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1.

मास्नसहरू उचाइबाट ख्न सक्ने ठाउँहरूका लास्ग बार लगाइएको हुनपु छछ । यसको उचाइ अस्नवायछ रूपमा कस्िभन्दा
कम हुनहु दुँ नै
a. 300mm
b. 600mm
c. 900mm
d. 1200mm

2.

उचाइमा काम गदाछ ्ट्यान्डडछ ्कटछबोडछको न्यनू िम उचाइ कस्ि हुनपु छछ ?
a. 2m
b. 3m
c. 4m
d. 5m

3.

कायछ्थलमा काम गने कामदारले कडा खालका टोपीहरू लगाउनपु ने कारण स्नम्न मध्ये कुन हो ?
a. राम्रो देस्खनका लास्ग
b. हावाहुरी िथा वर्ाछलाई छे क्न
c. टाउकोमा चोटपटक लाग्नबाट रोक्न
d. कामदारहरूको स्भन्न-स्भन्न रैं क हरू सङ्के ि गनछ

4.

यस्द िपाईको
ं आँखाको कुनै बाह्य व्िु परे मा िपाईलें के गनछपु छछ _____
a. आफ्नो आँखाहरूलाई स्मचेर स्थच्नका लास्ग आफ्नो हािको पछास्डको भाग प्रयोग गनछपु छछ
b. ित्कालै सरु क्षा च्मा गगल्स लगाउनपु छछ
c. जोडसँग आफ्नो आँखाहरू बन्द गरे र मद्दि माग्नपु छछ
d. आफ्नो आँखाहरूलाई सफा गनछका लास्ग पानी प्रयोग गनछपु छछ

5.

िल स्दइएका पेन्टहरूको कुन समहू लाई स्मक्स गनछ घोल्न सस्कन्छ ?
a. इमल्सन पेन्ट र आयल-बे्ड पेन्ट
b. इपोक्सी कोस्टङ र आयल-बे्ड पेन्ट
c. इमल्सन पेन्ट र पोस्लउरे थेन 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 सामग्रीहरूले सक्ु ने
समयलाई अझ कम गनछ सक्छन् ?
a. डबल साइज
b. स्जप्सम पाउडर
c. व्हाइट लाइम्टोन सेिो चनु ढुङ्गा पाउडर
d. भस्नछस

7.

धेरै समयसँग भण्डारण गररएको डबल साइजको के हुन्छ ______
a. सख्
ु खा हुन्छ र बाफ बनेर उड्छ
b. सख्
ु खा हुन्छ र नरम बन्छ
c. दगु छस्न्धि हुन्छ र पस्सना आउँछ
d. दगु छस्न्धि हुन्छ र स्ग्रज बन्छ

8.

इमल्सन पेन्ट प्रयोग गदाछ सापेस्क्षि आद्रिाको कुन ्िरभन्दा मास्थ अनपु यक्त
ु हुन्छ ?
a. 35%
b. 45%
c. 65%
d. 85%

9.

इमल्सन पेन्ट कुन सिह सरफे स मा प्रयोग गनछका लाई उपयक्त
ु हुन्छ
a. स्खया लागेको फलाम
b. बास्हरी टाइल वाल
c. स्भस्ि डबल साइज स्फलर सरफे स
d. बास्हरी कस्न्िट वाल

10.

स्नम्न रङहरू मध्ये कुनको ्पेक्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंग्थ हुन्छ ?
a. पपछल
b. हररयो
c. रािो
d. पहेलों
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11.

स्नम्न सङ्के िहरू मध्ये कुनले कस्न्िटलाई जनाउँछ ?
a. A
b. B
c. C
d. D

12.

वडु (रे ड) ्यान्डपेपरका स्नम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायस्मटर (व्यास) भएको ्यान्ड ग्रानल्ु स
बालवु ाका 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. वड
ु काठ स्सल प्राइमर
d. अल्कालाइन रे स्स्टेन्ट क्षारीय प्रस्िरोधी स्सल प्राइमर

14.

घाम लागेको अव्थामा इमल्सन पेन्ट पनु , लगाउनका लास्ग कम्िीमा पस्न कस्ि समय पखछनपु ने हुन्छ ?
a. 2 घण्टा
b. 6 घण्टा
c. 8 घण्टा
d. 9 घण्टा

15.

स्नम्न सङ्के िहरूले के जनाउँछ ?
a. काठ वड
ु
b. इट्टा स्िक
c. स्समेन्ट बालव
ु ा
d. कस्न्िट
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16.

स्पगमेन्टको रङहरूलाई के मा छुट्याउन सस्कन्छ
a. रािो र गैर-रािो
b. रङ र गैर-रङ
c. पहेलों र गैर-पहेलों
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. फे दर 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 घसु खोरी रोकथाम अध्यादेश उल्लङ्घन गरे बापि बचावको रूपमा स्नम्न कथनहरू
मध्ये कुनलाई प्रयोग गनछ सस्कन्छ ?
a. स्शक्षालाई स्नरन्िरिा स्दनका लास्ग व्यस्क्तले आफै शल्ु क भक्त
ु ानी गछछ
b. व्यस्क्तले खाएको शल्ु कलाई आफै भक्त
ु ानी गछछ
c. व्यस्क्तले खेलकुदका स्ियाकलापहरूका लास्ग खचछलाई आफै भक्त
ु ानी गछछ
d. एजेन्डा र पेशागि व्यवहारको सेट । घस
ु स्लने व्यस्क्तसँग यो कायछ गनछका लास्ग वा्िस्वक शस्क्त छै न

20.

स्प्रभेन्सन अफ िाइबरी ओस्डछनेन्स को दफा 9 उल्लङ्घन गदाछ अस्धकिम दण्ड-सजाय कस्ि हुन्छ_____
a. 10 वर्छसम्म कै द
b. 20 वर्छसम्म कै द
c. $10,000 जररवाना र 1 वर्छसम्म कै द
d. $500,000 जररवाना र 7 वर्छसम्म कै द

- प्रश्नपिको समास्ि -
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