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1. दिईएको मध्ये कुन जोडा गलत छ । 

क Lost in Transition    कुलचन्द्र शमाा  
ख A long walk to freedom  माहात्मा गान्द्धी   

ग Dreams From my father    बाराक ओबामा 
घ Social Contract   रुसो 

2. क्रम परुा गनुाहोस ्। 

 
3. दिईएका भनाईहरु बारे बबचार गनुाहोस ्। 

1. 2016 ट्रान्द्सपेरेन्द्सी इन्द्टरनेशनलद्धारा जारी भ्रटाचार सचुाङ्कमा नेपाल 131 औ रहेको छ । 

2. 2017 को यवुा ववकास सचुाङ्गमा नेपाल 77 औ स्थानमा रहेको छ । 

क 1 र 2 िबैु सवह  ख 1 मात्र सवह ग 2 मात्र सवह ग 1 र 2 िबैु गलत 

4. समहुमा नबमल्न ेपत्ता लगाउनहुोस ्। 

क CEI  ख PRU   ग JLP  घ QSW 

5. 3 जना परुुषले एउटा काम ६ दिनमा गना सक्छन जबकी ५ जना मवहलाले त्यही काम १८ दिनमा गना सक्छन ्। 
4 जना परुुष र १० जना मवहला बमलेर त्यो काम कबत दिनमा सक्छन ्? 

A)  ३ दिन   B) २ दिन   C) ५ दिन   D) ४ दिन   

6. हालै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सपुर जोनहरु बारे समहु क र समहु ख मा जोडा बमलाउनहुोस ्। 

a.  कास्की   1.  स्याउ   क a-4, b-3,c-1, d-2 

b.  िाङ्ग   2.  गह ु    ख a-3, b-4,c-1, d-2 

c. जमु्ला   3.  तरकारी   ग a-3, b-4,c-2, d-1 
d.  कैलाली   4. मकै   घ a-3, b-1,c-4 , d-2 

7. सयकु्त राष्ट्र सघको स्थापना हिुा नेपालको प्रधान मन्द्त्री को बथए ? 

क चन्द्र शम्शेर   ख जदु्ध शम्शेर  ग  वीर शम्शेर  घ िेव शम्शेर  

8.  खाबल ठाउमा चावहएको चचत्र पत्ता लगाउनहुोस ्। 

 
9. रावष्ट्रय चलचचत्र परुस्कार 2072 मा उत्कृष्ट अबभनतेाको को भएका बथए ? 

क खगेन्द्र लाबमछान े  ख आयान बसग्िेल ग ियाहाङ राई घ सरेुन्द्र पौडेल  

10. बाह्रौ गीद्ध सवेक्षण 2073 अनसुार नपेालमा बगद्धको संख्या कबत रहेको छ ? 

क 74  ख 73  ग 72  घ 70 
11. Doctor, Nurse, Human Being   

  

12. ljleGg b]z tyf tLgf k"/fgf] gfdx? af/] ;d"x . / ;d"x .. df hf]*f ldnfpg' xf];\ . 
a. yfONof)*   1= kl;{of   s_ a-3,b-1,c-4,d-2 

b. O/fg    2= x]Nnf;   v_ a-2,b-4,c-1,d-3 

c. O/fs    3= l;ofd   u_   a-2,b-3,c-1,d-4 

d. u|L;    4= d];f]kf]^fdLof  #_ a-3,b-2,c-4,d-1 

13. अमनको खचा ववमलको खचाको 30 % ले बवि छ तथा ववमलको खचा रमनको खचाको 10 % ले कम रहेको छ 
। यदि बतनै जनाको खचाको योग रु 6447 रहेको छ भन ेअमनको खचा कबत रहेको छ ? 

A) रु 2200   B) रु 2457  C) रु 1890 D) रु 2100 

14. समहुमा नबमल्न ेपत्ता लगाउनहुोस ्। 

  
15. 2017को अस्कर अवाडाबारे दिएको भनाई बारे ववचार गनुाहोस ।   

1. सवोत्कृष्ट चलचचत्रको अवाडा चजत्न ेचलचचत्र मनुलाईट हो । 

2. बवि ववधामा अवाडा चजत्न ेचलचचत्र मनुलाईट हो । 

3. ला ला ल्याण्ड नामक चलचचत्रले कुल ६ वाटा अवाडा चजतेको बथयो ।   

 क 1 र 2 मात्र सवह  ख 2 र 3 मात्र सवह ग 1 र 3 मात्र सवह   घ 1 2 र 3 सबै सवह  

16. यदि कुनै कोड भाषामा CHAMPION लाई HCMAIPNO भबननछ भन ेNEGTIVE लाई के भबनन्द्छ ? 

क ENAGITEV ख NEAGVEIT ग MGAETVIE  घ EGAITEVN   

17. t/fO{sf] ;a} eGbf &'nf] lhNnf s"g xf] < 
s_ wg"iff  v_ l;/xf  u_ s}nfnL  #_ gjnk/f;L 

18. यदि कुनै वस्तकुो खरीि मूल्य र ववक्री मलु्यको अनपुात 10 :11 रहेको छ भने नाफा प्रबतशत कबत हनु्द्छ ? 

A)  8  B) 10   C) 11  D) 15   

19. नेपालमा स्वास््य सेवा दिवस कवहले मनाईन्द्छ ? 

क जेठ 11 ख साउन 17  ग पषु 19  घ फागनु 15  

20. दिईएको चचत्र ववकल्पहरुमघ्ये कुनमा खदिएको छ पत्ता लगाउनहुोस ्।  

  
21.  नेपालले बलएको ववबभन्न लक्ष्यहरु बारे दिइएको भनाईहरुलाई ववचार गनुाहोस ्। 

1. अबतकम ववकसीतबाट ववकासचशल राष्ट्रमा स्तरोन्द्ती 2022 सम्म ।  क 1 र 2 सवह    ख 1 र 3 सवह 

2. भोकमरी अन्द्त्य गने लक्ष्य सन 2025 सम्म छ ।      ग 1,2,3 सबै सवह  घ 2 र ३ सवह  

3. नेपालमा बालबबवाह अन्द्त्य गने लक्ष्य 2020 सम्म ।                   

22. पााँच सख्याको औसत १८ रहेको छ ।एउटा संख्या छोड्नेहो भन ेऔसत १६ हनु्द्छ भन ेछोबडएको अंक कबत होला? 

A)  २५   B) २६   C) २७   D)  २८ 

23. tn lbOPsf] dWo] a/fj/ If]qkmn ePsf lhNnfx? s"g x"g\ < 
s_ /fd]%fk-alb{of v_ tgx"-*f]^L u_ af+s] –alb{of #_ /fd]%fk-tgx" 

24. cd]/LsLx?n] j]nfotL pklgj]zaf6 d'Qm ePsf] 3f]if0f slxn] u/]sf lyP < 

s_ ;g\ !&&@ v_ ;g\ !&&# u_ ;g\ !&&% 3_ ;g\ !&&^ 
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25. @)^* sf] hgu0fgf cg';f/ lbPsf wd{x?nfO{ hg;+Vofsf] cfwf/df al9 b]lv sdsf] ;lx qmd kQf 

nufpg'xf]; . 

s_ ls/ft, O:nfd, af}4, lqmlZrog v_ af}4, O:nfd, ls/ft, lqmlZrog   

u_ af}4, ls/ft, O:nfd, lqmlZrog 3_ af}4, O:nfd, lqmlZrog, ls/ft   

26.  प्रश्न चचन्द्ह भएको स्थानमा अवश्यक अंक पत्तालगाउनहुोस ्। 

  
27. क्रम पूरा गनुाहोस ्। 1, 6, 13, 22, 33, ? 

क 44  ख 45  ग 46  घ 47  

28. b]xfosf] dWo s"g egfO{ ;lx %/%}g\ . 

1_ k[YjLsf] kl/e|d)fn] ubf{ lbg / /ft a/fa/ x"G% . 

2_ k[YjLsf] kl/e|d)fn] ubf{ Ct" kl/jt{g x"G% . 

3_ k[YjLsf] kl/e|d)fn] ubf{ k"j{sf] ;do rf*F] / klZrdsf] ;do l(nf] x"G% . 

4_ k[YjLsf] kl/e|d)fn] ubf{ jif{df x/lx;fj ug{ ;Dej ePsf] xf] . 

s_ 1 / 3 l&s v_ 1,2 / 3 l&s  u_ 2,3 / 4 l&s   #_ 1,2,3 / 4 l&s  

29. चन्द्रगीरी केवलुकारको सरुुवात कवहले िेचख भएको हो ? 
 A)  2073 भार 12 B) 2073 भार 22 C) 2073 भार 25 D)2073 भार 24 

30.  Ab_aa_bbb_aaa_bbba 

क abba  ख baab   ग aaab  घ abab 
31. k[YjLdf *fogf];f]/;sf] pTklt s"g dxfsNkdf eOsf] lyof] < 

s_ cfB dfxfsNk v_ dWo lhj dxfsNk u_ k'/fhLj dxfsNk #_ gjlhj dxfsNk 

32. जैववक ववववधता दिवस कवहले मनाईन्द्छ  
क मे 22  ख जनु 5   ग बडसेम्बर 22 घ जलुाई 4 

33. एउटा पसलेले घबडको मूल्यमा 15 प्रबतशत छुट दिन्द्छ । यदि उसले 20 प्रबतशत छुट दिन्द्छ भने उसलाई रु 51 
को नाफा हनु्द्छ भने त्यस घबडको खररि मलु्य कबत रहेको छ ? 

क रु 920 ख रु 895 ग रु 1125 घ रु 1020  

34. ICIMOD को स्थापना कवहले भएको बथयो ? 

क 3 बडसेम्बर 1983   ख 4 बडसेम्बर 1983 ग 5 बडसेम्बर 1983      घ 6 बडसेम्बर 1983  

35. ;fs{sf] s"g b]znfO uf]N*]g kmfOa/ sf] b]z eg]/ lrlgG% < 
s_ ckmufgL:tfg v_ aunfb]z  u_ ef/t  #_ e'^fg  

36. दिएको चचत्रको ऐनामा िेचखन ेचचत्र पत्तालगाउनहुोस ्। 

  
37. नेपालको चलचचत्रहरु बरे समहु क र समहु ख मा जोडा बमलाउनहुोस ्। 

a. पवहलो रङ्गीन चलचचत्र  1.  कुसमेु रुमाल   क a-4, b-3,c-1, d-2 

b.  रजत जयन्द्ती मानाउन े  2. बभजलान्द्ते     ख a-3, b-4,c-1, d-2 

c. 3D चलचचत्र   3.  कुमारी     ग a-3, b-4,c-2, d-1 
d.  ईन्द्टरनेटमा राचखएको   4.  बािल पारर   घ a-3, b-1,c-2 , d-4 

38. गोबर ग्यासमा कुन ग्यास पाईन्द्छ ? 

क इथेन  ख बमथेन  ग व्यटेुन   घ अमोबनया  
39. अरुण र िीपकको वतामान उमेरको अन्द्तर 14 वषा रहेको छ । सात वषा पवहला िबैु जनाको उमेरको अनपुात 7:5 

रहेको बथया। दिपकको हालको उमेर कबत रहेको छ ? 

A)  49 वषा  B) 56 वषा  C)  63 वषा  D) 65वषा  
40. s;sf] kfndf ef/t af6 g]kfnn] ljgf eG;f/ xftxltof/ Nofpg] ;'ljwf kfPsf] lyof] < 

s_ jL/ zDz]/  v_ k[YjLgf/fo0f zfx u_ hªaxfb'/ /f0ff  3_ led;]g yfkf  

41. हाल साका को माहा सचचव अमजि हसेुन वी बसयाल कुन राष्ट्रका नागरीक हनु ? 

क बंगालिेश  ख माचल्िभ्स  ग अफ्गानीस्तान   घ पावकस्तान  

42. दिईएको चत्रहरु बमलाई ववकल्पहरु मध्ये कुन चचत्र बन्नसक्छ पत्तालगाउनहुोस ्।  

  
43. दिएको भनाई बारे ववचार गनुाहोस ्। 

1. नेपालको पवहलो साक्षर चजल्ला बसन्द्धपुालचोक हो ।   क 1 मात्र सवह     ख 2 मात्र सवह 

2. नेपालको पूणा साक्षर अञ्चल राप्ती हो ।             ग 1 र 2 िबैु सवह     घ 1 र 2 िबैु गलत 

44. P,Q,R,S क्यारमबोडा खेबलरहेका छन P,R र S,Q  पाटानरहून । पचिम तफा  फकेको R,  S को िायतफा  बसेको छ भने 
Q कत्ता तफा  फकेको छ ? 

क उत्तर   ख िचक्षण  ग पूवा   घ पचिम  

45. tnsf] s'g egfO{ ;lx 5 / 5g\ < 

!_ g]kfndf ;a} eGbf sd ;g;+Vof ePsf] hftL s';'08f xf] .    s_ !,@ / # l7s   v_ ! / # l7s 

 @_ dft[efifLsf] lx;fan] g]kfnsf] bf];|f] efiff efhk'/L /x]sf] 5 .    u_ ! dfq l7s   3_ # dfq l7s 

 #_ :yfFn efiff cfUg]nL efiff kl/jf/ leq kg]{ efiff xf] . 

46. जनगणना 2068 अनसुार अपाङ्गता भएको व्यक्तीको जनसंख्या कबत प्रबतशत रहेको बथयो ? 

क 1.50  ख 1.73  ग 1.94  घ 2.0     

47. दिईएको चचत्रमा वगाको संख्या पत्ता लगाउनहुोस ्।  

   
48. पाचौ कर दिवस 2073 अनसुार दिईएको भनाइ बारे ववचार गनुाहोस ्। 

1. सबै भन्द्िा बवि कर बतने कम्पनी सूया नेपाल हो ।   क 1 सवह 2 गलत  ख 2 सवह 1 गलत  

2. सबै भन्द्िा बवि भ्याट बतने कम्पनी एन सेल हो ।   ग 1 र 2 िबैु सवह  घ 1 र 2 िबैु गलत 

49. बोको हराम कुन िेशको अंतककारी संगठन हो ? 

क अल्जेरीया  ख नाइजेरीया ग इराक  घ बसरीया  

50. jt{dfg g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cfwf/df ;d'x s / ;d'x v df hf]*f ldnfpg'xf];\ . 
;d'x s   ;d'x v 

a. wf/f 23  1= efiff tyf ;+:s[ltsf] xs s_ a-2,b-4,c-1,d-3 

b. wf/f 27   2= lgjf/s gh/aGb lj?$sf] xs v_ a-2,b-3,c-1,d-4     

c. wf/f 32   3= h]i& gful/ssf] xs u_ a-1,b-4,c-2,d-3   

d. wf/f 41   4= ;'rgfsf] xs #_ a-2,b-1,c-4,d-3 

क 11  ख 21  

ग 24  घ 26 

क 60  ख 50 

ग 25  घ 21 


