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1.

स्वशेष अनमु स्िहरू बाहेक कन््रक्सन साइटमा प्रवेश गननका लास्ग कुन उमेरका कामदारहरूलाई स्नषेध गररएको छ ?
a.
b.
c.
d.

18 वषनभन्दा कम उमेरका जोकोही पस्न
19 वषनभन्दा कम उमेरका जोकोही पस्न
20 वषनभन्दा कम उमेरका जोकोही पस्न
21 वषनभन्दा कम उमेरका जोकोही पस्न

2.

बन्द वा सााँघरु ो ठाउाँमा प्रवेश गननका लास्ग कुन समहू लाई अनमु स्ि हुन्छ ?
a. इन्जीस्नयर
b. कन्रक्सन सपु रभाइजर
c. कन्रयाक्टर
d. बन्द वा सााँघरु ो ठाउाँमा प्रवेशका अनम
ु स्ि भएको जोकोही पस्न

3.

यस्द स्नम्न रासायस्नक लेबलहरूलाई रसायनहरूमा उल्लेख गरीएको छ भने यसमा कुन प्रकारको गणु -स्वशेषिा रहेको हुन्छ ?
a.
b.
c.
d.

4.

खिरनाक व्िु को स्हसाबमा ्प्रेड प्राइमर पेन्टको वगीकरण कुन हुन्छ ?
a.
b.
c.
d.

5.

ज्वलनशील
स्वषाक्त
हास्नकारक
स्व्फोटक

खिरनाक व्िु No.3
खिरनाक व्िु No.5
खिरनाक व्िु No.7
मास्िको कुनै पस्न होइन

प्राइमरी रङहरू (स्नलो र रािो) को समान अनपु ािलाई स्मक्स गरे घोले पस्छ आउने रङ कुन हुन्छ ?
a.
b.
c.
d.

पपनल
हररयो
सन्ु िला
कालो

TPQ (Nepali)

1

6.

स्पगमेन्टको रङहरूलाई के मा छुट्याउन सस्कन्छ
a. रािो र गैर-रािो
b. पहेलों र गैर-पहेलों
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 रहेकोले
d. पेन्टमा ग्यास बबलहरू रहेकोले

8.

लैकरको पोस्लस्सङको मख्ु य उद्देश्य लैकर गररएको सिहलाई के गननहु ुन्छ
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 उपयक्त
ु हुन्छ ?
a.
b.
c.
d.

10.

पे्ट वेक्स
कोअसन कम्पाउण्ड
वेक्स पोस्लश
स्लस्क्वड िरल वेक्स

स्नम्न पेन्टहरू मध्ये कुन पेन्टको सबैभन्दा कम सक्ु ने गस्ि हुन्छ ?
a. ्प्रे पेन्ट
b. इनामेल पेन्ट
c. ब्रस्सङ लैकर
d. स्क्लयर लैक
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11.

ब्रस्सङ लैकर लगाउाँदै गदान काठबाट स्नक्लने रे स्जन सार लाई पेन्ट कोटमा प्नबाट रोक्नका स्नस्म्ि स्सल प्राइमरको रूपमा
स्नम्न पेन्टहरू मध्ये कुनलाई प्रयोग गनन सस्कन्छ ?
a.
b.
c.
d.

12.

एन्टी-टमानइट पेन्ट
फ्ल्याट इनामेल पेन्ट
शेलैक पेन्ट
भस्ननस

स्नम्न रङहरू मध्ये कुनको ्पेक्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंग्ि हुन्छ ?
a.
b.
c.
d.

पपनल
हररयो
रािो
पहेलों

13.

स्नम्न रङहरू मध्ये कुन कलडन रङ्गीन पेन्ट हो ?
a. कालो
b. सेिो
c. खैरो
d. रािो

14.

वडु (रे ड) ्यान्डपेपरका स्नम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायस्मटर भएको ्यान्ड ग्रानल्ु स बालवु ाका
दानाहरू हुन्छ ?
a.
b.
c.
d.

15.

No. 100
No. 120
No. 150
No. 180

धेरै समयसाँग भण्डारण गररएको डबल साइजको के हुन्छ_______
a. दगु नस्न्धि हुन्छ र स्ग्रज बन्छ
b. दगु नस्न्धि हुन्छ र पस्सना आउाँछ
c. सख्
ु खा हुन्छ र बाफ बनेर उड्छ
d. सख्
ु खा हुन्छ र नरम बन्
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16.

ररटाडनरको के कायन हुन्छ
a. पेन्टमा भएको धल
ु ोका कणहरूलाई हटाउने
b. प्रयोग गररएको स्िनरको मात्रालाई कम गने
c. पेन्टको लेयरहरूको सङ्ख्यालाई घटाउने
d. पेन्टको ब्लस्ु मङ फुस्ल्लने लाई कम गने

17.

बजारबाट खररद गररने पेन्ट ्क्रेपर रङ उप्काउने औजार को सामान्य चौडाइ कस्ि हुन्छ_____
a. 1 इन्च
b. 2 इन्च
c. 3 इन्च
d. मास्िका सबै

18.

पेन्ट ्क्रेपरको स्नम्न चौडाइहरू मध्ये कुन बजारमा खररद गनन कस्ठन छ ?
a.
b.
c.
d.

19.

स्प्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओस्डननेन्स घसु खोरी रोकिाम अध्यादेश अनसु ार "लाभ" अन्िगनि के रहेको हुन्छ _____
a.
b.
c.
d.

20.

1 इन्च
2 इन्च
4 इन्च
7 इन्च

उपहार, कजान ििा सेवाहरू
व्यस्क्तगि सेवाहरू मात्र
कजानहरू मात्र
कजान ििा सेवाहरू मात्र

स्नम्न कायनहरू मध्ये कुन कायनले स्प्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओस्डननेन्स घसु खोरी रोकिाम अध्यादेश 9(3)
लाई उल्लङ्घन गरे को मास्नन्छ ?
a.
b.
c.
d.

कामदारहरूले कन््रक्सन साइटबाट सामग्रीहरू चोछन न्
कामदारहरूले हास्जरी रे कडनमा काम गरे को स्दनको सङ्ख्यालाई बढाएर भन्छन्
कामदारहरू जोस्खमपणू न लगानीहरूमा संलग्न हुन्छन्
कामदारहरूलाई फोनमा एपहरूमा गेम खेल्ने लि लागेको छ

- प्रश्नपत्रको समास्ि -
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