बार बेन्डर तथा फिक्सर
इन्टफमिफडएट ट्रेड टे स्ट
नमुना प्राफक्टकल टे स्ट पेपर

此文件關於綱筋屈紮工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電2100 9000與香港建造業工藝
測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of intermediate trade test for Bar Bender& Fixer.
Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction
Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

IBA (Nepali)

डिस्क्लेमर
CIC को लिलित अनुमलतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कु नै पलन माध्यमिाट पुनरुत्पादन
वा प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहेका जानकािीिे सत्यता सुलनलित गनन उलित प्रयासहरू गरिएतापलन CIC
िे पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पे शासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग उपयुक्त स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन
गछन ि पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पे शासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा
लिनु वा लनभनि पननु हँदैन ।

सोधपुछहरू
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपुछहरू हङकङ कन्स्कर्सन इन्िस्करी रे ि टे डस्कटङ सेन्टरलाई डनम्न ठे गानामा सोध्न
सडकन्छ:

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

फोन नम्बर
फ्या्स नम्बर
इमेल
वेबसाइट

९५ यु कोङ्ग रोि
एबरिीन
होंगकोङ्ग

: (852) 2100 9000
: (852) 2100 9090
: enquiry@cic.hk
: www.cic.hk
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इन्टरडमडियट रेि टेस्कट
रेि

:

बार बेन्िर तथा डफ्सर

ग्रेि

:

सेडम-डस्ककल्ि वकक र

परीक्षाका
डवषयवस्कतु

: 1. C1 कोलम, W1 वा तथा S1 स्कल्याबमा उपलब्ध गराइएका सामग्रीहरू
अनसु ार ररइन्फोसकमेन्ट (reinforcement) संरचनालाई डस्कथर राख्ने ।
कभर : कभर - 40mm
कोलम - 25mm
वाल - 25mm

(80 अङ्क)

2. Y10 ररइन्फोसकमेन्टलाई काट्न तथा U आकारमा बेन्ि गनक मेडसनरी प्रयोग
गनकहु ोस् ।

(10 अङ्क)

3. Y16 ररइन्फोसकमेन्टलाई बेन्ि गनक बेडन्िङ मेडसन प्रयोग गनकहु ोस् ।

(10 अङ्क)

समय अवडध

: 3 घण्टा

ध्यान डिनपु ने
कुराहरू

: (1) काम सरुु गनकभु न्िा अगावै, परीक्षाथीले डिइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान डिनपु ने कुराहरू"
लाई पढ्नपु छक ।
(2) यडि परीक्षाथीले परीक्षा अवडधभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने
उनलाई अनत्तु ीर्क भएको माडननेछ ।
(3) यो प्रश्नपत्र 8 पेजको छ । पर्ू ाकङ्क (फुल माकक ) 100 हो । उत्तीर्ाकङ्क (पास माकक ) 60 हो ।
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परीक्षाथीहरूले ध्यान डिनुपने कुराहरू:
1.
परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डिएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न स्छन् ।
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

प्रश्नपत्रमा यडि कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनहरू डिइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै डतनीहरूलाई ध्यान
डिएर पढ्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले डिइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनहरू अनसु ार परीक्षा डिनपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले डलएर आउनपु नेछ । अन्य चाडहने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट
नै उपलब्ध हुनछ
े । परीक्षाथीहरूले कायकस्कथल सरु क्षाको सडु नडितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई अडनवायक पालना गनकपु छक ।
परीक्षामा चाडहने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गर्ु स्कतर चेकजाँच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा सामाग्रीहरू
रेि प्राड्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनपकु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापडछ सबै औजारहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरलाई अडनवायक
डफताक गनकपु छक । यडि कुनै समस्कया भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न स्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बडन्धत कामहरू गनक प्रयोगका लाडग डिइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर चलाउन तथा
सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे किकको लाडग समय-समयमा फोटो डिचेर राख्नहु ुनेछ साथै CCTV सरवेडलएन्स डसस्कटम डभडिओ पडन
चालू हुनेछ ।
तल लेडिएका मापिण्िहरूमा आधाररत रहेर माडकक ङ (नम्बर डिने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पडहला सबै चाडहने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रडियाहरू
d) कायकहरूको स्कपष्टता तथा गर्ु स्कतर
e) कायकहरूको प्रगडत
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने

g) औजार तथा उपकरर्हरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i)

अरु रेिहरूको बारे मा सोच्ने र डवचार गने

9.

j) परीक्षा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ
समय सडकने डबडत्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अडनवायक रो्नपु छक ।

10.

परीक्षा सडकएपडछ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अडनवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

11.

परीक्षकलाई घसु डिने प्रस्कताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्यस्कतो के सहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC) मा
ररपोटक गनेछ ।

यडि परीक्षाथीले कुनै पडन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनक नसके को र/वा कुनै िरलाग्िो डस्कथडतहरूमा काम गरे को
िण्िमा उनी फे ल भएको माडननेछ ।
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कंस्कर्शन समरी
स्कपेसर
स्कलाब & स्कटेरके स:बटम स्कटील- प्लाडस्कटक स्कपेसर को प्रयोग गने,
िबु ै तफक बढ़ीमा 600 डममी छूट
टप स्कटील- कुसीहरुको प्रयोग गने िबु ै तफक
बढीमा 600 डममी स्कपेडसंग छूट

वाल:तेसो बारहरुमा ड्लप गरे को ररंग िाले प्लाडस्कटक स्कपेसर प्रयोग गने,
स्कपेडसंग 600, प्रत्येक वाल फे समा तेसो र ठािो िबु ै तफक

प्लान
बीमहरु :बटम & साइि स्कपेसर - मैन बार D ≤25:बटम स्कपेसर- प्लाडस्कटक चेयर िाले स्कपेसर प्रयोग गने,
2 Nos पर सेट , 1 सेट पर बीम को 1M िरु ी.
साइि स्कपेसर - डस्कटररप मा ड्लप भएको प्लाडस्कटक ररंग िाले स्कपेसर प्रयोग
गने, 4 Nos पर सेट पर 1.5M बीम को िरु ी

एलेभेसन

कोलम :बाइिं रमा ड्लप भएको प्लाडस्कटक ररंग िाले स्कपेसर प्रयोग गने ।

रे ्टेंगल
ु र कोलम
8 Nos पर सेट

लोंगीच्यस्कु नल बारहरु :D ≤20, एक सेट 1 M अडधकतम स्कपेडसंग मा
D >20 एक सेट 1.25 M अडधकतम स्कपेडसंग मा

प्लास्टिक र िंग
प्लास्टिक चेय

ररइन्फोस्कमेंट को सरु डक्षत गने

वाल सरु डक्षत गने :# टप तेसो बार फ्लोर को लेभल
े भन्िा मडु नको प्रत्येक डलफ्टको सीधा
बारहरु संग को इटं ेरसे्सन सरु डक्षत गने ।
# बैकडल्पक इटं ेरसे्सनहरु भएको अरु बारहरुको सरु क्षा गने वा नडजक
रािने ।
्यांटीडलभर स्कलाब & कनोपी सरु डक्षत गने:# सबै इटं ेरसे्सनहरु सरु डक्षत गने

स्कलाब & स्कटेरके स:
# प्यानलको सबै इन्टरसे्सन डकनाराहरु सरु डक्षत गने
# प्यानल डभत्रको सबै बैकडल्पक इन्टरसे्सन सरु डक्षत गने वा नडजक
ल्याउने

बीम डस्कटररप र कोलम बाइन्िारहरु
# सबै इटं ेरसे्सनहरुमा डस्कटररप र बाइन्िारहरुको कनकर, हु्स, र बेन्िस मा
लोंगीच्यस्कु नल बारहरु सरु डक्षत गने ।
# लोंगीच्यस्कु नल बारहरु सरु डक्षत गने माडथको कुरा भन्िा पडन
डस्कटररप र बाइन्िारसंगको बैकडल्पक इटं रसे्सनको

स्कटील बार लाडप्पंग :कडम्तमा पडन २ सरु डक्षत पोइन्टहरु

ड्रइंग स्कके ल अनुसार छै न
सबै मापहरू डममी मा छन्
3
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सककु लर कोलम
6 Nos पर सेट

कंस्कर्सन समरी
वाल ररइन्फोस्कमेंटको जिान :1.5 M अडधकतम

1.5 M अडधकतम

1M अस्िक

फोमवोकक

1M अस्िक

Y 10 U
बार
स्कटाटकर बार

कास्कट फ्लोर

कास्कटेि

ररइन्फोसकमन्े ट डफ्स गिै गरे को पिाकल

निेिाईएको होररज़ॉन्टल ररइन्फोसकमन्े ट

फ्लोर

1.5 M अडधकतम

एलेभसे न

फरक

Y 10 U बार
U बार डिटेल
मेकाडनकल ऑपरे शनल :# मशीनले काम गरररहेको बेला, हात लगाउनु वा रे ि एररयामा रहनु हुन्न
ग्राउण्ि बाट काम गिाक:# वकक शॉपले ब्यबस्कथा गरे को लैिर ्यान्िीिेटले ठीक संग प्रयोग गनकु र सानकु पछक ।

ड्रइंग स्कके ल अनुसार छै न
सबै मापहरू डममी मा छन्
4
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टेस्कट 1: ररइन्फोसकमटें को डफड्सगं

प्लान

टेस्कट 2: काट्नहु ोस् र बंगाएर Uआकार ररबार बनाउनहु ोस

टेस्कट 3: बंगाएर डसंगल हुक बनाउनहु ोस

ड्रइंग स्कके ल अनुसार छै न
सबै मापहरू डममी मा छन्
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बाइिं र

टेस्कट 1: कोलम

एलेभसे न

ड्रइंग स्कके ल अनुसार छै न
सबै मापहरू डममी मा छन्

से्सन A-A

6
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टेस्कट 1: वाल

एलेभसे न

से्सन B-B
ड्रइंग स्कके ल अनुसार छै न
सबै मापहरू डममी मा छन्
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टेस्कट 1: स्कलाब

प्लान

ड्रइगं स्कके ल अनुसार छै न
सबै मापहरू डममी मा छन्
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से्सन C-C

8

