाई इरे्ट गनुमहोस ्तथा भत्काउनहुोस ्  

   iv)  डप्रकास्कट स्कल्याब इरे्ट गररसकेपडछ र परीक्षकले जााँच गररसकेपडछ ,सबै फल्स-व्सम ,प्रोप्सलाई 

भत्काउनहुोस ्गनुमहोस् र स्कटोर यािममा लगेर राख्नहुोस ् 

 

 

  4. ड्रइगं 4 अनसुार डनम्न कायमहरू पूरा गनम सही डस्कलङ तथा हातका इशाराहरू प्रयोग गनुमहोस ्  

   i) फ्याकेि )facade( इरे्ट गनुमहोस ्।  

   ii) फ्याकेिको भडटमकाडलटी जााँच गनुमहोस ्(1 डमटरमा टोलेरेन्स 2mm हुन्छ)  

   iii) फ्याकेि इरे्ट गररसकेपडछ र परीक्षकले जााँच गररसकेपडछ ,फ्याकेिलाई भत्काउनहुोस ्र स्कटोर 

यािममा लगेर राख्नहुोस ्। 

 

    

टेस्कट टागेट: 
： 

परीक्षाथीले आफ्नो आवश्यकताहरू अनरुुप गनुमपने कायमहरूलाई कसरी गनुमपछम भनेर हाम्रा सहायक 

प्रडशक्षकलाई बताउनपुछम । यसमा माइनर होइस्कट( मा एि्जस्कटेबल लेगहरूद्वारा फोममवकम को मेटल भडटमकडलटी 

एि्जस्कट गने ,वडकम ङ प्लेटफममलाई माडथ उठाउाँद ैवा तल झाद ैगदाम स्ककु्रहरूलाई बाडहर डनकाल्ने र पुन :डभत्र 

हाल्ने पदमछन ्। सहायक कायमहरूमा डप्रकास्कट स्कल्याब ,फल्स-व्सम तथा प्रोप्स जिान गद ैजाने पदमछन ्। 
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समय अवडध:

  
： 

 3घण्टा  

ध्यान डदनपुने 

कुराहरू: 
： 

1( काम सरुु गनुमभन्दा अगावै ,परीक्षाथीहरूले डदइएको" परीक्षाथीहरूले ध्यान डदनपुन ेकुराहरू "लाई 

पढ्नपुछम । 

यडद परीक्षाथीले परीक्षा अवडधभर सरुक्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरेनन/्गररनन ्भने उनलाई अनतु्तीर्म 

भएको माडननेछ । 

  2( यडद परीक्षाथीले परीक्षा अवडधभर सरुक्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरेनन/्गररनन ्भने उनलाई अनतु्तीर्म 

भएको माडननेछ । 

  3( यो प्रश्नपत्र8 पेजको छ । परू्ामङ्क( फुल माकम  100 )हो । उत्तीर्ामङ्क( पास माकम  60 )हो । 
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ड्रइगं 1 

सरुडक्षत वाल सदुृढीकरर् 

मेटल फोमवकम लाइ खोल्नहुोस, 

अको साइिमा सानुमहोस र 

औपचाररक रूपमा खड़ा गनुमहोस  

 

मेटल 

फोमवर्क  खड़ा 

गर्नकहोस 

मेटल फोमवकम  स्कर्चरल प्लान 

वाल इन्ि स्ककू्र चलायमान डहन्ज र 

वाल इन्ि स्ककू्र 

चलायमान डहन्ज र  

वाल इन्ि स्ककू्र वाल इन्ि स्ककू्र 

2 सेट वाल इन्ि स्ककू्र 

प्रयोग गनुमहोस 

ड्राइगं स्ककेल अनसुार छैन, 

सबै िाइमेन्सनहरू mm मा छन ्

 

 

 

फसा
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Raise Up or
Lower Down
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Concrete
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Drawing 2

Not to Sale
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ड्रइगं 2 

 

वडकिं ग प्लेटफोमम 

माडथ वा तल 

उठाउनहुोस्  

कंक्रीट वाल 

ड्राइगं स्ककेल अनसुार छैन, 

सब ैिाइमेन्सनहरू डममी मा छन ्
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A A

Working
Platform

2300X2359mm
Precast Stab

Concrcte
Wall

Precast Slab and Working Platform Plan

SEC A-A
Erect an External Wall
Kicker Form In 150mm
Width with a 100 X100 mm
Metal Angle Bar.

A pair of Wall
Tie to Secure
Working Platform

Drawing 3

Not to Sale
All Dimensions in Millimeter

Working
Platform

Working
Platform

Working
Platform

Precast Stab
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Working
Platform

External Wall Kicker & Working
Platform Structural Detail.
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ड्रइंग 3 

 

वडकिं ग 

प्लेटफोमम 

वडकिं ग 

प्लेटफोमम 

प्रीकास्कट स्कलाब 

प्रीकास्कट स्कलाब र वडकिं ग प्लेटफोमम प्लान 

वडकिं ग 

प्लेटफोमम 

वडकिं ग 

प्लेटफोमम 

प्रीर्ास्ट 

स्लाब 

 

कंक्रीट 

वाल 

 

प्लेटफोमम 

वडकिं ग 

प्लेटफोमम 

 

ड्राइगं स्ककेल अनसुार छैन, 

सब ैिाइमेन्सनहरू डममी मा छन ्

 

एक जोड़ी वाल टाई वडकिं ग 

प्लेटफामम सरुडक्षत गनमलाइ 

एक 100x100 mm को मटेल एंगल बार संग 

150 mm चौड़ाईमा ए्सटनमल वाल डककर 

फोमम खड़ा गनुमहोस 

ए्सटनमल वाल डककर र वडकिं ग प्लेटफोमम 

स्कर््चरल डिटेल 

से्शन A-A 

प्रीकास्कट 

स्कटॉब 
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Facade and L Shaped Racks

Not to Sale
All Dimensions in Millimeter

Drawing 4

Page 6 of 6
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फसाि र L एल आकारको रै्स 

ड्राइगं स्ककेल अनसुार छैन, 

सब ैिाइमेन्सनहरू mm मा छन ्

 

 

ड्रइगं 4 

 

अनहुार 
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परीक्षाथीहरूले ध्यान डदनपुने कुराहरू: 

1. परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नपुछम र नबझेुको कुराहरू परीक्षकसाँग सोध्न स्छन ्। 

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

डतनीहरूलाई ध्यान डदएर पढ्नपुछम । 

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

4. परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउाँदा सरुक्षा जतु्ता आफैले डलएर आउनपुनेछ । अन्य चाडहने सरुक्षा सामाग्रीहरू भने 

रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायमस्कथल सरुक्षाको सडुनडितता गनम सबै सरुक्षा 

सावधानीहरूलाई अडनवायम पालना गनुमपछम । 

5. परीक्षामा चाडहने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट न ै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका 

औजार तथा सामाग्रीहरूको पयामप्तता तथा गरु्स्कतर चेकजााँच भने परीक्षाथीहरू आफैले गनुमपनेछ । परीक्षाथीहरूले 

सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि प्राड्टस अनसुार सही तररकाले प्रयोग गनुमपनेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापडछ 

सबै औजारहरू रेि टेडस्कटङ सने्टरलाई अडनवायम डफताम गनुमपछम । यडद कुनै समस्कया भएमा परीक्षाथीहरूले 

परीक्षकसाँग सोध्न र बझु्न स्छन् । 

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

सम्हालेर चलाउन तथा सानम आवश्यक हुन्छ । 

7. परीक्षा भइरहकेो बेलामा परीक्षकले रेकिमको लाडग समय-समयमा फोटो डखचेर राख्नहुुनेछ । 

8. परीक्षाथीहरूलाई ्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पडन फोटो वा डभडियो डखच्न अनमुडत हुाँदनै । 

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

अनमुडत हुाँदनै । 

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

a) ड्रइगं तथा स्कपेडसडफकेसनको सही बझुाइ 

b) परीक्षाभन्दा पडहला सबै चाडहने तयारी 

c) कायमहरूको )काम गने( प्रडक्रयाहरू 

d) कायमहरूको स्कपष्टता तथा गरु्स्कतर 

e) कायमहरूको प्रगडत 

f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने 

g) औजार तथा उपकरर्हरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने 

h) सरुक्षा सावधानीहरूको पालना 

i) अरु रेिहरूको बारेमा सोच्ने र डवचार गन े

j( परीक्षा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ 

11. समय सडकने डबडत्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अडनवायम रो्नपुछम । 

12. परीक्षा सडकएपडछ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अडनवायम रूपमा परीक्षकलाई बझुाउनपुछम । 

13. परीक्षकलाई घसु डदने प्रस्कताव गनुम काननूी अपराध हो र त्यस्कतो केसहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरल ेआइ.सी.ए.सी. 

)ICAC( मा ररपोटम गनेछ । 

 

 यदि परीक्षार्थीले कुनै पनन आवश्यक सरुक्षा सावधानीहरू पालना गनन 

नसकेको र/वा कुनै डरलाग्िो स्थर्थनिहरूमा काम गरेको खण्डमा उनी 

फेल भएको मानननेछ । 
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