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此文件關於髹漆及裝飾工（髹乳膠漆）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 (Emulsion 
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Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.
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न्डस््िेमर 

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. उचाइमा काम गदाछ ्ट्यान्डडछ ्कटछबोडछको न्यनूिम उचाइ कस्ि हुनपुछछ ? 

a. 2m 

b. 3m 

c. 4m 

d. 5m 

 

3. कायछ्थलमा काम गने कामदारले कडा खालका टोपीहरू लगाउनपुन ेकारण स्नम्न मध्ये कुन हो ? 

a. राम्रो दसे्खनका लास्ग 

b. हावाहुरी िथा वर्ाछलाई छेक्न 

c. टाउकोमा चोटपटक लाग्नबाट रोक्न 

d. कामदारहरूको स्भन्न-स्भन्न रैंक हरू सङ्केि गनछ 

 

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 गगल्स लगाउनपुछछ 

c. जोडसँग आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर मद्दि माग्नपुछछ 

d. आफ्नो आँखाहरूलाई सफा गनछका लास्ग पानी प्रयोग गनुछपछछ 

 

5. िल स्दइएका पेन्टहरूको कुन समहूलाई स्मक्स गनछ घोल्न सस्कन्छ ? 

a. इमल्सन पेन्ट र आयल-बे्ड पेन्ट 

b. इपोक्सी कोस्टङ र आयल-बे्ड पेन्ट 

c. इमल्सन पेन्ट र पोस्लउरेथेन कोस्टङ 

d. टेक्सचडछ ल्याटेक्स पेन्ट र इमल्सन पेन्ट 
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6. हािद्वारा भस्नछस स्मक््चरका साथ डबल साइज स्फलरलाई सबैभन्दा उच्च दरमा स्नम्न मध्ये कुन सामग्रीहरूल ेसकु्ने 

समयलाई अझ कम गनछ सक्छन ्? 

a. डबल साइज 

b. स्जप्सम पाउडर 

c. व्हाइट लाइम्टोन सेिो चनुढुङ्गा पाउडर 

d. भस्नछस 

 

7. धेरै समयसँग भण्डारण गररएको डबल साइजको के हुन्छ ______  

a. सखु्खा हुन्छ र बाफ बनेर उड्छ 

b. सखु्खा हुन्छ र नरम बन्छ 

c. दगुछस्न्धि हुन्छ र पस्सना आउँछ 

d. दगुछस्न्धि हुन्छ र स्ग्रज बन्छ 

 

8. इमल्सन पेन्ट प्रयोग गदाछ सापेस्क्षि आद्रिाको कुन ्िरभन्दा मास्थ अनपुयकु्त हुन्छ ? 

a. 35% 

b. 45% 

c. 65% 

d. 85% 

 

9. इमल्सन पेन्ट कुन सिह सरफेस मा प्रयोग गनछका लाई उपयकु्त हुन्छ  

a. स्खया लागेको फलाम 

b. बास्हरी टाइल वाल 

c. स्भस्ि डबल साइज स्फलर सरफेस 

d. बास्हरी कस्न्िट वाल 

 

10. स्नम्न रङहरू मध्ये कुनको ्पेक्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंग्थ हुन्छ ? 

a. पपछल 

b. हररयो 

c. रािो 

d. पहलेों 
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11. स्नम्न सङ्केिहरू मध्ये कुनले कस्न्िटलाई जनाउँछ ? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

 

 

 

12. वडु (रेड) ्यान्डपपेरका स्नम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायस्मटर (व्यास) भएको ्यान्ड ग्रानलु्स 

बालवुाका दानाहरू हुन्छ ? 

a. No. 100 

b. No. 120 

c. No. 150 

d. No. 180 

 

13. स्नम्न प्राइमरहरू मध्ये कुनलाई प्ला्टररङका लास्ग प्रयोग गनछ सस्कन्छ ? 

a. फ्ल्याट इनामेल पेन्ट 

b. स्जन्क िोमेट प्राइमर 

c. वडु काठ स्सल प्राइमर 

d. अल्कालाइन रेस्स्टेन्ट क्षारीय प्रस्िरोधी स्सल प्राइमर 

 

14. घाम लागेको अव्थामा इमल्सन पेन्ट पनु, लगाउनका लास्ग कम्िीमा पस्न कस्ि समय पखछनपुन ेहनु्छ ? 

a. 2 घण्टा 

b. 6 घण्टा 

c. 8 घण्टा 

d. 9 घण्टा 

 

15. स्नम्न सङ्केिहरूले के जनाउँछ ? 

a. काठ वडु 

b. इट्टा स्िक 

c. स्समेन्ट बालवुा 

d. कस्न्िट
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16. स्पगमेन्टको रङहरूलाई केमा छुट्याउन सस्कन्छ  

a. रािो र गैर-रािो 

b. रङ र गैर-रङ 

c. पहलेों र गैर-पहलेों 

d. स्नलो र गैर-स्नलो 

 

17. रो िसको अलावा, इमल्सन पेन्ट प्रयोग गदाछ स्नम्न औजारहरू मध्ये कुनलाई प्रयोग गनछ सस्कन्छ ? 

a. ब्याम्बो ््बर 

b. व्हाइट वाश िस 

c. फेदर प्वाँखहरू भएकोड्टर 

d. मल्टी-फंक्सनल धेरैवटा काम गने िस 

 

18. बजारबाट खररद गररने पेन्ट ्िेपर रङ उप्काउने औजार को सामान्य चौडाइ कस्ि हुन्छ_____  

a. 1 इन्च 

b. 2 इन्च 

c. 3 इन्च 

d. मास्थका सबै 

 

19. स्प्रभेन्सन अफ िाइबरी ओस्डछनेन्स घसुखोरी रोकथाम अध्यादशे उल्लङ्घन गरेबापि बचावको रूपमा स्नम्न कथनहरू 

मध्ये कुनलाई प्रयोग गनछ सस्कन्छ ? 

a. स्शक्षालाई स्नरन्िरिा स्दनका लास्ग व्यस्क्तले आफै शलु्क भकु्तानी गछछ 

b. व्यस्क्तले खाएको शलु्कलाई आफै भकु्तानी गछछ 

c. व्यस्क्तले खेलकुदका स्ियाकलापहरूका लास्ग खचछलाई आफै भकु्तानी गछछ 

d. एजेन्डा र पेशागि व्यवहारको सेट । घसु स्लन ेव्यस्क्तसँग यो कायछ गनछका लास्ग वा्िस्वक शस्क्त छैन 

 

20. स्प्रभेन्सन अफ िाइबरी ओस्डछनेन्स को दफा 9 उल्लङ्घन गदाछ अस्धकिम दण्ड-सजाय कस्ि हुन्छ_____ 

a. 10 वर्छसम्म कैद 

b. 20 वर्छसम्म कैद 

c. $10,000 जररवाना र 1 वर्छसम्म कैद 

d. $500,000 जररवाना र 7 वर्छसम्म कैद 

 

 

 

 

-  प्रश्नपिको समास्ि  - 


