
NEPALI 

PG – Syllabus 

 

1
st

 semester  

Code  Course  Credit 

NEP-PG-C101 भारतीय सा�ह�य �स�धा�त 4 

NEP-PG-C102 सामा�य भाषा$व&ान 4 

NEP-PG-C103 नेपाल, सा�ह�यको इ0तहास 4 

NEP-PG-C104 नेपाल, क$वता/का2य 4 
2

nd
 Semester 

Code  Course  Credit 

NEP-PG-C201 पा3चा�य सा�ह�यका 5मुख �स�धा�त र वादह9 4 

NEP-PG-C202 नेपाल, भाषा$व&ान 4 

NEP-PG-C203 नेपाल, आ;यान (कथा-उप�यास) 4 

NEP-PG-O204 सAकेत $व&ान 4 
3

rd
 Semester  

Code  Course  Credit 

NEP-PG-C301 नेपाल, नाटक र 0नब�ध 4 

NEP-PG-O302 शोध$वEध 4 

लोकवाता� (Folklore ) 

Code  Course  Credit 

NEP-PG-E303 लोकवाताF (field based) 4 

NEP-PG-E304 नेपाल, लोकवाताF 4 
 

भारतीय नेपाल� सा�ह�य (Indian Nepali Literature) 

Code  Course  Credit 

NEP-PG-E305 भारतीय नेपाल, का2य/क$वता 4 

NEP-PG-E306 भारतीय नेपाल, आ;यान 4 



4
th

 Semester 

लोकवाता� (Folklore) 

Code  Course  Credit 

NEP-PG-E401 नेपाल, लोक सा�ह�य 4 

NEP-PG-E402 नेपाल, लोकगीत र लोकबाजा, लोकछ�द, लोकन�ृय 4 

NEP-PG-E403 नेपाल, लोकनाटक, क$वता, कथा 4 
 

भारतीय नेपाल� सा�ह�य (Indian Nepali Literature) 

Code  Course  Credit 

NEP-PG-E404 भारतीय नेपाल, ग�या;यान र समालोचना 4 

NEP-PG-E405 भारतीय नेपाल, नाटक र सा�हि�यक आ�दोलन 4 

NEP-PG-E406 भारतीय नेपाल, बालसा�ह�य 4 
 

Code  Course  Credit 

NEP-PG-C407 लघु शोधलेखन (Dissertation writing) 4 
 

 

 
  



प�हलो स� 

 

NEP-PG-C101:भारतीय सा�ह�य �स�धा�त 

 

१. क�व, का�य र का�य भाषा 

१.१ क$व, का2य, अथF, त[व र \व9प 

१.२ का2य भेद, $वधा उप$वधा 

१.३ का2य भाषा र श_दशि`त 

१.४ र,0त र गुण 

 

२. रस �स�धा�त 

२.१ रसको अवधारणा 

२.२ रस Eच�तनको $वकास 

२.३ रस भेद 

२.४ रस �स�धा�तका आधारमा कृ0त अcययन 

 

३. #व$न �स�धा�त 

३.१ cव0नको अवधारणा 

३.२ cव0नको 2या;या परdपरा 

३.३ cव0नका भेद 

३.4 cव0न �स�धा�तका आधारमा कृ0त अcययन  

 

४.  व%ोि'त र अल)कार 

४.१ वeोि`त र अलAकारको  अवधारणा 

४.२ वeोि`तवाद   

४.३ अलAकारवाद 

४.४ वeोि`त र अलAकारवाद वा मा�यताका आधारमा कृ0त अcययन 

 

 

स�दभ� साम,ी  

 

अEधकार,,हेमाAगराज सन ्२०१०, पूवiय समालोचना-�स�धा�त, काठमाडौः साझा 5काशन 

उपाcयाय,केशव5साद सन ्१९९२, सा�ह�य 5काश, काठमाडौः साझा 5काशन 

उपाcयाय,केशव5साद २००९, पूवiय सा�ह�य �स�धा�त, काठमाडौः साझा 5काशन 



उपाcयाय, आचायF बलदेव, सन ्१९८७, सं\कृत सा�ह�य का इ0तहास, वाराणसी, शारदा 0नकेतन थापा, 

मोहन �हमांशु  सन ्२०००, सा�ह�य पsरचय, काठमाडौः साझा 5काशन,   

दाहाल, $व�याप0त १९९८,सा�ह�य $वमशF, दाहाल 5काशन, उदालगढ, 

बाल,, तारकनाथ १९९०,साधारणीकरण सd5ेषण और 50तब�धता, आगरा, $वनोद पु\तक मि�दर   

भvटराई, गो$व�द5साद सन ्१९८२, भरतका नाvयशा\x, काठमाडy, ने. रा. 5. 50तzठान 

�स{देल, सोमनाथ सन ्२००१, सा�ह�य 5द,प, काठमाडौः $व�याथi पु\तक भ|डार  

सुवेद,, हंसपुरे सन ्१९८०, सं\कृत वाAगमय:सं~��त अcययन, काठमाडौः �xभूवन $व3व$व�यालय 

 

 

NEP-PG-C102:सामा�य भाषा�व-ान 

 

१. भाषा र भाषा�व-ानको प.रचय 

१.१ भाषा, भाषा$व&ान, पूवाFवलोकन 

१.२ भाषा$व&ानका आधारभूत अवधारणा 

१.३ भाषा$व&ानका भेद 

१.४ 2याकरण र यसका 5कार- (परdपरागत, 5कायFपरक, आ�यपरक, 5जननपरक 2याकरण) 

 

२. #व$न�व-ान र वण��व-ान 

२.१ cव0न$व&ानको पsरचय 

२.२ cव0न उ�चारण 5�eया र �ल�यAकन (आई पी ए) 

२.३ वणF $व&ानको पsरचय 

२.४ वणF$व3लेषण 

 

३. 1प�व-ान 

३.१ 9प$व&ानको पsरचय 

३.२ श_द 0नमाFण 5�eया 

३.३ 9पवगF  

३.४ 9प $व3लेषण 

 

४. वा'य�व-ान र अथ��व-ान   

४.१ वा`य$व&ानको पsरचय 

४.२ वा`य $व3लेषण 



४.३ अथFको पsरचय, 5कार 

४.४ श_दाथF सdब�ध 

 

 

 

स�दभ� साम,ी 

पोखरेल,बालकृzण सन ्१९५७, राz� भाषा, काठमाडौः साझा 5काशन 

पोखरेल, बालकृzण अ0न ब�लभम�ण दाहाल सन ्१९९७, cव0न 5�eया र केह, cयान �स�धा�त, काठमाडौः 

पु\तक संसार 

पोखरेल, माधव5साद सन ्२०००, cव0न$व&ान र नेपाल, भाषाको cव0न पsरचय, काठमाडौः नेपाल राजक�य 

5&ा 50तzठान  

यादव, योगे��5साद र �भमनारायण रे{मी, सन ्२००१, भाषा$व&ान, �यु �हरा बु`स इ�जर5ाइजेस 

Abbi, Anvita. 2001. A Manual of linguistic fieldwork and structures of Indian language. 

Munich: Lincom Europa. 

Ameka, Felix K Alan Charles Dench and Nicholas Evans (eds). 2006. Catching language: 

The standing challenge of grammar writing. New York: Mouton de Gruyter. 

Austin, Peter K. (ed). 2010. Lectures in language documentation and description. London: 

School of Oriental and African Studies, University of London. 

Chelliah, Shobhana L. and Willem J. de Reuse. 2011. Handbook of Descriptive Linguistic 

Fieldwork.  Dordrecht:  Springer.   

Crowley, Terry. 2007. Field linguistics: A beginner's guide. Oxford linguistics. New York: 

Oxford University Press. 

Fill, Alwin and Peter Mühlhäusler. 2001. The ecolinguistics reader. London: Continuum. 

 

 

 

 

NEP-PG-C103: नेपाल� सा�ह�यको इ$तहास 

 



१. सा�ह�ये$तहासको सै�धाि�तक 6च�हार� अ$न नेपाल� सा�ह�य लेखन 

१.१ इ0तहासको अथF, पsरचय अ0न \व9प 

१.२ सा�ह�ये0तहासको अथF, पsरभाषा,�ेx अ0न त[व 

१.३ सा�ह�ये0तहासको काल$वभाजनको 5योजन, आधार अ0न नेपाल, सा�ह�ये0तहासमा काल$वभाजन 

१.४नेपाल, सा�ह�ये0तहासको लेखनको परdपरा अ0न सम\या 

 

    २.नेपाल� सा�ह�ये$तहासको इ$तहास (8ाथ�मक काल) 

२.१ नेपाल, सा�ह�ये0तहासको पzृठभू�म 

२.२ नेपाल, सा�ह�ये0तहास अ0न लोक परdपरा 

२.३ 5ाथ�मक काल,न नेपाल, प�य 

२.४ 5ाथ�मक काल,न नेपाल, ग�य 

 

३. नेपाल� सा�ह�ये$तहास (मा#य�मक काल) 

३.१ माcय�मक का�लन नेपाल, सा�ह�ये0तहासको पzृठभू�म 

३.२ माcय�मक का�लन नेपाल, रAगम¦च र नाटक 

३.३ माcय�मक का�लन नेपाल, क$वता, गीत, गजल 

 ३.४ माcय�मक का�लन नेपाल, ग�य 

 

४.नेपाल� सा�ह�ये$तहास (आधु$नक काल) 

४.१ आधु0नक नेपाल, सा�ह�ये0तहासको पzृठभू�म 

४.२ आधु0नक नेपाल, क$वता अ0न 0नब�ध 

४.३ आधु0नक नेपाल, नाटक र ग�या;यान 

४.४ आधु0नक नेपाल, समालोचना अनुवाद र पxप�xकाको इ0तहास 

 

स�दभ� साम,ी 

 

जोशी, र�नcवज २०१४, आधु0नक नेपाल, सा�ह�यको झलक, काठमाडy, नेपाल राजक�य 5&ा 50तzठान 

नेपाल, घन3याम २००९, नेपाल, सा�ह�यको पsरचया�मक इ0तहास,�सलगढ,ः एकता बुक हाउस 5ा �ल 

ब�धु, चूडाम�ण सdपा २०६०, नेपाल, सा�ह�यको इ0तहास (5थम ख|ड),काठमाडौः नेपाल राजक�य 5&ा 

50तzठान  

भvटराई, शरदच�� २०३७, नेपाल सा�ह�यको इ0तहास (माcय�मक काल), काठमाडौः �xभुवन $व3व$व�यालय  

शमाF,बालच�� २०३९, नेपाल, सा�ह�यको इ0तहास, काठमाडौः नेपाल राजक�य 5&ा 50तzठान 

शमाF, ताना २०२७, नेपाल, सा�ह�यको इ0तहास, काठमाडौः सहयोगी 5काशन 

स�याल, य&राज २०१७, नेपाल, सा�ह�यको भू�मका, काठमाडौः �ी 5 को सरकार 



�ेzठ,दयाराम र मोहनराज शमाF २०४०, नेपाल, सा�ह�यको सं~��त इ0तहास,काठमाडौः साझा 5काशन 

�ेzठ, दयाराम २०५९, सा�ह�यको इ0तहासः �स�धा�त र स�दभF, काठमाडौः �xकोण 5काशन 

�ेzठ, दयाराम २०३२, नेपाल, सा�ह�यको केह, पzृठ, काठमाडौः साझा 5काशन 

दाहाल, मोहन पी, सन ्२०१७, इ0तहासको दशFन, उपमा 5काशन, कालेबुङ 

Pradhan, Kumar १९८४, A History Of Nepali Literature, New Delhi: Sahitya Academy  

Subedi,Abhi २०३५, Nepali Literature: History and Background,Kathmandu: Sajha Prakashan 

 

 

 

NEP-PG-C104: नेपाल� का�य 

   

१. नेपाल� महाका�य 

१.१ महाका2यको स�ैधाि�तक पsरचय 

१.२ नेपाल, महाका2यको परdपरा 

१.३ महाराणा 5ताप 

१.४ म�थन 

२. नेपाल� ख;ङाका�य 

    २.१ ख|ङाका2यको स�ैधाि�तक पsरचय 

    २.२ नेपाल, ख|डका2यको परdपरा 

    २.३ लेखनाथ पौ¬याल-बु�Eध$वनोद, बालकृzण सम- आगो र पानी 

    २.४ न�द हाङ�खम- Eचयाबार,मा 

३.  नेपाल� लामा क�वता 

३.१ लामा क$वताको स�ैधाि�तक पsरचय 

     ३.२ मोहन कोइराला- ऋतु-0नम�xण 



३.३ ई3वर व�लभ- अ{नी�वीप 

३.४ वरैागी काँइला- अि\त�वको दाबीमा साबातको बलैा उ�सव 

४. नेपाल� क�वता 

     ४.१ सुवान�द दास- पृ̄ वीनारायण, वस�त शमाF- �ीकृzणचsरx 

     ४.२ भानुभ`त- बालाजु वणFन, मो0तराम भvट- �कन चा�हयो? 

     ४.३ ल±मी 5साद देवकोटा- शाहाजाँको इ�छा, गोपाल 5साद sरमाल- 0तमी को? 

४.४ ई3वर ब�लभ- मा0नसको पयर, राजे�� भ|डार,- श_दह9को पुनवाFस,  

मन5साद सु_बा- �स�धाथF उफF �स�धे,  

 

स�दभ�साम,ी- 

उपाcयाय, केशव5साद सन ्१९८५, 5ाथ�मक काल,न क$व र का2य5व$ृ³, काठमाडौःसाझा 5काशन 

जोशी, कुमारबहादरु सन ्२००८, महाक$व देवकाटा र उनको महाका2य, काठमाडौःसाझा 5काशन 

ब�धु, चूडाम�ण (सdपा), साझा क$वता, काठमाडौःसाझा 5काशन 

बराल, ई3वर (सdपा सन ्१९७३), मोहन कोइरालाका क$वता, काठमाडौःसाझा 5काशन 

sरसाल, रामम�ण सन ्२००१, नेपाल, का2य र क$व, काठमाडौःसाझा 5काशन  

सु�दास,ल`खीदेवी(सdपा) सdमेलन क$वता, दािजF�लङः नेपाल, सा�ह�य सdमेलन 

�ेzठ, रमेश सन ्१९७८, नेपाल, क$वताका 5व$ृ³, काठमाडौःसाझा 5काशन 

�ेzठ, दयाराम सन ्१९९०, वीरकाल,न क$वता, काठमाडौःर�न पु\तक भ|डार 

5धान, 5तापच��, सं २०५९, 50त0नEध आधु0नक नेपाल, लामा क$वता, काठमाडy : नेपाल राजक�य 5&ा 

50तzठान, काठमाडy  

 

 



दो=ो स�   
 

NEP-PG-C201:  पाGचा�य सा�ह�यका 8मुख �स�धा�त र वादह1 

 

१. पाGचा�य सा�ह�य �स�धा�तको परHपरा र ए.रJटोटलको का�यशाJ� 

१.१ पा3चा�य सा�ह�य �स�धा�तको $वकासको सव́�ण 

१.२ अनुकरण �स�धा�त 

१.३ xासद, र महाका2य 

१.४ $वरेचन 
 

२. कला एवम ्सौ�दय�वाद� सा�ह�य �स�धा�त  

२.१ eोचेको अ�भ2य¦जनावाद 

२.२ नवआलोचना 

२.३ र�सयाल, 9पवाद 

२.४ अमेsरकेल, नवआलोचना 

 

३. ट� एस इ�लयट र आई ए .रचड� 

३.१ परdपरा र 2यि`त 50तभा 

३.२ 0नवµयि`तक �स�धा�त 

३.३  सd5ेषण �स�धा�त 

३.४ क�पना �स�धा�त 

 

४. पाठक 8$तR%या �स�धा�त 

   ४.१ पsरचय 

   ४.२ $वकास 

   ४.३ \व9प, त[व  

 ४.३ ¶हण �स�धा�त 

 

 

 

स�दभ� साम,ी 

 

अEधकार,, इ��$वलास 2032, पि3चमी सा�ह�य�स�धा�त, ल�लतपुरः साझा 5काशन  

गु�त, शाि�त\व9प 1967, पा3चा�य का2यशा\x के �स�धा�त, �द�ल,ः अशोक 5काशन  

गौतम, कृzण 2050, आधु0नक आलोचनाः अनेक 9प अनेक पठन, ल�लतपुरः साझा 5काशन 



चाम�लङ, गुमान�सहं सन ्१९८२ एsरzटोटल र उनको का2यशा\x, काठमाडौः नेपाल राजक�य 5&ा50तzठान, 

�xपाठ·, वासुदेव $व. सं. २०६५, पा3चा�य समालोचनाको स�ैधाि�तक परdपरा, भाग १-२, काठमाडौः साझा 

5काशन  

नगे��, पा3चा�य का2य शा\x मा`सFवाद, परdपरा, �द�ल,ः �द�ल, $व3व$व�यालय 

नेपाल, घन3याम २००९, शलै,$व&ान, �सलगढ,ः एकता बु`स हाउस,  

5धान, कुमार सन ्२००५, अधी0त केह,, �सलगढ,ः पू�णFमा 5काशन 

शमाF, ल,ला5साद, एsर\टोटलको का2यशा\x, काठमाडौः साझा 5काशन 

सुवेद,, अ�भ $व. सं. २०५४, पा3चा�य का2य�स�धा�त, ल�लतपुरः साझा 5काशन 

 

 

 

NEP-PG-C202:नेपाल� भाषा�व-ान 

 

१. नेपाल� भाषाको प.रचया�मक अ#ययन 

१.१ नेपाल, भाषाको उ�भव र $वकास 

१.२ नेपाल, भाषा र भा$षका 

१.३ नेपाल, भाषाको ले;य परdपरा   

 १.४ नेपाल, 2याकरण ले¸को इ0तहास 

 

२. नेपाल� वाक ्#व$न र वण� 

२.१ नेपाल, वाक ्cव0नको औ�चाsरक 5�eया 

२.२ नेपाल, ख|डीय र ख|डेतर cव0नको वगiकरण र वणFन 

२.३ नेपाल, \व0नम र सं\वन 

 २.४ नेपाल, अ�रको $व3लेषण  

 

३. नेपाल� 1प�व-ान र वा'य�व-ान 

३.१ नेपाल, 9प वगF, श_द वगF र वा`य वगFको पsरचय 

 ३.२ पु¹ष, वचन, �लAग, को�टकार, कारक, काल, प� र भावको $व3लेषणा�मक अcययन 

 ३.३ नेपाल, श_द 0नमाFण प�ध0त 

 ३.४ नेपाल, वा`यको $व3लेषणा�मक अcययन 

 



४. नेपाल� भाषाको समाजभा�षक अ#ययन 

४.१ समाज अ0न भाषा 

 ४.२ भा$षक ि\थ0त 

 ४.३ मानक�करण 

 ४.४ सामािजक वगiकरण र भा$षक 2यवहार 

 

स�दभ� साम,ी 

 

अEधकार,, हेमाAगराज 2056, सामािजक र 5ायोEगक भाषा$व&ान, काठमाडौः र�न पु\तक भ|डार 

पोखरेल, बालकृzण सन ्१९७५, राz� भाषा, काठमाडौः साझा 5काशन 

पोखरेल, माधव5साद सन ्२०००, cव0न$व&ान र नेपाल, भाषाको cव0न पsरचय, काठमाडौः नेपाल राजक�य 

5&ा 50तzठान 

पोखरेल, माधव5साद $व.स. २०५४, नेपाल, वा`य 2याकरण,काठमाडौः एकता बु`स ºडि\�2युटसF 

ब�धु, चूडाम�ण १९६८, नेपाल, भाषाको उ�प0त, काठमाडौः जगदdबा 5काशन 

यादव, योगे��5साद सन ्१९४७, ¯यौsरज अव ्¶ामर, \टुडे�vस ्बु`स पि_लससF ए�ड ºडि\�_युटसF यादव, 

योगे��5साद, अ0न भीमनारायण रे{मी सन ्२००१, भाषा$व&ान, काठमाडौः �यु �हरा बु`स इ�टर5ाइजेज 

Abbi, Anvita. 2001. A Manual of linguistic fieldwork and structures of Indian language. 

Munich: Lincom Europa. 

Ameka, Felix K, Alan Charles Dench and Nicholas Evans (eds). 2006. Catching language: 

The standing challenge of grammar writing. New York: Mouton de Gruyter. 

Chelliah, Shobhana L. and Willem J. de Reuse. 2011. Handbook of Descriptive Linguistic 

Fieldwork.  Dordrecht:  Springer 

 

 

 

 

NEP-PG-C203: नेपाल� आTयान(कथा र उप�यास) 



 

 

१. आTयानको सै�धाि�तक प.रचय 

१.१  आ;यानको अथF, \व9प  

१.२  आ;यानको \व9प 

१.३  आ;यानका त[व 

१.४  इ0तव³ृ 

 

२. नेपाल� ग�याTयान 

२.१ नेपाल, आ;यानको परdपरा र 5व$ृ³ 

२.२ नेपाल, आ;यानको भेदोपभेद 

२.३ नेपाल, आ;यानमा नवीन 5योग 

२.४ नेपाल, आ;यानको वतFमान \व9प 

 

३. नेपाल� कथा 

३.१ लोक आ;यानमूलक कथा- परालको आगो, जार भएकै एउटा कथा, �टका 

३.२ सामािजक यथाथFवाद, कथा- �ब¶ेको बाहुन, चक́को छाना,Eधताल बाजे 

३.३ मनोव&ैा0नक कथा- भाडो,0तउर,को फूल पाइsरयाको ग�ध, 

३.४ अ�य--‘जय $वजय’, ‘साँघु तरेप0छ’, शीतलहर, वतFमान,  

 

४. नेपाल�उप�यास 

४.१ सामािजक यथाथFवाद, उप�यास-  आज र�मता छ 
४.२ मनोव&ैा0नक उप�यास-  अनुराधा 
४.३ पुराण-ऐ0तहा�सक उप�यास-  सुिdनमा 
४.४ लोक$5य उप�यास-   तर क�हले ? 

 

 

 

स�दभ� साम,ी 

कोइराला,कुमार सन ्२००१, नेपाल, आ;यानको अcययन, $वराटनगरः वाणी 5काशन  

डे�भड लज सन ्१९९२, द आटF अव ्�फ`सन, पेAगुइन बु`स �ल�मटेड                                

5धान,5तापच�� सन ्१९८३,नेपाल, कथा अवलोकन, दािजF�लङः �दपा 5काशन,  

नेपाल,घन3याम सन ्२००५,आ;यानका कुरा, �सलगढ,ः एकता बु`स हाउस 5ा. �ल. 



नेपाल,घन3याम सन ्१९९४, कथा सागर, गा�तोकः जनप� 5काशन 

नेपाल,घन3याम सन ्२०१४, $वधा$व$वधा, कालेबुङउपमा 5काशन 

बराल,ई3वर सन ्१९९१, ¾यालबाट, काठमाडौः साझा 5काशन 

बराल,ई3वर सन ्२००१, आ;यानको उ�भव, काठमाडौः साझा 5काशन  

भvटराई,शरदच�� सन ्१९८४, 5ाचीन ग�या;यान काठमाडौः साझा 5काशन 

भvटराई, शरदच�� सन ्१९९३, माcया�मक काल,न ग�या;यान, काठमाडौः नेपाल राजक�य 5&ा 50तzठान 

�ेzठ, अ$वनाश सन ्२००७, भारतीय नेपाल, कथा, काठमाडौः साझा 5काशन 

 

 

NEP-PG-O204:स)केत�व-ान 

 

१. स)केत �व-ान  

१.१ सAकेत $व&ान र सAकेतशा\xको पsरचय – सAकेत 2यव\था र सAकेतन 

१.२ सAकेत $व&ानका �ेx र शाखा 

१.३ 5ाचीनकाल,न सAकेतको अवधारणा – एsर\टोटल, �लेटो, ए$पकुsरयन, \टोइ`स 

१.४ मcयकाल,न सAकेतको अवधारणा – अगि\तन, $व�लयम अव ्अकेम, लक, एबेलादF  

 

२. स)केत वै-ा$नक दश�न 

२.१ फºडF�ड ºड स\युर 

२.२ चा�सF से�डसF पसF 

२.३ रोमन याको_सन 

२.४ उमबत¿ इको 

 

३. स)केत �व-ानको पY(सामा�य प.रचय र कुनै एउटाको �वJततृ अ#ययन) 

३.१ 5प र ले$व-\�ोस 

३.२ बाथF र ¶ेमास 

३.३ बौ��आर र लँकान 



३.४ फुको र देsरदा  

३.५ मोsरस र स$वयोक 

 

४. स)केत वै-ा$नक अ#ययन र �वGलेषण (कुनै एउटा पाठ) 

४.१ संरचना 

४.२ पाठ 

४.३ सAकथन 

४.४ अ�तपाFठा�मकता 

 

 

स�दभ� साम,ी- 

 
Sanders, Carol. 2004. The Cambridge Companion to Saussure. Cambridge University Press.  

Chandler, Daniel. 2001. Semiotics: The Basics. London: Routledge.  

Cobley, Paul, & Jansz, Litza. 1998. Introducing Semiotics. New York: Totem Books.  

Short, Thomas L. 2007. Peirce’s Theory of Signs. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  

Eco, Umberto. 1976. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press 

Gill, H. S. 1989. Abelardian Semiotics and Other Essays. New Delhi: Bahri Publications  

Barthes, Roland. 1967. Elements of Semiology. (Translated by Annette Lavers & Colin Smith). London: Jonathan 

Cape. 

Clarke, D. S.1987. Principles of Semiotic. London: Routledge & Kegan Paul. 

Deely, John. 2005. Basics of Semiotics. Tartu: Tartu University Press. 

Greimas, Algirdas. 1987. On Meaning: Selected Writings in Semiotic Theory. (Translated by Paul J Perron & Frank 

H Collins). London: Frances Pinter. 

Lacan, Jacques. 1977. Écrits: A Selection. (Translated by Alan Sheridan). New York: Norton. 

Morris, Charles W. 1971. Writings on the general theory of signs. The Hague: Mouton. 

Sebeok, T.A. 1976. Contributions to the Doctrine of Signs. Bloomington: Indiana University Press. 

Culler, Jonathan. 2001. Roland Barthes: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 

 



 

ते=ो स� 
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१. नेपाल� नाटक 

१.१ नाटकको स�ैधाि�तक पzृठभू�म 

१.२ नेपाल, नाटकको ऐ0तहा�सक पzृठभू�म 

१.३ नेपाल, नाटकको 5व$ृ³गत $वशेषता 

१.४ नेपाल, नाटकमा नवीन 5योग 

 

२. नेपाल� $नब�ध 

२.१ 0नब�धको स�ैधाि�तक पsरचय 

२.२ 0नब�धका 5कार 

२.३ नेपाल, 0नब�धको ऐ0तहा�सक पzृठभू�म  

२.४ नेपाल, 0नब�ध र 0नयाxा 

 

३. नेपाल� नाटक- 

३.१ बालकृzण सम-‘5Àलाद’ 

३.२ गोपाल5साद sरमाल-‘मसान’ 

३.३ Áुव लोहागण- �स�धाथF 

३.४ नेपाल, एकाAक� 

 

१) $वजय म�ल-‘स³ाको खोजमा’ 

२) मनबहादरु मु�खया-‘अँcयारोमा बाँ�नेह9’  

३) मोहन पुकार-‘मलेै काम पाएँ’ 

४) रामलाल अEधकार,-‘�स�के धूप र शAख cव0न’ 

 

४. नेपाल� $नब�ध- 

१. पारसम�ण 5धान-  ‘नेपाल, हाÂो मातभृाषा’ 

२. ल±मी5साद देवकोटा-  ‘क�पना’ 

३. Ãदयच���सहं 5धान-  ‘त\वीर’ 

४. भरैव अयाFल-   ‘आलु’ 

५ शAकर ला�मछाने-   ‘देवताको काम’ 

६ राजनारायण 5धाना-  दािजF�लङमा चामे र गyथल, 

७ महान�द पौ¬याल-   ‘इ��क�लको सेरोफेरोमा $वचादाF’ 



८ रामलाल अEधकार,-  ‘गहृ\थीको समाEध’ 

९ शा�ती छेxी -   ‘मेरो नाक’ 

१० सलोन काथFक- ‘ल�डनको धरहरा र गोखाF dयूिजयमको पsरeमा’ 

११ सानुभाइ शमाF-  ‘क$व गोzठ·मा भाग �लन जाँदा’ 

 

 

  

स�दभ� साम,ी 

 

अEधकार,,रामलाल सन ्१९७७ नेपाल, एकाAक� याxा,दािजF�लङः नेपाल, सा�ह�य संच0यका  

उपाcयाय,केशवराज $व. स. २०५९, नेपाल, नाटक तथा रङम¦च : उ�भव र $वकास, काठमाडौः $व�याथi 

पु\तक भ|डार 

उपाcयाय,केशवराज १९९९ नाटकको अcययन, काठमाडौः साझा 5काशन 

5धान,Ãदयच���सहं $व. स. २०२७,केह, नेपाल, नाटक, काठमाडौः साझा 5काशन, 

ब�धु, चूडाम�ण(सdपा $व. स. २०२५),साझा एकाAक�, काठमाडौः साझा 5काशन 

म�ल, $वजय $व. स. २०३६, नाटक एक चचाF, काठमाडौः नेपाल राजक�य 5&ा 50तzठान 

राई, इ��बहादरु 1984, दािजF�लङमा नेपाल, नाटकको अधFशता_द,, दािजF�लङः साझा पु\तक 5काशन 

राई, इ��बहादरु १९६६,  �टपेका �ट�पणी, दािजF�लङः नेपाल, सा�ह�य पsरष�  

शमाF, तारानाथ $व. स. २०२७, सम र समका कृ0त, काठमाडौः साझा 5काशन 

शमाF, शरदच�� $व. स. २०३३, एकाAक� नाटक $वचरण, काठमाडौः सहयोगी 5काशन   

अEधकार,, रामलाल (सdपा 1975), नेपाल, 0नब�ध याxा, दािजF�लङः नेपाल, सा�ह�य स¦च0यका  

काथFक,सलोन 2013, $व3व एउटा प�लो गाउँ,कालेनपुङः सsरकार 5काशन 

�xपाठ·, वासुदेव 2027, �सहंावलोकन, ल�लतपुरः साझा 5काशन  

दाहाल, मोहन पी (सdपा. सन ्२०००), गणेशलाल सु_बाका सा�हि�यक समालोचना र अ�य    लेखह9, 

लुकसानः मुि`त 5काशन  

देवकोटा,ल±मी5साद $व. स. २०५३, ल±मी 0नब�ध सA¶ह, काठमाडौः साझा 5काशन  



नेपाल, घन3याम (सdपा.1994), 0नब�धन�दन, गा�तोकः जनप� 5काशन 

5धान, कृzणच���सहं (सdपा 2034), साझा समालोचना, काठमाडौः साझा 5काशन 

5धान, 5मोद २०६६, नेपाल, 0नब�धको इ0तहास, काठमाडौः र�न पु\तक भ|डार 

बराल, ई3वर $व. स. २००१,सयपxी,काठमाडौः साझा 5काशन  

राई इ��बहादरु,(सdपा 1969),भानुभ`तका कृ0त अcययन, दािजF�लङः नेपाल, सा�ह�य पsरष� 

शमाF, रामकृzण $व. स २०५०, स�त शारद,य, काठमाडौः साझा 5काशन 

सु�दास, ल`खीदेवी (सdपा 1976), अकादमी 0नब�धावल,, �सलगढ,ः नेपाल, अकादमी, उ³र बङ 

$व3व$व�यालय  
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१.शोधको सै�धाि�तक प.रचय 

 १.१ शोधका \व9प  

 १.२ शोधका अथF र पsरभाषा 

 १.३ शोधका त[व र $वशेषता 

 १.४ शोधका औEच�य र मह[व 

 

२. शोधप�ध$तका 8मुख 8कार     

२.१ परdपsरत शोध प�ध0त 

२.२ 0नगमना�मक र आगमना�मक 

२.३ व&ैा0नक शोध प�ध0त  

 २.४ वणाFना�मक, ऐ0तहा�सक, 5ायोEगक, $वश ् लेषणा�मक, तुलना�मक 

 

३. शोधका 8R%या 

३.१ शोध5\ताव लेखन 

३.२ शोध शीषFक र शोधसम\याको चयन 

३.३ पूवFकायFको $ववरण र समी�ा 

३.४ शोधसाम¶ी सAकलन $वEध(सAक�लत साम¶ीको सामा�यीकरण र स�यापन, $व3लेषण र 0नzकषF) 

 

४. शोध�व6ध र 8योग 



४.१ पाद�ट�पणी, स�दभF-सAकेत, उ�धरण, ता�लका 0नधाFरण, पsर�शzट, Eचx तथा त\वीर 

४.२ शोध5ब�धका 5मुख भागह9को 2यव\थापन 

४.३ मुखपzृठ, सं~��त सAकेत सूची 

४.४ ता�लका सूची, $वषयसूची 

 

 

स�दभ� साम,ी 

�xपाठ·, वासुदेव २००९, सा�ह�य �स�धा�तः शोध तथा सजृन$वEध, काठमाडौः पाÄयसाम¶ी पसल 

5धान,कुमार अ0न भ मि�लकाजुFन २०११, नेपाल, लेखन शलै,,मसुैर र �सि`कमः भारतीय भाषा 

सं\थान ्अ0न �सि`कम अकादमी 

ब�धू, चूडाम�ण सन ्२०११, अनुस�धान तथा 50तवेदन लेखन, काठमाडौः र�न पु\तक भ|डार 

शमाF,मोहनराज २००९, चौथो सं\करण, शोध$वEध, ल�लतपुरः साझा 5काशन 

Gibaldi, Joseph 1996 (4th Ed), MLA Handbook for writers of research paper, New Delhi: 

East-West Press Pvt. Ltd. 

Kothari, C R 1993 (5th Ed), Research Methodology, Methods and Techniques, New 

Delhi: East-West Press Pvt. Ltd. 

Sandhu  A N and Amarjit Singh 1980, Research Methodology in Social Sciences, 

Bombay: Himalaya Publishing House 

Toba, Sueyoshi 1991(Ed, A Bibliography of Nepalese Language and Linguistics, 

Kathmandu: Linguistics Society of Nepal. 

Manual of the American Psychological Association (3rd ed) 

MLA Style Manual(latest Ed.)Published by Modern         Language Association. 
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NEP-PG-E303:लोकवाता� (Yे� अ#ययन आ�]त) 

 

१. लोकवाता�को सै�धाि�तक अ#ययन  

१.१ लोक, लोकवाताF, लोकसा�ह�य 

१.२ लोकवाताFको उ�प0त/उ�भवबारे �स�धा�त 

१.३ लोकवाताF र सां\कृ0तक अcययन 

१.४लोवाताF अ0न अ�य &ानानुशासन 

 

२. लोकवाता�को अ#ययन परHपरा 



२.१ लोकवाताF अcययनको परdपराको अcयावEध अcययन 

  २.२ लोकवाताF अcययनको पा3चा�य परdपरा 

  २.३ भारतमा लोकवाताFको अcययन परdपरा 

  २.४ लोकवाताF अcययनको वतFमान पsर5े±य 

  

३. लोकवाता� सH8दाय अ$न �स�धा�त 

३.१ संरचनागत अcययनको �स�धा�त 

३.२ 5कायF, स�दभF अ0न 5दशFन 

३.३ 5सारवाद 

३.४ ए$पि\टम अ0न लोकवाताF 

 

४.जनजातीय लोकवाता� 

४.१ भारतीय जनजा0त अवधारणा अ0न $वतरण 

४.२ भारतमा जनजातीय जीवन Èिzट 

४.३ $व�भ�न जनजा0त लोकका लोकसा�ह�य 

४.४ भारतीय नेपाल, जनजा0तका लोकसा�ह�य 

 

स�दभ� साम,ी 

 

चाम�लङ, पवन (सdपा), सन ्१९९९, 0नमाFण सं\कृ0त $वशेषाAक, 0नमाFण 5काशन, �सि`कम 

ह�डू, जवाहरलाल अ0न \वणFलता अगरवाल, सन ्१९८२, लोकसा�ह�य \व9प एवम ्सव́�ण, भारतीय भाषा 

सं\थान मसुैर 

जजFस, रबटF ए अ0न माइकल अवेन ज�स, सन ्१९९५, फोकलोsरि\ट\कस एन इन�ड`सन, इि�डयान यू. 

5ेस 

¬यु�डेस, एलेन, सन ्१९८०, इ�टर5े�टङ फोकलोर, द एसो�सएसन अव ्अमेsरकन यू0नभ�सFट, 5ेस, यूएसए 

चeवतi, $वकास (सdपा), सन ्२०१०, फोक, फोकलोर ए�ड फोकलोsरि\ट`स ; इ�टरपेने�ेसन अव ्सोसाइट, 

ए�ड फोकलोर, कोलक³ा. �मतराम 

फ�सल (फोकलोर सोसाइट, अव ्साउथ इि�डयन �याA{वेजेस), सन ्१९९७, ¯योsर�टकल प\प́क�टभ इन 

फोकलोर \टºडÊस, ��भे�Ë 

तामसाङ,�याङसोङ, सन ्२००८, ले�च फोकलोर ए�ड फोकसAस, सा�ह�य अकादमी नयाँ �द�ल, 

भv  टचायF, आसुतोष, सन ्२००७, फोकलोर अव ्बेAगल, एबीट,, इि�डया 



खारमाऊÍलाङ, डी एल, सन ्२००६, खासी फोकसङस ए�ड टे�स, सा�ह�य अकादमी, नयाँ �द�ल, 

रोय चौधर,, रवीन, २०१०, फोकटे�स अव ्0नकोबार, सा�ह�य अकादमी, नयाँ �द�ल, 

मजुमदार, $वमले�द,ु सन ्१९९१, ए सो�सयोलिजकल \टºड अव ्टोटो फोकटे�स, द एिजया�टक सोसाइट,, 

कलक³ा 

 

NEP-PG-E304नेपाल� लोकवाता� 

 

१.नेपाल� लोकवाता� 

१.१ नेपाल, लोकवाताFको पsरचय 

१.२ नेपाल, लोकवाताFका शाखा वा 5कार 

१.३ नेपाल, लोकसं\कृ0त 

१.४नेपाल, लोक$व3वास 

 

२. नेपाल� लोकवाता� भेदोपभेद सं_Y`त अ#ययन 

  २.१ लोक सं\कृ0त र लोक$व3वास 

  २.२ नेपाल, र,0त$वEध, लोकEच�क�सा 

  २.३ लोकइ0तव³ृ अ0न लोकइ0तहास 

  २.४ लोकमनोर¦जन 

 

 

३. लोकसंJकृ$त र �वGवास 

 ३.१ लोकसं\कृ0तको सामा�य पsरचय 

 ३.२ नेपाल, लोकसं\कृ0तका $व�भ�न प� 

 ३.३ नेपाल, लोक$व3वास अ0न 5कृ0त पूजा 

 ३.४ नेपाल, लोक$व3वास अ0न आधु0नक स�दभF 

 

४.नेपाल� लोकवाता�को अ#ययन 

४.१ $वEध 

४.२ सAकलन 

४.३ अ�भलेखन 

४.४ 5\तु0त 

 

 



स�दभ� साम,ी 

 

 उपाcयाय कृzणदेव, लोकसा�ह�य क� भू�मका, सन ्१९८०, सा�ह�य भवन, 5ा �ल. इलाहावाद 

एम एम गु9ङ १९८०, �ब�सFएको सं\कृ0त, दािजF�लङः 3याम ÎदसF 5काशन 

 ब�धु चूडाम�ण, नेपाल, लोकसा�ह�यको, सन ्२००१, एकता बु`स, काठमाडy 

चाम�लङ, पवन (सdपा), सन ्१९९९, 0नमाFण सं\कृ0त $वशेषाAक, 0नमाFण 5काशन, �सि`कम 

 दगुाF, भागवत, भारतीय लोकसा�ह�य क� 9परेखा, सन ्१९९१, नई �द�ल, : भू�मका 5काशन 

      Eगर,, जीवे�� देव, (सdपा), सं २०७२, नेपाल, लोकवाताF, काठमाडy, नेपाल 5&ा 50तzठान 

 द³, $वरे��नाथ, सन ्२००२, फोकलोर ए�ड �ह\�ोsरयो¶ाफ�, चे�नई, नेसनल फोकलोर सप¿ट से�टर 

 �मलर, `या\पर जे, सन ्२००२, फेथ �हलर इन द �हमालयÊस, बुक फेथ इि�डया 

 प�लत, Eच³व³ृ, सन ्२००९, द चेि�जङ फेस अव ्फोकक�चर, इि�\टvयुट अव ्�ह\�ोsरकल \टºडज 

 अव ्कोलक³ा 

  

NEP-PG-E305:भारतीय नेपाल� का�य/क�वता 

 

१. भारतीय सा�ह�य (प.रचा�मक अ#ययन) 

१.१ भारतीय सा�ह�यको पsरचय 

१.२ भारतीय सा�ह�यको \व9प र अवधारणा 

१.३ भारतीय सा�ह�य र भारतीयता 

१.४ भारतीय सं\कृ0त र भारतीय सा�ह�य 

 

२. भारतीय नेपाल� सा�ह�य 

२.१ भारतीय नेपाल, सा�ह�यको पsरचय 

२.२ भारतीय नेपाल, सा�ह�यको पzृठभू�म 

२.३ भारतीय नेपाल, सा�ह�यको परdपरा र $वकास 

२.४ भारतीय नेपाल, सा�ह�य र भारतीयता 



 

   ३. भारतीय नेपाल� का�य 

३.१ भारतीय नेपाल, का2यको पzृठभू�म 

३.२ भारतीय नेपाल, क$वताको 5व$ृ³गत $वशेषता 

३.३ भारतीय नेपाल, का2य- 

 क) तुलसी राम शमाF ‘क3यप’-  ‘आमा’ 

ख) अगम�सहं Eगर,-   यु�ध र यो�धा 

ग) यु�धवीर राणा-  ‘Eचहान नपाएका त`माह9’ 

 

     ४. भारतीय नेपाल� क�वता 

  क) हsरभ`त कटुवाल-   ‘आकाशले बाटो छे`छ’ 

  ख) तुलसी अपतन-   ‘0तमी उÊयालो प�खFरहू’ 

  ग) ल`खीदेवी सु�दास-   ‘एउटा आवाजले हामीलाई पÏयाइरहेछ’ 

  घ) पवन चाम�लङ ‘�करण’-  सपनाह9 

  ङ) $वकास गोतामे-   ‘आज फेsर छोरा�सत’ 

  च) जीवन Eथङ-   ‘म बेतलेहम सहरको �ह�पोपोटामस’ 

  छ) �बरे�� सु_बा-  �बहान 

  ज) भ$वलाल ला�मछाने-  ‘पौरखको नद,’ 

  झ) राजे�� भ|डार,-   ‘मेरो ज�म �दन र बा’ 

  ञ) मन5साद सु_बा-   ‘मेर, �कराँती आमा’ 

  ट) मोहन ठकुर,-  ‘0नश_द’ 

  ट) नोजाFङ \याङदेन-   ‘म सdझाना �यहाँ हु�छु’ 

  ठ) नरेशच�� खाती-     ‘परेल, परेल,मा �भजेर’ 

  ढ) वस�ती शमाF-   आइमाई भएर  

 

 

स�दभ� साम,ी-  

 

5धान,गु�त सन ्२००८, धु�मल पzृठ, दािजF�लङः गामा 5काशन 

भvटराई चूडाम�ण, सन ्१९७८, क$व, क$वता र क$वताको �स�धा�त, काठमाडy 

ठकुर, मोहन, सन ्१९९०, नेपाल, क$वता याxा, सा�ह�य अकादमी, नयाँ �द�ल, 

शमाF वस�ती, वस�ती शमाFका क$वताह9, 

 

 



NEP-PG-E306:भारतीय नेपाल� आTयान 

 

 

१. भारतीय नेपाल� ग�याTयान 

१.१ ऐ0तहा�सक पzृठभू�म  

१.२ $वकास पdपरा 

१.३ \व9प 

१.४ 5व$ृ³गत $वशेषता 

 

२. ग�याTयानको 8�वध 

२.१ पूवF �द�ती 

२.२ खु�ला अ0न ब�ध समाि�त 

२.३ चेतन 5वाह 

२.४ अकथा र अउप�यास 

 

३. भारतीय नेपाल� कथा 

३.१, bपनारायण �सहं- �बतेका कुरा, �शवकुमार राई- माछाको मोल, वीर�व%म गुbङ- 

जोइ�टAगरे 

३.२, गु`त 8धान- समय र मा�छे, c�लोक राई- घुdती-घर-काइँल,,सुखनम- लdबु �भ 

३.२ पूण� राई-पासाङह9को कथा, सानु लामा-Êयो0त�बनाको उÊयालो, कमला आँसु-एपोइ�टमे�ट, 
, 
 धन $नदfष- नरमायाको तzृणा,8द�प गुbङ- �बsरम फुल, थी18साद नेपाल- गमबहादरुको 

कोट 

३.४ म�टgडा राई- टोटौलाको फूल, �व�या सुhबा- पलास फु�नलाई वस�त पखÑदनै, गीता 

उपा#याय-      

    मात�ृव, सHपूण� राई- नाभो, सiजय �वjट- राजयोग नपरेका राजकुमारह9, उदय थुलुङ- 

    मुि`तदाता, 8वीण राई‘जुमेल�’- आ�मदंश 

 

४. भारतीय नेपाल� उप�यास 

४.१ ÎÀमपुxको छेउछाउ 

४.२ जुनेल, रेखा 

४.३ 0नलक|ठ 

४.४ �ोह 

 

स�दभ� साम,ी-  

राई, इ��बहादरु,सं १९९३, नेपाल, उप�यासका आधारह9, काठमाडौः साझा 5काशन 



5धान, 5तापच�� १९८३, नेपाल, उप�यास : परdपरा र पzृठभू�म, दािजF�लङः �दपा 5काशन 

  5धान, 5तापच��, २०१४,Òमर उप�यासको कृ0तपरक $व3लेषण र मू�याAकन, काठमाडy : 

एकता   बु`स ्ºडि\�_युटसF 5ा. �ल,  

  दाहाल, मोहन पी १९९०, आधु0नक नेपाल, उप�यास, दािजF�लङ, दािजF�लङ ¶�थकार सहकार, 

   स�म0त 

दाहाल,मोहन पी सन ्२००१, दािजF�लङका नेपाल, उप�यास परdपरा र 5व$ृ³, दािजF�लङः 

3याम  

नेपाल, घन3याम, सन ्२०१४, $वधा$व$वधा, उपमा 5काशन, कालेबुङ 

5धान राजनारायण, सन ्१९७३, केह, कृ0त केह, \म0ृत, नेपाल, सा�ह�य पsरष� दािजF�लङ 

5धान, 5तापच��, सं २०६९, आया�मक कथाकार इ��बहादरु राई, काठमाडy : भकुृट,5काशन 

�ेzठ अ�भनाश, सं २०६४, आधु0नक भारतीय नेपाल, कथा, साझा 5काशन 

बराल, कृzणहsर अ0न नेx एटम, २०५६, उप�यास �स�धा�त र नेपाल, उप�यास, साझा 

5काशन  

बराल, ऋ$षराज २०५६, उप�यासको सौ�दयFशा\x,ल�लतपुर, साझा 5काशन 

5धान, कृzणच���सहं २०५०, नेपाल,  उप�यास र उप�यासकार, काठमाडौः साझा 5काशन  

एटम, नेx 2061, समालोचनाको \व9प, काठमाडौः साझा 5काशन 

 

 

चौथो सx 
NEP-PG-E401:नेपाल� लोकसा�ह�य 

 

१. नेपाल� लोकसा�ह�य 

   १.१ नेपाल, लोकसा�ह�यको पsरचय 

   १.२ नेपाल, लोकसा�ह�यको $वशेषता 

   १.३ नेपाल, लोकसा�ह�य र आधु0नक सा�ह�य 

   १.४ नेपाल, लोकसा�ह�यको भारतीय पsर5े±य 

 

२. नेपाल� लोकसा�ह�य वगnकरण अ$न अ#ययन 



२.१ नेपाल, लोकसा�ह�यका भेदोपभेद 

२.२ नेपाल, लोकसा�ह�यका वगiकरणका आधार 

२.३ नेपाल, लोकसा�ह�यको अcययन परdपरा 

२.४ $वधागत अcययन 

 

३. नेपाल� 8Rकण� लोकसा�ह�य 

३.१ उखान, टु`का 

३.२ जाद,ु टुनामुना, मोहनी, आ�शष-�ाप  

३.३ गाउँ खाने कथा 

३.४ थेगो, अ¬को 

 

४. नेपाल� लोकवाता�, लोकसा�ह�य अ$न अ�भलेखन 

४.१ नेपाल, लोकवाताF लोक सा�ह�यको अcययन अनुस�धान 

४.२ भारतमा नेपाल, लोकसं\कृ0त तथा सा�ह�यको वतFमान ि\थ0त 

४.३ आधु0नक नव-सं\कृ0त अ0न लोकसां\कृ0तक \म0ृतलोप 

४.४ द\तावेजीकरण/अ�भलेखन। 

 

 

 

स�दभ� साम,ी- 

 

गु9ङ,एम एम १९८०, �ब�सFएको सं\कृ0त, दािजF�लङः 3याम ÎदसF 5काशन 

चाम�लङ, पवन (सdपा), सन ्१९९९, 0नमाFण सं\कृ0त $वशेषाAक, 0नमाFण 5काशन, �सि`कम 

थापा,धमFराज, हंसपूरे सुवेद, सं २०१४, लोकसा�ह�यको $ववेचना, काठमाडौः पाÄयeम $वकास  

के�� �x$व$व 

ब�धु चूडाम�ण, नेपाल, लोकसा�ह�यको, सन ्२००१, एकता बु`स, काठमाडy 

Eगर,, जीवे�� देव, (सdपा), सं २०७२, नेपाल, लोकवाताF, काठमाडy, नेपाल 5&ा 50तzठान 

सुरभ, शाि�त सं २०३३, हाÂो सं\कृ0त: एक �सहंावलोकन, काठमाडy, नेपाल 

खान, ब�दउ��दन अ0न हसन जावेद खान, सन ्२००९, म�x dयािजक ए�ड �मरे`याल, एन�बट,, नयाँ �द�ल, 



फ�सल (फोकलोर सोसाइट, अव ्साउथ इि�डयन �याA{वेजेस), सन ्१९९७, ¯योsर�टकल प\प́क�टभ 

इन फोकलोर \टºडÊस, ��भे�Ë 

Claus, Peter and Korom, Frank १९९१, Folkloristics and Indian Folklore, India Udupi: 

Regional Resources Centre for Folk Performing Arts. 

Dundes, Alan १९८०, Interpreting Folklore,USA: The Association of American University 

Presses.  

 

 

NEP-PG-E402:नेपाल� लोकगीत, लोकबाजा, लोकछ�द, लोकन�ृय 
 

१. नेपाल� लोकगीत 

१.१ लोकगीत आcययनको �स�धा�त 

१.२ नेपाल, लोकगीतका $वशेषता 

१.३ बाÔामासा र बाÔमासे 

१.४ सं\कारगीत, पवFगीत, �मगीत, धा�मFकगीत, मागल 

 

२. नेपाल� लोकबाजा 

२.१ नेपाल, लोकबाजाको पsरचय अ0न उ�भभ 

२.२ नेपाल, लोकबाजाको 5योग अ0न मह[व 

२.३ नेपाल, लोक बाजा 0नमाFण कला 

२.४ नेपाल, लोक बाजा अ0न वतFमान ि\थ0त 

 

३. नेपाल� लोकछ�द 

३.१ नेपाल, लोक छ�दको पsरचय 

३.२ नेपाल, लोक छ�दका $वशेषता 

३.३ नेपाल, लोक छ�दका 5कार 

३.४ क$वत,् सवाई, लहर,, ¾याउरे, सेलो,  

 

४. नेपाल� लोकन�ृय 

४.१ नेपाल, लोकन�ृयको पsरचय 

४.२ नेपाल, लोकन�ृयको $वशेषता 

४.३ नेपाल, लोक न�ृयका 5कार 

४.४ मा¹नी, सAEगनी, �स�ल,, �याÎुङ, डdफूनाच 

 



स�दभ� पुJतक- 

 

गु9ङ, एम एम १९८०, �ब�सFएको सं\कृ0त, दािजF�लङः 3याम ÎदसF 5काशन 

थापा,धमFराज, हंसपूरे सुवेद, सं २०१४, लोकसा�ह�यको $ववेचना, काठमाडौः पाÄयeम $वकास  

के�� �x$व$व 

ब�धु चूडाम�ण, नेपाल, लोकसा�ह�यको, सन ्२००१, एकता बु`स, काठमाडy 

Eगर,, जीवे�� देव, (सdपा), सं २०७२, नेपाल, लोकवाताF, काठमाडy, नेपाल 5&ा 50तzठान 

कA�दबा, काजीमान, सं २०२०, नेपाल, जनसा�ह�य,  नेपाल, जन सा�ह�य, रयल नेपाल, एकाडमी,  

नेपाल 

कमाF, ल,ला�सहं, सं २००३, हाÂो लोकसा�ह�य, ल,ला �सहं कमाF, �सधुंल, माढ,, नेपाल 

दाहाल, मोहन पी, सन ्२०१३, नेपाल, अकादमी वषF ९ अAक ९, एनबीयू, �सलगडी 

चाम�लङ, पवन (सdपा), सन ्१९९९, 0नमाFण सं\कृ0त $वशेषाAक, 0नमाFण 5काशन, �सि`कम 

 

NEP-PG-E403: नेपाल� लोकनाटक, क�वता, कथा 
 

१. नेपाल� लोकनाटक 

१.१ नेपाल, लोकनाटकको पsरचय 

१.२ नेपाल, लोकनाटकका \व9प अ0न $वशेषता 

१.३ सं\कृत अ0न सं\कृतइतर Õोत 

१.४ सोरठ·, घाटु, बालुन,  

 

२. नेपाल� लोकक�वता 

२.१ नेपाल, लोकक$वताको पsरचय 

२.२ नेपाल, लोकक$वताको $वशेषता 

२.३ क$व³, �सलोक, धमार, 

२.४ सवाई, लहर,, लोकरामाय 

 

३. नेपाल� लोककथा 

३.१ लोककथाको पsरचय अ0न$वशेषता 



३.२ नेपाल, लोककथाको वगiकरण 

३.३ नेपाल, लोककथाको अ�भ5ाय 

३.४ नेपाल, लोककथाकोअcययन प�ध0त अ0न सAकलन 

 

४. लोककला र सiचार 

४.१ लोककला अ0न अ�भयि�xको पsरचय 

४.२ $व$वध लोककला/ अ�भयि�xक�को अcययन 

४.३ लोकस¦चारको पsरचय 

४.४ लोकस¦चारका $व$वध माcयम- गाइने, जोगी, शAख 

 

स�दभ� सा,मी 

ब�धु चूडाम�ण, नेपाल, लोकसा�ह�यको, सन ्२००१, एकता बु`स, काठमाडy 

Eगर,, जीवे�� देव, (सdपा), सं २०७२, नेपाल, लोकवाताF, काठमाडy, नेपाल 5&ा 50तzठान 

कमाF, ल,ला�सहं, सं २००३, हाÂो लोकसा�ह�य, ल,ला �सहं कमाF, �सधुंल, माढ,, नेपाल 

डी आर अ0न एल ल, सं २०२३, नेपालका $व�भ�न जा0त र लोकगीत, जगदdबा 5काशन, नेपाल 

चाम�लङ, पवन (सdपा), सन ्१९९९, 0नमाFण सं\कृ0त $वशेषाAक, 0नमाFण 5काशन, �सि`कम 

�यौपाने, कुसुमार, सं २०६५, लोकरामायण, काठमाडy 

नथैानी, साधना, सन ्२००९, इन `वे\ट अव ्इि�डयन फोकटे�स, ओsरय�ट _लाक\वन, हदैराबाद 

Winternitz, Maurice, 1991 History of Indian Literature, New Delhi: Rani. 

Jhansi road 
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१. भारतीय नेपाल� ग�याTयान  

१.१ भारतीय नेपाल, 0नब�धको पdपरा $वकास 

१.२ भारतीय नेपाल, 0नब�धको \व9प 

१.३ वगiकरणको आधारमा भारतीय नेपाल, 0नब�ध 

१.४ भारतीय नेपाल, 0नब�ध र 0नब�धकार 



 (क) पारसम�ण 5धान- गु��कुको पुकार 

   (ख) रामकृzण शमाF- क$वको धन 

   (ग) अ�छा राई ‘र�सक’- वसुधवै कुटुdबकम 

   (घ) एम एम गु¹ङ- �ब�सFएको सं\कृ0त 

   (ङ) राजनारायण 5धान- एउटा आइताबार यसर, �ब�यो 

 (च) रामलाल अEधकार,- दौरा सु¹वाल 

 

२. भारतीय नेपाल� $नया�ा,जीवनी र डायर� लेखन 

२.१ भारतीय नेपाल, 0नयाxाको पsरचय, \व9प 

२.२ भारतीय नेपाल, जीवनी र डायर, लेखन पsरचय 

२.३ भारतीय नेपाल, जीवनी र डायर, लेखन 

 (क)ब��नारायण 5धान- �याखुङ डायर, 

 (ख) नगे��म�ण 5धान- पारसम�णको जीवन याxा 

२.४ नेपाल, 0नयाxा र 0नयाxाकार 

  (क) पारसम�ण 5धान- मेरो काठमाडy याxा 

  (ख) सानु लामा- आँगन पर0तर 

  (ग) सलोन काथFक- मि�दर मि�दरको सहर घुdद ैजाँदा 

  (घ) $वि�दया सु_बा- आँधीको पाहाड आइजोल 

   

३. भारतीय नेपाल� समालोचना 

३.१ भारतीय नेपाल, समालोचनाको परdपार $वकास 

३.१ भारतीय नेपाल, समालोचनाको \व9प  

३.२ भारतीय नेपाल, समालोचनाका आधार 

३.४ भारतीय नेपाल, समालोचनाको वतFमान ि\थ0त 

 

४. भारतीय नेपाल� समालोचक र समालोचना 

४.१ सूयF$वeम &वाल,- नवेै�य समालोचना, रामकृzण शमाF- अA¶ेजी सा�ह�यको 5भाव 

४.२ भाइच�द 5धान- नेपाल, जीवनमा रामायणको 5भाव, गणेशलाल सु_बा- सा�हि�यक 

समालोचना:एक यथाथFवाद, Èिzटकोण गुमान�सहं चाम�लङ- क$वता के हो? एउटा भू�मका,  

४.३कुमार 5धान- अगम�सहं Eगर,को क$वतामा जातीय भावना 

४.४ जस यो¦जन- नेपाल, क$वतामा छायावाद ; केह, रेखाAखन, घन3याम नेपाल- पागल 

क$वताको   

 संरचना पsरपाट, 

 

स�दभ� साम,ी- 

  



5धान, कुमारसन२्००५, अधी0तकेह,, �सलगढ,ःपू�णFमा5काशन 

 

गौतम, कृzण 2050, आधु0नक आलोचनाः अनेक 9प अनेक पठन, ल�लतपुरः साझा 5काशन 

चाम�लङ,गुमान�सहंसन ्1982एsरzटोटल र उनकोका2यशा\x, काठमाडy 

नेपाल, घन3याम2009, शलै,$व&ान, �सलगढ,ःएकता बु`स हाउस 

नेपाल घन3याम, सन ्१९९६, 9प र रेखाह9, जनप� 5काशन, गा�तोक 

नेपाल घन3याम, सन ्२०१४, $वधा $व$वधा, उपमा 5काशन, कालेबुङ 

 

जस यो¦जन ‘�यासी’- सन ्१९८३, �यासीका केह, समालोचना, साझा 5काशन, दािजF�लङ 

 

जस यो¦जन ‘�यासी’- सन ्२०१२, परख, 3याम Î�सF, दािजF�लङ 
 

 

NEP-PG-E405:  भारतीय नेपाल� नाटक र)गमiच र सा�ह�यक आ�दोलन 

 

१. भारतीय नेपाल� नाटक 

१.१ भारतीय नेपाल, नाटकको इ0तहास 

१.२ भारतीय नेपाल, नाटकको $वकास 

१.३ भारतीय नेपाल, नाटकको \व9प 

१.३ भारतीय नेपाल, नाटकका 5व$ृ³ 

  

२. भारतीय नेपाल� र)गमiच 

२.१ भारतमा नेपाल, नाटकको रAगम¦च पzृठभू�म 

२.२ भारतमा नेपाल, नाटकको रAगम¦च परdपरा 

२.३ भारतका नेपाल, रAगकमiह9 

२.४ भारतका नेपाल, रAगम¦चह9 

 

३. भारतीय नेपाल� नाटक र नाटककार 

३.१ मनबहादरु मु�खया- अँcयारोमा बाँ�नेह9 

३.२ ल±मण �ीमल- 5णय वेदना, इ��मणी दनाFल- ययाती 

३.३ चुि�नलाल 0घ�मरे- पु�काको मह, 

३.४, राज ु5धान �हमाशु- मुखु�डो लएको मन 

 

४. भारतीय नेपाल� सा�ह�यक आ�दोलन र लेखन 



४.१ तेÕो आयम (आय�मक आ�दोलन 

४.२ ल,ला लेखन 

४.३ सAeमण 

४.५ $वचलन 

 

स�दभ� साम,ी-  
 

अEधकार,,रामलालसन१्९७७नेपाल,एकाAक�याxा,दािजF�लङः नेपाल, सा�ह�य संच0यका 

उपाcयाय,केशवराज $व. स. २०५९, नेपाल, नाटक तथा रङम¦च : उ�भव र $वकास,काठमाडौः $व�याथi 

पु\तक भ|डार 

उपाcयाय,केशवराज १९९९ नाटकको अcययन, काठमाडौःसाझा 5काशन 

5धान,Ãदयच���सहं $व. स. २०२७,केह, नेपाल, नाटक, काठमाडौः साझा 5काशन, 

ब�धु, चूडाम�ण(सdपा $व. स. २०२५),साझा एकाAक�,काठमाडौःसाझा 5काशन 

म�ल,$वजय $व. स. २०३६, नाटक एक चचाF, काठमाडौःनेपाल राजक�य 5&ा 50तzठान 

राई, इ��बहादरु1984, दािजF�लङमा नेपाल, नाटकको अधFशता_द,, दािजF�लङः साझा पु\तक 5काशन 

राई, इ��बहादरु१९६६,  �टपेका �ट�पणी, दािजF�लङः नेपाल, सा�ह�य पsरष�  

शमाF,तारानाथ $व. स. २०२७, सम र समका कृ0त, काठमाडौःसाझा 5काशन 

शमाF,शरदच�� $व. स. २०३३, एकाAक� नाटक $वचरण, काठमाडौः सहयोगी 5काशन 

 

 

NEP-PG-E406:  भारतीय नेपाल� बालसा�ह�य 

 

 

१. नेपाल�बालसा�ह�यको सै�धाि�तक पjृठभू�म 

१.१ बालसा�ह�यको पsरचय र पsरभाषा 

१.२ बाल$वकास (�शशु, बालक र �कशोर), आयुवगF र बाल सा�ह�य 

१.३बाल सा�ह�यको उ�दे3य, 5कायF र बाल पठन   

१.४ बालसा�ह�यका $वधा (क$वता, आ;यान, नाटक, जीवनी, Eचx पु\तक आ�द)  

 

२. नेपाल� बालसा�ह�यको परHपरा  



 २.१ मौ�खक परdपरा र बालसा�ह�य (�शशु गीत, लोककथा, अ¬कोको सापे�तामा)   

 २.२ नेपाल, बालसा�ह�यमा मौ�लक �सजFनाको परdपरा   

 २.३ नेपाल, बालसा�ह�यमा अनुवादको परdपरा  

 २.४ नेपाल, बालसा�ह�यका 5व$ृ³ र उपलि_ध  

 

 ३. नेपाल� बालसा�ह�यको �वधागत अ#ययन 

३.१ नेपाल, बालक$वता र बालनाटक 

३.२ नेपाल, बाल आ;यान 

३.३ नेपाल, बाल Eचx पु\तक 

३.४ नेपाल, बाल जीवनी र अ�य $वधा 

 

 

४. भारतीय नेपाल� बालसा�ह�य 

४.१ भारतीय नेपाल, बालसा�ह�यको $वकास परdपरा 

४.२ भारतीय नेपाल, बालसा�ह�यको $वधागत अcययन 

४.३ भारतीय नेपाल, बालसा�ह�यमा बालप�xकाको योगदान 

४.४ भारतीय नेपाल, बालसा�ह�यको 5व$ृ³ र उपलि_ध     

 

 

स�दभ� साम,ी- 

 

5धान,5मोद २०००, नेपाल, बालसा�ह�यको इ0तहास, काठमाडy, बगर फाउ�डेसन नेपाल 

लामा, क$वता २०१४, भारतीय नेपाल, बालसा�ह�यमा नार, Õzटा, दािजF�लङःगामा 5काशन 

Anderson, Nancy २००६, Elementary Children’s Literature, Boston: Pearson Education 

Chapleau, Sebastien २००४,New Voice in Children’s Literature Criticism, Lichfield: Pied  Piper Publishing.  

Grenby, M.O २००८, Children’s Literature, U K: Edinburgh University Press. 
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