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ट्रेड टेस्ट पेपर
रेड

： लेभलर

ग्रेड

： स््कल्ड वकक र

परीक्षाको स्वषयव्त：
ु तोस्कएको ्थानमा स्नम्न कायकहरू परू ा गनकहु ोस:्
1. सेस्टङ आउट (Setting out)

65 अङ्क

(यसमा क्रस लाइन (cross line), ररफरे न्स लाइन (reference line), मास्ककङ (स्िन्ह)
(marking) तथा स्ववरणको लेख्ने कायकको सेस्टङ आउट (बनावट स्नधाकरण गने) पर्कछन)्
a) 35 फ्लोर ्ल्याब (35/F) ले कस्न्क्रस्टङको कामलाई परू ा गरे को छ । कृ पया “ड्रइगं
1”(P.4/9) अनसु ार सेट आउट (बनावट स्नधाकरण) गनकहु ोस्
ध्यान स्र्नपु ने कुरा: “ड्रइगं 1”(P.4/9) मा भएका सबै इलेमेन्ट (मल
ू व्त)ु हरूलाई सेट
आउट गररनपु छक । “ड्रइगं 2” (P.5/9) तथा “ड्रइगं 3” (P.6/9) नापहरू र्ेखाउन
सन्र्भकका लास्ग मात्र हुन् । कृ पया यार् राख्नहु ोस् स्क यस कायकका लास्ग स्थयोडोलाइट
(theodolite) लाई प्रयोग गनक पाइँर्नै ।
b) “ड्रइगं 4” (P.7/9)" अनसु ार वालमा भएका इलेमेन्टहरूको सेस्टङ आउट गने जसमा
ल्यास्न्डङहरू (landings),अपर ्टेर (upper fight stair), लोवर ्टेर (lower fight
stair),स्बमहरू (beams) तथा साँध (abutment) पर्कछन् । 25.850 को लेभल
लाइनलाई लेभल डेटम (level datum) को रूपमा उपलब्ध गराइएको छ ।
ध्यान स्र्नपु ने कुरा: भयाकङका सबै रेडहरू (treads) तथा राइजरहरू (risers) को सेस्टङ
आउट गने । भयाकङको र्वु ै कुनामा रेड तथा राइजरको र्इु वटा ्टेपहरूलाई मात्र स्िन्ह
लगाइनेछ ।

2. इन््रुमेन्टको प्रयोग
i)

35 अङ्क

पेन्टागन बनाउनका लास्ग पाँिवटा सभे नेल (सवेक्षण स्कला) हरूलाई फ्लोरमा रास्खएको
(गास्डएको) छ । कृ पया “फे स लेफ्ट (Face left)” तथा “फे स राइट (Face right)” मा
इन्टरनल (स्भत्री) एन्गलहरूलाई नाप्न स्थयोडोलाइटलाई प्रयोगमा ल्याउनहु ोस् । रे कडक स्िट
“फाराम 1 (Form 1)” (P.8/9) लाई भररनपु छक र इन्टरनल एन्गलहरूको स्डग्री, स्मनेट,
सेकेन्ड (  ) लाई स्हसाब गरे र स्नकास्लनपु छक ।
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ii) तोस्कएको रे खामा पपेनस्डकुलर रे खा (90) बनाउन स्थयोडोलाइटलाई प्रयोगमा ल्याउनहु ोस् ।
लाइनको लम्बाइ कररब 2-3 स्मटर हुन्छ ।
ध्यान स्र्नपु ने कुरा: सेस्टङ आउट तथा जाँिका लास्ग “3,4,5 स्वस्ध”, पाइथागोरस स्थयोरम
(Pythagoras Theorem) वा टेप प्रयोग गनक पाइँर्नै ।
iii) टे्ट वकक िपमा, 8 वटा नम्बर लेभल प्वाइन्टहरू छन् जसलाई P1 र्ेस्ख P8 सम्म नाम
स्र्इएको छ । यस्र् P1 को ररड्य्ु ड लेभल (Reduced Level) 10.000 भएको खण्डमा P2
र्ेस्ख P8 सम्मका ररड्य्ु ड लेभलहरूलाई नाप्न लेभल तथा ्टाफलाई प्रयोगमा ल्याउनहु ोस् ।
रे कडक स्िट “फाराम 2 (Form 2)” (P.9/9) भररनपु छक र ती प्वाइन्टहरूको ररड्य्ु ड
लेभलहरूलाई स्हसाब गरे र स्नकास्लनपु छक ।
ध्यान स्र्नपु ने कुरा: यो सवेक्षण स्नरन्तर िस्लरहने सवेक्षण हो । बेस प्लेटलाई टस्नकङ
प्वाइन्टहरूका लास्ग प्रयोग गररनपु छक । P8 अस्न्तम प्वाइन्ट हुनेछ ।
iv) वालमा एउटा पहेलों राइएन्गल (स्त्रकोण) स्िन्ह पेन्ट गररएको छ । कृ पया लेभल लाइन सेट
आउट गनक लेभल (Level) को प्रयोग गनकहु ोस् र त्यसो गर्ाक लेभल लाइन पहेलों राइएन्गल
स्िन्हको टप (मास्थल्लो भाग) सँग समान उिाइमा हुनपु छक ।
ध्यान स्र्नपु ने कुरा: यस कायकमा स््पररट लेभलको अनमु स्त हुर्ँ नै ।

समय अवस्ध

:

6 घण्टा (खाना खाने समय बाहेक)

ध्यान स्र्नपु ने कुराहरू: (1) काम सरुु गनकभु न्र्ा अगावै, परीक्षाथीहरूले स्र्इएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान स्र्नपु ने
कुराहरू" लाई ध्यानपवू कक पढ्न आवश्यक हुन्छ ।
(2) यस्र् परीक्षाथीले परीक्षा अवस्धभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन्
भने उनलाई अनत्तु ीणक भएको मास्ननेछ ।
(3) यो प्रश्नपत्र 9 पेजको छ । पणू ाकङ्क (फुल माकक ) 100 हो । उत्तीणाकङ्क (पास माकक )
60 हो ।
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ड्रइगं 1

लिफ्ट

5/F र्ेस्ख 70/F सम्मको फ्रेस्मङ प्लान
(्के ल : ्के ल अनसु ार छै न)
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ड्रइगं 22
Drawing

लिफ्ट

िॉबी

35TH फ्लोरको पाटक प्लान
(्के ल : ्के ल अनसु ार छै न)
4
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ड्रइगं 3
टाइप

साइज
सीधा बार
बाइं डर

साइज
सीधा बार
बाइं डर

साइज
सीधा बार
बाइं डर

साइज
सीधा बार
बाइं डर

कोलम िेड्यल
ू
(्के ल : ्के ल अनसु ार छै न)
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ड्रइगं 4

डडटे ल "1
"
डडटे ल "1 "

SEC. “A-A”
सेक्सन 'A -A
'

लििंटेि बीम

प्लान
(्के ल : ्के ल अनसु ार छै न)
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फाराम 1：स्थयोडोलाइट होररजन्टल एन्गल सभेस्यङ रे कडक स्िट
स्नम्नमा
इन््रुमेन्ट
(Instrument
At)

स्नम्न
्टेसनसम्म
(To
Station)

फे स लेफ्ट
(Face left)

फे स राइट
(Face right)

स्मन (मध्यक)
(Mean)

समास्वष्ट
एन्गल
(Included
Angle)

कै स्फयत
(Remarks)

कै स्फयत: सबै जवाफहरूलाई "समास्वष्ट एन्गल (INCLUDED ANGLE)" कोलममा अस्नवायक भररनपु छक , अन्यथा स्तनीहरूलाई
तथ्याङ्कको रूपमा मात्र स्लइनेछ ।
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फाराम 2: लेभल सभेस्यङ रे कडक स्िट
ब्याक साइट
(Back Sight)

इन्टरस्मस्डएट साइट
(Intermediate
Sight)

फोर साइट
(Fore Sight)

इन््रुमेन्टको उिाइ
(Height of
Instrument)

ररड्य्ु ड लेभल
(Reduced
Level/R.L.)

कै स्फयत
(Remarks)

कै स्फयत: सबै जवाफहरूलाई "ररड्य्ु ड लेभल (REDUCED LEVEL)" कोलममा अस्नवायक भररनपु छक , अन्यथा स्तनीहरूलाई
तथ्याङ्कको रूपमा मात्र स्लइनेछ ।
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परीक्षाथीले ध्यान स्र्नपु ने:
1. परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्र्एर पढ्नपु छक र नबझ
ु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।
2. प्रश्नपत्रमा यस्र् कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्र्इएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभ
ु न्र्ा अगावै स्तनीहरूलाई

ध्यान स्र्एर पढ्नपु छक ।
3. परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र, स्र्इएका कायक ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्र्नपु छक ।
4. परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँर्ा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य िास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड टेस््टङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायक्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
गनकपु नेछ ।
5. परीक्षामा िास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गणु ्तर िेकजाँि भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ
सेन्टरलाई अस्नवायक स्फताक गनकपु नेछ । यस्र् कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
6. परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्र्इएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर िलाउन

तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
7. परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा फोटो स्खिेर राख्नहु ुनेछ ।
8. परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुर्ँ नै ।
9. आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनक अनमु स्त
हुर्ँ नै ।
10. तल लेस्खएका मापर्ण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्ककङ (नम्बर स्र्ने) गररन्छ:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझु ाइ
परीक्षाभन्र्ा पस्हला सबै िास्हने तयारी
कायकहरूको (काम गने) प्रस्क्रयाहरू
कायकहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर
कायकहरूको प्रगस्त
सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले िलाउने तथा प्रयोग गने
औजार तथा उपकरणहरूको सही ढङ्गले प्रयोग
सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्विार गने
परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ

11. समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले अस्नवायक रूपमा परीक्षालाई रोक्नपु नेछ ।
12. परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायक रूपमा परीक्षकलाई बझ
ु ाउनपु नेछ ।
13. परीक्षकलाई घसु स्र्ने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC)

मा ररपोटक गनेछ ।
यडि परीक्षार्थीले कुनै पडन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै िरलाग्िो डस्कर्थडिहरूमा
काम गरेको खण्िमा उनी फे ल भएको माडननेछ ।
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