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1.

काननु अनसु ार, कन््रक्सन साइटमा प्रवेश गननका लास्ग कामदारहरूसँग क्तो प्रकारको कागजपत्र हुनैपछन ?
a. हङकङ वा मकाउ स्नवासीहरूका लास्ग मख्
ु यभस्ू म यात्रा अनमु स्तपत्र
b. हङकङ फे डेरेसन अफ रेड यस्ु नयन्सको सद्यता काडन
c. मेस्डकल काडन
d. वैध कन््रक्सन इन्ड्री सेफ्टी रेस्नङ सस्टनस्फके ट स्नमानण उद्योग सरु क्षा तास्लम प्रमाणपत्रअर्ानत,् स्ग्रन काडन

2.

कन््रक्सनबाट स्नक्लेका फोहोरहरूलाई जलाउनका लास्ग कुन ठाउँको अनमु स्त हुन्छ ?
a. खल
ु ा ठाउँ
b. फोहोर सङ्कलन गररने अ्र्ायी ठाउँ
c. माटो जम्मा गने अ्र्ायी ठाउँ
d. सबै ठाउँना स्नषेस्धत

3.

स्नम्न कायनहरू मध्ये कुनलाई कडा खालको टोपीलाई सम्हाल्ने गलत तररकाका रूपमा वगीकृ त गररन्छ ?
a. इयर मफहरूसँग जोडा स्मलाउने
b. त्यसमा लेबल वा स््टकरहरू टाँ्ने
c. बकल र्प गननक
ु ा सार्ै त्यसमा प्वालहरू स्िल गने
d. ड्ट (धल
ु ोको) मा्कसँग जोडा स्मलाउने

4.

खतरनाक व्तु को स्हसाबमा आयल-बे्ड पेन्टलाई कुन वगीकरणमा रास्खन्छ
a. खतरनाक व्तु No.3
b. खतरनाक व्तु No.5
c. खतरनाक व्तु No.7
d. मास्र्को कुनै पस्न होइन

5.

स्नम्न रङहरू मध्ये कुन कलडन पेन्ट हो ?
a. रातो
b. कालो
c. सेतो
d. खैरो
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6.

स्नम्न सामग्रीहरू मध्ये कुन सामग्रीको सबैभन्दा कम वाफ बनेर उड्ने गस्त हुन्छ ?
a. स्र्नर
b. टपेन्टाइन
c. अल्कोहल
d. नाफ्र्ा

7.

स्नम्न रङहरू मध्ये कुनको ्पेक्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंग्र् हुन्छ ?
a. पपनल
b. हररयो
c. रातो
d. पहेलों

8.

2-प्याक पोस्ल्टर अटो-बडी पट्टु ीमा भएको हाडननरको के काम हुन्छ ?
a. अटो-बडी पट्टु ीको बेस कलरलाई ठीकसँग लगाउन
b. अटो-बडी पट्टु ीलाई सस्जलैसँग प्ला्टर गनन
c. पोस्ल्टर अटो-बडी पट्टु ीलाई ठोस वा कडा गराउन
d. अटो-बडी पट्टु ीको मास््कङ पावरलाई स्छटो गराउन

9.

्प्रे पेन्टको ब्लस्ु मङ के कारणले गदान हुन्छ_______
a. पेन्टको लेयरहरू धेरै मोटो भएकोले
b. तापक्रम एकदमै धेरै भएकोले
c. पेन्ट स्भत्रको आद्रता मोइ्चर को कारणले गदान
d. पेन्टमा एअर बबलहरू रहेकोले

10.

स्नम्न प्रस्क्रयाहरू मध्ये कुनले आद्रतायक्त
ु अव्र्ा भइरहँदा पेन्ट ्प्रेलाई ब्लस्ु मङ हुनबाट रोक्न सक्छ ?
a. पख
ं ा चलाउने
b. त्यसलाई अल्राभ्वाइलेट लाइट रे मा पाने
c. भेस्न्टलेसन पख
ं ा चलाउने
d. झ्यालहरूलाई परू ै खोल्ने
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11.

वडु (रे ड) ्यान्डपेपरका स्नम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायस्मटर भएको ्यान्ड ग्रानुल्स हुन्छ ?
a. No. 100
b. No. 120
c. No. 150
d. No. 180

12.

स्नम्न पेन्टहरू मध्ये कुन पेन्टको सबैभन्दा कम सक्ु ने गस्त हुन्छ ?
a. इनामेल पेन्ट
b. ्प्रे पेन्ट
c. ब्रस्सङ लैकर
d. स्क्लयर लैकर

13.

्प्रे गदान पेन्टको गणु ्तरलाई असर गने सबैभन्दा मख्ु य कारकतत्व के हो______
a. सही चाप प्रेसर
b. पेन्टको राम्रो गण
ु ्तर
c. ्प्रेइङको असमान गस्त
d. स्र्नरको राम्रो गुण्तर

14.

्प्रेइङ इफे क्ट कोस्टङका लास्ग प्रयोग गररएको कम्प्रे्ड एअरको प्रयोग गररएको चाप प्रेसर के हुनुपछन _____
a. वायम
ु ण्डलीय चाप एट्मो्फे ररक प्रेसर भन्दा कम
b. वायम
ु ण्डलीय चापभन्दा बढी
c. वायम
ु ण्डलीय चापसँग बराबर
d. मास्र्को कुनै पस्न होइन

15.

तल स्दइएका पेन्टहरूको समहू लाई स्मक्स गनन घोल्न सस्कन्न ?
a. टेक्सचडन ल्याटेक्स पेन्ट र इमल्सन पेन्ट
b. स्क्लयर लैकर पेन्ट र ब्रस्सङ लैकर
c. भस्ननस र आयल-बे्ड पेन्ट
d. ग्लोस ल्याटेक्स पेन्ट र आयल-बे्ड पेन्ट
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16.

पेन्टमा स्पगमेन्टको जस्त बढी फै लावट हुन्छ स्टन्ट रङ र ओपास्सटी अपारदस्शनता के हुन्छ______
a. कम
b. बढी
c. कुलर टोन
d. वामनर टोन

17.

बजारबाट खररद गररने पेन्ट ्क्रेपर रङ उप्काउने औजार को सामान्य चौडाइ कस्त हुन्छ ______
a. 1 इन्च
b. 2 इन्च
c. 3 इन्च
d. मास्र्का सबै

18.

पेन्ट ्क्रेपरको स्नम्न चौडाइहरू मध्ये कुन बजारमा खररद गनन कस्ठन छ ?
a. 1 इन्च
b. 2 इन्च
c. 4 इन्च
d. 7 इन्च

19.

पेन्टरसँग स्नम्न सरु क्षा अभ्यासहरू मध्ये कुन हुनपु छन ?
a. कामको समयमा धम्र
ु पान स्नषेस्धत हुन्छ
b. ज्वलनशील उत्पादनहरूलाई आगोबाट टाढा राख्नपु छन र सरु क्षा सावधानीहरू अपनाइनपु छन
c. दघ
ु नटनाहरू हुनबाट रोक्नका लास्ग सही सरु क्षा सावधानीहरू अपनाइनपु छन
d. मास्र्का सबै

20.

स्प्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओस्डननेन्स घसु खोरी रोकर्ाम अध्यादेश अनसु ार "लाभ" अन्तगनत के रहेको हुन्छ_______
a. व्यस्क्तगत सेवाहरू मात्र
b.

कजानहरू मात्र

c.

कजान तर्ा सेवाहरू मात्र
उपहार, कजान तर्ा सेवाहरू

d.

- प्रश्नपत्रको समास्ि -
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