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इधटखमुखडएट ट्रेड टेस्ट

ट्रेड

：कंखिटर

दजाु

：सेमी-खस्कल्ड कामदार (Semi-skilled Worker)

खवषयवस्तुहरू

：1.

50 mm देखि 100 mm सम्मको खगरावट भएको पखहलेनै खमश्रर् गररएको सक्ु िा
एग्रीगेट मटेररयलहरुमा उखचत मात्रामा पानी लगाउनहु ोस ।

(90 माक्सु)

940 mm उचाईको वाल र झक
ु ाइएको स्लाब कंिीखटंग िडा गनु सग्ं लग्न नक्शा
खचत्र अनसु ार गनहु ोस ।
तलको कायुहरु सखहत:
- कंिीट हाल्नको लाखग बेलचाको प्रयोग गनहु ोस ।
- इधटरनल भाइब्रेखटंग मेखसनलाइ जााँच गनहु ोस र शरू
ु गनुहोस ।
- इधटरनल भाइब्रेटरद्वारा कंिीटलाइ िखदलो बनाउनहु ोस ।
- तोखकएको लेवलमा राम्रो सतह बनाउनहु ोस ।
- कायु परू ा गररसके पखछ सरसफाई गनुहोस ।

2.

समय अवखध

：

नोट्स

：(1)

ICN (Nepali)

२ ओटा कंिीट पम्प होसहरु ब्राके टले जोड्नहु ोस , त्यसपखछ फुकाल्नहु ोस ।

3 घण्टा
हरे क परीक्षार्थीले परीक्षा सरुु गनु भधदा पखहले अखनवायुरूपमा परीक्षार्थीहरूले
ध्यान खदनपु ने कुराहरू पढ्नु पनेछ ।

(2)

यखद परीक्षार्थीले टेस्ट अवखधभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने
उनलाई अनत्तु ीर्ु (फे ल) भएको माखननेछ ।

(3)

प्रश्नपत्र 3 पेजको छ । पर्ू ाुङ्क (फुल माकु ) 100 हो । उत्तीर्ाुङ्क (पास माकु ) 60
हो ।

1

(10 माक्सु)

कायु रे िाखचत्र

ओपखनगं

इसोमेखट्रक भ्यू

एखलवेशनको अधत

एखलवेशन

मापनको लाखग होइन
सबै डाइमेधसहरू (mm) मा छन्
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परीक्षार्थीले ध्यान क्रिनुपने कुराहरू:
1.

परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान खदएर पढ्नपु छु र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसाँग सोध्न सक्छन् ।

2.

प्रश्नपत्रमा यखद कुनै खचत्रहरू र खवशेष खववरर् छ भने परीक्षार्थीहरूले टेस्ट सरुु हुनभु धदा अगावै त्यसलाई
ध्यान खदएर पढ्नपु छु ।

3.

परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्र, खदएको कायु नक्साहरू र खवशेष खववरर्अनसु ार जााँच खदनपु छु ।

4.

परीक्षार्थीहरूले जााँचमा आउाँदा सेफ्टी जत्तु ा आफै ले खलएर आउनपु नेछ । अधय चाखहने सेफ्टी सामाग्रीहरू
भने ट्रेड टेखस्टङ् सेधटरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े । परीक्षार्थीहरूले कायुस्र्थल सरु क्षाको सखु नखितता गनु सबै
सरु क्षा सावधानीहरूको पालना गनपु नेछ ।

5.

टेस्टमा चाखहने सबै टुल्स र सामाग्रीहरू ट्रेड टेखस्टङ् सेधटरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े , उपलब्ध गररएको टुल्स र
सामाग्रीहरूको क्वाखलटी र उपयोखगता चेकजाच भने परीक्षार्थीहरू आफै ले गनुपनेछ । परीक्षार्थीहरूले सबै
टुल्स र सामाग्रीहरू ट्रेड प्राखक्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनपु नेछ । परीक्षार्थीहरूले टेस्टपखछ सबै
टुल्सहरू ट्रेड टेखस्टङ् सेधटरलाई अखनवायु खफताु गनपु नेछ । यखद कुनै समस्या भएमा परीक्षार्थीहरूले
परीक्षकसाँग सोध्न र बझ्ु न सक्नहु ुनछ
े ।

6.

परीक्षार्थीहरूले टेस्ट र सम्बखधधत कामको लाखग खदइएको टुल्स र सामाग्रीहरू टेस्ट खददं ा र सहायक
कायुहरू गदाु चलाउन र प्रयोग गनपु नेछ ।

7.

टेस्ट भईरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडुको लाखग समय समयमा फोटो खिचेर राख्नहु ुनछ
े ।

8.

परीक्षार्थीहरुले कुनै पखन मोबाइल वा क्यामेराबाट फोटो वा खभखडयो खिच्न पाउने छै नन् ।

9.

इमजेधसी अवस्र्था बाहेक टेस्ट भईरहेको समयमा परीक्षार्थीहरुले मोबाइल फोन प्रयोग गनु पाउने छै नन् ।

10. तल लेखिएका मापदण्डमा आधाररत रहेर माखकु ङ (नम्बर खदने) गररधछ ।
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

नक्सा र खवशेष खववरर्को सही बझु ाइ
टेस्टभधदा पखहला सबै चाखहने तयारी
कायुहरूको (काम गने) प्रखियाहरू
कामको स्पष्टता तर्था गर्ु स्तर
कामको प्रगखत
सामग्रीहरूको सही ढङ्गले ह्याण्डखलङ
टुल्स तर्था उपकरर्हरूको सही ढङ्गले प्रयोग
सेफ्टी खनयमहरूको पालन
अरु ट्रेडहरूको बारे मा सोच्ने र खवचार गने
टेस्ट सखकएपखछ समानहरू खमलाउने र सरसफाइ

11.

समय सखकने खबखत्तकै सबै परीक्षार्थीहरूले टेस्ट रोक्नपु नेछ ।

12.

टेस्ट सखकएपखछ परीक्षार्थीहरूले टेस्ट पेपर अखनवायुरूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु नेछ ।

13.

परीक्षकलाई घसु खदने प्रस्ताव गनु काननू ी अपराध हो, त्यस्तो के सहरूलाई ट्रेड टेखस्टङ् सेधटरले
आइ.सी.ए.सी. (ICAC) मा ररपोटु गनेछ ।
यक्रि परीक्षार्थीले कुनै आवश्यक सेफ्टी सावधानीहरू पालना गनि सके नन् र/वा कुनै िरलाग्िो क्रस्र्थक्रिहरूमा
काम गरे/गररन् भने उनी फे ल भएको माक्रननेछ ।
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