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此文件關於髹漆及裝飾工（髹透明纖維素漆）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 trade test for Painter and Decorator (Clear 
Lacquering). 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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क्डस्लिेमर 

CIC को लिलित अनमुलतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुन ैपलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट पनुरुत्पादन वा 

प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहकेा जानकािीिे सत्यता सलुनलित गनन उलित प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे 

पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग उपयकु्त स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन ि 

पाठकहरूिे कुन ैपलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिन ुवा 

लनभनि पनुनह दँनै । 

 

 

 

 

 

सोधपुछहरू 

 

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछुहरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रेड टेस््टङ सेन्टरलाई स्नम्न ठेगानामा 

सोध्न सस्कन्छ: 

 

95, Yue Kwong Road                            ९५, य ुकोङ्ग रोड  

Aberdeen                                                एबरस्डन 

Hong Kong                                             हङकङ 

 

 

टेस्लफोन               : (852) 2100 9000 

फ्याक्स                 : (852) 2100 9090 

इमेल                    : enquiry@cic.hk      

वेबसाइट               : www.cic.hk 
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1. मास्नसहरू उचाइबाट ख्न सक्न ेठाउँहरूका लास्ग बार लगाइएको हुनपुछछ । यसको उचाइ अस्नवायछ रूपमा कस्िभन्दा 

कम हुनहुुदँनै  

a. 300mm 

b. 600mm 

c. 900mm 

d. 1200mm 

 

2. सस्टछस्फकेट अफ स्फटनेस काम गनछका लास्ग ठीक अव्थामा रहकेो प्रमाणपत्र जारी गररएपस्छ स्नयकु्त गररएका 

स्नरीक्षकद्वारा एअर कम्पे्रसरको अको पनु: स्नरीक्षण कस्हले हुन्छ ? 

a. 6 मस्हनास्भत्र 

b. 12 मस्हनास्भत्र 

c. 18 मस्हनास्भत्र 

d. 26 मस्हनास्भत्र 

 

3. ्कटछबोडछमा ्कफोल्ड इन््टल जडान गनुछको उद्दशे्य के हुन्छ ___  

a. रूपरङमा सधुार ल्याउन 

b. पानीको स्लकेजबाट बचाउन 

c. औजार िथा सामग्रीहरूलाई ख्नबाट बचाउन 

d. मास्थको कुनै पस्न होइन 

 

4. यस्द िपाईकंो आँखाको कुनै बाह्य व्ि ुपरेमा िपाईलंे के गनुछपछछ____ 

a. आफ्नो आँखाहरूलाई स्मचेर स्थच्नका लास्ग आफ्नो हािको पछास्डको भाग प्रयोग गनुछपछछ 

b. ित्काल ैसरुक्षा च्मा लगाउनपुछछ 

c. जोडसँग आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर मद्दि माग्नपुछछ 

d. आफ्नो आँखाहरूलाई सफा गनछका लास्ग पानी प्रयोग गनुछपछछ 

 

5. वडु (रेड) ्यान्डपपेरका स्नम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायस्मटर भएको ्यान्ड ग्रानुल्स हुन्छ ? 

a. No. 100 

b. No. 120 

c. No. 150 

d. No. 180 
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6. स्नम्न सामग्रीहरू मध्ये कुन सामग्रीको सबैभन्दा कम वाफ बनेर उड्न ेगस्ि हुन्छ  

a. अल्कोहल 

b. टपेन्टाइन 

c. स्थनर 

d. नाफ्था  

 

7. िल स्दइएका पेन्टहरू मध्ये कुन पेन्टको सबैभन्दा कम सकु्न ेगस्ि हुन्छ ? 

a. ्प्र ेपेन्ट 

b. इनामेल पेन्ट 

c. ब्रस्सङ लैकर 

d. स्क्लयर लैकर 

 

8. हल्का रािो वा स्नलोमा सामान्यिया डेनेचडछ अल्कोहलका स्नम्न कामहरू मध्ये एउटा काम के हुन्छ____ 

a. यसको वाष्पशीलिालाई बढाउन 

b. यसको घलुनशीलिालाई बढाउन 

c. यसको हाइग्रो्कोस्पस्सटीलाई घटाउन 

d. मास्नसहरूलाई यो नस्पउन भनेर याद स्दलाउन 

 

9. िल स्दइएका सामग्रीहरू मध्ये कुन सामग्री डाइङका लास्ग होइन ? 

a. आयल-बे्ड पेन्ट 

b. स्पगमेन्ट 

c. ब्लड साइज 

d. स्ि्टल रेड 

 

10. स्नम्न वेक्स हरू मध्ये कुन लैकरमा वेक्स दाग, असमान सहि र नघोस्लएका कणहरूलाई हटाउनका लास्ग उपयकु्त हुन्छ ? 

a. कोअसछ कम्पाउण्ड 

b. पे्ट वेक्स 

c. स्लस्क्वड वेक्स 

d. वेक्स पोस्लश 
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11. स्नम्न रङहरू मध्ये कुनको ्पेक्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंग्थ हुन्छ ? 

a. रािो 

b. पहलेों 

c. हररयो 

d. पपछल 

 

12. लैकरको पोस्लस्सङको मखु्य उद्देश्य लैकर गररएको सिहलाई के गनुछहुन्छ ? 

a. चमकलाई घटाउने 

b. बस्लयोपनालाई बढाउने 

c. अझ बढी स्चल्लो बनाउने 

d. टाँ्ने शस्क्तलाई बढाउने 

 

13. स्नम्न सहयोगी सामग्रीहरू मध्ये कुनले पेन्टको लचकिा लाई बस्लयो बनाउनमा मद्दि गनछ सक्छ ? 

a. ड्राइङ एजेन्ट 

b. हाडछनर 

c. एन्टी-फंगस सोलसुन 

d. प्लास््टसाइजर 

 

14. स्क्लयर लैकर पेन्टको सिहमा ब्लसु्मङ के कारणले गदाछ हुन्छ_____  

a. पेन्टहरूको गाढा लेयरले गदाछ 

b. िापिम एकदमै धेरै भएकोले 

c. पेन्ट स्भत्रको आद्रिा को कारणले गदाछ 

d. पेन्टमा एअर बबलहरू रहकेोल े

 

15. प्राइमरी रङहरू (स्नलो र पहलेों) को समान अनपुािलाई स्मक्स गरे पस्छ आउने रङ कुन हुन्छ ? 

a. पपछल 

b. हररयो 

c. सनु्िला 

d. कालो 
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16. िल स्दइएका पेन्टहरूको समहूलाई स्मक्स गनछ सस्कन्न ? 

a. ग्लोस ल्याटेक्स पेन्ट र आयल-बे् ड पेन्ट 

b. भस्नछस र आयल-बे्ड पेन्ट 

c. टेक्सचडछ ल्याटेक्स पेन्ट र इमल्सन पेन्ट 

d. स्क्लयर लैकर पेन्ट र ब्रस्सङ लैकर 

 

17. पेन्ट ्िेपरको स्नम्न चौडाइहरू मध्ये कुन बजारमा खररद गनछ कस्ठन छ ? 

a. 1 इन्च 

b. 2 इन्च 

c. 4 इन्च 

d. 7 इन्च 

 

18. गरुङ्गो व्िहुरू उठाउँदा िल स्दइएका स्वस्धहरू मध्ये कुन स्वस्ध राम्रो हुन्छ ? 

a. स्लफ्ट गनछका लास्ग मास्थ उठाउँदा झकु्ने मदु्रालाई कम गने 

b. सहयोगका लास्ग अन्य कन््रक्सन कामदारहरूलाई खोज्ने 

c. सहयोगका लास्ग मेस्शनलाई प्रयोग गनछ प्रयास गने 

d. आफ्नो बल दखेाउन आफै एक्ल ैत्यसलाई उठाउन प्रयास गने 

 

19. कन््रक्सन साइटस्भत्र स्दसास्पसाब लागेमा जानका लास्ग कुन ठाउँ सबैभन्दा ठीक हुन्छ ? 

a. उजाड कुनाहरू 

b. उजाड लेभलहरू 

c. कन््रक्सन साइट स्भत्रको मोबाइल ट्वाइलेट 

d. कन््रक्सन साइट स्भत्रको कुनै पस्न ठाउँ 

 

20. स्प्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओस्डछनेन्स (घसुखोरी रोकथाम अध्यादशे) अनसुार "लाभ" अन्िगछि के रहकेो हुन_्_____ 

a. व्यस्क्तगि सेवाहरू मात्र 

b. कजाछहरू मात्र 

c. कजाछ िथा सेवाहरू मात्र 

d. उपहार, कजाछ िथा सेवाहरू 

 

 

- प्रश्नपत्रको समास्ि - 


