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१. ऩररचय  
ऩाठ्मक्रभअनुरुऩ शिऺण शसका इ प्रक्रक्रमाराई जनआकाङ्ऺा एिभ ्देिको ऩरयिर्तात 
सन्त्दबाअनुकूर सभसाभर्मक फनाउॉ दै रैजानुऩदाछ ।  ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मऩुस्तकको सुधाय 
तथा ऩरयभाजान कामा र्नयन्त्तय चल्ने प्र क्रक्रमा हो । ऩाठ्मक्रभको भभाअनुकूर ताशरभ 
ऩाठ्मक्रभ हुनुऩने बएकारे शिऺण शसऩ ऩर्न सोहीअनुसाय विकास गनुाऩदाछ । मसराई 
देिको सभसाभर्मक ऩरयितान , विश्िभा आएको निीनतभ प्रविधध य सभाजको भाग तथा 
चाहनाअनुरूऩ सभामोजन गरयनुऩछा । 
फारफाशरकाको शसकाइ कसयी हुन्त्छ बन्त्ने सम्फन्त्धभा विशबन्त्न अिधायणाहरूको विकास 
बएको छ । फारफाशरकारे आपूभा बएको ऩूिाअनुबि य सभसाभर्मक ऩरयिेिफाट र्नयन्त्तय 
रूऩभा शसक्रकयहेका हुन्त्छन ्। फारफाशरकारे शसतने भुख्म थरो कऺाकोठा भार नबएय 
उसको ियऩयको िाताियण , सभुदाम य ऩरयिाय ऩर्न हो । साभाक्जक अध्ममन विषमभा 
विद्मारमको फन्त्द कोठाराई भार शसकाइको थरो नभानेय विद्माथॉको घय , सभाज, 

िाताियण, निीनतभ प्रविधध शसतने थरोको रूऩभा उऩमोग गरयनुऩछा  । साभाक्जक 
अध्ममन शिऺण विषमको भुख्म धेम बनेको नै विद्माथॉ राइा सभाजको अध्ममनभा 
उन्त्भुख गयाउने गयी तमाय गनुा हो  ।  र्मनै तथ्मराई दृक्टटगत गयी फदशरॉदो 
ऩरयिेिअनुकूरका विषम िस्तु सभामोजन गयी अध्माऩन गयाउनु आजको आिश्मकता , 

चनुौती य अिसय ऩर्न हो । 
ताशरभ ऩाठ्मक्रभ विकास गदाा शिऺक को ऩेसागत विकासको प्रारुऩ , २०७२ य शिऺक 
सऺभताको प्रारुऩ , २०७२ राई आधायबूत भागादिानका रुऩभा अनुसयण गरयएको छ । 
विगतको ताशरभ अभ्मासफाट सॊश्रेवषत शिऺकका ऩेसागत भाग (needs) तथा ऩरयभाक्जात 
विद्मारम ऩाठ्मक्रभका कठठन एिभ ्भह त्त्िऩूणा विषम िस्तुराई मस ऩाठ्मक्रभको भुख्म 
विषमका रुऩभा छनोट गरयएको छ।  

शिऺण ऩद्धर्तभा ऩयम्ऩयागत सोच य प्रणारी त्मागेय सभसाभर्मक फनाइनु आजको 
आिश्मकता हो।  मसै सन्त्दबाराई दृक्टटगत  गदै साभाक्जक अध्ममन शिऺणराई अझ 
सभसाभर्मक य सान्त्दशबाक फनाउने प्रमास स्िरूऩ मो शिऺक ताशरभ ऩाठ्मक्रभको विकास 
गरयएको हो ।  
 

२. तामऱमको ऱक्ष्य तथा उद्देश्य 

ऩरयिर्तात सन्त्दबाभा शिऺक ऩेसागत विकासराईा प्रविधधभैरी , सहज य सभमानुकूर फनाउॉ दै 
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सफ ैशिऺकराईा र्नयन्त्तय सक्रक्रम शसकाइको अिसय प्रदान गनुा मस ताशरभको प्रभुख रक्ष्म 
हो। मस ताशरभ कामाक्रभभा विषम िस्तुभा आधारयत प्रशिऺण य विद्मारमभा आधारयत 
स्िअभ्मासभापा त प्रशिऺाथॉभा देहामअनुसायका उद्देश्म प्राक्तत हुने अऩेऺा गरयएको छ : 

क) भाध्मशभक तहको साभाक्जक अध्ममनभा  सभािेि बएका विषम िस्तुराई 
प्रबािकायी ढङ्गरे शिऺण गना 

ख) भाध्मशभक तहको साभाक्जक अध्ममनभा  सभािेि बएका विषम िस्तुहरूराई 
सूचना तथा सञ्चाय प्रविधधको प्रमोग गयी शिऺण गना 

ग) कऺाकोठाभा साभाक्जक अध्ममन शिऺणभा देखा  ऩने सभस्माको सभाधानका 
राधग कामाभूरक अनुसन्त्धान(Action Research)गयी शसकाइभा सुधाय गना  

घ) साभाक्जक अध्ममनसॉग सम्फक्न्त्धत निीनतभ विधध प्रविधधसॉग ऩरयधचत ब ई 
र्तनको प्रमोग गना  

ङ) शिऺण शसकाइ क्रक्रममाकराऩ सञ्चारनका राधग आिश्मक सम्फक्न्त्धत व्मािहारयक 
ऻान, शसऩ प्रदान गयी साभाक्जक अध्ममन विषमको ऩाठ्मक्रभअनुसाय भूल्माङ्कन 
प्रणारीको प्रमोग गना   

३. तामऱम सऺमता 
मस ताशरभऩश्चात ्सहबागीहरूभा र्नम्नानुसायका सऺभताहरू हाशसर हुने छन ्: 
क) भानि विकासका सूचकाङ्कको अथा य प्रबािको रेखाजोखा 
ख) ठदगो विकासको अिधायणाफभोक्जभ स्थानीम विकासको खाका तजुाभा 
ग) सङ्घीमता य प्रदेिहरूको कामाऺ ेरफाये तुरनात्भक विश्रेषण 

घ) नेऩारी सजभाजका ऩयम्ऩया, भूल्मभान्त्मता तथा सॊस्कृर्तको सभीऺा       
ङ) साभाक्जक सभस्मा ऩठहचान य सोको सभाधानका राधग सङ्घसॊस्था  एिभ ्

नागरयकको बूशभकाको रेखाजोखा  
च) विश्िका हािाऩानी, देिान्त्तय य सभमको अन्त्तयसम्फन्त्धको फोध 

छ) नतसा य ग्रोफको अध्ममन (जस्तै: GPS, GIS),नेऩार य विश्िको नतसा , 
भहाद्िीऩहरूको तुरनात्भक विश्रेषण  

ज) नेऩार य विश्िका प्रभुख ऐर्तहाशसक घटनाक्रभभहरूको सङ्क्षऺतत िणान प्रस्तुर्त 

झ) सॊमुतत याटर सङ्घ एिभ ्कुटनीर्तक र्नमोगहरूको कामाऺ ेरको व्माख्मा 
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४ तामऱम संरचना 
क. मो ताशरभ १५ ठदन अिधधको हुने छ । मसको ऩठहरो खण्ड १० ठदनको 

ताशरभ कामािारा  (Training-workshop) ढाॉचाभा पेसटुपेस भोडफाट क्जल्रा 
सदयभुकाभा अिक्स्थत िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रभा सञ्चारन हुने छ । मसको 
दोस्रो खण्ड ऩाॉच ठदन अिधधको स्िाध्माम अभ्मास (Self-study exercise) 

ढाॉचाभा आधारयत हुने छ ।  

ख. दोस्रो खण्डको ऩाॉच ठदने स्िाध्माम अभ्मास ढाॉचाअन्त्तगात प्रशिऺाथॉरे आपू 
कामायत विद्मारमभा आधारयत बई चाय ओटा ऩरयमोजना कामा ४५ 
ठदनशबर सम्ऩन्त्न गरयसतनुऩने छ । ऩरयमोजना कामाको सिै प्रर्तिेदन 
ऩठहरो खण्डको ताशरभ सम्ऩन्त्न बएको ५२ ठदनशबर सम्फक्न्त्धत िैक्षऺक 
ताशरभ केन्त्रभा अर्निामा रुऩभा ऩेस गनुाऩने छ । मसभा भूरत : १० ठदने 
ताशरभ कामािारा खण्डभा शसकाइका सैद्धाक्न्त्तक ऻान तथा शसऩको 
व्मािहारयक प्रमोग एिभ ्प्रशिऺाथॉको शसजानात्भक य प्रितानात्भक ऺभता 
प्रदिान गना उऩमुतत ऩरयमोजना कामा (Project work) तोक्रकने छ । 

 

५ तामऱम ऩाठ्यक्रम 

ताशरभका र्नधाारयत उद्देश्म, सऺभता तथा सॊयचनासॉग अनुकूशरत विषम सभेटी 
ऩाठ्मक्रशभक ढाॉचाभा विषम िस्तु य खदु ताशरभ घण्टा सॊमोजन गरयएको छ । 

क्र
.सॊ.  

विषम िस्तु विषम िस्तुको विस्ततृीकयण सर बाय 

क                हाभी य हाम्रो सभाज  ३ 

१ ऺेरीम विकासको अिधायणा सङ्घीमता य प्रदेिको तुरनात्भक अध्ममन 
 

२ भानि विकास भानि विकास सूचकाङ्क 

३ सभाज सभाज विकास य साभाक्जक विकास 

ख विकास य विकासका ऩूिााधाय २ 

१ विकास विकासका  ऩूिााधाय य ठदगो विकास  

२ मोजना स्थानीम विकास प्रस्ताि तजुाभा 
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ठदगो विकासका रक्ष्म 

ग हाम्रा साभाक्जक भूल्म भान्त्मता १ 

१ रोक ऩयम्ऩया हाम्रा ऩयम्ऩया , सस्कृर्त, करा (विधध य 
साभग्री) 
िाक्न्त्त सॊस्कृर्त (सहानुबूर्त, सहमोग) 

 

घ साभाक्जक  सभस्मा य सभाधान २ 

१ साभाक्जक सभस्मा साभाक्जक सभस्मा , ऩठहचान य सभाधानका 
उऩामहरू (सभस्मा य विकृर्त) 

 

ङ नागरयक चतेना २ 

१ सॊविधान नेऩारको िताभान सॊविधान 

र्निााचन प्रणारी 
अधधकायहरू (भानि अधधकाय , भठहरा 
अधधकाय य फार अधधकाय) 

 

च हाम्रो ऩथृ्िी ७ 

१. भहाद्िीऩहरू भहाद्िीऩहरूको तुरनात्भक अध्ममन 

 

२. नतसाकामा GPS, GIS, नेऩार य विश्िको नतसा 

३. विऩद् व्मिस्थाऩन बूकम्ऩ य सुनाभी 

छ हाम्रो विगत ३ 

१ ऐर्तहाशसक स्रोतहरूको खोजी ऐर्तहाशसक स्थर य स्रोतहरूको खोजी  

२ नेऩारको इर्तहास एकीकयणदेखख हारसम्भ 

३ विश्िको इर्तहास विश्ि मुद्घ य प्रबाि 

ज आधथाक क्रक्रमाकराऩ ३ 



5 

 

नोट: प्रत्मेक सर १ घन्त्टा ३० शभनेटको हुने  छ । 

६ तामऱम कायाान्ियन कायापिधध 

क. मस ताशरभको रक्षऺत सभूहका सम्फन्त्धभा विगतभा दईु ओटा १० ठदने 
ठटवऩडी भोड्मुर ऩूया गयेका अथिा िुद्धरुऩभा ताशरभ अप्रातत स्थामी 
शिऺकराई एक भठहने ताशरभको ऩूयक कोसाका रुऩभा मस ताशरभभा 
सहबागी हुन मोग्म भार्नने छ । 

ख. ताशरभको अन्त्त्मभा शिऺकको ऩेसागत विकास प्रारुऩ, २०७२ अनुसाय ऩयीऺा 
सञ्चारन य िैक्षऺक जनिक्तत विकास ऩरयषद्को शभर्त २०७४ /०५/०६ 
गतेको र्नणामफभोक्जभ प्रभाणीकयण गरयने छ । ताशरभको अन्त्त्मभा 
सम्फक्न्त्धत िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रफाट प्रभाणऩर प्रदान गरयने छ ।  

ग. स्िाध्माम अभ्मास खण्डका राधग तोक्रकएको ऩरयमोजना कामा सम्ऩादन गने 
दौयान सन्त्दबा साभग्री अध्ममन , विऻसॉगको ऩयाभिा तथा प्रर्तिेदन रेखन 
गनुा भूरत: प्रत्मेक प्रशिऺाथॉको र्नजी दार्मत्ि हुने छ । मस कामाका राधग 

१ आधथाक मोजना आिधधक मोजनाहरूको उऩरक्धध य सभीऺा 
वििीम शिऺा (उऩकयणहरू) 

 

 
वििीम शिऺा फैङ्क य सहकायी 

झ अन्त्तयाक्टरम सम्फन्त्ध य सहमोग ३ 

१ सॊमुतत याटरसङ्घ सॊमुतत याटरसङ्घका अङ्गहरू, विशिटटीकृत 
सॊस्था य सहमोग 

कुटनीर्तक र्नमोग 

 

२ सभसाभर्मक विषम िस्तु सभसाभर्मक घटना य भुद्धा 
विश्िव्माऩीकयण य स्थानीमकयण 

ञ  साभाक्जक अध्ममन २ 

१ साभाक्जक अध्ममनको 
ऩरयचम 

साभाक्जक अध्ममन य साभाक्जक शिऺा  

१ साभाक्जक अध्ममनको 
ऩरयचम 

साभाक्जक अध्ममन य साभाक्जक शिऺा 

 विविध ताशरभ अशबभुखीकयण, वप्रटेस्ट, ऩोस्टटेस्ट,  विविध 

hDdf #) 
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प्रशिऺाथॉराई आिश्मक ऩयेभा ईभेर िा पोनभापा त िा प्रत्मऺ बेट गयी 
सम्फक्न्त्धत प्रशिऺकफाट भागादिान प्रातत गने सुविधा उऩरधध हुने छ ।  

घ. ताशरभ सहजीकयण गदाा देहामअनुसायका न्त्मूनतभ विधधगत भाऩदण्ड ऩूया 
गनुाऩने छ। 

 िैक्षऺक ताशरभ केन्त्रका विऻ प्रशिऺकफाट ताशरभ सेसन सञ्चारन गरयने  छ 
। विषमको प्रकृर्तअनुसाय मस विषमका ऺेरभा राभो अनुबि बएका व्मक्तत 
तथा गैयसयकायी सॊस्थाका ऩदाधधकायी रगामतराई प्रशिऺक फनाउन सक्रकने छ 
। 

 सूचना तथा सञ्चाय प्रविधध तथा सान्त्दशबाक ताशरभ साभग्री प्रमोग गदै 
छरपर, अन्त्तयक्रक्रमा, अनुबि, घटना िा भाभरा अध्ममन , सभूहकामा तथा 
प्रस्तुर्त, स्थरगत भ्रभण रगामतका विधधको अिरम्फन गरयने छ । 

 ताशरभका क्रभभा तोक्रकएको ताशरभ तमाकेज रगामतका सन्त्दबा साभग्री 
प्रत्मेक सहबागीराई वितयण गरयन ेछ । 

 

७. तामऱम मूल्याङ्कन 

क. ताशरभ सम्ऩन्त्न गयेऩर्छ प्रशिऺाथॉको उऩरक्धध भूल्माङ्कन गना 
देहामअनुसायका भूल्माङ्कन अङ्गगत अङ्कबाय अनुसयण गनुाऩने छ :  

भूल्माङ्कनका अङ्गगत अङ्कबाय 

क्र. सॊ. भूल्माङ्कनका अङ्क अङ्क 

१ र्नमशभतता, सहबाधगता य सक्रक्रमता ५ 

२ शसजानात्भक तथा प्रितानात्भक कामा १० 

३ शरखखत ऩयीऺा २५ 

४ स्िाध्माम अभ्मासअन्त्तगात चाय ओटा ऩरयमोजना 
कामा (२.५* ͯ४) 

१० 

 जम्भा ५० 

 प्रत्मेक अङ्गको उिीणााङ्क ५० प्रर्तित हुने छ । 

 
 

क्र.स. प्रातताङ्क शे्रणी 
 ९०% य सोबन्त्दा भाधथ   विशिटटतासठहत प्रथभ शे्रणी 
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 ८०% बन्त्दा भाधथ य ९०% ब न्त्दा 
कभ 

प्रथभ शे्रणी 

 ६५% बन्त्दा भाधथ य ८ ०% ब न्त्दा 
कभ 

द्वितीम शे्रणी 

 ५०% ब न्त्दा भाधथ य ६५ % ब न्त्दा 
कभ 

ततृीम शे्रणी 

 ५०% बन्त्दा कभ असपर  

 

ख. शरखखत ऩयीऺाका प्रश्नऩर र्नभााण गदाा देहामअनुसायको धग्रड अिरम्फन 
गनुाऩने छ :  

धग्रड ताशरका 
क्र. सॊ. प्रश्नको प्रकाय प्रश्न सङ्ख्मा प्रर्तप्रश्न 

अङ्कबाय 

ऩूणााङ्क 

१ फहुिैकक्ल्ऩक १० ०.५ ५ 

२ सङ्क्षऺतत उियात्भक ५ ३ १५ 

३ सभस्माभूरक १ ५ ५ 

 जम्भा १६ - २५ 
 

 

८. ऩररयोिना काया (Project work) 

ताशरभ कामािारा खण्ड सम्ऩन्त्न गयेऩर्छ सञ्चारन गरयने दोस्रो स्िाध्माम अभ्मास 
खण्डभा प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे देहामअनुसायको विशिटटीकयण भाऩदण्डफभोक्जभ ऩरयमोजना 
कामा सम्ऩादन गनुाऩने छ । 

 

ऩररयोिना काया पिमिष्िीकरण माऩदण्ड 

स्िाध्माम अभ्मास खण्डका राधग जम्भा ६ ओटा कामा र्नधाायण गरयएको छ ।  जसभा 
ऩरयमोजना-१ य ऩरयमोजना -२ अर्निामा यहेका य फाॉकीभध्मे दईु ओटा गयी जम्भा चाय 
ओटा ऩरयमोजना कामा सफै सहबागीरे सम्ऩादन गनुाऩने छ । प्रत्मेक ऩरयमोजनाको 
ऩरयणाभका (Output) रुऩभा प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे प्रर्तिेदन स्िरुऩको अरगअरग 
प्रर्तिेदन दस्तािेज िैक्षऺक ताशरभ केन्त्र सभऺ अर्निामा रुऩभा ऩेस गनुाऩन ेछ । 

ऩररयोिना काया – १M ऩाठयोिनामा आधाररत मिऺण अभ्यास 
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क) पयक पयक १० ओटा ऩाठहरूको ऩाठमोजना तमायी गने 
ख) प्रत्मेक ऩाठ मोजनाका आधायभा िैक्षऺक साभग्री विकास गने 
ग) प्रधानाध्माऩकफाट सफै ऩाठ मोजना प्रभाखणत गने 
घ) ऩाठमोजनाका आधायभा रुठटनफद्ध शिऺण अभ्मास गने 
ङ) प्रत्मेक ऩाठ शिऺणऩर्छ विद्माथॉको ऩटृठऩोषण सङ्करन गने 
च) ऩरयभाक्जात ऩाठमोजना अक्न्त्तभीकयण गने 
नोट् अन्त्म ऩरयमोजना कामारे नसभेटेका विषम िस्तु शिऺणका राधग भार ऩाठमोजना 
तमाय गने  
 

ऩररयोिना काया–२M कायामूऱक अनुसन्धान 

शिऺकरे आफ्नो कामा स म्ऩादन सधुायका राधग कुन ैएउटा विषम ऺेरभा Kurth Lewis द्िाया 
प्रर्तऩाठदत र्नम्नशरखखत चक्र अनसुयण गयी कामाभरूक अनसुन्त्धान गयी सोको प्रर्तिेदन सभेत 
तमाय गने  

 
ऩररयोिना काया–३ सांस्कृततक पिपिधताको कारण पिश्ऱेषण 

क) साॊस्कृर्तक विविधताको सूची तमाय गने 
ख) अन्त्तिााताा पायाभ  तमायी य अन्त्तिााताा सञ्चारन गन े

ग) कायणहरूको ऩठहचान गने 
घ) सभाजभा विविधताका फीचभा यहेका साझा भान्त्मताको सूची र्नभााण गने 
ङ) विद्मभान विविधता सम्फोधनका राधग अऩनाउन सक्रकने िैऺखणक उऩामहरूको 

सूची र्नभााण गने 
च) ऩरयमोजना कामाको सभग्र प्रर्तिेदन तमाय गन े

सभस्मा ऩठहचान 
-Problem_

मोजना र्नभााण
-Plan_

कामाान्त्िमन
-Act_

अिरोकन     
-Observe_

प्रर्तफम्फन
-Reflect_
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ऩररयोिना काया–४Mपिश्िका हािाऩानी मिऺणसम्बन्धी तनमााण र प्रयोग 

क) विशबन्त्न स्रोतको उऩमोगका आधायभा विश्िका हािाऩानीभा प्रबाि ऩाने तत्त्िहरू 
शिऺण गना आिश्मक िैक्षऺक साभग्रीहरूको ऩठहचान य ठटऩोट गने 

ख) दईु ओटा िैक्षऺक साभग्री र्नभााण गने तरयकाको प्रस्तुर्त गने 
ग) सूचना प्रविधधको प्रमोग गदै कऺा शिऺणको नभुना प्रस्तुर्त गने 
घ) सभग्र ऩरयमोजनाको प्रर्तिेदन तमाय गन े

ऩररयोिना काया–५M तनिााचन प्रक्रक्रयामा सरोकारिाऱाको भूममका पिश्ऱेषण 

क) र्निााचन आमोगफाट प्रकाशित सन्त्दबा साभग्रीको अध्ममन िा क्जल्रा र्निााचन 
कामाारमका ऩदाधधकायीसॉग अन्त्तयक्रक्रमा गन े

ख) र्निााचन प्रक्रक्रमाभा र्निााचन आमोग य भतदान अधधकृतको काभ, कताव्म  
अध्ममन गन े

ग) र्निााचनभा प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ रूऩभा सयोकाय याख्न ेयाजनीर्तक दर, सयकाय, 
नागरयक सभाज, भतदाता, ऩमािेऺकरगामतको बूशभकाको छोटो विश्रेषण गने 

घ) र्निााचनराई स्िच्छ तथा स्ितन्त्र फनाउन भतदाता नाभािरी,स्िच्छ 
र्निााचनभा पोटोसठहतको भतदाता नाभािरी सङ्करनको आिश्मकता, प्रक्रक्रमा 
आठद सम्फन्त्धभा जानकायी सङ्करन गन े

ङ) र्निााचन शिऺाको आिश्मकता, विधध, सयोकायिाराको बूशभका विश्रेषण गने 
च) प्रबािकायी कऺा शिऺणभा मसको प्रमोग गना सक्रकने िैऺखणक कामाकराऩहरू 

य साभग्रीहरूको सूची तमाय गन े

ऩररयोिना काया–६ समसामतयक पिषय िा घिनाको अध्ययन 

क) सञ्चाय भाध्मभ रगामत उऩरधध ऻानका स्रोतका आधायभा सभसाभर्मक 
घटनाहरूको ठटऩोट गने 

ख) कुनै एक भहत्त्िऩूणा सभसाभर्मक घटनाको विश्रेषण गने 
ग) सो घटनाको कायण य मसफाट याक्टरम, ऺेरीम य स्थानीम तहभा ऩायेको 

प्रबािको ठटऩोट गने 
घ) स्थानीम नागरयकहरूफाट मसको प्रबािका फायेभा धायणा सङ्करन गने 
ङ) कऺा ९ िा १० को सभसाभर्मक विषम िस्तुअन्त्तगात अध्माऩन गयाउनुऩने 

प्रभुख विषम िस्तुहरूको सूची र्नभााण गने 
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च) मस्ता सभसाभर्मक विषम अध्माऩन गयाउन अऩनाउन सक्रकने कऺागत 
यणनीर्तहरूको सूची 

ΩΩΩ 


