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TPF (Nepali) 

फडस््िेमर 

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. काननु अनसुार, कन््रक्सन साइटमा प्रवेश गने कामदारले अस्नवायय रूपमा के लगाउनपुछय______  

a. कडा खालको टोपी 

b. कटनको पन्जा 

c. रबरको पन्जा 

d. सरुक्षा बेल्टहरू 

 

 

2. ज्वलनशील खतरनाक व्तहुरू चलाउँदा कसैले लाइसेन्सका लास्ग कुन स्वभागमा आवेदन स्दनपुछय  

a. फायर सस्भयस स्डपाटयमेन्ट  

b. लेबर स्डपाटयमेन्ट  

c. हङकङ पसु्लस फोसय  

d. हाउस्जङ स्डपाटयमेन्ट  

 

 

3. यस्द स्नम्न रासायस्नक लेबलहरूलाई रसायनहरूमा उल्लेख गरीएको छ भने यसमा कुन प्रकारको गणु-स्वशेषता 

रहकेो हुन्छ ? 

a. स्वषाक्त 

b. हास्नकारक 

c. ज्वलनशील 

d. स्व्फोटक 

 

 

 

4. यस्द स्नम्न रासायस्नक लेबलहरूलाई रसायनहरूमा उल्लेख गरीएको छ भने यसमा कुन प्रकारको गणु-स्वशेषता 

रहकेो हुन्छ ? 

a. स्वषाक्त 

b. हास्नकारक 

c. ज्वलनशील 

d. स्व्फोटक 

 

 

 

 

 

 

 

 



TPF (Nepali)  2 

5. हातद्वारा भस्नयस स्मक््चरका साथ डबल साइज स्फलरलाई सबभैन्दा उच्च दरमा स्नम्न मध्य ेकुन सामग्रीहरूल े

सकु्ने समयलाई अझ कम गनय सक्छन ्? 

a. डबल साइज 

b. व्हाइट लाइम्टोन पाउडर 

c. भस्नयस 

d. स्जप्सम पाउडर 

 

 

6. यस्द कसैलाई टेसेरामा पेन्ट गनुयपने छ भने पेन्ट लगाउनभुन्दा पस्हले यसको सरफेस लाई समतल गराउनका 

लास्ग स्नम्न सामग्रीहरू मध्ये कुन सामग्री सबैभन्दा उपयकु्त हुन्छ ? 

a. प्यास्चङ पे्ट 

b. ज्वाइन्ट कम्पाउण्ड 

c. व्हाइट ग्ल-ुडबल साइज स्फलर 

d. टाइल स्फलर 

 

 

7. नया ँप्ला्टर लगाइएको स्भत्ता का लास्ग व्हाइट ग्ल-ुडबल साइज स्फलरको स्मक््चरमा ऐडेस्शभ को रूपमा 

व्हाइट ग्ललुाई प्राय: प्रयोग गररने मखु्य कारण के हो_______  

a. व्हाइट ग्लमुा सस्जल ैपहुचँ बनाउन सस्कन्छ 

b. व्हाइट ग्ललुाई सस्जल ैसफा गनय सस्कन्छ 

c. स्मक््चरको गाढापना भस्नयससँग स्मक्स गररएको भन्दा गाढा हुन्छ 

d. थस्पएको व्हाइट ग्लसँुगको स्म्क्चरले सस्जलैसँग सेपोस्नस्फकेशन गराउन सक्दनै 

 

 

8. पेन्टका लास्ग स््कमकोट (अस्तररक्त फाइन) पटु्टी तलका मध्ये कुनको सतहमा लगाउनका लास्ग 

सबैभन्दा उपयकु्त हुन्छ  

a. काठ  

b. PVC बोडय 

c. ्टेनलेस स््टल 

d. स्समेन्टको प्ला्टर 

 

 

9. हातले डबल साइजको स्फलरलाई भस्नयसलाई स्मक्स गदाय भस्नयसको के कायय हुन्छ  

a. चमकलाई बढाउने 

b. सकु्ने समयलाई कम गने 

c. सकुाउने एजेन्टको रूपमा काम गने 

d. स्फलरको जोडलाई अझ बस्लयो गराउनका लास्ग ऐडेस्शभ को रूपमा काम गने 
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10. स्जप्सम बोडयको ज्वाइन्टहरूमा पेपर ज्वाइन्ट टेपहरूको के कायय हुन्छ ? 

a. चमकलाई बढाउने 

b. स्फलरको लचकता लाई बढाउने 

c. स्फलरहरूका लास्ग सकु्ने समयलाई कम गने 

d. स्जप्सम बोडयको ज्वाइन्टहरूमा क्र्याक प्रस्तरोधी शस्क्तलाई अझ बस्लयो गराउन े

 

11. स्नम्न सङ्केतहरू मध्ये कुनले कस्न्िटलाई जनाउँछ ? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

 

 

12. धेरै समयसँग भण्डारण गररएको डबल साइजको के हुन्छ_______  

a. दगुयस्न्धत हुन्छ र स्ग्रज बन्छ 

b. दगुयस्न्धत हुन्छ र पस्सना आउँछ 

c. सखु्खा हुन्छ र बाफ बनेर उड्छ 

d. सखु्खा हुन्छ र नरम बन्छ 

 

13. पानी स्मसाइपस्छ टाइल स्फलर स्मक््चरलाई प्रयोग गनयका लास्ग कस्त समयको घण्टा स्लस्गनपुछय ? 

a. 2-3 घण्टा 

b. 7-8 घण्टा 

c. 9-10 घण्टा 

d. 11-12 घण्टा 

 

14. प्ला्टर बोडय बीचको ज्वाइन्टहरूलाई केद्वारा सम्हाल्न सस्कन्छ  

a. प्ला्टरमा पस्िका वा अखबार टाँसेर 

b. कुनै पस्न टाँसेर गररने उपचार 

c. प्ला्टरमा पेपर टावेल टाँसेर 

d. प्ला्टरमा पेपर ज्वाइन्ट टेप टाँसेर 
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15. ज्वाइन्टहरूलाई स्फल गनयका लास्ग प्रयोग गररने स्जप्सम पाउडरको मखु्य कम्पोनेन्ट के हो_____  

a. क्यास्ल्सयम काबोनेट 

b. क्यास्ल्सयम सल्फेट 

c. क्यास्ल्सयम अकसाइड 

d. आइरन(III) अक्साइड 

 

 

16. स्नम्न प्राइमरहरू मध्ये कुनले आफ्नो सतहमा ठोस काठको स्ग्रजलाई जम्मा हुनबाट रोक्न सक्छ ? 

a. फ्ल्याट इनामेल प्राइमर 

b. अ्फाल्ट प्राइमर 

c. एल्यसु्मस्नयम प्राइमर 

d. एन्टीफाउस्लङ पेन्ट 

 

17. सरफेस मा स्फस्लङ र प्यास्चङ अपका लास्ग क्ता प्रकारका औजारहरू प्रयोग गररनपुछय ? 

a. पेस्न्टङ रोवेल 

b. स्फस्लङका लास्ग स््टल प्लेट 

c. पेन्ट ्िेपर  

d. मास्थका सबै 

 

18. बजारबाट खररद गररने पेन्ट ्िेपर को सामान्य चौडाइ कस्त हुन्छ______ 

a. 1 इन्च 

b. 2 इन्च 

c. 3 इन्च 

d. मास्थका सबै 

 

19. पेन्टरसँग स्नम्न सरुक्षा अभ्यासहरू मध्ये कुन हुनपुछय ? 

a. कामको समयमा धमु्रपान स्नषेस्धत हुन्छ 

b. ज्वलनशील उत्पादनहरूलाई आगोबाट टाढा राख्नपुछय र सरुक्षा सावधानीहरू अपनाइनपुछय 

c. दघुयटनाहरू हुनबाट रोक्नका लास्ग सही सरुक्षा सावधानीहरू अपनाइनपुछय 

d. मास्थका सबै 
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20. स्प्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओस्डयनेन्स घसुखोरी रोकथाम अध्यादशे को दफा 9 उल्लङ्घन गदाय अस्धकतम 

दण्ड-सजाय कस्त हुन्छ_____  

a. 10 वषयसम्म कैद 

b. 20 वषयसम्म कैद 

c. $10,000 जररवाना र 1 वषयसम्म कैद 

d. $500,000 जररवाना र 7 वषयसम्म कैद 

 

- प्रश्नपिको समास्ि - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


