
1st SEMESTER 

CC-1 QUESTION BANK 

नेपाली साहित्यको इहििास 

 

१. निर्गुण भक्तिधाराको पररचय नदिँ दै  यसको निशेषताहरूको 

चचाु र्िगुहोस । 

२. िेपाली सानहत्यको निकासमा पत्र-पनत्रकाको योर्दाि बारे लेख 

लेख्िगहोस् । 

३. प्राथनमककालीि कनिताको पृष्ठभूनम केलाउिँ दै यसका मगख्य 

मगख्य निशेषताहरूको चचाु र्िगुहोस् । 

४. िेपाली कथाको निकास परम्परामा कथा कग सगम कथा 

सङ््गरहको महत्वको चचाु र्िगुहोस् । 

५. िेपाली समालोचिाको निकास परम्परामा पाश्चात्य सानहत्य 

नसध्दान्तको प्रभाि बारे लेख लेख्िगहोस् । 

1st SEMESTER 

CC2- QUESTION BANK 

नेपाली कहििा 

 

१. शृङ्गाररक कनिताले िेपाली समाजमा पारेको प्रभािको 

निश्लेषण र्िगुहोस् । 

२. कनि भािगभि आचायुलाई नकि आनदकनि भनिन्छ? 

उिको कनिताको आधारमा मूल्याङ्कि र्िगुहोस् । 

३. प्रनतकात्मक कनिताका रूपमा नपिँजडाको सगर्ा कनिताको 

समीक्षा र्िगुहोस् । 



४. िेपाली हाइकग  कनिताको परम्परा र निकासबारे नििेचिा 

र्िगुहोस् । 

५. अर्मनसिंह नर्रीको काव्य प्रिृनतको चचाु र्दै उिको 

छोरोलाइ कनितोको निश्लेषण र्िगुहोस् ।  

 

 

 

 

 

 

1ST SEMESTER 

GE-1A- QUESTIONS BANK 

नेपाली भाषाको परिचयात्मक अध्ययन  

१. शब्दको अथु र पररभाषा नददैिँयो कनत प्रकारको हुन्छ र के के 

बताउिगहोस् ? 

२. िणु कनत प्रकारका हुन्छि् ? सनिस्तार चचाु र्िगुहोस्? 

३. निशेषणकोभिेको के हो?यो कनत प्ररकारको हुन्छसोदाहरण 

प्रकाश पािगुहोस्। 

४. िाम कनत प्रकारका हुन्छि्? के के? स्पष्ट पारेर बताउिग होस्। 

५. सरल कारक र नतयुक कारकभिेको क हो? स्पष्ट पािगुहोस्। 

2nd SEMESTER 

CC3- QUESTION BANK 

साहित्यका ित्त्विरू 

१. सानहत्य र िाङ््ग्मयको अथु स्पष्ट पादै सानहत्य बारे पूिीय र 

पाश्चात्य निद्वाि्हरूको मत स्पष्ट पािगुहोस्। 



२. शब्दशक्तिलाई पररभानषत र्दै यसका भेदोपभेदहरूको 

सनिस्तार चचाु र्िगुहोस्। 

३. काव्य प्रयोजिा बारे पूिीय आचायुहरूको मतको निश्लेषण 

र्िगुहोस्। 

४. ४.रसको सूत्रलाई व्याख्या र्दै िौ िटा रसहरूको सोदाहरण 

चचाु र्िगुहोस्। 

५. काव्य र्गणलाई स्पष्ट पादै काव्य र्गण र दोष बारे पूिीय 

आचायुहरू मत प्रकाश पािगुहोस्।  

 

2ND SEMESTER 

CC4- QUESTIONS BANK 

प्रमुख साहित्यत्यक हसद्धान्त ि िादिरू 

१. शास्त्रीयिादको अिधारणा स्पष्ट पादै ‘िेपाली सानहत्यको 

शास्त्रीयिादी कनिहरूको चचाु र्िगुहोस्। 

२. स्वच्छन्दिादको पृष्टभूनम र परम्परालाई केलाउिँ दै िेपाली 

सानहत्यमा यसको प्रभाि बारे नििेचिा र्िगुहोस्। 

३. यथाथुिादलाई पररभानषत र्दै यसको महत्त्व र निशेषता बारे 

निस्तत चचाु र्िगुहोस्। 

४. अक्तस्तत्विादको मान्यता र मूल्य बारे अिर्त र्राउिँ दै िेपाली 

उपन्यासहरूको चचाु र्िगुहोस्। 

५. मिोिैज्ञानिकपरक समालोचिालाई स्पष्ट पादै िेपाली 

सानहत्यमा देखापरेका मिोिैज्ञानिक समालोचिा बारे 

मूल्यािंकि र्िगुहोस्। 

2nd SEMESTER 

AECC- QUESTIONS BANK 

नेपाली भाषा व्याकिण ि िचना 



१. कनि लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको पररचय नददैिँ उिको मगिामदि 

खण्डकाव्यको कथािक बारे चचाु र्िगुहोस्। 

२. भाषाको पररभाषालाई स्पष्ट पादै भाषाको प्रकृनत र निशेषता 

निस्तत चचाु र्िगुहोस्। 

३. भारोनपय पररिारका भाषाहरूको पररचय र्राउिँ दै भारोनपय 

भाषा पररिारका निशेषताहरूको उल्लेख र्िगुहोस्। 

४. िेपाली शब्दिरु् भन्नाले के बगनिन्छ। िेपाली शब्दिरु्को निसृ्तत 

जािकारी नदिगहोस्। 

५. निबन्ध लेख्िगहोस्:- 

 जिसञ्चार र यगिािरु् 

 एकताको प्रतीकः  दसै- नतहार पिु 

 

 

2ND SEMESTER 

GEC-1B QUESTION BANK 

नेपाली साहित्यको परिचय 

१. िेपाली कनिताको थालिी र निकास परम्पराको मूल्याङ्कि 

र्िगुहोस्। 

२. प्राथनमककालीि िेपाली िाटकको स्वरूप र निकास बारे चचाु 

र्िगुहोस्। 

३. िेपाली निबन्धको निकास परम्परा बारे सगनिस्तार छलफल 

र्िगुहोस्। 

४. आधगनिक िेपाली िाटकका प्रिृनिका चचाु र्दै यसको 

निकासक्रमको समीक्षात्मक इनतहास प्रस्तगत र्िगुहोस्। 

५. िेपाली सानहत्यमा काल निभाजिको आधार र आिश्यकता 

मानथ प्रकाश पादै िेपाली र्द्याख्यािको छोटो नििरण र्िगुहोस्। 



 

 

 

3rdSEMESTER 

CC5 - QUESTION BANK 

सामान्य भाषाहिज्ञान 

 

१. भाषाको अथु, प्रकृनतको चचाु र्दै भाषाको निशेषताहरू 

मानथ लेख लेख्िगहोस्। 

२. भाषा िर्ीकरणको आधारहरू बारे भाषानिद् चगडामनण 

बन्धगले प्रस्तगत र्रेका आधारहरूको चचाु र्िगुहोस। 

३. भाषानिज्ञािका पररभाषा र के्षत्र बारे एउटा लेख तयार 

र्िगुहोस्। 

४. अथु पररितुिका कारणहरू बताउिँ दै नदसा, शब्द र अथुको 

सम्बन्ध केलाउिगहोस्। 

५. िाक्यका पररभाषा नदिं दै यसका निनिध प्रकारहरू बारे लेख 

लेख्िगहोस्। 

 

 

3rdSEMESTER 

CC6- QUESTION BANK 

नेपाली कथा 

 

१. आधगनिक िेपाली कथाका प्रमगख प्रिृनिहरूको अध्ययि 

प्रस्तगत र्िगुहोस्। 



२. िेपाली सािंसृ्कनतक परम्पराको आधारमा परालको आर्ो 

कथाको समीक्षा र्िगुहोस्। 

३. आधगनिक भारतीय चलनचत्रको निसिंर्तीको सन्दभुमा 

धिमनतको नसिेमा स्वप्नको निश्लेषण र्िगुहोस्।  

४. मैयािँसाहेब कथा मिोिैज्ञानिक कथा हो?  नििेचिा 

र्िगुहोस्। 

५. हायमिदास राई नकरातको कथार्त प्रिृनिको चचाु र्दै 

चौनकदार कथाको निश्लेषण र्िगुहोस्। 

 

 

 

 

 

3rdSEMESTER 

CC7- QUESTION BANK 

नेपाली उपन्यास 

१. आधगनिक िेपाली उपन्यासको पृष्ठभूनम केलाउिँ दै 

रूपिारायण नसिंहकृत भ्रमरको निरूपण र्िगुहोस्। 

२. अनतयथाथुिाद सानहत्य नसद्धान्तको आधारमा लङ्गडाको 

साथी उपन्यासको नििेचिा र्िगुहोस्। 

३. िेपाली अक्तस्तत्विादी उपन्यासहरूको चचाु र्दै नति घगक्ति 

उपन्यासको समीक्षा र्िगुहोस्। 

४. रूपिारायण नसिंह र आधगनिक समाजको सन्दभुमा 

उपन्यासमा िनणुत  इन्द्रशेखरको चररत्रमाथी नटप्पणी 

लेख्िगहोस्। 



५. निश्िेश्िर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास लेखिको 

तगलिात्मक अध्ययि प्रस्तगत र्िगुहोस्। 

 

3RD SEMESTER 

SEC-1A QUESTION BANK 

िचना लेखन 

 

१. सिंिादको अथु र निशेषताको चचाु र्दै लेखि निनध र भाषा 

शैली बारे लेख्िगहोस्। 

२. रेनडयो लेखिको महत्व र निनध र निनिध प्रकारहरू चचाु 

र्िगुहोस्। 

३. निबन्धको तत्त्व बारे प्रकाश पादै आत्मपरक निबन्धको 

सनिस्तार िणुि र्िगुहोस् 

४. निज्ञापिको अथु र प्रकार छगट्याउिँदै निज्ञापि लेखि बारे स्पष्ट 

पािगुहोस्। 

५. व्यक्तिर्त पत्र लेखि निनध भन्नाले के बगनिन्छ? सोदाहरण 

एउटा पत्र लेख्िगहोस्। 

 

4thSEMESTER 

CC8 - QUESTION BANK 

नेपाली हनबन्ध 

 

१. रामकृष्ण शमाुको निबन्धकाररता प्रस्तगत र्दै कनिको धि 

निबन्धको चचाु र्िगुहोस्। 



२. िेपाली निबन्धको परम्परामा लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको 

योर्दािबारे चचाु र्िगुहोस्। 

३.  रामलाल अनधकारीको निबन्धर्त् प्रिृनिको आधारमा 

रृ्हस्थीको समाधी निबन्धको निश्लेषण र्िगुहोस्। 

४. िेपाली निबन्धको चरणर्त् निकास केलाउिगहोस्। 

५. निबन्धको पररभाषा, स्वरूप, प्रकार अनि निशेषता 

बताउिगहोस्। 

 

4THSEMESTER 

CC9- QUESTION BANK 

नेपाली भाषाहिज्ञान 

१. िेपाली भाषाको उत्पनिबारे निनभन्न निद्वािहरूको मत-

मतान्तर छलफल र्िगुहोस्। 

२. िेपाली भाषाको निकासको सिेक्षण प्रस्तगत र्िगुहोस्। 

३. िेपाली भाषाको शब्दभण्डारबारे एउटा लेख लेख्िगहोस्। 

४. िेपाली भाषाको शब्दनिमाुण प्रनक्रया बताउिँ दै उपसरु् 

प्रनक्रयाको चचाु र्िगुहोस्। 

५. िेपाली व्याकरणको इनतहासमा अिेपाली निद्वािहरूको 

योर्दािको चचाु र्िगुहोस्। 

 

4THSEMESTER 

CC10 - QUESTION BANK 

समकाहलन नेपाली कहििा 

 



१. समकानलि शब्दको अथु, पररभाषा र अिधारणाबारे 

एउटा लेख लेख्िगहोस्। 

२. कनि मिप्रसाद सगब्बाको कनितीय प्रिृनिको चचाु र्दै म 

कनहले बगद्ध हुिग कनिताको निश्लेषण र्िगुहोस्। 

३. िोर्ज्ाुङ्ग स्याङ्गदेिकृत धायल फग ल िरेका केही पत्रहरू 

कनिताको निश्लेषण र्िगुहोस्। 

४. आधगनिक कनिताको परम्परामा कनि निकास र्ोतामे, 

मोहि ठकग री र जीिि नथङ्को  स्थाि निधाुरण र्िगुहोस्। 

५. कनि पिि चामनलङ्को सानहक्तत्यक कमु बारे चचाु र्दै 

उिको सपिाहरू कनिताको नििेचिा र्िगुहोस्। 

 

   5 th SEMESTER 

CC11- QUESTION BANK 

नेपालीसमालोचना 

 

१. रामकृष्ण शमाुको समालोचिात्मक प्रिृनिको चचाु र्दै 

टाक्तिएको िेपाली कनिता समालोचिाको नििेचिा 

र्िगुहोस्। 

२. िेपाली समालोचिाको निकासक्रमको सिेक्षणात्मक 

अध्ययि र्िगुहोस्। 

३. िेपाली कनिताको प्राथनमककालको सन्दभुमा तगलिात्मक 

हेराईमा भािगभक्त्ि र ज्ञािनदल समालोचिामा केश्िप्रसाद 

उपाध्यायले उठाएको निचारको चचाु र्िगुहोस् । 

४. कनिता र अनिधायुता समालोचिामा इन्द्रबहादगर राईको 

समालोचिात्मक दृनष्टकोणको नििेचिा र्िगुहोस्। 



५. भारतीय िेपाली समालोचिाको सन्दभुमा िैिेद्ध 

समालोचिाको योर्दािको चचाु र्िगुहोस्। 

5 th  SEMESTER 

CC12 - QUESTION BANK 

नेपाली नाटक ि एकाङ्की 

 

१. िाटकको तत्वहरूको चचाु र्दै िाटकमा सङ्कलि त्रयको 

भूनमकाको नििेचिा र्िगुहोस्। 

२. अनि देिराली रून्छ मन्चिको दृनष्टकोणमा चनचुत िाटक 

हो? तपाईको धारणा बताउिगहोस्। 

३. िेपाली िाट्य परम्परामा र्ोपाल प्रसाद ररमालको स्थाि 

निधाुरण र्िगुहोस्। 

४. मोहि पगकारकृत  टीका िाटकको निश्लेषण र्िगुहोस्। 

५. िाटक र एकाङ्कीको नभन्नता र समािताको चचाु र्िगुहोस्। 

 

 

 

5th Semester 

DSE- 1A 

नेपाली भाषा साहित्यमा चलेका प्रमुख आन्दोलन ि 

िादिरू 

१. िरोिादी आन्दोलिलाई स्पष्ट पादै यस आन्दोलिले 

िेपाली सानहत्यमा पगर्याएको योर्दाि लेख्िगहोस्. 

२. िेपाली सानहत्यमा हलन्त बनहष्कार आन्दोलिको 

महत्त्व र निशेषताबारे चचाु र्िगुहोस्। 



३. िेपाली सानहत्यमा प्रर्नतिादी आन्दोलिका मगख्य 

स्रोत केलाउिँ दै प्रर्नतिादी लेखिको निशेषताबारे 

चचाु र्िगुहोस्। 

४. राल्फाली आन्दोलिको मूल्य र मान्यताहरूको 

नििेचिा र्दै यस आन्दोलिले पारेका प्रभािबारे 

लेख्िगहोस्। 

५. आयानमक आन्दोलि धारणाहरू स्पष्ट पादै यसले 

िेपाली सानहत्यले पगर्याएको महत्त्व लेख्िगहोस्।  

 

 

6th SEMESTER 

CC13- QUESTION BANK 

नेपाली प्रबन्ध काव्य 

१. िेपाली प्रबन्ध काव्यको निकास-परम्पराबारे एउटा 

लेख लेख्िगहोस्। 

२. प्रकृनत निमशुको अिधारणाको आधारमा तरूण 

तपसीलाई नििेचिा र्िगुहोस्। 

३. लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको काव्यप्रिृनिको चचाु र्दै 

उिको सगलोचिा महाकाव्यको नििेचिा र्िगुहोस्। 

४. महाकाव्य र खण्डकाव्यको सिंरचिात्मक घटकहरूको 

अध्ययि प्रस्तगत र्िगुहोस्। 

५. आर्ो र पािी खण्डकाव्यमा उल्लेक्तखत पात्र 

पात्राहरूको पररचय नदिगहोस्। 

 

 



 

 

i. 6th  SEMESTER 

ii. CC14- QUESTION BANK 

iii. नेपालीलोकसाहित्य 

२. लोकसानहत्यको अथु पररभाषा र स्वरूप  बारे लेख्िगहोस्। 

३. िेपाली लोकर्ाथाको परम्परामा चािँचरी लोकर्ाथाको भूनमका 

प्रस्तगत र्िगुहोस्। 

४. िेपाली लोकिाटकको प्रकार, स्वरूप र निशेषताहरू 

लेख्िगहोस्। 

५. सिँनर्िी, सेलो लोकर्ीतको तत्वहरूको आधारमा नििेचिा 

र्िगुहोस्। 

६. लोककनिताको निशेषताहरूको चचाु र्दै नसलोकको बारेमा 

एउटा लेख तयार र्िगुहोस्। 

 

6th SEMESTER 
DSE -3A- QUESTION BANK 

नेपालीबाल साहित्य 

१. बाल सानहत्यको महत्व र प्रयोजि बारे एउटा लेख लेख्िगहोस्। 

२. बाल मिोनिज्ञािको आधारमा  नशशगनर्तको महत्व 

दसाुउिगहोस्। 

३. सगखिमको सानहत्य लेखिको चचाु र्दै उिको बाल पररकथा 

पाहा र रािँको बालकथाको निश्लेषण र्िगुहोस्। 

४. िेपाली र्ाउिँखािे कथा तपाईको जीििमा प्रयोर् भएको छ ? 

एउटा लेख तयार र्िगुहोस्। 



५. मायाका फग लहरू र मोची र राक्षस बालकथामा िनणुत पात्र-

पात्राहरूको नििरण प्रस्तगत र्िगुहोस्। 

 

6th SEMESTER 

DSE-3B QUESTION BANK 

नेपालीसमालोचनाका समकाहलन आधाििरू 

 

१. निश्ि सानहत्यको सन्दभुमा निनिमाुणिादको उत्पनि र निकास 

बारे चचाु र्िगुहोस्। 

२. उिर-आधगनिकतािादका के्षत्र र नसमाबारे चचाु र्िगुहोस्। 

३. पाश्चात्य सानहत्य नसद्धान्तको आधारमा उिर उपनििेशिादको 

नििेचिा र्िगुहोस्। 

४. िेपाली सानहत्यमा पाश्चात्य सानहत्य नसद्धान्तको प्रभाि बारे 

चचाु र्िगुहोस्। 

५. उिर-आधगनिकतािादको िेपाली सानहत्यमा प्रभािबारे 

तपाईको धारणा स्पष्ट लेख्िगहोस्। 

6th SEMESTER 

DSE-4B- QUESTION BANK 

नेपाली अनुिाद साहित्य 

१. अिगिादको अथु र प्रयोजिको सनिस्तार चचाु र्दै अिगिाद 

सानहत्यको पृष्ठभूनम र परम्परामानथ प्रकाश पािगुहोस्। 

२. सानहत्यमा अिगिादको प्रयोजि र महत्त्वबारे एउटा 

नििेचिात्मक लेख लेख्िगहोस् 

३. अिगिादको स्वरूप र प्रकृनतको चचाु र्दै यसका निनिध 

प्रकारहरूको सोदाहरण नििेचिा र्िगुहोस्। 



४. अिगिाद सानहत्यको प्रनक्रया बारे चचाु र्दै स्रोत भाषा र लक्ष्य 

भाषा के हो स्पष्ट पािगुहोस्। 

५. अिगिादका निनिध पद्धनतहरूको पररचय नदएर अिूनदत िेपाली 

सानहत्यको ितुमाि क्तस्थनतबारे चचाु र्िगुहोस्। 

6TH SEMESTER 

DSE-2A QUESTION BANK 

नेपाली समाज ि संसृ्कहि 

१. समाज, सिंसृ्कनत र सभ्यताभन्नाले के बगनिन्छ? 

२. िेपाली जानतको खािपाि र िेश-भूषा बारे लेख 

लेख्िगहोस्। 

३. िेपाली जानतको हात-हनतयारहरू के के हुि्? निसृ्तत 

रूपमा चचाु र्िगुहोस्। 

४. िषुभरर मिाइिे िेपाली जानतका चाड-पिुहरूको सिंनक्षप्त 

नििरण प्रस्तगत र्िगुहोस्। 

५. िेपाली काष्ठ एिम् पाषाण कला सम्बन्धी एउटा लेख 

लेख्िगहोस्। 

 

 

PROGRAMME COURSE 

1ST SEMESTER 

DSC1- QUESTION BANK 

नेपाली नाटक 

१. प्रयोर्िादी  िाटककारको रूपमा निजय मल्ललाई नचिाउिँ दै 

पत्थरको कथालाई िाटकका तत्त्वहरूको आधारमा निश्लेषण 

र्िगुहोस् । 



२. सामानजक  निषमताको आधारमा मोहि पगकारको टीका 

िाटकको नििेचिा र्िगुहोस् । 

३. मिबहादगर मगक्तखयाको िाटककाररताको चचाु र्दै उिको 

अिँध्यारामा बािँचे्नहरू िाटकको चचाु र्िगुहोस् । 

४. र्ोनिन्द मल्ल र्ोठालेको  िाटकमा पाइिे समस्यामूलक 

प्रिृनिको चचाु र्दै भोको घर िाटकको पात्रहरूको चररत्र 

नचत्रण र्िगुहोस् । 

५. िेपाली िाट्य सानहत्यमा रामलाल अनधकारीको योर्दाि 

दशाुउिँ दै उिका िाटकीय प्रिृनिहरूको नििेचिा र्िगुहोस् ।    

1ST SEMESTER 

LCC1A- QUESTION BANK 

नेपाली व्याकिण ि िचना 

१. व्याकरणको अथु र पररभाषा नदिगहोस् । सिुिाम भिेको  के 

हो? कनत प्रकारका छि् ? के के ? 

२. िामकनत प्रकारका  हुन्छि् सनिस्तार चचाु र्िगुहोस् । 

३. नक्रया कनत प्रकारका हुन्छि् ? के के ? उदाहरण सनहत 

लेख्िगहोस् । 

४. प्रनकणु सानहत्यको रूपमा उखाि र टगक्काको महत्त्वबारे 

निसृ्तत चचाु र्िगुहोस् । 

५. समास भिेको  के हो ? ? यो कनत प्रकारका हुन्छि्? 

 

 

 

2nd SEMESTER 



DSC2- QUESTION BANK 

नेपाली कहििा 

१. िेपाली कनिताको निकासक्रमको सिेक्षण प्रस्तगत र्िगुहोस् । 

२. लहरी काव्यको पररचय नदिँ दै टगङ््गिा भजि कनिताको निश्लेषण 

र्िगुहोस् । 

३. जातीय कनिको रूपमा अर्मनसिंह नर्रीलाई नचिाउिँ दै उिको 

छोरोलाई कनिताको नििेचिा र्िगुहोस् । 

४. लक्खीदेिी सगन्दासको सानहक्तत्यक  पररचय नदिँ दै उत्सरु् 

कनिताको सनमक्षा र्िगुहोस् । 

५. आशग कनिका रूपमा लक्ष्मी पसाुद देिकोटाको पररचय नदिँ दै 

यात्री कनिताको निश्लेषण र्िगुहोस् । 

2nd SEMESTER 

AECC- QUESTIONS BANK 

नेपाली भाषा व्याकिण ि िचना 

६. कनि लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको पररचय नददैिँ उिको मगिामदि 

खण्डकाव्यको कथािक बारे चचाु र्िगुहोस्। 

७. भाषाको पररभाषालाई स्पष्ट पादै भाषाको प्रकृनत र निशेषता 

निसृ्तत चचाु र्िगुहोस्। 

८. भारोनपय पररिारका भाषाहरूको पररचय र्राउिँ दै भारोनपय 

भाषा पररिारका निशेषताहरूको उल्लेख र्िगुहोस्। 

९. िेपाली शब्दिरु् भन्नाले के बगनिन्छ। िेपाली शब्दिरु्को निसृ्तत 

जािकारी नदिगहोस्। 

१०. निबन्ध लेख्िगहोस्:- 

 जिसञ्चार र यगिािरु् 

 एकताको प्रतीकः  दसै- नतहार पिु  



 

3RD SEMESTER 

DSC3- QUESTION BANK 

नेपाली कथा 

 

१. र्गरूप्रसाद मैिालीको कथामा पाइिे सामानजकताको निश्लेषण 

र्दै परालको कथाको पात्र र्ौ िँथलीको चररत्र नचत्रण र्िगुहोस् । 

२. आधगनिक कथाकारको रूपमा रूपिारयण नसिंहलाई नचिाउिँ दै 

उिका कथाहरू आजको सन्दभुमा कनतको उपयगि छ ?  

३. िेपाली कथाको परम्परामा निश्िेश्िरप्रसाद कोइरालाको स्थाि 

दशाुउदै उिको नसपाही कथाको निश्लेषण र्िगुहोस्  । 

४. नशिकग मार राईको कथार्त प्रिृनिहरूको सोदाहरण चचाु र्दै 

नदल्लीको सगमाुिाला- कथाको निश्लेषणात्मक मूल्याङ्कि 

र्िगुहोस् । 

५. िेपाली कथा सानहत्यमा इन्द्रबहादगर राईले नदएको योर्दािको 

नििेचिा र्दै कथाताक्तत्वक आधारमा  छगट्याइयो कथाको 

समीक्षा र्िगुहोस् ।    

 

3RD SEMESTER 

LCC1B- QUESTION BANK 

नेपाली गद्याख्यान 

 

१. नशिकग मार राईको कथार्त प्रिृनतको चचाु र्दै बडा नडिर 

कथा सिंरहको आधारमा आञ्चनलक कथाकारको रूपमा 

नचिाउिगहोस् । 



२. भारतीय िेपाली उपन्यासमा प्रकाश कोनिदको स्थाि 

निधाुरण र्दै तर  कनहले उपन्यासमा िनणुत नचयाबारी 

श्रनमकहरूको अिस्थाबारे नचत्रण र्िगुहोस् । 

३. लोकनप्रय उपन्यसकारको रूपमा प्रकाश कोनिदलाई 

नचिाउिँ दै तर कनहले उपन्यासको कथािस्तगको समीक्षा 

र्िगुहोस् । 

४. नशिकग मार राईको कथाकाररतालाई चरणर्त आधारमा 

िणुि र्दै आज आउिँनदि त कथाको नििेचिा र्िगुहोस् । 

५. नतब्बतको हुलाक पथ कथाको सिंरचिाको चचाु र्दै यसमा 

िनणुत लोक निश्िासको उल्लेख र्िगुहोस् । 

 

3RD SEMESTER 

SEC-1A QUESTION BANK 

िचना लेखन 

 

१. सिंिादको अथु र निशेषताको चचाु र्दै लेखि निनध र भाषा 

शैली बारे लेख्िगहोस्। 

२. रेनडयो लेखिको महत्व र निनध र निनिध प्रकारहरू चचाु 

र्िगुहोस्। 

३. निबन्धको तत्त्व बारे प्रकाश पादै आत्मपरक निबन्धको 

सनिस्तार िणुि र्िगुहोस् 

४. निज्ञापिको अथु र प्रकार छगट्याउिँदै निज्ञापि लेखि बारे स्पष्ट 

पािगुहोस्। 

५. व्यक्तिर्त पत्र लेखि निनध भन्नाले के बगनिन्छ? सोदाहरण 

एउटा पत्र लेख्िगहोस्। 



4TH SEMESTER 

DSC1- QUESTION BANK 

नेपाली उपन्यास 

१. िेपाली उपन्यासको निकासक्रममा देखापरेका मगख्य-मगख्य पािँच 

जिा उपन्यासकारहरूको प्रिृनिर्त अध्ययि प्रस्तगत र्िगुहोस् । 

२. िेपाली उपन्यास परम्परामा रूपिारायण नसिंहको योर्दािको 

चचाु र्दै भ्रमर उपन्यासको निशेषताहरूको िणुि र्िगुहोस् । 

३. चानलस नदि उपन्यासको कथािस्तगलाई प्रकाश पादै यस 

उपन्यासका पात्रहरूको समीक्षा र्िगुहोस् । 

४. भ्रमर उपन्यासको आधारमा उपन्यासकार रूपिारायण 

नसिंहलाई स्वच्छन्दिादी उपन्यासकारको रूपमा प्रस्तगत र्िगुहोस् 

। 

५. िेपाली उपन्यासको निकासक्रमलाई चरणर्त आधारमा 

छग ट्टाउिँ दै आधगनिक िेपाली उपन्यासको स्वरूपबारे चचाु 

र्िगुहोस् । 

5TH SEMESTER 

DSE1A- QUESTION BANK 

नेपाली साहित्यत्यक पत्रकारििा 

१. पत्रकाररताको अथु र पररभाषा केलाउिँ दै यसको प्रकृनतबारे 

निशद चचाु र्िगुहोस् । 

२. िेपाली भाषा र सानहत्यको निकासमा माधिी  पनत्रकाको 

योर्दािको नििेचिा र्िगुहोस् । 

३. भारती िेपाली पत्रकाररतामा नदयालो पनत्रकाको महत्त्व र 

निशेषताको चचाु र्िगुहोस् । 



४. िेपाली सानहक्तत्यक पत्रकाररताको परम्परा केलाउिँ दै सगन्दरी 

पनत्रकाको भूनमका मानथ एउटा लेख तयार पािगुहोस् । 

५. िेपाली सानहत्यमा शारदा  पनत्रकाको स्थाि र महत्त्वलाई 

सनिस्तार चचाु र्िगुहोस् । 

 

 

6TH SEMESTER 

DSE 2A  - QUESTION BANK 

नेपाली हनबन्ध 

१. आधगनिक िेपाली निबन्धको प्रिृनिको चचाु र्दै यसको 

निकासक्रमको समीक्षात्मक इनतहास प्रस्तगत र्िगुहोस् । 

२. निबन्धकार देिकोटाको निबन्धकाररताको चचाु र्दै उिका 

निबन्धमा पाइिे व्यङ््गयबारे सनिस्तार छलफल र्िगुहोस् । 

३. रामकृष्ण शमाुको निबन्धर्त प्रिृनि बताउदै कनिको धि 

निबन्धको समीक्षा र्िगुहोस् । 

४. िेपाली निबन्धमा शङ्कर लामीछािेको योर्दािबारे चचाु  

र्िगुहोस् । 

५. राजिारायण प्रधािको निबन्ध र्ान्धी – समीक्षात्मक प्रस्तगनत 

नदिगहोस् । 

6TH SEMESTER 

DSE2B- QUESTION BANK 

प्राथनमककालीि िेपाली सानहत्य 

१.   प्राथनमककालीि िेपाली कनिताको पृष्ठभूनम केलाउिँ दै यस 

कालका िेपाली कनिताका मगख्य प्रिृनिहरूको िणुि र्िगुहोस्। 



२. िेपाली कनितामा िीरधाराका कनिताहरूको महत्त्वलाई 

बताउिँ दै सगिािन्द दासलाई िीरधाराका कनिको रूपमा प्रस्तगत 

र्िगुहोस्। 

३. िेपाली कनिताको भक्तिधाराका कनिताहरूको चचाु र्दै 

बसन्त शमाुका काव्यप्रिृनिको नििेचिा र्िगुहोस्। 

४. सगििन्द दासको काव्य प्रनतभाको सम्यक् चचाु र्दै िेपाली 

िीरधाराका कनिताको निकासमा उिको योर्दािको 

मूल्याङ्कि र्िगुहोस्। 

५. िेपाली कनितामा भक्तिकाल देखा पिगुको मूलभूत कारण 

देखाउिँ दै भक्तिकानलि िेपाली कनिताको निनभन्न प्रिृनिहरूको 

उल्लेख र्िगुहोस्। 

6TH SEMESTER 

GE-2A QUESTION BANK 

नेपाली कहििा 

१. कनितालाई प्रररभानषत र्दै कनिताको सिंघटक तत्त्वहरूको 

नबस्तारपूिुक नििेचिा र्िगुहोस्। 

२. कनि लक्तक्ष्मप्रसाद देिकोटाको काव्यर्त निशेषताहरू 

बताउिँ दै उिको नजन्दर्ीको मौसम कनिताको आन्तररक अथु 

प्रष्ट पािगुहोस्। 

३. भारतीय िेपाली कनितामा अर्मनसिंह नर्रीको अिदािको 

चचाु र्दै मेरो बचाइको एक नदि कनिताको नशल्प 

सिंरचिाको मूल्याङ्कि र्िगुहोस्। 

४. सानहत्य सगधा कनिताको सिंरचिात्मक स्वरूपको िणुि र्दै 

धरणीधर शमाुको काव्यर्त प्रिृनिको समीक्षा र्िगुहोस्। 



५. कनि िैरार्ी काइिँलालाई आयामेली कनिको रूपमा प्रस्तगत 

र्दै उिको मातेको मान्छेको भाषण मध्य रातको सडकनसत 

कनिताको मूल भाि प्रष्ट पािगुहोस्। 


