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1.

स्काफोल्ड प्लेटफमर्मा जडान ग�रएको स्कटर्बोडर्को उचाइ अिनवायर् �पमा कितभन्दा कम ह�नहु द�ँ ैन_____
a. 125 mm
b. 150mm
c. 175 mm
d. 200mm

2.

बन्द वा साँघरु ो ठाउँमा प्रवेश गनर्का लािग कुन समहू लाई अनमु ित ह�न्छ ?
a. इन्जीिनयर
b. कन्ट्रक्सन सपु रभाइजर
c. कन्ट्रयाक्टर
d. बन्द वा साँघरु ो ठाउँमा प्रवेशका अनम
ु ित भएको जोकोही पिन

3.

यिद िनम्न रासायिनक लेबलह�लाई रसायनह�मा उल्लेख गरीएको छ भने यसमा कुन प्रकारको गणु -िवशेषता रहेको
ह�न्छ ?
a. िवस्फोटक
b. ज्वलनशील
c. िवषा�
d. हािनकारक

4.

यिद िनम्न रासायिनक लेबलह�लाई रसायनह�मा उल्लेख गरीएको छ भने यसमा कुन प्रकारको गणु -िवशेषता रहेको
ह�न्छ ?
a. िवस्फोटक
b. ज्वलनशील
c. िवषा�
d. हािनकारक

5.

िनम्न सङ्के तह� मध्ये कुनले किन्क्रटलाई जनाउँछ ?
a. A
b. B
c. C
d. D
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6.

तल िदइएका पेन्टह�को कुन समहू लाई िमक्स गनर् घोल्न सिकन्छ ?
a. टेक्सचडर् ल्याटेक्स पेन्ट र इमल्सन पेन्ट
b. इमल्सन पेन्ट र पोिलउरे थने कोिटङ
c. इमल्सन पेन्ट र आयल-बेस्ड पेन्ट
d. इपोक्सी कोिटङ र आयल-बेस्ड पेन्ट

7.

िनम्न रङह� मध्ये कुन कलडर् रङ्गीन पेन्ट हो ?
a. रातो
b. कालो
c. सेतो
d. खैरो

8.

वडु (रे ड) स्यान्डपेपरका िनम्न मोडलह� मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायिमटर भएको स्यान्ड ग्रानुल्स बालवु ाका
दानाह� ह�न्छ ?
a. No. 100
b. No. 120
c. No. 150
d. No. 180

9.

िनम्न सामग्रीह� मध्ये कुन सामग्रीको सबैभन्दा कम वाफ बनेर उड्ने गित ह�न्छ
a. नाफ्था
b. िथनर
c. अल्कोहल
d. टप�न्टाइन

10.

िनम्न पेन्टह� मध्ये कुन पेन्टको सबैभन्दा कम सक्ु ने गित ह�न्छ ?
a. स्प्रे पेन्ट
b. इनामेल पेन्ट
c. ब्रिसङ लैकर
d. िक्लयर लैकर
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11.

आयल-बेस्ड पेन्ट प्रयोग गदार् पेन्टको स्व�प फै लने मख्ु य कारण के हो_______
a. ब्रसको टाउको धेरै सानो छ
b. पेन्टलाई असमान त�रकामा पेन्ट ग�रएको छ
c. रङ धेरै डाकर् गाढा छ
d. थिपएको िथनरको मात्रा एकदमै धेरै छ

12.

आयल-बेस्ड पेन्टको गाढापना एकदमै गाढा ह�दँ ा त्यसले सिजलैसँग के गराउँछ_________
a. खिु म्चने �रन्कल
b. नघोिलएका कणह�
c. ग्याप
d. �यािकङ चिकर् ने

13.

आयल-बेस्ड पेन्ट प्रयोग गदार् बेस तथा टप कोटको रङ िकन फरक ह�न्छ ?
a. यो पेन्टको छे क्ने शि�लाई बढाउनका लािग हो
b. यो पेन्टको टाँिसने शि�लाई बढाउनका लािग हो
c. यो पेन्टह�को लेयरलाई जाँच गनर् सिजलो बनाउनका लािग हो
d. यो पेन्टको सतहलाई िचल्लो बनाउनका लािग हो

14.

िनम्न रङह� मध्ये कुनको स्पेक्ट्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंग्थ ह�न्छ ?
a. पपर्ल
b. रातो
c. पहेलों
d. ह�रयो

15.

तल िदइएका पेन्टह�को समहू लाई िमक्स गनर् घोल्न सिकन्न ?
a. टेक्सचडर् ल्याटेक्स पेन्ट र इमल्सन पेन्ट
b. िक्लयर लैकर पेन्ट र ब्रिसङ लैकर
c. ग्लोस ल्याटेक्स पेन्ट र आयल-बेस्ड पेन्ट
d. भिनर्स र आयल-बेस्ड पेन्ट
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16.

िनम्न सङ्के तह�ले के जनाउँछ ?
a. काठ वड
ु
b. इट्टा िब्रक
c. िसमेन्ट बालव
ु ा
d. किन्क्रट

17.

ग�ङ्गो वस्तहु � उठाउँदा तल िदइएका िविधह� मध्ये कुन िविध राम्रो ह�न्छ ?
a. िलफ्ट गनर्का लािग मािथ उठाउँदा झक्ु ने मद्रु ालाई कम गन�
b. सहयोगका लािग अन्य कन्स्ट्रक्सन कामदारह�लाई खोज्ने
c. सहयोगका लािग मेिशनलाई प्रयोग गनर् प्रयास गन�
d. आफ्नो बल देखाउन आफै एक्लै त्यसलाई उठाउन प्रयास गन�

18.

सरफे स सतह मा िफिलङ र प्यािचङ अपका लािग कस्ता प्रकारका औजारह� प्रयोग ग�रनपु छर् ?
a. पेिन्टङ ट्रोवेल
b. िफिलङका लािग िस्टल प्लेट
c. पेन्ट स्क्रेपर रङ उप्काउने औजार
d. मािथका सबै

19.

िप्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओिडर्नेन्स घसु खोरी रोकथाम अध्यादेश को दफा 9 उल्लङ्घन गदार् अिधकतम दण्डसजाय कित ह�न्छ__________
a. 10 वषर्सम्म कै द
b. 20 वषर्सम्म कै द
c. $10,000 ज�रवाना र 1 वषर्सम्म कै द
d. $500,000 ज�रवाना र 7 वषर्सम्म कै द

20.

िनम्न कथनह� मध्ये कुन "सगु र-कोटेड ट्रयाप" को उदाहरण हो ?
a. िश�ालाई िनरन्तरता िदनका लािग व्यि�ले आफै शल्ु क भ�
ु ानी गछर्
b. व्यि�ले खाएको शल्ु कलाई आफै भ�
ु ानी गछर्
c. व्यि�ले यात्रामा लागेको शल्ु कलाई आफै भ�
ु ानी गछर्
d. व्यि�ले आफू मातहत वा मिु नका कमर्चारी वा व्यवसायसँग सम्बिन्धत अन्य कुनै व्यि�सँग िनजी �पमा छुट वा
सेवालाई स्वीकार गछर्
- प्र�पत्रको समाि� -
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