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न्डस््िेमर 

CIC को लिलित अनमुलतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुन ैपलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट पनुरुत्पादन वा 

प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहकेा जानकािीिे सत्यता सलुनलित गनन उलित प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे 

पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग उपयकु्त स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन ि 

पाठकहरूिे कुन ैपलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिन ुवा 

लनभनि पनुनह दँनै । 
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1. मास्नसहरू उचाइबाट ख्न सक्न ेठाउँहरूका लास्ग बार लगाइएको हुनपुछछ । यसको उचाइ अस्नवायछ रूपमा कस्िभन्दा 

कम हुनहुुदँनै  

a. 300mm 

b. 600mm 

c. 900mm 

d. 1200mm 

 

2. सस्टछस्फकेट अफ स्फटनेस काम गनछका लास्ग ठीक अव्थामा रहकेो प्रमाणपत्र जारी गररएपस्छ स्नयकु्त गररएका 

स्नरीक्षकद्वारा एअर कम्पे्रसरको अको पनु: स्नरीक्षण कस्हले हुन्छ ? 

a. 6 मस्हनास्भत्र 

b. 12 मस्हनास्भत्र 

c. 18 मस्हनास्भत्र 

d. 26 मस्हनास्भत्र 

 

3. कायछ्थलमा काम गने कामदारले कडा खालका टोपीहरू लगाउनपुन ेकारण स्नम्न मध्ये कुन हो ? 

a. राम्रो दसे्खनका लास्ग 

b. हावाहुरी िथा वर्ाछलाई छेक्न 

c. टाउकोमा चोटपटक लाग्नबाट रोक्न 

d. कामदारहरूको स्भन्न-स्भन्न रैंक हरू सङ्केि गनछ 

 

4. खिरनाक व्ि ुको स्हसाबमा भस्नछसलाई कुन वगीकरणमा रास्खन्छ 

a. खिरनाक व्ि ुNo.3 

b. खिरनाक व्ि ुNo.5 

c. खिरनाक व्ि ुNo.7 

d. मास्थको कुनै पस्न होइन 

 

5. ज्वाइन्टहरूलाई स्फल गनछका लास्ग प्रयोग गररने स्जप्सम पाउडरको मखु्य कम्पोनेन्ट के हो_____   

a. क्यास्ससयम काबोनेट 

b. क्यास्ससयम ससफेट 

c. क्यास्ससयम अक्साइड 

d. आइरन(III) अक्साइड 
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6. सामान्यिया स्फलरमा प्रयोग हुने व्हाइट लाइम्टोन सेिो चनुढुङ्गा पाउडरको मखु्य कम्पोनेन्ट के हो_____ 

a. क्यास्ससयम ससफेट 

b. क्यास्ससयम काबोनेट 

c. क्यास्ससयम अक्साइड 

d. एसयसु्मस्नयम अक्साइड 

 

7. धेरै समयसँग भण्डारण गररएको डबल साइजको के हुन्छ______  

a. सखु्खा हुन्छ र बाफ बनेर उड्छ 

b. सखु्खा हुन्छ र नरम बन्छ 

c. दगुछस्न्धि हुन्छ र पस्सना आउँछ 

d. दगुछस्न्धि हुन्छ र स्ग्रज बन्छ 

 

8. स्भत्ताको प्ला्टरमा ्यान्डपेपर लगाउँद ैगदाछ पारम्पररक रूपमा कुन िहको वडु (रेड) ्यान्डपेपर प्रयोग गररन्छ ? 

a.  No. 40-50 

b.  No. 100-150 

c.  No. 190-200 

d.  No. 230-240 

 

9. सामान्य रोसड वालपेपरको चौडाइ कररब कस्ि हुन्छ_________  

a. 485mm (19 इन्च) 

b. 535mm (21 इन्च) 

c. 585mm (23 इन्च) 

d. 635mm (25 इन्च) 

 

10. सामान्य रोसड वालपेपरको लम्बाइ कररब कस्ि हुन्छ_________  

a. 5m (16.5 स्फट) 

b. 10 m (33 स्फट) 

c. 15 m (49.5 स्फट) 

d. 20 m (66 स्फट) 
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11. वालपेपर टाँ्नभुन्दा पस्हले सामान्यिया स्भत्ता वाल मा प्रयोग गररने पेन्ट कुन हो_______  

a. रोड मास्कछ ङ पेन्ट 

b. स्जन्क क्रोमेट प्राइमर 

c. टेक््चर बेस पने्ट 

d. भस्नछस 

 

12. कन््रक्सन स्नमाछण को समयमा कुन प्रकारको वालपेपर पे्टसँग सम्पकछ मा आउन सक्दनै ? 

a. PVC वालपेपर 

b. मेटास्लक वालपेपर 

c. भेसभेट वालपेपर 

d. मास्थको कुनै पस्न होइन 

 

13. हािद्वारा भस्नछस स्मक््चरका साथ डबल साइज स्फलरलाई सबैभन्दा उच्च दरमा स्नम्न मध्ये कुन सामग्रीहरूल ेसकु्ने 

समयलाई अझ कम गनछ सक्छन ्? 

a. डबल साइज 

b. स्जप्सम पाउडर 

c. व्हाइट लाइम्टोन सेिो चनुढुङ्गा पाउडर 

d. भस्नछस 

 

14. वडु (रेड) ्यान्डपपेरका स्नम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायस्मटर व्यास भएको ्यान्ड ग्रानसुस 

बालवुाका दानाहरू हुन्छ ? 

a. No. 100 

b. No. 120 

c. No. 150 

d. No. 180 

 

15. स्नम्न सामग्रीहरू मध्ये कुन सामग्रीको सबैभन्दा कम वाफ बनेर उड्न ेवाष्पीकरण गस्ि हुन्छ  

a. नाफ्था  

b. टपेन्टाइन 

c. स्थनर 

d. असकोहल 
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16. वालपेपर टाँ्दा स्नम्न प्रस्क्रयाहरू मध्ये कुन प्रस्क्रया सही छ ? 

a. भस्नछस लगाइएको प्ला्टरको सिहमा वालपेपर टाँ्न े

b. इमससन पेन्ट लगाइएको प्ला्टरको सिहमा वालपेपर टाँ्ने 

c. स्ड्टेम्पर लगाइएको प्ला्टरको सिहमा वालपेपर टाँ्न े

d. लाइम वाश लगाइएको प्ला्टरको सिहमा वालपेपर टाँ्ने 

 

17. पेन्ट ्के्रपर रङ उप्काउने औजार को स्नम्न चौडाइहरू मध्ये कुन बजारमा खररद गनछ कस्ठन छ ? 

a. 1 इन्च 

b. 2 इन्च 

c. 4 इन्च 

d. 7 इन्च 

 

18. वालपेपरलाई सकुाएपस्छ यस्द एअर बबलहरू भेटाइएमा त्यसलाई ठीक पानछका लास्ग के गररनपुछछ ? 

a. वालपेपरलाई पररविछन गन े

b. एअर बबलहरूलाई खोसनका स्नस्म्ि काट्नका लास्ग कटर प्रयोग गन ेर त्यसपस्छ कुनै उपचार नगन े

c. पे्टलाई स्छराउनका लास्ग स्सररन्ज सईु प्रयोग गने र त्यसपस्छ एअर बबलहरूलाई स्चसलो गराउन े

d. एअर बबलहरू भएका क्षेत्रहरूलाई ढाक्नका लास्ग सोझै नया ँवालपेपर प्रयोग गन े

 

19. कन््रक्सन इन्ड्रीमा घसुखोरीको कायछ गररएमा त्यसको पररणाम के हुन्छ ? 

a. कन््रक्सनको गणु्िरमा कमी आउँछ 

b. व्यापारको वािावरणमा सधुार आउँछ 

c. स्नष्पक्ष टेन्डररङको स्नमाछण हुन्छ 

d. कन््रक्सनको लागिमा कमी आउँछ 

 

20. स्प्रभेन्सन अफ ब्राइबरी ओस्डछनेन्स घसुखोरी रोकथाम अध्यादशे को दफा 9 उसलङ्घन गदाछ अस्धकिम दण्ड-

सजाय कस्ि हुन्छ_______  

a. 10 वर्छसम्म कैद 

b. 20 वर्छसम्म कैद 

c. $10,000 जररवाना र 1 वर्छसम्म कैद 

d. $500,000 जररवाना र 7 वर्छसम्म कैद 

 

- प्रश्नपत्रको समास्ि - 


