
 
 

 स्नातकोत्तर नेपाली 
नयााँ पाठ्यक्रम  

 
 
 
 

(सी बी सी एस पद्धततअनुसार) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 नेपाली तिभाग 

दार्जिर्िङ र्िल्स युर्िवर्सिटी 
 



 
 

पतिलो सत्र 
 

पतिलो सत्रका सबै पाठ्यचयाा मूल तिषय (Core subject) हुन्। 
 

पाठ्यचयाा कोड – NEP-PG-C101    पूर्ााङ्क  100 =  

के्रतडट  4 

लिखित परीक्षा – 75 

योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन - 

25 

 

नेपाली भाषा तिज्ञान        

नेपाली भाषाको पररचय, िैलिष्ट्य तथा नेपाली भाषाका लिकासको 

पृष्ठभूलम 

नेपाली भाषाका लिकासको कालक्रलमक अध्ययन 

नेपाली भाषाका भालषकाहरूको लििरणात्मक अध्ययन 

नेपाली भाषा-अध्ययनको परम्परा 

ध्वलन र िणण, नेपाली िणणका भेद 

नेपाली िणण लिज्ञानको लिकास 

नेपाली िणणको उच्चारणगत लििेषता 

नेपाली िणण, अक्षर र लललप व्याकरण 

नेपाली भाषाका व्याकरलणक िगण र कोलिहरू 

नेपाली लक्रयापदको रूपताखिक अध्ययन 

नेपाली लक्रयाइतर िब्दको रूपताखिक अध्ययन 

नेपाली िब्द-ढुकुिी 

िाक्यका सङ्घिक एकाइहरू 

नेपाली पदबन्धहरूको संरचना 

नेपाली िाक्यका भेद 

पदक  ् रम र पदसङ्गलत 

 
 
 



सन्दभा ग्रन्थ 

 

चूडामलण बनु्ध   भाषा लिज्ञान 

बालकृष्ण पोिरेल र 

िल लभमलण दाहाल  ध्वलन प्रलक्रया र केही ध्वलन लसद्धान्त 

माधिप्रसाद पोिरेल  ध्वलन लिज्ञान र नेपाली भाषाको ध्वलन पररचय 

योगेन्द्र यादि र                                             

भीष्मनारायण उपे्रती  भाषा लिज्ञान 

 
 

माधिप्रसाद पोिरेल  नेपाली िाक्य व्याकरण 

भोलानाथ लतिारी  भाषा लिज्ञान 

कलपलदेि लििेदी   भाषा लिज्ञान एिं भाषा िास्त्र 

आर एच रलबन्स 

(अनु – डा देिीदत्त िमाण)  सामान्य भालषकी : एक प्रारखिक सिेक्षण 

गुणाकर मुळे   भारतीय लललपयो ंका लिकास 

ल योनादण  बु्लमलिल ड  ल याङ्ग वेज 

सी एि हकेि   ए कोसण इन मडनण ललङ्ग खवखिक्स 

जोहन ल योन्स   ल याङ्ग वेज एन्ड ललङ्ग खवखिक्स 

चूडामलण बनु्ध   नेपाली भाषाको उत्पलत्त 

बालकृष्ण पोिरेल  राष्ट्र भाषा 

बालकृष्ण पोिरेल  नेपाली लनिणचन (भाग १ र २) 

बालकृष्ण पोिरेल  नेपाली भाषा र सालहत्य 

गोपाललनलध लतिारी  नेपाली भाषाको बनोि 

रोलहणीप्रसाद भट्टराई  बृहत  नेपाली व्याकरण 

माधिप्रसाद पोिरेल र  

अन्य(सम्पा)   नेपाली सालहत्यको िृहत  इलतहास(पलहलो ठेली) 

 

 
 
 
 

पाठ्यचयाा कोड- NEP-PG-C102    पूर्ााङ्क  100= के्रतडट 

4 

लिखित परीक्षा – 75 

योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन - 

25 

 
 

नेपाली कतिता सातित्य 
 

कलिताका संरचनात्मक तिहरू 

छन्द र अलङ्कार – पररचय र प्रकार 



नेपाली कलितामा छन्द र लयको खथथलत 

नेपाली कलिताको पृष्ठभूलम, परम्परा र लिकास 

प्राथलमककालीन नेपाली कलिता र काखव्यक प्रिृलत्त 

शृङ्गाररक कलिता, पररष्कारिादी धारा, स्वच्छन्दतािादी कलिता 

नेपाली कलितामा लिद्रोह-चेतना र क्राखन्तकारी स्वर 

नेपाली कलितामा युगबोध 

नेपाली कलितामा प्रलतलबखित समाज-दिणन 

 नेपाली गद्य कलिताको स्वरूप, िैलिष्ट्य र लिकास-परम्परा 

नेपाली कलितामा देिा परेका निीन िैली, प्रिृलत्त र प्रयोग 

आयामेली आन्दोलन र नेपाली कलिता 

नेपाली कलितामा प्रतीक, लबि र लमथकको प्रयोग र प्राखि 

नेपाली कलिताका उपलिधाहरू – लामो कलिता, हाइकु, दुइ हरिे, 

तीन हरिे कलिता 

नेपाली कलिताको समाज-सांसृ्कलतक अध्ययन 

 

पाठ्य कृततिरू 

िसन्त िमाण  कृष्णचररत्र 

ज्ञानलदलदास  िुङ्ग ना भजन 

भानुभक्त आचायण  रामायण 

मोतीराम भट्ट  मोतीराम भट्टका गजलहरू 

लेिनाथ पौड्याल तरुण तपसी 

बालकृष्ण सम  बहुलाहाले 

   म पलन द्यौता मान्छु 

लक्ष्मीप्रसाद देिकोिा िाकुन्तल 

गोपालप्रसाद ररमाल सपनामा 

   दन्त्यकथा 

 

िीरेन्द्र   लबहान 

   आगोको हुुँ म बग्दो नदी 

मोहन कोइराला  कािुणनको सहर 

काकीको अिलिष्ट् पत्नी पे्रम 

बैरागी काइुँला  पिणत 

गङ्गा लनलो बग्छु 

ईश्िरिल ल भ  मेरो आमाले आत्महत्या गरेको देि 

एउिा सहरको लकनारामा 



भूपी िेरचन  मैनबत्तीको लििा 

   नयाुँ िषण 

अगमलसंह लगरी  पहाडलाई मेरो माया 

जलेको प्रलतलबि रोएको प्रलतध्वलन 

हररभक्त किुिाल  यो लजन्दगी िै के लजन्दगी 

   आकािले मेरो बािो छेक्छ 

पाररजात   एउिी स्वास्नी मान्छेको अन्तिाणताण 

   लाहुरेलाई एक रोगी पे्रलमकाको पत्र 

 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

गोपालप्रसाद ररमाल  आमाको सपना 

बाबुराम आचायण   पुराना कलि र कलिता 

दयाराम शे्रष्ठ   नेपाली सालहत्यका केही पृष्ठ 

दयाराम शे्रष्ठ   रामकथा परम्परा र भानुभक्तीय रामायण 

अलभ सुिेदी   लसजणना र मूल याङ्कन 

केििप्रसाद उपाध्याय  प्राथलमककालीन कलि र काव्य प्रिृलत्त 

केििप्रसाद उपाध्याय  तरुण तपसीको पूनमूणल याङ्कन 

केििप्रसाद उपाध्याय  ररमाल : व्यखक्त र कृलत 

राममलण ररसाल   नेपाली काव्य र कलि 

सूयणलिक्रम ज्ञिाली र 

अन्य (सम्पा)   भानुभक्त स्मारक ग्रन्ध 

इन्द्रबहादुर राई (सम्पा)  भानुभक्तका कृलत : अध्ययनहरू 

िासुदेि लत्रपाठी   नेपाली कलिताको लसंहािलोकन 

िासुदेि लत्रपाठी   लेिनाथ पौड्यालका कलित्यको लिश्लेषण र मूल याङ्कन 

रमेि शे्रष्ठ   नेपाली कलिताका प्रिृलत्त 

गणेिबहादुर प्रसाईुँ   सुिानन्ददासदेखि राजीिलोचनसम्म 

गणेिबहादुर प्रसाईुँ   नेपाली कलितामा स्वच्छन्दतािादी धारा 

ईश्िर बराल   देिकोिा र उनका महाकाव्य 

भैरि अयाणल   नेपाली कलितामा प्रकृलत 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान (सम्पा) साझा समालोचना 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान  लसजणनाको सेरोिेरो 

कमल दीलक्षत (सम्पा)  बुइुँगल 

कुमारबहादुर जोिी  महाकलि देिकोिा र उनका महाकाव्य 

कुमारबहादुर जोिी  देिकोिाका कलितामा प्रकृलत 

कुमारबहादुर जोिी  देिकोिाका कलिता यात्राको लिश्लेषण र मूल याङ्कन 

कुमारबहादुर जोिी  देिकोिाका प्रमुि कलिता कृलतको कालक्रलमक लििेचना 

अलिनाि शे्रष्ठ र अन्य (सम्पा) हररभक्त किुिाल सृ्मलत ग्रन्थ 

ताना समाण   सम र समका कृलत 

व्रतराज आचायण   आलदकलि भानुभक्त 

महादेि अिथथी   नेपाली िण्डकाव्य 

जनकलाल िमाण   जोसमनी सन्त सालहत्य परम्परा 

िीरेन्द्र    मेघमाला 



ईश्िरिल लभ   एउिा सहरको लकनारामा 

 
 

बैरागी काइुँला   अन्धा मान्छेहरू र हात्ती 

ईश्िर बराल (सम्पा)  मोहन कोइरालाका कलिता 

लक्खीदेिी सुन्दास (सम्पा) समे्मलन कलिता सङ्ग ग्रह 

हरेन आले (सम्पा)  निआधुलनक नेपाली कलिता 

लक्ष्मणप्रसाद गौतम  समकालीन नेपाली कलिताको लििपरक लिश्लेषण 

अलिनाि शे्रष्ठ र अन्य (सम्पा) कलि हररभक्त किुिाल सृ्मलत ग्रन्थ 

िासुदेि लत्रपाठी र अन्य (सम्पा) नेपाली कलिता (भाग १ देखि ४) 

मोहन ठकुरी (सम्पा)  नेपाली कलिता यात्रा 

तारानाथ िमाण (सम्पा)  समसामलयक साझा कलिता 

िासुदेि लत्रपाठी   नेपाली कलिताको लसंहािलोकन 

इन्द्रबहादुर राई   सन्दभण ईश्िरिल ल भका कलिता 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान  लसजणनाको सेरोिेरो 

रमेि शे्रष्ट्   नेपाली कलिताका प्रिृलत्त 

लक्खीदेिी सुन्दास  समय र समीक्षणा 

लक्खीदेिी सुन्दास (सम्पा) लििेचना 

भिानी लघलमरे (सम्पा)  भानु (किुिाल लििेषाङ्क) 

 
 

 
 
 

पाठ्यचयाा कोड – NEP-PG-C103    पूर्ााङ्क  100

 = के्रतडट 4 

लिखित परीक्षा – 75 

योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन - 

25 

 
 

सातिते्यततिासको अिधारर्ा र नेपाली सातित्यको इततिास 
 

सालहते्यलतहासको अथण, पररचय, स्वरूप एिं संरचना 

इलतहास र सालहते्यलतहासमा भेद-साम्य 

सालहते्यलतहास लेिनका लिलिध आधार, लसद्धान्त र मान्यताहरू, 

सालहते्यलतहास र काल लिभाजनको प्रयोजन, महि, औलचत्य र 

सीमा 

नेपाली सालहते्यलतहास लेिनका लिलिध आधार 

नेपाली सालहते्यहासको काल लिभाजन 



  नेपाली सालहत्यको उद भिको समाज-भालषक एिं सांसृ्कलतक 

पृष्ठभूलम 

  नेपाली सालहते्यलतहास लेिन-परम्पराको समीक्षात्मक अध्ययन 

  प्राथलमककालीन नेपाली सालहत्यको इलतहास, लिधागत लिलिध 

प्रिृलत्त र लतनको मूल याङ्कन 

  माध्यलमककालीन नेपाली सालहत्यको इलतहास, लिधागत लिलिध 

प्रिृलत्त र लतनको मूल याङ्कन 

  माध्यलमककालसम्मको अनूलदत नेपाली सालहत्य 

   

  आधुलनकको अथण, सालहत्यमा आधुलनकताको अिधारणा 

आधुलनकतािाद, उत्तर आधुलनकतािाद र नेपाली सालहत्य 

  आधुलनक नेपाली सालहते्यलतहासको सामालजक, सांसृ्कलतक र 

राजनैलतक पृष्ठभूलम 

  नेपाली सालहत्यमा लिलिध लिधाहरूको लिकासको अध्ययन 

आधुलनक काल (सन  १९१८ देखि यता) – का लिलिध प्रिृलत्त एिम  

प्रलक्रयाको समीक्षा 
 
 

नेपाली भाषा र सातित्यको इततिासमा देखिएका तितिध 

आन्दोलन र िादिरू 

हलन्त िलहष्कार 

झरोिादी आन्दोलन 

आयामेली आन्दोलन 

 

राल िाली आन्दोलन 

तरलिादी आन्दोलन 

लीलालेिन 

 
 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

ताना समाण   नेपाली सालहत्यको इलतहास 

रत्नध्वज जोिी   आधुलनक नेपाली सालहत्यको झलक 

ठाकुर पराजुली   नेपाली सालहत्यको पररक्रमा 

असीत राई   भारतीय नेपाली सालहत्यको इलतहास 

घनश्याम नेपाल   नेपाली सालहत्यको पररचयात्मक इलतहास 

गोलिन्दराज भट्टराई  काखव्यक आन्दोलनको पररचय 



िाखन्तराज िमाण   नेपाली सालहत्यको ऐलतहालसक रूपरेिा 

कुमार प्रधान   ए लहिर ी अि  नेपाली ललिरेचर 

अलभ सुिेदी   नेपाली ललिरेचर ब्याकग्राउन्ड एन्ड लहिर ी 

गोलिन्द भट्टराई   काखव्यक आन्दोलनको पररचय 

दयाराम शे्रष्ठ सिि  नेपाली सालहत्यका केही पृष्ठ 

कुमारबहादुर जोिी  पाश्चात्य सालहत्यका प्रमुि केही िाद 

िासुदेि लत्रपाठी   पाश्चात्य सालहत्यको सैद्धाखन्तक परम्परा (भाग १ र २) 

कृष्ण धरािासी   लीलालेिन 

अलभ सुिेदी   पाश्चात्य काव्य लसद्धान्त 

लिद्यापलत दाहाल  पाश्चात्य समालोचना र प्रमुि केही िाद 

यज्ञराज सत्याल   नेपाली सालहत्यको भूलमका 

तारानाथ िमाण   नेपाली सालहत्यको इलतहास 

बालचन्द्र िमाण   नेपाली सालहत्यको इलतहास 

बालकृष्ण पोिरेल  नेपाली भाषा र सालहत्य 

ठाकुरप्रसाद पराजुली  नेपाली सालहत्यको पररक्रमा 

दयाराम शे्रष्ठ सिि  प्रारखिक कतालको नेपाली सालहत्य : इलतहास र परम्परा 

िरच्चन्द्र िमाण भट्टराई  नेपाली सालहत्यको इलतहास (माध्यलमक काल) 

घनश्याम नेपाल   नेपाली सालहत्यको पररचयात्मक इलतहास 

दयाराम शे्रष्ठ सिि  सालहते्यलतहास : लसद्धान्त र सन्दभण 

केििप्रसाद उपाध्याय  लिचार र व्याख्या 

सुमन राजे   सालहते्यलतहास : स्वरूप और संरचना 

चूडामलण बनु्ध   नेपाली सालहत्यको इलतहास 

दीनानाथ िरण   नेपाली सालहत्य का इलतहास 

Abhi Subedi   Nepali Literature : Background and History 
Kumar Pradhan  A History of Nepali Literature 
 
 
 

 
 
 

पाठ्यचयाा कोड – NEP-PG-C104    पूर्ााङ्क  100

 = के्रतडट 4  
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योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन - 

25 

नेपाली कथा सातित्य 
 

आधुलनक कथाको उद्भि 

कथाको पररचय र स्वरूप, कथाको संरचना र यसका तिहरू 

  नेपाली कथाको पृष्ठभूलम, प्रारि, लिकास र लिलिध चरणहरू 

  आधुलनक नेपाली कथाका प्रारखिक स्तिहरू  

आधुलनक नेपाली कथाका लिलिध धारा र प्रिृलत्तहरू 



आधुलनक नेपाली कथाको ताखिक लिश्लेषण 

आधुलनक नेपाली कथामा प्रलतलबखित समय र समाज 

 आयामेली लसद्धान्त र नेपाली कथा 

 नेपाली कथामा सौन्दयाणत्मक अनुभूलत र मानिीय संिेदनाको प्रसु्तलत 

 नेपाली कथामा लचलत्रत जनजीिन र लोक-सांसृ्कलतक सन्दभणको 

अन्तभाणिन 

समकालीन नेपाली कथाका िैलिष्ट्य र प्राखि 

कथामा लीलादृलष्ट्, कृलतलेिन र लिधालमश्रण 

नेपाली कथामा िसु्त र पात्र प्रयोगको लिलिधता र सन्दभण 
 
 

पाठ्य कृततिरू 

गुरुप्रसाद मैनाली  परालको आगो 

   नासो 

रुपनारायण लसंह  लबतेका कुरा 

धनमतीको लसनेमा  स्वप्न 

लिश्िेश्िरलपरसाद कोइराला मधेसलतर 

   दोषी चस्मा 

हायमनदास राई लकरात भेिेपलछ 

एकलछनको भुल 

लििकुमार राई  माछाको मोल 

   छाता 

इन्द्रबहादुर राई  रातभरर हुरी चल यो 

   छुट्ट्याइयो 

   हामीजसै्त मैनाकी आमा 

कठपुतलीको मन 

भिानी लभकु्ष  माउजङ्ग बाबुसाहेबको कोि 

   मैयाुँसाहेब 

हररप्रसाद गोिाण राई मेरो एउिा नागा हुकी 

   ब्याङ्क पासबुक 

इन्द्र सुन्दास  गाडीमान 

   मधु 

देिकुमारी थापा  लतिाण 

   रहर 

परिुराम रोका  मृतु्यकै मुिेन्जी 



मेरो पुरानो सु्कल 

गोलिन्द गोठाले  भाुँडो 

   िेल 

िरद  छेत्री  लक्ष्मण रेिा 

   लनपात 

गुि प्रधान  प्लाखिकका िूलहरू 

जब मान्छेको अनुहार हराउुँ दै जान्छ 

सानु लामा  िुबाणले गाउुँ  छोड्यो 

पैयुुँ िुलेको लदन 

अजुणन लनरौला  एउिा रात लबतेपलछ 

घेराहरू 

माया ठकुरी  लपरालमड 

साुँघु तरेपलछ 

प्रदीप गुरुङ्ग  एउिा कुखित लदन 

लबररमिूल 

बी बी लकान्द्री  गमबहादुरको कथा 

लहउुँ  परेका रातले जन्माएका कथाहरू 

पूणण राई   पासाङ्गहरूको कथा 

लििा रलङ्गतको अको एउिा कथा 

लिक्रमिीर थापा  बीसौ ुँ िताब्दीकी मोनाललसा 

तुिाुँलोलभत्रको यात्रा 

प्रकाि कोलिद   बोक्सी 

अन्डा 

समू्पणाण राई  चेन्नी 

   नाभो 

 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

गुरुप्रसाद मैनाली   नासो 

रूपनारायण लसंह   कथा निरत्न 

लििकुमार राई    फ्रखियर 

िहरे 

इन्द्रबहादुर राई    लिपना कलतपय 

हायमनदास राई लकरात   आुँधी-बेहरी 

लिश्िेश्िरप्रसादा कोइराला   दोषी चस्मा 

हररप्रसाद गोिाण राई   यहाुँ बदनाम हुन्छ 

परिुराम रोका    पञ्चामृत 



भिानी लभकु्ष    मैयाुँसाहेब 

गोलिन्द गोठाले    कथै कथा 

पे्रम र मृतु्य 

ईश्िर बराल    झ्यालबाि 

ईश्िर बराल    आख्यानको उद्भि 

रत्नध्वज जोिी    नेपाली कथाको कथा 

मोहनराज िमाण    कथाको लिकास प्रलक्रया 

िासुदेि लत्रपाठी    लिचरण 

िरच्चन्द्र िमाण भट्टराई   माध्यलमककालीन नेपाली गद्याख्यान 

हररप्रसाद िमाण    कथाको लसद्धान्त र नेपाली कथा 

दयाराम शे्रष्ठ सिि   पच्चीस िषणका नेपाली कथा 

घनश्याम नेपाल    आख्यानका कुरा 

अलिनाि शे्रष्ठ (सम्पा)   आधुलनक भारतीय नेपाली कथा 

रामलाल अलधकारी (सम्पा)  नेपाली कथा यात्रा 

इन्द्रबहादुर राई    कथाथथा 

इन्द्रबहादुर राई    कठपुतलीको मन 

िरद  छेत्री    समय र बाुँसुरीको धुन 

गुि प्रधान    मान्छे मान्छेको बस्तीलभत्र 

गुि प्रधान    अक्षरै अक्षरको सहर 

सानु लामा    कथा सम्पद  

सानु लामा    मृगतृष्णा 

दयाराम शे्रष्ट् (सम्पा)   पच्चीस िषणका नेपाली कथा 

दयाराम शे्रष्ठ (सम्पा)   भारतीय नेपाली कथा 

रामलाल अलधकारी (सम्पा)  नेपाली कथा यात्रा 

अजुणन लनरौला    एउिा रात लबतेपलछ 

माया ठकुरी    साुँघु तरेपलछ 

प्रदीप गुरुङ्ग    लबररमिुल 

बी बी लकान्द्री    आमा घर िलकण नन  

लिक्रमिीर थापा    बीसौ ुँ िताब्दीकी मोनाललसा 

प्रकाि कोलिद     प्रकाि कोलिद का प्रलतलनलध कथाहरू 

मोहनराज िमाण (सम्पा)   समसामलयक साझा कथा 

िाखन्तराज िमाण    कथाको संसार र संसारका कथाहरू 

अलिनाि शे्रष्ट् (सम्पा)   आधुलनक भारतीय नेपाली कथा 

रामलाल अलधकारी (सम्पा)  नेपाली कथा यात्रा 

 
 

 
 
 
 
 
 



योग्यता तिकासको मूल्याङकनका तनखि पतिलो सत्रमा 

तनम्नतलखित तिषयिरू िैकतल्पक रूपमा रािेर तिद्याथीको 

मूल्याङ्कन गररने छ।  
 
 

 अनुतिक्षर् 

 सङ्गोष्ठी पत्र लेिन र प्रसु्ततत 

 सामूतिक चचाा 



 

दोस्रो सत्र 

 

दोस्रो सत्रका 201 र 202 पाठ्यचयाािरू मूल तिषय (core subject) हुने 

छन्। रिल तीनिटा पाठ्यचयाा िैकखिक छन् र तिद्याथीले ती तीनिटामा 

दुईिटा पाठ्यचयााको चयन गनुा पनेछ। 

 

पाठ्यचयाा कोड – NEP-PG-C201    पूर्ााङ्क  100

 = के्रतडट 4 

लिखित परीक्षा – 75 

योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन - 

25 

नेपाली उपन्यास  

उपन्यासको उद्भि, पररचय र उपन्यासका संरचनात्मक घिकहरू 

  नेपाली उपन्यासको प्रारि, लिकास र लिलिध चरणहरू 

  नेपाली उपन्यासका मुख्य मुख्य प्रिृलत्तहरू 

  स्वच्छन्दतािादी र यथाथणिादी नेपाली उपन्यास 

  नेपाली उपन्यासमा मनोलिश्लेषणिादी धारा र लमथकीय प्रयोग 

आञ्चललकता र नेपाली उपन्यास 

समाजिादी यथाथणिादी िैलिष्ट्य र नेपाली उपन्यास 

प्रयोगिादी नेपाली उपन्यास 

नेपािी उपन्यास र लोकजीिन 

नेपाली उपन्यासमा लचलत्रत लोक-जीिन तथा लोक-संसृ्कलत 

नेपाली उपन्यासको सांसृ्कलतक अध्ययन र उपन्यासमा जातीय 

अखस्मताको प्रसङ्ग 

  उपन्यासको भाषा – कथािाचक र संिादको भाषा 

  नेपाली उपन्यासको भालषक अध्ययन 

  नेपाली उपन्यासमा काखव्यक भाषाको सन्दभण 

  नेपाली उपन्यासमा प्रयुक्त भाषामा आञ्चललक िैलिष्ट्य 

 

पाठ्य कृतत 

रुपनारायण लसंह  भ्रमर 

लैनलसंह बाङ्ग देल  मुलुक बालहर 

लिजय मल ल  अनुराधा 

लिश्िेश्िरप्रसाद कोइराला सुलिमा 



इन्द्रबहादुर राई  आज रलमता छ 

पाररजात   लिरीषको िूल 

धु्रिचन्द्र गौतम  अललखित 

लीलबहादुर क्षत्री  ब्रह्मपुत्रका छेउछाउ 

 
 
 
 
 
 
 

सन्दभा ग्रन्थ 

 

इन्द्रबहादुर राई   नेपाली उपन्यासका आधारहरू 

कृष्णचखनं्द्रह प्रधान  नेपाली उपन्यास र उपन्यासकार 

राजेन्द्र सुिेदी   नेपाली उपन्यास – परम्परा र प्रिृलत्त 

राजेन्द्र सुिेदी   सृजन लिधाका पररलधमा पाररजात 

िासुदेि लत्रपाठी   लिचरण 

मोहन पी दाहाल   आधुलनक नेपाली उपन्यास 

मोहन पी दाहाल   दालजणललङ्गका नेपाली उपन्यास – परम्परा र प्रिृलत्त 

ऋलषराज बराल   उपन्यासको सौन्दयणिास्त्र 

मुरारीप्रसाद रेग्मी  मनोलिश्लेषमात्मक समालोचना (उपन्यास िण्ड) 

कृष्णहरर बराल र 

नेत्र एिम   उपन्यास लसद्धान्त र नेपाली उपन्यास 

प्रतापचन्द्र प्रधान   नेपाली उपन्यास : परम्परा र प्रिृलत्त 

घनश्याम नेपाल   आख्यानका कुरा 

रमा लसिाकोिी   उपन्यास लसद्धान्त र लिजय मल लको उपन्यासकाररता 

रिीन्द्रकुमार जैन   उपन्यास-लसद्धान्त र संरचना 

सुरेि लसन्हा   उपन्यास लिल प और प्रिृलत्तयाुँ 

पसी लुबोक   लद क्र याफ्ट अि  लिक्सन 

जजण लुकाच   दु लथअरी अि  द नोिेल 

राल ि िाक्स   नोिेल एन्ड द लपपल 

जजण िाि सन   लद िोरी अि  द नोिेल 

 
 
 
 

पाठ्यचर्या कोड – NEP-PG-C202    पूर्ााङ्क  100

 = के्रतडट 4 

लिखित परीक्षा – 75 
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25 



 
 

नेपाली तनबन्ध सातित्य 

 

लनबन्धको पररचय र यसका सङ्घिक तिहरू 

लनबन्धको उद्भि, लनबन्धका प्रकार 

नेपाली लनबन्धको थालनी, स्वरूप, लिकास 

नेपाली लनबन्धका मुख्य मुख्य प्रिृलत्त र चरणगत मोडहरू 

 नेपाली लनबन्ध र लनबन्धकारको अध्ययन 

प्रमुि नेपाली लनबन्धकारका लनबन्धमा पाइने मुख्य लििेषताहरू 

  नेपाली लनबन्धका प्रमुि उपलिधाहरू – दैनखन्दनी, लनयात्रा, प्रबन्ध 

   

                       नेपाली समालोचनात्मक लनबन्धको स्वरूप तथा लििेषता 

  नेपाली लनबन्धमा हास्य र व्यङ्ग ग्य 

  

पाठ्य कृततिरू 

पृथ्वीनारायण  लदव्योपदेि 

ििुप्राद ढुङे्गल  महेन्द्रमल ली 

गङ्गाप्रसाद प्रधान सु्कल जीिन 

लक्ष्मीप्रसाद देिकोिा कल पना 

   नेपाली सालहत्यको इलतहासमा सिणशे्रष्ठ पुरुष 

   बेलामा 

   साुँढे 

पारसमलण प्रधान  नेपाली सालहत्यमा उिानको थथान 

हृदयचन्द्रलसंह प्रधान सोझा 

िङ्कर लालमछाने  एब्स्टिर  याक्ट लचन्तन प्याज 

   देउताको काम 

आच्छा राई रलसक पतलुङ्ग 

भैरि अयाणल  साुँढे 

केििराज लपुँडाली िै िै 

राजनारायण प्रधान एउिा आइतबार यसरी लबत्यो 

ताना समाण  प्याररसकी पोक्ची 

रामलाल अलधकारी दौरा-सुरुिाल 

सानुभाइ िमाण  लजब्राको दोष 

 



 
 
सन्दभा 

 

ईश्िर बराल (सम्पा)  सयपत्री 

लक्ष्मीप्रसाद देिकोिा  लक्ष्मी लनबन्ध सङ्ग ग्रह 

लक्ष्मीप्रसाद देिकोिा  दालडमको रुिनेर 

हृदयचन्द्रलसंह प्रधान  तीस रुलपयाुँ नोि 

िङ्कर लालमछाने  एब्स्टिर  याक्ट लचन्तन प्याज 

केििराज लपुँडाली  िै िै 

भैरि अयाणल   गलबन्दी 

ताना समाण   बेलायतलतर बराललुँ दा 

रामलाल अलधकारी (सम्पा) रलसक रचनािली 

रामलाल अलधकारी  अलौिा र ठेि ना 

राजनारायण प्रधान  एउिा आइतिार यसरी लबत्यो 

भैरि अयाणल (सम्पा)  साझा लनबन्ध 

िासुदेि लत्रपाठी   लिचरण 

मोदनाथ प्रलश्रत   िैचाररक लिकासका सन्दभणमा लक्ष्मीप्रसाद देिकोिा 

इन्द्रबहादुर राई   लिपेका लिप्पणीहरू 

भिानी लघलमरे (सम्पा)  भानु (देिकोिा लििेषाङ्क) 

घनश्याम नेपाल   लनबन्ध-नन्दन 

दुगाणप्रसाद अयाणल  लनबन्धकार देिकोिाका दािणलनक लचन्तन 

सलोन काथणक   पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानको जीिन बिान 

सलोन काथणक   गङ्गाप्रसाद प्रधानका उपलब्ध रचनािली 

नरबहादुर दाहाल र 

एडोन रोङ्गोङ्ग (सम्पा)  अजिरी गङ्गाप्रसाद प्रधान : स्रष्ट्ाहरूका दृलष्ट्मा 

 
 

 
 
 
 

तिद्याथीले तलका मधे्य कुनै दुईिटा मात्र चयन गरी अध्ययन गनुा 

पनेछ। 
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सातित्य-तत्त्व तथा पूिीय काव्य तसद्धान्त  



  

काव्यको पररचय,  काव्य तथा सालहत्यका लिलिध लिधा, काव्य हेतु, 

काव्य प्रयोजन, 

काव्यका प्रकार, काव्य गुण र दोष, रीलत र िैली, छन्द र लय, 

अलङ्कार, प्रतीक र लिि 

  ध्वलनको अथण र पररचय, ध्वलन, िब्द िखक्त र व्यङ्ग ग्याथण, ध्वलन 

लिरोधी मत र लतनको िण्डन 

काव्यमा ध्वलनको थथान, उपयोलगता र महि, ध्वलनका भेद-

उपभेदहरू 

रसको अथण र पररचय र स्वरूप, रसोत्पलत्त प्रलक्रया र लचन्तनको 

लिकासक्रम,रसानुभूलत प्रलक्रया  

काव्य रसको खथथलत, रसदोष, रसिादक्ा प्राखि र सीमा, लिलिध 

रसहरूको सोदाहरण पररचय। 

िक्रोखक्तको अथण र पररभाषा, िक्रोखक्तबारे लचन्तनको लिकासक्रम, 

िक्रोखक्तका भेदहरू, काव्यमा तथा समीक्षा लसद्धान्तमा िक्रोखक्तको 

थथान र महि 

औलचत्य, औलचत्यका भेद, सालहत्यमा औलचत्यको थथान र महि 

 
 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

सोमनाथ लसगे्दल   सालहत्य प्रदीप 

कुलचन्द्र गौतम   राघिालङ्कार 

कोमलनाथ अलधकारी (अनु) काव्य-मीमांसा 

गोलिन्दप्रसाद भट्टराई  पूिीय काव्य लसद्धान्त 

केििप्राद उपाध्याय  पूिीय काव्य लसद्धान्त 

केििप्रसाद उपाध्याय  सालहत्य प्रकाि 

हेमाङ्गराज अलधकारी  पूिीय सालहत्य लसद्धान्त 

लडल लीराम लतमलसना र 

माधि भण्डारी   छन्द र अलङ्कार 

गोलिन्दप्रसाद ढुङ्गाना  छन्दोहार 

अप्पयदीलक्षत   कुिलयानन्द 

मम्मि    काव्यप्रकाि 

मोहन लहमांिु थापा  सालहत्य पररचय 

सोमनाथ लसगे्दल   सालहत्य प्रदीप 

गोलिन्दराज भट्टराई  पूिीय काव्य लसद्धान्त 

केििप्रसाद उपाध्याय  पूिीय काव्य लसद्धान्त 

केििप्रसाद उपाध्याय  मन्थन 

भानुभक्त पोिरेल  लसद्धान्त र सालहत्य 

लिद्यापलत दाहाल  सालहत्य लिमिण 



आनन्दिद्धणन   ध्वन्यालोक 

लिश्िनाथ   सालहत्य दपणण 

मम्मि    काव्यप्रकाि 

कुन्तक    िक्रोखक्तजीलितम  

नगेन्द्र    रस-लसद्धान्त 

नगेन्द्र    भारतीय काव्यिास्त्र 
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पाश्चात्य सातित्य तसद्धान्त 

पाश्चात्य समालोचना सालहत्यको लिकासक्रमको सिेक्षणात्मक 

अध्ययन 

एररिोिलको काव्य लसद्धान्त 

मध्ययुगीन पाश्चात्य समालोचना लसद्धान्त 

स्वच्छन्दतािादी सालहत्य लसद्धान्त 

सालहत्य अध्ययनको कलािादी लसद्धान्त  

क्रोचेको अलभव्यञ्जनािाद 

रूपिाद र संरचनािाद 

अमेररकेली नि आलोचना 

परम्परा र व्यखक्त प्रलतभा 

लनिैयखक्तक लसद्धान्त, 

सालहत्य समालोचना परम्परामा इललयिको थथान र मूल य 

इललयिका प्रमुि सालहखत्यक मान्यता र लतनका सीमाहरू 

समे्प्रषण लसद्धान्त 

मूल य लसद्धान्त 

छन्द र लय 

सालहत्यालोचन र सौन्दयण िास्त्र 

सालहत्यालोचन परम्परामा ररचड णसका लसद्धान्तहरूका प्राखि र 

सीमाहरू 

 
 
सन्दभा ग्रन्थ 



 

िासुदेि लत्रपाठी    पाश्चात्य समालोचनाको सैद्धाखन्तक परम्परा (भाग 1 र 2 ) 

अलभ सुिेदी     पाश्चात्य काव्यिास्त्र 

गुमानलसंह चामललङ्ग    एररिोिल र उनको काव्यिास्त्र 

मौलो 

लीलाप्रसाद िमाण र अन्य    (अनुिाद) आई ए ररचड णसका सालहखत्यक समालोचनाका 

लसद्धान्त 

नगेन्द्र      पाश्चात्य काव्यिास्त्र 

अरसु्तका काव्यिास्त्र 

प्रतापनारायण िन्डन    पाश्चात्य समीक्षा की रूपरेिा 

नरेन्द्रदेि िमाण     आधुलनक पाश्चात्य काव्य और समीक्षा की उपादान 

आई ए ररचड णस     लप्रखन्सपल अि ललिेरेरी लक्रलिलसज्म 
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तुलनात्मक भारतेली सातित्य र अनुिाद   

 

तुलनात्मक सालहत्य – पररचय र अिधारणा 

तुलनात्मक सालहत्य अध्ययनका आधार र पद्धलत 

तुलनात्मक सालहत्यको परम्परा, 

तुलनात्मक सालहत्यको प्रयोजन र महि 

तुलनात्मक भारतेली सालहत्यको प्रयोजन र महि 

रालष्ट्र य सालहत्य र तुलनात्मक सालहत्य 

भारतेली सालहत्यको अङ्गका रूपमा नेपाली सालहत्यका लिकासको 

तुलनात्मक समीक्षा 

भारतेली भाषाका सालहखत्यक कृलतहरूलसत नेपाली सालहखत्यक 

कृलतहरूको तुलनात्मक अध्ययन 

(लििेष सन्दभणमा असमेली, लहन्दी र बङ्गला भाषाका सालहखत्यक 

कृलतहरू) 

अनुिाद लिज्ञान र अनुिाद सालहत्य 

अनुिाद सालहत्यको प्रकृलत र स्वरूप 

अनुिाद सालहत्यको प्रयोजन र महि 



अनुिादको सङ्कि र सांसृ्कलतक पररपे्रक्ष्य 

तुलनात्मक सालहत्यमा अनुिादको भूलमका र महि 

नेपाली अनुिाद सालहत्यको लिकासको सिेक्षण 

नेपालीमा अनूलदत सालहत्य 

नेपालीबाि अन्य भाषामा अनूलदत सालहत्य 

नेपाली अनुिाद सालहत्यको समीक्षा र मूल याङ्कन 
 
 

  

सन्दभा ग्रन्थ 

 

इन्द्रनाथ चौधरी  तुलनात्मक सालहत्य की भूलमका 

इन्द्रलिलास अलधकारी  तुलनात्मक सालहत्य: सङ्ग लक्षि पररचय 

दीनानाथ िरण  नेपाली और लहन्दी भखक्तकाव्यका तुलनात्मक अध्ययन 

Amiya Dev  The Idea of Comparative Literature in India 
 
 
Harry Levin  Ground of Comparison 
Henry Gifford  Comparative Literature 
W.B Federic (ed.)  Comparative Literature 
K. Ay appa Panikar   Spotlight on comparative literature 
David Damrosch  What is world Literature 

 
 
 
 
 
 

योग्यता तिकासको मूल्याङकनका तनखि दोस्रो सत्रमा 

तनम्नतलखित तिषयिरू िैकतल्पक रूपमा रािेर तिद्याथीको 

मूल्याङ्कन गररने छ।  

 अनुतिक्षर् 

 िोध पत्र लेिन र प्रसु्ततत 

 पुस्तक तनरूपर् 



 
 

तेस्रो सत्र 

 

दोस्रो सत्रका 301 र 302 पाठ्यचयाािरू मूल तिषय (core subject) हुने 

छन्। रिल तीनिटा पाठ्यचयाा िैकखिक छन् र तिद्याथीले ती तीनिटामा 

दुईिटा पाठ्यचयााको चयन गनुा पनेछ। 
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नेपाली समालोचना 

 

नेपाली सालहत्यमा समालेचनाको थालनी र लिकास 

नेपाली समालोचनामा पूिीय र पाश्चात्य समालोचनाको प्रभाि 

नेपाली समालोचनाका प्रमुि प्रिृलत्तहरू 

नेपाली सालहत्यका प्रमुि समालोचक र समालोचना 

नेपाली समालोचनाका मुख्य पद्धततिरू 

प्रभािपरक समालोचना 

समाजपरक समालेचना 

मनोिैज्ञालनक समालोचना 

रूपपरक समालोचना 

ऐलतहालसक समालोचना 

जीिनीमूलक समालोचना 

िैली िैज्ञालनक समालोचना 
 

पाठ्य सामग्री 

रामकृष्ण िमाण  अङ्ग गे्रजी सालहत्यको प्रभाि 

   िाखक्सएको नेपाली कलिता 

ईश्िर बराल  पाररजातका कथाको लिल प तथा संरचना 

िासुदेि लत्रपाठी  नेपाली कलिताको निीनतम धारा परम्पराको 

सापेक्षतामा 



नेपाली कलिताको सन्दभणमा लोक सालहत्यको सलिि चचाण 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान नयाुँ मूल याने्वषण र नयाण भािबोधको आग्रह नयाुँ 

कलिता 

   नेपाली कलिताको आधुलनक प्रिृलत्त 

गणेिलाल सुब्बा  मुनामदन : यथाथणिादी समालोचना 

   नेपाली सालहत्यमा भ्रमरको थथान 

कुमार प्रधान  अगमलसंह लगरीका कलितामा जातीय 

राजनारायण प्रधान बधूलिक्षा : एक अध्ययन 

केििप्रसाद उपाध्याय पूिीय काव्य लचन्तनका सापेक्षतामा काव्यानन्दको 

अनुसन्धान 

समको दुिान्त नाय चेतना 

गुमानलसंह चामललङ्ग युगबोध मानदण्ड 

   रसानुभूलत िा काव्यानन्द 

अलभ सुिेदी  आधुलनक नेपाली लचत्रकला र सालहत्यका केही समान 

प्रिृलत्तहरू 

   आधुलनक कलिता र दालजणललङ्गका केही तने्नरी कलिहरू 

मोहनराज िमाण  आधुलनकता, समकालीनता, उत्तर आधुलनकता 

 
 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

यदुनाथ िनाल   समालोचनाका लसद्धान्त 

रामकृष्ण िमाण   सि िारदीय 

रामकृष्ण िमाण   िेबल गि : नौ बैठक 

ईश्िर बराल   आख्यानको उद्भि 

ईश्िर बराल   छररएका समालोचना 

ईश्िर बराल (सम्पा)  झ्यालबाि (भूलमका) 

ईश्िर बराल (सम्पा)  सयपत्री (भूलमका) 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान  साझा समालोचना 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान  लसजणनाको सेरोिेरो 

इन्द्रबहादुर राई   उपन्यासका आधारहरू 

इन्द्रबहादुर राई   अथणहरूका पलछलल तर 

इन्द्रबहादुर राई (सम्पा)  भानुभक्तका कृलत : अध्ययनहरू 

इन्द्रबहादुर राई   समू्परक 

कुमार प्रधान   अधीलत केही 

कुमार प्रधान   पलहलो पहर 

राजनारायण प्रधान  केही कृलत : केही सृ्मलत 

गुमानलसंह चामललङ्ग  मौलो 

गुमानलसंह चामललङ्ग  एररिोिल र उनको काव्यिास्त्र 



केििप्रसाद उपाध्याय  प्राथलमककालीन कलि र काव्य प्रिृलत्त 

केििप्रसाद उपाध्याय  पूिीय काव्य लसद्धान्त 

केििप्रसाद उपाध्याय  सालहत्य प्रकाि 

केििप्रसाद उपाध्याय  बालकृष्ण समको दुिान्त नाय चेतना 

केििप्रसाद उपाध्याय  लिचार र व्याख्या 

अलभ सुिेदी   पाश्चात्य काव्य लसद्धान्त 

अलभ सुिेदी   लसजणना र मूल याङ्कन 

मोहनराज िमाण   िैली लिज्ञान 

मोहनराज िमाण   कथाको लिकास प्रलक्रया 

नरेन्द्रराज प्रसाईुँ    नेपाली सालहत्यका समालेचक र समालोचना 

घनश्याम ठकाल (सम्पा)  यथाथणिादी नेपाली समालोचना 

मोहन पी दाहाल (सम्पा)  गणेिलाल सुब्बाका सालहखत्यक समालोचना र अन्य लेिहरू 

राजेन्द्र सुिेदी   नेपाली समालोचना: परम्परा र प्रिृलत्त 

घनश्याम नेपाल   लिधा लिलिधा 
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नेपाली नाटक सातित्य र रङ्गमञ्च तथा चलतचत्र अध्ययन 

रूपक र यसका भेद उपभेदहरू, नािकको पररचय र प्रकारहरू 

नाय लिधाको उद्भि र परम्परा, नािकका संरचनात्मक घिकहरू 

नेपाली नािकको थालनी र लिकासको सिेक्षण 

प्रारखिक नेपाली नािकका स्वरूप तथा लििेषता 

नेपाली नािक र रङ्गमञ्चको पृष्ठभूलम र परम्परा 

नेपाली नािकका लिलिध प्रिृलत्त 

एकाङ्कीको स्वरूप र नेपाली एकाङ्कीको लिकासक्रम 

प्रयोगिादी नेपाली नािकहरू 

रङ्गमञ्चको अथण, पररचय, प्रलिलध र प्रकार 

नेपाली रङ्गमञ्चको परम्परा, लिकास र यसका चरणहरू 

रङ्गमञ्च कलाका लिलिध अङ्ग-उपाङ्गहरू 

मञ्चनका दृलष्ट्ले नेपाली नािकको अध्ययन 

चललचत्र र नािक – सिन्ध र साम्य-भेद 

चललचत्र लनमाणणका लिलिध ति र पक्षहरू 

नेपाली चललचत्र – परम्परा, प्रिृलत्त, लिकास र यसका चरणहरू 



नेपाली चललचत्र – स्वरूप र प्राखि 

 

पाठ्य कृतत 

बालकृष्ण सम  प्रह लाद 

भीमलनलध लतिारी  साुँढे 

गोपालप्राद ररमाल यो पे्रम 

लिजय मल ल  भुलैभुलको यथाथण 

मोहनराज िमाण  यमा 

मनबहादुर मुखिया  अुँध्यारोमा बाुँचे्नहरू (सङ्ग ग्रह) 

मोहन पुकार  िीका 

नन्द हाङ्ग खिम  अलभषेक 

 
सन्दभा ग्रन्ध 

 

हृदयचखनं्द्रह प्रधान  केही नेपाली नािक 

रत्नध्वज जोिी   नेपाली नािकको इलतहास 

तारानाथ िमाण   सम र समका कृलत 

लिजय मल ल   नािक – एक चचाण 

केििप्रसाद उपाध्याय  बालकृष्ण समको दुिान्त नाय चेतना 

रामलाल अलधकारी  नेपाली एकाङ्की यात्रा 

पद्मा अयाणल   मनबहादुर मुखियाका नािक 

लक्ष्मीनाथ िमाण   चललचत्र लसद्धान्त, िैली र प्रलिलध 

माधि ढुङे्गल   चललचत्र लसद्धान्त 

सुभाषचन्द्र न्यौपाने  नेपाली नािक र चललचत्र लसद्धान्त 

प्रकाि सायमी   चललचत्र कला र प्रलिलध 

मनोहर श्याम जोिी  पिकथा लेिन र पररचय 

एस सुसान हेिाडण  लसनेमा िलडज – द की कने्सप्ट स 

लजल नेलमास   इिर ोडक्सन िु लिल म िलडज 

जेम्स मोनाको   हाउ िु ररड ए लिल म, मुलिज लमलडया एन्ड लबयोन्ड 

लक्रिन थम्प्सन र 

डेलभड बाडणिेल   लिल म लहिर ी : एन इिर ोडक्सन 

 
 

 
 

तिद्याथीले तलका मधे्य कुनै दुईिटा मात्र चयन गरी अध्ययन गनुा 

पनेछ 
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25 
 

लोकिाताा र नेपाली लोक सातित्य 

लोकिाताणको पररचय, स्वरूप र लििेषता 

लोकिाताण र अन्य ज्ञानानुिासनमाझको सिन्ध 

लोकिाताण अध्ययनको औलचत्य 

लोकिाताण – अध्ययनको के्षत्र, सीमा र लिस्तार, लोकिाताणका लिलिध 

प्रकार 

लोक सालहत्यको पररचय, स्वरूप र लििेषता 

लोक सालहत्यका लिधाहरू र िगीकरणका आधार 

लोक सालहत्यका लिलिध लिधाहरूको स्वरूप र िैलिष्ट्यको 

अध्ययन 

लोक सालहत्यको सामालजक र सांसृ्कलतक पररपे्रक्ष्य 

लोक सालहत्य अध्ययनको परम्परा र यसका लिलिध अध्ययन पद्धलत 

तुलनात्मक पद्धलत 

रूपतििादी पद्धलत 

संरचनािादी पद्धलत 

भूगोल-ऐलतहालसक पद्धलत  

 नेपाली लोकिाताण, लोक संसृ्कलत र नेपाली लोकजीिनको पररचय 

नेपाली लोकिाताणका लिलिध प्रकार 

नेपाली संसृ्कलतका मूलभूत घिकहरू 

नेपाली लोक सालहत्यका लिलिध भेदहरूको िैलिष्ट्य 
 

 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

धमणराज थापा र हंसपुरे सुिेदी  नेपाली लोकसालहत्यको लििेचना 

चूडामलण बनु्ध    नेपाली लोक सालहत्य 

जीिेन्द्रदेि लगरी    लोक सालहत्यको अिलोकन 

तुलसी लदिस(संयोजक)   नेपाली लोक –संसृ्कलत सङ्गोष्ठी 

काजीमान कन्दङ्ग िा   नेपाली जन सालहत्य 

एम एम गुरूङ्ग    लबलसणएका संसृ्कलत 

एम एम िाइबा    परम्परागत नेपाली गीत: लोक संसृ्कलत 

जनकलाल िमाण    हाम्रो समाज: एक अध्ययन 

पे्रमकुमार ित्री    नेपाली समाज र संसृ्कलत 



डी बी लसंह    लत्रिेणी 

डा सते्यन्द्र    लोकसालहत्य लिज्ञान 

कृष्णदेि उपाध्याय   लोक सालहत्य की भूलमका 

जिाहरलाल हानु्ड   लोक सालहत्य स्वरूप एिम  सिेक्षण 

C.M Bandhu    Aspects of Nepalese Folklore 
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सामान्य भाषा तिज्ञान  

भाषा र भाषा लिज्ञान - पररचय 

भाषा – स्वरूप, प्रकृलतगत लििेषता, के्षत्र 

सामान्य भाषा लिज्ञानका आधारभूत मान्यताहरू 

भाषाको पाररिाररक िगीकरण र भारतीय भाषाहरू 

भाषाको आकृलतमूलक िकीकरण 

भालषक ध्वलनको प्रकृलत र उच्चारण प्रलक्रया 

ध्वलनका भेद 

ध्वलन, िणण र अक्षर, िण्डीय र िणे्डतर िणण 

िणण लिज्ञानको लिकास, िणण लिश्लेषण लसद्धान्त 

रूप लिज्ञानको लिकास 

रूप र रूलपम 

रूप लिश्लेषण लसद्धान्त र पद्धलत 

िब्द र पद 

लललपको पररचय, लललपको उद्धि र प्रकार 

लललप र लेखिम 

देिनागरी लललप र यसका लििेषता 
 
 
सन्दभा ग्रन्थ 

 

चूडामलण बनु्ध   भाषा लिज्ञान 

बालकृष्ण पोिरेल र 

िल लभमलण दाहाल  ध्वलन प्रलक्रया र केही ध्वलन लसद्धान्त 

माधिप्रसाद पोिरेल  ध्वलन लिज्ञान र नेपाली भाषाको ध्वलन पररचय 

योगेन्द्र यादि र 



भीष्मनारायण उपे्रती  भाषा लिज्ञान 

माधिप्रसाद पोिरेल  नेपाली िाक्य व्याकरण 

भोलानाथ लतिारी  भाषा लिज्ञान 

कलपलदेि लििेदी   भाषा लिज्ञान एिं भाषा िास्त्र 

आर एच रलबन्स 

(अनु – डा देिीदत्त िमाण)  सामान्य भालषकी : एक प्रारखिक सिेक्षण 

गुणाकर मुळे   भारतीय लललपयो ंका लिकास 

ल योनादण  बु्लमलिल ड  ल याङ्ग वेज 

सी एि हकेि   ए कोसण इन मडनण ललङ्ग खवखिक्स 

जोहन ल योन्स   ल याङ्ग वेज एन्ड ललङ्ग खवखिक्स 

चूडामलण बनु्ध   नेपाली भाषाको उत्पलत्त 

बालकृष्ण पोिरेल  राष्ट्र भाषा 

बालकृष्ण पोिरेल  नेपाली लनिणचन (भाग १ र २) 

बालकृष्ण पोिरेल  नेपाली भाषा र सालहत्य 

गोपाललनलध लतिारी  नेपाली भाषाको बनोि 
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समकालीन समालोचनाका तसद्धान्त र पद्धतत 

आधुलनकतािादको अिधारणा र प्रमुि प्रिृलत्त 

उत्तर आधुलनकतािादको अिधारणा र प्रमुि प्रिृलत्त 

आधुलनकतािाद र उत्तर आधुलनकतािादमाझ लभन्नता 

आधुलनकतािाद र उत्तर आधुलनकतािादक्ा प्राखि 

नारीिादको स्वरूप अलन प्रिृलत्त 

लैलङ्गक समालोचनाका मान्यता एिं प्रिृलत्त 

नारीिाद र लैलङ्गक समालोचनामाझ सिन्ध 

नारीिाद र लैलङ्गक समालोचनाक्ा प्राखि 

पररिेि लिमिण – स्वरूप एिं प्रकार 

सालहत्यमा पररिेि लिमिणको थथान एिं प्राखि 

ग्रहण लसद्धान्त – स्वरूप एिं प्रकार 

सालहत्यमा ग्रहण लसद्धान्तको थथान एिं प्राखि 



उपलनिेि र उपलनिेििादका मान्यता एिं स्वरूप 

उत्तर उपलनिेििादका मान्यता एिं स्वरूप 

उपलनिेििाद र उत्तर उपलनिेििादमाझका लभन्नता 

सालहत्यमा उपलनिेििाद र उत्तर उपलनिेििादक्ा प्राखि 

 
 
सन्दभा 

 

इन्द्रबहादुर राई   अथणहरूका पलछलल तर 

इन्द्रबहादुर राई   समू्परक 

कृष्ण गौतम   आधुलनक आलोचना:अनेक रूप अनेक पठन 

संजीि उपे्रती  लसद्धान्तका कुरा 

घनश्याम नेपाल   लिधा लिलिधा 

कृष्ण गौतम   उत्तर आधुलनक लजज्ञासा 

गोलिन्दराज भट्टराई उत्तर आधुलनक ऐना 

गोलिन्दराज भट्टराई  पखश्चमी बलेुँसीका बालछिा 

पेम्पा तामाङ्ग   आख्यानदेखि पराख्यानसम्म 

मोहनराज िमाण   समकालीन समालोचना: लसद्धान्त र प्रयोग 

Patricia Waugh  Literary Theory and Criticism  
Greg Gerard   Eco-Critisiam 
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(क) के्षत्र अध्ययन र तििरर् प्रसु्ततत लेिन – 30 

 प्रसु्ततत -10 

(ि) िोध पत्र लेिन   लेिन – 25

 प्रसु्ततत- 10 

  
 
 
 
 
 
 
 

योग्यता तिकासको मूल्याङकनका तनखि तेस्रो सत्रमा 

तनम्नतलखित तिषयिरू िैकतल्पक रूपमा रािेर तिद्याथीको 

मूल्याङ्कन गररने छ।  

 अनुतिक्षर् 

 सङ्गोष्ठी पत्र लेिन र प्रसु्ततत 

 सामूतिक चचाा 



 

चौथो सत्र 

 

चौथो सत्रका पाठ्यचयाािरू सबै िैकखिक हुने छन्। 

तिद्याथीले तलका मधे्य कुनै चारिटा मात्र चयन गरी अध्ययन गनुा पनेछ। 
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भारतेली नेपाली गद्याख्यान (कथा र उपन्यास) 

भारतेली नेपाली कथाको पृष्ठभूलम र लिकासका चरणहरू 

भारतेली नेपाली कथाको प्रिृलत्तगत अध्ययन 

भारतेली नेपाली कथामा लोक जीिन, लोक संसृ्कलतको लचत्रण 

आधुलनक नेपाली कथाको लिकासमा भारतेली कथाकारको 

योगदानको मूल याङ्कन 

भारतेली नेपाली कथाका के्षत्रमा भएका लिलिध प्रयोगपरक लेिन 

आयामेली अिधारणा, लीलालेिन र भारतेली नेपाली कथा 

भारतेली नेपाली कथामा के्षत्रीय तथा आञ्चललक लििेषता 

भारतेली नेपाली कथामा प्रयुक्त भाषा 

भारतेली नेपाली उपन्यासको पृष्ठभूलम र यसको लिकासका 

चरणहरू 

लिषय-िसु्त र संरचना-लिल पका दृलष्ट्ले भारतेली नेपाली 

उपन्यासहरूको िगीकरण र लििेचना 

भारतेली नेपाली उपन्यासका प्रिृलत्त – स्वच्छन्दतािादी, यथाथणिादी, 

प्रकृतिादी, अलतयथाथणिादी 

भारतेली नेपाली उपन्यासमा प्रयुक्त संिाद र भालषक िैलिष्ट्य 

प्रयोगपरक भारतेली नेपाली उपन्यास 

लिसङ्गलतिाद तथा अखस्तत्विादका सन्दभणमा भारतेली नेपाली 

उपन्यास 

भारतेली नेपाली उपन्यासमा ऐलतहालसक सन्दभण र राजनैलतक 

पररपे्रक्ष्य 



भारतेली नेपाली उपन्यासमा युद्धको सन्दभण 

नारीिादका प्रसङ्गमा भारतेली नेपाली उपन्यासको अध्ययन 

 
 

पाठ्य कृतत 

रूपनारायण लसंह  कथा निरत्न 

लििकुमार राई  फ्रखियर 

िहरे 

इन्द्रबहादुर राई  लिपना कलतपय 

कथाथथा 

कठपुतलीको मन 

हररप्रसाद गोरिा राई यहाुँ बदनाम हुन्छ 

हायमनदास राई लकरात चौकीदार 

आुँधी-बेहरी 

अजुणन लनरौला  साुँझ सुँगसुँगै 

सानु लामा  कथा सम्पद  

मृगतृष्णा 

पूणण राई   िूल झरेको पत्रदल 

गुि प्रधान  मान्छे मान्छेको बस्तीलभत्र 

िरद  छेत्री  चक्रवू्यह 

प्रदीप गुररङ्ग  लबररमिूल 

 

रूपनारायण लसंह  भ्रमर 

लैनलसंह बाङ्ग देल  लङ्गडाको साथी 

इन्द्रबहादुर राई  आज रलमता छ 

लिक्रमिीर थापा  लििादेखि सतलजसम्म 

मते्स्यन्द्र प्रधान  नीलकि 

असीत राई  नयाुँ लक्षलतजको िोज 

भीम दाहाल  अभीष्ट्को िोज 

समीरण लप्रयदिी  बललिेदी 

 
 

सन्दभा ग्रन्थ 

 

दयाराम शे्रष्ठ (सम्पा.)    भारतीय नेपाली कथा 

रामलाल अलधकारी(सम्पा)   नेपाली कथा यात्रा 

लक्खीदेिी सुन्दास र अरू (सम्पा)  समे्मलन कथा सङ्ग ग्रह 



राजनारायण प्रधान (सम्पा)   दालजणललङ्गका कथा र कथाकार (िण्ड एक र दुई) 

इन्द्रबहादुर राई     नेपाली उपन्यासका आधारहरू 

कृष्णचन्द्रलसंह प्रधान    नेपाली उपन्यास र उपन्यासकार 

मोहन पी दाहाल    आधुलनक नेपाली उपन्यास 

मोहन पी दाहाल    दालजणललङ्गका नेपाली उपन्यास – प्रिृलत्त र परम्परा 

छलिलाल उपाध्याय    लीलबहादुर छेत्री र उनको ब्रह्मपुत्रका छेउछाउ 

घनश्याम नेपाल     आख्यानका कुरा 

प्रतापचन्द्र प्रधान    नेपाली उपन्यास: परम्परा र पृष्ठभूलम 

राजेन्द्र सुिेदी     नेपाली उपन्यास परम्परा र प्रिृलत्त 

ऋलषराज बराल     उपन्यासको सौन्दयणिास्त्र 

कृष्णहरर बराल र नेत्र एिम   उपन्यास लसद्धान्त र नेपाली उपन्यास 

लक्ष्मीप्रसाद पराजुली    नेपाली कथा सालहत्यमा उत्तर पूिीय भारतको योगदान 

अलिनाि शे्रष्ठ (सम्पा)    आधुलनक भारतीय नेपाली कथा 
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भारतेली नेपाली कतिता  

भारतेली नेपाली कलिताको पृष्ठभूलम अलन ऐलतहालसक र सांसृ्कलतक 

पृष्ठभूलम 

भारतेली नेपाली कलिताका चरणगत प्रिृलत्तहरू 

सिाई तथा लहरी काव्य-कृलतहरूको लििेष अध्ययन र मूल याङ्कन 

भारतेली नेपाली कलिताका संरचना र िैली 

भारतेली नेपाली कलितामा नैलतक मूल य र सुधारिादी प्रिृलत्त 

स्वच्छन्दतािाद र भारतेली नेपाली कलिता 

भारतेली नेपाली कलितामा पाइने जातीय अखस्मताको स्वर 

 देिपे्रम र मानितािादी दृलष्ट्का आलोकमा भारतेली नेपाली कलिता 

भारतेली नेपाली कलितामा समाजिादी यथाथणिाद 

लोक-सांसृ्कलतक सन्दभण र भारतेली नेपाली कलिता 

तेस्रो आयामेली मान्यता तथा भारतेली नेपाली कलितामा त्यसको 

प्रयोग र प्रभाि 



भारतेली नेपाली कलितामा प्रयोगिादी िैलिष्ट्य 

पयाणिरण चेतना र भारतेली नेपाली कलिता 

भारतेली नेपाली कलितामा प्रतीक, लबि र लमथकको प्रयोग 

के्षत्रीय सन्दभण, रालष्ट्र य मूलधारा र िैश्िीकरणका सन्दभणमा भारतेली 

नेपाली कलिता 
 

 
 
 

पाठ्य कृतत 

ज्ञानलदलदास  उदय लहरी 

िुङ्ग ना भजन 

पारसमलण प्रधान  जपमाला 

िीरेन्द्र   मेघमाला 

तुलसी अपतन  नहेर आज मलाई  

अगमलसंह तामाङ्ग  रालष्ट्र य पलथक 

हररभक्त किुिाल  यो लजन्दगी िै के लजन्दगी 

अगमलसंह लगरी  जलेको प्रलतलबि : रोएको प्रलतध्वलन 

पुष्पलाल उपाध्याय उषा-मञ्जरी 

  

ओलकउयामा वाइन उपलखब्ध 

लक्खीदेिी सुन्दास हामी िेल ने चउर 

पे्रम सेपाण लिरोकी  इलतहास 

िड गलसंह राई काुँढा  मेरो गाउुँ  : ऐनापारर 

लगमी सेपाण  पेन्लोङ्ग डाुँडा पुगेपलछ 

जस योञ्जन प्यासी  हात थाप्दै लहुँलडरहेछु 

नरदेन रुिा  केही क्षण उसको सम्प्झनामा 

जीिन लथङ्ग  िल लभ दाइ! म तपाईुँ भन्दा धेरै अभागी छु 

नि सापकोिा  युखिप्टस : आउुँदो लपुँढीलाई आिीिाणद 

लिकास गोतामे  आज िेरर छोरालसत 

भलिलाल लालमछाने नदा एक खथथलत 

मोहन ठकुरी  लनिःिब्द 

मनप्रसाद सुब्बा  आिाजका बाजहरू 

नरेिचन्द्र िाती  परेली परेलीमा लभजेर 

नोजाणङ्ग स्याङ्गदेन  िून्यको घाउ 



पदम के्षत्री  िकुन्तला 

 

सन्दभा ग्रन्थ 

 

ताना समाण   पखश्चमका केही महान  सालहत्यकार 

ने रा प्र प्र   लिश्ि सालहत्यको रूप-रेिा 

राजनारायण प्रधान  लिश्िका महान  सालहत्यकारहरू 

हंसपुरे सुिेदी   संसृ्कत िाङ्ग ्मय: संलक्षि अध्ययन 

सुकुमार सेन(अनु. इन्द्र सुन्दास) बङ्गला सालहत्यको इलतहास 

घिराज भट्टराई   संसृ्कतका केही सालहत्यकारहरू 

बलदेि उपाध्याय  संसृ्कत सालहत्य का इलतहास 

नगेन्द्र    लहन्दी सालहत्य का इलतहास 

रामचन्द्र सुि   लहन्दी सालहत्य का इलतहास 

Prof. S.K Ghosh (ed) An Integrated History of Indian Literature 
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तिश्ि सातित्यको सिेक्षर् 

 

पाठ्य तिषय 

लिश्ि सालहत्यका लनमाणताहरूका सालहखत्यक व्यखक्तत  ् ि र कृलतत्वको 

पररचयात्मक अध्ययन 

बाल मीलक, व्यास, भास, काललदास, भारलि, माघ, िूद्रक, िाणभट्ट, भिभूलत, 

भतृणहरर, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, भारतेन्दु हररश्चन्द, मैलथलीिरण 

गुि, पे्रमचन्द, पन्त-प्रसाद-लनराला, अजे्ञय, माइकल मधुसुदन दत्त, बलङ्कमचन्द्र 

चट्टोपाध्याय, िरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, रिीन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, 

अलमर िुसरो, उमर िैय्याम, होमर,  

 

सेक्सलपयर, िड णस्वथण, सेली, कलररज, बनाणडण सा, िाल ि लििम्यान, िाल जाक, 

मोपासाुँ, फ्योदोर दोस्तोएव्स्स्की, आन्तोन चेिि, ललयो िल सिय, हेनररक इबे्सन, 

म्याखक्सम गोकी, लु सु्यन, बासो, यासुनारी कािािाता, स्यामुअल बेकेि, बतोल त 

बे्रख्त, लुइगी लपराने्डलो। 
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भाषा अध्ययनका तसद्धान्त र पद्धतत 

भाषा अध्ययनको भारतीय परम्पराको सिेक्षण 

िैलदक परम्परा 

यास्क, लनरुक्त र लनघणु्ट 

पालणनी र अष्ट्ाध्यायी 

प्राकृत र अपभं्रि भाषाको व्याकरण परम्परा 

आधुलनक भाषा लचन्तनमा पालणनीय परम्पराको प्रभाि 

भाषा अध्ययनको पाश्चात्य परम्पराको सिेक्षण 

ऐलतहालसक तुलनात्मक भाषा लिज्ञान 

िणणनात्मक एिं संरचनात्मक भाषा लिज्ञान 

समाज भाषा लिज्ञान 

भाषा तिज्ञानका सम्प्रदायिरू 

जेनेभा सम्प्रदाय 

प्राग सम्प्रदाय 

अमेररकेली सम्प्रदाय 

लन्दन सम्प्रदाय 
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भारतेली नेपाली प्रबन्ध काव्य 

प्रबन्ध काव्यको पररचय, स्वरूप र संरचना 

महाकाव्यसिन्धी पूिीय र पाश्चात्य अलभलक्षण र मान्यताहरू 

नेपाली महाकाव्यको पररचयात्मक अध्ययन 



िण्डकाव्यको पररचय र स्वरूप 

नेपाली िण्डकाव्यको पररचयात्मक अध्ययन 

नेपाली िण्डकाव्यका लिलिध प्रकार र प्रिृलत्त 

आधुलनक महाकाव्यको स्वरूप लििेचन 

 
 
 

पाठ्य सामग्री 

मोहन दुिुन मन्दालकनी 

   कमाणयण 

तुलसी कश्यप  जन्मभूलम 

   आमा 

   मन्थन 

लिद्यापलत दाहाल  उषाहरण 

छलिलाल उपाध्याय महाकलि देिकोिा 

नरेन्द्रप्रसाद कुमाई  रोदन 

अगमलसंह लगरी  याद 

   युद्ध र योद्धा 

बलबहादुर सारु मगर 

र अन्य   आनन्दलहरी (आठ भाग समू्पणण) 

डाकमान राई  दालजणललङ्गको पैह्रोको सिाई 

नन्द हाङ्ग खिम  लचयाबारी 

युद्धिीर राणा  लचहान नपाएका तक्माहरू 

 
 
 
 
 
 
 

कृतत र कृततकारबारे तिशेष अध्ययनअन्तगात तलका मधे्य कुनै एउटा 

समूिको अध्ययन 
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                                                           लिखित परीक्षा – 75 



                                                                      योग्यता लिकासको 

मूल्याङ्कन – 25 

 
 

कृतत र कृततकार : तििेष अध्ययन 

 

नेपाली सालहत्यका अमर सालहत्यकार र लतनका कृलतबारे लिि्ेष अध्ययन 

कृलतकारको जीिन र दिणन 

लतनका कृलतमा लनलहत सामालजक, सांसृ्कलतक, मानिीय  मूल य अलन 

सािणजनीनता 

कृलतकारका लििेष लििेष योगदान 

रचनाहरूको संरचना र िैलीमा पाइने लिि्ेषता 

 

कृततकारिरू 

भानुभक्त आचायण 

ज्ञानलदलदास 

मोतीराम भट्ट 

 

पाठ्यचयाा कोड – NEP-PG-C407               पूर्ााङ्क  100= 
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योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन 

– 25 
 

कृतत र कृततकार : तििेष अध्ययन 

 

नेपाली सालहत्यका अमर सालहत्यकार र लतनका कृलतबारे लिि्ेष अध्ययन 

कृलतकारको जीिन र दिणन 

लतनका कृलतमा लनलहत सामालजक, सांसृ्कलतक, मानिीय  मूल य अलन 

सािणजनीनता 

कृलतकारका लििेष लििेष योगदान 

रचनाहरूको संरचना र िैलीमा पाइने लिि्ेषता 

 
 
 

कृततकारिरू 



लेिनाथ पौड्याल 

बालकृष्ण सम 

िक्ष्मीप्रसाद देिकोिा 
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लिखित परीक्षा – 75 

योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन 
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कृतत र कृततकार : तििेष अध्ययन 

 

नेपाली सालहत्यका अमर सालहत्यकार र लतनका कृलतबारे लिि्ेष अध्ययन 

कृलतकारको जीिन र दिणन 

लतनका कृलतमा लनलहत सामालजक, सांसृ्कलतक, मानिीय  मूल य अलन 

सािणजनीनता 

कृलतकारका लििेष लििेष योगदान 

रचनाहरूको संरचना र िैलीमा पाइने लिि्ेषता 

 

कृततकारिरू 

पारसमलण प्रधान 

धरणीधर कोइरािा 

महानन्द सापकोिा 
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कृतत र कृततकार : तििेष अध्ययन 

 



नेपाली सालहत्यका अमर सालहत्यकार र लतनका कृलतबारे लिि्ेष अध्ययन 

कृलतकारको जीिन र दिणन 

लतनका कृलतमा लनलहत सामालजक, सांसृ्कलतक, मानिीय  मूल य अलन 

सािणजनीनता 

कृलतकारका लििेष लििेष योगदान 

रचनाहरूको संरचना र िैलीमा पाइने लिि्ेषता 

कृततकारिरू 

अगमलसंह लगरी 

हररभक्त किुिाि 

भूपी शेरचन 
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कृतत र कृततकार : तििेष अध्ययन 

 

नेपाली सालहत्यका अमर सालहत्यकार र लतनका कृलतबारे लिि्ेष अध्ययन 

कृलतकारको जीिन र दिणन 

लतनका कृलतमा लनलहत सामालजक, सांसृ्कलतक, मानिीय  मूल य अलन 

सािणजनीनता 

कृलतकारका लििेष लििेष योगदान 

रचनाहरूको संरचना र िैलीमा पाइने लिि्ेषता 

 
 
 

कृततकारिरू 

कुमार प्रधान 

राजनारायण प्रधान 



गुमानलसंह चामललङ्ग 

 
 

पाठ्यचयाा कोड – NEP-PG-C411             पूर्ााङ्क  10 = 

के्रतडट 4 

लिखित परीक्षा – 75 

योग्यता लिकासको मूल्याङ्कन 

– 25 
 

कृतत र कृततकार : तििेष अध्ययन 

 

नेपाली सालहत्यका अमर सालहत्यकार र लतनका कृलतबारे लिि्ेष अध्ययन 

कृलतकारको जीिन र दिणन 

लतनका कृलतमा लनलहत सामालजक, सांसृ्कलतक, मानिीय  मूल य अलन 

सािणजनीनता 

कृलतकारका लििेष लििेष योगदान 

रचनाहरूको संरचना र िैलीमा पाइने लिि्ेषता 

 

कृततकारिरू 

पाररजात 

देिकुमारी थापा 

रालधका राया 

 
 
 

पाठ्यचयाा कोड  NEP-PG-C412    :                           पूर्ााङ्क  100 = 

के्रतडट 4 

                                                          िोधप्रबन्ध लेिन - 

75 

 लघु िोधप्रबन्ध  मौखिक परीक्षा – 25 
                                                                            

                                          
                       

 



योग्यता तिकासको मूल्याङकनका तनखि पतिलो सत्रमा 

तनम्नतलखित तिषयिरू िैकतल्पक रूपमा रािेर तिद्याथीको 

मूल्याङ्कन गररने छ।  

 मौखिक परीक्षा 

 सङ्गोष्ठी पत्र लेिन र प्रसु्ततत 

 सामूतिक चचाा 


