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�वषय�वषय�वषय�वषय: : : : नेपाली एमनेपाली एमनेपाली एमनेपाली एम ्््.्    एएएए. अ* तम वष+  अ* तम वष+  अ* तम वष+  अ* तम वष+ ((((2222012012012012----13131313)))) 

िनद3शनावलीिनद3शनावलीिनद3शनावलीिनद3शनावली:::: 
(१) �व�ाथ5ह6को नाम, श*ैक वष+, रोल न;बर, ू=को शीष+क ूार;भमा ले? न ुपन3छ। 
(२) ूCयेक पऽमा ददइटा गर� ू= रहनेछन अिन हरेक ू=को उGर ु ु ् ५०० शJदमा ले? न ुपन3छ। 

(३) हरेक ू=का लािग 10 न;बर अथा+त एउटा पऽका लािग ् २० न;बर रहनेछ। 
(४) सब ैउGर एफोर(A4) साइजको कागजमा हातले ले? नपुन3छ। 

(५) सब ै अनबु ध 25 ए�ूल 2014 िभऽमा आRनो अ�ययन के ि अथवा आइडोल (IDOL) मा 
पाँचवटा पऽका दशवैटा अनबु ध जमा Wदन ुपन3छ। 

____________________________________________________________________________________ 

ू=ू=ू=ू=::::    

छैटX पऽ 
((((११११)))) िनब धिनब धिनब धिनब धकाकाकाका ूकारबारे ूकारबारे ूकारबारे ूकारबारे    सं*Y सं*Y सं*Y सं*Y वण+न गनु+होस।वण+न गनु+होस।वण+न गनु+होस।वण+न गनु+होस।्््् 

((((२२२२)))) नेपाली िनब धमानेपाली िनब धमानेपाली िनब धमानेपाली िनब धमा    देवकोटाको योगदेवकोटाको योगदेवकोटाको योगदेवकोटाको योगदानबारे चचा+ गनु+होसदानबारे चचा+ गनु+होसदानबारे चचा+ गनु+होसदानबारे चचा+ गनु+होस ्् ्।्।।। 
 

सातX पऽसातX पऽसातX पऽसातX पऽ 
((((११११)))) नेपाली जानेपाली जानेपाली जानेपाली जाितले पालन गन3 ितले पालन गन3 ितले पालन गन3 ितले पालन गन3 तीज र दश[को �वशषेता तीज र दश[को �वशषेता तीज र दश[को �वशषेता तीज र दश[को �वशषेता ((((पर;परापर;परापर;परापर;परा))))बारे चचा+ गनु+होस।बारे चचा+ गनु+होस।बारे चचा+ गनु+होस।बारे चचा+ गनु+होस।्््् 

((((२२२२)))) लोकसाWहCयलोकसाWहCयलोकसाWहCयलोकसाWहCयको ःव6पबारे वण+न गनु+होसको ःव6पबारे वण+न गनु+होसको ःव6पबारे वण+न गनु+होसको ःव6पबारे वण+न गनु+होस ्् ्।्।।। 

आठX पऽआठX पऽआठX पऽआठX पऽ 
((((११११)))) अल]कारको वग5करण केकित ूकारमा ग^रएको पाइ छ अल]कारको वग5करण केकित ूकारमा ग^रएको पाइ छ अल]कारको वग5करण केकित ूकारमा ग^रएको पाइ छ अल]कारको वग5करण केकित ूकारमा ग^रएको पाइ छ ???? 

((((२२२२)))) ए^रःटोटलले ए^रःटोटलले ए^रःटोटलले ए^रःटोटलले अनुकारणस;ब धी केकःता `�aकोण अनुकारणस;ब धी केकःता `�aकोण अनुकारणस;ब धी केकःता `�aकोण अनुकारणस;ब धी केकःता `�aकोण ूःतुूःतुूःतुूःतुत गरेका छनत गरेका छनत गरेका छनत गरेका छन ््् ्? ? ? ? 

नवX पऽनवX पऽनवX पऽनवX पऽ 
((((११११) ) ) )     संःकृत संःकृत संःकृत संःकृत  साWहCयका   साWहCयका   साWहCयका   साWहCयका  ूमुख नाbयकार र ितनका नाटकह6को सं*Y प^रचय Wदनुहोसूमुख नाbयकार र ितनका नाटकह6को सं*Y प^रचय Wदनुहोसूमुख नाbयकार र ितनका नाटकह6को सं*Y प^रचय Wदनुहोसूमुख नाbयकार र ितनका नाटकह6को सं*Y प^रचय Wदनुहोस ्््।्।।। 

((((२२२२))))        बीसX शताJद�को अ]मेजी साWहCयको सं*Y चचा+ गनु+होस।बीसX शताJद�को अ]मेजी साWहCयको सं*Y चचा+ गनु+होस।बीसX शताJद�को अ]मेजी साWहCयको सं*Y चचा+ गनु+होस।बीसX शताJद�को अ]मेजी साWहCयको सं*Y चचा+ गनु+होस।्््् 

दशX पऽदशX पऽदशX पऽदशX पऽ 
((((११११) ) ) ) असमीया समाजअसमीया समाजअसमीया समाजअसमीया समाज----साWहCयको लोसाWहCयको लोसाWहCयको लोसाWहCयको लोकसाWहCयको पर;परा जा न कितवटा भागमा बाँडेर हेनु+पछ+ र कसाWहCयको पर;परा जा न कितवटा भागमा बाँडेर हेनु+पछ+ र कसाWहCयको पर;परा जा न कितवटा भागमा बाँडेर हेनु+पछ+ र कसाWहCयको पर;परा जा न कितवटा भागमा बाँडेर हेनु+पछ+ र 

ती भाग केके हनती भाग केके हनती भाग केके हनती भाग केके हनुुुु ्् ्?् ? ? ?  

((((२२२२) ) ) )     कुनकुन नेपाली यथाथ+वाद� उप यासमा केके सांःकृितक पको िचऽण ग^रएको छ कुनकुन नेपाली यथाथ+वाद� उप यासमा केके सांःकृितक पको िचऽण ग^रएको छ कुनकुन नेपाली यथाथ+वाद� उप यासमा केके सांःकृितक पको िचऽण ग^रएको छ कुनकुन नेपाली यथाथ+वाद� उप यासमा केके सांःकृितक पको िचऽण ग^रएको छ ???? 
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