
 

 

1.नेपालमा माछाका लागि प्रगिद्ध ठाउँ कुन हो ? 

बाह्रगबिे 

2.प्रगिद्ध तीर्थस्र्ल पार्ीभरा' कुन गिल्लामा पछथ ? 

 ताप्लेिुङ 

3.चामलका लागि प्रगिद्ध स्र्ान गिकरबेिी कुन गिल्लामा पछथ ? 

नुवाकोट 

4.नेपालमा माछाका लागि प्रगिद्ध ठाउँ कुन हो ? 

बाह्रगबिे 

5. नेपालमा िबैभन्दा बढी स्र्ान पररवतथन िने नदी ............. हो । 

कोशी 

6.िुनारका लागि प्रगिद्ध गिल्ला कुन हो ? 

गिन्धुली 

7.अलैंची खेतीका लागि प्रख्यात गिल्ला कुन-कुन हुन ्? 

इलाम, िंखुवािभा र पाँचर्र 

8.गकमार्ान्का व्यापाररक नाका कहाँ पछथ ? 

िंखुवािभा 

 

9.नेपालको िबभन्दा बढी िमी हुने ठाउँ कुन हो ? 



 

 

नेपालिञ्ि 

10.चाबुक भञ््याङ कहाँ पछथ ? 

ताप्लेिुङ 

11.गछन्नमस्ता भिवतीको मगन्दर िप्तरी गिल्लामा पछथ भने िगढमाईको मगन्दर कुन 

गिल्लामा पछथ ? 

बारा 

12.नेपालको िीमावती गिल्लाििँ मात्र िीमाना िोगिएका गिल्ला कगतवटा छन ्? 

३७ वटा 

13.काठमािौं िमुद्र ितहदेगख कगत गमटर उचाइमा रहेको छ  ? 

१३३८ गमटर 

 

14.गटंकर भ्याङ कुन गिल्लामा पछथ ? 

दाचुथला 

15.चाँदनी टाप ुनेपालको कुन गिल्लामा पछथ ? 

कञ्चनपरु 

16.हेलम्बु कुन गिल्लामा पछथ ? 

गिन्धुपाल्चोक 

17.काकेँ्र गवहार कहा ँपछथ ? 



 

 

िुखेत 

18.गवश्व मानगचत्रमा नेपालििँ गमल्दोिुल्दो आकृगत भएको देश कुन हो ? 

पोचुथिल 

19.नेपालको िीमाबाट बंिलादेश २७ गकलोगमटर टाढा पदथछ भने भुटान 
कगत टाढा पदथछ ? 

३२ गकलोगमटर 

 

20.ताल्चा गवमानस्र्ल कुन गिल्लामा पछथ ? 

मुि ु

21.नेपालको पूवी िीमाना मेची नदीले छुट्याएको छ भने पगिमी िीमाना 
कुन नदीले छुट्याएको छ ? 

महाकाली 

22.नेपालको दगिण गिमानामा दुई देशको बीचमा १० िि चौिा िगमन 
खाली राखी िीमास्तम्भ िागिएका छन,् ििलाई .............. भगनन्छ। 

दिििा 

23.नेपालको िबभन्दा िािो हुने ठाउँ कहा ँपछथ ? 

मुस्ताङ 

24.प्रगिद्ध मनकामनाको मगन्दर कुन गिल्लामा रहेको छ ? 

 िोरखा 



 

 

25.गवश्वको िबैभन्दा िगहरो िल्छी नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ ? 

म्याग्दी गिल्लाको दाना 

26.नेपालको श्रीलकंा भन्नाले कुन ठाउँलाई बुगिन्छ ? 

कोशीटप्प ु

27.िंुिा भएको महादेवको मूगतथ नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ ? 

नेपालिन्िको बािेश्वरी मगन्दर 

28.नेपालबाट ल्हािा (गतब्बत) को दूरी कगत छ ? 

८४० गक.गम. 
29.नेपालमा िबभन्दा बढी गवमानस्र्ल भएको गिल्ला कुन हो  ? 

िोलुखुम्बु 

30.िोलङ्ुिे पलुको गिल्लाका नामले गचगनने गिल्ला कुन हो ? 

बािलुङ 

31.िण्िकी प्रदेशलाई पगहले के नामले गचगनन््यो ? 

मिरात 

32.१२ हिार गिटभन्दा मागर्का धागमथक िेत्र कुन-कुन हुन ्? 

िोिाइकुँण्ि र मुगििेत्र 

33.छालाका लागि प्रगिद्ध स्र्ान कुन हो? 

दैलेख 



 

 

34.गहमालदेगख चुरे पहाििम्म िैगलएको नेपालको िबभन्दा लामो गिल्ला 
कुन हो? 

धागदङ 

35.नेपालको कुन ठाउँलाई माटोको िहरका रुपमा गचगनन्छ ? ल्होमन्र्ाङ 
(मुस्ताङ) 
36.प्रगिद्ध शैलेश्वरी मगन्दर कहा ँपछथ ? 

िोटी 

37.देउती ब्यैको मगन्दर कहा ँपछथ ? 

िुखेत 

38.हलेिी महादेव मगन्दर कहा ँपछथ ? 

खोटाङ 

39.नाम्िा घाँटी कुन गिल्लामा पछथ ? 

मुि ु

40.अलैंची खेतीका लागि प्रख्यात गिल्ला कुन-कुन हुन ्? 

इलाम, िंखुवािभा र पाँचर्र 

 

41.नेपालको नैगनताल भनी गचगनने प्रगिद्ध धागमथक स्र्ल कुन हो ? 

नवलपरािीको गत्रवेणीधाम 



 

 

42.नेपालको िीमावती गिल्लाििँ मात्र िीमाना िोगिएका गिल्ला 
कगतवटा छन ्? 

३७ वटा 

43.प्रगिद्ध तीर्थस्र्ल पार्ीभरा' कुन गिल्लामा पछथ? 

ताप्लेिुङ 

 

44.नेपालको कुन ठाउँमा िोिा पाइएको छ ? 

िल्यान र िोटी 

45.चीनलाई मात्र छुने गिल्ला कगत छन ्? 

१३ वटा 

46.पशुपगत िेत्र कगत भू-भािमा िैगलएको छ ? 

कररब २६४ हेक्टर 

47.गछन्नमस्ता भिवतीको मगन्दर िप्तरी गिल्लामा पछथ भने िगढमाईको 
मगन्दर कुन गिल्लामा पछथ ? 

बारा 

48.भारतलाई मात्र छुने गिल्ला २५ वटा छन ्भने चीनिमेत भारतलाई 
छुने गिल्ला कगत छन ्? 

२७ वटा 



 

 

49.चीन र भारत दुवै देशलाई छुने गिल्ला कुन-कुन हुन ्? 

ताप्लेिुङ र दाचुथला 

50.िबैभन्दा होचो अरूण उपत्यका कहा ँपछथ ? 

िंखुवािभा 

51.गिम्रौनिढ कुन गिल्लामा पछथ ? 

बारा 

52.नेपाल नामक िाउँ गवश्वको कुन देशमा रहेको छ ? 

िापान 

53.नेपालमा गचयाखेतीको िुरुवात कगहले र कहाँबाट भएको हो ? 

गव.ि.ं १९२० (इलाम) 
54.हुक्काको नली र रािीपाखीका लागि प्रगिद्ध स्र्ान कुनलाई मागनन्छ ? 

बािलुङ 

 

55.चाँदनी टाप ुनेपालको कुन गिल्लामा पछथ ? 

कञ्चनपरु 

 

56.नेपालबाट भारत र चीनपगछ तेस्रो नगिक पने देश कुन हो ? 

बंिलादेश 



 

 

57.िेत्रिलका गहिाबले भिपरुभन्दा िोल्पा गिल्ला कगत िुना ठूलो छ ? 

६६ िुना 

58.िोरखा नामक टोल गवश्वको कुन देशमा पछथ ? 

फ्रान्ि 

59."नेपाल ििंारकै िबैभन्दा िुन्दर र गवगभन्नताको देश हो भन्नमा म 
कगहल्यै गहगककचाउँगदन भन्ने गवद्वान को हुन ्? 

टोनी होिन 

60.काठमािौं िमुद्र ितहदेगख कगत गमटर उचाइमा रहेको छ ? 

१३३८ गमटर 

 

 

61.तीनगतरबाट नदीले िीमाना छुट्याएको गिल्ला कुन हो ? 

ओखलढुङ्िा 

62.उराई भ्याङ कुन गिल्लामा पछथ ? 

बिाङ 

 

63.प्रगिद्ध मनकामनाको मगन्दर कुन गिल्लामा रहेको छ ? 

 िोरखा 



 

 

64.नेपालको िबभन्दा िािो हुने ठाउँ कहा ँपछथ ? 

मुस्ताङ 

65.भौिोगलक अवगस्र्गतका गहिाबले नेपाल कस्तो मुलुक हो ? 

 भूपररवेगित 

66.काकेँ्र गवहार कहा ँपछथ ? 

िुखेत 

67.नेपालको िबभन्दा बढी िमी हुने ठाउँ कुन हो ? 

नेपालिञ्ि 

68.िोलङ्ुिे पलुको गिल्लाका नामले गचगनने गिल्ला कुन हो ? 

बािलुङ 

69.महाकाली नदी पारर रहेका नेपालका २ स्र्ान कुन-कुन हुन ्? 

चाँदनी र दोधारा 

 

70.नेपालभन्दा भारत २२ िुना ठूलो छ भने चीन कगत िुना ठूलो छ ? 

६५ िुना 

71.नेपालबाट िबभन्दा नगिक पने बन्दिाह कुन हो ? 

कोलकाता 

72.नेपालको नक्िाििँ गमल्दोिुल्दो आकृगत भएको गिल्ला कुन हो ?  



 

 

बािलुङ 

73.हेलम्बु कुन गिल्लामा पछथ ? 

गिन्धुपाल्चोक 

 

74.नेपालबाट ल्हािा (गतब्बत) को दूरी कगत छ ? 

८४० गक.गम. 

 

75.गहमालदेगख चुरे पहाििम्म िैगलएको नेपालको िबभन्दा लामो गिल्ला कुन हो 

? 

धागदङ 

76.नेपालको कुन िहरको पुरानो नाम मगनिल गर्यो ? 

पाटन 

77.बहुचगचथत पयथटकीय स्र्ल निरकोटको पुरानो नाम के हो ? 

मण्िपगिरी 

78.स्वयम्भुको पुरानो नाम के हो ? 

पद्मकण्ठगिरी 

79.िण्िकी प्रदेशलाई पगहले के नामले गचगनन््यो ? 

मिरात 

80.गवराटनिरको परुानो नाम के हो ? 



 

 

िोग्राह 

81.नेपालमा िबभन्दा बढी गवमानस्र्ल भएको गिल्ला कुन हो ? 

िोलुखुम्बु 

82.‘िाली-गभनािुका पाइला' नामक स्र्ान कहाँ पदथछ ? 

िुखेत 

83.९० प्रगतशतभन्दा बढी नदीखोलाले िीमाना छुट्याएको गिल्ला कुन हो ? 

कैलाली 

84.स्विथद्वारी तीर्थस्र्ल कुन गिल्लामा पछथ ? 

प्युठान 

85.नेपालको िबभन्दा उत्तरी गबन्दुिम्म पिेुको ठाउँ हुम्ला गिल्लाको चाङला 

भञ््याङ हो भने िबभन्दा दगिणी गबन्दुिम्म पुिेको ठाउँ कुन हो ? 

लोदावरी, िापा 

86.वाल्मीगक निरको पुरानो नाम के हो ? 

भैिालोटन 

87.िन्न ुगहमाललाई अको के नामले गचगनन्छ  ? 

कुम्भकणथ 

 

88.नेपालको िबैभन्दा होचो ठाउँमा रहेको गिल्ला िदरमुकाम कुन हो ? 



 

 

महोत्तरीको िलेश्वर 

89.हलेिी महादेव मगन्दर कहाँ पछथ ? 

खोटाङ 

90.भारतििँ गमल्दोिुल्दो आकृगत भएको नेपालको गिल्ला कुन हो ? 

िंखुवािभा 

91.नेपालको कुन ठाउँमा म्याग्नेिाइट (खररढुङ्िा) को व्याविागयक उत्पादन 

िररएको छ ? 

दोलखा 

92.ििरमार्ा चुचुरोको औित चौिाइ कगत छ ? 

७ गमटर 

 

93.पाचँचुलीको गहमाल भनी गचगनने गहमाल कुन हो  ? 

कञ्चनिङ्घा 

94.इलामको श्रीअन्तु िािँालाई के भनी नामकरण िररएको छ  ? 

दीपेन्द्र गशखर 

95.नेपालको िबभन्दा अग्लो दरबार कुन हो ? 

विन्तपरुको नौतले दरबार 

 



 

 

96.नेपालको िबभन्दा अग्लो मगन्दर कुन हो ? 

भिपुरको न्यातपोल मगन्दर 

97.नेपालको कुन गहमाललाई 'लेगिि गपक' उपनामले गचगनन्छ ? 

अमादब्लम 

98.'नेपाल गपक' कहाँ पछथ ? 

ताप्लेिुङ 

 

99.नेपालको ढोका भनेर कुन ठाउँलाई भगनन्छ ? 

वीरििं 

100.गवश्वको िवोकच स्र्ानमा रहेको घाँटी कुन हो ? 

पूवीघ्याच 

101.उष्ण मनिुनी हावापानी पाइने िेत्रमा िृष्मयाममा िामान्यतयााः तापक्रम कगत 

पुग्दछ  ? 

 कररब ४७° िाल्ियि 

102.िौरीशंकर िंरिण िेत्रको घोषणा कगहले िररयो ? 

गव.ि.ं २०६७ पौष २७ 

103.चोभार िाँिालाई प्राचीनकालमा के भनी गचगनन््यो ? 

ककछपाल गिरी 



 

 

 

104.'देशे मरु िया' कहाँ पछथ ? 

यटखाटोल, काठमािौं 

 

105.गवश्वको िवोकच स्र्ानमा रहेको िरना कुन हो ? 

िुगलिढ िरना 

106.काठमािौंको चेरापञु्िी भनेर कुन ठाउँलाई गचगनन्छ  ? 

िोदावरी 

107.नेपालको चेरापञु्िी भन्नाले कुन ठाउँलाई बुगिन्छ ? 

कास्कीको लमु्ले 

108.नेपालको िबभन्दा उकच स्र्ानमा रहेको गिल्ला िदरमुकाम कुन हो ? 

गिगमकोट 

109.नेपालमा िबभन्दा बढी प्रयोि भएको खगनि पदार्थ कुन हो  ? 

चुनढुङ्िा 

110.गवश्वको िवोकच स्र्ानमा पाइने िूल कुन हो ? 

स्टेलररया िेकुम्बेन 

 

111.अरगनको गहमाल कुन गिल्लामा पदथछ ? 



 

 

िोल्पा 

112.नेपालमा कास्कीको लमु्लेपगछ िबैभन्दा बढी पानी पने ठाउँ कहाँ हो  ? 

िंखुवािभा 

113.'मािाथ' कृगष िामथ कुन गिल्लामा रहेको छ ? 

मुस्ताङ 

114.रुक्चे ताल कुन गिल्लामा पछथ ? 

िोरखा 

115.नेपाल िरकारले घोषणा िरेअनुरूप नेपालको पगहलो ग्रामीण पयथटकीय स्र्ल 

कहाँ पछथ ? 

 स्याङ्िा 

116.नेपालमा मात्र पाइने गवश्वको दुलथभ कयाउ कुन हो ? 

ट्रयागिना नेपालेगन्िि 

 

117.नेपालको कुन ठाउँलाई लालीिरुािँको घर भनी गचगनन्छ  ? 

गमल्के िािँा, इलाम 

118.नेवार िमुदायद्वारा गशलु तीर्थका नामले पुकाररने तीर्थस्र्ल कुन हो ? 

िोिाइकुँण्ि 

119.गवश्वको िवाथगधक उचाइमा रहेको होटल कहाँ रहेको छ ? 



 

 

िोलुखुम्बु 

120.काठमािौंबाट िबैभन्दा नगिक पने िुिल गहमाल कुन गिल्लामा रहेको छ ? 

गिन्धुपाल्चोक 

 

121.एकगििें िैंिा र घगियाल िोहीका लागि प्रगिद्ध रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

122.नेपालको िबैभन्दा उकच स्र्ानमा रहेको मािथ 'र्ोराङ पाि' कुन गिल्लामा 

पदथछ ? 

मनाङ 

123.गवश्वको िवोकच उचाइमा धानखेती कहाँ िररन्छ ? 

िुम्ला गिल्लाको पतरािी 

124.नेपालको िबभन्दा ठूलो ढुङ्िाको मूगतथ कुन हो ? 

बुढागनलकण्ठ 

125.िबैभन्दा धेरै पयथटक घुम्न िाने रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

126.नेपालको एकमात्र गशकार आरि कुन हो  ? 

ढोरपाटन गशकार आरि 

127.िरकारले बाँके रागष्ट्रय गनकुञ्ि र अगपनम्पा िंरिण िेत्रको घोषणा कगहले 

ियो ? 



 

 

गव.ि.ं २०६७ अिार २८ 

 

128.नेपालमा कगत प्रकारका स्तनधारी िनावरहरू पाइन्छन ्? 

१८१ ओटा 

 

129.अन्नपूणथ िंरिण िेत्रको व्यवस्र्ापन किले िरेको छ ? 

रागष्ट्रय प्रकृगत िरंिण कोष 

130.कृष्णिारका लागि प्रगिद्ध रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

बगदथया रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

131.कोशी टप्पु वन्यिन्तु आरिलाई 'रामिार' िेत्रमा कगहले िूचीकृत िररयो ? 

िन ्१९८७ 

132.नौका गवहार कहाँ पछथ ? 

लुगम्बनी 

133.आधा िमय गकरा र आधा िमय वनस्पगत हुने औषधीय िुणयुि वनस्पगतको 

नाम के हो ? 

यािाथिमु्बा 

134.हाल गवश्वमा प्रचलनमा रहेको कुखुराको वंशाणुित स्रोत कुन चरालाई मागनन्छ 

?  

लुइचेँ 



 

 

135.अनाथका लागि कोशी टप्पु वन्यिन्तु आरि प्रगिद्ध छ भने बाहगििेंका लागि 

कुन रागष्ट्रय गनकुञ्ि प्रगिद्ध छ ? 

शुक्लािाँट रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

136.गवश्वको िवोकच स्र्ानमा रहेको रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

ििरमार्ा रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

 

137.नेपालले रागष्ट्रय िम्पदा िंरिण कायथनीगत कगहले स्वीकृत िरेको हो ? 

गव.ि.ं २०४५ 

138.िरकारले बाँके रागष्ट्रय गनकुञ्ि मध्यवती िेत्रको घोषणा कगहले ियो ? 

गव.ि.ं २०६७ अिार २८ 

139.माछापुकरे गहमाल कुन गहमशंृखलाअन्तिथत पदथछ ? 

अन्नपूणथ 

140.चारकोशे िािी कुन रागष्ट्रय गनकुञ्ि िेत्रमा पछथ ? 

गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

141.रेि पान्िाका लागि प्रख्यात गनकुञ्ि लाम्टाङ हो भने एकगिंिे िैंिाका लागि 

प्रख्यात रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

142.रारा रागष्ट्रय गनकुञ्िको िेत्रिल कगत छ ? 

१०६ विथ गक.गम. 



 

 

143.नेपालमा िवथप्रर्म स्र्ापना भएको रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

144.गतब्बती खरायोका लागि प्रगिद्ध रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

शो -िोक्िुन्िो रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

 

145.रागष्ट्रय गनकुञ्ि वा कुनै िरंगित िेत्रको वररपरर स्र्ानीय िनताले प्राकृगतक 

स्रोतको गदिो पररचालन िरी आगर्थक स्रोत िंकलन िने िेत्रलाई के भनी गचगनन्छ ? 

मध्यवती िेत्र 

146.नेपालको िबभन्दा िानो रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

रारा रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

147.घगियाल िोही िंरिण आयोिना कुन रागष्ट्रय गनकुञ्िमा िञ्चालन िररएको 

छ ? गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

148.कोशी टप्पु वन्यिन्तु आरि केका लागि प्रगिद्ध छ ? 

अनाथ 

149.गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्िलाई कगहले गवश्व िम्पदा िूचीमा िचूीकृत िररयो ? 

िन ्१९८४ 

150.शे-िोक्िुन्िो रागष्ट्रय गनकुञ्िको िेत्रिल कगत छ ? 

३५५५ व.गक.गम. 



 

 

151.िुखेत गिल्लाको पुरानो नाम के हो ? 

िोदामचौर 

152.िौरीशंकर गहमाललाई अको के नामले गचगनन्छ ? 

पार्ीभरा 

153.चाँदनी टापु कहाँ पछथ ? 

कञ्चनपरु 

154.गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्िको स्र्ापना कगहले भएको हो ? 

गव.ि.ं २०३० 

155.नेपालको िबभन्दा ठूलो रागष्ट्रय गनकुञ्ि कुन हो ? 

शे-िोक्िुन्िो रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

156.गकलर माउन्टेन भन्नाले कुन गहमाललाई बुिाउँछ ? 

मनािल ु

157.महाभारत पवथतको िबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन हो ? 

शैलुङ (दोलखा) 

158.नेपालको पगहलो रागष्ट्रय गनकुञ्ि (गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्ि) िन ्१८७२ मा 

स्र्ागपत गवश्वको पगहलो रागष्ट्रय गनकुञ्ि यलो स्टोन नेिनल पाकथ भन्दा कगत वषथले 

कान्छो छ ? 

१०१ वषथ 



 

 

159.गवश्व िम्पदा िचूीमा िूचीकृत भएका नेपालका रागष्ट्रय गनकुञ्िहरू कुनकुन 

हुन ्? 

 ििरमार्ा रागष्ट्रय गनकुञ्ि र गचतवन रागष्ट्रय गनकुञ्ि 

160.नेपाल गहमाल भनेर कुन गहमाल लाई गचगनन्छ ? 

कञ्चनिंघा 

161.व्याि गहमाल कुन गिल्लामा पछथ ? 

दाचुथला  

162.नेपालको हावाखोरी भनेर कुन ठाउँलाई भगनन्छ ?  

महाभारत पवथत शे्रणी  

 

163.िबैभन्दा िरागकलो चुरे पवथत शंृखला नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ ?  

दाङ, देउखुरी उपत्यका  

164.ििरमार्ा रागष्ट्रय गनकुञ्िलाई कगहले गवश्व िम्पदा िूचीमा िूचीकृत िररयो ? 

 िन ्१९७९ 

165.चुरे पवथत शंृखलालाई अको के नामले गचगनन्छ ? 

गशवागलक 

166.चुरे पहािको िबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन हो ? 

िावाथ (कैलाली) 



 

 

167.गहल स्टेिन अि नेपाल भन्नाले केलाई बुिाउँछ ? 

महाभारत पवथत शे्रणी 

168.बुढानीलकण्ठ कुन पहािको िेदमा अवगस्र्त छ ? 

गशवपरुी 

 

169.पहािको अध्ययन िने शास्त्रलाई के भगनन्छ ?  

Orology  

170.कुन पवथत िेत्रलाई मोिदार पवथत िेत्र भनी गचगनन्छ ?  

महाभारत पवथत  

171.मावथलका लागि नेपालको प्रगिद्ध ठाउँ कुन हो ?  

िोदावरी  

172.नेपालको कुन ठाउँमा नुनखानी पाइएको छ ?  

मुस्ताङको र्ाकखोला  

173.एक िेगन्टगमटर माटोको तह बन्न िामान्यतया कगत िमय लाग्ने अनुमान 

िररएको छ ?  

१००-४०० वषथिम्म 

174.माटालाई किरी िीवन्त राख्ने भन्ने िम्बन्धमा अध्ययन िने गवषयलाई के 

भगनन्छ ? 

मेगिगिन एन्रोपोिोगिक 



 

 

175.रातो िुराँिलाई लालीिुराँि भगनन्छ भने िेतो िुराँिलाई के भगनन्छ ? 

गचमाल 

176.नेपालमा २० गिग्रीभन्दा बढी गभरालो आकृगत रहेको िग्िा कगत छ ? 

५८.८ प्रगतशत 

177.वेशी तर्ा उपत्यकाहरूमा ताल िुकेर बनेको माटोलाई के भगनन्छ ? 

तलैया माटो 

 

178.नेपालको कुन ठाउँमा गे्रिाइटको खानी पत्ता लािेको छ ? 

गिन्धुपाल्चोक र पाल्पा 

179.नेपालको कुन ठाउँमा युरेगनयम पाइएको छ ? 

चमेगलया नदी गकनारमा 

190.माटाको प्राकृगतक अवस्र्ाबारे अध्ययन िने शास्त्रलाई के भगनन्छ ? 

Pedology/Edaphology 

191.नेपालमा िबभन्दा ठूलो तामाखानी कहाँ रहेको छ ? 

बुद्धखोला (बगन्दपरु) 

192.नेपालमा ३००० गमटरभन्दा मागर् कगत प्रगतशत भू-भाि रहेको छ ? 

२७.५ प्रगतशत 

193.नेपालमा औषगधिन्य वनस्पगत खाििरी कगत उचाइभन्दा मागर् पाइन्छ ? 



 

 

३३०० गमटर 

194.नेपालमा िबैभन्दा ठूलो िलामखानी कहाँ रहेको छ ? 

िुलचोकी 

 

 

195.नेपालमा 'गनिी वनिंिल रागष्ट्रयकरण ऐन' कगहले ल्याइएको हो ? 

गव.ि. २०१३ 

196.तराईको िंिललाई िोरा भगनन्छ भने लेकको िंिललाई के भगनन्छ ? 

पाल 

197.नेपालमा िामुदागयक वनको अवधारणालाई िवथप्रर्म कगहले काननुी मान्यता 

गदइयो ? 

गव.ि. २०३५ 

198.नेपालमा वन िांच अि्िाको स्र्ापना कगहले भएको गर्यो ? 

गव.ि.ं १९९१ 

199.नेपालमा कगहलेदेगख िामुदागयक वन कायथक्रम लािू िररयो ? 

गव.ि.ं २०३५ 

200.यािाथिमु्बाको अंगे्रिी नाम Catterpillar हो भने यिको वैज्ञागनक नाम के 

हो ? 

Cordyeps Sinensis 



 

 

201.नेपालको तामा बढी िुणस्तरयुि भएको र यहाँ स्लेट बढी भएको भनी उल्लेख 

िने गवद्वान को हुन ्? 

ककथ  प्यागट्रक 

202.महाभारत पवथत कगत उचाइमा अवगस्र्त छ ? 

१५००-३००० गमटर 

 

203.'Mosses and Lichen' नामक वनस्पगत कुन प्रकृगतको वनमा पाइन्छ ? 

 टुन्रा वन 

 

204.उष्ण प्रदेशीय िदावहार वन कगत उचाइमा पाइन्छ ? 

िमुद्र ितहदेगख १२०० गमटर उचाइिम्म 

205.नेपालमा १ गिग्रीभन्दा कम गभरालो िमतल िग्िा कगत छ ? 

१३.६ प्रगतशत 

206.िेगभि िल्ि अर्ाथत ्पाताले छाँिो कहाँ पदथछ ? 

कास्की 

207.िामान्यतया पहाि हुनलाई धरातलको उचाइ कगत हुनपुछथ ? 

६०० गमटरभन्दा बढी 

208.िोिाइकुण्िमा कुन कुन पवथमा गवशेष मेला लाग्ने िछथ ? 



 

 

िनैपगूणथमा र ििंा दशहरा 

209.नेपालमा कगत प्रकारका औषधीय िणु र ििुन्धिारयुि वनस्पगतहरूको 

पगहचान भएको छ ? 

७०० प्रकारका 

210.'५२ पोखरी ५३ तालको' गिल्लाका नामले गचगनने गिल्ला कुन हो ? 

रुकुम 

 

 

211.माटोको िंरिणका लागि नेपालमा कगहलेदेगख िसं्र्ाित प्रयाि हुन र्ालेको 

हो ? 

 गव.ि.ं २००२ 

 

212.नेपालमा िवथप्रर्म वृिारोपण कायथक्रम कगहलेदेगख िुरु िररएको हो? 

गव.ि.ं २००२ 

213.बुलबुले ताल कहाँ पदथछ? 

िुखेत 

214.िन ्१९९८ मा भएको एक िवेिणअनुिार नेपालको तराईको वन वषेनी कगत 

प्रगतशतका दरले गवनाश भइरहेको छ ? 

१.३ प्रगतशत 



 

 

215.नेपालको गनिी वनिंिललाई कगहले रागष्ट्रयकरण िररयो ? 

गव.ि.ं २०१३ 

216.नेपालका ३३०० गमटरदेगख ५००० गमटरिम्मको उचाइमा उकच पहािी तर्ा 

गहमाली प्रदेशमा पाइने वनलाई के भगनन्छ ? 

लेकाली वन 

217.बुकी िूल तर्ा िगिबुटीहरूका लागि प्रगिद्ध वन कुन हो? 

लेकाली वन 

218.नेपालमा हालिम्म कगत प्रकारका वनस्पगतहरूको पगहचान भएको छ ? 

६५०० प्रकारका 

219.िुगलिढ िरना िमुद्र ितहबाट कगत गमटर उचाइमा रहेको छ ? 

३६१३ गमटर 

220.अछामको .............. िेत्रमा बाह ताल तर्ा अठार पाटन (बाह वण्ि, अठार 

खण्ि) रहेका छन।् 

रामारोशन 

221.नेपालमा कगहलेदेगख दीघथकालीन वन गवकाि िुरुयोिना िुरु िररयो ? 

िन ्१९८९ 

222.रूपिे िरना कुन गिल्लामा पदथछ ? 

म्याग्दी 



 

 

223.नेपालमा वन गवभािले वृि र घािँ रोपण तर्ा चेकि्याम आगदको 

व्यवस्र्ाबाट भू-िरंिणिम्बन्धी कायथ कगहलेदेगख िदै आएको छ ? 

गव.ि.ं २०२३ 

224.गचतवन गिल्लाको िबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो ? 

बीिहिारी ताल 

225.िेवाताल वषेनी कुन दरले पुररदै िएको अनुमान िररएको छ ? 

०.७ विथगकलोगमटर 

 

226.िागखरा ताल कुन गिल्लामा पदथछ ? 

कगपलवस्तु 

227.िोिाइकुँण्ि कुन गिल्लामा पदथछ ? 

रिुवा 

228.गटपाताल िरना कहा ँपदथछ ? 

ताप्लेिुङ 

229.िेवातालको लम्बाइ ४.८ गकलोगमटर छ भने चौिाइ कगत छ ? 

१.५ गकलोगमटर 

230.रारा ताललाई कगहले महेन्द्र ताल घोषणा िररएको गर्यो ? 



 

 

गव.ि.ं २०२० चैत्र १३ 

231.ित्यवती ताल कुन गिल्लामा रहेको छ ? 

पाल्पा 

 

232.कछो-रोल्पा गहमताल कुन गिल्लामा रहेको छ ? 

दोलखा 

233कछो-रोल्पा गहमताल कगत उचाइमा अवगस्र्त छ ? 

४५८० गमटर 

234.इन्द्र िरोवर कुन गिल्लामा पदथछ ? 

मकवानपुर 

 

235.बीिहिारी ताल कहा ँपदथछ ? 

गचतवन 

236.िेवाताल कुनकुन खोला गमगिएर बनेको छ ? 

हपथन खोला र मिी खोला 

237.घोिाघोिी ताल कुन गिल्लामा पदथछ ? 

कैलाली 

238.कुन ताललाई वैदाम ताल भनेर पगन गचगनन्छ ? 



 

 

िेवाताल 

239.वािमती नदीको लम्बाइ कगत रहेको छ ? 

१६३ गक.मी. 
240.पोखरामा हुने प्याराग्लाइगिङ ल्यान्ि कुन तालको गकनारमा िररन्छ ? 

िेवाताल 

241.िेवातालको बीचमा कुन मगन्दर रहेको छ ? 

बाराही मगन्दर 

 

242.िोक्िुन्िो तालको लम्बाइ ४.८ गकलोगमटर छ भने चौिाइ कगत छ 
? 

१.६ गकलोगमटर 

243.माछापुकरे र अन्नपूणथ गहमालको छाया ँदेगखने मनमोहक र रमणीय 
ताल िेवा ताल कुन गिल्लामा अवगस्र्त छ ? 

कास्की 

244.गतगलचो ताल िमुद्र ितहबाट कगत उचाइमा रहेको छ ? 

४९१९ गमटर 

245.िोक्िुन्िो ताल कुन आकारमा रहेको छ ? 

Y आकार 



 

 

246.गलखु नदीलाई अको के नामले गचगनन्छ ? 

वरुण 

247.एकै गदनमा गवगभन्न रंिको देगखने 'गिलागमला ताल' कहा ँरहेको छ 
? 

कञ्चनपरु 

248.चमेगलया खोला, गटंकर खोला एव ंिगुनथया खोला कुन नदीमा 
गमल्दछन ्? 

महाकाली 

249.दुधमती भनेर पगन गचगनने नदी कुन हो ? 

पूवी राप्ती नदी 

250.िोक्िुन्िा ताल कहा ँपछथ ? 

िोल्पा 

251.रारा ताल िमुद्र ितहबाट कगत उचाइमा रहेको छ ? 

३२०० गमटर 

252.िोक्िुन्िो तालको िगहराइ कगत रहेको छ ? 

१४५ गमटर 

253.रारा ताल ८ गकलोगमटर लामो, १.५ गकलोगमटर चौिा छ भने यिको 
िगहराइ कगत छ ? 

१६७ गमटर 



 

 

 

254.गतगलचो तालको लम्बाइ ४ गकलोगमटर र चौिाइ १.२ गकलोगमटर छ 
भने िगहराइ कगत छ ? 

२०० गमटर 

255.बबई नदीको उद्मस्र्ल कहा ँहो ? 

िल्यान गिल्ला गस्र्त महाभारत पवथत 

256.रारा तालबाट गनस्केको खोलालाई के भगनन्छ ? 

खत्याि 

257.कोका र कोशी नदीको िंिमस्र्ल कहा ँहो ? 

बराह िेत्र (िनुिरी) 
258.िोक्िुन्िो ताल कुन गहमालको काखमा रहेको छ ? 

कागञ्िरोवा 

259.िप्तिण्िकीको औित िलप्रवाह कगत रहेको छ ? 

१७१३ क्युगवक गमटर प्रगत िेकेण्ि 

 

260.मकवानपुरबाट उत्पगत्त भएको पूवी राप्ती नदी कुन नदीमा गमगिन्छ ? 

नारायणी 

261.रारा ताल कगत िेत्रिलमा िैगलएको छ ? 



 

 

११ विथ गकलोगमटर 

262.तराईमा पिेुपगछ वाग्मती नदीले .......... गिल्लाको गिमानाको 
काम िरेको छ। 

रौतहट र िलाथही 

263.वािििंा नदीको उद्गमस्र्ल कहा ँहो ? 

अघाथखाँचीको चुरे पवथत शंृखला 

 

264.अत्यगधक गचिोका कारण िीवहरू नपाइने भएकाले ......... लाई 
गनिीव ताल भनेर पगन गचगनन्छ। 

िोक्िुन्िो 

265.महाकाली नदीको लम्बाइ कगत रहेको छ ? 

२२३ गक.मी. 

266.इन्द्रावतीको उद्गमस्र्ल .............. हो। 

पाँचपोखरी 

267.उत्पगत्त तर्ा प्रकृगतको आधारमा नेपालका तालहरूलाई कगत भािमा 
गवभािन िररएको छ ? 

तीन 

268.िेती नदी र बाहुलीिािको दोभानमा कुन ठाउँ रहेको छ ? 



 

 

चैनपरु (बिाङ) 
 

269.प्रगिद्ध धागमथक तर्ा पयथटकीय िहर ............. लाई पोखरीहरूको 
िहर भनेर पगन गचगनन्छ। 

िनकपुर 

270.बबई नदीको लम्बाइ कगत रहेको छ ? 

१९० गकलोगमटर 

271.नदीका आधारमा नामकरण िररएका अञ्चलहरू कगतवटा गर्ए ? 

१० वटा 

 

 

272.र्पुथचुली गहमनदी अन्नपणूथ गहमालको काखमा रहेको छ भने धोलम्बा 
गहमनदी कहा ँरहेको छ ? 

रोल्वागलङ गहमालको काखमा 

273.नेपालको िबभन्दा ठूलो ताल कुन हो ? 

रारा ताल 

 

274.कालीिण्िकी र ठेउलेखोलाको दोभानमा कुन ठाउँ रहेको छ ?  



 

 

िैमुनीघाट 

275.भोटेकोशी नदी बाह्रबीिे नगिकै िुनकोशीमा गवलय हुन्छ र इन्द्रावती 
नदी र िनुकोशी नदी ......... मा एक आपिमा गमल्छन।् 

दोलालघाट 

276.नेपालका नदीहरूबाट कगत हेक्टर िगमनमा गिंचाइ िुगवधा उपलब्ध 
हुन िक्छ ? 

८० लाख हेक्टर 

 

277.िंिास्वरूपाको नामले गचगनने नेपालको नदी कुन हो ? 

कालीिण्िकी 

278.ओलाङचुङ्िोला घाँटीबाट नेपाल प्रवेश िरेको एक मात्र नदी कुन 
हो ? 

तमोर 

279.अरुण नदी र िभाखोलाको ििंमस्र्ल कहा ँहो ? 

तुगम्लङटार (िंखुवािभा) 
280.िािुरा दह कहा ँरहेको छ ? 

िुखेत 

281.बैष्णवीस्वरूपाको नामले गचगनने नदी कुन हो ? 



 

 

िेती 

 

282.नेपालबाट प्रगतवषथ कगत घनगमटर माटो बिेर िान्छ ििको कारणले 
िदाथ बंिालको खािीमा न्यूमोर नामक टाप ुबन्दैछ ? 

२४ करोि घनगमटर 

283.नेपालका नदीनालाहरूबाट कगत िलगवद्यतु ्उत्पादन िनथ िगकने 
िम्भावना छ ? 

८३ हिार मेिावाट 

 

284.नेपालको उत्तरी िीमानामा चीन पछथ भने पूवथ, पगिम र दगिण 
िीमानामा कुन राष्ट्र पछथ? 

भारत 

 

285.नेपालको पवूथ-पगिम औित लम्बाइ कगत रहेको छ ? 

८८५ गक.गम. 

286.नेपालको िबभन्दा होचो भू-भाि कुन हो ? 

धनुषाको मुिहरगनया 

287.नेपालले एगिया महादेशको कगत प्रगतशत भाि ओिटेको छ ? 



 

 

०.३ प्रगतशत 

288.म्याग्दी गिल्लालाई गहमाली गिल्लाको रुपमा कगहले विीकरण 
िररएको हो ? 

गव.ि.ं २०७५ िािनु १९ 

 

289.नेपालका गहमाली गिल्ला कगतओटा छन ्? 

२१ ओटा 

290.नेपाल िमुद्र ितहदेगख कगत गकलोगमटर टाढा छ ? 

११२६ गकलोगमटर 

291.गहमाली प्रदेशको उत्तर-दगिण चौिाइ कगत रहेको छ ? 

२५-५० गकलोगमटर 

292.नेपालमा पहािी गिल्ला कगतओटा रहेको छ ? 

३५ ओटा 

293.नेपालको प्रामागणक िमय कुन स्र्ानलाई आधार मानी गनधाथरण 
िररएको छ ? 

िौरीशंकर गहमाल 

294.गहमाली प्रदेश कगत उचाइमा अवगस्र्त छ ? 



 

 

३००० गमटरदेगख ८८४८ गमटरको उचाइिम्म 

 

295.गवश्वको िबैभन्दा िगहरो िल्छी नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ ? 

म्याग्दी गिल्लाको दाना 

296.नेपाल एगियाको कुन भािमा अवगस्र्त छ ? 

 मध्य भाि 

297.गवश्वकै िवोकच चुचुरो ििरमार्ा (८,८४८.८६ गमटर) नेपालको कुन 
गिल्लामा रहेको छ ? 

 िोलुखुम्बु 

298.तराई प्रदेश िमुद्र ितहदेगख कगत गमटर उचाइमा अवगस्र्त छ ? 

 ५९ गमटरदेगख ६०० गमटरको उचाइिम्म 

299.नेपालको कुन िेत्रलाई 'अन्न भण्िार' भनी गचगनन्छ ? 

 तराई 

300.चुरे पहािको अगधकतम उचाइ कगत रहेको छ ? 

 १८६३ गमटर 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


