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नेपाली भाषा



प्रवासमा रहेका बालबाललकाहरूलाई नेपाली भाषा तथा नेपाली नतैतक 
मूल्य र मान्यतामा आधािरत ज्ान-सीप ववकास गराउनु आफैमा एक 
चुनौतीपूर्ण  का्य्ण हो । एनआरएनए, अमेररकाले ढिल ैभए पतन नेपालीमूलका  
बालबाललकाहरूको भाषागत लसकाई र नेपाली नैततक लिक्ा प्रलिक्रका 
लागग पाठ्यक्रमको िाँचा ववकास गन्ण पाउँदा  हामी ज्यादै खुिी भएकाछौ 
। प्रवासमा नेपाली भाषा र नेपाली नतैतक लिक्ा लसकाउन हामीसंग श्ोत र 
सामग्ीको अभाव रहेको पररवेिमा एनआरएनए अमेररका, नेपाली पाठिाला 
सलमततले त्यार गरेको ्यस पाठ्यक्रमको िाँचाले थोरै भए पतन प्रवासमा 
संचाललत पाठिालाहरु संचालन र ब्यबसथापन गन्णमा सह्योग गनने ववशवास 
ललएका छौ । ्यस का्य्णमा सह्योग गनने पाठिाला सलमततका पदागधकारीहरु 
लगा्यत अन्य महानुभावहरुलाई धन्यवाद  ढददै आगामी ढदनहरुमा 
थप पररमार्णनका र सुधारका लागग सुझावको लागग अनरुोध गद्णछु ।

सुतनल िाह
अध्यक् 



हाम्ो अनुरोध  

एनआरएनए, अमेररकाले प्रवासमा हुरक्ण रहेका नेपालीमूलका  बालबाललकाहरूको 
भाषागत सीप ववकासका साथ ैनेपाली कला, संसककृ तत, एवम ्नेपाली नतैतक ज्ान-
दि्णनको ववकासकालागग पाठ्यक्रमको िाँचा ववकास गरी तपाईंहरु सामु ल्याउन 
पाउँदा हामी ज्यादै खुसी भएकाछौं । प्रवासमा हुरक्ण  रहेका बालबाललकाहरुलाई 
नेपाली भाषा र नेपाली नतैतक ज्ानसंग समबिनधत आधारभूत तह र मध्यम तहका 
ववष्यबसतुहरुलाई कसरी संगढठत गरेर लसकाउन सरकनछ भनने खाकाको रुपमा 
्यस पाठ्यक्रम िाँचाले अवस्य पतन सह्योग गनने छ  भनने हामीले ठानेकाछौ । 

एकततस हपतासमम प्रतत हपता एक ढदनका दरले प्रलिक्र गन्णका लागग त्यार 
गररएको ्यस िाँचाले अध्यापन गराउँदा के कसता बबष्यबसतुहरु छनौट गनने, 
कसरी लसकाउने र दैतनक कुन रकलसमले लसकाउँदा हाम्ा पाठिालाहरुलाई 
लसकाई केनद्रको रुपमा बबकास गन्ण सरकनछ भनने रकलसमबाट ्यो खाका 
प्रसतुत गररएको छ । ्यो आफैं मा पररक्रको क्रममा रहेको माग्णतनदनेिन गनने 
खाका मात्र हो, रसलाई तपाईंहरुले आफनो संककृ तत, धम्ण, परमपरा अनुसार 
बबष्यबसतु छनौट गरर पररवत्णन गन्ण सकनु हुनेछ । अन्त्यमा ्यस पाठ्यक्रमको 
िाँचाको त्यारीको क्रममा सह्योग गनु्ण हुने पाठिाला सलमततका पदागधकारीहरू 
लगा्यत अन्य बबज् महानुभावहरुलाई धन्यवाद ढददै आगामी ढदनहरुमा थप 
पररमार्णन र सुघारका लागग सबैको सह्योग र सुझावको लागग अनुरोध गद्णछौ ।
    सनतोस विष्ट                                                 भोज बला्यर

         (चि्यर)                                                          (को-चि्यर)

एिम ्

एनआरएनए, अमेरीका

नेपाली पाठशाला, सममतत, २०२१



एनआरएनए, अमेररका
नेपाली पाठशाला, सममतत
 नतैतक-ज्ान-दश्शन 

आधारभूत तहको पाठ्यक्रम ढाँिा (६ देखि १४ िष्श )

नतैतक लिक्ाले बालबाललकाहरूको चररत्र तनमा्णरका लागग रगको रुपमा काम 
गछ्ण । रसबाट भववष्यका करा्णधारहरूको सुनदर सपनाको िोका खोलन सह्योग 
पुगने गद्णछ । आदि्णवान ्गुरहरू एवंम समारका राम्ा संसकारगत मूल्य र 
मान्यताहरूको रगमा उलभएर नै बालबाललकाहरूको व्यवहारमा सकारा्तमक 
पररवत्णन समभव छ । बालबाललकाहरूको आचरर वकृिधद गराउन नतैतक लिक्ाले 
सहरीकररको भूलमका तनवा्णह गरेता पतन घर-पररवार, समारको सेरोफेरो 
एवंम पाठिालाको वातावररले पानने प्रभावको हात पतन ्त्यततकै रहेको हुनछ । 
्यसका लागग पूववी्य दि्णन अनुिासन लसकाउने संसककृ ततको रग पतन हो ।  

पररवतत्णत ववशव पररवेिमा भौततक सुववधाको ववकाससंगै हाम्ा ढहरोका मूल्य 
र मान्यताहरु हराएर राने क्रममा छन ् ।  ्यसकैो प्रभाव सवरुप हामीमा 
ववकलसत हुन गइरहेको एकलकाँटे भावना र ईलेकट्ोफोबब्या रसता कुलतले 
सबमैा नकारा्तमक असर पारररहेको छ ।  ्यसलाई हटाउने उपा्य पूववी्य 
दि्णनको लिक्ामा छ । 

पिशचमा मुलुकमा पररवारका साथमा हुरक्ण रहेका नेपाली मूलका बालबाललकाहरुको 
धेरैरसो सम्य सहपाठीहरुसंगै बब्तने गद्णछ । बेफुस्णदी बुबा-आमाहरूले चाहेर 
पतन आफना बालबाललकाहरूलाई नेपाली ज्ान-दि्णन बाडन कढठन अवसथामा 
्यस रकलसमको तनदनेलिकाको आवश्यकता झन ैबिेको छ । 
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्यसका लागग हामीले प्रदान गनने पाठ्य सामग्ीहरुलाई व्यविसथत र बालकेिनद्रत 
गराई प्रलिक्र गन्ण सकेको खण्डमा हामीले चाहेका लसकाई उपलिवधहरु 
बालबाललकाहरूमा हसतानतरर गन्ण सरकनछ । रसका लागग ्योरनावधद 
लसकाईको िाँचा छनौट गनु्णपनने हुनछ । 

ढदगो र अथ्णपूर्ण लसकाईका लागग सह्योगी प्रलिक्र सामग्ीको रुपमा ववलभनन 
अनुभवहरूलाई संगालेर ्यो पाठ्यक्रमको िाँचा तनमा्णर गररएको  हो । ्यसबाट 
प्रवासमा हुरक्ण रहेका हाम्ा बालबाललकाहरूलाई नेपाली नतैतक-ज्ान र भाषा 
लिक्र गराउन सह्योग लमलने आिा गररएको छ । रसले बालबाललकाहरूलाई 
नेपाल र प्रवासको सामािरक पररवेिसंग सामनरस्यता सथावपत गराउन 
सह्योग पुगनेछ । साथ ै्यसले  बालबाललकाहरुलाई पूववी्य दि्णनका मुल्य र 
मान्यातामा आधाररत ज्ान-सीप हसतानतरर गन्ण पतन कोसेिुङगाको काम 
गननेछ । ्यो िाँचा मूलतः छ वष्णदेखख चौध वष्णसममका बालबाललकाहरूका 
लागग त्यार गररएको हो ।  
आधारभूत तहको नतैतक ज्ान-दश्शन मशक्ाको उद्ेश्य ्यसप्कार रहनेछः   
• नेपाली मान्यतामा आधाररत घरपररवार र समारका असल मूल्य 
  मान्यताहरु ग्हर गन्ण ( िोग, ठूलालाई आदर, सानालाई सनेह...),
• अादर, द्या, मा्या, सहानुभूती र आपसमा सह्योग गनने भावनाको 
  ववकास गन्ण,
• आ्तम-अनुसालसत, इमानदार र कत्णव्यतनषठ बनन,
• आ्तमा-सममान र आ्तम-सनतुषट (सध ैआफुलाई खुिी र 
  सुखी बनाउन) रहन र सम्यको सदपु्योग गन्ण,
• आपसमा लमलेर बसन र बाँ्डरे खाने बानी ववकास गन्ण,
• सही र गलत छुट्याई असल माग्ण समा्तन,
•  पूववी्य दि्णनको कम्ण, ज्ान र भिकतको माग्णलाई रीवनको दि्णन बनाउन ।
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क्ेत्र विष्यिसतु प्मशक्ण प्क्क्र्या  सामग्री मूल्याांकन

ईशिरभक्त 
र 
राषट्रभक्त 
विकास

ईशिर िनदना,
मनत्र,
राकषट्र्य गान 

प्र्त्ेयक ढदनको कक्ा सुरु हुनु 
भनदा  पढहले सबलैाई िानत भई 
हात रो्डरे मनदेखख न ैईशवरको 
भिकत गन्ण तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने:
• आफनो धम्ण अनुसारका 
वनदना र मनत्रहरु, रािषट््यगान, 
देिभिकतका गीतहरू आढद

नेपाली नतैतक 
ज्ान-दि्णन 
समवनधी 
रकताव गुगल 
र ्यूट्ूयवका 
सामग्ीहरु 

ल्य लमलाएर 
गाएको 
अवलोकन 
गनने

तन्यम 
तनमा्शण र 
पररपालना 

बबधाल्य र 
घरमा पालना 
गनु्शपनने 
तन्यम र
कजममेिारी 
िहनका लाचग 
सपथ  

बबधाल्य र घरमा पालना गनु्णपनने 
तन्यमहरु बारे तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने:
• ववधाथवीसंग छलफल गरी 
  तन्यमहरुको चाट्ण बनाउने
  र सबलेै पालना गनु्णपनने 
  दात्य्तववोध गराउँदै 
  कक्ामा र घरमा टाँसने 
  र पालना गन्ण तनदनेिन ढदने 
• ववधाथवीले पालना गनने 
  तन्यमको सबलैाई हरेक 
  ढदन समरर गराउने 

नेपाली नतैतक 
ज्ान-दि्णन वा 
अन्य रकताब 

मेरो सपथ-
ग्हर चाट्ण

रक्र्याकलाप  
अवलोकन 
गनने र घरमा 
बनाएका 
तन्यमहरु 
पालना गरे 
नगरेको 
कक्ामा 
छलफल गनने

आदर र 
सतकार गनने 
बानरीको 
विकास

• पाहुनाहरुको 
 सतकार गन्श
• आफना गुरु,  
मान्यजनहरू 
साथरीहरू प्तत 
आदर गन्श 

सवागत स्तकार र आदरभाव 
समबनधी तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने: • घर, पररवार, 
तछमेक र आफनतहरुलाई कसरी 
मा्या  सवागत र अलभवादन गनने 
समबनधी रक्र्याकलाप 

नेपाली नतैतक 
ज्ान दि्णनका 
फोटो वा अन्य 
गचत्र र अन्य 
सामग्ी देखाएर 

हरेक ढदन  
नमसत,े 
प्रराम आढद 
रक्र्याकलापको  
अवलोकन 
गरेर
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क्ेत्र विष्यिसतु प्मशक्ण प्क्क्र्या  सामग्री मूल्याांकन

सह्योग 
र सेिा  
भािको 
विकास

असाह्य,  
अस्तलाई 
सेिा गन्श र  
पाहुनाहरुलाई 
सतकार गन्श ।
सब ैप्तत धन्य 
हुन

सह्योग र सेवाभाव ववकास गराउन 
तनमनानुसारका रक्र्याकलाप गनने:
• घर पररवार, ववधाल्य र
 छरतछमेकमा गन्ण सरकने 
 सेवाको पढहचान र छलफल   
•अततगथ देवो भवः भनने 
 नेपाली भाव अनुसारको 
 व्यवहार देखाउन   

नेपाली नतैतक 
ज्ान दि्णन वा 
अन्य रकताब 
र पुराना लोक 
कथाहरु रसतै 
(श्वर कुमार, 
हाम्ा हरुरबा 
हरुरआमाका 
कथाहरु)

कक्ामा देखाउने 
व्यवहारको 
अवलोकन गनने,
घरमा गनने 
सह्योगको 
परर्योरना 
का्य्ण ।
कथा वाचन र 
कथाको लसकाई

मानमसक 
शाकनत र 
मानमसक 
सनतुलनको 
अभ्यास 

िै्यक्तक 
रुपमा 
मानमसक 
शाकनत का्यम 
राखन

मानलसक र व्ैयिकतक िािनत र 
सनतुलनसमबनधी तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने:
• हरेक ढदन कक्ाको सुरुमा चकटी, 
 म्याट आढदमा बसाउने
• नमसत ेअभ्यास र ध्यान गराउने
•  ॐ नमः लिवा्य वा अन्य 
 कुन ैध्यानको धुन बराउने 
 (एकाग्ताका लागग आमा, बुवा, 
हरुरबुबा-आमा, बुधद, पहा्ड, ढहमाल 
आढद समझन लगाउने) 

• ध्यानको 
लागग घुन - 
 ॐ माने ....  
• ध्यानको 
लागग घुन 
-  ॐ नमः 
लिवा्य वा 
अन्य धुन 
र नमसत े
ध्यान अभ्यास

रक्र्याकलाप  
अवलोकन गनने 
र एकाग्ता 
गरेको र 
्यसको असर 
अवलोकन गनने

पररश्रमरी 
भािना 
विकास

मेहनतरी बनने 
पे्रणाको 
विकास    

मेहनत गनने बारे तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने:
• पररश्मको माग्ण बारे ततखा्णएको 
कागको कथा, हाम्ा पौराखरक कथाहरु 
गचत्र सढहत छलफल गनने ।

नेपाली नतैतक 
ज्ान दि्णनका 
नमूना कथा 
वा अन्य 
पञचतनत्रका 
कथा

गचत्र कथा 
छलफल  र
के लसकाई भ्यो 
? छलफल गनने  
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क्ेत्र विष्यिसतु प्मशक्ण प्क्क्र्या  सामग्री मूल्याांकन

कम्शपथको 
सही माग्श 
छनौ्ट 
गन्श र  
सकारातमक 
उतपे्रणाको 
विकास 

कम्श्योगरी 
बनन र
श्रमलाई आदर 
गन्श

आफनो कम्णको सढह बाटो अवलमबन गन्ण 
गीता वा अन्य ज्ान ढदने पुसतकबाट 
कम्णपथ बारे ज्ान ढदन तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने:
• कम्ण गर फलको आिा 
 नगर भनने बारे बासकेट बलको 
 बाउनस ब्याक लसधदानत (कम्ण गनने 
क्रममा लड्डनछ तर हरेस खानुहुदैन भनने 
मान्यताका आधारमा गीताको 
भाव छलफल गनने)
• रीवनको माग्ण छनौट 
 गनने बारे अरु्णन दृिषटमागथ छलफल गनने  
• अन्य धम्णका सकारा्तमक कथा वा 
हरुरबुवा हरुरआमाका कथाहरु सुनाउने 

नेपाली नतैीक 
ज्ान दि्णन 
वा अन्य 
रकताबबाट
अनु्णनदृिषट वा 
अन्य
हाम्ा हरुरबा 
हरुरआमाका 
कथाहरु
 

गचत्र 
छलफल, 
कथा वाचन 
र छलफल 
। उनीहरुमा 
आएको 
सकारा्तमक  
सुधारको 
अवलोकन 
साथ ैकथाहरु 
सुनाउन 
लगाउने 

सध ैिुसरी 
रहन र 
सम्यको 
सुदपु्योग
गन्श  

•आफु िुशरी 
रहन र आफनो 
पररिार 
साथरीहरुलाई 
िुसरी पान्श
•सम्यको 
सदपु्योग गनने
•साईबर 
र ईलेट्रो 
फोबब्याबा्ट 
बचन 

आफु खुसी रहन र सम्यको सुप्योग गनने 
बारे तनमनानुसारका रक्र्याकलाप गनने:
• घरमा र बबधाल्यमा 
 हामीले त्यार गरेका 
  तन्यमहरुको पालना गराएर,  
• सम्यको दरुुप्योग बाट 
 हुने नोकसानी बारे कथाहरु सुनाएर
• ईलेकटोफोबब्याबाट बचन  
सम्यसारररीको पालना र ध्यान गनने 
बानी ववकास गराएर
• स-साना परर्योरना का्य्ण ढदने रसतै 
दैतनक सम्य ताललका तनमा्णर र पालना 

आफुले 
बनाएका 
तन्यमहरुको 
चाट्ण
ध्यान गनने 
लभड्ड्योहरु
OLE 

Nepal को 

ईपुसतकाल्यको 

साईबर 
बालकथा र 
अन्य कथाहरु

रक्र्याकलाप  
अवलोकन 
र तन्यमहरु 
पालना गरे 
नगरेको 
कक्ामा 
छलफल गनने 
गराउने

५
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कत्शव्य 
र उततर- 
दाततति
बोध 

•ि्ैयक्तक 
दात्यति
•सामुहहक 
दात्यति
•सामुदात्यक
तन्यम कानूनको 
पररपालना

उ्ततरदात्य्तव बोध गराउन 
तनमनानुसारका रक्र्याकलाप गनने:
• घर पररवार, बबधाल्य र
छरतछमेकमा गन्ण सरकने 
सह्योग बारे छलफल र सहभागगता    
• मिनदर आढद साव्णरतनक ठाउँमा 
सहभागी गराई पालना गनु्ण पनने 
तन्यमबारे छलफल गनने र स-साना 
परर्योरना ढदने     

नेपाली नतैतक 
ज्ान-दि्णन वा 
अन्य रकताब 
र अन्य 
सामग्ी र 
गचत्रहरु

कक्ामा 
देखाउने 
व्यवहारको 
अवलोकन, 
दात्य्तवबोध 
परर्योरना 
का्य्ण ।

 
ईमानदाररता
 

तनसपक्ता  
सत्यिादी र 
ईमानदाररता
भरोसा्योग्य 
व्यिहार बबकास

तनसपक्ता र ईमानदाररतासमबनधी 
तनमनानुसारका रक्र्याकलाप गनने:
• दाउरे र बनचरेको कथा, स्त्यवादी 
रारा हररिचनद्र आढद सुनाउने
• हाम्ा हरुरबा हरुरआमाका पुराना 
कथा

बबलभनन 
गचत्रकथा 
संकलन 
(स्त्यवादी 
रारा 
हररिचनद्र) 

कथा वाचन 
र छलफल
परर्योरना 
का्य्ण 

ज्ान र 
भक्तको 
माग्श

मान्यजन प्ततको 
भक्तभाि र
आफनो पहहिान 

्यस समबनधी तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने:
• मेरो संसकार के हो र मेरो भिकतको 
माग्ण (गुरु, ठूलाब्डा र अततगथ पुरन) 
र हाम्ो ज्ानको रननी बारे छलफल 
(रसत ैगीता, वेद वा आफनो धम्णग्नथ)

नेपाली नतैतक 
ज्ान-दि्णन वा 
अन्य रकताब

गचत्र 
छलफल, 
प्रशन 
छलफल र 
परर्योरना 
का्य्ण 

मा्या 
ममता  र 
सनेहको 
भािना 

मा्या ममता र 
सनेहको भाि 
विकास    

व्यिकतकत र सामूढहक रुपमा मा्या 
र सनेह भाव रगाउने तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने:
•गौतम बुधद वा अरुको रीवनी
•समारमा साना, ठूला र असकत 
प्रततको ममता र दात्य्तवका कथाहरु

नेपाली नतैीक 
ज्ान दि्णनको 
रीवनी गचत्र  
वा अन्य 
सामग्ी

रीवनी गचत्र 
छलफल  र
लसकाई  
छलफल  
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नेपाली भाषा

आधारभूत तह



एनआरएनए, अमेररका 
नेपाली पाठशाला, सममतत
 नेपाली भाषा मशक्ा

आधारभूत तहको पाठ्यक्रम ढाँिा (६ देखि १४ बष्श )
प्रवासमा हुककीरहेका बालबाललकाहरूको लागग नेपाली भाषा प्रलिक्र ज्यादै 
चुनौततपुर्ण रहन गएकोछ । बुबा-आमाको का्य्णब्यसतता र साथी संगती एवम ्
पाठिालामा प्र्योग हुने भाषाका कारर बालबाललकाहरूमा भाषागत समस्या रहन 
गएको देखखनछ । हामीले ्यी वालबाललकाबाट धेरै ठुलो अपेक्ा गनु्ण भनदा पतन 
साधारर नेपालीमा भनेका कुरा सुनेर बुझन, लेखन, पढन र बताउन सकने भए 
पतन ठूलो उपलबधीको रुपमा ललनु पछ्ण । त्यन ै भाषागत सीप लसकाउन ्यो 
पाठ्यक्रम  िाँचाको मूल लक््य भएता पतन  भाषागत दक्ताका क्रममा उनीहरूलाई 
नेपाली पढहचान, धम्ण-संसककृ ती, चा्डवा्ड, चालचलन र भौगोललक तथा सामािरक 
पररवेि बारे आधारभूत रानकारी गराउनु ्यसको सहा्यक लक््य हो ।          
आधारभूत तहको भाषा मशक्णका उद्ेश्यहरू ्यस प्कार रहनेछः 
नेपाली भाषा समबनधी सीपहरु हाँलसल गन्ण बालबाललकाहरूले हरेक बष्ण क्रमि 
भाषागत दक्ता हाँलसल गददै रानेछन । ्यस तहको भाषागत सीप ववकासमा ्यो 
पाठ्यक्रमको िाँचाबाट तनमनानुसारका सीपहरू हालसल गन्ण सरकनेछ । 
 • नेपाली सगला अक्रहरु गचनन लेखन र पढन (क देखख ज् समम),
 • नेपाली अंकहरु गचनन लेखन र पढन ( १ देखख १०० समम),
 • नेपाली बाह्रखरी लेखन र पढन, 
 • नेपाली बोलीचालीका िबदहरु सुनेर बताउन, लेखन र पढन (रसतःै नातागोता,  
   घरमा प्र्योग हुने सामान, लुगाकप्डा आदी,) 
 • नेपाली चा्डपब्ण र संसककृ तीसंग समबिनधत िबदहरु लेखन र पढन   
   (रसतःै दि,ै ततहार, रमारा, टीका, छट, गाइरात्रा),  
 • धामवीक, प्य्णटकी्य र एेततहाँलसक सथानसंग समबिनधत िबदहरु पढन र लेखन ,
 • नेपाली स-साना बाल कबबताहरु ल्य लमलार पढन र लेखन ।
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लिक्र लसकाईलाई ब्यविसथत र बालकेिनद्रत गराई प्रलिक्र गननेको लागग 
नेपाली भाषा लिक्रमा सुनाइ, बोलाई, पिाई र लेखाई सीपहरु क्रमि 
लसकाउनु पद्णछ । ्यस ैक्रममा ्यस तहका बालबाललकाले तनमनानुसारका 
सीपहरु लसकनेछन ।
क) सुनाई सीप 
  • बबसतारै नेपालीमा बताइएका तनददैिन सुनेर पालना गन्ण 
  • गचत्र छलफल, बर्णनको आि्य बुझी प्रततरक्र्या देखाउन
  • नेपाली बालगीत र वालकववता सुनेर आनिनदत हुन 
 ख) बोलाई सीप 
   • नेपाली अक्रको उचचारर गन्ण
   • सिरला नेपाली िबदहरुको उचचारर गन्ण
   • स-साना बाक्यहरु सुनेर बताउन
   • साथीहरुसंग छलफल गरी नेपालीमा बबसतारै कुरा गन्ण
 ग) पिाई सीप 
   • नेपाली अक्रहरुको सही उचचारर गरी पिेर सुनाउन 
   • स-साना िबदहरु पिेर सुनाउन
   • स-साना बाक्यहरु पिेर सुनाउन
   घ) लेखाई सीप 
   • लमलाएर नेपाली अक्रहरु लेखन 
   • सुनेको भरमा स-साना िबद लेखन
   • नेपालीमा आफनो नाम, पररच्य, पररवारको नाम, घरपररवारमा  
    उप्योगहुने सामानहरू, नेपालका प्रमुख ठाउँ आढदको नाम लेखन 
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सुनाई क) सिरला 
िबदहरु सुनेर 
पालना गन्ण
ख)बर्णमालाका 
अक्रहरु सुनेर 
देखाउन
ग) सिरला 
िबदहरुको 
प्र्योग गरी 
नेपालीमा 
कुराकानी गन्ण
घ) सिरला 
बालगीत र 
कबबता सुनाउन    

सुनाइ सीपका लगग तनमनानुसारका 
रक्र्याकलाप गनने:
• लिक्कले वालबाललकालाई ्यता 
आऊ, बस, उठ, ढह्ड  आढद रासता  
उ्चचारर पालन गन्ण लगाउने 
• सवर र व्यनरन अक्र सुनाएर 
कालोपाटीमा अक्र गचनन लगाउने 
• साथीहरुले भनेका िबदहरु सुनेर 
नेपालीमा रवाफ ढदनलगाउने 
• नेपालीमा सिरला वालगीत, 
कथा, कववताहरु सुनेर बताउन 
लगाउने  

नेपाली अक्र  
माला वा 
अन्य नेपाली 
रकतावको 
उप्योग गरी 
अभ्यास गराउने,
अक्रपती, 
िबदप्तती र 
बाक्यपती त्यार 
गनने;
स-साना खेलहरु 
खेलाउने 

प्रशनो्ततर, 
गचत्र 
छलफल, 
तनदनेिनको 
पालनाको 
रसता 
रक्र्याकलाप 
अबलोकन 
गनने

बोलाई  क)बर्णमालाका 
अक्रहरु 
उचचारर गन्ण 
ख) लिषटाचार, 
नातागोता, 
सामानहरु आढद 
िबदहरु बताउन
ग) सामान्य 
कुराकानी, 
बालगीत, कथा 
सुनाउन ।

बोलाई सीप बबकास गन्ण 
तनमनानुसारका रक्र्याकलाप गनने:
• सवर र ब्यनरन वर्णको उचचारर 
गराउने र अपठ्यारा अक्रहरु त, ट, 
न, ङ म र रोड्डएका अक्रको धेरै 
अभ्यास गराउने ।   
• नमसत,े िोग, पररच्य र 
नेपाल गचनारी, चा्डपव्ण,सथानसंग 
समबिनधत िबदहरु छलफल र 
खेलका माध्यमवाट अभ्यास गराउने 

नेपाली अक्र  
माला वा अन्य 
रकतावको 
उप्योग गरी 
अक्रपती, 
िबदप्तती र 
बाक्यपती त्यार 
गनने;
स-साना खेलहरु 
खेलाउने

प्रशनो्ततर 
गचत्र, 
छलफल, 
तनदनेिनको 
पालनाको 
रसता 
रक्र्याकलाप 
अबलोकन 
गनने
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पढाई क) सवर र 
ब्यनरन वर्ण 
पढन 
ख) सरल िबद 
पढन 
ग) सरल बाक्य 
पढन 
घ) सरल 
बालगीत, कथा र 
गीत पढन  

पिाई सीप बबकासका लागी 
तनमनानुसारका रक्र्याकलाप गनने:
• बर्णमालाका सिरला अक्र र 
िबदहरु पढन लगाउने
• गचत्रहरु देखाई नाम लेखेर पढन 
लगाउने 
•रोड्डएका िबदहरु र गचत्र रसतै 
झण्डा..देखाई पढन लगाउने
•बबलभनन कता्ण, रक्र्या, कम्ण भएका 
िबदप्तती बनाई पढन लगाउने ( म 
घर रानछु ) 
•गचत्र कथा, बालगीत पढन र बर्णन 
गन्ण लगाउने

नेपाली 
अक्र  माला 
वा अन्य 
रकतावको 
उप्योग गरी 
अभ्यास 
गराउने,
अक्रपती, 
िबदप्तती 
र बाक्यपती 
त्यार गनने;
स-साना 
खेलहरु 
खेलाउने 

प्रशनो्ततर 
गचत्र, 
छलफल, 
तनदनेिनको 
पालनाको 
रसता 
रक्र्याकलाप 
अबलोकन 
गनने

 लेिाई
 

क) गचत्र देखाई 
नाम लेखन
ख) सिरला िबद 
लेखन
ग) सरल िबद र 
बाक्य 
घ) सरल िबद 
र बाक्यको शु्तत 
लेखन र पुर्ण 
बबराम गचनहको 
प्र्योग गन्ण  

लेखाई सीपबबकासका लागग 
तनमनानुसारका रक्र्याकलाप गनने:
• सफासंग अक्र लेखन लगाउने 
• आकार, इकार....अक्र अभ्यास 
गराउने,
• नेपाली अक्रमाला रकतावका अक्र, 
िबद अभ्यास गनने,
• लिक्कले सिरला श्ुततलेख  र 
सुलेख, गीत, कथाको लेखाई 
अभ्यासका साथ ैमात्रा गचनह अभ्यास 
गनने   

नेपाली 
अक्रमाला 
वा अन्य 
रकतावको 
उप्योग गरी 
अभ्यास 
गराउने

सफासंग 
लेखेको 
हेरेर, 
िबद र 
बाक्यहरुको 
अवलोकन 
गरेर 
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एक - दईु नेपाली नतैतक ज्ानः
ईशवरभिकत, देिभिकत, आ्तमा 
तन्यम, कक्ाको सपथ, मानलसक 
िािनतका रक्र्याकलाप
नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र क देखख ङ

बनदनाहरु र मनत्रहरु, रािषट््यगान, देिभिकतका गीतहरु 
अभ्यास गनने र ध्यान गनने, आ्तमा तन्यम (गचत्रा्तमक) 
बनाउने र पालना गनने िपथ त्यार गनने
क देखख ङ सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

 तरीन-िार
 

नेपाली नतैतक ज्ानः

आदर स्तकार गनने बानी र 
सह्योग सेवा भावको ववकाि

नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र च देखख ञ

सवागत स्तकार र आदरभाव समबनधी घर, पररवार, 
तछमेक र आफनतहरुलाई कसरी मा्या, सवागत र 
अलभवादन गनने समबिनध रक्र्याकलाप र अततथी देबो 
भवः भनने नेपाली भाव अनुसारर समबिनध रक्र्याकलाप

च देखख ञ सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

 पाँि-छ नेपाली नतैतक ज्ानः
पररश्मी भावना बबकास, 
कम्णपथको सही माग्ण छनौट गन्ण 

सकारा्तमक उ्तपे्ररराको बबकाि
नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र ट देखख र

मेहनत गनने र आफनो कम्णको सही बाटो अबलमबन गन्ण 
गीताको भाव अनुसारको वा अन्य धम्णले देखाउने कम्णपथ 
बारे ज्ान ढदने रक्र्याकलाप गराउने

ट देखख र सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

सात-आठ नेपाली नतैतक ज्ानः

खुिी रहने र सम्यको सुदपु्योग
नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र त देखख न

पालन गनु्णपनदै दैतनक तन्यमहरुको त्यारी र पालना गनने 
रक्र्याकलाप (तन्यमसंग समबिनधत फोटो संकलन, छलफल)

त देखख न सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

नतैतक तथा नेपाली भाषा मशक्णको सापताहहक मसकाई उपलक्ध 
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नौ - दश नेपाली नतैतक ज्ानः
कत्णब्य र उ्ततरदातत्तव बोध 

नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र प देखख म

घर पररवार, बबधाल्य, छरतछमेक, मिनदर आढद साव्णिरक 
ठाउँमा गन्ण सरकने सह्योग बारे छलफल र परर्योरना का्य्ण 

प देखख म सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

एघार-बाह्र
 

नेपाली नतैतक ज्ानः
तनशपक्ता  स्त्यवादी र 
ईमानदाररता भरोसा्योग्य ब्यबहार

नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र ्य देखख ि

तनशपक्ता र ईमानदाररता समबनधी रसतै दाउरे र बनचरेको 
गचत्रा्तमक कथा, रारा हररि चनद्रको कथा आदी

 

्य देखख ि सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

 तहे्र-िौध नेपाली नतैतक ज्ानः
ज्ानको माग्ण छनौट गन्णः बुधद्तव 
र गीता दि्णन

नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र ष देखख ज्

गौतमबुधद वा अन्यको रीवनी (गचत्रा्तमक) र गीताको 
अरु्णन दृषटी (गचत्रा्तमक) कथा संकलन र छलफल   
 

ष देखख ज् सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

पनध्र-सोह्र नेपाली नतैतक ज्ानः
भिकतको माग्णः मान्यरन प्रततगुरु 
को भिकतभाव 

नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र अ देखख ऐ

मेरो संसकार के हो र मेरो भिकतको माग्ण (गुरु, ठूलाब्डा 
र अततथी देबो भवः) संग समबिनधत रक्र्याकलाप, गचत्र 
संकलन र छलफल, संकलन परर्योरना का्य्ण आदी

अ देखख ऐ सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)
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सत्र-अठार नेपाली नतैतक ज्ानः
मा्या ममता र सनेहको बबकास    
नेपाली भाषा 
नेपाली सगला अक्र ओ देखख अः

ब्यिकतगत र सामुढहक रुपमा मा्या र सनेह भाव रगाउन 
रसत ैगौतम बुधद दि्णन र रीवनी छलफल

ओ देखख अः सममका अक्र र िबदहरुको गचनारी तथा 
अभ्यास (सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

उननाईस-
ए्काइस
 

नेपाली नतैतक ज्ानः
नेपाल गचनारीः मेरो नेपाली फुचचे 
पासपोट्ण त्यारी 
नेपाली भाषा 

बाह्रखरी अध्य्यन 

नेपाल घुमन राँदा राननु पनने कुरा समेढटको नेपाली पासपोट्ण 
त्यारी गनने परर्योरना का्य्ण ( अलभवादन, खाना, लुगा,...
सरल नेपाली भाषामा लेखने अभ्यास)

बाह्रखरी अध्य्यन र िबद भण्डार बबकाि तथा अभ्यास 
(सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)

 बाईस-
िौबबस

नेपाली नतैतक ज्ानः
नेपाली ईशवरभिकत, गुरुभिकतका 
रचनाहरुको ्यूट्यूव लभड्ड्यो त्यारी
नेपाली भाषा 

बाह्रखरी अध्य्यन र नेपाली 
अकं १-२० सममको ज्ान

नेपाली वा संसककृ तका शलोक, मनत्र, भरन, लोक कथा 
(छोटा) समबनधी ्यूट्यूव लभड्ड्यो त्यार गनने परर्योरना 
का्य्णहरु

बाह्रखरी अध्य्यन र िबद भण्डार बबकास तथा अभ्यास 
(सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)
नेपाली अकं १-२० सममको अभ्यास

पकचिस-
सतताईस

नेपाली नतैतक ज्ानः
गौतमबुधदको माग्णबारे बर्णन  
नेपाली भाषा 

बाह्रखरी अध्य्यन र नेपाली 
अकं २१-५० सममको ज्ान

गौतमबुधदको माग्ण वा ्यसतै गचत्र बर्णन सढहतका आदि्ण 
ज्ान, भिकतको माग्णसंग समबिनधत परर्योरना का्य्णहरु  

बाह्रखरी अध्य्यन र िबद भण्डार बबकास तथा अभ्यास 
(सुनाई, बोलाई, पिाई, लेखाई)
नेपाली अकं २१-५० सममको अभ्यास  

अठ्ाईस-
एकततस

नेपाली नतैतक ज्ानः
मेरो भववष्यको माग्ण  
नेपाली भाषा 

आधा अक्र गचनारी
अकं ५१-१०० सममको ज्ान

भववश्यको सपना के बनने छ कलपना गरेर छोटो गचत्र 
सढहतको बर्णन गरेको परर्योरना का्य्ण  

नेपाली आधा अक्र र रोड्डएका नेपाली अक्र गचनारी 
र अभ्यास (रसतै- रा  +न+्छ,  - रानछ,
नेपाली अकं ५१-१०० सममको अभ्यास 
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दैतनक ्योरनाको नमुना 
नतैतक ज्ान तथा नेपाली भाषा लिक्र 

सम्य- २ घणटा

रक्र्याकलाप १ः- ( १० लमनेट) 
  • तपाईको धम्ण अनुसारको बनदनहरु  
  • नेपाली र अमेरीकन रािषट््य गीत
  • मेरो िपथ (िपथ ललने)
रक्र्याकलाप २ः- ( १५ लमनेट) 
  • Themetic छलफल ( कुन ैनेपाली चा्डवा्ड परेको सम्य रसत ैदिैं 
    ततहार, होली, लिवरात्री, बुधदपुखर्णमा ई्त्यादी वा कथा, रीवनी) 
  • आरको नतैतक ज्ान (नमसत,े िोग..वा नतैीक पाठ )
रक्र्याकलाप ३ः- ( १० लमनेट) 
  • ध्यानको सम्य (सुनेर, हेरेर, सुघेर, सवाद, सपि्ण, आ्तम-बोध गरेर) 
रक्र्याकलाप ४ः- ( १० लमनेट) 
  • हाम्ा पौराखरक कथाहरु (नेपाल फोन गरेर हरुरबा- हरुरआमाबाट  
    सुनेका कथाहरु बालबाललकाबाट सुनाउने- कुन ैदईु रनाबाट)    
   • कथाको लसकाई र सारांि
रक्र्याकलाप ५ः- ( ६० लमनेट) 
  • मेरो अक्र लेखन (क ख अभ्यास) र पिाई (नेपाली कथा, बालगीत)    
रक्र्याकलाप ६ः- ( १० लमनेट) 
  • गत हपताको परर्योरना का्य्ण छलफल (कथा, कववता, लेख, रचन...)   
  • अकको हपताको परर्योरना बबतरर  
रक्र्याकलाप ७ः- (१० लमनेट)  खारा बबतरर र सरसफाई
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प्रवासमा हुरक्ण रहेका बालबाललकाहरुलाई नेपाली भाषा, कला र संसककृ तत हसतानतरर 
गनने काम आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । बहुभावषक कलललो बाल मनिसथतीले न्याँ 
समारसंग सामनरस्यता का्यम गनु्ण भनेको झन ै ठूलो मनो-सामािरक दबाव हो । 
्यसतो पररिसथततमा तत बालबाललकाहरुलाई नेपालीभाषा र संसककृ ततको ज्ान गराउनका लागग 
संगढठत पिाईको िाँचा र सोही अनुसारको हाम्ो घरा्यसी वातावरर हुन ररुरी छ । 

प्रवासको बसाईसंगै बालबाललकाहरुको लसकाईलाई ध्यानमा राखेर ्यो सानो खाका पसकने 
रमकको गररएकोछ । रसमा एनआरएन अमेरीकाले गठन गरेको नेपाली पाठिाला सलमततले 
अमेरीकाका बबलभनन राज्यमा संचाललत नेपालीपाठिालाको सथलगत अध्य्यन र बबधाथवी 
अववभावक संगको छलफलको  आधारमा त्यार गररएको हो । साथ ै्यसका बबष्यबसतुहरुलाई 
तनरनतर सुधार सढहत अगा्डी बिाउने गरी ्यो आधारभूत तहको पाठ्यक्रमको प्रारुप त्यार 
गरी तपाई समक् पसकेका छौ ।  

्यसको  उप्योगबाट  हामीले  बालबाललकालाई के लसकाउने ? र कसरी लसकाउने  ? 
भनने रानकारी ढदनेछ भने लिक्कलाई कक्ाकोठामा अध्यापन गराउन सहर हुनेछ ।
्यो हाम्ो पढहलो प्र्यास हो र ्यसमा सह्योग गनने सबलैाई धन्यवाद ढददै सव ैलिक्ा पे्रमीहरुबाट 
आगामी ढदनमा थप सुधारा्तमक  सुझावको आषा गरेकाछौ  ।


