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ट्रेड टे स्ट पेपर
रेड

: बााँसको (ब्याम्ब)ू स्ककाफोडडिङ

ग्रेि

: क्राफ्ट्सम्यान

टे्टका डिषयिस्कतु : तोडकएको स्कथानमा स्ट्नम्न कायय परू ा गनयहु ोस:्
डिषय

अङ्क
तल स्ट्िइएका बाँदु ा अनसु ार (स्ककाफोडडिङको ्टेस्ट्बस्ट्लटीलाई सधैं सडु नडित गनन)
सरु स्ट्ित तररकाले (अन्स्टिाजी 3.8 M x 4.6 M) को बााँसको स्ककाफोडडिङ र योसाँग
सम्बस्ट्न्स्टित सबै सरं चनाहरूलाई डिसम्यानटल (खोलखाल) गननहु ोस:्
(i) डिसम्यानटल गनयभु न्स्टिा पस्ट्हले आिश्यक चेकजााँच र ममयत गनयहु ोस् ।
(ii) स्ककाफोडिलाई डिसम्यानटल गननहु ोस् ।
(iii) डिसम्यानटल गररएका सामाग्रीहरूलाई एकै ठाउँ मा खात लगाएर राख्नहु ोस् ।
(iv) कायय्थललाई राम्ररी सफा गनयहु ोस् ।

1.

2.

स्ट्चत्रमा स्ट्िए अनुसार स्ट्नम्न बाँदु ाहरूलाई ध्यानमा राखेर (अन्स्टिाजी 3.8 M x 4.6 M) को
बााँसको स्ककाफोडडिङ र यससाँग सम्बडन्धत संरचनाहरूलाई खडा गननहु ोस:्
(i) डबल-रो स्ककाफोडडिङ (double-row scaffolding)
(ii) (वस्ट्कयङ प्लेटफमयका साथमा) ्लोजली ्पे्ड स्ट्लफ्ट्हरू (closely spaced lifts)
(iii) क्यास्ट्न्स्टटडलभर (cantilever)

25

75

डिशेष डििरण: (1) परीिाथीहरूले परीक्षाको काम सरुु गनयभु न्स्टिा पस्ट्हले सल
ं ग्न गररएका टे्टसम्बन्धी
आिश्यकताहरूलाई ध्यानपिू नक पढ्नपु नेछ ।
(2) डिषय 2 भन्दा अगाडि नै डिषय 1 अस्ट्नवायय रूपमा परू ा गननपु छन ।
(3) परीक्षाथीहरूले स्ककाफोडिमा काम गिाय कुनै पस्ट्न टुल िा बााँसलाई खसाल्न पाउने छै नन् ।
समय अवस्ट्ि
नोट्स:

: 6 1/2 घण्टा (खाना खाने समय बाहेक )
(1) परीिाथीहरूले परीक्षा सुरु गनयु भन्स्टिा पस्ट्हले अस्ट्नवायय रुपमा संलग्न गररएका ध्यान डदनपु ने कुराहरू
पढ्नपु नेछ ।
(2) यस्ट्ि परीक्षाथीले टेस्कट अिडधभर सरु क्षा सािधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
अनत्तु ीणन भएको माडननेछ;
(3) यो प्रश्न पत्र 4 पेजको छ । पणू ानङ्क (फुल माकन ) 100 हो । उत्तीणानङ्क (पास माकन ) 60 हो ।
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परीक्षार्थीले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:
1. परीिाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नु पछन र नबझु ेको कुराहरू परीिकसाँग सोध्न स्छन् ।
2. प्रश्नपत्रमा यस्ट्ि कुनै स्ट्चत्रहरू र डिशेष डििरण छ भने परीक्षाथीहरूले टेस्कट सरुु हुनभु न्दा अगािै त्यसलाई ध्यान स्ट्िएर
पढ्नपु छन ।
3. परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र, डदएको कायन न्साहरू र डिशेष डििरणअनसु ार जााँच डदनपु छन ।
4. परीक्षाथीहरूले जााँचमा आउाँदा सेफ्टी जत्तु ा आफै ले स्ट्लएर आउनपु नेछ । अन्स्टय चास्ट्हने सेफ्टी सामाग्रीहरू भने रेड
टेडस्कटङ् सेन्स्टटरबाट नै उपलब्ि हुनछ
े । परीक्षाथीहरूले कायनस्कथल सुरक्षाको सडु नडितता गनन सबै सरु क्षा
सािधानीहरूको पालना गननपु नेछ ।
5. टे्टमा चास्ट्हने सबै टुल्स र सामाग्रीहरू रेड टेडस्कटङ् सेन्स्टटरबाट नै उपलब्ि हुनेछ, उपलब्ि गररएको टुल्स र
सामाग्रीहरूको क्वास्ट्लटी र उपयोस्ट्गता चेकजाच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनयपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै टुल्स र
सामाग्रीहरू रेड प्रास्ट्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनयपु नेछ । परीक्षाथीहरूले टे्टपस्ट्छ सबै टुल्सहरू रेड टेडस्कटङ्
सेन्स्टटरलाई अडनिायन स्ट्फताय गनयपु नेछ । यस्ट्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीिकसाँग सोध्न र बझ्ु न स्नहु ुनेछ ।
6. परीक्षाथीहरूले टे्ट र सम्बस्ट्न्स्टित कामको लास्ट्ग डदइएको टुल्स र सामाग्रीहरू टेस्कट डददं ा र सहायक कायनहरू गदान
चलाउन र प्रयोग गनयपु नेछ ।
7. टे्ट भईरहेको बेलामा पररिकले रे कडयको लास्ट्ग समय समयमा फोटो स्ट्खचेर राख्नहु ुनेछ ।
8. परीिाथीहरूले कुनै पस्ट्न मोबाइल िा क्यामेराबाट फोटो िा स्ट्भस्ट्डयो स्ट्खच्न पाउने छै नन् ।
9. इमजेन्स्टसी अव्था बाहेक टे्ट भईरहेको समयमा परीिाथीहरूले मोबाइल फोन प्रयोग गनय पाउने छै नन् ।
10. तल लेस्ट्खएका मापदण्िमा आधाररत रहेर माडकन ङ (नम्बर डदने) गररन्स्टछ ।
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

न्सा र डिशेष डििरणको सही बझु ाइ
टे्टभन्स्टिा पस्ट्हला सबै चास्ट्हने तयारी
कायनहरूको (काम गने) प्रडक्रयाहरू
कामको स्कपष्टता तथा गणु स्कतर
कामको प्रगस्ट्त
सामग्रीहरूको सही ढङ्गले ह्याण्िडलङ
टुल्स तथा उपकरणहरूको सही ढङ्गले प्रयोग
सेफ्टी स्ट्नयमहरूको पालन
अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र डिचार गने
टे्ट सस्ट्कएपस्ट्छ समानहरू डमलाउने र सरसफाइ

11. समय सस्ट्कने डबडत्तकै सबै परीक्षाथीहरूले टे्ट रो्नपु नेछ ।
12. टे्ट सस्ट्कएपस्ट्छ परीक्षाथीहरूले टे्ट पेपर अस्ट्नवाययरूपमा परीिकलाई बझु ाउनपु नेछ ।
13.

परीक्षकलाई घसु डदने प्रस्कताि गननु काननू ी अपराध हो, त्य्तो के सहरूलाई रेड टेडस्कटङ् सेन्स्टटरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटय गनेछ ।

यस्ि परीक्षार्थीले कुनै आवश्यक सेफ्टी सावधानीहरू पालना गनन सके नन् र/वा कुनै डरलाग्िो स्स्र्थस्िहरूमा
काम गरे/गररन् भने उनी फे ल भएको मानननेछ ।
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टे स्टसम्बन्धी आवश्यकताहरू
1.

हरे क परीक्षाथीले उचाइमा काम गिाय हरसमय उपयक्त
ु लानयाडय साँगै सेफ्टी बेल्ट / हानेस अडनिायन रूपमा लगाउनपु नेछ
जोडक इस्ट्न्स्टडपेन्स्टडेन्स्टट लाइफलाइन िा सरु स्ट्ित एङ्करे ज र स्ट्फस्ट्टङहरूसाँग वा एउटा सरु स्ट्ित डफड्सङ प्वाइन्स्टटमा
जोडिएको हुनपु छन ।

2.

बााँसहरूको बीचमा जोि्दा कसेर र सरु स्ट्ित रुपमा 5 क्वाइल घमु ाएर बााँध्नक
ु ा साथै कसेर गााँठो बााँध्नपु नेछ ।

3.

बााँसलाई पो्ट् (post), ब्रेस्ट्सङ र बेस लेजर (bracing and base ledger) हरूको रुपमा प्रयोग गिाय "माओ स्ट्जउ
(Mao Jue)" (लामो बााँस) को प्रयोग गनयपु छय र बााँकी अन्य सरं चनाहरूको लास्ट्ग "काओ स्ट्जउ (Kao Jue)"
(सामान्स्टय बााँस) को प्रयोग गनयपु छय ।

4.

बाडहरी तह
i. दइु िटा एि्जेसेन्ट (नस्ट्जकका) पोस्कट (post) हरू बीचको िरु ी 750 mm हुनपु छय ।
ii. दइु िटा लेजर (ledger) हरू बीचको िरु ी 660 mm हुनपु छय ।
iii. पोस्कटहरू स्ट्भत्ताभन्स्टिा 900 mm टाढा हुनपु छय ।
iv. ब्रेस्ट्सङलाई सिै तेसो समतल पारे र 450-600 मा खडा गररनपु छन ।
v. पोस्कटहरू मध्ये एउटा पो्टलाई ज्वाइन्स्टट्को रुपमा प्रयोग गररनपु छन र त्यो साँगै 3 िटा ज्वाइन्स्टट्हरूलाई बााँध्नपु छन ।

5.

डभत्री तह
i. दइु िटा एि्जेसेन्ट (नस्ट्जकका) पोस्कटहरू बीचको िरु ी 750 mm हुनपु छय ।
ii. तल्लो ्लोजली ्पे्ड स्ट्लफ्ट (lower closely spaced lift) को उचाइ जस्ट्मनबाट 1200 mm मास्ट्थ हुनपु छय ।
iii. ्लोजली ्पे्ड स्ट्लफ्टहरूको चौडाई 600 mm हुनपु छय । दइु िटा एि्जेसेन्ट लेजरहरूबीचको दरु ी100 mm
भन्स्टिा चौडा हुनहु दुाँ नै ।
iv. समानान्स्टतर लेजरहरू स्ट्भत्ताभन्स्टिा 300 mm टाढा हुनपु छय ।
v. स्ककाफोडि मास्ट्थको वस्ट्कयङ प्लेटफमय चारै स्ट्तरबाट फल्याकले घेररएको हुनपु छय ।
vi. वस्ट्कयङ प्लेटफमयमा उपयक्त
ु गाडयरेल (guardrail) र टो-बोडय (toe-board) हरू उपलब्ि गराइएको हुनपु छन ।

6.

क्यास्ट्न्स्टटडलभर
i. रयाकसय (rakers) को प्रयोग गरर खडा गररनपु छन र तर खडा गिाय स्कट्यान्ििनहरूले जस्ट्मनमा छोएको हुनहु दुाँ नै ।
ii. िवु ै प्रोजेस्ट्क्टङ (projecting) तहहरू एकै आकार, प्रकार (symmetrical) को हुनपु छय ।
iii. प्रोजेक्सन- गाठो (Projection-ties) हरू बािा रस्ट्हत हुनपु छय ।
iv. ्लोजली ्पे्ड बेस प्लेटफमय (Closely spaced base platform) र रान्स्टजम (transom) हरू 100 mm
भन्स्टिा टाढा हुनहु दुाँ नै ।
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बााँसको (ब्याम्ब)ू स्ककाफोडडिङको लास्ट्ग रेड टे्ट

क्यास्ट्न्स्टटडलभर ्काफोल्डसडहतको डबल-रो (स्कके ल अनस
ु ार छै न)
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