
 

 

लोक सेवा आयोगका महत्वपुर्ण प्रशनहरु 

सेट १  

 

१. एसीसी य-ु१६ इस्टन रिजन प्रतियोगगिाको उपागि कसले जजत्यो ? 

 नेपाल  

(सन ्२०१७ डिसेम्बिमा थाइल्यान्िमा सम्पन्न सो प्रतियोगगिामा ससिंगापुिलाई ७१ िनले पिाजजि 
गरै्द नेपालले उपागि चुमेको ।) 
 

२. नेपालमा पहहलोपटक आयोजजि अन्ििाजरिय टी-ट्वान्टी त्रिरे्दशीय जववलचेयि प्रतियोगगिाको 
उपागि कसले जजत्यो?  

नेपाल (वि.सं. २०७४ मङ्ससर २८-पुस १)  
कीतिणपुिजस्थि त्रिभुवन ववश्वववद्यालयको क्रिकेट मैर्दानमा २०७४ पुस १ मा भएको फाइनल 
खेलमा बङ्गलारे्दशलाई ५४ िनले पिाजजि गरै्द नेपालले उपागि जजिेको। नेपाल, भािि ि 
बङ्गलारे्दश सजम्मसलि सो प्रतियोगगिामा नेपालका नवीन िाई बेस्ट ब्याट्सम्यान, वववपन पौिेल 
बेस्ट बलि, िाजु गुरुङ बेस्ट ववकेटक्रकपि ि डिगमससिंह चेम्जोङ प्लेयि अफ र्द ससरिज चुतनएका। 
 

 ३. १ सय १० क्रकलोवाट ववद्युि ्उत्पार्दन क्षमिाको बाय-सौयण ऊजाण प्रर्ाली कहााँ स्थापना 
गरिएको छ ?  

ससन्धुलीको हररहरपुर गढी  

(बहुपक्षीय कजाणर्दािा तनकाय एससयाली ववकास बैङक (एिीबी) को सहयोगमा तनसमणि सो 
परियोजनाबाट १ सय १० क्रकलोवाट त्रबजुली उत्पार्दन हुने। मुलुकक ठूलो यस वायु सौयण ऊजाण 
प्रर्ालीबाट उत्पाहर्दि त्रबजुली ८३ चिम आपूतिण हुने ) 
 

४. सभजन फाइभ समसलयन योजना' केसाँग सम्बजन्िि छ?  

पर्यटन  

प्याससक्रफक एससया िाभल एसोससएसन-पाटा नेपाल च्याप्टिले सन ्२०३० सम्म वावषणक ५० लाख 
पयणटक सभत्र्याउने लक्ष्यसहहि िजुणमा गिेको असभयान नै सभजन फाइभ समसलयन योजना हो।  



 

 

२०७४ मङ्ससि २७ मा िाजिानीमा आयोजजि पाटाको ४१औिं वावषणक सािािर् सभामा यो योजना 
सावणजतनक गरिएको। पाटाले सिंयुक्ि िारिसङ्घको पयणटन सम्बन्िी सहस्राब्र्दी ववकास लक्ष्य 
अनुरूप सन ्२०३० सम्म नेपालमा ५० लाख पयणटन सभत्र्याउने गुरुयोजना बनाएको।  
सािािर् सभाका अवसिमा नेपालको पयणटन क्षेिमा ववसशरट योगर्दान पुयाउने पयणटन व्यवसायी 
कर्ण शाक्यलाई “पाटा पसणनासलटी अवािण-२०१७' बाट सम्मान गरिएको।  
 

५. प्रभ लाइफ इन्सुिेन्सले औपचारिक रूपमा कािोबाि कहहलेरे्दखख सुरु गिेको हो ?  

बि.सं. २०७४ मङ्ससर २८ 

 

६. ससएमओ एससयाद्वािा आयोजजि कायणिममा बैिक, त्रबमा िथा त्रबत्तीय सेवा प्रर्दायक 
कम्पनीिफण  नेपालको उत्कृरट ब्रान्ि अबािणको उपागि जजत्ने कम्पनी कुन हो ?  

एनआईिीएल क्र्ावपटल माकेट्स  

 

७. त्रब.स. २०७४ मङ्ससिमा सम्पन्न तनवाणचनमा प्रतितनगि सभाका लागग प्रत्यक्षिफण  त्रबजयी हुने 
महहला सभासद् कति िहेका छन ्? 

६  

(पवविा तनिौला खिेल (झापा-२, नेकपा एमाले), पद्मा अयाणल (स्याङ्जा-२, नेकपा एमाले), पम्फा 
भुसाल (लसलिपुि३, माओवार्दी केन्र), कमला िोका (पूवी रुकुम, माओवार्दी केन्र), त्रबना मगि ) 
 

 

९. एससया को-अपिेसन िाइलग को स्थापना कहहले गरिएको हो ?  

सन ्२००२ जन १८  

(नेपाल सन ्२०१६ माचण १० मा एसीिीको सर्दस्य बनेको। हाल एसीिीमा नेपालसहहि३४ िारि 
िहेका) 
 

९. लोकसेवा आयोगको प्रिीक गचवनमा उल्लेखखि नािा के हो ?  

र्ोग्र्ता, ननष्पक्षता, स्िच्छता  

(प्रिीक गचनको अनाविर् २०७३ असाि १ मा गरिएको। मािव िेग्मीद्वािा डिजाइन गरिएको यो 
प्रिीक गचवनलाई क्रकिर् मानन्ििले अजन्िम रूप हर्दएका। ) 
 



 

 

१०. सबैभन्र्दा िेिैपटक नोबेल पुिस्काि प्राप्ि गने सिंस्था कुन हो ? 

अन्तरायष्ट्ष्िर् रेडक्रस (ICRC)  

(यो सिंस्थाले सन ्१९१७, १९४४ ि १९६३ मा गिी िीनपटक नोबेल शाजन्ि पुिस्काि प्राप्ि गिेको ) 
 

 

 

११. त्रब्रक्स बैङ्कको स्थापना कहहले भएको हो ?  

सन ्२०१४ जुलाई  १५  

(त्रब्रक्स बैङ्कको प्रिान कायाणलय चीनको साङ्घाईमा िहेको। त्रब्रक्स समूहमा ब्राजजल, रूस, भािि, 

चीन ि र्दक्षक्षर् अक्रिका िहेका। त्रब्रक्स बैङ्कमा सबैभन्र्दा बढी गचतनयााँ लगानी िहेको। त्रब्रक्स 
बैङ्कको प्रथम अध्यक्ष भािि बनेको।) 
 

१२. िाजरिय पिीक्षा बोिणको गठन कहहले भएको हो? 

 वि.सं. २०७३ असार १६  

(बोिणको गठनसाँगै उच्च माध्यसमक सशक्षा परिषद् खािेज भएको)  
 

१३. नेपालको पहहलो खुला हर्दसामुक्ि जजल्ला कास्की हो भने पहहलो खोपयुक्ि जजल्ला कुन हो ?  

 पाल्पा  
 

१४. नेपालको सिंत्रबिान (२०७२) को कुन िािामा महहला ि पुरुषबीच समान कामका लागग 
पारिश्रसमकमा भेर्दभाव नगरिन उल्लेख छ ? 

धारा १८ (४)  
 

१५. मौसमको सूचना ित्कालै अद्यावगिक गनण िथा मौसम सम्बन्िी भत्रबरयबार्ीलाई थप 
प्रभावकािी बनाउन नेपालमा पहहलोपटक अत्याितनक मौसमी िािाि स्टेसन कहााँ स्थापना गरिने 
भएको छ ?  

िीरेन्रनगर (सुरे्खत)  

(ववश्व बैङ्कको आगथणक सहयोगमा जल िथा मौसम ववज्ञान ववभागद्वािा स्थापना गनण थासलएको 
सो परियोजनाका लागग २६ किोि रुवपयााँ लाग्ने अनुमान छ) 
 



 

 

 १६. इजन्टगिटी आइिल-२०१७ अबािणबाट सम्मातनि हुने व्यजक्ित्व को हुन ्?  

मोरङका सहार्क ष्ट्जल्ला अधधकारी शेषनारार्ण पौडेल 

 (पौिेलसहहि अकाउन्टेववसलटी ल्याव नेपालले यस वषणका उत्कृरट पााँच सिकािी कमणचािीलाई 
सम्मातनि गिेको) 
 

 

 

 

 

१७. ववश्व पयणटन सय (World Tourism Organization) को छोटकिी नाम परिविणन गिी के 
बनाइएको छ? 

UNWTO 

 

 १८. लेगाटम प्रोस्परिटी इन्िेक्स-२०१७ अनुसाि ववश्व समदृ्गि सूचकाङ्कमा नेपाल कतिऔिं 
स्थानमा रे्दखखएको छ?  

३९औ ं

 

(वािाविर्, सुशासन, सशक्षा, स्वास््य, सुिक्षा, व्यजक्िगि स्विन्ििा, सामाजजक पुाँजी ि प्राकृतिक 
वािाविर्का आिािमा िय गरिने यस सूचकाङ्कमध्ये नेपालको सबैभन्र्दा िाम्रो व्यजक्िगि 
स्विन्ििा' (३९औिं) रे्दखखएको।  
 

१ सय ४९ िारि समेटी ियाि पारिएको सो प्रतिवेर्दनमा श्रीलङ्का ५३ औिं. बङ्गलारे्दश १११औिं िथा 
पाक्रकस्िान १३७औिं स्थानमा िहेका।  
सो सूची अनुसाि पहहलो र्दश स्थानमा िहेका िारि नवे, न्युजजल्यान्ि, क्रफनल्यान्ि, जस्वजिल्यान्ि, 

जस्विेन, नेर्दिल्यान्ि, िेनमाकण , क्यानिा, अस्िेसलया ि बेलायि हुन।्  
त्यस्िै सूचीको अजन्िममा िहेका िारि यमन (१४९ औिं), सेन्िल अक्रिकन रिपजब्लक (१४८औिं), 
सुिान १४७ औिं), अफगातनस्िान (१४६ औिं), चाि (१४५ औिं), मौरिटातनया (१४४ औिं), कङ्गो (१४३ 
औिं), इशक (१४२औिं), अङ्गोला (१४१औिं) िथा बुरुन्िी (१४० औिं) हुन।् । ) 
 

१९. काठमािौं अन्ििाणजरिय क्रफल्म फेजस्टबलमा नेपाल पानोिामा अन्िगणि 'अडियन्स अवािण ि 
'स्पेसल जिी मेन्सन अवािण जजत्ने नेपाली वतृ्तगचि कुन हो ? 



 

 

द लास्ट हनी हन्टर 

 

२०. सलच्छवव कालमा िाजस्व सिंकलन, जग्गा खरिर्द त्रबिी िथा भसम सम्बन्िी मुद्र्दा हेने 
अड्िालाई के भतनन््यो ?  

कुिेर अधधकरण 

 

 

 

२१. गचलीमा हालै (सन ्२०१७) सम्पन्न िारिपिीय तनवाणचनमा ववजयी हुने उम्मेर्दवाि को हुन ्? 

सेिाष्ट्स्टर्न वपन्रे्रा  
 

२२. गगतनज बुक अफ वल्िण िेकिणस्को प्रकाशनको सुरुवाि कहहले रे्दखख भएको हो ?  

सन ्१९५५ अगस्त २७  

(ववश्वमा भएका ववववि कीतिणमान उल्लेख गिी प्रत्येक वषण प्रकासशि हुने गगतनज बुक अफ वल्ि 
िेकिणस्को पहहलो प्रकाशन सन ्१९५५ अगस्ि २७ मा बेलायिको लन्िनमाभएको।)  
 

२३. नेपालको मरुभसम भन्नाले मुस्िाङलाई गचतनन्छ भने नेपालको श्रीलङ्का भन्नाले कुन ठाउाँलाई 
गचतनन्छ ?  

कोसी टापु 
 

 

 


