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स्डक्िेमर 

 

CIC को लिलित अनुमलतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट 

पुनरुत्पादन वा प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहेका जानकािीिे सत्यता सुलनलित गनन उलित 

प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग उपयुक्त 

स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन  ि पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त 

पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिनु वा लनभनि पनुन ह ँदैन । 

 
 
 
 
 
 

 

सोधपुछहरू 

 

 

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपुछहरू हङकङ कन््रक्सन इन्ड्री रेड टेस््टङ सेन्टरलाई स्नम्न 

ठेगानामा सोध्न सस्कन्छ: 
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1. फ्लोर प्लानको पररस्ध (पेररस्मटर) स्नम्न छ: 

 

(a) 20M 

(b) 21M 

(c) 22M 

(d) 23M 

 

 

2. 60 डलर शलु्क लाग्ने एक-स्लटर पेन्टको सामान्य कभरेज 15 ्क्वायर स्मटर हनु्छ ।  20% पने्ट खेरा जानेछ भन्न े

कुरालाई ध्यानमा राख्दा प्रस्ि ्क्वायर स्मटरको वा्िस्वक लागि (मलू्य) कस्ि हुनेछ ? 

 

(a) 3 डलर 

(b) 4 डलर 

(c) 5 डलर 

(d) 6 डलर 

 

 

3. आयल-बेस पेन्ट (oil-base paint) प्रयोग गदााको समयमा "स्जआगआु (Jiagua)" को अर्ा के हुन्छ ? 

 

(a) कटन राउवेलले पेन्ट गन े

(b) पेन्ट ब्रसले पेन्ट गन े

(c) पेन्ट रोलरले पने्ट गन े

(d) पेन्ट ्प्रेयरले पने्ट गन े

 

 

4. आयल-बेस पेन्ट ब्रसको रौंलाई पानीमा डुबाएर राख्दा त्यो नसकु्नकुो कारण के हो ? 

 

(a) घाम (सयूाको स्करण) बाट नसकु्ने भएकोले 

(b) हावामा अस्क्सजनद्वारा अस्क्सडेसन नहुन ेभएकोले 

(c) पानीको कम िापक्रमको कारणले गदाा वाष्पीकरण नहुन ेभएकोले 

(d) िेज हावाले गदाा अलग-अलग भएको कारणल ेगदाा नसकु्न ेभएकोले 
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5. हङकङमा िल स्दइएका आयल-बेस पेन्टहरूको प्याकेजहरू मध्ये कुन प्याकेज उपलब्ध हुुँदनै ? 

 

(a) 3-टाएल (tael) ( 0.1 केस्ज) 

(b) 1-स्लटर 

(c) 2-स्लटर 

(d) 5-स्लटर 

 

 

6. जलप लगाउने घोल (mordant solution) को स्वशेषिा के हुन्छ ? 

 

(a) फलामको सिह (सरफेस) मा स्खया लाग्न स्दुँदनै 

(b) स्खया लाग्न नस्दने पेन्टलाई पािलो बनाइस्दन्छ 

(c) धािकुो सिहहरूबाट िेल स्मस्सएको फोहोरहरूलाई हटाउुँछ 

(d) ग्यालभानाइज्ड आइरन सिहमा टुँसाइ (adhesion) लाई बढाउुँछ 

 

 

7. िल स्दइएकाहरू मध्ये कसको सबैभन्दा बाक्लो सकेुको पेन्ट स्फल्म हुन्छ ? 

 

(a) शेलैक सोलसुन (shellac solution) 

(b) पोस्लउरेर्ेन पेन्ट (polyurethane paint) 

(c) ब्रस्सङ लैकर (brushing lacquer) 

(d) मस्ल्ट-कलर पेन्ट (multi-colour paint) 

 

 

8. रेस्जन (resin) लाई बगेर जानबाट रोक्नका स्नस्म्ि हाडावडुका लास्ग स्नम्न मध्ये कुन स्सलर पयााप्त हुन्छ ? 

 

(a) शेलैक सोलसुन (shellac solution) 

(b) इन्सेस्क्टसाइड सोलसुन (insecticide solution) 

(c) व्हाइट स्लड अन्डरकोट (white lead undercoat) 

(d) कोपल भास्नाश (copal varnish) 
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9. िल स्दइएका पेन्टहरू मध्ये कुन पेन्टको सबैभन्दा कम सकु्ने गस्ि हुन्छ:- 

 

(a) ल्याटेक्स इमल्सन पेन्ट (latex emulsion paint) 

(b) ब्रस्सङ लैकर (brushing lacquer) 

(c) मस्ल्ट-कलर पेन्ट (multi-colour paint) 

(d) रेड स्लड प्राइमर पेन्ट (red lead primer paint) 

 

 

10. िोस्कएको अनपुािमा स्मक्स गरे (स्मसाइए) पस्छ, 2-प्याक पेन्ट के हुन्छ ? 

 

(a) नरम हुन्छ 

(b) गाडा (कडा) हुन्छ 

(c) िरलीकृि हुन्छ 

(d) वाष्पीकृि हुन्छ 

 

 

11. फनेल केस्सङ (funnel casing) लाई सामान्यिया केले पेन्ट गररएको हुन्छ ? 

 

(a) क्षार (अल्काइली)-प्रस्िरोधात्मक प्राइमर पेन्ट 

(b) िाप (स्हट)-प्रस्िरोधात्मक प्राइमर पेन्ट 

(c) अम्ल (एस्सड)-प्रस्िरोधात्मक प्राइमर पेन्ट 

(d) उच्च कडा (abrasive) टपकोट पेन्ट 

             

 

12. ओल्ड-आयल गोल्ड साइज (old-oil gold size) को बेस के हुन्छ ? 

 

(a) वाटर बेस (water base) 

(b) आयल बेस (oil base) 

(c) नाइरस बेस (nitrous base) 

(d) अस्मनो बेस (amino base) 
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13. सरुक्षा जतु्ताको प्रयोग केका लास्ग गररन्छ ? 

 

(a) स्हड्ने गस्ि बढाउन 

(b) छालाको रोग लाग्नबाट बचाउन 

(c) खटु्टालाई चोटपटक लाग्नबाट सरुक्षा स्दन 

(d) रूपरङमा सधुार ल्याउन 

 

        14. मस्ल्ट-कलर पेन्ट लगाउने स्नम्न प्रस्क्रयाहरूलाई स्मलाएर राख्नहुोस:्- 

 

A. मस्ल्ट-कलर पेन्टको काम सक्ने 

B. सफेस स्सलर लगाउने 

C. पेन्ट स्फलरले स्फस्लङ-अप गने 

D. इमल्सन पेन्टले अन्डरकोस्टङ गने 

 

(a) A、B、C、D 

(b) A、D、C、B 

(c) C、D、A、B 

(d) B、C、D、A 

 

15. कटन-केस्लको प्याड (cotton-calico pad) ले लैकर पोस्लस्सङको मखु्य उद्दशे्य लैकर गररएको 

सिहलाई के गनुा हुन्छ ? 

 

(a) अझ बढी स्चल्लो बनाउने 

(b) चमकलाई बढाउने 

(c) बस्लयोपनालाई बढाउने 

(d) टुँसाइलाई बढाउने 

 

16. पेपरह्यास्न्गङभन्दा पस्हला स्भत्तामा पस्हलो प्लम्ब लाइन लगाउने सही स्वस्ध स्नम्नको माध्यमबाट हुन्छ: 

 

(a) स््पररट लेभल (a spirit level) 

(b) काठको कुना (a timber edge) 

(c) कामदारले हरेेर (eyesight of a workman) 

(d) डोर फे्रमबाट प्रोजेक्सन (projection from a door frame) 



TPA (Nepali)        5  

 

17. आुँखामा केही कुरा स्छरेमा के गनुापछा ? 

 

(a) हािले आुँखालाई स्मच्नपुछा 

(b) त्यसपस्छ सरुक्षा च्मा लगाउनपुछा 

(c) सफा पानी आुँखामा छ्याप्नपुछा 

(d) आुँखालाई बन्द गनुापछा र मद्दि माग्नपुछा 

 

18. वस्का ङ प्लेटफमासुँगैको टोबोडाको उचाइ स्नम्नभन्दा कम हुनहुुुँदनै: 

(a) 125 mm 

(b) 150 mm 

(c) 175 mm 

(d) 200 mm 

 

19. अस्धकाांश पेन्ट िर्ा स्िनीहरूको घोलकहरूलाई स्नम्न िररकामा वगीकरण गररन्छ: 

 

(a) खिरनाक व्ि ुNo.3 

(b) खिरनाक व्ि ुNo.5 

(c) खिरनाक व्ि ुNo.7 

(d) खिरनाक व्ि ुNo.9 

 

20. टुल बक्स टुल (Tool Box Talk) को उद्दशे्य स्नम्न हो: 

 

(a) कामदारहरूलाई सफ्ट स्रांक उपलब्ध गराउन 

(b) कामदारहरूलाई स्वश्रामसमयको समयिास्लका स्मलाउन 

(c) कामको प्रगस्ि ररपोटा गना 

(d) सरुक्षा अभ्यासका बारेमा कामदारहरूलाई सांस्क्षप्तमा स्ववरण स्दन 


