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ट्रेड टेस्ट पेपर
ट्रेड

: पाइपलेयर

ग्रेड

: िस्कल्ड वकर् र

परी�ाको िवषयवस्तु : िदइएका िचत्रह� अनसु ार तोिकएको स्थानमा िनम्न आइटमह�लाई परू ा गनर्हु ोस:्
1.

वाटर टेस्ट का साथ डक्टाइल आइरन फलामे पाइपह� जडान गन�:

(60%)

(ड्रइगं न.ं 1 हेनर्हु ोस)्
(i)

बेल्चा साबेल, मोटार्र लारी र यिद आवश्यक भएमा अन्य उपय�
ु औजारह�ले

(ii)

बेिडङलाई राम्रो बनाउनहु ोस;्
एन्कर बक्स लोके सनका लािग पाइप ट्रेन्च खन्नहु ोस;्

(iii)

हङकङ वाटर पाइप्स िडपाटर्मेन्ट को सम्बिन्धत मापदण्ड अनुसार डक्टाइल
आइरन पाइपह� जडान गनर्हु ोस;् टाइटन ज्वाइन्टसँग िफट ह�ने चारवटा
आउिटङ ज्वाइन्टह� मध्ये एउटा छनौट गनर्हु ोस;्

2.

(iv)

जडानको काम परू ा भएपिछ वाटर टेस्ट (5 वटा बारह�) गनर्हु ोस;्

(v)

िनरी�ण प�ात् टेस्ट िफिटङह� िनकाल्नहु ोस् ।

(a)

MDPE पाइपको एउटा सेक्सन जोड्ने:
(ड्रइगं नं. 2 हेनर्हु ोस)्
(i)
आवश्यक लम्बाइमा MPPE पाइपको दईु वटा सेक्सनह� काट्नुहोस;्
(ii)

हङकङ वाटर पाइप्स िडपाटर्मेन्ट को सम्बिन्धत मापदण्ड अनसु ार बट
फ्यजु न ज्वाइन्ट जोडजाड गनर्हु ोस् (बट फ्यजु न मेिशनको एड्जस्टमेन्ट र
ज्वाइन्टह�को िनरी�ण सिहत)
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(40%)

(b)

MDPE पाइपको एउटा सेक्सन (खण्ड) जोड्ने:
(ड्रइगं नं. 3 हेनर्हु ोस)्
(i)

आवश्यक लम्बाइमा MPPE पाइपको दईु वटा सेक्सनह� काट्नुहोस;्

(ii)

हङकङ वाटर पाइप्स िडपाटर्मेन्ट को सम्बिन्धत मापदण्ड अनसु ार इलेक्ट्रो
फ्यजु न ज्वाइन्ट जोडजाड गनर्हु ोस् । (वास्तिवक फ्यजु न आवश्यक पद�न र
मेिशनलाई टनर् अन खोल्न आवश्यक पद�न)

समय अविध: 6 घण्टा (खाना खाने समय बाहेक)
ध्यान िदनपु न� कुराह�:

(i)

परी�ाथ�ले परी�ासम्बन्धी िदइएका आवश्यकताह�लाई ध्यानपवू र्क पढ्नपु न�छ,

(ii)

यिद परी�ाथ�ले परी�ा अविधभर सरु �ा सावधानीह� अबलम्बन गरे नन/् ग�रनन् भने उनलाई
अन�ु ीणर् भएको मािननेछ,
यो प्र�पत्र 6 पृ�को छ र परी�ाको पणू ार्ङ्क 100 (परी�ा 1 को जम्मा अङ्क 60 छ; परी�ाको 2
जम्मा अङ्क 40 छ); परी�ा 1 तथा 2 का उ�ीणर् अङ्कह� क्रमशः 36 र 24 वा सोभन्दा मािथ
ह�न्छन् ।

(iii)
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पाइपलेयर ट्रे ड टे िस्टङ ड्रइगं
CH0+00

CH0+01

DN150
G.V.

(गेट िस्वच)

DN150x
111/4 °BEND

CH0+02

(पा�र् स्थानान्तरण)
DN150x
111/4 °BEND

CH0+03

(पा�र् स्थानान्तरण)
CH0+04

PE80 MDPE पाइप

बट फ्यजु न

(लम्बाइलाई HKCITTC
द्वारा िनधार्�रत ग�रनपु न�) PE80

DN150x
dn100
TEE

(टी पाइप)
CH0+05

(ड्रइगं न.ं 1) डक्टाइल
आइरन पाइप

(ड्रइगं न.ं 2)
बट फ्यजु न ज्वाइन्टद्वारा MDPE पाइप एसम्बलको सेक्सन भ्यु
सके ट

125

PE80 MDPE पाइप

(ड्रइगं न.ं 3)
सेक्सन MDPE पाइप एसम्बलको भ्यु इलेक्ट्रो
फ्यजु न ज्वाइन्ट

पाइपलेयरका लािग ट्रेड टेस्ट
MDPE पाइपको फ्यजु न तथा कुिलङको टेस्ट रे कडर्
स्के ल अनसु ार छै न
देखाइका सबै (mm) मा छन्
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PE80

2 (a)

बट फ्यजु न ज्वाइन्ट न.ं

:

तताउने समय

:

िचस्याउने समय

2 (b)

:

इलेक्ट्रोफ्यजु न ज्वाइन्ट नं :
फ्यजु न समय

:

िचस्याउने समय

:

परी�ाथ�को हस्ता�र

:

परी�क

:
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(परी�ाथ� न.ं अनसु ार)

(परी�ाथ� न.ं अनसु ार)

िमित :

4

परी�ाथ�ले ध्यान िदनपु न� 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 िदइएका प्र�पत्र, 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�लाई
अिनवायर् पालना गनर्पु छर् ।

5.

परी�ामा चािहने सबै औजार तथा सामाग्रीह� ट्रेड टेिस्टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध ह�नेछ र उपलब्ध ग�रएका औजार तथा
सामाग्रीह�को पयार्�ता तथा गणु स्तर चेकजाँच भने परी�ाथ�ह� आफै ले गनर्पु 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 गनर्पु छर् । 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 ।
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10.

तल लेिखएका मापदण्डह�मा आधा�रत रहेर मािकर् ङ (नम्बर िदने) ग�रन्छ:
a)

ड्रइगं तथा स्पेिसिफके सनको सही बझु ाइ

b)

परी�ाभन्दा पिहला सबै चािहने तयारी

c)

कायर्ह�को (काम गन�) प्रिक्रयाह�

d)

कायर्ह�को स्प�ता तथा गणु स्तर

e)

कायर्ह�को प्रगित

f)

सामग्रीह�लाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गन�

g)

औजार तथा उपकरणह�लाई सही ढङ्गले प्रयोग गन�

h)

सरु �ा सावधानीह�को पालना

i)

अ� ट्रेडह�को बारे मा िवचार पर्ु याउने

j)

परी�ा सिकएपिछ समानह�लाई िमलाउने र सरसफाइ

11.

समय सिकने िबि�कै सबै परी�ाथ�ह�ले परी�ालाई अिनवायर् रोक्नपु छर् ।

12.

परी�ा सिकएपिछ परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्र अिनवायर् �पमा परी�कलाई बझु ाउनपु छर् ।

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�ले कुनै पिन आवश्यक सरु �ा सावधानीह� पालना गनर् नसके को र/वा कुनै डरलाग्दो
िस्थितह�मा काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मािननेछ ।
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