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डिस्क्लेमर 

 

 

CIC को डलडित अनमुडतडिना यस सामग्रीको कुनै पडन भागलाई कुनै पडन रूपमा वा कुन ैपडन माध्यमिाट पनुरुत्पादन 

वा प्रसाररत गनन नपाइस्छ । यस सामग्रीमा रहकेा जानकारीले सत्यता सडुनडित गनन उडित प्रयासहरू गररएतापडन CIC 

ले पाठकहरूलाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िडधित सल्लाहकारहरूसँग उपयकु्त स्कवतधर सल्लाह िोज्न प्रोत्साहन गछन 

र पाठकहरूले कुनै पडन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीलाई उक्त पेशासम्िधिी सल्लाहको डवकल्पको रूपमा डलन ुवा 

डनभनर पनुन ह दँनै । 

 

 

 

 

 

सोिपछुहरू 

 

 

यस सामग्रीको सम्िधिमा भएका सोिपुछहरू हङकङ कधस्कर्सन इधिस्करी रेि टेडस्कटङ सेधटरलाई डनम्न 

ठेगानामा सोध्न सडकधछ: 

 

 

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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टे्रड टेस्ट पेपर 

 

रेि   ： डवधिो फे्रम वकन र  

 

ग्रिे   ： डस्ककल्ि वकन र  

 

 

परीक्षाको डवषयवस्कत ु      ： ड्रइगं (हरू) अनसुार तोडकएको स्कथानमा डनम्न कायनहरू परूा गनुनहोस:् 

   

 

I.  कायन ड्रइगं 1 का आवश्यकताहरू अनसुार कोणीय (angular) एल्यडुमडनयम डवधिो फे्रमहरु  

      (W1) को एउटा सेट जड़ान गने जसमा डनम्न कायनहरू पदनछन:्                                   (50 अङ्क) 

 

i) लेभलर तथा लेभडलङ आवश्यकताहरू अनसुार डवधिो फे्रमहरूमा डिनो लगाउने तथा डतनीहरूलाई 

जिान गने र पानी रसाउँदनै भनेर सडुनडित गनन डवधिो फे्रमहरूको िारैवटा कुनाहरूमा वाटरफु्रफ मोटानर 

(मसला) लगाउने; 

ii) डवधिो ऐ्सेसररज (window accessories) को रूपमा ि्यलु लक (dual lock) हरूलाई 

प्रडतस्कथापन गने; 

iii)  तोडकएका नापहरूको ग्लास प्यान (glass pane) लाई काट्न ह्याण्ि टुलहरूलाई प्रयोग गने; 

iv) परीक्षास्कथलमा उपलब्ि गराइएको 5mm मोटाइको ग्लास प्यानहरूलाई जिान गने । 

 

II.  कायन ड्रइगं 2, लेभलर तथा लेभडलङको आवश्यकताहरू अनसुार प्लानर (planar) स्कटील डवधिो 

 फे्रम (W2) जिान गने ।                                                                                    (10 अङ्क) 

 

III.  कायन ड्रइगंहरू 3 तथा 4 का आवश्यकताहरू अनसुार एल्यडुमडनयम िोर फे्रम जिान गने जसमा डनम्न 

कायनहरू पदनछन:्                                                                                           (30 अङ्क) 

 

i)  एल्यडुमडनयम िोर फे्रमलाई एसम्िल (डमलाउने काम) तथा जिान गनन उपयकु्त सामग्री तथा   औजारहरू 

छनोट गने; 

ii)  तोडकएको स्कथानमा एल्यडुमडनयम िोर फे्रम, फ्लोर डहधज तथा सम्िडधित ऐ्सेसररजहरूलाई जिान गन े  

र  त्यसपडछ एल्यडुमडनयम िोरलाई जिान गने । 

 

IV.  एल्यडुमडनयम डवधिो डनरीक्षण जाँिसिूी मा दिेाइएका आइटमहरू अनसुार जिान गररनभुधदा अगाडि तथा 

जिान पडछको एल्यडुमडनयम डवधिोहरूको सेटको डनरीक्षण तथा अनमुोदन गने ।             (10 अङ्क)                                   
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परीक्षाको समय अवडि: 6 घण्टा (िाना िाने समय िाहके) 

 

ध्यान डदनपुन ेकुराहरू: (1)      काम सरुु गनुनभधदा अगावै, परीक्षाथीहरूले डदइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान डदनपुने 

कुराहरू" लाई ध्यानपवूनक पढ्न आवश्यक ह धछ; 

(2) परीक्षाथीले परीक्षा अवडिभर सरुक्षा साविानीहरू अिलम्िन गरेनन/्गररनन ् भने 

उनलाई परीक्षामा अनतु्तीणन भएको माडननेछ; र 

 (3)   यो प्रश्नपर 8 पेजको छ । परैू परीक्षाको पणूानङ्क (फुल माकन ) 100 हो र यसको 

उत्तीणानङ्क (पास माकन ) 60 हो । 

 

 

 

2 



WFF (Nepali)         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1 एल्यडुमडनयम डवधिो लेआउट प्लान 

एल्यडुमडनयम डवधिो 

 

 

कोणीय एल्यडुमडनयम डवधिोहरू प्रकार 

ग्लास 

 कैडफयत 

प्रोफाइल 

編號 編號 

डवषयवस्कतु W1 1 

तोडकएको ऐपिनर (प्वाल) मा ग्लास जिान गने 

1. डवधिो फे्रम तथा डवधिो प्यान जिान गने 

2. डवधिो फे्रमहरूमा वाटरप्रफु मोटानर (मसला) लगाउने 
3. वास्कतडवक वस्कतुहरू तथा लेभलर डनशानहरू (इडधिकेसधस) लाई 

मापदण्िको रूपमा डलइनपुछन 

(डवधिो फे्रम वकन र) रेि टेस्कटका लाडग कायन ड्रइगं 1 

＊ 

＊ 

नं. 

यो रेिाडिर स्ककेल अनसुार िनाइएको छैन 

सि ैनापहरू डमडलडमटर स्ट्मस्ट्म मा छन ्

कोणीय एल्यडुमडनयम डवधिो फे्रम (W1) को 

जड़ान कायनका लाडग दहेायका आवश्यकताहरु 

छन:् 

1. स्करुहरू प्रयोग गरेर ि्स से्सनलाई डवधिो 

फे्रममा जोडिनपुछन र डसल गने प्रयोजनका 

लाडग ग्लास डसमेधटलाई िाडहर लगाइनपुछन 

। 

2. डवधिोको लाडग स्कवीकायन डिस्करेपेधसी 

(भडटनकल वा लेभडलङ) 2 mm ह धछ । 

3. डभत्तामा प्वालहरू डड्रल गने, प्लाडस्कटक 

प्लगहरू डछराउने र होल्िफास्कटहरूलाई 

अि्काउन डस्कटल स्करुहरूलाई प्रयोग गने; 

4. होल्िफास्कटहरू िीिको स्कपेडसङले सामाधय 

आवश्यकताहरूलाई अडनवायन पालना 

गनुनपछन; 

5. डवधिो डस्कटल ग्लास जिान गररसकेपडछ 

िाडहरपरि ग्लास डसमेधट लगाइनपुछन; 

6. पानी रसाएको छैन भनेर सडुनडित गनन डवधिो 

फे्रमहरूको िारैवटा कुनाहरूमा वाटरफु्रफ 

मोटानर (मसला) लगाइनपुछन; 

7. *डवधिो ऐ्सेसररज (window 

accessories) को रूपमा ि्यलु लक 

हरूलाई प्रडतस्कथापन गने; 
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D1鋁 門平面圖 

ग्लास 

कैडफयत 

प्रकार 

प्रोफाइल 

डवषयवस्कतु 

न.ं 

W2 

डस्कटल डवधिो 

1. डवधिो फे्रमहरूको जिान 

W2 एल्यडुमडनयम डवधिो लेआउट प्लान 

जिान आवश्यक छैन 

डस्कटल डवधिो 

2.  वास्कतडवक वस्कतुहरू तथा लेभलर डनशानहरू (इडधिकेसधस) लाई 

मापदण्िको रूपमा डलइनपुछन 

यो रेिाडिर स्ककेल अनसुार िनाइएको छैन 

सिै नापहरू डमडलडमटर स्ट्मस्ट्म मा छन ्

प्लानर डस्कटल डवधिो फे्रम (W2) को जड़ान 

कायनका लाडग दहेायका आवश्यकताहरु छन:् 

1. डवधिोको लाडग स्कवीकायन डिस्करेपेधसी 

(भडटनकल वा लेभडलङ) 2 mm 

ह धछ । 

2. डभत्तामा प्वालहरू डड्रल गने, प्लाडस्कटक 

प्लगहरू डछराउने र 

होल्िफास्कटहरूलाई अि्काउन 

डस्कटल स्करुहरूलाई प्रयोग गने; 

3. होल्िफास्कटहरू िीिको स्कपेडसङले 

सामाधय आवश्यकताहरूलाई 

अडनवायन पालना गनुनपछन; 

4. त्यस्कता ऐ्सेसररजहरूलाई डस्कटल डवधिो 

ह्याधिल तथा डवधिो अपरेटरहरूलाई 

सही तररकाले जिान गने । 
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此圖不按比例繪畫
所有尺寸以毫米(mm)為單位
此圖不按比例繪畫
所有尺寸以毫米(mm)為單位

D1鋁 門平面圖

1. 在指定位置安裝門框及地鉸

鋁門框 (76x45 鋁扁通)

備註備註

2. 裝上門肉

種類種類

玻璃玻璃 不用安裝

立面圖立面圖

地鉸

窗框工技能測試施工圖三

內容內容

編號編號

D1

至下地台做好(按現場指示)

3. 按現場實物及墨線指示作準

鋁門

    नं. 

डवषयवस्कतु 

(डवधिो फे्रम वकन र) रेि टेस्कटका लाडग कायन ड्रइगं 3 

प्रोफाइल 

प्रकार 

ग्लास 

  कैडफयत 

यो रेिाडिर स्ककेल अनसुार िनाइएको छैन 

सिै नापहरू  स्ट्मस्ट्म मा छन ्

D1 एल्यडुमडनयम िोर लेआउट प्लान 

एल्यडुमडनयम िोर 

1. तोडकएका स्कथानहरूमा िोर फे्रम तथा फ्लोर डहधजलाई जिान गने 

2. िोर जिान गने 

3. वास्कतडवक वस्कतुहरू तथा लेभलर डनशानहरू (इडधिकेसधस) लाई मापदण्िको रूपमा डलइनपुछन 

जिान आवश्यक छैन 

एल्यडुमडनयम िोर फे्रम (76x45 एल्मडुनयम फ्ल्याट ट्यिु) 

फ्लोर डहधज 

(अनसाइट डनदशेनहरू अनसुार) लोवर 

फ्लोररङमा सही तररकाले काम गने 
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按門口尺寸及施工圖三截取框料及組合成型；

門框鋁角碼用機絲連接組合；

頂框須正確安裝轉軸配件；

在指定位置安裝門框，在牆上鑽孔，打入膠塞及把磨耳用鋼牙

    螺絲緊固；

磨耳間距須符合一般要求；

地鉸須由考生調正及安裝穩固；

安裝門肉後，門要開關順暢及停在正確位置；

門框與門肉的企身隙縫不可超逾 毫米；

門框的垂直及平水的允許偏差為 毫米。

施工要求

頂框
企框

角碼

立面圖

門框頂的組合參考圖

窗框工技能測試施工圖 四

內容
編號

(डवधिो फे्रम वकन र) रेि टेस्कटका लाडग कायन ड्रइगं 4 

डवषयवस्कतु 

नं. 

िोर फे्रम टप एसेम्िलीका लाडग 

सधदभन डिर 

कननर 

कम्पोनेधट 

स्कटेडधिङ  

फे्रम 

 

टप फे्रम 

 

प्रोफाइल 

 

कायनका 

आवश्यकताहरू 

1. िोरको नापहरू तथा काम गने ड्रइगं 3 अनसुार फे्रम मटेररयललाई काट्ने र डमलाउने कामलाई परूा गने; 

2. मेडसन वायरहरूले िोर फे्रम एल्यडुमडनयम कोननर कम्पोनेधटलाई जोि्ने र डमलाउने कामलाई परूा गने; 

3. डपभट ऐ्सेसररज लाई टप फे्रममा अडनवायन रूपमा सही तररकाले जिान गनुनपछन; 

4. तोडकएको स्कथानमा िोर फे्रम जिान गने, डभत्तामा प्वालहरू डड्रल गने, प्लाडस्कटक प्लगहरू डछराउने र 

डस्कटल स्करुहरूले होल्िफास्कटहरूलाई अि्काउने; 

5. होल्िफास्कटहरू िीिको स्कपेडसङले सामाधय आवश्यकताहरूलाई पालना गनन जरुरी ह धछ; 

6. प्रडशक्षाथीले फ्लोर डहधजलाई डसिा रेिामा डमलाएर राख्न तथा िडलयोसँग जिान गनन आवश्यक ह धछ; 

7. िोर जिान गररसकेपडछ सो सडजलैसँग िोल्ने तथा िधद ह ने र सही स्कथानमा रोडकनपुछन; 

8. िोर फे्रम तथा िोर (ढोका) िीिको ग्याप 4 mm भधदा िढी ह नहु दँनै; 

9. िोर फे्रमका लाडग स्कवीकायन भडटनकल तथा लेभडलङ डिस्करेपेधसी 2 mm ह धछ । 
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एल्यडुमडनयम डवधिो डनरीक्षण िेकडलस्कट 

 

 

सिै डमलाएर 15 वटा प्रश्न छन ्। डनम्न फमुनलाका आिारमा अङ्कहरू गणना गररधछ: 

 

माडकन ङ  फमुनला:          10 अङ्क X 
सही जवाफ्हरूको सङ्ख्या  

15  

 

कैडफयत: दशमलव सङ्ख्या भएको िण्िमा सिैभधदा नडजकको पणूानङ्कलाई गणनाका लाडग डलइनेछ 

 

एल्यडुमडनयम डवधिो डनरीक्षण आइटम उत्तीणन अनतु्तीणन 

1 डवधिो अपरेटर/डवधिो डहधजको डस्कथडत   

2 डवधिो फे्रमहरूमा पप-ररभेट/स्करुहरूको डस्कथडत   

3 डवधिो प्यानमा पप-ररभेट/स्करुहरूको डस्कथडत   

4 मजितु ह्याधिलहरू   

5 वाटरप्रफु ग्यासकेटहरूको डस्कथडत   

6 डवधिो एल्यडुमडनयम ट्यिुहरूको मजितुी वा वाटरप्रफु प्लाडस्कटकको डस्कथडत   

7 ग्लासको डस्कथडत   

8 ग्लास डसमेधटको डस्कथडत   

9 होल्िफास्कटहरूको आकार/पोडजसन र डवधिो फे्रमलाई डस्कथर राख्ने स्करुहरूको स्कपेडसङ 

आवश्यकताहरूको पयानप्तता 

  

10 स्कलाइडिङ डवधिो/केसमेधट डवधिोको िधद ह ने डस्कथडत   

11 िाडहरी फे्रमका डकनाराहरू तथा ऐपिनर िीिको डलधकेजको डस्कथडत, कुन ैपडन रयाकहरू 

उपडस्कथडत वा फे्रमका डकनाराहरूमा वाटरप्रफु प्लाडस्कटकको कुनै पडन अप्रभावकाररता 

  

12 डवधिो ्याि, ि्यलु लक तथा ्याम लकहरूको डस्कथडत   

13 डवधिो फे्रमहरूको डस्कथडत   

14 डवधिो फे्रमहरूमा जोडिएको कुनै पडन अथन वायरको उपडस्कथडत   

15 डवधिो फे्रमहरूको कुनाहरूमा लगाइएको डसमेधट मोटानरको पालना   
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WFF (Nepali)         

  

परीक्षाथीहरूले ध्यान डदनपुने कुराहरू: 

 

1. परीक्षाथीहरूले प्रश्नपरहरू ध्यान डदएर पढ्नपुछन र निझेुको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न स्छन ्। 

2. प्रश्नपरमा यडद कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडफकेसनहरू डदइएका छन ् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु ह नभुधदा अगावै 

डतनीहरूलाई ध्यान डदएर पढ्नपुछन । 

3. परीक्षाथीहरूले डदइएका प्रश्नपर, ड्रइगं तथा स्कपेडसडफकेसनहरू अनसुार परीक्षा डदनपुछन । 

4. परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँदा सरुक्षा जतु्ता आफैले डलएर आउनपुनेछ । अधय िाडहने सरुक्षा सामाग्रीहरू भने रेि 

टेडस्कटङ सेधटरिाट नै उपलब्ि ह नेछ । परीक्षाथीहरूले कायनस्कथल सरुक्षाको सडुनडितता गनन सिै सरुक्षा साविानीहरूलाई 

अडनवायन पालना गनुनपछन । 

5. परीक्षामा िाडहने सिै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेधटरिाट नै उपलब्ि ह नेछ र डतनीहरूको पयानप्तता तथा 

गणुस्कतरको िेकजाँि तथा पडुि भने परीक्षाथीहरू आफैले गनुनपनेछ । परीक्षाथीहरूले सिै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि 

प्राड्टस अनसुार सही तररकाले प्रयोग गनुनपनेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापडछ सिै औजारहरू रेि टेडस्कटङ सेधटरलाई 

अडनवायन डफतान गनुनपछन । यडद कुनै समस्कया भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र िझु्न स्छन ्। 

6. परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्िडधित कामहरू गनन प्रयोगका लाडग डदइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर 

िलाउन तथा सानन आवश्यक ह धछ । 

7. परीक्षा भइरहकेो िेलामा परीक्षकले रेकिनको लाडग समय-समयमा फोटो डििेर राख्नहु नेछ ।  

8. परीक्षाथीहरूलाई ्यामेरा वा मोिाइल फोनहरूिाट कुनै पडन फोटो वा डभडियो डिच्न अनमुडत ह दँनै । 

9. आकडस्कमक अवस्कथामा िाहके परीक्षाथीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अवडिभर आफ्नो मोिाइल फोन प्रयोग गनन अनमुडत 

ह दँनै ।  

10. तल लेडिएका मापदण्िहरूमा आिाररत रहरे माडकन ङ (नम्िर डदने) गररधछ: 

a) ड्रइगं तथा स्कपेडसडफकेसनको सही िझुाइ 

b) परीक्षाभधदा पडहला सिै िाडहने तयारी 

c) कायनहरूको (काम गने) प्रडरयाहरू 

d) कायनहरूको स्कपिता तथा गणुस्कतर 

e) कायनहरूको प्रगडत 

f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले िलाउने तथा प्रयोग गने 

g)   औजार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने 

h) सरुक्षा साविानीहरूको पालना 

i) अरु रेिहरूको िारेमा सोच्ने र डविार गने 

j) परीक्षा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ  

   

11. समय सडकने डिडत्तकै सिै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अडनवायन रो्नपुछन ।  

12. परीक्षा सडकएपडछ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपर अडनवायन रूपमा परीक्षकलाई िझुाउनपुछन । 

13. परीक्षकलाई घसु डदने प्रस्कताव गनुन काननूी अपराि हो र त्यस्कतो केसहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेधटरले आइ.सी.ए.सी. 

(ICAC) मा ररपोटन गनेछ । 
 

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

दस्र्थदिहरूमा काम गरेको खण्डमा उनी फेल भएको मादननेछ । 
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