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९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

1. स्िप्सम बोडडको सामान्य मोटाइ कस्ि हुन्छ ?
(a) 10 (mm)
(b) 12 (mm)
(c) 15 (mm)
(d) 18 (mm)
2. प्ला्टररङ कनडरहरूलाई प्राय: स्नम्नमा प्रयोग गररन्छ:
(a) स्िप प्यानलहरू िोस्डएको हुने बास्हरी कनडर को पोस्िसनमा
(b) स्िप प्यानलहरू िोस्डएको हुने छे स्कएको कनडर को पोस्िसनमा
(c) मास्िको दवु ै
(d) मास्िको कुनै पस्न होइन
3. स्िप प्यानल ििा मेटल फ्रेमहरू िोड्नका लास्ग स्नम्न ्रुहरू मध्ये कुनलाई प्रयोग गररन्छ ?
(a) ्टेनलेस स््टल ्रुहरू
(b) ग्रबु ्रु
(c) ट्यास्पङ ्रु
(d) शापड ्रु
4. स्सस्लङ (स्िप बोडड स्सस्लङ) सँग िोड्नका लास्ग प्रयोग गररने झण्ु ड्याउने सामग्री के हो ?
(a) प्रयोग गररएका स्वद्यिु ीय वायर (िार)
(b) नरम आइरन वायर
(c) सामान्य वायर
(d) ्रु ह्याङ्गर
5. स्िप बोडडहरू बीचका ठाउँहरूमा प्रयोग गररने सामग्री स्नम्न सामग्रीहरू मध्ये कुन हो ?
(a) T-एन्गल मोस्डडङ
(b) M-आकारको मोस्डडङ
(c) C-आकारको मोस्डडङ
(d) मास्िका सबै
6. सामग्री (इन्सल
ु ेसन फाइबर) लाई स्नम्नको रूपमा प्रयोग गररन्छ:
(a) स्सस्लङ इन््टलेसनका लास्ग सिावटको सामग्री
(b) स्िप बोडड स्सस्लङका लास्ग सामग्री
(c) िाप ििा ध्वस्न स्नयन्रण
(d) मास्िका सबै
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7. फ्रेमहरूको पनु संरचनाका लास्ग सही प्रस्रया स्नम्न हो:
A. वाल मोस्डडङलाई काट्ने
B. T-आकारको मोस्डडङलाई काट्ने
C. उपयक्त
ु पोस्िसनमा स्ग्रडलाई स्नमाडण गनड T-एन्गल मोस्डडङहरूलाई प्रयोग गने
D. इन्क लाइनहरू अनसु ार बटम मोस्डडङहरूलाई स््िर राख्न ्रुहरूलाई प्रयोग गने
(a) A, B, C, D
(b) B, A, D, C
(c) A, D, B, C
(d) C, A, B, D
8. सबैभन्दा लामो T-आकारको मोस्डडङ कुन हुन्छ ?
(a) 3352 (11 स्फट)
(b) 3048 (10 स्फट)
(c) 2743 (9 स्फट)
(d) 2440 (8 स्फट)
9. T-आकारको मोस्डडङलाई स्िप प्यानलहरूमा लगाउनका लास्ग प्रयोग गररने ्रुहरू लम्बाई कस्ि हुन्छ ?
(a) 25 mm (1 इन्च)
(b) 32 mm (1 1/4 इन्च)
(c) 38 mm (1 1/2 इन्च)
(d) 50 mm (2 इन्च)
10. मोस्डडङ वालको सामान्य लम्बाइ कस्ि हुन्छ ?
(a) 2135 (7 स्फट)
(b) 2440 (8 स्फट)
(c) 2743 (9 स्फट)
(d) 3048 (10 स्फट)
11. स्नमाडण साइटमा मास्नसहरू ख्न सक्ने िनु सक
ु ै ठाउँमा गाडड रे लहरू इन््टल (िडान) गररनपु छड । त्य्िा रे लहरूको उचाइ
स्नम्नभन्दा कम हुनहु दुँ नै :
(A) 300 mm
(B) 600 mm
(C) 900 mm
(D) 1150 mm
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12. लु लाग्ने सबैभन्दा बढी सम्भावना स्नम्न वािावरणहरू मध्ये कुनमा हुन्छ ?
(a) एअर कस्न्डसन भएको ्िानहरू
(b) एकदमै िािो ििा ओस्सलो वािावरण
(c) पानी पदाडको समयमा नढास्कएको वािावरण
(d) स्सस्टङ रुम
13. सरु क्षा ित्तु ाहरूको मख्ु य कायड के हो ?
(a) स्हड्ने गस्िलाई बढाउन
(b) छालाको रोग लाग्नबाट रोक्न
(c) खट्टु ालाई िोगाउन
(d) रूपरङमा सधु ार डयाउन
14. गरुङ्गा लोड (भार) हरुलाई मास्ि उचाडन वा सानडका लास्ग स्नम्नहरू मध्ये सही िररका कुन हुन्छ ?
(a) सही पोस्िसनमा आउनहु ोस् र ढाडलाई स्सधा राख्ने प्रयास गनडहु ोस्
(b) कामलाई चाँडो सकाउनका स्नस्म्ि हरे क पटक बढी सामानहरू बोक्नहु ोस्
(c) शारीररक व्यायामहरुका लास्ग सामानहरूलाई उचाइमा रहेको ्िानमा फाडने प्रयास गनडहु ोस्
(d) एक्कासी कामको गस्िलाई बढाउनहु ोस्
15. ्काफोस्डडङ प्लेटफमडका लास्ग प्डयान्कहरूको न्यनू िम मोटाइ स्नम्न हुन्छ:
(a) 20 mm
(b) 25 mm
(c) 30 mm
(d) 50 mm
16. स्नमाडण ्िल (सरु क्षा) स्नयमावली अन्िगडि स्नम्न मध्ये कुन फ्यास्सस्लटी हुदँ नै ?
(a) अस्भयोग लगाउने कम सम्भावना हुने िवु ा खेडने ठाउँहरू
(b) प्रकाशका लास्ग पयाडप्त ििा उपयक्त
ु उपकरण
(c) बास्हर स्नक्लनका लास्ग राम्रो ििा खल
ु ा बाटाहरू
(d) डुब्नबाट रोक्नका लास्ग गाडड रे लहरू इन््टल (िडान) गररएको
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17. िपाईको
ं आँखाहरूमा बास्हरी कुनै व्िहु रू स्छरे को खण्डमा िपाईलें
(a) आफ्नो हािको पछास्डको भागले आफ्ना आँखाहरू स्मच्नहु ोस् र स्िच्नहु ोस्
(b) िोडसँग आफ्ना आँखाहरू बन्द गनडहु ोस् र मद्दि माग्नहु ोस्
(c) आफ्नो आँखाहरूलाई सफा पानीले धनु हु ोस्
(d) ित्कालै आइ प्याच लगाउनहु ोस्
18. उचाइमा काम गदाड, सरु क्षा टोपीका अस्िररक्त, िपाईलें कुन सरु क्षा उपकरणलाई पस्न सही िररकाले लगाउनपु छड :
(a) सरु क्षा ित्तु ा
(b) न्यानो पन्िा
(c) आइ प्याच
(d) सरु क्षा बेडट
19. काननु ििा स्नयम अनुसार स्नमाडण ्िलमा प्रवेश गने िोसुकैले अस्नवायड रूपमा के लगाउनपु छड ?
(a) न्यानो पन्िा
(b) सरु क्षा बेडट
(c) आइ प्याच
(d) सरु क्षा टोपी
20. उचाइमा काम गनडक
ु ो अिड काम गने ठाउँ ििा िस्मन बीचको दरु ी स्नम्न हुन्छ:
(a) एक स्मटरभन्दा बढी
(b) दईु स्मटरभन्दा बढी
(c) िीन स्मटरभन्दा बढी
(d) चार स्मटरभन्दा बढी
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