
 

 

लोक सेवा आयोग महत्वपुर्ण प्रशनहरु  

श्रावर् २०७७ 

  

१. बाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित मदन भण्डारी स्वास््य पवज्ञान प्रततष्ठानको 
उिकुलिततमा कसलाई तनयुक्त गररयो ?  

➢ प्रा.डा. ववश्वराज जोशी 

(वाग्मती प्रदेशको २०७७ साउन १४ को िन्त्रििररषद् बैठकले जोशीलाई चार वषषका लागग 
प्रततष्ठानको उिकुलिततिा तनयुक्त गरेको । २०७६ जेठमा प्रदेशसभाले प्रततष्ठान 
सञ्चालनसम्बरधी पवधेयक िाररत गरेसंगै प्रततष्ठान स्थािनाको बाटो खुलेको गथयो।) 
 

२. स्टेफेन टाटाब कुन खेलसँग सम्बन्त्रधत खेलाडी हुन ्?   

➢ फुटबल 

(सन ्१९९० िा भएको फफफा पवश्वकििा क्यािरुनलाई क्वाटषर फाइनलसम्म िुयाएका टोलीका 
िूवषकप्तान टाटावको ५७ वषषको उिेरिा सन ्२०२० अगस्टिा तनधन भएको। सो पवश्वकििा 
टाटावको कप्तानीिा क्यािरुनले शानदार खेल प्रस्तुत गरेको। अजेन्त्रटना, रोिातनया र 
कोलन्त्म्बयालाई हराएर सो पवश्वकिमा क्यािरुनले सनसनी िच्चाएको गथयो ।) 
 

३. आगथषक वषष २०७६/०७७ सम्म प्रत्येक नेिालीको भागमा सरकारी ऋण कतत िुगेको छ?  

➢ रु. ४२ हजार छ सय 

(नेिाल सरकारको ऋण दातयत्व िौने १३ खबष रुिैयाँ िुगेको। सरकारको २०७७ असार 
मसारतसम्ििा आरतररक ऋण छ खबष ६७ अबष रुिैयाँ र बाह्य ऋण छ खबष १४ अबष रुिैयाँ 
िुगेको हो । सरकारले गत आगथषक वषषसम्म प्राप्त ऋण तथा भुक्तान गरेको साँवासमेत हहसाब 
गदाष ततनष बाँकी कल ऋण १२ खबष ८१ अबष रुिैयाँ िुगेको।) 
(त्याङ्क पवभागका अनुसार हाल नेिालको जनसङ््या तीन करोड ३८ हजार िुगेको छ । कुल 
ऋणलाई जनसङ््यासँग तुलना गदाष प्रत्येक नेिालीको भागमा ४२ हजार छ सय रुिैयाँ सरकारी 
ऋण िुगेको छ। यसखालको ऋणमा सरकारद्वारा हरेक वषष बजेटिै व्यवस्था गरेर ऋणको साँवा-
व्याज भुक्तानी गने गरररछ ।) 
 



 

 

४. रान्त्ष्िय िरीक्षा बोडषले तयार गरेको कक्षा ११ को िरीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थािन, मूल्याङ्कन, 

नततजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कायषपवगध, २०७७ अनुसार कक्षा ११ मा ललइने िरीक्षालाई के 
नामकरण गररएको छ ? 

➢ माध्यममक मशक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसीई)  
(कायषपवगधअनुसार पवद्यालयले दैतनक हान्त्जरी अलभलेख राखु्निने तथा तनयलमततफष  कम्तीमा ७० 
प्रततशत हान्त्जरी भएका पवद्याथीलाई माि पवद्यालयबाट ललइने अन्त्रतम िरीक्षामा सहभागी 
गराउनुिने उल्लेख । अब कक्षा ११ को िरीक्षा बोडषले तोकेको िािदण्ड अनुसार हरेक वषषको 
जेठको तेस्रो हप्तादेखख िरीक्षा सञ्चालन गनुषिनेछ।) 
 

५. इरडोनेलसयाको हालको राजधानी िररवतषन गरी कहाँ साने तनणषयभएको छ?  

➢ बोर्नणयो 

(सन ्२०१९ अगस्ट १८ िा राजधानी साने प्रस्ताव गररएको र सन ्२०१९ अगस्ट २७ मा 
प्रस्तावउिर तनणषय भएको ।) 
 

६. मन्त्रििररषद्को २०७७ साउन १९ को बैठकले लगानी बोडषको प्रमुख कायषकारी अगधकृतमा 
कसलाई तनयुक्त गने तनणषय गयो ?  

➢ सुशील भट्ट 

 

७. हाल नेिालमा पिछडडएको क्षेिमा सूचीकृत स्थानीय तह कतत रहेका छन ्? 

➢ ५७ (57) 
 

८. लललतिुर महानगरिाललकामा साइकल लेनको शुभारम्भ कहहले गररएको हो ?  

➢ ववक्रम संवत ्२०७६ पङ्मसर १५ 

 

९. अमेररकाले संयुक्त राष्िसङ्घीय मानवअगधकार िररषद्बाट अलग हुने घोषणा कहहले गरेको हो 
?  

➢ 3 सन ्२०१८ जुन १९ 

 

 



 

 

१०. कान्त्रतिुर टेलललभजनबाट प्रसाररत ररयाललटी शो कमेडी च्यान्त्म्ियनको िहहलो संस्करणको 
उिागध न्त्जत्ने प्रततभा को हुन ्?  

➢ धादिङका दहमेश पन्त 

 

११. नेिालमा तनवाषचन हदवस कहहले मनाइरछ ?  

➢ फागुन ७ 

(पवसं २०७६ फागुन ७ गते चौथो तनवाषचन हदवस मनाइएको। पवस २०१५ मा िहहलो बहुदलीय 
संसदीय तनवाषचन सुरु भएको हदनको सम्झनामा तनवाषचन हदवस मनाउन थाललएको ।)   
 

१२. संयुक्त राष्िसङ्घद्वारा शरणाथी र आप्रवासीसम्बरधी िहहली सम्मेलन कहहले आयोजना 
गररयो ?  

➢ सन ्२०१६ सेप्टेम्बर 

 

१३. रान्त्ष्िय योजना आयोग र युतनसेफद्वारा संयुक्त रुिमा गररएको अध्ययन अनुसार नेिालमा 
हाल उत्िादनशील अथाषत ्१४ देखख ६४ वषष उमेर समूहको जनसङ््याको हहस्सा कतत रहेको छ ?  

➢ ६२.६८ प्रर्तशत 

 

१५. प्रधानमरिी केिी शमाष ओलीद्वारा सबै मरिीहरूसँग िहहलोिटक कायषसम्िादन सम्झौता 
कहहले गररएको हो ?  

➢ 3 ववसं २०७६ साउन १५ 

(सम्झौताको आधार वापषषक बजेट र सरकारको नीतत तथा कायषक्रम रहेको। - करारअनुसार काम 
भए नभएको अनुगमन प्रधानमरिी कायषलयले गने।) 
 

१६. इरडो-प्यालसफफक रणनीतत कुन देशको नेततृ्वमा सम्चाललत कायषकम हो ? 

➢ अमेररका  
(पवश्व अथषराजनीततमा चीनको उदय भएसगै एलसयाली अथष राजनीततमा अमेररकी प्रभुत्व कायम 
गने उद्देश्यसाथ अिेररकाद्वारा अवलम्बन गररएको वैदेलशक नीतत । 
 

 

 



 

 

१७. समललङ्गी यौन सम्बरध राखे्नलाई ढङ्गाले हहकाएर मानष सफकने कडा व्यवस्थासहहतको नयाँ 
इस्लालमक (सररया) कानून लागू गने राष्ि कुन हो ?  

➢ ब्रुनाई, सन ्२०१९ अवप्रल ३ 

 

१८. चगचषत अनलाइन गेम िब्जी' का डडजाइनर को हुन ? 

➢ ब्रेन्डन ग्रिन  

(यो खेल सन ्२०१७ माचषदेखख सुरु भएको। िीयुबीजी (िब्जी) को िूरा रूि प्लेयर अननोरस ्
ब्याटल ग्राउरड' हो ।) 
 

१९. संयुक्त राष्िसङ्घीय वातारणसम्बरधी 'िृ् वी' िुरस्कार प्राप्त गने नेिाली प्रततभा को हुन ्?  

➢ सोर्नका मानन्धर  

(सन ्२०१९ सेप्टेम्बर २६ मा रयुयोकष मा आयोन्त्जत 'िृ् वी सिारोह'को अवसरिा प्रदान गररएको ।) 
 

२०. प्रथम एलसयाली सभ्यता संवाद सम्मेलन कहहले र कहाँ आयोजना गररयो ? 

➢ सन ्२०१९ म,े बेइजजङ (चीन) 
 

२१. कुन चरालाई ित्नीव्रता चरा भनी गचतनरछ ? 

➢ राजधनेश  

(संरक्षक्षत िक्षीको सूचीमा रहेको यो चराको सङ््या नेिालघर १५० जतत रहेको अनुिान । गुँड 
तनमाषण तथा ओथारो प्रफक्रयामा रोचक र अनौठो स्वभाव देखाउने राजधनेशले ठूला, बूढा रूखको 
टोड्कामा गँड बनाउँछ। अण्डा िारेितछ िोथीलाई भाले राजधनेशले बच्चा नहुकुजेलसम्म 
टोड्कोलभि रहेको गुँडमा नै थुनेर रा्छ । ओथारो अवगधभर िोथीलाई र बच्चा तनस्केितछ 
बच्चालाई समेत भालेले तनयलमत रूिमा बाहहरबाट आहारा खुवाउने गछष ।) 
 

२२. 'सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बरध सहकाररता, सहअन्त्स्तत्व 

र समरयको लसद्धारतमा आधाररत हुनेछ' भनी संपवधानको कुन धारामा उल्लेख छ? 

➢ धारा २३२  

 

 



 

 

२३. प्रस्तापवत चराङ पवमानस्थल कहाँ िदषछ ?  

➢ मुस्ताङ 

 

२४. पवश्वमै देशको राजधानी सहरबाट सबैभरदा तनकटमा अवन्त्स्थत रान्त्ष्िय तनकुञ्ज कुन हो?  

➢ मशवपुरी राजरिय र्नकुञ्ज 

 

२५. 'एक नसष, एक पवद्यालय' नामक अलभयान सञ्चालन गने प्रदेश कुन हो ? 

➢ बाग्मती प्रिेश 

 

२६. पवश्व िेड युतनयनको एलसया प्रशारत क्षेिीय सम्मेलन-२०१९ कहाँ सम्िरन भएको हो ? 

 नेपाल (सन ्२०१९ सेप्टेम्वर २४-२५) 

( पवश्व िेड युतनयन िहासङ्घ, समरवय सलमतत नेिालद्वारा आयोन्त्जत सो सम्मेलनमा भारत, 

िाफकस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, िलेलसया, दक्षक्षण कोररया, लभयतनाम, लाओस, कम्बोडडया, 
इरडोनेलसया, इरान, कान्त्जफकस्तानलगायत १४ वटा िलकका २८ वटा टेड यतनयनका तीन 
दजषनभरदा बढी प्रतततनगधको सहभागगता रहेको । हरेक वषष आयोजना हुने यो सम्मेलन नेिालमा 
यसअतघ सन २००७ िा आयोजना गररएको गथयो। 'श्रलमकहरूको आधारभूत आवश्यकता र 
सािान्त्जक सुरक्षा सुतनन्त्श्चत गर, उत्िादन रोजगारको क्षेिमा लगानी गर' भरने िूल नारासहहत 
आयोन्त्जत सो सम्मेलनले नौबँदे घोषणािि जारी गरेको। सम्मेलनले अक्टोबर ३ लाई 
एलसयाव्यािी 'एक्सन डे'का रूिमा मनाउने र पवश्वव्यािी रूिमा नै श्रलमक िररचालन अलभयान 
सञ्चालन गने तथा नोभेम्बर ७ का हदन श्रलमकलाई लशक्षा, स्वास््य, आवासलगायत सामान्त्जक 
सुरक्षाको प्रत्याभूतत गर भरने अलभयान पवश्वव्यािी रूिमा नै सञ्चालन गने तनणषय गरेको।) 
 

२७. साकष  साँस्कृततक सम्िदा बषष २०१६/१७ का लागग साँस्कृततक राजधानीका लागग छनोट 
गररएको सहर कुन हो ?  

➢ महास्थानगढ (बङ्गलािेश) 
 

 

 

 

 



 

 

२८. पवषखेला िवष कुन जाततमा प्रचललत िवष हो ? 

➢ सतार 

(पवषखेला िवष चौर वा खेलमैदानवररिरर १० देखख १५ वटा समूहमा रहेका मरि लसकेका समूहले 
िरििाफष त बाजागाजासहहत आफूततर पवष लागेको िातनसलाई तारने प्रयास गछषन ्। यसरी जसले 
आफूततर तानेर पवष फानष सक्छ त्यो समूह वा समूहका धािी पवजेता बरने चलन रहेको छ। 
सतारहरूको मौललक िरम्िरा र संस्कारका रूिमा रहेको यो िवष पवशेषगरी झािा न्त्जल्लामा 
प्रचलनमा रहेको छ ।) 
 

२९. साउदी अरकले िहहलोिटक ियषटकलाई प्रवेशाज्ञा हदने घोषणा कहहले गरेको हो?  

➢ सन ्२०१९ सेप्टेम्बर २७  

(तेलको व्यािारमा आधाररत अथषतरि रहेको यस िलकिा अबदेखख ियषटनलाई ितन अथषतरिको 
अको िाटोका रूिमा पवकास गनष लागगएको बताइएको छ। घुम्नका लागग पवदेशी नागररकलाई 
खुला गररए ितन केही सतष भने कडा बनाइएको छ। पवशेषगरेर िहहलाका लागग िहहरनमा 
आचारसहहता नै बनाइएको अगधकारीहरूले जनाएका छन ्। पवश्व ियषटन हदवसकै हदन आएको 
साउदी अरबको यो घोषणाले पवश्वको ियषटन क्षेिको दायरा थि फराफकलो भएको िहसुस गररएको 
छ ।) 
 

२०. नेिालमा 'ऊजाष तथा जलस्रोत दशक भनी कुन अवगधलाई घोषणा गररएको छ ?  

➢ ववसं २०७५-२०८५ 

 


