
1 

 

NEPALI HONOURS SYLLABUS 
 

 

Semester  
Paper Code  

No 
Papers Credits Marks 

I NEP-UG-E101 Nepali Kavita- Khanda Kavya 4 100 

II  NEP-UG-E201 Nepali Katha ra Upanayas 4 100 

III NEP-UG-E301 Nepali Natak ra Nibandha 4 100 

IV 
NEP-UG-C401 Nepali Bhasa Vijnanan 4 100 

NEP-UG-C402 Purviya- Paschatya Sahitya Siddhanta 4 100 

V 

NEP-UG-C501 Nepali Samalochana-Paschatya 

Pramukh Vaad (Option A) 
4 100 

NEP-UG-C502 Bharatiya Nepali Sahityakar (Field 

Based)/ (Option B) 
4 100 

NEP-UG-C503 Nepali Lokvarta (Field Based)/ 

(Option C) 
4 100 

NEP-UG-C504 Tulanatmak Sahitya-Anuvaad/ 

(Option D) 
4 100 

VI 

NEP-UG-C601 Nepali Mahakavya 4 100 

NEP-UG-C602 
Laghu Sodh Prabandha /Dissertation 

Writing 
4 100 

 

 

प�हलो स� 
 

NEP-UG-E101: नेपाल� कवता र ख�डका�य 
 

१. कवताको सै�धाि�तक प�रचय र नेपाल� कवताको पर�परा 

२. नेपाल� कवता-  
 

१)  सुवन�द दास   ‘प#ृवीनारायण’ 

२) भानुभ'त आचाय)  ‘रोज रोज..’ 

३)  मोतीराम भ-ट  ‘यता हे/  यो यतै..’ 

४) लेखनाथ पौ4याल  ‘स5यस�देश’  

५) गोपाल9साद �रमाल ‘आमाको सपना’ 
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६) अगम<सहं >गर�  ‘मोह?बत गAल�’ 

७) ईDवर बAलभ   ‘माEनसको पयर’ 

८) नरे�G9साद कुमाई  ‘सेनानीको म5ृयु शोकमा’ 

८) ह�रभ'त कटुवाल  ‘आकासको तारा के तारा’ 

९) मन9साद सु?बा   ‘म क�हले बु�ध  हुन ु?’ 

१०) राजे�G भ�डार�  ‘नजर ब�द पहाड र Jबमार सुनखर�’ 

११) शोभाका�ती  थे>गम  ‘मेरो देवराल�’  

 

      ३. ख�डका�यको सै�धाि�तक प�रचय र नेपाल� ख�डका�यको  पर�परा 

      ४. अगम<सहं >गर�:याद 
         

  स�दभ) सामKी- 

१) बाबुराम आचाय)   पुराना कव र कवता 

२) दयाराम LेMठ   वीरकाल�न कवता 

३) केशव9साद उपाPयाय  9ाथ<मक काल�न कव र का�य 9वQृEत 

४) राममRण �रसाल   नेपाल� का�य र कव 

५) रमेश LेMठ    नेपाल�  कवताका 9वृQ 

६) कृMण गौतम   देवकोटाका 9ब�ध का�य 

७) चुडामRण ब�धु   देवकोटा 

८) गणेशबहादरु 9साई   सुवान�ददेRख राजीवलोचनस�म 

९) �दवाकर 9धान   कवताका कुरा 
 

    

दोSो स� 
 

NEP-UG-E201: नेपाल� कथा र उप�यास 
 

१. कथाको सै�धाि�तक प�रचय र नेपाल� कथाको पर�परा 

२. नेपाल� कथा 

१) Tपनारायण <सहं   ‘Jबतेका कुरा’ 

२) गुU9साद मैनाल�   ‘परालको आगो’   

३) वDवेDवर9साद कोइराला  ‘मधेसEतर’ 

४) <शवकुमार राई   ‘ए?XYयाक आट)’ 
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५) इ�Gबहादरु राई   ‘रातभ�र हुर� चAयो’ 

६) ल'खीदेवी सु�दास  ‘तेSो घर’ 

७) महान�द पौ4याल   ‘हवAदार’ 

८) गु[त 9धान   ‘समय र मा�छे’ 

९) सानु लामा    ‘XवाXनी मा�छे’ 

१०)पूणा) राई    ‘स^लो सपना: ध<मलो ससंार’ 
  

३. उप�यासको सै�धाि�तक प�रचय र नेपाल� उप�यासको पर�परा 

४  इ�G सु�दास    जुनेल� रेखा   

   गोJब�दबहादरु गोठाले   पAलो  घरको _याल 
 

स�दभ) सामKी- 
   

१) ईDवर बराल   आ`यानको  उ�भव 

२) राजनारायण 9धान  दािज)<लङका कथा र कथाकार 

३) घनDयाम नेपाल   आ`यानको कुरा 

४) 9तापच�G 9धान   नेपाल� कथावलोकन 

५) अवनाश LेMठ   भारतीय नेपाल� कथा 

६) ह�र9साद शमा)   कथाको <स�धा�त र ववेचना 

७) इ�Gबहादरु राई   नेपाल� उप�यासका आधारहT 

८) मोहन पी  दाहाल   आधुEनक नेपाल� उप�यास 

९) मोहन पी  दाहाल   दािज)<लङका नेपाल� उप�यास पर�पार र 

9वृQ 

१०) कृMणच�G<सहं 9धान  नेपाल� उप�यास र उप�यासकार 

११) कृMणह�र बराल र एटम  उप�यास  <स�धा�त र नेपाल� 

उप�यास 
 

 

 

तेSो स� 
 

NEP-UG-E301: नेपाल� नाटक - Eनब�ध 
 

१. नाटकको सै�धाि�तक प�रचय र नेपाल� नाटकको पर�परा 
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२. नेपाल�  नाटक 

१) बालकृMण सम   भ'त-भानुभ'त 

२) वजय मAल   प5थरको  कथा (एका^कb) 

३) तुलसी अपतन   >च�नु  न जा�नु (एका^कb) 

४) एल डी राई ‘<म'खोले’  पाहुना (एका^कb) 
 

 

  ३.  Eनब�धको  सै�धाि�तक प�रचय र नेपाल� Eनब�धको पर�परा 

  ४.  नेपाल�  Eनब�ध 

१) पारसमRण 9धान   ‘अजीब भोज’ 

२) लcमी9साद देवकोटा  ‘हाइ! हाइ! अ^Kेजी’ 

३) रामकृMण शमा)   ‘[यारो सपना’   

४) शकंर ला<मछाने   ‘गोधुल� संसार’ 

५) केशवराज पडाल�   ‘खै! ख!ै’ 

६) भैरव अया)ल   ‘कव चdेलजी; एक श?द >च�’ 

७) राजनारायण 9धान  ‘आभागी िजEनयस’ 

८) रामलाल अ>धकार�   ‘मार हा�ने eक नहा�ने’ 

९) सानु भाइ शमा)   ‘धूवाँमा हराएको आकृEत’ 
 

स�दभ) सामKी— 

१) तारानाथ शमा)    सम र समका कृEत 

२) केशव9साद उपाPयाय   नेपाल�  नाटक र नाटककार 

३) केशव 9साद उपाPयाय   नेपाल� नाटक र र^गमgच 

४) केशव9साद उपाPयाय   नेपाल� नाटक र नाटककार 

५) केशव9साद उपाPययाय   नाटकको अPययन 

६) ईDवर बराल    सयप�ी 

७) घनDयाम नेपाल    Eनब�ध न�दन 

८) राजे�G सुवेद�    सMृhा सिृMट iMhा iिMट 
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चौथो स� 
 

NEP-UG-C401: भाषा वkान र नेपाल� भाषाको प�रचय 
   

१. भाषावkानको प�रचय, 9योजन र lे� 

क) भाषावkानको अथ), प�रभाषा र 9योजन 

ख) व<भ�न kानानुशासनसँग भाषावkानको स�ब�ध 

ग) भाषाको  पा�रवा�रक र आकृEतमूलक वगmकरण 

२. भाषावkानका शाखा  

क) nवEनवkान 

अ) PवEनवkानको प�रचय 

आ) PवEनवkानका शाखाहT 

इ) PवEनको वगmकरण 

ई) PवEन प�रवत)नका कारण र �दशा 

ख) Tपवkान 

अ) Tपवkानको प�रचय 

आ) Tप,  श?द, पद 

इ)  Tपका 9कार 

ई) श?द Eनमा)ण 9eoया 

ग) अथ)वkान 

अ) अथ)वkानको प�रचय 

आ)  अथ)का 9कार 

इ) अथ) प�रवत)नका कारण र �दशा 

घ) वा'यवkान 

अ) वा'यवkानको प�रचय 

आ) वा'यवkानको 9कार 

इ) पदावल�  र उपवा'य 

३. नेपाल� भाषा 

अ) नेपाल� भाषाको  वकास 

आ) नेपाल� भाषाका भाषका    

४. नेपाल�  �याकरण 

अ) नेपाल�  वण) व�यास 
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आ) श?द वग) र �याकरRणक को�ट  

इ) नेपाल� भाषाको श?द भ�डार 
 

 स�दभ) सामKी— 

१) बालकृMण पोखरेल    नेपाल� भाषा र सा�ह5य 

२) बालकृMण पोखरेल    राMh भाषा 

३) चूडामRण ब�धु    भाषावkान 

४) चूडामRण  रेpमी    नेपाल� भाषाको उqपEत 

५) देवी 9साद गौतम    नेपाल� भाषा प�रचय 

६) योगे�G 9साद यादव, भीम न रेpमी भाषावkान 

७) शर�च�G वXती    हाdो भाषा 

८) देवी9साद गौतम,  ओझा, सुवेद�  सामा�य भाषावkान 

९) माधव9साद पोखरेल  PवEनवkान र नेपाल�     

भाषाको PवEन-प�रचय 

१०) रामवoम <सजापEत   भाषा-<शlण 
 

  

NEP-UG-C402: पूवmय र पाDचा5य सा�ह5य <स�धा�त 
 

१. का�यको अथ), प�रभाषा, हेतु , 9योजन र श?द शि'त 

२. र�Eत-गुण र रसको  प�रचय र 9कार  

३. अनुकरण <स�धा�त,  वरेचन 

४. आई ए �रचडस)को  कAपना <स�धा�त र  ट�  एस इलयटको Eनवtयि'तकता 

<स�धा�त 
 

स�दभ) सामKी— 

१) सोमनाथ <सpदेल   सा�ह5य 9द�प 

२) केशव9साद उपाPयाय  सा�ह5य 9काश 

३) केशव9साद उपाPयाय  पूवmय सा�ह5य <स�ध�त 

४) मोहन �हमांश ुथापा  सा�ह5य प�रचय 

५) हेम^गराज अ>धकार�  पूवmय समालोचना <स�धा�त 

६) व�यापEत दाहाल   सा�ह5य वमश) 
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७) वासुदेव J�पाठu   पाDचा5य समालोचनाको सै�धाि�तक 

पर�परा    

भाग-१, २ 

८) गुमान<सहं चाम<लङ  अरXतुको का�य <स�धा�त 

९) अ<भ सुवेद�   पाDचा5य का�य <स�धा�त 

१०) ल�ला9साद शमा)  आई ए �रचड)सको सा�हि5यक समालोचना 

     <स�धा�त 

११)  ल�ला9साद शमा)   पाDचा5य समालोचना <स�धा�त 
 

 

पाँचv स� 
 

NEP-UG-C501:नेपाल� समालोचना र सा�हि5यक वादहT 
 

१. समालोचनाको  प�रचय 

२. नेपाल� समालोचनाको पर�परा 

३. नेपाल� समालोचक र समालोचना – 
 

क) रामकृMण शमा)  ‘अ^Kेजी सा�ह5यको 9भाव’ 

ख) इ�Gबहादरु राई  ‘Tपनारायणको लेखनशलै�’ 

ग) गणेशलाल सु?बा  ‘सा�हि5यक समालोचना:एक यथाथ)वाद� iिMटकोण’  

घ) घनDयाम नेपाल  ‘इ�Gबहादरु राईको  खीर कथामा पा�-9योग’ 
 

४. सा�हि5यि5यक वादहT- 

क) Xवwछ�दतावाद 

ख) यथाथ)वाद 

ग) 9तीकवाद  

घ) नार�वाद 
 

स�दभ) सामKी— 
   

१) कुमारबहादरु जोशी पाDचा5य सा�ह5यको केह� 9मुख वाद 

२) कृMण गौतम  आधुEनक समालोचना अनेक Tप अनेक पठन 

३) नरे�G 9साई  नेपाल� सा�ह5यका 9मुख समालोचक 
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४) घनDयाम कँढेल  नेपाल� समालोचना 

५) इ�Gबहादरु राई  �टपेका �ट[पणी 

६) मोहन पी दाहाल  गणेशलाल सु?बाका सा�हि5यक समालोचना र  

अ�य    लेखहT 

७) राजे�G सुवेद�, लcमण 9साद गौतम  र5न बहृत ् समालोचना (दवैु 

ख�ड) 

८) घनDयाम नेपाल   Tप र रेखाहT 
 

 

 

 

NEP-UG-502:वशेष अPययन (कुनै एउटा ख�ड) 
 

ख�ड- क भारतीय नेपाल� सा�ह5यकार (lे�गत अPययन)  

१) भारतीय नेपाल� सा�ह5य प�रचय 

२) भारतीय नेपाल� सा�ह5यका ववध वधा 

३) भारतीय नेपाल� सा�ह5यका 9मखु सा�ह5यकारसँगको 

अ�तरeoया/9Eतवेदन 

४) भारतीय नेपाल� सा�हि5यक स^घ संXथानको योगदानहTको सवzlण 
 

 

स�दभ) सामKी— 

१) असीत राई   भारतीय नेपाल� सा�ह5यको  इEतहास 

२) घनDयाम नेपाल  नेपाल� सा�ह5यको प�रचया5मक इEतहास 

३) द�पक Eतवार�  <सि'कमको नेपाल� सा�हि5यक इEतहास पर�परा:  

XवTप र 9वृQ 
   

ख�ड- ख लोक सा�ह5य (l�ेगत अPययन) 
 

अ) लोकसा�ह5यको सामा�य प�रचय 

आ) नेपाल� लोकसा�ह5यका ववध वधाहT 

इ) नेपाल� लोक कवता र  नाटक 

ई) नेपाल� लोक आ`यान 
 



9 

 

स�दभ) सामKी— 

१) धम)राज थापा, हंसपूरे सुवेद� लोकसा�ह5यको ववेचना 

२) चूडामRण ब�धु   नेपाल� लोकसा�ह5य 

३) सुकुमार �यौपान   लोकरामायण 

४) कु�दनलाल उ9ेती   लोक सा�ह5य के 9Eतमान 

५) कृMणदेव उपाPयाय  लोक सा�ह5य कb भ<ूमका 

६) मोतीलाल पराजुल�  नेपाल� लोकसा�ह5यको आलोक 

७) तुलसी �दवस (स�पा.)  नेपाल� लोकसXंकृEत स^गोिMठ 

८) पुMकर पराजुल� (स�पा.) अ<भkान (लोकवाता) वशेषा^क)  

    

 

 

ख�ड – ग तुलना5मक सा�ह5य र अनुवाद  
    

क) तुलना5मक सा�ह5यको  सै�धाि�तक प�रचय 

ख) नेपाल� र �ह�द� सा�ह5यको तुलना5मक अPययन  

ग) अनुवादको सै�धाि�तक प�रचय 

घ) अ�य भाषाबाट नेपाल�मा र नेपाल�बाट अ�य भाषामा अनुवाद भएका 

कृEतहTको  सवzlण 
 

स�दभ) सामKी— 

१) इ�Gवलास अ>धकार�  तुलना5मक सा�ह5यको सं{l[त प�रचय 

२) �दनानाथ शरण नेपाल� और �ह�द� भि'तका�य का तुलना5मक अPययन 

३) च�Gलेखा   तुलना5मक भारतीय सा�ह5य 

४) इ�Gनाथ चौधर�  तुलना5मक सा�ह5य कb भू<मका 

५) वDवनाथन अ}यर  भारतीय भाषाएँ 

६) गोव�दराज भ-टराई  अनुवाद अPययन प�रचय 

७) तारापEत उपाPयाय  अनुवादको भू<मका, प�धEत र िXथEत 

८) राजकुमार� दाहाल  अनुवाद वमश) 
 

 

 

छैटv स� 

NEP-UG-C601: नेपाल� महाका�य 
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१. महाका�यको सै�धाि�तक प�रचय 

२. नेपाल� महाका�यको पर�परा 

३. महाकव लcमी9साद देवकोटा 

४. महाराणा 9ताप  
 

स�दभ) सामKी— 

१) चूडामRण ब�धु   देवकोटा 

२) कुमारबहादरु जोशी   महाकव र उनका महाका�य 

३) राममRण �रसाल   नेपाल� का�य र कव 

४) कृMण गौतम   देवकोटाका 9ब�ध का�य 

५) Eन5यराज पा�डे   महाकव देवकोटा 
 

   

NEP-UG-C602: लघुशोध 9ब�ध 
 

१) शोधव>ध 

२) शोध 9Xताव र 9XतुEत 

३) लघु शध 9ब�धन लेखन 

४) मौRखक पर�lा 


