ब्याम्बू स्काफोल्डर
इन्टर्मिर्डएट ट्रेड टे स्ट
नमुना प्रयोगात्मक टे स्ट पेपर

此文件關於竹棚中工工藝測試考題。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 Bamboo Scaffolding.
Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong
Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.
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डिस्क्लेमर
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स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन ि पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त
पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिनु वा लनभनि पननु हँदैन ।
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इन्टर्मिर्डएट ट्रेड टे स्ट प्रश्न पत्र

पद

: ब्याम्बु ्काफोल्डर

ग्रेड

: सेमी-स्ट््कल्ड रेि टेस्कट

टे स्टका विषयिस्तु : तोस्ट्कएको ्थानमा स्ट्नम्न कायय परू ा गनयहु ोस् ।
पस्ट्हलादेस्ट्ि रास्ट्िएको स्कर्चर (सरं चना) मा डबल-रो ्लोजली ्पे्ड बााँसको ्काफोल्ड
(double-row closely spaced bamboo scaffold) िडा गनन जारी राख्नहु ोस् । (लगभग 3
स्ट्मटर लामो × 4 स्ट्मटर अग्लो)

समय अवर्ि

:

3 1 / 4 घण्टा

विशे ष र्ववरण:

(1) परीक्षार्थीहरूले परीक्षाको काम सरुु गनयभु न्स्टदा पस्ट्हले संलग्न गररएका टेस्कटसम्बन्धी
आवश्यकताहरूलाई ध्यानपवू नक पढ्नपु नेछ ।
(2) परीक्षार्थीहरूले स्ककाफोल्िमा काम गदाय कुनै पस्ट्न टुल वा बााँसलाई िसाल्न पाउने छै नन् ।

ध्यान र्िनपु ने कुराहरू:

(1) परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सरुु गननभु न्दा पडहले अस्ट्नवायय रुपमा संलग्न गररएका ध्यान डदनपु ने
कुराहरू पढ्नपु नेछ ।
(2) यस्ट्द परीक्षार्थीले टेस्कट अवडधभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
अनत्तु ीर्न भएको माडननेछ;
(3) यो प्रश्नपत्र 4 पेजको छ । पर्ू ानङ्क (फुल माकन ) 100 हो । उत्तीर्ानङ्क (पास माकन ) 60 हो ।
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परीक्षार्थीले ध्यान र्िनुपने कुराहरू:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नपु छन र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसाँग सोध्न स्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यडद कुनै ड्रइगं तर्था स्कपेडसडफके सनहरू डदइएका छन् भने परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्दा अगावै डतनीहरूलाई
ध्यान डदएर पढ्नपु छन ।
परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्र, डदइएका कायन ड्रइगं तर्था स्कपेडसडफके सनहरू अनसु ार परीक्षा डदनपु छन ।
परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा आउाँदा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले डलएर आउनपु नेछ । अन्य चाडहने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेि टेडस्कटङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े । परीक्षार्थीहरूले कायनस्कर्थल सरु क्षाको सडु नडितता गनन सबै सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
गननपु नेछ ।
परीक्षामा चाडहने सबै औजार तर्था सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तर्था
सामाग्रीहरूको पयानप्तता तर्था गर्ु स्कतर चेकजााँच भने परीक्षार्थीहरू आफै ले गनपनु नेछ । परीक्षार्थीहरूले सबै औजार तर्था
सामाग्रीहरू रेि प्राड्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनपनु नेछ । परीक्षार्थीहरूले परीक्षापडछ सबै औजारहरू रेि टेडस्कटङ
सेन्टरलाई अडनवायन डफतान गनपनु नेछ । यडद कुनै समस्कया भएमा परीक्षार्थीहरूले परीक्षकसाँग सोध्न र बझ्ु न स्छन् ।
परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा र सम्बडन्धत कामहरू गनन प्रयोगका लाडग डदइएका औजार तर्था सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर चलाउन
तर्था सानन आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे किनको लाडग समय-समयमा फोटो डिचेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीक्षार्थीहरूलाई ्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पडन फोटो वा डभडियो डिच्न अनमु डत हुदाँ नै ।
आकडस्कमक अवस्कर्थामा बाहेक परीक्षार्थीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अवडधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनन अनमु डत हुदाँ नै ।
तल लेडिएका मापदण्िहरूमा आधाररत रहेर माडकन ङ (नम्बर डदने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तर्था स्कपेडसडफके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्दा पडहला सबै चाडहने तयारी
c) कायनहरूको (काम गने) प्रडियाहरू
d) कायनहरूको स्कपष्टता तर्था गर्ु स्कतर
e) कायनहरूको प्रगडत
f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तर्था प्रयोग गने
g) औजार तर्था उपकरर्हरूको सही ढङ्गले प्रयोग
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i) अरु रेिहरूको बारे मा सोच्ने र डवचार गने
j) परीक्षा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ

11.
12.
13.

समय सडकने डबडत्तकै सबै परीक्षार्थीहरूले अडनवायन रूपमा परीक्षालाई रो्नपु नेछ ।
परीक्षा सडकएपडछ परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्र अडनवायन रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु नेछ ।
परीक्षकलाई घसु डदने प्रस्कताव गननु काननू ी अपराध हो र त्यस्कतो के सहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC) मा
ररपोटन गनेछ ।
यवद परीक्षार्थीले कुनै पवन आिश्यक सरु क्षा सािधानीहरू पालना गनन नसके को र/िा कुनै डरलाग्दो वस्र्थवतहरूमा
काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मावननेछ ।
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टेस्टसम्बन्िी आवश्यकताहरू:
1. हरे क परीक्षार्थीले उचाइमा काम गदाय हरसमय उपयक्त
ु लानयाडय साँगै सेफ्टी बेल्ट / हानेस अडनवायन रूपमा लगाउनपु नेछ
जोडक इस्ट्न्स्टडपेन्स्टडेन्स्टट लाइफलाइन वा सरु स्ट्क्षत एङ्करे ज र स्ट्फस्ट्टङ्हरूसाँग वा एउटा सरु स्ट्क्षत डफड्सङ प्वाइन्स्टटमा जोडिएको
हुनपु छन ।
2. बााँसहरूको बीचमा जोि्दा कसेर र सरु स्ट्क्षत रुपमा 5 क्वाइल घमु ाएर बााँध्नक
ु ा साथै कसेर गााँठो बााँध्नपु नेछ ।
3. बााँध्ने ठाउाँको चयन परीक्षार्थीहरूले आफैं गनयपु नेछ र बााँध्नपु ने पोलहरूको कारणले गदान काममा कुनै पस्ट्न बाधा
आउनहु दुाँ नै ।
4. क्लोजली ्पे्ड स्ट्लफ्टहरूको चौडाई 600 mm हुनपु नेछ । एडजसेन्स्टट लेजरहरू (adjacent ledgers) को बीच भागको
दरु ी 100 mm भन्स्टदा बढी हुनहु दुाँ नै ।
5. यस्ट्द आवश्यक परे को िण्डमा परीक्षार्थीहरूले पस्ट्हलेदस्ट्े ि रहेका सामग्रीहरूलाई ममनतसम्भार गननपु छन ।
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बााँ स को (ब्याम्ब ु ) ्काफोल्डर इन्स्ट ट स्ट् म य स्ट् ड एट रे ड टे ् ट

बााँसको ्काफोल्डको कस्ट्म्बनेसन (ड्राइगं स्कके ल अनसु ार छै न)
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