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रेड टे्ट पेपर

रेड

: स्डमोस्लसन वकक र (स्बस्डडङ) (Demolition Worker (Building)) स््कल

लेभल

: स््कडड वकक र (Skilled Worker)

प्रश्न

:

1.

1.

परीक्षार्थीले आफै न्यमु ेस्टक ब्रेकर (pneumatic breaker), एअर कम्प्रेसर (air compressor) तर्था
अस्क्स-एस्सस्टलीन (oxy-acetylene) औजारहरू इत्यास्िलाई जोड्नपु छक र शप ड्रइगं 1 अनसु ार स्नम्न
आइटमहरू परू ा गनपकु छक ;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

2.

(ii)
(iii)

3.

स्समल
ु ेटेड कस्न्िट ्डयाबमा 300 x 300 mm को प्वाल पाने;\
स्समल
ु ेटेड वालमा कस्न्िटको सानो भागलाई भत्काउने;
बारहरूलाई काट्नका लास्ग अस्क्स-एस्सस्टलीन वेस्डडङ औजारलाई प्रयोग गने ।
औजारहरूलाई प्याक गने र तोस्कएको ्र्थानमा स्फताक डयाएर राख्ने र साइटलाई सफा गने।

शप ड्रइगं 2 हेनकहु ोस् र स्ब्रक वालको एउटा भागलाई भत्काउनहु ोस् । कामहरूमा
स्नम्न पिकछन:्
(i)

(30 अङ्क)

अ्र्थायी सपोस्टकङ मेटल फ्रेम इरे क्ट (खडा) गने;
उपयक्त
ु वस्कक ङ प्लेटफमकलाई स्नरीक्षण गने र इरे क्ट गने;
यो परू ा भएपस्छ, वस्कक ङ प्लेटफमक र अ्र्थायी सपोटक मेटल फ्रेमलाई भत्काउने, स्तनीहरूलाई
सरुु मा डयाएको ठाउँमा स्फताक गने र साइटलाई सफा गने ।

शप ड्रइगं 3 हेनकहु ोस् र कस्न्िट वालको एउटा भागलाई ढाडनका लास्ग स्नयस्न्ित पल
ु डाउन स्वस्धलाई
अनक
ु रण गनकहु ोस् र यसमा स्नम्न पिकछन:्
(i)

अन-साइट अव्र्थाहरू अनसु ार उपयक्त
ु स्लस्फ्टङ अपारटस, स्वन्च तर्था वायर जडान (इन््टल)
गने, कस्न्िट वालको एउटा भागलाई स्नयस्न्ित रूपमा ढाडने अनरू
ु प गने;

(ii)

यी सबै गररसके पस्छ, स्स्टमलाई खोलखाल गने र स्तनीहरूलाई सरुु मा डयाएको ठाउँमा स्फताक
गने र साइटलाई सफा गने ।
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(30 अङ्क)

(15 अङ्क)

4.

भत्काइन पने अन-साइट स्समल
ु ेटेड स्बस्डडङ ्तरकी (शप ड्रइगं 4) हेनकहु ोस,् उपयक्त
ु भत्काउने
प्रस्ियाहरू, सरु क्षा उपायहरू, अ्र्थायी सबलीकरण र सम्बस्न्धत व्यव्र्थापनलाई स्टपोट
गनकहु ोस,् जसमा स्नम्न पिकछन:्
(i)

होइ्ट अपरे टरसँग सञ्चार गनकका लास्ग अनरु ोध गरे अनुसार सामान्य हाते सङ्के तहरू िेखाउने;

(ii)

बाँकी पस्ललक यस्ु टस्लटीहरूलाई स्नरीक्षण गने, उपयक्त
ु उपचार तर्था चरणहरूलाई स्टपोट गने;

(iii)

कम्पोनेन्टहरू बनावट र ्रक्चरको अव्र्थालाई स्टपोट गने ।;

(iv)

स्बस्डडङलाई भत्काउनका लास्ग र सरु क्षा उपायहरूको तैयारीलाई स्टपोट गने ।;

(v)

सही भत्काउने प्रस्ियालाई स्टपोट गने ।

परीक्षाको समय अवस्ध:

ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:

6 घण्टा (खाना खाने समय बाहेक)

(1)

काम सरुु गनकभु न्िा अगावै, परीक्षार्थीहरूले पररस्शष्टमा भएको "परीक्षार्थीहरूले ध्यानस्िनपु नककुराहरू"
लाई ध्यानपवू कक पढ्न आवश्यक हुन्छ;

(2)

परीक्षार्थीले परीक्षा अवस्धभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
परीक्षामा अनत्तु ीणक भएको मास्ननेछ; र

(3)

प्रश्नपिमा 8 वटा पृष्ठ छन् । परीक्षाका सबै आइटमहरूको पणू ाकङ्क (फुल माकक ) 100 हो र 60 वा
सोभन्िा मास्र्थको अङ्क डयाएमा उत्तीणक भएको मास्ननेछ ।
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(25 अङ्क)

डिमोडिसन वर्क र (डिडडिङ) शप ड्रइगं 1
स्समल
ु ेटेड कस्न्िट फ्लोरलाई भत्काउनका लास्ग न्यमु स्े टक स्ड्रल (pneumatic drill) चलाउनहु ोस्
300x300 mm प्वाललाई भत्काउनहु ोस्

स्समल
ु ेटेड कस्न्िट वाललाई भत्काउनका लास्ग न्यमु ेस्टक स्ड्रल
चलाउनहु ोस्
कररब 100 mm चौडाइको कस्न्िटलाई भत्काउनहु ोस्

बारहरूलाई काट्नका लास्ग अस्क्स-एस्सस्टलीन वेस्डडङ औजारलाई चलाउनहु ोस्
कररब 50 mm भन्िा तलका 3 वटा प्रकारका बारहरूलाई
काट्नका लास्ग अस्क्स-एस्सस्टलीन वेस्डडङ औजारलाई
प्रयोग गनकहु ोस् ।

ड्रइगं अनपु ात अनसु ार छै न
नापहरू mm मा छन्
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3

ड्रइगं अनपु ात अनसु ार छै न
नापहरू mm मा छन्

डिमोडिसन वर्क र (डिडडिङ) शप ड्रइगं 2

स्बमभन्िा तल 450 mm उचाइ तर्था 1400
mm चौडाइ भएको स्ब्रक वालको एउटा
भागलाई भत्काउनहु ोस्

(ii) उपयक्त
ु वस्ककङ प्लेटफमकलाई स्नरीक्षण गने र इरे क्ट गनकहु ोस;्

(i) अ्र्थायी सपोस्टकङ मेटल फ्रेम इरे क्ट (खडा) गनकहु ोस;्
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डिमोडिसन वर्क र (डिडडिङ) शप ड्रइगं 3

स्नयस्न्ित पल
ु डाउन स्बस्ध अपनाउनहु ोस,् भत्काइनपु ने कस्न्िट वाललाई ढाडने अनरू
ु प गनकहु ोस्

सरु क्षाका लास्ग सरु स्क्षत वस्ककङ लोडसस्हत ररस्गङको िईु वटा ग्रपु हरू, चेन
बक्स तर्था उपकरण र वाललाई झानकका लास्ग के बल प्रयोग गनकहु ोस्,
कस्न्िट वाललाई ढाडने अनुरूप गनकहु ोस् ।

ड्रइगं अनपु ात अनसु ार छै न
नापहरू mm मा छन् ।
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डिमोडिसन वर्क र (डिडडिङ) शप ड्रइगं 4

स्ब्रक वाल

स्ब्रक वाल

योजना

स्ब्रक वाल

ड्रइगं अनपु ात अनसु ार छै न
नापहरू mm मा छन्
DMO (Nepali)

स्ब्रक वाल

उचाई
6

परीक्षार्थीले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:

1.

परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपिहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।

2.

प्रश्नपिमा यस्ि कुनै ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्फके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छक ।

3.

परीक्षार्थीहरूले स्िइएका प्रश्नपि, ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छक ।

4.

परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपललध हुनेछ । परीक्षार्थीहरूले कायक्र्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायक पालना गनकपु छक ।

5.

परीक्षामा चास्हने सबै औजार तर्था सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपललध हुनेछ र उपललध गररएका औजार तर्था
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तर्था गणु ्तर चेकजाँच भने परीक्षार्थीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीक्षार्थीहरूले सबै औजार तर्था
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षार्थीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ
सेन्टरलाई अस्नवायक स्फताक गनकपु छक । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षार्थीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।

6.

परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तर्था सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तर्था सानक आवश्यक हुन्छ ।

7.

परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा फोटो स्खचेर राख्नहु ुनेछ ।

8.

परीक्षार्थीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुिँ नै ।

9.

आकस््मक अव्र्थामा बाहेक परीक्षार्थीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनक अनमु स्त
हुिँ नै ।
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10.

तल लेस्खएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्ककङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:
a)

ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्फके सनको सही बझु ाइ

b)

परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी

c)

कायकहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू

d)

कायकहरूको ्पष्टता तर्था गणु ्तर

e)

कायकहरूको प्रगस्त

f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तर्था प्रयोग गने

g)

औजार तर्था उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने

h)

सरु क्षा सावधानीहरूको पालना

i)

अरु रेडहरूको बारे मा स्वचार पर्ु याउने

j)

परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ

11.

समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षार्थीहरूले परीक्षालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपि अस्नवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्िने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC) मा ररपोटक गनेछ ।

यडि परीक्षार्थीिे र्ुनै पडन आवश्यर् सरु क्षा सावधानीहरू पािना गनक नसर्े र्ो र/वा र्ुनै िरिाग्िो
डकर्थडिहरूमा र्ाम गरेर्ो खण्िमा उनी फे ि भएर्ो माडननेछ ।
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