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1.

500mL भन्दा बढी �मताका खतरनाक रसायनह�मा लेबल लगाइएको �ेत्र कितभन्दा कम ह�नहु द�ँ नै ______
a. 100mm x 100mm
b. 100mm x 150mm
c. 100mm x 200mm
d. 150mm x 200mm

2.

िनमार्ण स्थलह� (सरु �ा) िनयमावली अनसु ार, कसलाई कडा खालका टोपीह� िबना कन्स्ट्रक्सन साइटमा
प्रवेश गनर् िनषेध ग�रएको छ ?
a. कन्ट्रक्सन वकर् रह�
b. टेिक्निसयनह�
c. इन्जीिनयरह�
d. जोकोही पिन

3.

यिद तपाईको
ं आँखाको कुनै बा� वस्तु परे मा तपाईलें के गनर्पु छर् _______
a. आफ्नो आँखाह�लाई सफा गनर्का लािग पानी प्रयोग गनर्पु छर्
b. आफ्नो आँखाह�लाई िमचेर िथच्नका लािग आफ्नो हातको पछािडको भाग प्रयोग गनर्पु छर्
c. तत्कालै सरु �ा चस्मा गगल्स लगाउनपु छर्
d. जोडसँग आफ्नो आँखाह� बन्द गरे र मद्दत माग्नपु छर्

4.

कायर्स्थलमा काम गन� कामदारले कडा खालका टोपीह� लगाउनपु न� कारण िनम्न मध्ये कुन हो ?
a. राम्रो देिखनका लािग
b. हावाह�री तथा वषार्लाई छे क्न
c. टाउकोमा चोटपटक लाग्नबाट रोक्न
d. कामदारह�को िभन्न-िभन्न रैं क पद ह� सङ्के त गनर्

5.

माथी सापे� आद्रर्ता_______ उपय�
ु छै न जब िभ�ामा पानीमा आधा�रत बा� रंगलाई िचित्रत गछर् ।
a. 35%
b. 45%
c. 65%
d. 85%
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6.

वाटर-बेस्ड एक्स्टे�रयर पेन्टलाई िसधै कुन सतह मा रोल गनर् सिकन्छ_______
a. िससाको सतह
b. प्लािस्टकको सतह
c. िखया लागेको सतह
d. मािथको कुनै पिन होइन

7.

घोलेको िमक्स_____गरे को के ही घण्टा पिछ 2-प्याक पेन्टह� के ह�न्छन्
a. कडा ह�दँ ै जान्छन्
b. तरल बन्दै जान्छन्
c. बाफ बनेर उढ्दै जान्छन्
d. पेन्टको सतहमा चमकको लेयर थप्छ

8.

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

9.

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

10.

इमल्सन पेन्ट प्रयोग गदार् सापेि�त आद्रताको कुन स्तरभन्दा मािथ अनपु य�
ु ह�न्छ ?
a. 35%
b. 45%
c. 65%
d. 85%
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11.

घाम लागेको अवस्थामा इमल्सन पेन्ट पनु : लगाउनका लािग कम्तीमा पिन कित समय पखर्नपु न� ह�न्छ
a. 2 घण्टा
b. 6 घण्टा
c. 8 घण्टा
d. 9 घण्टा

12.

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

13.

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

14.

साइन-लेटर ह� लेख्दा वणर्मालाका िनम्न समहू ह� मध्ये कुनको सबैभन्दा दरु ी ह�नपु छर् ?
a. H E
b. A T
c. S B
d. D F

15.

काठको आद्रताले पेन्टको टाँिसने शि�लाई असर गन�छ । िगलोपना को मात्राको दर कितभन्दा बढी ह�नहु द�ँ नै :
a. 12% - 15%
b. 22% - 25%
c. 32% - 35%
d. 42% - 45%
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16.

आयल-बेस्ड पेन्ट तल िदइएका मध्ये कुनका लािग अनपु य�
ु ह�न्छ______
a. परु ानो पेन्ट लगाएको सतह सरफे स
b. नयाँ तयार ग�रएको धातु मेटल को सतह
c. नयाँ तयार ग�रएको काठ वड
ु को सतह
d. नयाँ प्लास्टर ग�रएको सतह

17.

बजारबाट ख�रद ग�रने पेन्ट स्क्रेपर रङ उप्काउने औजार को सामान्य चौडाइ कित ह�न्छ______
a. 1 इन्च
b. 2 इन्च
c. 3 इन्च
d. मािथका सबै

18.

िसन्थेिटक पेन्ट (िसन्थेिटक इनामेल) का लािग पेन्ट ब्रस बनाउनका लािग कस्तो प्रकारको सामग्री प्रयोग ग�रन्छ ?
a. खरायोको रौ ँ
b. ब्वाँसोको रौ ँवल्ु फ फर
c. िब्रस्टल सँगु रु वा भालक
ु ो रौ ँ
d. बाख्राको रौ ँ

19.

िप्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओिडर्नेन्स घसु खोरी रोकथाम अध्यादेश अनसु ार "लाभ" अन्तगर्त के रहेको ह�न्छ______
a. उपहार, कजार् तथा सेवाह�
b. व्यि�गत सेवाह� मात्र
c. कजार्ह� मात्र
d. कजार् तथा सेवाह� मात्र

20.

कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा घसु खोरीको कायर् ग�रएमा त्यसको प�रणाम के ह�न्छ ?
a. व्यापारको वातावरणमा सध
ु ार आउँछ
b. कन्स्ट्रक्सनको गण
ु स्तरमा कमी आउँछ
c. िनष्प� टेन्ड�रङको िनमार्ण ह�न्छ
d. कन्स्ट्रक्सनको लागतमा कमी आउँछ
- प्र�पत्रको समाि� -
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