नेऩार सयकाय

शिऺक सेवा आमोग

भाध्ममभक तह खुरा प्रमतमोमगतात्भक ववषमगत ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ-२०७६
ववषम: साभाशजक अध्ममन

ऩूर्ााङ्क : १००
सभम: ३ घण्टा

खण्ड् क
एकाइ एक् साभाशजक अध्ममनको स्वरुऩ
१.१ साभाशजक अध्ममन: उद्देश्म, भहत्व, आधाय य साभान्मीकयर्
१.२ साभाशजक अध्ममनको उत्ऩशि य नेऩारभा साभाशजक अध्ममनको ववकासक्रभ
१.३ फहुववधाको रूऩभा साभाशजक अध्ममन य अन्म ववषमहरूसङ्गको सम्फन्ध
१.४ भाध्ममभक तहको साभाशजक अध्ममन ववषमको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩुस्तकको ववश्लेषर्ात्भक अध्ममन
एकाइ दुई् साभाशजक अध्ममन शिऺर् मोजना य ववमध
२.१ साभाशजक अध्ममनभा मसकाइ मोजनाको ऩरयचम य भहत्व, वावषाक िैऺशर्क मोजना, एकाइ मोजना,
ऩाठमोजनाको ऩरयचम, भहत्व, मनभाार् य प्रमोग
२.२ साभाशजक अध्ममनभा इमतहास, बूगोर, याजनीमतिास्त्र, अथािास्त्र, सभाजिास्त्र, भानविास्त्र, जनसङ्ख्मा शिऺा,
दिानिास्त्र, भनोववऻान: शिऺर् ऩरयचम, उद्देश्म य शिऺर् ववमध
२.३ साभाशजक अध्ममन शिऺर्भा प्रमोग हुने भहत्वऩूर्ा ववमधहरू् व्मा्मान, छरपर, प्रश्नोिय, आगभन,
मनगभन, अमबनम, अन्वेषर्, सभस्मा सभाधान, प्रदिान, अवरोकन, कथाकथन, ऺेत्र भ्रभर्, सभारोचनात्भक
शचन्तन सभूह शिऺर्, सूक्ष्भ शिऺर्
२.४ साभाशजक अध्ममन शिऺर्भा कऺाकोठा व्मवस्थाऩन
२.५ साभाशजक अध्ममन शिऺर्भा िैशऺक साभाग्रीको मनभाार् य प्रमोग, स्रोतशिऺकको भहत्व य बूमभका
एकाइ तीन् साभाशजक अध्ममनभा सञ्चाय प्रववमध य प्रमोग हुने सीऩ
३.१ साभाशजक अध्ममनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रववमधको ऩरयचम, भहत्व य प्रमोग
३.२ साभाशजक अध्ममनभा सीऩको ऩरयचम य प्रकाय् अध्ममन सीऩ, फौविक सीऩ, साभाशजक सीऩ, सूचना तथा
सञ्चाय सीऩ
३.३ साभाशजक अध्ममनभा प्रमोगात्भक सीऩको प्रमोग् नक्सा, ग्रोव, सभमये खा, कारक्रभ/वॊ ितामरका, चाटा,
स्तम्बशचत्र, वृिशचत्र, ये खाशचत्र, यङ तथा सॊ केत शचह्न, नक्साभा स्थान य सॊ केत शचन्ह बने तरयका
३.४ बौगोमरक सूचना प्रर्ारी (शज. आइ. एस.), बूभण्डरीम अवशस्थमत भाऩन प्रर्ारी (शज.वऩ.एस.) दू य सम्वेदन
(आय. एस.) को अवधायर्ा य प्रमोग
एकाइ चाय् साभाशजक अध्ममन शिऺर्भा भूल्माङ्कन
४.१ साभाशजक अध्ममन ववषमभा भूल्माङ्कनको ऩरयचम, प्रकाय, उद्देश्म य भहत्व
४.२ ऩयीऺा फाहेक भूल्माङ्कनका साधनहरूको ऩरयचम, उद्देश्म य भहत्व
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४.३ कामा सञ्चवमका य अऺयाङ्कन ऩिमतको प्रमोग
४.४ साभाशजक अध्ममनभा सभाजमभमत य सहबागीभूरक भूल्माङ्कन, अमबवृशि य सीऩ ऩयीऺर्
४.५ ववशिष्टीकयर् तामरका, प्रश्नऩत्र य उियकुशिकाको मनभाार् य प्रमोग, असर प्रश्नऩत्रका वविेषता य ऩयीऺा
व्मवस्थाऩन
एकाइ ऩाॉच् बूगोर य साभाशजक सम्फन्ध
५.१ ववश्वको बौगोमरक शचनायी, भहादे िहरूको बौगोमरक, आमथाक य साभाशजक वक्रमाकराऩ, ववश्व भानशचत्रभा
नेऩार
५.२ बौगोमरक अवस्था य भानव जीवन
५.३. नेऩारको धयातरीम स्वरूऩ, ऩमाावयर्ीम ऺेत्र य वविेषता
५.४ ववऩद व्मवस्थाऩन, जरवामु ऩरयवतान य नेऩारभा मसको प्रबाव
५.५ नेऩारको िहयीकयर्, फसाइॉ सयाइ य जनसॊ ्माको स्वरुऩ

खण्ड ख
एकाइ छ् नेऩार य ववश्वको इमतहास
६.१ नेऩारको इमतहासका स्रोतहरु
६.२ नेऩारको प्राचीन तथा भध्मकारको साभाशजक य साॉस्कृमतक अवस्था
६.३ नेऩारको एकीकयर्दे शख हारसम्भको याजनीमतक, आमथाक य साभाशजक
अवस्था
६.४ ऐमतहामसक, ऩुयाताशत्वक स्थर एवभ् स्भायकहरूको खोजी, ऩवहचान, सॊ यऺर् य सॊ वधान
६.५ औद्योमगक क्राशन्त, फ्रान्सको याज्म क्राशन्त, बायतको स्वतन्त्रता सङग्राभ, चीनभा
साम्मवादी िासन स्थाऩना, प्रथभ य दोस्रो ववश्वमुि
एकाइ सात् नागरयक सचेतना य सॊ ववधान
७.१ नागरयक अमधकाय तथा कताव्म, नागरयक सभाज य मसको बूमभका
७.२ नेऩारको सॊ वैधामनक ववकासक्रभ, वताभान सॊ ववधानका वविेषताहरु, व्मवस्थावऩका, कामाऩामरका य
न्मामऩमरकाको, काभ कताव्म, अमधकाय य अन्तयसम्फन्ध
७.३ याज्मका आधायबूत तत्वहरू, याविमता य याविम सयोकायका ववषम
७.४ नेऩारको मनवााचन प्रर्ारी, सङ्घीम, प्रादे शिक य स्थानीम सयकायहरुको गठन, काभ कताव्म, अमधकाय य
अन्तयसम्फन्ध
७.५ भानव अमधकाय, सूचनाको हक य सुिासन
एकाइ आठ् नेऩारको अथातन्त्र य ववकास
८.१ नेऩारको अथातन्त्र, आमथाक ववकास य मोजना, ददगो तथा सभावेिी ववकास
८.२ नेऩारको अथातन्त्रभा कृवष, उद्योग, व्माऩाय, ऩमाटन य जरववद्युत
८.३ नेऩारभा श्रभिशि, योजगायी, फैदेशिक योजगाय य ववप्रेषर्, आमथाक असभानता, मनजी रगानी
य उद्यभिीरता
८.४ फैङ्क तथा सहकायीको अवधायर्ा य वविीम व्मवस्थाऩन
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एकाइ नौ् नेऩारको अन्तयााविम सम्फन्ध य सभसाभवमक घटना
९.१ नेऩारको अन्तयााविम सम्फन्ध य सहमोग
ु यािसङ्घ, ववश्व व्माऩाय सॊ गठन य नेऩार
९.२ साका, ववभस्टे क, सॊ मि
९.३ बूऩेरयवेवित दे ि: अमधकाय ऺेत्र य सभस्मा
९.४ नेऩार य ववश्वका सभसाभवमक घटना
एकाइ दि सभसाभवमक साभाशजक भुद्दा य ववववधता व्मवस्थाऩन
१०.१ साभाशजक वगा व्मवस्था य वगा ववबाजन, सभावेिीकयर्को अवधायर्ा य नेऩारभा मसको अभ्मास
१०.२ नेऩारको सन्दबाभा साभाशजक भुद्दा: ऩवहचान य सम्फोधनका प्रमासहरु
१०.३ साभाशजक द्वन्द्व य मसको व्मवस्थाऩन
१०.४ साभाशजक य साॊस्कृमतक ऩरयवतानको आधाय य तत्त्व
१०.५ साभाशजक ववववधता, सद्भाव य सवहणर्ुता य सभताभूरक सभाज
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ववशिवष्टकयर् तामरका
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सभसाभवमक साभाशजक भुद्दा य ववववधता व्मवस्थाऩन

१

१०

जम्भा

१००

द्रष्टव्म्
१. ऩाठ्यक्रभ खण्ड क य खण्ड ख गयी दुई खण्डभा ववबाजन गरयएको छ।
२. साभान्मतमा खण्ड क फाट सोमधने प्रश्नहरु शिऺर् ववमधसॉग सम्फशन्धत हुनेछ।
३. खण्ड ख फाट सोमधने प्रश्नहरु सॊ ऻानात्भक तहका हुनेछन्।
४. प्रत्मेक खण्डको रामग अरग अरग उियऩुशस्तकाको प्रमोग गरयनेछ ।
५. मरशखत ऩयीऺाको भाध्मभ नेऩारी वा अङ्खग्रेजी वा दुवै हुनेछ ।
६. मो ऩाठ्यक्रभ २०७६।११।२० गते दे शख रागू हुनेछ ।
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