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CBCS BA HONOURS PROGRAMME IN NEPALI 

ABSTRACT 

 

 

Honours Discipline Specific Core Courses (HDSC): 14 

Credits: 70 credits (14 X 5) = 70+14 (Tutorial) =84 Credits 

Core offered: 

Core 1 : Nepali Sahityako Itihas  

Core 2 : Nepali Kavita 

Core 3 : Nepali Bhasa vigyan 

Core 4: Nepali Katha 

Core 5: Nepali Upanyas 

Core 6 : Nepali Nibandha 

Core 7 : Bharatiya Nepali Sahityako Itihas 

Core 8 : Samakalin Nepali Kavita 

Core 9 : Nepali Samalochana 

Core 10 : Nepali Lok Sahitya 

Core 11 : Nepali Natak 

Core 12 : Nepali Prabandhakavya 

Core 13 : Nepali Bal Sahitya  

Core 14 : Nepali Bhasako Pristhabhumi ra Vikasko Itihas 
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Honours Generic Elective Course (HGEC): 4 

Credits: 4 x 5=20+4 (tutorial) = 24 Credits 

Generic Elective Course offered: 

GEC  1: Samanya Bhasa vigyan  

GEC  2  Sahityaka tattwahru 

 GEC 3: Paschatya Sahitya Siddhanta 

GEC 4: Aadhunik Bharatiya Kavita   

 

Honours Discipline Specific Elective (HDSE): 4 

Credits = 4 x 5 =20+ 4 (Tutorial) = 24 

Discipline Specific Elective offered: 

DSE 1: Nepali Sahityama Chaleka Pramukh Vada ra Andolanharu 

DSE 2: Nepali Sawai Ra Lahari Kavya 

DSE 3: Nepali Samaj ra Saskriti DSE 4 Nepali Bhasa vigyan 

DSE 5 Nepali Sahityik Patrakarita  

DSE 6 : Nepali Samalochanaka samakalin Aadharharu  

DSE 7: Sodhapatra Ra pariyojana Patra Lekhan  

 DSE 8: Nepali Anuvad Sahitya  
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Ability Enhancement Compulsory Course (AECC):2 

Credits:  02 x 02=04Credits 

Ability Enhancement Compulsory Course offered: 

AECC 1: Environmental Study 

 AECC 2: MIL- Nepali 

 

 

Honours Skill Enhancement Course (HSEC): 2 

Credits: 02 x02 =04 Credits 

Skill Enhancement Courses offered: 

SEC 1A:  Rachana Lekhan 

SEC 1B: Bhasa Sikshan  

SEC 2A: Chalachitra Adhyayan 

SEC 2B: Janasanchar        
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CBCS BA PROGRAMME IN NEPALI 

ABSTRACT 

 

Programme Discipline Specific Core Course (PDSC): 4 

Credits: 4 x 5 =20 + 4 (tutorial) = 24 credits. 

Cores offered: 

Core 1: Nepali Bhasa vigyan 

Core 2: Nepali Kavita 

Core 3: Nepali katha 

Core 4: Nepali Upanyas 

 

Programme Generic Elective Course (PGEC):4 

GEC 1: Samanya Bhasa vigyan 

GEC 2: Paschatya Sahitya Siddhanta 

 GEC 3: Sahitya Tattwa 

 GEC 4: Viswa Sahityako Sarwekshan 

 

Programme Discipline Specific Elective course (PDSE): 4 

DSE 1: Nepali Sahityik Patrakarita  

DSE 2 : Nepali Samalochana 

 DSE 3 : Bharatiya  Nepali Sahitya 

DSE 4 : Prathamikkalin Nepali Sahitya ra Sahityakar 
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Skill Enhancement Course (SEC): 

SEC 1 : Rachana Lekhan 

SEC 2 : Bhasa Sikshan 

SEC 3 Chalachitra Adhyayan 

SEC 4 :Jana Sanchar 

 

 

Ability Enhancement Compulsory Course (AECC): 

AECC 1 : Environmental Study 

AECC 2: Modern Indian Language (MIL) –Nepali 
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Scheme of Evaluation: 

 

Total marks 75 -Tutorial -10  marks - 5 marks will be assigned for class attendance  

Final Examination: 75 marks 

Unit 1-  4 out of  6 questions x3 =12 marks   

Unit 2-  4 out of 6  questions X 6  =24 marks 

Unit 3-  2 out of 4 questions X 12 = 24 marks 

______________________________________ 

Total:                                                       60 marks 

 

 

 

Ability Enhancement Compulsory Course (AECC): MIL 

Final Examination -50 marks 

Unit 1- 2 Long Essay type questions (10+10)   =      20 marks 

Unit 2 – 2 Comprehensive questions (10+ 10)      =20 marks 

Unit 3 – 5 objective type questions (2 x 5)       = 10 marks 

Total -                                                                           50 marks 
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सिसिसिएि प्रणालीअनुिार सिए नेपाली अनिस पाठ्यक्रम 

१.पसिलो ित्र 

 

पहिलो सत्रमा N-HDSC-1 र N-HDSC-2 मलू पाठ्यचयाा (Core Course) िुन ् र N-HGEC 1 सामान्य अन्तहवाषयमलूक 

ऐहछिक पाठ्यचयाा (GEC) िो।   

 

 

N-HDSC-1 

नेपाली िासित्यको इसििाि 

                                                                                                                   

                                                                                                                              

                                                                                                                              परू्ााङ्क -७५-के्रहिट –६ 

                                                                                                    हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                     मोठ व्याख्यान- ५० 

              

              पहिलो एकाइ -       नपेाली साहित्यको पषृ्ठभहूम र हवकासको रूपरेिा 

             नेपाली कहवताको हवकासक्रम                                                                    १२ 

 

दोस्रो एकाइ - नेपाली आख्यानको हवकासक्रम (किा, उपन्यास) 

               नेपाली हनबन्धको हवकासक्रम                                                   १५ 

 

तेस्रो एकाइ - नेपाली नाटकको हवकासक्रम 

               नेपाली समालोचनाको हवकासक्रम         १२ 

 

चौिो एकाइ - नेपाली पत्र-पहत्रकाको इहतिास 

                 नेपाली सङ्घ-संथिाको इहतिास                                                                 ११ 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. नेपाली साहित्यको इहतिास – चिूामहर् बन्ध ु 

२. नेपाली साहित्यको इहतिास – तारानाि िमाा 

३. नेपाली साहित्यको संहक्षप्त इहतिास – मोिनराज िमाा र दयाराम श्रेष्ठ ‘सम्भव’ 

४. नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहतिास – घनश्याम नपेाल 

५. धहूमल पषृ्ठिरू – गपु्त प्रधान 

६. A History of Nepali Literature – Kumar Pradhan 
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N-HDSC-2 

नेपाली कसििा 

                                                                                                                              

                                                                                                                              परू्ााङ्क -७५-के्रहिट –६ 

                                                                                                    हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                     मोठ व्याख्यान -५० 

 

पहिलो एकाइ - कहवतातत्त्वको पररचय  

नेपाली कहवताका हवहवध रूप र प्रवहृििरूको अध्ययन : वीर कहवता, भहि कहवता (रामभहि, कृष्र्भहि, हनगुार् 

भहि) िङ्ृगाररक कहवता, आधहुनक कहवता, गद्य कहवता, गजल, मिुक, िाइकु, िण्िकाव्य, मिाकाव्य, लामो 

कहवता इत्याहदको पररचय                                                                                       १५ 

 

दोस्रो एकाइ –  पथृ्वीनारायर् – सवुानन्द दास 

रामायर् सनु्दरकाण्ि – भानभुि 

टुङ्ना भजन– ज्ञानहदल दास 

हपिँजिाको सगुा– लेिनाि पौि्याल                                                                                    १० 

 

तेस्रो एकाइ     पागल– लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा 

मोिब्बत गल्ली– अगमहसंि हगरी 

आमाको सपना –गोपालप्रसाद ररमाल 

हबिान – वीरेन्र                                                                                                              १० 

 

चौिो एकाइ - असीमको सीमा – दान िाहलङ 

नयािँ वषा – भहूप िरेचन 

सारङ्गी – मोिन कोइराला 

२७ मई १९६४ – वैरागी काइिँला 

त्यो एकलो वकृ्षलाई – ईश्वर बल्लभ 

हभत्री मान्िे बोल्न िोज्ि – िररभि कटुवाल                                                                         १५ 

िन्दर्स िामग्री- 

१. वीरकालीन कहवता - दयाराम श्रेष्ठ 

२. प्रािहमककालीन कहव र काव्य प्रवहृि - केिवप्रसाद उपाध्याय 

३. रामायर् - भानभुि आचाया 

४. जोसमनी सन्त परम्परा र साहित्य - जनकलाल िमाा 

५. मोतीराम भट्टका उपलब्ध रचनािरू - िररभि न्यौपान े

६. ऋतुहवचार - लेिनाि पौि्याल 

७. लेिनाि पौि्यालका कृहतत्वको हवशे्लषर् र मलू्याङ्कन - वासदुवे हत्रपाठी 

८. नेपाली काव्य र कहव – राममहर् ररसाल 
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N-HGEC-1 

िामान्य र्ाषा सिज्ञान 

                                                                                                                   परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

                            

पहिलो एकाइ - भाषाको अिा, प्रकृहत र हविेषता                                                                                                 १५ 

 संसारका भाषािरूको वगीकरर्का आधार 

 पाररवाररक वगीकरर् र आकृहतमलूक वगीकरर् 

 

 

दोस्रो एकाइ -   भाषा हवज्ञान – पररभाषा र क्षते्र                                                                                                   २५ 

भाषा हवज्ञानका प्रमिु हवभागिरूको पररचय : 

क. ध्वहनहवज्ञान – भाहषक ध्वहन, ध्वहन उछचारर्का अवयविरू, ध्वहन वगीकरर्का आधार 

ि. रूप हवज्ञान – रूपको पररचय, रूपका प्रकार, पद र िब्दको पररचय 

ग. वाक्य हवज्ञान – पररचय, पदबन्ध, उपवाक्य, वाक्यका पररभाषा र प्रकार 

घ. अिाहवज्ञान –अिा पररचय, अिा पररवतानका कारर् र हदिा, िब्द र अिाको सम्बन्ध 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. भाषा हवज्ञान – चिूामहर् बन्ध ु

२. भाषा हवज्ञान – भोलानाि हतवारी 

३. भाषा हवज्ञान – योगेन्र यादव र भीष्मनारायर् उप्रतेी 

४.  Modern Linguistics – Verma and Krishnamurthy 

५. A Course in Modern Linguistics – C. F. Hockett 
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दोस्रो ित्र 

 

दोस्रो सत्रमा N-HDSC-3 र N-HDSC-4 मलू पाठ्यचयाा (Core Course) िुन।् N-AECC-2 योग्यता हवकासमलूक 

अहनवाया पाठ्यचयाा (AECC) िो। H-NGEC 2 सामान्य अन्तहवाषयमलूक ऐहछिक पाठ्यचयाा (GEC) िो। 

 

 

N-HCDSC-3 

नेपाली र्ाषासिज्ञान 

                                                                                                                   परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ५० 

 

पहिलो एकाइ - नेपाली भाषाको उत्पहत र हवकासको सवेक्षर्      १५ 

   नेपाली भाषाका िब्दवगा र व्याकरहर्क कोहटिरू 

 

दोस्रो एकाइ - नेपाली भाषाको िब्द भण्िार       १५ 

      नेपाली भाषाको िब्द हनमाार् प्रहक्रया 

      नेपाली भाषाको वर्ा हवन्यास 

 

तेस्रो एकाइ-   नेपाली भाषाको अध्ययन परम्परा      २० 

    नेपाली व्याकरर्को इहतिास 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. नेपाली भाषाको उत्पहत - चिूामहर् बन्ध ु

२. नेपाली भाषाको बनोट - गोपालहनहध हतवारी 

३. नेपाली व्याकरर्का केिी पक्ष - चिूामहर् बन्ध ु

४. नेपाली वाक्य व्याकरर् –माधवप्रसाद पोिरेल  

५. नेपाली कारक व्याकरर् –िमेाङ्गराज अहधकारी 

६. नेपाली व्याकरर्को ऐहतिाहसक सवेक्षर् - सकुुम िमाा 

७. उछच माध्यहमक नेपाली व्याकरर् - घनश्याम नपेाल र  कहवता लामा 
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N-HDSC-4 

नेपाली कथा 

                                                                                                                              

                                                                                                                              परू्ााङ्क -७५-के्रहिट –६ 

                                                                                                    हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ५० 

पहिलो एकाइ  - आधहुनक नेपाली किाका प्रमिु प्रवहृििरूको अध्ययन                                                       १४ 

      परालको आगो -गरुुप्रसाद मनैाली 

                     पररबन्द - पषु्कर समिेर 

 

दोस्रो एकाइ - धनमतीको हसनेमा थवप्न - रूपनारायर् हसंि                                                                       १२ 

                  मािाको मोल - हिवकुमार राई 

      मैयािँ सािबे - भवानी हभक्ष ु

     चौकीदार - िायमनदास राई ‘हकरात’ 

 

तेस्रो एकाइ - मेरो एउटा नागा िुकी - िररप्रसाद गोिाा राई                                                                      १२ 

                रातभरर िुरी चल्यो - इन्रबिादरु राई 

   ज्योहतहबनाको उज्यालो – सान ुलामा 

   पासाङिरूको किा – परू्ा राई 

 

चौिो एकाइ - हनवााहसत – लक्िीदवेी सनु्दास                                                                                       १२ 

     चकेको िाना – दवेकुमारी िापा 

     टोटलाको फूल – महटल्िा राई 

     सन्तोष बाबकुो िायरीमाहि – सिु नम 

िन्दर्स िामग्री- 

१. झ्यालबाट - ईश्वर बराल 

२. दाहजाहलङका किा र किाकार - राजनारायर् प्रधान 

३. नेपाली किा यात्रा -रामलाल अहधकारी 

४. सम्मेलन किासङ्रि - लक्िीदवेी सनु्दास 

५. भारतीय नेपाली किा यात्रा – अहवनाि श्रेष्ठ 
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                          योग्यिा सिकािमूलक असनिायस पाठ्यचयास (AECC-2 ) 

 

 

 आधुसनक र्ारिीय र्ाषा (MIL )  – नेपाली                                                     परू्ााङ्क-५० –के्रहिट-२ 

 मोठ व्याख्यान- ३० 

   

 

  

पहिलो एकाइ - मनुा मदन (िण्िकाव्य) – लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा                                                              ६ 

                      

दोस्रो एकाइ - भाषा – अिा, पररभाषा,  मखु्य सङ्घटक एकाइिरू,प्रकृहत र हविेषता                                   ८ 

संसारका प्रमिु भाषा पररवारिरूको पररचय 

 

तेस्रो एकाइ -  नेपाली िब्दवगा – नाम, सवानाम, हविेषर्, हक्रयापद, हक्रयागोगी, नामयोगी, संयोजक               ८ 

  व्याकरहर्क कोहट – हलङ्ग, वचन, परुूष, काल, पक्ष, वाछय, आदर 

 

चौिो एकाइ -   पयाायवाची िब्द                                                                                                       ८ 

     हवलोम िब्द 

      सार िब्द 

      ठेट नपेाली िब्द 

     पाररभाहषक र प्राहवहधक िव्द 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. मध्य चहन्रका – सोमनाि हसग्द्याल 

२. भाषा प्रवेि नपेाली व्याकरर् – पारसमहर् प्रधान 

३. माध्यहमक नपेाली व्याकरर् र रचना – घनश्याम नेपाल र कहवता लामा 
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N-HGEC-2 

िासित्यका ित्त्ििरू 

                                                                                                                                परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

पहिलो एकाइ -       साहित्यको अिा र पररभाषा                                                                                १२ 

साहित्यको प्रयोजन र िते ु

                          साहित्यका प्रमिु हवधािरूको पररचय 

 

दोस्रो एकाइ -          िन्द – अिा र पररभाषा, िन्दका प्रमिु प्रकारिरूको सोदािरर् पररचय                         १२ 

अलङ्कार – अिा र पररभाषा, अलङ्कारका प्रमिु प्रकारिरूको सोदािरर् पररचय 

 

तेस्रो एकाइ -          िब्दिहि – पररभाषा, िब्दिहिका प्रकारिरूको पररचय                                          १४ 

रस – अिा, पररभाषा, प्रकारिरूको पररचय 

काव्यगरु् – काव्यगरु्को पररचय र प्रकार 

 

चौिो एकाइ           काव्यदोष – काव्यदोषका लक्षर् तिा थवरूप, काव्यदोषको वगीकरर्                           १२ 

हबम्ब, प्रतीक, हमिक, संरचना, बनुोट, गद्य र पद्य िलैीको पररचय 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. साहित्य प्रदीप – सोमनाि हसग्दले 

२. साहित्य प्रकाि – केिवप्रसाद उपाध्याय 

३. पवूीय काव्य हसद्धान्त- िमेाङ्गराज अहधकारी 

४. साहित्यको अनिुीलन – भानभुि पोख्रले 

५. पवूीय काव्य हसद्धान्त – गोहवन्द प्रसाद भट्टराई 

६. An Introduction to the Study of Literature – W.H. Hudson 

७. Theory of Literature – Rene Wellek & Austin Warren 
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िेस्रो ित्र 

 

तेस्रो सत्रमा N-HDSC-5 र N-HDSC-6, N-HDSC-7 मलू पाठ्यचयाा (Core Course) िुन।् N-SEC-1 र N-SEC-2 

कौिल हवकासमलूक पाठ्यचयााका हवकल्पिरू िुन।् यी दईुवटामध्ये एउटा पाठ्यचयााको चयन गनुा पन े ि। रिल, एउटा 

अन्तहवाषयमलूक  ऐहछिक पाठ्यचयाा N-HGEC 3  िो। 

 

 

N-HDSC-5 

नेपाली उपन्याि 

 

                                                                                                                              परू्ााङ्क -७५-के्रहिट –६ 

                                                                                                    हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

पहिलो एकाइ -       आधहुनक नपेाली उपन्यासको पषृ्ठभहूम र हवकासको रूपरेिा                                             २० 

              उपन्यासको पररभाषा, थवरूप र औपन्याहसक तत्त्विरूको पररचय 

              प्रमिु नेपाली उपन्यासकारका औपन्याहसक प्रवहृिको अध्ययन 

 

दोस्रो एकाइ -           भ्रमर - रूपनारायर् हसि ं                                                                                          १५ 

                            लङ्गिाको सािी - लैनहसंि वाङ्दले 

        तीन घमु्ती - हवश्वेश्वरप्रसाद कोइराला 

 

तेस्रो एकाइ -  पिाालहभत्र र  बाहिर – पाररजात                                                                                 १५ 

        जनुेली रेिा – इन्र सनु्दास 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. नेपाली उपन्यास र उपन्यासकार – कृष्र्चन्र हसंि प्रधान 

२. नेपाली उपन्यासका आधारिरू – इन्रबिादरु राई 

३. आधहुनक नेपाली उपन्यास – मोिन पी दािाल 

४. उपन्यास हसद्धान्त र नेपाली उपन्यास – नेत्र एटम 
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N-HDSC-6 

नेपाली सनिन्ध 

                                                                 परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                   हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

       

पहिलो एकाइ - हनबन्धको पररभाषा, थवरूप र  प्रकारिरू                                                                               १५ 

        नेपाली हनबन्ध साहित्यको हवकासको संहक्षप्त सवेक्षर् 

       प्रमिु नेपाली हनबन्धकारिरूको हनबन्ध प्रवहृि, हनबन्ध साहित्य क्षेत्रमा उनको योगदान र थिान हनधाारर् 

 

दोस्रो एकाइ -  श्री गर्िेाय नमः – लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा                                                                              १० 

एब्थर्याक्ट हचन्तन प्याज – िङ्कर लाहमिान े

साहित्य र िावापानी – कृष्र्चन्र हसंि प्रधान 

विािरूको कुनो – तारानाि िमाा 

 

तेस्रो एकाइ - कहवको धन – रामकृष्र् िमाा                                                                                              १० 

तथवीर – हृदयचन्र हसंि प्रधान 

अहजब भोज – पारसमहर् प्रधान 

िाथय – राजनारायर् प्रधान 

 

चौिो एकाइ - जय भुिँिी – भरैव अयााल                                                                            १५                                                                                                         

                     िै िै – केिवराज हपिँिाली 

भुिँिी – अछिा राई रहसक 

  गिृथिी जीवन –रामलाल अहधकारी 

  ररस हकन उठ्ि – सानभुाइ िमाा 

वाि! दाहजाहलङ टी – सलोन कािाक 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. सयपत्री – ईश्वर बराल 

२. नेपाली हनबन्ध-यात्रा – रामलाल अहधकारी 

३. साझा हनबन्ध – चिूामहर् बन्ध ु

४. हनबन्ध नन्दन – घनश्याम नपेाल 

५. पछचीस वषाका नेपाली हनबन्ध – तारानाि िमाा 

६. अध्ययन नपेाली हनबन्धका – नरेिचन्र िाती 

७. अकादमी हनबन्धावली – लक्िीदवेी सनु्दास र मोिन पी दािाल 

८. नेपाली हनबन्धको इहतिास - प्रमोध प्रधान 
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N-HDSC-7 

र्ारिीय नेपाली िासित्यको इसििाि 

                                                                                                 

                                                                            परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

पहिलो एकाइ - भारतीय नेपाली साहित्यको पषृ्ठभहूम र हवकासको अध्ययन                                                     १४                                 

         भारतीय नेपाली कहवताको हवकासक्रम 

 

दोस्रो एकाइ -   भारतीय नेपाली किाको हवकासक्रम                                                                                 १२ 

       भारतीय नेपाली उपन्यासको हवकासक्रम 

 

तेस्रो एकाइ -   भारतीय नेपाली हनबन्धको हवकासक्रम                                                                              १२ 

     भारतीय नेपाली नाटकको हवकासक्रम 

 

चौिो एकाइ -  भारतीय नेपाली समालोचनाको हवकासक्रम                                                                        १२ 

            भारतीय नेपाली आख्यानेतर गद्यको हवकासक्रम 

 

 िन्दर्स िामग्री- 

१. धहूमल पषृ्ठिरू – गपु्त प्रधान 

२. भारतीय नेपाली साहित्यको इहतिास – असीत राई 

३. नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहतिास – घनश्याम नपेाल 

४. हिथरी अव ्नेपाली हलटरेचर – िा कुमार प्रधान 

५. नेपाली साहित्यको इहतिास – तारानाि िमाा 

६. अध्ययन नपेाली हनबन्धका – नरेिचन्र िाती 

७. भारतीय नेपाली साहित्यको इहतिास – हवद्यापहत दािाल 

८. हसहक्कमको नपेाली साहित्यको इहतिास -परम्परा थवरूप र प्रवहृि - दीपक हतवारी 
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N-GEC-3 

पाश्चात्य िासित्य सिद्धान्ि 

 

                                                                            परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

 

पाश्चात्य साहित्यका प्रमिु हसद्धान्त र वादिरूको अध्ययन – 

 

 

पहिलो एकाइ -   अनकुरर् हसद्धान्त      १२ 

कलावाद 

 

दोस्रो एकाइ -   थवछिन्दतावाद     १३ 

यिािावाद 

 

तेस्रो एकाइ -   अहतयिािावाद     १२ 

अहथतत्ववाद 

 

चौिो एकाइ -  प्रगहतवाद      १३ 

मनोहवज्ञानवाद 

 

 

िन्दर्स िामग्री 

१. पाश्चात्य काव्य हसद्धान्त – अहभ सवेुदी 

२. पाश्चात्य समालोचनाको सैद्धाहन्तक परम्परा – १-२- वासदुवे हत्रपाठी 

३. पहश्चमका प्रमिु केिी वादिरू – कुमारबिादरु जोिी 

४. पवूीय र पाश्चात्य साहित्य हसद्धान्त – मोिनराज िमाा र िगेन्रप्रसाद लइुिँटेल 
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N-HSEC-1 

रचना लेखन 

                                                                                                                           परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट २                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ४५ 

 

 

पहिलो एकाइ -      रचना लेिन – अिा, थवरूप र मित्त्व                                                                                      १५ 

हवज्ञापन लेिन – हवज्ञापनको अिा, प्रकार, हवज्ञापन लेिन हवहध 

सारांि लेिन – सारांिको अिा र लेिन हवहध 

 

दोस्रो एकाइ -          पत्र लेिन – पत्र लेिन हवहध र पत्रका प्रकारिरू                                                                      १५ 

हनबन्ध लेिन – हनबन्धको थवरूप, प्रकार र प्रमिु तत्त्विरू 

रेहियो लेिन – रेहियो लेिनका हवहध र हवहवध प्रकारिरू 

 

तेस्रो एकाइ -           संवाद लेिन – संवादको अिा, हविेषता  लेिन हवहध र भाषा िैली                                             १५ 

साक्षात्कार (भेटवाताा) - पररचय, प्रकार, उद्दशे्य, प्रहवहध र मित्त्व 

प्रहतवेदन लेिन– प्रहतवेदनको अिा र लेिन हवहध  

 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. राम्रो रचना र मीठो नेपाली – कृष्र्प्रसाद पराजलुी 

२. नपेाली मानक व्याकरर् तिा कायामलूक लेिन – टङ्कप्रसाद न्यौपान े

३. माध्यहमक नेपाली व्याकरर् र रचना – घनश्याम नेपाल र पषु्कर पराजलुी 

४. व्याविाररक नेपाली व्याकरर् – िमेाङ्गराज अहधकारी 
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N-HSEC–2 

र्ाषा सिक्षण 

 

                                                                                                                       परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट २                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                             हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

 

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ४५ 

 

 

पहिलो एकाइ -   भाषा हिक्षर् – अिा , प्रयोजन, मित्त्व र उद्दशे्य                                                                         १५ 

                        भाषा हिक्षर्का ति – मातभृाषाको रूपमा, दोस्रो भाषाको रूपमा, हवदिेी भाषाको रूपमा, अन्य सामान्य र       

हवहिष्ट प्रयोजनका रूपमा 

 

दोस्रो एकाइ -        हिक्षर् हवहध – श्रवर्, भाषर्, वाचन र लेिन                                                                       १५ 

भाषा हिक्षर्का प्रहवहध  र अभ्यास 

 

तेस्रो एकाइ -         भाषा पररक्षर्का हवहभन्न प्रकारिरू                                                                                      १५ 

भाषा मलू्याङ्कनका हवहवध प्रकारिरू 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. सामान्य र प्रायोहगक भाषा हवज्ञान – यादवप्रकाि लाहमिान े

२. नेपाली भाषा हिक्षर् – िमेाङ्गराज अहधकारी 

३. भाषा हिक्षर् – रवीन्रनाि श्रीवाथतव 

४. अन्य भाषा हिक्षर्का केिी पक्ष – अमरबिादरु हसंि (सम्पा ) 

५. भाषा हिक्षर् तिा भाषा हवज्ञान – ब्रजेश्वर बमाा (सम्पा ) 
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१. चौथो ित्र 

चौिो सत्रमा N-HDSC-8 र N-HDSC-9, N-HDSC-10  मलू पाठ्यचयाा (Core Course) िुन।् N-HSEC–3 र N-

HSEC–4 कौिल हवकासमलूक पाठ्यचयााकाा वहाकल्पिरू िुन।् यी दईुवटामध्ये एउटा पाठ्यचयााको चयन गनुापनिे। 

रिल एउटा अन्तहवाषयात्मक ऐहछिक पाठ्यचयाा N-HGEC-4 िो। 

                                                 

 

N-HDSC-8 

िमकालीन नेपाली कसििा 

                                                                    

                                                                 परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

                                                  

पहिलो एकाइ -       समकालीन िब्दको अिा र पररभाषा र अधारर्ा                                                              १२ 

       समकालीन कहवताका प्रमिु हविेषतािरूको अध्ययन 

 

दोस्रो एकाइ-          हतमीलाई म सधै िँ दखे्दिु – मोिन ठकुरी                                                                         १२ 

िाहन्त सन्दिे (कहवता) – जस योञ्जन ‘प्यासी’ 

सपनािरू – पवन चामहलङ 

म बेिलेिमे सिरको हिपोपोटामस – जीवन हिङ 

 

तेस्रो एकाइ -          आज फेरर िोराहसत – हवकास गोताम े                                                                         १३ 

पौरिको नदी – भहवलाल लाहमिान े

यहूक्लप्टस ्आउिँदो हपिँढीलाई आिीवाद – नव सापकोटा 

परेली परेलीमा हभजेर – नरेिचन्र िाती 

िकुन्तला – पदम िेत्री 

 

चौिो एकाइ -         म कहिले बदु्ध िुन ु– मनप्रसाद सबु्बा                                                                           १३ 

बेरोजगार यवुाको आइिेहन्टटी कािा – राजेन्र भण्िारी 

घायल फूल : झरेका केिी पत्रिरू – नोज्यााङ थयाङदने 

जङ्गल - एक सहललकी – अहवनाि श्रेष्ठ 

मध्यरातको सिर – हवचन्र 

िन्दर्स िामग्री- 

१. नव आधहुनक नपेाली कहवता – िरेन आले 

२. समसामहयक साझा कहवता – तारानाि िमाा (सम्पा) 

३. समसामहयक कहवतािरू – कृष्र् प्रसाई ं(सम्पा) 

४. थवतन्त्रतौिर कहवता – मोिन ठकुरी (सम्पा) 
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N-HDSE-9 

नेपाली िमालोचना 

 

                                                                                                                                परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

पहिलो एकाइ-       समालोचनाको अिा, पररभाषा र थवरूप                                                                          १३ 

      नपेाली समालोचनाको हवकासक्रमको सवेक्षर् 

      केिी प्रमिु समालोचकिरूको समालोचना प्रवहृत र योगदानको अध्ययन  

 

दोस्रो एकाइ –         नैवेद्य समालोचना – सयूाहवक्रम ज्ञवाली                                                                         १३ 

टाहक्सएको नपेाली कहवता – रामकृष्र् िमाा 

तुलनात्मक िरेाइमा भानभुि र ज्ञानहदल – केिवप्रसाद उपाध्याय  

कहवता र अहनधाायता– इन्रबिादरु राई 

 

तेस्रो एकाइ -          नेपालीमा िङ्ृगारकालीन कहवताको हवकास - कृष्र्चन्र हसंि प्रधान                                   १३ 

मनुा मदन - एक यिािावादी समालोचना – गर्िेलाल सबु्बा 

आधहुनक नेपाली किा : गहत र प्रकृहत – ईश्वर बराल 

आधहुनक नेपाली नाटक – ताना िमाा 

 

चौिो एकाइ-           दाहजाहलङमा नेपाली जाहत : एक ऐहतिाहसक अध्ययन – कुमार प्रधान                                 ११ 

 लक्ष्मी हनबन्ध सङ्रि – राजनारायर् प्रधान 

 कहवता के िो? एक भहूमका – गमुानहसंि चाहम्लङ 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. साझा समालोचना – कृष्र्चन्र हसंि प्रधान 

२. समालोचनाको हसद्धान्त र नेपाली समालोचना – बाबरुाम अहधकारी 

३. आधहुनक नेपाली समालोचना – िगेन्र्प्रसाद लुइिँटेल 

४. नेपाली समालोचना – घनश्याम किँ िेल 

५. पहिलो पिर – कुमार प्रधान 

६. समालोचनाको थवरूप – नते्र एटम 
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N-HDSC-10 

नेपाली लोक िासित्य 

 

                                                                                                                                परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

पहिलो एकाइ -       लोक र लोकवाताा िब्दका अिा र पररभाषा                                                               ०८ 

लोकवाताा अध्ययनको औहचत्य र मित्त्व 

लोकवातााका हवहवध प्रकारिरू 

 

दोस्रो एकाइ -         नपेाली लोकजीवन र लोक संथकृहत                                                                         ०७ 

नेपाली लोक साहित्य र लोकजीवन 

 

तेस्रो एकाइ -          नेपाली लोक साहित्यका हवहवध भेद, हतनका थवरूप र हविेषता-                                    २५ 

नेपाली लोकगीत – प्रकार, थवरूप र हविेषता 

नेपाली लोक किा – प्रकार, थवरूप र हविेषता 

नेपाली लोक कहवता – प्रकार, थवरूप  र हविेषता 

नेपाली लोक गािा – प्रकार , थवरूप र हविेषता 

नेपाली लोक नाटक – प्रकार, थवरूप र हविेषता 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. नेपाली जन-साहित्य – काजीमान कन्दङ्वा 

२. नेपाली लोक-साहित्य – चिूामहर् बन्ध ु

३. नेपाली लोक-साहित्यको हववेचना – धमाराज िापा र िसंपरेु सवेुदी 

४. नेपाली लोक संथकृहत – तुलसी हदवस (सम्पा) 

५. नेपाली लोक संथकृहत – जीवेन्र दवे हगरी 
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N-HGEC-4 

आधुसनक र्ारिीय कसििा 

                                                                                       परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

पहिलो एकाइ- आधहुनक भारतीय कहवताको पररचय       २० 

 

दोस्रो एकाइ - केिी अन्य भारतीय भाषाका प्रमिु आधहुनक कहवका काव्य प्रवहृििरूको पररचय  १० 

असहमया – हिरेन भट्टचाया 

बङ्गला – रवीन्रनाि ठाकुर 

 

तेस्रो एकाइ- संथकृत – रामकरर् िमाा            १० 

हिन्दी –  प्रसाद पन्त हनराला 

 

चौिो एकाइ -        तहमल –  सबु्रमण्य भारती       १० 

 महर्परुी – इलाङबाम नीलकान्त हसंि 

 

 

िन्दर्स िामग्री 

१. आजका भारतीय साहित्य – प्रभाकर माचवे 

२. भारतीय साहित्यका समहेकत इहतिास – िा नगने्र 

३. भारतीय भाषा साहित्य –हवभहूत हमश्र 

४. साहित्य अकदामीद्वारा भारतीय साहित्यकारिरूमाहि तयार गररएको हसिी। 
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N-SEC-3 

चलसचत्र अध्ययन 

 

                                                                                                                           परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट २                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ४५ 

 

 

पहिलो एकाइ - चलहचत्रको पररचय                                                                                              १२ 

               चलहचत्रमा िायाङ्कन           

                    चलहचत्रमा चररत्र योजना 

                    चलहचत्रमा दृश्य योजना 

 

दोस्रो एकाइ -  चलहचत्रमा ध्वहन योजना                                                                                        १३ 

                   चलहचत्रमा प्रकाि योजना 

                   चलहचत्रमा अहभनय 

                   चलहचत्रमा सङ्गीत 

 

तेस्रो एकाइ -  चलहचत्रमा सम्पादन र हनदिेन                                                                                 २०                                                                                    

                  चलहचत्रमा भाषा प्रयोग - पटकिा लेिन, संवाद लेिन, गीत लेिन। 

                  चलहचत्रको सामाहजक औहचत्य 

                  चलहचत्रको व्यावसाहयक आयाम 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१.चलहचत्र हसद्धान्त र नपेाली चलहचत्र – राजेन्र सवेुदी  

२. चलहचत्र कला र प्रहवहध –प्रकाि सायमी 

३. चलहचत्र कला – लक्ष्मीनाि िमाा  

४. Cinematography: Theory and Practice –Blain Brown 

५. Film Lighting – Kris Malkiewicz 
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N-SEC- 4 

जनिञ्चार 

 

                                                                                                                       परू्ााङ् ७५-के्रहिट-२ 

 मोठ व्याख्यान -४० 

                                                                                                        

                                                                    

पहिलो एकाइ- जन सञ्चारको अिा र पररभाषा                                                                                   १५ 

जन सञ्चारका थवरूप र हविेषता 

जन सञ्चारको प्रयोजन र मित्त्व 

 

 

दोस्रो एकाइ - जन सञ्चारका माध्यम                                                                                                      १५ 

िापा सञ्चार माध्यम (Print Media) 

हवद्यतुीय सञ्चार माध्यम (Electronic Media) 

 

तेस्रो एकाइ-  जन सञ्चारका प्रहक्रया                                                                                                      २० 

जन सञ्चारको भाषा र िलैी 

जन सञ्चारका अवरोध र चनुौहत 

काननु र आचार संहिता 

 

िन्दर्स िामग्री – 

१. प्रयोगात्मक नेपाली पत्रकाररता – श्री राम िनाल 

२. आम सञ्चारका हसद्धान्तिरू – हवजय चाहलसे 

३. जन सम्पका  प्रचार प्रसार र हवज्ञापन – सधुीि पचौरी 
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पााँचौ ाँ ित्र 

पािँचौ िँ सत्रमा N-HDSC-11 र N-HDSC-12 मलू पाठ्यचयाा (Core Course) िुन।् हवषय केहन्रक ऐहछिक पाठ्यचयााका 

N-HDSE-1 र N-HDSE-2 बाट एउटा र N-HDSE-3 र  N-HDSE-4 बाट एउटा जम्मा दईुवटा वैकहल्पक पाठ्यचयाा 

चयन गरेर अध्ययन अध्यापन गनुा पने ि। 

 

 

N-HDSC-11 

नेपाली नाटक र एकाङ्की 

 

                                                                                                                                परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

पहिलो एकाइ -  नाटक र एकाङ्कीका तत्त्वका अध्ययन                                                                              २० 

        नेपाली नाटक र एकाङ्कीको हवकास क्रमको संहक्षप्त सवेक्षर् 

        नेपाली नाटक र एकाङ्कीका प्रमिु प्रवहृििरूको अध्ययन 

 

दोस्रो एकाइ -   भीमसेनको अन्त्य – बालकृष्र् सम                                                                                     १० 

       यो प्रेम! – गोपालप्रसाद ररमाल 

 

तेस्रो एकाइ -     अहन दउेराली रून्ि – मनबिादरु महुिया                                                                               १० 

        तीन हदिा – लक्ष्मर् श्रीमल  

 

चौिो एकाइ -      टीका (एकाङ्की) – मोिन पकुार                                                                                        १० 

         अश्वत्िामा ितोित – अहवनाि श्रेष्ठ 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. केिी नपेाली नाटक – हृदयचन्र हसंि प्रधान 

२. नेपाली नाटकको इहतिास – रत्नध्वज जोिी 

३. बालकृष्र् समको दिुान्त नाट्य चतेना – केिवप्रसाद उपाध्याय 

४. नेपाली नाटकका नाटककार – केिवप्रसाद उपाध्याय 

५. नेपाली नाटकको अधािताब्दी – इन्रबिादरु राई 

६. नेपाली एकाङ्की यात्रा – रामलाल अहधकारी 

७. नाटकबारे चचाा – हवजय मल्ल 
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N-HDSC-12 

नेपाली प्रिन्ध काव्य 

 

                                                                                                                                परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

 

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

                                                                                            

 

पहिलो एकाइ -  प्रबन्ध काव्यको अिा, पररभाषा र प्रकार                                                                           १३ 

  नपेाली प्रबन्धकाव्यको हवकास परम्परा  

 

दोस्रो एकाइ  -  मिाकाव्य – संरचनात्मक थवरूपको अध्ययन                                                                      १३ 

िण्िकाव्य – संरचनात्मक घटकिरूको अध्ययन 

 

तेस्रो  एकाइ – तरूर् तपसी – लेिनाि पौि्याल                                                                                      १२ 

       सलुोचना - लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा 

 

चौिो एकाइ -  आगो र पानी– बालकृष्र् सम                                                                                            १२ 

 याद –          अगमहसंि हगरी 

 कर्ाकुन्ती –    तुलसी अपतन 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. साहित्य प्रदीप – सोमनाि हसग्द्याल 

२. दवेकोटाका प्रबन्ध काव्य – कृष्र् गौतम 

३. नेपाली काव्य र कहव – राममहर् ररसाल 

४. दवेकोटा र उनका मिाकाव्य – कुमारबिादरु जोिी 
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N-HDSE-1 

नेपाली र्ाषा िासित्यमा चलेका प्रमुख आन्दोलन र िादिरू 

 

 

                                                                                                                                परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

पहिलो एकाइ -  झरोवादी आन्दोलन                                                                                                           १५ 

        आयाहमक आन्दोलन 

 

दोस्रो एकाइ  - राल्फाली आन्दोलन                                                                                                           १५ 

      िलन्त बहिष्कार आन्दोलन 

 

तेस्रो एकाइ -  तरलवादी आन्दोलन                                                                                                          २० 

      लीलालेिन 

       सङ्क्रमर् लेिन 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. नेपाली साहित्यका केिी पषृ्ठिरू –दयाराम श्रेष्ठ   

२. नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहतिास – घनश्याम नपेाल 

३. सङ्क्रमर् (पहत्रका ) –कािी हिन्द ुहवश्वहवद्यालय, वारार्सी 
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N-HDSE-2 

नेपाली ििाई र लिरी काव्य 

                                                                                                                                परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

पहिलो एकाइ - सवाईको अिा पररभाषा र थवरूप      १२ 

लिरीको अिा पररभाषा र थवरूप 

 

दोस्रो एकाइ - नेपाली सवाई र लिरी काव्य लेिनको पषृ्ठभहूम, िालनी र हवकास  १२ 

नेपाली सवाई र लिरी काव्यको ऐहतिाहसक वैहिष््टय 

 

तेस्रो एकाइ - दाहजाहलङका पैराको सवाई – िाकमान राई     १४ 

भोटको लिाइिँको सवाई – लालबिादरु आउिँमाहस 

मनीपकुाा लिाहिको सवाई – तुलाचन आले  

 

चौिो एकाइ - आनन्दलिरी – सामहूिक लेिन     १२ 

उदय लिरी – ज्ञानहदल दास 

 

िन्दर्स िामग्री 

१. धहूमल पषृ्ठिरू – गपु्त प्रधान 

२. पहिलो पिर –  कुमार प्रधान 

३. नेपाली साहित्यको पररचयात्मक इहतिास – घनश्याम नपेाल 

४. A History Of Nepali Literature – कुमार प्रधान 
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N-HDSE-3 

नेपाली िमाज र िंस्कृसि 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

पहिलो एकाइ -       समाजको अिा र पररभाषा                                                                                            १० 

संथकृहतको अिा र पररभाषा 

लोक आथिा र लोकहवश्वास 

 

दोस्रो एकाइ - नेपाली समाज संरचनाको पररचय                                                                                    १० 

नेपाली समाज र संथकृहतका हविेषतािरू 

 

तेस्रो एकाइ -          िानपान                                                                                                                  ३०  

                           वेिभषूा 

                           संथकार र रीहतररवाज 

                           चािपवा 

धाहमाक आथिा 

िात िहतयार 

                           वाद्यवादन 

भाषा 

साहित्य 

सङ्गीत र कला 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. िस जाहतको इहतिास – बालकृष्र् पोिरेल 

२. पहिलो प्रिर -                कुमार प्रधान 

३. िस हकरात संथकृहत  –     िाहन्तराज िमाा  

४. नेपाली संथकृहत िाम्रो अहथतत्व -  यदु्धवीर रार्ा 

 

                                              

 

 

 



32 
 

N-HDSC-4 

नेपाली र्ाषासिज्ञान 

                                                                                                                              

                                                                                                                              परू्ााङ्क -७५-के्रहिट –६ 

                                                                                                    हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                     मोठ व्याख्यान- ५० 

    

 

पहिलो एकाइ -  नेपाली भाषाको उत्पहत र हवकासको सवेक्षर्    १५ 

         नेपाली भाषाका िब्दवगा र व्याकरहर्क कोहटिरू 

 

दोस्रो एकाइ- नेपाली भाषाको िब्द भण्िार      १५ 

नेपाली भाषाको िब्द हनमाार् प्रहक्रया 

 

तेस्रो एकाइ -  नेपाली भाषाको वर्ा हवन्यास      २०          

 नेपाली भाषाको अध्ययन परम्परा 

                नेपाली व्याकरर्को इहतिास 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. नेपाली भाषाको उत्पहत - चिूामहर् बन्ध ु

२. नेपाली भाषाको बनोट - गोपालहनहध हतवारी 

३. नेपाली व्याकरर्का केिी पक्ष - चिूामहर् बन्ध ु

४. नेपाली वाक्य व्याकरर् –माधवप्रसाद पोिरेल  

५. नेपाली कारक व्याकरर् –िमेाङ्गराज अहधकारी 

६. नेपाली व्याकरर्को ऐहतिाहसक सवेक्षर् - सकुुम िमाा 

७. उछच माध्यहमक नेपाली व्याकरर् - घनश्याम नपेाल र  कहवता लामा 
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१. छैटौ ाँित्र 

िैटौ िँ सत्रमा N-HDSC-13 र N-HDSC-14 मलू हवषय(Core Course) िुन।्  हवषय केहन्रक ऐहछिक पाठ्यचयाा N-

HDSE-5 र N-HDSE-6 बाट एउटा र  N-HDSE-7 र N-HDSE-8 बाट एउटा  जम्मा  दईुवटा पाठ्यचयााको चयन गरेर 

अध्यापन-अध्ययन गनुापनेि।                                    

 

 

N-HDSC-13 

नेपाली िाल िासित्य 

 

                                                                                                                                परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

पहिलो एकाइ - बाल साहित्यको पररभाषा , मित्त्व र प्रयोजन                                                                   १५ 

नेपाली मौहिक र पारम्पररक बाल साहित्यका हवधािरू – 

हििगुीत, बालिलेगीत, लोक किा, गाउिँिाने किा, उिान  

 

दोस्रो एकाइ - नेपाली बाल साहित्य लेिनको िालनी र हवकास                                                             १५ 

     नेपाली बाल कहवताको अध्ययन 

     नेपाली बाल किाको अध्ययन 

 

तेस्रो एकाइ -  नेपाली बाल हनबन्धको अध्ययन                                                                                   १० 

    नेपाली बाल उपन्यासको अध्ययन 

 

चौिो एकाइ-  केिी प्रमिु नेपाली बाल साहित्यको अध्ययन                                                                  १० 

 

क. अनौठो दिेमा एहलस (अन ु) – चिूामहर् बन्ध ु 

ि.  मायाको फूल – एिोङ् रोङगोङ 

ग. अमर आदिा जीवनी - हिरोदा िि्का 

घ. मालती रोबो – महुि उपाध्याय 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. भारतीय नेपाली बाल साहित्यमा नारी स्रष्टा – कहवता लामा 

२. नेपाली बाल साहित्यको इहतिास – अछयतुरमर् अयााल 

३. Children’s Literature and critical Theory –Iill P. May 
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N-HSDC-14 

नेपाली र्ाषाको पृष्ठरू्सम र सिकािको इसििाि 

 

                                                                                                                              परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

पहिलो एकाइ - नेपाली भाषाको पररचय र यसका हविेषता                                                                               १३ 

         नेपाली भाषाको हवकासको पषृ्ठभहूम 

 

दोस्रो एकाइ - नेपाली भाषाको हवकासका हवहवध चरर्िरू                                                                             १४ 

        प्रत्येक चरर्मा नपेाली भाषाको थवरूप र हविेषतािरू 

 

तेस्रो एकाइ -   नेपाली भाषाको अन्तरााहष्रय हवथतार                                                                                      १३ 

        भारतमा नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलन – ऐहतिाहसक सवेक्षर् 

 

चौिो एकाइ-  भारतमा नेपाली भाषा अध्ययनको परम्परा                                                                               १० 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. पािँच सय वषा – बालकृष्र् पोिरेल 

२.  नपेाली भाषा र साहित्य –बालकृष्र् पोिरेल 

३. नपेाली भाषाको हवकासको संहक्षप्त इहतिास - सयूाहवक्रम ज्ञवाली 

४. नपेाली भाषाको उत्पहत र हवकास – चिूामहर् बन्ध ु
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N-HDSE-5 

नेपाली िासिसत्यक पत्रकाररिा 

                                                                                                                                    परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

पहिलो एकाइ - साहिहत्यक पत्रकाररता : अिा, थवरूप  र मित्त्व                                                                      २५ 

       माध्यहमक नपेाली साहिहत्यक पत्रकाररता 

        आधहुनककालीन नपेाली साहिहत्यक पत्रकाररता 

        नेपाली साहित्यको हवकासमा पत्र-पहत्रकाको योगदान 

 

दोस्रो एकाइ -    मित्त्वपरू्ा पत्र-पहत्रकािरूको पररचय-                                                                                   २५ 

गोिाा पत्र 

गोि ेिबरकागज 

सनु्दरी 

माधवी 

चहन्रका 

भारती 

िोजी 

िारदा 

हदयालो 

रूपरेिा 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. नेपाली पत्र-पहत्रका र िापािानाको इहतिास – रीष्मबिादरु दवेकोटा 

२. भारतेली नेपाली पत्र-पहत्रकाको िताव्दी १८८७-१९८६– िीरा िेत्री 
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N-HDSE-6 

नेपाली िमालोचनाका िमकालीन आधारिरू 

                                                                                                                                   परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

 

                                                          

पहिलो एकाइ - १. उिरआधहुनकतावाद                                                                                 २० 

२. उिरउपहनवेिवाद 

 

दोस्रो एकाइ - ३.उिरसंरचनावाद                                                                                          ३० 

४.हवहनमाार् 

५.पररवेि वजै्ञाहनक आलोचना  

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. पवूीय र पाश्चात्य साहित्य हसद्धान्त- मोिनराज िमाा र िगने्र लुइिँटेल 

२. पाश्चात्य साहित्यको सैद्धाहन्तक परम्परा-बासदुवे हत्रपाठी 

३. पाश्चात्य साहित्यका प्रमिुवाद - कुमारबिादरु जोिी 

४. Postcolonial Theory -    Leela Gandhi 

५.  The Postmodern Condition –Jean Francois Lyotard 

६.   Structuralism and Poststructuralism  -   Donald Palmer 

७.  Orientalism -  Edward Said 
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N-HDSE- 7 

िोधपत्र एिम ्पररयोजना पत्र लेखन 

 

                                                                                                      परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

 

  

पहिलो एकाइ - िोधपत्र अिा, पररभाषा र थवरूप                                                                                     १५ 

िोधपत्रका प्रकार 

साहिहत्यक िोधका क्षते्र र हविेषता 

 

दोस्रो एकाइ -  िोधको हवषय चयन, तथ्य हवशे्लषर् र मलू्याङ्कन                                                              १५ 

िोध सम्बन्धी समथया र चनुौती 

िोधका उपकरर् र हतनका प्रयोग 

 

तेस्रो एकाइ  -    िोधका उद्दशे्य                                                                                                              २० 

िोधका प्रयोग 

िोधका प्रकारिरू 

अनहुिक्षर् – िोधपत्र, पररयोजना पत्र लेिन र प्रथतहुत 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. अनसुन्धान-प्रबन्ध प्रारूप र िलैी – चिूामहर् बन्ध ु

२. अनसुन्धान तिा प्रहतवेदन लेिन – चिूामहर् बन्ध ु

३. साहित्य हसद्धान्त  िोध तिा सजृनहवहध – वासदुवे हत्रपाठी 

४. िोधहवहध – मोिनराज िमाा र िगने्र लुइिँटेल 

५. नेपाली लेिनिलैी – केहन्रय भाषा संथिान, मैसरु 

६. Research Methodology : Methods & Techniques – C.R. Kothari 

 

 

 

                                                  



38 
 

N-HDSE-8 

नेपाली अनुिाद िासित्य 

 

                                                                                                                               परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                         

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                             मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

पहिलो एकाइ-   अनवुाद अिा, पररभाषा                                                                                                       १२ 

अनवुादको प्रयोजन र मित्त्व 

अनवुादका प्रकारिरू – िब्दानवुाद, भावानवुाद, िायानवुाद, सारानवुाद, काव्यानवुाद 

 

दोस्रो एकाइ -   स्रोत भाषा, माध्यम भाषा, लक्ष्य भाषाको अिा                                                                          १३ 

अनवुादमा – अिा सम्प्रेषर्, अिाान्तरर् र अिारिर्को प्रहक्रया 

 

तेस्रो एकाइ -    भाषाको वैहश्वक पररपे्रक्ष्यमा अनवुादको आवश्यकता                                                  १३ 

नेपाली अनवुाद साहित्यको परम्परा - सवेक्षर् 

नेपाली अनवुाद साहित्यका हवहवध प्रकारिरू 

 

चौिो एकाइ -  नेपाली भाषामा अन्य भाषाबाट भएका अनवुाद काया                                                           १२ 

अन्य भाषामा नपेाली भाषाबाट भएका अनवुाद काया 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. अनवुादको भहूमका – तारापहत उपाध्याय 

२. अनवुाद हसद्धान्त र प्रयोग – िा नगने्र 

३. अनवुाद हवमिा – राजकुमारी दािाल 

४. Routledge Encyclopedia of Translation –  Mona Baker  

५. Translation Studies – Susan Bassnett 

 

          

 # अनुसिक्षण – 

अनहुिक्षर्का हनहम्त हनम्न हवषयिरू वैकहल्पक रूपमा रािरे हवद्यािीको मलू्याङ्कन गररने ि- 

 

क. पथुतक हनरूपर् र प्रथतुहत  

ि. क्षेत्र सवेक्षर्मा आधाररत प्रहतवेदन लेिन र प्रथतहुत 

ग. सजृनात्मक लेिन र प्रथतहुत 

घ. पररयोजना लेिन 
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सिसिसिएि प्रणालीअनुिार सिए प्रोगाम – नेपाली 

 

१.पसिलो ित्र 

 

पहिलो सत्रमा N-PDSC-1 हवषयकेहन्रत कोर  पाठ्यचयाा र N-LCC-1 भाषा कोर पाठ्यचयाा िो । 

  

 

                                                     

N-PDSC-1 

नेपाली र्ाषासिज्ञान 

                                                                                                             पूर्ााङ्क ७५-के्रहिट-६ 

                                                                                                  हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                     मोठ व्याख्यान-५० 

 

                                                                          

 पहिलो एकाइ - नेपाली भाषाको उत्पहि र हवकासको सवेक्षर्                                                               २५ 

नेपाली भाषाको िब्द भण्िार 

नेपाली भाषाका िब्दवगा 

दोस्रो एकाइ-     नेपाली भाषाका व्याकरहर्क कोहट                                                                            २५ 

नेपाली भाषाको अध्ययन परम्परा 

नेपाली व्याकरर्को इहतिास 

 

िन्दर्स िामाग्री – 

१. नेपाली भाषाको उत्पहि र हवकास – चिूामहर् बन्ध ु

२. नेपाली व्याकरर्का केिी पक्ष – चिूामहर् बन्ध ु

३. नेपाली व्याकरर्को ऐहतिाहसक सवेक्षर् – सकुुम िमाा 

४. उछच माध्यहमक नेपाली व्याकरर् र रचना – घनश्याम नेपाल र कहवता लामा 
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N-LCC-1 

नेपाली व्याकरण र रचना 

 

                                                                                                      परू्ााङ्क -७५-के्रहिट- ६                                                                                                

                                                                                                     हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-४० 

 

 

पहिलो एकाइ -   व्याकरर्को अिा र पररभाषा                                                             १५ 

                      नेपाली व्याकरर्का हवभागिरू 

 

 

दोस्रो एकाइ –   लोकोहि, गाउिँिाने किा, उिान तुक्का र वाग्धारा                                २५ 

                     पत्र लेिन , हनबन्ध लेिन, संवाद लेिन 

                      प्रहतवेदन लेिन, िायरी लेिन, रेहियो लेिन 

 

 

 

िन्दर्स िामाग्री- 

१. पवूोिर माध्यहमक नपेाली व्याकरर् र रचना – हिवराज िमाा 

२. माध्यहमक नपेाली व्याकरर् र रचना –घनश्याम नपेाल र पषु्कर पराजलुी 
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दोस्रो ित्र 

 

दोस्रो ित्रमा N-PDSC-2 सिषयकेसन्िि कोर पाठ्यचयास  AECC-2 MIL आधुसनक र्ारिीय र्ाषा रासखएका छन।् 

   

 

N-PDSC-2 

नेपाली कसििा 

                                                                                                             पूर्ााङ्क ७५-के्रहिट-६ 

                                                                                                  हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                       मोठ व्याख्यान-५० 

 

पहिलो एकाइ -   कहवताका तत्त्व                                                                                  

                       नेपाली कहवताको हवकासक्रमको सवेक्षर्                                                                  १४ 

                       नेपाली कहवताका हवहवध प्रवहृििरूको अध्ययन 

                       केिी प्रमिु कहवका पररचयसहित कहवताको हवशे्लषर् -                                                           

दोस्रो एकाइ-        हबन्ती हिट्ठा हबचारीहसत - भानभुि आचाया                                                                १२ 

टुङ्ना भजन – ज्ञानहदल दास 

कहवताको सरजाम – मोतीराम भट्ट 

पाटीमा ढाके्रको पसारो – लेिनाि पौि्याल 

तेस्रो एकाइ -          यात्री – लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा                                                                                   १४ 

साहित्य सधुा – धरर्ीधर कोइराला 

के त्यसको कहवता लेिूिँ ! – बालकृष्र् सम 

िोरालाई – अगमहसंि हगरी 

चौिो एकाइ -        साहिहत्यक िोली – तलुसी अपतन                                                                             १० 

उत्सगा – लक्िीदवेी सनु्दास 

हविान – वीरेन्र 

 

िन्दर्स ग्रन्थ – 

१. हिमालचलुी – ईश्वर बराल़ 

२. सम्मेलन कहवता सङ्रि – लक्िीदवेी सनु्दास 

३. साझा कहवता – चिूामहर् बन्ध ु
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योग्यिा सिकािमूलक असनिायस पाठ्यक्रम-AECC-2 

 

 

 

 

आधुसनक र्ारिीय र्ाषा (MIL )  – नेपाली                                             परू्ााङ्क-५० –के्रहिट-२ 

 मोठ व्याख्यान- ३० 

   

 

  

पहिलो एकाइ - मनुा मदन (िण्िकाव्य) – लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा                                                              ६ 

                      

दोस्रो एकाइ -      भाषा – अिा, पररभाषा,  मखु्य सङ्घटक एकाइिरू,प्रकृहत र हविेषता                                   ८ 

    संसारका प्रमिु भाषा पररवारिरूको पररचय 

 

तेस्रो एकाइ -       नेपाली िब्दवगा – नाम, सवानाम, हविेषर्, हक्रयापद, हक्रयागोगी, नामयोगी, संयोजक              ८ 

     व्याकरहर्क कोहट – हलङ्ग, वचन, परुूष, काल, पक्ष, वाछय, आदर 

 

चौिो एकाइ -       पयाायवाची िब्द                                                                                                        ८ 

     हवलोम िब्द  

     सार िब्द 

     ठेट नपेाली िब्द 

     पाररभाहषक र प्राहवहधक िव्द 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. मध्य चहन्रका – सोमनाि हसग्द्याल 

२. भाषा प्रवेि नपेाली व्याकरर् – पारसमहर् प्रधान 

३. माध्यहमक नपेाली व्याकरर् र रचना – घनश्याम नेपाल र कहवता लामा 
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िेस्रो ित्र 

 

तेस्रो सत्रमा N-PDSC-3  हवषयकेहन्रत कोर पाठ्यचयाा  NLCC-2 भाषा कोर पाठ्यचयाा र N-SEC- 1 कौिलहवकासमलूक 

पाठ्यचयाा िुन ्। 

 

N-PDSC-3 

नेपाली कथा 

 

                                                                     पूर्ााङ्क ७५-के्रहिट-६ 

                                                                                                  हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-५० 

                                                                                           

                                                                                                                                                           १२ 

पहिलो एकाइ -  किाका तत्त्विरूको पररचय                                                                                                                                                                           

                     नेपाली किाको हवकासको संहक्षप्त सवेक्षर् 

                    नेपाली किाका प्रमिु प्रवहििरूको अध्ययन 

 

दोस्रो एकाइ -  परालको आगो – गरुूप्रसाद मैनाली                                                                                   १२ 

                    एच हब ब्याथ नेट – रूपनारायर् हसिँि 

                    हसपािी – हवश्वेश्वरप्रसाद कोइराला 

 

तेस्रो एकाइ -    हदल्लीको समुाावाला – हिवकुमार राई                                                                                १२ 

                     ईष्याा – िायमनदास राई ‘हकरात’ 

                    िुटयाइयो – इन्रबिादरु राई 

 

चौिो एकाइ -   जोइहटङ्रे – वीरहवक्रम गरुूङ                                                                                            १४ 

                     मतृ्यकैु मिुेन्जी – परिरुाम रोका 

                     जय हवजय – परू्ा राई 

                    अन्त म को? –हत्रलोक राई  

 

िन्दर्स ग्रन्थ – 

१. भारतीय किा – अहवनाि श्रेष्ठ (सम्पा) 

२. सम्मेलन किा सङरि – लक्िीदवेी सनु्दास (सम्पा) 

३. नेपाली किा यात्रा – रामलाल अहधकारी (सम्पा) 

४. दाहजाहलङका किा र किाकार – राजनारायर् प्रधान (सम्पा)  

५. आख्यानदहेि पराख्यानसम्म – पेम्पा तामाङ 
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N-LCC-2 

नेपाली गद्याख्यान 

 

 

                                                                                                     परू्ााङ्क -७५-के्रहिट- ६                                                                                                

                                                                                                     हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-४० 

 

पहिलो एकाइ - बिा हिनर – हिवकुमार राई                                                            १५ 

                     िोइ छयाङ्बा – िायमानदास राई हकरात 

 

 

दोस्रो एकाइ -    मने -        सवुास                                                                          २५ 

                      तर कहिले ?– प्रकाि कोहवद 

                   

 

 

िन्दर्स िामाग्री- 

१. नेपाली साहित्यको इहतिास – चिूामहर् बन्ध ु

२. किाकुसमु- सयूाहवक्रम ज्ञवाली 

३. झ्यालबाट – ईश्वर बराल 

४. दाहजाहलङका किा र किाकार – राजनारायर् प्रधान 

५. नेपाली किा यात्रा – रामलाल अहधकारी 
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N-SEC-1 

रचना लेखन 

                                                                                                                           परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट २                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ४५ 

 

 

पहिलो एकाइ -      रचना लेिन – अिा, थवरूप र मित्त्व                                                                                      १५ 

हवज्ञापन लेिन – हवज्ञापनको अिा, प्रकार, हवज्ञापन लेिन हवहध 

सारांि लेिन – सारांिको अिा र लेिन हवहध 

 

दोस्रो एकाइ -         पत्र लेिन – पत्र लेिन हवहध र पत्रका प्रकारिरू                                                                      १५ 

हनबन्ध लेिन – हनबन्धको थवरूप, प्रकार र प्रमिु तत्त्विरू 

रेहियो लेिन – रेहियो लेिनका हवहध र हवहवध प्रकारिरू 

 

तेस्रो एकाइ -           संवाद लेिन – संवादको अिा, हविेषता  लेिन हवहध र भाषा िैली                                             १५ 

साक्षात्कार (भेटवाताा) - पररचय, प्रकार, उद्दशे्य, प्रहवहध र मित्त्व 

प्रहतवेदन लेिन– प्रहतवेदनको अिा र लेिन हवहध  

 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. राम्रो रचना र मीठो नेपाली – कृष्र्प्रसाद पराजलुी 

२. नपेाली मानक व्याकरर् तिा कायामलूक लेिन – टङ्कप्रसाद न्यौपान े

३. माध्यहमक नेपाली व्याकरर् र रचना – घनश्याम नेपाल र पषु्कर पराजलुी 

४. व्याविाररक नेपाली व्याकरर् – िमेाङ्गराज अहधकारी 
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चौथो ित्र 

 

चौथो ित्रमा N-DSC-4 सिषयकेसन्िि कोर पाठ्यक्रम  N-SEC-2 कौिल सिकािमूलक ऐसछछक पाठ्चयास  छन।् 

 

 

 

N-DSC-4 

नेपाली उपन्याि 

 

 

                                                                                                  पूर्ााङ्क ७५-के्रहिट-६ 

                                                                                                  हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-५० 

 

      

 

पहिलो एकाइ - उपन्यासका तत्त्विरूको पररचय                                                                                       २० 

      नेपाली उपन्यासको हवकासक्रमको सवेक्षर् 

       नेपाली उपन्यासका प्रमिु प्रवहृििरू 

 

 

दोस्रो एकाइ -       केिी प्रमिु उपन्यासकारका पररचयसहित उपन्यासको अध्ययन-                                               ३० 

१. भ्रमर – रूपनारायर् हसंि 

२. िाक बङ्गला – हिवकुमार राई  

३. बसाइिँ – लीलबिादरु िेत्री 

४. चालीस हदन – प्रकाि कोहवद 

िन्दर्स ग्रन्थ – 

१. नेपाली उपन्यासका आधारिरू – इन्रबिादरु राई 

२. दाहजाहलङका  नपेाली उपन्यास- मोिन पी दािाल 

३. उपन्यास हसद्धान्त र नेपाली उपन्यास – नेत्र एटम 
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SEC–2 

र्ाषा सिक्षण 

 

                                                                                                                       परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट २                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                             हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

 

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ४५ 

 

 

पहिलो एकाइ - भाषा हिक्षर् – अिा , प्रयोजन, मित्व र उद्दशे्य                                                                   १५ 

             भाषा हिक्षर्का ति – मातभृाषाका रूपमा, दोस्रो भाषाका रूपमा, हवदिेी भाषाका रूपमा, अन्य सामान्य र       

हवहिष्ट प्रयोजनका रूपमा 

 

दोस्रो एकाइ -    हिक्षर् हवहध – श्रवर्, भाषर्, वाचन र लेिन                                                                      १५ 

भाषा हिक्षर्का प्रहवहध  र अभ्यास 

 

तेस्रो एकाइ -        भाषा पररक्षर्का हवहभन्न प्रकारिरू                                                                                      १५ 

भाषा मलू्याङ्कनका हवहवध प्रकारिरू 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. सामान्य र प्रायोहगक भाषा हवज्ञान – यादवप्रकाि लाहमिान े

२. नेपाली भाषा हिक्षर् – िमेाङ्गराज अहधकारी 

३. भाषा हिक्षर् – रवीन्रनाि श्रीवाथतव 

४. अन्य भाषा हिक्षर्का केिी पक्ष – अमरबिादरु हसंि (सम्पा ) 

५. भाषा हिक्षर् तिा भाषा हवज्ञान – ब्रजेश्वर बमाा (सम्पा ) 
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पााँचौ ाँ ित्र 

 

पािँचौ िँ सत्रमा N-SEC-3 कौिल हवकामलूक पाठ्यचयाा N-PDSE-1 र N-PDSE-2 हवषयकेहन्रत ऐहछिक पाठ्यचयाा अहन N-

PGEC-1 अन्तहवाषमलूक ऐहछिक पाठ्यचयाा िुन।् 

 

N-SEC-3 

चलसचत्र अध्ययन 

 

                                                                                                                           परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट २                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ४५ 

 

 

पहिलो एकाइ - चलहचत्रको पररचय                                                                                            १२ 

                 चलहचत्रमा िायाङ्कन           

                     चलहचत्रमा चररत्र योजना 

                     चलहचत्रमा दृश्य योजना 

 

दोस्रो एकाइ - चलहचत्रमा ध्वहन योजना                                                                                      १३ 

                   चलहचत्रमा प्रकाि योजना 

                   चलहचत्रमा अहभनय 

                   चलहचत्रमा सङ्गीत 

 

तेस्रो एकाइ - चलहचत्रमा सम्पादन र हनदिेन                                                                               २०                                                                                    

                  चलहचत्रमा भाषा प्रयोग- पटकिा लेिन, संवाद लेिन, गीत लेिन 

                  चलहचत्रको सामाहजक औहचत्य 

                  चलहचत्रको व्यावसाहयक आयाम 

 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१.चलहचत्र हसद्धान्त र नपेाली चलहचत्र – राजेन्र सवेुदी  

२. चलहचत्र कला र प्रहवहध –प्रकाि सायमी 

३. चलहचत्र कला – लक्ष्मीनाि िमाा  

४. Cinematography: Theory and Practice –Blain Brown 

५. Film Lighting – Kris Malkiewicz 
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N-PDSE-1 

नेपाली िासिसत्यक पत्रकाररिा 

 

                                                                                                    परू्ााङ्क – ७५- के्रहिट- ६ 

                                                                                                     हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-५० 

                             

पहिलो एकाइ - साहिहत्यक पत्रकाररता – अिा र प्रकृहत                                                                             २० 

नेपाली साहिहत्यक पत्रकाररताको सवेक्षर् 

नेपाली साहित्यको हवकासमा पत्र-पहत्रकाको योगदान 

दोस्रो एकाइ -  केिी प्रमिु पहत्रकाको पररचय-                                                                                        ३० 

गोिाापत्र 

सनु्दरी 

चहन्रका 

िोजी 

िारदा 

हदयालो 

िन्दर्स िामग्री-  

१.  नेपाली साहित्यको इहतिास – चिूामहर् बन्ध ु 

२. नेपाली साहित्यको संहक्षप्त इहतिास – घनश्याम नपेाल 

३. नेपालमा पत्र पहत्रका र िापािानाको इहतिास – रीष्मबिादरु दवेकोटा 

४. भारतेली नेपाली पत्र-पहत्रकाको िताव्दी १८८७-१९८६ – िीरा िेत्री 
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N-PDSE-2 

नेपाली िमालोचना 

                                                                                                         

                                                                                                    परू्ााङ्क – ७५- के्रहिट- ६ 

                                                                                                     हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-५० 

 

                                                                             

पहिलो एकाइ - प्रभावपरक समालोचना                                                                                           २५                                                                            

                    जीवनीपरक समालोचना 

                     ऐहतिाहसक समालोचना 

 

 

दोस्रो एकाइ -  तुलनात्मक समालोचना                                                                                           २५ 

                     मनोवजै्ञाहनक समालोचना 

                    अनसुन्धानमलूक समालोचना 

 

िन्दर्स िामग्री – 

 

१. नपेाली उपन्यासकाका आधारिरू – इन्र्दबिादरु राई  

२. साझा समालोचना – कृष्र्चन्रहसंि प्रधान 

३. समालोचनाको हसद्धान्त र नपेाली समालोचना –बाबरुाम अहधकारी 

३. समालोचनाको थवरूप – नेत्र एटम 
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N-HGEC-1 

िामान्य र्ाषा सिज्ञान 

                                                                                                                   परू्ााङ्क ७५ –के्रहिट ६                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     हलहित ६०- अनहुिक्षर् -१०- कक्षा उपहथिहत-५   

                                                                                                                                         मोठ व्याख्यान- ५० 

 

 

                            

पहिलो एकाइ - भाषाको अिा, प्रकृहत र हविेषता                                                                                   १५ 

  संसारका भाषािरूको वगीकरर्का आधार 

  पाररवाररक वगीकरर् र आकृहतमलूक वगीकरर् 

 

 

दोस्रो एकाइ -  भाषा हवज्ञान – पररभाषा र क्षते्र                                                                                                    

भाषा हवज्ञानका प्रमिु हवभागिरूको पररचय : 

ध्वहनहवज्ञान – भाहषक ध्वहन, ध्वहन उछचारर्का अवयविरू, ध्वहन वगीकरर्का आधार।           २०            

 

रूप हवज्ञान – रूपको पररचय, रूपका प्रकार, पद र िब्दको पररचय 

 

तेस्रो एकाइ  - वाक्य हवज्ञान – पररचय, पदबन्ध, उपवाक्य, वाक्यका पररभाषा र प्रकार                                    १५ 

अिाहवज्ञान –अिा पररचय, अिा पररवतानका कारर् र हदिा, िब्द र अिाको सम्बन्ध 

 

िन्दर्स िामग्री- 

६. भाषा हवज्ञान – चिूामहर् बन्ध ु

७. भाषा हवज्ञान – भोलानाि हतवारी 

८. भाषा हवज्ञान – योगेन्र यादव र भीष्मनारायर् उप्रतेी 

९.  Modern Linguistic – Verma and Krishnamurthy 

१०. A Course in Modern Lingustics – C.F. Hockett 
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छैटौ ाँ ित्र 

 

िैटौ िँ सत्रमा N-SEC-4 कौिल हवकासमलूक पाठ्यचयाा N-PDSE-3 र N-PDSE-4 हवषय केहन्रत पाठ्यचयाा N-GEC-2 

अन्तहवाषयमलूक ऐहछिक पाठ्यचचाा िो। 

 

 

 

N-SEC-4 

जन िञ्चार 

 

                                                                                                                       परू्ााङ् ७५-के्रहिट-२ 

 मोठ व्याख्यान -४० 

                                                                                                        

                                                                    

पहिलो एकाइ- जन सञ्चारको अिा र पररभाषा                                                                                   १५ 

जन सञ्चारका थवरूप र हविेषता 

जन सञ्चारको प्रयोजन र मित्त्व 

 

दोस्रो एकाइ - जन सञ्चारका माध्यम                                                                                             १५ 

िापा सञ्चार माध्यम (Print Media) 

हवद्यतुीय सञ्चार माध्यम (Electronic Media) 

 

तेस्रो एकाइ - जन सञ्चारका प्रहक्रया                                                                                              २० 

जन सञ्चारको भाषा र िलैी 

जन सञ्चारका अवरोध र चनुौहत 

काननु र आचार संहिता 

 

िन्दर्स िामग्री – 

१. प्रयोगात्मक नेपाली पत्रकाररता – श्री राम िनाल 

२. आम सञ्चारका हसद्धान्तिरू – हवजय चाहलसे 

३. जन सम्पका  प्रचार प्रसार र हवज्ञापन – सधुीि पचौरी 
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N-PDSE-3 

र्ारिीय नेपाली िासित्य र िासित्यकार 

 

 

                                                                                              परू्ााङ्क – ७५- के्रहिट- ६ 

                                                                                                     हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-५० 

                                                                       

 

 

  पहिलो एकाइ - भारतीय नेपाली साहित्यको संहक्षप्त सवेक्षर्                                                                      १० 

 

दोस्रो एकाइ - केिी प्रमिु भारतीय नपेाली साहित्यकारिरूका व्यहित्व र कृहतत्वको पररचयात्मक अध्ययन-     ४० 

पारसमहर् प्रधान 

अगमहसंि हगरी 

रूपनारायर् हसंि 

इन्रबिादरु राई 

लीलबिादरु िेत्री 

रामकृष्र् िमाा 

हिवकुमार राई 

इन्र सनु्दास 

 

िन्दर्स िामग्री-  

१.पारसमहर् प्रधान अहभनन्दन रन्ि –(सम्पा ) हिव प्रधान 

२.अगमहसंि हगरी रचनावली –हनमाार् प्रकािन 

३.इन्र सम्परू्ा – हनमाार् प्रकािन 

४.हिवकुमार राई थमहृत रन्ि  

५.इन्रबिादरु राई अहभनन्दन रन्ि 
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N-PDSE-4 

प्राथसमककालीन नेपाली िासित्य 

                                                                                                 

 

                                                                                                     परू्ााङ्क – ७५- के्रहिट- ६ 

                                                                                                     हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-५० 

 

पहिलो एकाइ- प्रािहमकालीन नेपाली साहित्यको पषृ्ठभहूम                                                                          १० 

                     प्रािहमककालीन नेपाली कहवताका मखु्य प्रवहृििरू 

 

दोस्रो एकाइ -    वीरधाराका कहवता र मखु्य कहविरूको पररचय-                                                                   १० 

                      सवुानन्द दास र िहिवल्लभ अयााल 

       

 तेस्रो एकाइ -    भहिधाराका कहवता र मखु्य कहविरूको पररचय-                                                                १० 

                      भानभुि आचाया,बसन्त िमाा र ज्ञानहदल दास 

 

चौिो एकाइ -     सवाई र लिरी कहवता र मखु्य कहविरूको पररचय-                                                                १० 

                        िाकमान राई र तलुाचन आले 

 

पािँचौ एकाइ -     प्रािहमकालीन नेपाली गद्याख्यानको पररचय                                                                         १० 

        प्रािहमककालीन नेपाली आख्यानतेर गद्यको पररचय 

 

 

िन्दर्स िामग्री- 

१. परुानो कहव र कहवता – बाबरुाम आचाया 

२. प्रािहमककालीन कहव र कहवता – केिवप्रसाद उपाध्याय 

३. वीरकालीन कहवता – दयाराम श्रेष्ठ 

४. नपेाली साहित्यको इहतिास – चिूामहर् बन्ध ु

५. धहूमल पषृ्ठिरू- गपु्त प्रधान 
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N-PGEC-2 

सिश्व िासित्यको ििेक्षण 

 

 

                                                                                                      परू्ााङ्क -७५-के्रहिट- ६                                                                                                

                                                                                                     हलहित-५-अनहुिक्षर् - १०- कक्षा उपहथिहत-५  

                                                                                                                                   मोठ व्याख्यान-५० 

 

 

                                                                                                                

हवश्वका केिी प्रमिु साहित्यकारिरूका पररचयात्मक अध्ययन – 

पहिलो एकाइ - संथकृत – काहलदास                                                                २५ 

रीक – िोमर 

अङ्रेजी – सेक्सहपयर 

 

दोस्रो एकाइ -  जमान – गेटे                                                                            २५ 

रहसयाली – टाल्सटाय 

फ्रान्सेली – हभक्टर ह्यगुो 

अरबी – िहलल हजब्रान  

 

 

िन्दर्स िामग्री – 

१. संथकृतका मिान साहित्यकार – घटराज भट्टराई 

२. पहश्चमका केिी मिान साहित्यकार –ताना िमाा 

३. Literary Criticism-A short History –William k. wimsatt Jr. & Cleanth Brooks 

                                                              

                                      

          # अनुसिक्षण – 

अनहुिक्षर्का हनहम्त हनम्न हवषयिरू वैकहल्पक रूपमा रािरे हवद्यािीको मलू्याङ्कन गररने ि- 

क.पथुतक हनरूपर् र प्रथतहुत 

ि. क्षेत्र सवेक्षर्मा आधाररत प्रहतवेदन लेिन र प्रथतुहत 

ग. सजृनात्मक लेिन र प्रथतुहत 

घ. पररयोजना लेिन 

 

-------------------------------------***-------------------------------- 


