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सोधपुछहरू
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछ
ु हरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रेड टेस््टङ सेन्टरलाई स्नम्न
ठे गानामा सोध्न सस्कन्छ:
95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

टेस्लफोन: (852) 2100 9000
फ्याक्सः (852) 2100 9090
इमेल: enquiry@cic.hk
वेबसाइट: www.cic.hk

© २०२०कन्स्ट्रक्सन इन्स्टडस्ट््र काउस्ट्न्स्टसल
IFI (Nepali)

इन्टरस्मस्डयट रेड टे्ट
जब टाइटल:

फल्स स्सस्लङ इन््टलर

ग्रेड:

सेस्म-स््कल्ड वकक र

परीक्षाका स्वषयव्त:ु तोस्कएको ्थानमा स्सस्लङ फ्रेमवकक इन््टलरका लास्ग वस्कक ङ प्लान I तथा II अनसु ार स्नम्न कायक परू ा
गनकहु ोस:्
1. प्लान अनसु ार मेटल फ्रेमवकक इन््टल (जडान) गनकहु ोस् र स्भत्ता (वाल) हरूलाई स्सल गनक स्जप्सम बोडकलाई
काट्नहु ोस् (वस्कक ङ प्लान I) र लाइनहरूमा इन्क (मस्स) लगाउनहु ोस् (60%)
2. प्लान अनसु ार मेटल फ्रेमवकक एसम्बल (एकस्ित) तथा इन््टल (जडान) गनकहु ोस् र स्सस्लङलाई स्सल गनक
स्जप्सम बोडकलाई काट्नहु ोस् (वस्कक ङ प्लान II) । (40%)
परीक्षाको समय अवस्ध: 3 घण्टा

ध्यान स्िनपु ने कुराहरू: (1) काम सरुु गनकभु न्िा अगावै, परीक्षाथीहरूले स्िइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू" लाई
पढ्नपु छक ।
(2) यस्ि परीक्षाथीले परीक्षा प्रस्ियामा उपयक्त
ु सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
अनत्तु ीर्क भएको मास्ननेछ ।
(3) यो प्रश्नपि 4 पेजको छ जसको पर्ू ाकङ्क (फुल ्कोर) 100 प्वाइन्ट हो र 60 वा सोभन्िा मास्थको ्कोर
ल्याएमा उत्तीर्क भएको मास्ननेछ ।
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फल्स स्सस्लङ वकक र (इन्टरस्मस्डयट) वस्कक ङ प्लान I

सबै मापहरूमा स्मस्लस्मटर मा छन;् यो प्लान
वा्तस्वक अनपु ातमा आधाररत छै न ।
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Z ब्राके ट
ग्यालभानाइज्ड ्िु बारहरू
C-आकारको च्यानलका लास्ग स्पेस्न्डङ ब्राके ट
C-आकारको च्यानल
M-आकारको च्यानल
M-आकारको च्यानलका
लास्ग ब्राके ट

सबै मापहरूमा स्मस्लस्मटरमा छन्; यो
प्लान वा्तस्वक अनपु ातमा आधाररत
छै न ।

फल्स स्सस्लङ वकक र (इन्टरस्मस्डयट) वस्कक ङ प्लान

्पेस्सस्फके सन तथा प्रास्वस्धक आवश्यकताहरू:
1. मेटल फ्रेमहरूको भस्टककल डेस्भयसन तथा होररजन्टल लेभस्लङ इन्क लाइनहरूको टोलेरेन्स ≦ 5mm (कम्पोनेन्ट
लम्बाइस्भि);
2. प्लानका नापहरूसँग मेल खवु ाउन मेटल स्ग्रड स्सस्लङहरू र नापको टोलेरेन्स ≦ 10mm；
3. मेटल स्ग्रड स्सस्लङ ह्याङ्गर संरचनाहरू स््थर छन् र स्जप बोडक कटहरू सही, सपाट तथा स्चल्ला छन् (≦ 5mm)；स्जप
बोडकहरू राम्रोसँग स्नमाकर् गररएका छन् र स्तनीहरूलाई जोइस्नङ ्पेसहरूबाट राम्रोसँग जोस्डएका छन् ≦ 5mm；
4. स्जप बोडक ्िुहरू पयाकप्त मािामा सही तररकाले जडान गररएका छन् र बोडक सरफे स (सतह) बाट बास्हर स्नस्क्लएको िेस्खएका
छै नन् । ्िुहरू बीचको िरु ीहरू पास्टकसन वाल प्यानलहरूका लास्ग 300mm र मेटल स्ग्रड स्सस्लङ स्जप प्यानलहरूका
लास्ग 200mm हुन्छन,् इरर (िटु ी) टोलेरेन्स ±50mm हुनपु छक ; स्जप बोडकहरूलाई छे ड्ने ्िुहरूलाई अस्नवायक रूपमा
थस्पनपु छक ।
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परीक्षाथीहरूले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:
1.
2.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपिहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।
प्रश्नपिमा यस्ि कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छक ।

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूले स्िइएका प्रश्नपि, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायक्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायक पालना गनकपु छक ।
परीक्षामा चास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गर्ु ्तर चेकजाँच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनपकु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनपकु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड
टेस््टङ सेन्टरलाई अस्नवायक स्फताक गनकपु छक । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा फोटो स्खचेर राख्नहु ुनेछ ।

11.

परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुिँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनक अनमु स्त हुिँ नै ।
तल लेस्खएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कक ङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू
d) कायकहरूको ्पष्टता तथा गर्ु ्तर
e) कायकहरूको प्रगस्त
f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने
g) औजार तथा उपकरर्हरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i) अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्वचार गने
j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ
समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले 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 ।
यसि परीक्षार्थीिे कुनै पसन आवश्यक सुरक्षा सावधानीहरू पािना गनन नसकेको र/वा कुनै िरिाग्िो
स्र्थसिहरूिा काि गरे को खण्ििा उनी फेि भएको िासनने छ ।
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