
१. दक्षिण एसियाकै पहिलो िामुदासयक रेहियो रेहियो िगरमाथा िो। 
२. दक्षिण एसियामा न ैराजनीसिमा िबैभन्दा बढी महिला ििभासगिा रिेको देश नेपाल िो। 
३. िगरमाथामा बबना अक्षसिजन आरोिण गने पहिलो व्यबि फु िोजे िुन।् 
४. िंयुि राष्ट्र िंघको स्थापना २४ असटोबर १९४५ मा भएको सथयो। 
५. बिश्वको िबभैन्दा अग्लो स्थानमा रिेको सिसलचो िालको आकार अंग्रेजी अिर िाइजस्िो छ। 
६. िन ्२०१८ हफफा बिश्वकप रसियामा आयोजना भएको सथयो। 
७. भारिीय रेलिेको दाक्षजिसलङमा चल्ने रेललाई खेलौना रेल (टोय टे्रन) भसनन्छ। 
८. सभसटोररया क्रि पाउने पहिलो नेपाली कुलिीर थापा िुन।् 
९. रारा िाल नेपालको िबैभन्दा ठूलो िाल िो। 
१०. खुम्बु हिमनदी नेपालको िबैभन्दा लामो हिमनदी िो। यो ७,६०० समटर उचाईबाट शुरू भएर ४९०० 
समटरिम्मको उचाइमा बग्दछ। 
११. काग यस्िो पंिी िो, जिले आफ्नो चारो सनक्षिि ठाउँमा भण्िार गरेर राख्छ र आिश्यक परेको बेलामा 
खान्छ। 
१२. नेपालको िबैभन्दा िुन्दर झरना रूप्िे झरना म्याग्दी क्षजल्लामा पदिछ। 
१३. िा. फुिररले लुक्षम्बनीको उत्खनन ्गरेपसछ िन ्१ हििेम्बर १८९६ मा भगिान गौिम बुद्धको जन्म 
लुक्षम्बनीमा भएको पत्ता लागेको सथयो। 
१४. स्ियम्भूको पूरानो नाम पद्मकण्ठसगरी िो। 
१५. िििप्रथम ओलक्षम्पक खेल ग्रीिमा ईिापूिि ७७६ मा भएको सथयो। 
१६. क्षझङ्गे माछाको रगि रङ्गहिन िुन्छ। िर, जब यो बाहिर आउँछ, अक्षसिजनले यिलाई सनलो बनाइहदन्छ। 
१७. बिश्वको िबैभन्दा लामो नदी नाइल नदीको लम्बाई ६६५० हकलोसमटर छ। 
१८. सिंगापुर ६४ िटा हिपिरू समलेको बनेको राष्ट्र िो र यो राष्ट्रको कुल िेत्रफल ७१६.१ िगि हकलोसमटर छ। 
१९. ििाइयन िणिमालामा जम्मा १२ िटा मात्र अिर छन।् 
२०. भारि र श्रीलंकाबीच िमुद्रमा बनेको ३० हकमी लामो पूललाई एिम्ि ब्रीज भन्छन।् 
२१. मैसथली भाषा बिश्वमा बढी बोसलने भाषामध्ये २६ औ ंस्थानमा छ। 
२२. उँटको दधू जम्दैन िा फाट्दैन। 
२३. जुका िबैभन्दा बढी प्रजासि भएको जीि िो। 
२४. िबैभन्दा अल्छी चरा ढुकुर िो। 
२५. एनिेल मोबाइल ििेाबाट बिहकपीहिया क्षजरो प्रयोग गरेमा पैिा लाग्दैन। 
२६. िुगौली िक्षन्धमा िस्िािर गरेर नेपालले आफ्नो एक सििाई भभूाग बब्रहटश भारि िमि गुमाउनु परेको 
सथयो। त्यिै िक्षन्धबाट सिक्षसकम मासथको असधकार पसन गुमाउनु प¥यो। 
२७. िंिारका ११ प्रसिशि मासनििरूल ेबायाँ िािको प्रयोग गदिछन।् 
२८. अंगे्रजी भाषामा िबैभन्दा बढी प्रयोग िुने अिर ई िो भने िबैभन्दा कम प्रयोग िुने अिर सयू िो। 
२९. िबै मिाहिपिरूको नामको शुरू िथा अन्त्य एउटै अंगे्रजी अिरबाट िुन्छ। 
३०. िििप्रथम कफी इसथयोबपयामा पत्ता लागेको सथयो। 



३१. बिक्रम िम्िि ्२०५१ मा नेपालमा प्रथमपटक समि नेपाल प्रसियोसगिा आयोजना भएको सथयो। 
३२. ल्यापटपका आबिश्कारक बबल मसग्रज िुन।् 
३३. िबैभन्दा बढी हफफा बिश्वकप क्षजत्ने राष्ट्र ब्राक्षजल िो। 
३४. बबल गेट्ि िाल बिश्वका िबैभन्दा धनी व्यबि िुन।् 
३५. स्िीिेनकी हककी ह्याकन्िन पहिलो बिश्विुन्दरी िुन।् 
३७. िबैभन्दा बढी हफफा िषि खेलािी िुने व्यबि सलयोनेल मेस्िी िुन।् 
३८. कोररयन गायक िथा िंगीिकार पाकि  क्षजिाङ्गले गाएको गीि गङ्नम स्टाइल युट्युबमा िन ्२०१३ मा 
िबैभन्दा बढी िेररएको गीि िो। 
३९. बिश्वकी पहिलो अक्षिल चलसचत्र असभनेत्री लुइि बिल्ली िुन।् 
४०. चसचिि िामाक्षजक िञ्जाल फेिबुकको शुरुिाि फेब्रुअरी २००४ मा भएको िो। 
४१. बिश्वको िबभैन्दा ठूलो जनािर सनलो व्िेल िो। 
४२. सिएनएन हिरो िुने पहिलो नेपाली अनुराधा कोइराला िुन।् 
४३. बिश्वकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सिररमािो बन्दरानाइके िुन।् उनी श्रीलंकाकी प्रधानमन्त्री बनेकी सथइन।् 
४४. बिश्वको िबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री िुने महिला पाहकस्िानकी बेनक्षजर भुट्टो २३ बषिको उमेरमा 
प्रधानमन्त्री बनेकी सथइन।् 
४५. बिश्वको पहिलो महिला अन्िरीि यात्री िोसभयि िंघकी भ्यालेक्षन्िना िेरेस्कोभा िुन।् 
४६. नेपालको पहिलो बिमान चालक महिला रिा राणा िुन।् 
४७. िगरमाथा आरोिण गने बिश्वको पहिलो महिला जापानकी जुन्को िाबेई िुन ्भने नेपालको पहिलो 
िगरमाथा आरोिी महिला श्रीमिी पािाङ ल्िाम ुशेपाि िुन।् 
४८. बिश्विनु्दरी प्रसियोसगिा आयोजना गने प्रचलन बेलायिबाट िुरू भएको िो। 
४९. नेपालको पहिलो महिला िम्पादक िाधना प्रधान र कुमारी कामािादेिी िुन।् 
५०. नायबी शािन चलाउने पहिलो महिला रानी राजेन्द्र लक्ष्मी िुन।् 
५१. रेहियो नेपालकी पहिलो गासयका कोइलीदेिी िुन ्भने पहिलो गीि रेकिि गराउने महिला मेलिा देिी िुन।् 
५२. नेपालकी पहिलो महिला मन्त्री िाररका देिी ठकुरानी िुन ्भने पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचायि 
िुन।् 
५३. िििप्रथम मदन पुरस्कार पाउने लेक्षखका पाररजाि िुन।् 
५४. बिद्यािाररसध गने पहिलो नेपाली महिला प्रभा बस्नेि िुन ्भने नेपाली िाहित्यमा बिद्यािाररसध गने पहिलो 
महिला बासनरा सगरी िुन।् 
५५. प्यारािुटबाट िाम्फाल्ने पहिलो नेपाली महिला िुन्दरी श्रषे्ठ िुन।् 
५६. नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभनिर हिमालय शमिेर जबरा िुन।् 
५७. नेपालमा िबैभन्दा पहिलो बैंक नोट बिक्रम िम्िि ्२००२ िालमा प्रकाशन भएको सथयो। 
५८. नेपालको िबैभन्दा ठूलो ढोका नारायणहिटी दरबारको ढोका िो। 
५९. बिश्वकै िबैभन्दा ठूलो मरूभूसम ििारा मरूभूसम िो। 
६०. बिश्वको िबैभन्दा उचाइमा मुिान भएको नदी अरूण नदी िो। 



६१. धरिराको सनमािण प्रधानमन्त्री भीमिेन थापाले बि.िं. १८८२ मा गराएका िुन।् 
६२. सिब्बिबाट िन ्१९५९ देक्षख भारिमा शरण सलइरिेका दलाई लामाको आश्रम भारिको धमिशालामा रिेको 
छ। 
६३. नेपालमा पिििारोिणका लासग िबैभन्दा पहिले खुला गररएको हिमाल अन्नपूणि हिमाल िो। 
६४. काँिे भ्याकुर नेपालमा मात्र पाइने पंिी िो। 
६५. कसलयुग पौष कृष्ण औिँीबाट िुरु भएको मासनन्छ। 
६६. गणेशमान सििंको बाल्यकालको नाम हिराकाजी सथयो। 
६७. नेपालको भूकम्प नजाने शिर भनेर पनौिीलाई सचसनन्छ। 
६८. श्रीपशुपसिनाथलाई कासििक कृष्ण अष्टमीको हदन बुद्धको मुकुट पहिराइन्छ। 
६९. नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री सभमिेन थापा िुन।् 
७०. नेपालमा १८५ प्रकारका माछा पाइन्छन।् 
७१. िप्तबुद्धमा कनकमुनी, शासयमुनी, सशखी बिश्वभू, काश्यप, बिपश्वी र ऋकुच्छन्द पदिछन।् 
७२. थिि पोल नामले िगरमाथालाई सचसनन्छ। 
७३. स्याउ िंिारमा िबैभन्दा धेरै उत्पादन िुने फल िो। 
७४. हिम सचिुिा नेपालको िंरक्षिि स्िनधारी िन्यजन्िु िो। 
७५. िुगौली िक्षन्ध िन ्१८१६ माचि ४ मा नेपाल र इष्ट इक्षण्िया कम्पनीबीच भएको सथयो। 
७६. माछा िंरिण केन्द्र पोखरामा छ। 
७७. गाईको ३२ िटा दाँि िुन्छन।् 
७८. भालुको ४२ िटा दाँि िुन्छन।् 
७९. स्िीजरल्याण्िमा प्रसििषि प्रसि व्यबि १० हकलो गनि बराबरको चकलेट खान्छन।् 
८०. हिमपिािको ९० प्रसिशि भाग पानीसभत्र िुने गदिछ। 
८१. अष्ट्रेसलयालाई पहिला नयाँ िल्याण्ि भसनन््यो। 
८२. मासनिको औिि मक्षस्िष्कमा कररब ७८५ पानी िुन्छ। 
८३. भ्यागुिाले आफ्नो आँखा खुला राखेर खाना सनल्न िसदैन। 
८४. िटपेनको आबिष्कारक जोन जे. लाउि िुन।् 
८५. नेपाल टेसलकमल ेबप्रपेि मोबाइल िेिा बि.िं. २०६४ अिार २३ देक्षख प्रारम्भ गरेको िो। 
८६. सचयामा टेसनि नामक बिषालु िारीय ित्ि िुन्छ। 
८७. खुट्टामा क्षजब्रो िुने जीि पुिली िो। 
८८. मासनिले िबभैन्दा सछटो गनििसने काम आँखा क्षझम्काउने कायि िो। 
८९. क्षजब्रोको सभत्री भागले िीिो स्िाद थािा पाउँछ। 
९०. रुघा िंिारकै िबैभन्दा बढी िने रोग िो। 
९१. िेबिि हफलो र जेरी याङ्ग यािुका िंस्थापकिरू िुन।् 
९२. भेनेजुयलामा अिंलग्न राष्ट्रको १७ िम्मेलन िन ्२०१५ मा आयोजना िँुदैछ। 
९३. अस्टे्रसलयाको सनिािचनमा मि नखिालेमा ४ िलर जररिाना सिनुिपने सनयम छ। 



९४. बिसचत्र नामको गुफा गुल्मी क्षजल्लामा अिक्षस्थि छ। 
९५. नेपालमा गद्य कबििाको शुरुिाि गने िाहित्यकार गोपाल प्रिाद ररमाल िुन।् 
९६. जापान बिश्वमा िबभैन्दा पूरानो राजिन्त्र भएको मूलुक िो। 
९७. गौिम बुद्धको मतृ्युपिाि ्बौद्ध धमिको बारेमा लेक्षखएको पहिलो ग्रन्थ मूल ििािस्िी बिनय िो। 
९८. नेपालको सचििनमा अन्िराबष्ट्रय िात्तीपोलो खेल सनयसमि रुपमा िुने गदिछ। 
९९. माइक्रोिफ्ट कपोरेशन िंिारकै िबैभन्दा ठूलो कम्प्युटर िफ्टिेयर उत्पादक कम्पनी िो। 
१००. अल्िटि आइन्स्टाइनलाई इजरायल देशको राष्ट्रपसि िुन आग्रि गररएको सथयो । 
१०१. चाल्र्ि िाबबिनले प्राणी बिकाशका सिद्धान्िलाई िबैभन्दा पहिल ेप्रामाक्षणक रुपमा व्याख्या गरेको मासनन्छ। 
१०२. पृ् िीको गसिभन्दा परमाणु घिी ०.९ िेकेण्िले चलाख िुन्छ। 
१०३. नेपाली नागररकिामा अंग्रेजी भाषामा िमिे बि.ि.ं २०६६ मिंीर १ देक्षख बििरण गनि थासलएको िो। 
१०४. हफलामेन्ट चीमको आयु १००० घण्टा िुन्छ। 
१०५. ििाईजिाज उड्दा प्रयोग गररने ग्याि हिसलयम िो। 
१०६. भारिीय िंिद पररषदमा दगुाि मल्ल (नेपाली व्यबि) को शासलक रिेको छ। 
१०७. जटापोखरी िाल सिन्धुपाल्चोक क्षजल्लामा पदिछ। 
१०८. नेपालको िबैभन्दा िोचो भाग धनुषाको मिुिरसनया ५९ समटर िो । 
१०९. इसििािका बपिा भसन िेरोिोटिलाई भसनन्छ। 
११०. सयालकुलेटरका आबिष्कारक पास्कल िुन।् 
१११. घरमा िुने िामान्य कुराकानीमा ३० िेसिबल ध्िनी उत्पन्न िुन्छ। 
११२. नेपालको अन्िररम िंबिधान, २०६३ बि.ि.ं २०६३ माघ १ जारी भयो। 
११३. िंयुि राष्ट्र िंघको मिािभाको अध्यि िुने पहिलो महिला भारिकी बिजया लक्ष्मी पक्षण्िि िुन।् 
११४. बिश्वमा िबभैन्दा बढी रेसमट्यान्ि आउने मुलुक भारि िो। 
११५. नेपालको िम्मानाथि नागररकिा पाउने पहिलो बिदेशी िर एिमण्ि हिलारी िुन।् 
११६. ह्यारी पोटर पुस्िक शङृ्खलाकी लेक्षखका जे.के. रोसलङ िुन।् 
११७. प्रधानमन्त्री मुक्षस्लम िँुदा राष्ट्रपसि हक्रक्षियन र राष्ट्रपसि मुक्षस्लम िँुदा प्रधानमन्त्री हक्रक्षियन िुने राष्ट्र 
लेबनान िो। 
११८. नेपालको राबष्ट्रय गानमा ४६ शब्द र १२८ अिर छन।् 
११९. िंयुि राष्ट्र िंघमा सभटो प्रयोग गने पहिलो मुलुक बेलायि िो। 
१२०. बिश्वको प्रथम सलक्षखि िबंिधान अमेररकाको िो। 
१२१. मिेन्द्र राजमागिको कन्काई नदीमासथ बनकेो ७०३ मीटर लामो पसकी पूल नेपालको िबभैन्दा लामो पूल 
िो र यो झापा क्षजल्लामा पदिछ। 
१२२. कुखुराको अहिलेिम्मको िबैभन्दा लामो उिानको रेकिि १३ मीटर िो। 
१२३. िात्ती एकमात्र उहिन निसने स्िनधारी प्राणी िो। 
१२४. बबरालोले आफ्नो जीिनको ६६५ िमय ििुेर बबिाउँछ। 
१२५. नेपालमा मात्र पाइने चरा काँिे भ्याकुर िो। 


