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此文件關於髹漆及裝飾工（髹手掃漆）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 (Brushing 
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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सडस््लेमर 

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 कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा 

लिन ुवा लनभनि पनुनह दँनै । 

 

 

 

 

 

िोधपुछहरू 

 

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 

 

 

 

  © 2020 कन््रक्सन इन्ड्री काउस्न्सल 

mailto:enquiry@cic.hk
http://www.hkcic.org/
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1. स्वशेष अनमुस्िहरू बाहके कन््रक्सन साइटमा प्रवेश गननका लास्ग कुन उमेरका कामदारहरूलाई स्नषधे गररएको छ ? 

a. 18 वषनभन्दा कम उमेरका जोकोही पस्न 

b. 19 वषनभन्दा कम उमेरका जोकोही पस्न 

c. 20 वषनभन्दा कम उमेरका जोकोही पस्न 

d. 21 वषनभन्दा कम उमेरका जोकोही पस्न 

 

2. बन्द वा सााँघरुो ठाउाँमा प्रवेश गननका लास्ग कुन समहूलाई अनमुस्ि हुन्छ ? 

a. इन्जीस्नयर 

b. कन्रक्सन सपुरभाइजर 

c. कन्रयाक्टर 

d. बन्द वा सााँघरुो ठाउाँमा प्रवेशका अनमुस्ि भएको जोकोही पस्न 

 

3. यस्द स्नम्न रासायस्नक लेबलहरूलाई रसायनहरूमा उल्लेख गरीएको छ भने यसमा कुन प्रकारको गणु-स्वशेषिा रहकेो हुन्छ ? 

a. ज्वलनशील 

b. स्वषाक्त 

c. हास्नकारक 

d. स्व्फोटक 

 

 

4. खिरनाक व्ि ुको स्हसाबमा ्प्रेड प्राइमर पेन्टको वगीकरण कुन हुन्छ ? 

a. खिरनाक व्ि ुNo.3 

b. खिरनाक व्ि ुNo.5 

c. खिरनाक व्ि ुNo.7 

d. मास्िको कुनै पस्न होइन 

 

5. प्राइमरी रङहरू (स्नलो र रािो) को समान अनपुािलाई स्मक्स गरे घोले पस्छ आउने रङ कुन हुन्छ ? 

a. पपनल 

b. हररयो 

c. सनु्िला 

d. कालो
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6. स्पगमेन्टको रङहरूलाई केमा छुट्याउन सस्कन्छ  

a. रािो र गैर-रािो 

b. पहलेों र गैर-पहलेों 

c. रङ र गैर-रङ 

d. स्नलो र गैर-स्नलो 

 

7. ब्रस्सङ लैकर ब्लुस्मङ हुने फुस्ल्लने को कारण के हो  

a. पेन्टको लेयरहरू धेरै मोटो भएकोले 

b. िापक्रम एकदमै धेरै भएकोले 

c. पेन्टमा आद्रिा मोइ्चर रहकेोल े

d. पेन्टमा ग्यास बबलहरू रहकेोल े

 

8. लैकरको पोस्लस्सङको मखु्य उद्देश्य लैकर गररएको सिहलाई के गनुनहुन्छ  

a. अझ बढी स्चल्लो बनाउने 

b. चमकलाई घटाउने 

c. बस्लयोपनालाई बढाउने 

d. टााँ्ने शस्क्तलाई बढाउने 

 

9. स्नम्न वेक्स मैन हरू मध्ये कुन ब्रस्सङ लैकरको सिहमा वेक्स दाग, असमान सहि र नघोस्लएका कणहरूलाई हटाउनका 

लास्ग उपयकु्त हुन्छ ? 

a. पे्ट वेक्स 

b. कोअसन कम्पाउण्ड 

c. वेक्स पोस्लश 

d. स्लस्क्वड िरल वेक्स 

 

10. स्नम्न पेन्टहरू मध्ये कुन पेन्टको सबैभन्दा कम सकु्ने गस्ि हुन्छ ? 

a. ्प्र ेपेन्ट 

b. इनामेल पेन्ट 

c. ब्रस्सङ लैकर 

d. स्क्लयर लैक
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11. ब्रस्सङ लैकर लगाउाँद ैगदान काठबाट स्नक्लने रेस्जन सार लाई पेन्ट कोटमा प्नबाट रोक्नका स्नस्म्ि स्सल प्राइमरको रूपमा 

स्नम्न पेन्टहरू मध्ये कुनलाई प्रयोग गनन सस्कन्छ ? 

a. एन्टी-टमानइट पेन्ट 

b. फ्ल्याट इनामेल पेन्ट 

c. शेलैक पेन्ट 

d. भस्ननस 

 

12. स्नम्न रङहरू मध्ये कुनको ्पेक्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंग्ि हुन्छ ? 

a. पपनल 

b. हररयो 

c. रािो 

d. पहलेों 

 

13. स्नम्न रङहरू मध्ये कुन कलडन रङ्गीन पेन्ट हो ? 

a. कालो 

b. सेिो 

c. खैरो 

d. रािो 

 

14. वडु (रेड) ्यान्डपपेरका स्नम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायस्मटर  भएको ्यान्ड ग्रानुल्स बालवुाका 

दानाहरू हुन्छ ? 

a. No. 100 

b. No. 120 

c. No. 150 

d. No. 180 

 

15. धेरै समयसाँग भण्डारण गररएको डबल साइजको के हुन्छ_______  

a. दगुनस्न्धि हुन्छ र स्ग्रज बन्छ 

b. दगुनस्न्धि हुन्छ र पस्सना आउाँछ 

c. सखु्खा हुन्छ र बाफ बनेर उड्छ 

d. सखु्खा हुन्छ र नरम बन्
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16. ररटाडनरको के कायन हुन्छ  

a. पेन्टमा भएको धलुोका कणहरूलाई हटाउने 

b. प्रयोग गररएको स्िनरको मात्रालाई कम गने 

c. पेन्टको लेयरहरूको सङ्ख्यालाई घटाउने 

d. पेन्टको ब्लसु्मङ फुस्ल्लने लाई कम गने 

 

17. बजारबाट खररद गररने पेन्ट ्के्रपर रङ उप्काउने औजार को सामान्य चौडाइ कस्ि हुन्छ_____  

a. 1 इन्च 

b. 2 इन्च 

c. 3 इन्च 

d. मास्िका सबै 

 

18. पेन्ट ्के्रपरको स्नम्न चौडाइहरू मध्ये कुन बजारमा खररद गनन कस्ठन छ ? 

a. 1 इन्च 

b. 2 इन्च 

c. 4 इन्च 

d. 7 इन्च 

 

19. स्प्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओस्डननेन्स घसुखोरी रोकिाम अध्यादशे अनसुार "लाभ" अन्िगनि के रहकेो हुन्छ _____ 

a. उपहार, कजान ििा सेवाहरू 

b. व्यस्क्तगि सेवाहरू मात्र 

c. कजानहरू मात्र 

d. कजान ििा सेवाहरू मात्र 

 

20. स्नम्न कायनहरू मध्ये कुन कायनले स्प्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओस्डननेन्स घसुखोरी रोकिाम अध्यादशे 9(3) 

लाई उल्लङ्घन गरेको मास्नन्छ ? 

a. कामदारहरूले कन््रक्सन साइटबाट सामग्रीहरू चोछनन् 

b. कामदारहरूले हास्जरी रेकडनमा काम गरेको स्दनको सङ्ख्यालाई बढाएर भन्छन ्

c. कामदारहरू जोस्खमपणून लगानीहरूमा संलग्न हुन्छन ्

d. कामदारहरूलाई फोनमा एपहरूमा गेम खेल्ने लि लागेको छ 

 

 

- प्रश्नपत्रको समास्ि - 


