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मिस्टलेिर
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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 हदँ नै ।
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९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

इन्टरस्मस्डयट रेड टे्ट पेपर
पद

:

लेभलर

ग्रेड

:

सेस्म स््कल्ड वकक र

परीक्षाको स्वषयव्तु :
1.

तोस्कएको ्थानमा स्नम्न कायकहरू परू ा गनकहु ोस:्
सेस्टङ आउट (बनावट स्नधाकरण) गने: इस्लमेन्टहरु (elements) को सेस्टङ आउट, मास्ककङ (स्िन्ह
लगाउने) तथा स्ववरणहरूको लेख्ने कायक ।

(85 अङ्क)

(a) तोस्कएको ्थानमा स्दइएको ड्रइगं अनसु ार जस्मनमा सेस्टङ आउट गने ।
(b) स्दइएको ड्रइगं अनसु ार वालमा भएका इलेमेन्टहरूको प्रोफाइल सेस्टङ आउट गने जसमा
स्रडहरू (treads), राइजरहरू (risers), अपर फ्लाइट ्टेरको वे्ट (waist of upper flight
stair), स्बमहरू (beams), ल्यास्न्डङहरू (landings) तथा कस्न्िट वालहरू (concrete
walls) पदकछन् ।
2. इन््रुमेन्टको प्रयोग

(15 अङ्क)

उपयक्त
ु ्थानमा लेभललाई सेट अप (्थापना) गने, लेभस्लङ गने र टागेट (्टाफ) मा सही सेट गने,
फोकस गने र आइ स्पस (eye piece) को एड्ज्टमेन्ट । परीक्षकले िेकजााँि गरे पस्छ लेभललाई
के समा प्याक अप गनकहु ोस् ।
समय अवस्ध

: 3 घण्टा

ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:

( 1)

काम सरुु गनभकु न्दा अगावै, परीक्षाथीहरूले स्दइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान स्दनपु ने कुराहरू" लाई

ध्यानपवू कक पढ्न आवश्यक हुन्छ ।
(2) यस्द परीक्षाथीले सरु क्षा सावधानीहरू स्बना परीक्षा स्दएमा उनी अनत्तु ीणक हुनेछन/् हुनेस्छन् ।
(3) यसमा 4 वटा पृष्ठ छन् । पणू ाकङ्क (फुल माकक ) 100 हो । उत्तीणाकङ्क (पास माकक ) 60 हो ।

a)
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DETAIL ' 1 '

लेभलर
इन्टरमिमियट ट्रेि टे स्ट
स्ट्डटेल “1”
स्ट्डटेल

शन -AA
सेक्शन-AA

स्ट्लन्स्टटेल बीम

प्लान (1:30)
सबै
स्ट्मस्ट्म मामाछन।
छन।
सबै डायमें
डायमेंश
शनहरु
नहरु mm
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परीक्षाथीले ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:
भाग A
1.
2.

7.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्दएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसाँग सोध्न सक्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यस्द कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्दइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्दा अगावै स्तनीहरूलाई ध्यान
स्दएर पढ्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले स्दइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्दनपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउाँदा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य िास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड टेस््टङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े । परीक्षाथीहरूले कायक्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई अस्नवायक पालना
गनकपु छक ।
परीक्षामा िास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गणु ्तर िेकजााँि भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ
सेन्टरलाई अस्नवायक स्फताक गनपकु छक । यस्द कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसाँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्दइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर िलाउन तथा
सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा फोटो स्ििेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्िच्न अनमु स्त हुदाँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनक अनमु स्त हुदाँ नै ।
तल लेस्िएका मापदण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कक ङ (नम्बर स्दने) गररन्छ:

3.
4.

5.

6.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझु ाइ
परीक्षाभन्दा पस्हला सबै िास्हने तयारी
कायकहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू
कायकहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर
कायकहरूको प्रगस्त
सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले िलाउने तथा प्रयोग गने
औजार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
सरु क्षा सावधानीहरूको पालना

i) अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्विार गने
11.

j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ
समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्दने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC) मा
ररपोटक गनेछ ।
यमि परीक्षार्थीले कुनै पमन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै िरलाग्िो मस्र्थमिहरूिा
काि गरेको खण्ििा उनी फे ल भएको िामननेछ ।
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भाग B
1.

कायकहरूको िम परीक्षाथीहरूको स्ववेकमा स्नभकर रहनेछ ।

2.

सही डाइमेन्सनमा सेस्टङ आउट गने । स्फस्नस्सङको मोटाइलाई ध्यानमा रास्िनेछैन ।

3.

सेस्टङ आउटमा पयाकप्त मास्किंङ (स्िन्ह) तथा अक्षरसस्हतको स्ववरण हुनपु छक ।

4.

ग्राउण्ड सेस्टङ आउट लाइन तथा वाल सेस्टङ आउट लाइन एकअकाकसाँग स्मलेको हुनपु छक ।

5.

ग्राउण्ड लेभलबाट 600mm मा लेभल डेटम लाइन (level datum line) उपलब्ध गराइएको छ ।

6.

ग्राउण्ड नापमा रातो पेस्न्सल, स्नलो पेस्न्सल तथा अन्य पेस्न्सलहरू प्रयोग गनक अनमु स्त हुन्छ । वालको नापमा पेस्न्सल
मात्र प्रयोग गनक अनमु स्त हुन्छ ।

7.

परीक्षाथीहरूलाई सेस्टङ आउट लाइनहरू सश
ं ोधन गनक अनमु स्त हुन्छ तर सेस्टङ आउटको मन्जरु ीलाई मास्ककङ (नम्बर
स्दने) मा समावेश गररन्छ ।

8.

हरे क परीक्षाथीसाँग माकक र तथा टेपको स््रंग (डोरी) समात्न सहायक हुनेछ । परीक्षाको िममा सहायकले आफ्नो कुनै
पस्न राय स्दन पाउनेछैनन् । टेपबाट नाप गदाक सहायकले टेपको टाउको (स्जरो) वा 100, 200……100mm को
गणु न मात्र समात्न सक्छन् । सबै डाइमेन्सनहरूलाई परीक्षाथीद्वारा नाप गररएको हुनपु नेछ । लाइन सेस्टङका लास्ग
सहायकले कुनै पस्न साइडमा माकक रको स््रंगलाई समात्न सक्छन् तर परीक्षाथीले आफैं लाइन बनाउनपु नेछ ।

9.

नबझु ेको कुनै पस्न कुराहरू परीक्षाथीहरूले परीक्षकलाई सोध्नपु छक ।

10. सामग्रीहरू अपगु भएमा वा औजारहरूमा सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले औजार फे नक वा थप सामग्रीका लास्ग

अनरु ोध गनक सक्छन् ।
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