प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩुय, जेठ २८ गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क ५(अ)

बाग ३

प्रदे श सयकाय

साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना
ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री ववकास तनदे शशका, २०७७
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प्रस्तावना: प्रदे शको सॊ स्कृतत, ऩमयटन, उद्योग य व्मवसाम अनुरुऩ भाध्मतभक
तहको ऐशछछक ववषमको ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्यसाभग्रीको ववकास, ऩरयभाजयन य
व्मवस्थाऩन गयी प्रदे शतबत्रको ऩठनऩाठनराई गुणस्तयीम, सभसाभवमक,

सान्त्दतबयक य सभावेशी फनाउने अतबप्रामरे नेऩार सयकायको यावष्डम शशऺा

नीतत, २०७६ को बावना अनुकूर हुनेगयी यावष्डम ऩाठ्यक्रभ प्रारुऩको

ऩरयतध तबत्र यही ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीको ववकास तनदे शशका फनाउनु
वाञ्छनीम बएकोरे,

प्रदे श प्रशासकीम कामयववतध (तनमतभत गने) ऐन, २०७५ को दपा

४ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे मो तनदे शशका फनाएको
छ।

ऩरयछछे द-१
प्रायशभबक

1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस तनदे शशकाको नाभ "ऩाठ्यक्रभ
तथा ऩाठ्यसाभग्री ववकास तनदे शशका, २०७७" यहेको छ।
(२)

2.

मो

तनदे शशका

प्रदे श

स्वीकृत बएको तभततदे शख रागू हुनेछ।

सयकाय

भशन्त्त्रऩरयषदफाट

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस तनदे शशकाभा,(क) "कामयदर"

बन्त्नारे

दपा

१८

फभोशजभ

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री सभफन्त्धी कामय गनय
गदठत कामयदरराई सभझनु ऩछय।

(ख) "कामयशारा"

बन्त्नारे

कुनै

ववषम

वा

ववषमवस्तुका सभफन्त्धभा कामय सभऩादन गयी

तनष्कषय तनकाल्न ववषम शशऺक, ववषम ववशेषऻ
तथा

सयोकायवारा
2

सभेतको

सहबातगताभा
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आमोजना गरयने सेतभनाय, गोष्ठी, फैठक आदद
सभझनु ऩछय।

(ग) "केन्त्र" बन्त्नारे साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम

अन्त्तगयतको शशऺा तातरभ केन्त्र सभझनु ऩछय।

(घ) "तनदे शक" बन्त्नारे शशऺा ववकास तनदे शनारमको

तनदे शक सभझनु ऩछय।

(ङ) "तनदे शनारम" बन्त्नारे शशऺा ववकास तनदे शनारम

सभझनु ऩछय।

(च) "ऩरयषद"

ऩाठ्यक्रभ

बन्त्नारे

ववकास

सभझनु ऩछय।

दपा

तथा

११

फभोशजभको

भूल्माङ्कन

ऩरयषद

(छ) "ऩाठ्यक्रभ" बन्त्नारे प्रदे श सयकायद्वाया स्वीकृत

ववद्यारम शशऺाको तहगत, ववषमगत य ऐशछछक
ववषमका ऩाठ्यक्रभ सभेतराई सभझनु ऩछय।

(ज) "ऩाठ्यसाभग्री"

सभफशन्त्धत

बन्त्नारे

ऩाठ्यक्रभ,

शशऺण

शशऺक

तसकाइसॉग
तनदे शशका,

तातरभ साभग्री, ऩाठ्यऩुस्तक रगामतका शशऺण
तसकाइका रातग प्रमोग गनय सवकने साभग्रीराई
सभझनु ऩछय।

(झ) "ऩाठ्यक्रभ

ववकास

तथा

सभन्त्वम

सतभतत"

बननारे दपा १३ फभोशजभ गदठत सतभतत
सभझनु ऩछय।

(ञ) "शैऺशणक साभग्री" बन्नारे दपा ८ फभोशजभको

साभग्रीराई सभझनु ऩदयछ।
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(ट) "ऩाण्डुतरवऩ"

बन्त्नारे रे खकरे तमाय ऩाये का

हस्ततरशखत वा कभ्मुटय ये डी कऩी (CRC)
साभग्रीराई सभझनु ऩछय।

(ठ) "प्रदे श" बन्त्नारे फागभती प्रदे श सभझनु ऩछय।
(ड) "प्रफोधीकयण"

बन्त्नारे

ववकास

बएको

वा

ऩरयभाजयन बएको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री
सभेतका

फाये भा

प्रमोगकताय

तथा

साभाशजक

ववकास

सयोकायवाराराई जानकायी गयाउने कामयराई
सभझनु ऩछय।

(ढ) "भन्त्त्रारम"

बन्त्नारे

भन्त्त्रारम सभझनु ऩछय।

(ण) "भुरणीम प्रतत (Print Ready Copy)" बन्त्नारे

मस

तनदे शशका

फभोशजभको

कामय

प्रवक्रमा

फभोशजभ तमाय बई छऩाइका रातग प्रेसभा
ऩठाउन तमाय बएको अशन्त्तभ तरशखत साभग्री

(Hard Copy) तथा ववद्युतीम प्रतत (Electronic
Copy) सभेत सभझनु ऩछय।

(त) "ववषम सतभतत" बन्त्नारे दपा १५ फभोशजभ

गदठत सतभतत सभझनु ऩछय।

(थ) "थऩ

ऩाठ्य साभग्री"

बन्त्नारे

ऩरयछछे द-९

अनुसायको साभग्रीराई सभझनु ऩछय।
ऩरयछछे द-२

उद्देश्म, ऩाठ्यक्रभ ववकास, ऩरयभाजयन य ऩरयवतयन सभफन्त्धी व्मवस्था
3.

उद्देश्म: मस तनदे शशकाको उद्देश्म दे हाम फभोशजभ हुनेछ:4
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(क) प्रदे श तहभा ववद्यारम तहको ऩाठ्यक्रभ तथा

ऩाठ्यसाभग्री ववकासका आधाय, प्रवक्रमा य ऺेत्र
तम गनु,य

(ख) ववद्यारम तहको थऩ ऩाठ्यसाभग्री भूल्माङ्कन

गने आधाय य प्रवक्रमा तम गनु,य

(ग) ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्री

ववकासभा

ऩाठ्यसाभग्री

तनभायणको

ऩायदशशयता य प्रबावकारयता कामभ गनु,य

(घ) प्रदे श

ऩाठ्यक्रभ,

सॊ यचना तम गनु,य

(ङ) प्रदे शस्तयभा

4.

ऩाठ्यक्रभ

सै ्ाशन्त्तक
गरयनेछ:-

ऩाठ्यक्रभ

ववकास,

सुधाय

सभन्त्वम प्रवक्रमा सुतनशश्चत गनु।
य

ववकासका

सै्ाशन्त्तक

आधायहरूफाट

तनदे शशत

आधाय:

दे हाम

बई

ऩाठ्मक्रभ

य

अनुसायका
ववकास

(क) सॊ ववधान तथा कानून,
(ख) ववद्यारम

शशऺाको यावष्डम ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩ,

२०७६ को बावना,

(ग) यावष्डम

शशऺा

सयकायको

शजभभेवायी,

नीतत,

शशऺा

२०७६

ऺेत्रका

रातग

(घ) प्रदे श सयकायको शशऺा नीतत,
(ङ) इततहास,

धभय,

दशयन,

आतथयक,

प्राकृततक, साॊस्कृततक ऩरयवेश,

(च) फार सॊ वेग य फार भनोववऻान,

(छ) ऩयभऩयागत ऻान, सीऩ तथा अनुबव,
(ज) ववकासका आधुतनक प्रवृशि,
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रे

प्रदे श

तोकेका

साभाशजक,
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(झ) प्रदे श सयकायका नीतत, सभसाभवमक भुद्दाहरू य

प्रदे शको कानून,

(ञ) ऻानको तफस्ताय तथा सूचना प्रववतध,

5.

ऩाठ्यक्रभको
यहनेछन :-

(ट) जीवनवृशिको आवश्मकता।

सॊयचना:

ऩाठ्यक्रभभा

दे हाम

फभोशजभका

(क) बूतभका खण्ड

(१) ऩरयचम

(२) शशऺाका उद्देश्म:

(अ) यावष्डम तथा प्रादे शशक उद्देश्म
(आ) तहगत उद्देश्म

(इ) कऺागत उद्देश्म

(३) शशऺाको सॊ यचना

(४) शशऺाको भाध्मभ
(५) ऩाठ्यक्रभ ढाॉचा

(६) तहगत सऺभता

(७) ववषमगत ऩाठ्यक्रभका अङकबाय
(८) ऩठन ऩाठनको सभमावतध

(९) तसकाइ सहजीकयण प्रवक्रमा
(१०) ववद्याथी भूल्माङकन

(११) ऩाठ्यक्रभ भूल्माङकन
(१२) कामायन्त्वमन मोजना

(ख) ववषमगत खण्ड

(१) ऩरयचम

(२) तहगत सऺभता

(३) कऺागत तसकाइ उऩरशधध
6
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(४) ववधा वा ववषमवस्तुको ऺेत्र, क्रभ य
ववस्तृतीकयण

(५) शशऺण तसकाइ सहजीकयण प्रवक्रमा
(६) भूल्माङकन प्रवक्रमा
6.

(७) ववशशष्टीकयण तातरका

ऩाठ्यक्रभ ववकासका चयणहरू: ऩाठ्यक्रभ ववकास गदाय दे हामका
चयणहरू अऩनाइनु ऩनेछ :-

(क) आवश्मकता ऩवहचान : सयोकायवारा, ववऻ तथा

प्रमोगकतायको

याम,

सुझाव,

प्रततवक्रमा,

भाग,

अध्ममन, अनुसन्त्धान तथा कानूनरे तनदे श गये का
आधायभा तनदे शनारमफाट तनधाययण बए फभोशजभका
ववतध
(ख)

य

गरयनेछ।
नीततगत

प्रवक्रमा

तनणयम्

अऩनाई

आवश्मकता

ऩवहचान

सॊ वैधातनक

प्रावधान,

ववद्यारम

शशऺाको यावष्डम ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩ २०७६, यावष्डम

शशऺा नीतत, २०७६ रे प्रदे श सयकायको शशऺा

ऺेत्रका रातग तनददयष्ट शजभभेवायी, प्रदे श सयकायको
शशऺासभफन्त्धी नीतत य आवश्मकताका आधायभा

तनणयम गयी ऩाठ्यक्रभ ववकास प्रवक्रमाराई अशघ
(ग)

फढाइनेछ।
ऩाठ्यक्रभ

ववकास्

ऩाठ्यक्रभ

सङगठन,

तसकाइ

सहजीकयण

ववकास

गदाय

साभान्त्मत् उद्देश्म तनधाययण, ववषमवस्तुको छनोट य
वक्रमाकराऩको

छनोट तथा सङगठन, ववद्याथी भूल्माङकन आदद
प्रवक्रमा अऩनाइनेछ।
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(घ)

ऩाठ्यक्रभ स्वीकृतत य कामायन्त्वमन् मस तनदे शशकाभा
बएको व्मवस्था फभोशजभ ववषम सतभततद्वाया ऩेश

बएको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीराई ऩाठ्यक्रभ
ववकास तथा सभन्त्वम सतभततको तसपारयस सवहत
ऩरयषद्भा ऩेश गरयनेछ।सभन्त्वम सतभततफाट ऩेश हुन
आएका ऩाठ्यक्रभ तथा थऩ ऩाठ्यसाभग्री ऩरयषद्रे

तसपारयश सवहत स्वीकृततका रातग प्रदे श सयकाय
7.

सभऺ ऩेश गनेछ।

ऩाठ्यक्रभ अद्यावतधक तथा ऩरयभाजयन य ऩरयवतयन: ऩाठ्मक्रभ
अध्मावतधक तथा ऩरयभाजयन य ऩरयवतयन दे हाम अनुसाय गनुय ऩनेछ:-

(क) साभाशजक आवश्मकता, सभसाभवमक ऩरयशस्थतत एवभ

सभफशन्त्धत ववषम ऺेत्रका तथ्म, तथ्माङक य सूचनाभा
बएको ऩरयवतयनका आधायभा तनदे शनारमरे ऩाठ्यक्रभ
अद्यावतधक गनेछ।

(ख) तनदे शनारमरे

ऩरयषदफाट सै ्ाशन्त्तक सहभतत तरई

तनभनतरशखत आधायभा ववषम सतभततफाट तनणयम गयी
ऩाठ्यक्रभ ववकास गनय सक्नेछ्(१) दे शको

याजनीततक,

साॊस्कृततक

आतथयक,

रगामतका

सभसाभवमक ऩरयवतयन,

साभाशजक,

ऺेत्रभा

बएका

(२) ववऻान प्रववतध तथा ऩेसा व्मवसामको ऺेत्रभा

स्थावऩत नमाॉ आववष्काय वा खोज,

(३) ऐन कानून अनुसाय स्थावऩत नमाॉ भान्त्मता,
(४) ववषमगत साभान्त्म ऩरयभाजयन वा सुधाय,
(५) प्रदे शका आवश्मकता।

8

खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क ५(अ) प्रदे श याजऩत्र बाग ३ तभतत २०७७।०२।२८

(ग) अद्यावतधक तथा ऩरयभाजयन गरयएका ऐशछछक ववषमका

ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्री

प्रदे श

सयकायफाट

स्वीकृतत ऩश्चात तनदे शनारमरे कामायन्त्वमनभा रानेछ।

(घ) ऩाठ्यक्रभ ऩरयभाजयन गदाय ऩाठ्मक्रभको प्रततस्थाऩन वा

आभूर ऩरयवतयन गरयने छै न ।

तय ऩाठ्मक्रभ कामायन्त्वमन बएको साभान्त्मतमा

ऩाॉच वषय ऩूया बएऩतछ ऩाठ्यक्रभभा ऩुनयावरोकन गयी
आवश्मकता अनुसाय ऩरयभाजयन य ऩरयवतयन गनय मसरे
फाधा ऩाये को भातनने छै न।

(ङ) ऩाठ्यक्रभ

ववकास, अद्यावतधक तथा ऩरयभाजयन य

ऩरयवतयन सभफन्त्धी कामय गदाय ऩरयछछे द-५ फभोशजभको
प्रवक्रमा अऩनाइनेछ।

(च) नमाॉ

तथा

ऩरयभाशजयत

ऩाठ्यक्रभको

रातग प्रफोधीकयण गरयनेछ।

कामायन्त्वमनका

(छ) नमाॉ तथा ऩरयभाशजयत ऩाठ्यक्रभ रागू गनुऩ
य ूव य ऩयीऺण

गरयनेछ।

(ज) ववकतसत तथा ऩरयभाशजयत ऩाठ्यक्रभराई सभफशन्त्धत

ववषम ववऻफाट आवश्मकतानुसाय भूल्माङकन गयाई
ऩृष्ठऩोषण तरन सवकने छ।
ऩरयछछे द -३

शैऺशणक साभग्री ववकास, अद्यावतधक, ऩरयभाजयन य ऩरयवतयन सभफन्त्धी
व्मवस्था
8.

शैऺशणक

प्रवक्रमाराई

साभग्री

ववकास:

प्रबावकायी

तनदे शनारमरे

फनाउनका

साभग्रीहरू ववकास गनय सक्नेछ:9

रातग

तसकाइ

दे हामका

सहजीकयण
शैऺशणक
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(क) ऐशछछक ववषमका ऩाठ्यऩुस्तक,
(ख) शशऺक सहमोगी तनदे शशका,
(ग) शशऺक स्रोत साभग्री,
(घ) अभ्मास ऩुशस्तका,

(ङ) अऩाङगता य सभावेशीकयणका रातग उऩमोगी

साभग्री,

(च) तसकाइ

9.

सहजीकयणका

रातग

ठातनएका अन्त्म सहमोगी साभग्रीहरू।

आवश्मक

शैऺशणक साभग्री अद्यावतधक तथा ऩरयभाजयन: (१) शैऺशणक साभग्री
अद्यावतधक तथा ऩरयभाजयन गदाय दे हामका ऩऺभा ध्मान ददइनेछ् –
(क) सभसाभवमक तथ्माङक,

(ख) भहत्वऩूण य घटना वा व्मशक्तको नाभ, ऩद, सभम

य तभतत,

(ग) भुरणगत

त्रुवटहरू,

तथा

व्माकयणगत

य

सभऩादनगत

(घ) नमाॉ कीततयभान, प्रवतयन, अनुसन्त्धानका तनष्कषय,

आतधकारयक सूचना य सुझाव,

(ङ) सॊ ववधान, ऐन य तनमभभा बएका ऩरयवतयन,
(च) प्रदे श कानून,

(छ) ऩाठ्यक्रभरे तनददयष्ट गये का ववषमवस्तु,
(ज) अन्त्म अनुसाङतगक ऩरयवतयन,

(२) ऩाठ्यक्रभ ऩरयभाजयन बएऩतछ शैऺशणक साभग्रीभा

सभेत ऩरयभाजयन गरयनेछ।

(३) शैऺशणक साभग्री ऩरयभाजयन गदाय कामयदर भापयत

गरयनेछ।
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(४) ववकतसत शैऺशणक साभग्रीराई सभफशन्त्धत ववषमका

ववऻफाट भूल्माङकन गयाई ऩृष्ठऩोषण तरन सवकनेछ।

(५) ऩरयभाशजयत य नमाॉ शैऺशणक साभग्रीको आवश्मकता

अनुसाय अनुकूरन, अनुवाद य प्रफोधीकयण गरयनेछ।
(६)

ऩरयभाजयन,

शैऺशणक

ऩरयवतयन,

साभग्री

अनुकूरन

ववकास,
य

अद्यावतधक

अनुवादका

थऩ

तथा

ऩऺ

तनदे शनारमद्वाया तनधाययण गये फभोशजभ हुनेछ।
ऩरयछछे द -४

ऩाठ्मक्रभ तथा ऩाठ्मसाभग्री ऩयीऺण य प्रफोधीकयण
10.

ऩाठ्यक्रभ

तथा

तनदे शनारमफाट

ऩाठ्यसाभग्रीको
ववकास

ऩयीऺण

गरयएका

य

प्रफोधीकयण:

ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्रीहरूराई दे हाम अनुसाय ऩयीऺण तथा प्रफोधीकयण
गरयनेछ:-

(क) तनदे शनारमफाट

ववकास

गरयएका

ऩाठ्यक्रभ

तथा ऩाठ्यसाभग्री कामायन्त्वमनभा ल्माउनु ऩूव य
आवश्मकता

सवकनेछ।मसयी

अनुसाय

ऩयीऺण

ऩयीऺण
गदाय

गनय

ववद्यारम

छनोटको आधाय तनदे शनारमको तसपारयसभा
भन्त्त्रारमरे तनधाययण गये फभोशजभ हुनेछ।

(ख) ववकास,

ऩरयवतयन

वा

ऩरयभाजयन

बएको

ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्री शैशऺक सत्र सुरु
हुनऩु ूव य प्रफोधीकयण गनय सवकनेछ।
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(ग) प्रफोधीकयणराई

व्मवशस्थत

गनय

आवश्मक

स्रोतसाभग्री वा प्रफोधीकयण साभग्री ववकास गनय
सवकनेछ।

ऩरयछछे द-५

ऩाठ्यक्रभ ववकास तथा भूल्माङ्कन ऩरयषदको गठन, काभ, कतयव्म य
अतधकाय
11.

ऩाठ्यक्रभ ववकास तथा भूल्माङ्कन ऩरयषदको गठन: (१) प्रदे श

तहको ऩाठ्यक्रभ तनभायण तथा भूल्माङ्कन गने तथा नीतत तनधाययण
गनयका रातग दे हाम फभोशजभ ऩाठ्यक्रभ ववकास तथा भूल्माङकन
ऩरयषद यहनेछ:-

(क) भन्त्त्री, भन्त्त्रारम
(ख) प्रदे श नीतत तथा मोजना

आमोगको सदस्म (शशऺा हेने)

(ग) सशचव, भन्त्त्रारम

-अध्मऺ
-सदस्म
-सदस्म

(घ) प्रदे श ववश्वववद्यारम (उऩरधध

बएसभभ) य उऩरधध नबएका

सॊ घीम ववश्वववद्यारमका प्राध्माऩक
तथा शशऺकभध्मेफाट कभतीभा

एकजना भवहरा सवहत अध्मऺफाट
भनोनीत तीनजना

-सदस्म

(ङ) भहाशाखा प्रभुख, भन्त्त्रारम (शशऺा हेने) -सदस्म
(च) तातरभ प्रभुख, शशऺा तातरभ केन्त्र
(छ) कभतीभा एक जना भवहरा सवहत

अध्मऺरे भनोनीत गये का शशऺाववद
12

-सदस्म
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दुई जना

-सदस्म

(ज) तनदे शक, तनदे शनारम

-सदस्म-सशचव

(२) अध्मऺको तनदे शनभा सदस्म सशचवरे ऩरयषद्को

वैठक फोराउनेछन।

(३) ऩरयषद्को फैठकसभफन्त्धी कामयववतध ऩरयषद आपैरे

तनधाययण गये फभोशजभ हुनछ
े ।
12.

(४) भनोनीत ऩदातधकायीको ऩदावतध चाय वषयको हुनेछ।

ऩाठ्यक्रभ ववकास तथा भूल्माङ्कन ऩरयषद्को काभ, कतयव्म य
अतधकाय: (१) ऩाठ्यक्रभ ववकास तथा भूल्माङ्कन ऩरयषद्को काभ,
कतयव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) प्रदे शतबत्रका ववद्यारमभा रागू गरयने ऐशछछक

ववषमका ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩुस्तक तनभायण
गने सभफन्त्धभा नीतत तनधाययण गने,

(ख) आवश्मकतानुसाय

ऩाठ्यक्रभ तनभायणका रातग

ववषम सतभतत गठन गने,

(ग) ऩाठ्यक्रभ

स्वीकृततका

(घ) ऩाठ्यक्रभ

ऩरयभाजयनको

सभऺ ऩेश गने,
स्वीकृत गने,

(ङ) ऩाठ्यऩुस्तक

रेखन,

रातग
नीतत
स्वीकृतत

प्रदे श

सयकाय

तथा

प्रवक्रमा

तथा

सभफन्त्धभा नीतत तनधाययण गने,

प्रमोग

(च) ऩाठ्यऩुस्तक रेखन सभफन्त्धभा ऩारयश्रतभक य

ववतयण सभफन्त्धभा कामयनीतत तनधाययण गने,

(छ) ऩाठ्यऩुस्तक स्वीकृत गने,
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(ज) स्वीकृत

ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यऩुस्तक

भूल्माङकन गयी आवश्मकतानुसाय सॊ शोधनका
रातग प्रदे श सयकाय सभऺ तसपारयस गने,

(झ) ऩाठ्यक्रभको ववकास तथा त्मसको गुणस्तयको

सभफन्त्धभा आइऩने अन्त्म काभको आवश्मक
तनणयम गने।

(२) ऩरयषद्रे आवश्मकता अनुसाय आफ्नो काभ, कतयव्म
य अतधकाय तनदे शनारमराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ।
ऩरयछछे द-६

सतभततहरूको गठन, काभ, कतयव्म य अतधकाय
13.

ऩाठ्यक्रभ ववकास सभन्त्वम सतभतत गठन: (१) प्रदे शको ऩाठ्यक्रभ

य ऩाठ्यसाभग्रीभा एकरूऩता, रभफीम तथा सभतरीम सभफन्त्ध य
सभन्त्वम कामभ गनय गयाउन दे हाम अनुसायको ऩाठ्यक्रभ ववकास
तथा सभन्त्वम सतभततको गठन गरयनेछ:-

(क) तनदे शक, तनदे शनारम

–अध्मऺ

(ख) भहाशाखा प्रभुख, भन्त्त्रारम(शशऺा हेने) –सदस्म
(ग) सभफशन्त्धत ववषम सतभततका

सदस्म-सशचवहरू

–सदस्म

(घ) शशऺा तातरभ केन्त्रका प्रभुख

वा प्रतततनतध

–सदस्म

(ङ) तनदे शनारमको सभऩादन तथा

प्रकाशन कामय गने शाखाको
अतधकृत नवौँ/दशौँ

अतधकृत

(२)

मस

तथा

सतभततभा

अन्त्म

आवश्मकतानुसाय

ववशेषऻहरू
14

आभन्त्त्रण

–सदस्म-सशचव
तनदे शनारमका
गनय

सवकने
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छ।ववशशष्टीकयण तातरका ववकास सभफन्त्धी कामय गने फैठकभा

प्रदे श यावष्डम ऩयीऺा फोडयको अतधकृत प्रतततनतधराई आभन्त्त्रण गनय
सवकने छ।

(३) मस सतभततको फैठक अध्मऺको तनदे शन फभोशजभ

सदस्म-सशचवरे फोराउने छ।

(४) सभन्त्वम सतभततरे ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीको

ववषमवस्तु, बाषा, शचत्र, तडजाइन आददभा एकरूऩता ल्माई भुरणीम

प्रतत तमाय गने कामयका रातग बाषा ववऻ, ववषम ववऻ य करा ववऻ
सवहतको सभऩादन उऩसतभतत गठन गनय सक्नेछ।
(५)

मस

सतभततको

फैठक

व्मवस्थाऩन

य

तनणयम

कामायन्त्वमन गनयका रातग ऩेस गने शजभभेवायी सदस्म सशचवको
हुनेछ।

(६) ववषम

सतभततफाट अशन्त्तभ

रूऩ प्रदान गरयएका

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीराई ऩाठ्यक्रभ ववकास तथा सभन्त्वम

सतभततरे भूल्माङ्कन गयी ऩाठ्यक्रभ भूल्माङ्कन ऩरयषद्भा ऩेश हुन

आएका ऩाठ्यक्रभ ऩाठ्यसाभग्रीहरु ऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदे श
14.

सयकायफाट स्वीकृत बएऩतछ कामायन्त्वमन गरयने छ।

ऩाठ्यक्रभ ववकास तथा सभन्त्वम सतभततको काभ, कतयव्म य
अतधकाय:

ऩाठ्यक्रभ

ववकास

तथा

सभन्त्वम

कतयव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

सतभततको

काभ,

(क) सभफशन्त्धत ववषम सतभततरे ऩेस गये को ऩाठ्यक्रभ

य

अन्त्म

ऩाठ्यसाभग्री

अध्ममन

गयी

गनुऩ
य ने बएभा आवश्मक छरपर गने,

(ख) हये क

ववषमका

सभतरीम
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ऩाठ्यक्रभको
तभरे

सुधाय

रभफीम

नतभरे को

हेने

य
य
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नतभरेको बए सभफशन्त्धत ववषम सतभतत, रे खक
य रे खक सभूहराई तभराउन रगाउने,

(ग) एक

ववषम

य

अको

ववषमफीच

दोहोरयएको मवकन गने,

ववषमवस्तु

(घ) हये क तह य ववषमको ऩाठ्यक्रभ ढाॉचा (ववषम,

ऩाठ्यबाय,

ऩूणायङक

आदद)

तनधाययण

गयी

स्वीकृततका रातग तनदे शनारम भापयत ऩरयषद्भा
तसपारयस गने,

(ङ) आवश्मकता ऩवहचान गयी ऩठन ऩाठन गयाउन

सवकने

ववतबन्त्न

ववषम

तनदे शनारमभा ऩेस गने,

तनधाययण

गयी

(च) ऩठन ऩाठनका रातग कुनै ववषम तनधाययण गदाय

बौततक सुववधा, उऩरधध जनशशक्त, शशऺक
तातरभ, भूल्माङकन व्मवस्था य कामायन्त्वमन
प्रवक्रमा

सवहतको

जस्ता

सफै

प्रततवेदन

ऩरयषदभा ऩेस गने,

(छ) रे खक

वा

कामयदररे

ऩऺराई

सभेटेय

तनदे शनारम
तमाय

ऩायी

याम

भापयत
ववषम

सतभततभा प्रवक्रमागत रूऩभा छरपर बई ऩेस

बएका ऩरयषदभा ऩेस गनुय नऩने ऩाठ्यसाभग्री
स्वीकृततका रातग तनदे शनारम भापयत भन्त्त्रारम
सभऺ तसपारयस गने,

(ज) तनदे शनारम वा केन्त्रफाट ववकतसत साभग्रीको

ववषमवस्तु सभऩादन, बाषा सभऩादन, भुरणीम
प्रतत तमायी सभफन्त्धी कामय गने, गयाउने,
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(झ) ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीको ऩयीऺण तथा

15.

ववषम

सतभततको

प्रफोधीकयण गनय रगाउने।
गठन:

(१)

ऩाठ्यक्रभ

य

ऩाठ्यसाभग्रीराई

ववषमवस्तुगत वैधता प्रदान गनय ववषम अनुसाय दे हाम फभोशजभ
ववषम सतभततको गठन गरयनेछ्-

(क) तनदे शकको तसपारयसभा भन्त्त्रारमरे

भनोनीत गये को सभफशन्त्धत ववषमऺेत्रभा
कभतीभा दश वषयको अनुबव हातसर
गये को ववशशष्ट ववद्वान वा प्राध्माऩक

–अध्मऺ

(ख) तनदे शनारमको सभफशन्त्धत शाखा प्रभुख -सदस्म
(ग) सभफशन्त्धत ववषमको ववऻभध्मेफाट

तनदे शकफाट भनोनीत गये को एकजना

(घ) ववश्वववद्यारम वा साभुदावमक

-सदस्म

क्माभऩसका सभफशन्त्धत ववषमभा

कभतीभा ऩाॉच वषय अध्माऩन अनुबव
प्राप्त व्मशक्तहरू भध्मेफाट ववषम

सतभततरे भनोनीत गये को एक जना

–सदस्म

(ङ) ववद्यारम तहभा सभफशन्त्धत ववषमभा

अध्माऩनयत स्थामी शशऺकभध्मेफाट
कभतीभा एक जना भवहरासवहत

तनदे शकफाट भनोनीत गये का दुईजना

–सदस्म

(च) तनदे शकरे तोकेको सभफशन्त्धत

शाखाको अतधकृतस्तय सातौ/आठौं –सदस्म-सशचव

(२) ववषम सतभततको फैठकभा ववषमको प्रकृतत हेयी

फढीभा तीन जनासभभ ववषम ववऻराई आभन्त्त्रण गनय सवकनेछ।
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(३) ववषम सतभततको फैठकभा आवश्मकतानुसाय तनदे शक

ऩमयवेऺकको रूऩभा सहबागी हुन सक्नेछन।
(४)

ववषमगत

ववशशष्टीकयण

कामभ

गनय

आवश्मक

दे शखएभा ववषम सतभतत थऩघट गनय सवकनेछ।ववषम सतभतत थऩघट
हुॉदा ववषम सतभततरे कामय सभऩादन गनुऩ
य ने ववधागत ववषमहरूको
कामय ऺेत्र तनदे शनारमरे तनधाययण गये फभोशजभ हुनेछ।
(५) ववषम

सतभततका

भनोनीत

ऩदातधकायीको

ऩदावतध

साभान्त्मतमा चाय वषयको हुनेछ।तनदे शनारमरे आवश्मक ठानेभा
16.

ऩुन्भनोनमन गनय सक्नेछ।

ववषम सतभततको काभ, कतयव्म य अतधकाय: (१) ववषम सतभततको
काभ, कतयव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) ववषम सतभततभा ऩेस हुन आएका ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्रीको

प्रबावकारयता,

वैधता

सभग्र अध्ममन गने,

(ख) स्थानीम

तहफाट

तारभेर,

गुणस्तयीमता,

रगामतका

प्राप्त

आधायभा

प्रततवेदन,

शशऺक

कामयशाराको सुझाव तथा केन्त्ररे तमाय ऩाये का

अन्त्म प्रततवेदन अनुसाय उक्त साभग्री तमाय बए
नबएको मवकन गने,

(ग) ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्रीको

ऩयीऺणफाट

प्राप्त बएका सुझाव अनुसाय सभफशन्त्धत साभग्री
तमाय बए नबएको मवकन गने,

(घ) आवश्मकतानुसाय

ववशेषऻको याम तरने,

(ङ) रे खक/रेखक

सभूह

सभफशन्त्धत
य

भस्मौदा

ववषमका
रेखन

कामयदररे ऩेस गये का ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्री
18
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सॊ शोधन गनुऩ
य ने बएभा रे खक/रे खक सभूह य
कामयदरराई सॊ शोधन गनय रगाउने य अशन्त्तभ
रूऩ ददने,

(च) सभफशन्त्धत

साभग्रीको ववषमवस्तुगत वैधताका

फाये भा भत फाशझएभा सभफशन्त्धत ववऻको याम

सल्राह सभेत तरई अशन्त्तभ तनणयमका रातग
आवश्मक

प्रवक्रमा

अशघ

फढाउन

ऩाठ्यक्रभ

ववकास तथा सभन्त्वम सतभततभा ऩेस गने,

(छ) सभफशन्त्धत

ववषमका

ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्रीका सभफन्त्धभा ऩाठ्यक्रभ ववकास

तथा सभन्त्वम सतभततरे तनददयष्ट गये फभोशजभको
ऩृष्ठऩोषण सॊ रग्न गयी साभग्रीभा सुधाय गने,

(ज) तनदे शनारमद्वाया तोवकएका अन्त्म कामय गने।

(२) ववषम सतभततको फैठक/कामयशारा फोराउने, अतबरेख

याख्ने, प्रततवेदन ददने य ववषम सतभततका तनणयम कामायन्त्वमन गने

व्मवस्था तभराउने शजभभेवायी सभफशन्त्धत सतभततका सदस्म-सशचवको
हुनेछ।

(३)

सभफशन्त्धत

ववषमको

ववषमवस्तु

सभफन्त्धी

आतधकारयकता य प्रभाशणकताको रातग सभफशन्त्धत शाखा य ववषम
सतभतत शजभभेवाय हुनेछन।

(४) सतभततको फैठक सभफन्त्धी कामयववतध सतभतत आपैरे

17.

तनधाययण गनेछ।
ऩारयश्रतभक

तथा

(१) तनदे शशकाभा

प्रतततरवऩ

अतधकाय

उल्रेख बएका

ववतबन्त्न

सभफन्त्धी

व्मवस्था्

सतभतत, कामयदर,

ऩरयषद्भा सॊ रग्न व्मशक्तहरूराई मस तनदे शशकाभा उल्रे ख बएका
ऩरयषद,

ववतबनन

सतभतत,

उऩसतभतत,
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स्रोतव्मशक्त,

सभीऺक,

सहबागी,

रे खक,

सभऩादक,

भूल्माङकनकताय य ऩरयभाजयनकतायराई तोवकएको कामय सभऩन्न
गये ऩतछ अनुसूची-१ अनुसायको ऩारयश्रभीक तथा बिा उऩरधध
गयाइने छ।

(२)

कामयदर/रे खक/रेखक

सभूहद्वाया

रे शखएका

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीको प्रतततरवऩ अतधकाय तनदे शनारमभा
तनवहत यहने छ।त्मसको अद्यावतधक तथा ऩरयभाजयन वा ऩरयवतयन
आदद कामय तनदे शनारम आपैँरे गनय सक्नेछ।
ऩरयछछे द - ७

कामयदर तथा सतभततहरूको कामयववतध सभफन्त्धी व्मवस्था
18.

ऩाठ्यक्रभ
(१)

तथा

ऩाठ्यक्रभ

ऩाठ्यसाभग्री

तथा

ऩाण्डुतरवऩ

ऩाठ्यसाभग्री

ववकास,

तमायी

कामयदर:

अद्यावतधक

तथा

ऩरयभाजयन य ऩरयवतयन सभफन्त्धी कामयको ऩाण्डुतरवऩ तमायीका रातग
ववषम ऺेत्रराई सभेट्ने गयी तनदे शनारमरे फढीभा ऩाॉच जनासभभ
यहेको ऩाण्डुतरवऩ तमायी कामयदर गठन गनुय ऩनेछ।

(२) ऩाण्डुतरवऩ तमायी कामयदरको काभ, कतयव्म य

अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :(क) नमाॉ

ऩाठ्यक्रभ

य

ऩाठ्यसाभग्री

ववकास,

अद्यावतधक तथा ऩरयभाजयन य ऩरयवतयन सभफन्त्धी
कामय सभऩादन गदाय दपा ६ भा उशल्रशखत

प्रावधानराई आधाय तरई कामयमोजना सवहतको
ववषम ऺेत्र तनधाययण गने,

(ख) नमाॉ ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्री ववकास गदाय
ववद्यारम तहका ऩाठ्यक्रभको
सभतरीम
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सभफ्ताको

रभफीम तथा

तुरनात्भक

अध्ममन
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तातरका फनाई अध्ममन गने य अद्यावतधक तथा
ऩरयभाजयन

ववषमवस्तुगत

एवभ

ऩरयवतयनका

स्तयीकयणको

रातग

आधाय

गने य ऩाण्डुतरवऩ तमाय गने,

तनधाययण

(ग) ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री ऩरयभाजयन तथा
ऩरयवतयन

गदाय

प्राप्त

याम

सुझाव

सभेतका

आधायभा ऩाण्डुतरवऩभा सुधाय गने,

(घ) ऩाण्डुतरवऩभा सुधाय गदाय कामायन्त्वमनभा यहेका
भौजुदा

व्मवस्था,

ऩरयभाशजयत

व्मवस्था

य

ऩरयवतयनको औशचत्म एवभ कायण सवहतको
ऩुस्याइौः तातरका फनाउने,

(ङ) ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीभा सभावेश बएका
ववषमवस्तुको

आतधकारयकता

तथा

प्रतततरवऩ

ववकास

प्रवक्रमाभा

अतधकाय सभफन्त्धी सहभतत सुतनशश्चत
(३)

ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्री

गने ।

ववषमको प्रकृतत हेयी ववतबन्त्न सॊ स्था एवभ तनकामको ऩृष्ठऩोषण
तरन सवकनेछ।मसका रातग सभफशन्त्धत सॊ स्था एवभ तनकामराई

प्रवक्रमाभा सहबागी गयाएय वा ववकतसत साभग्रीभा ऩृष्ठऩोषण तरएय
अशन्त्तभ रूऩ ददन सवकनेछ।

(४) तनदे शनारमरे कामयदरभा सॊ रग्न व्मशक्तका रातग

आवश्मकता अनुसाय अतबभुखीकयण गनय सक्नेछ।

(५) ऩरयषद्रे यावष्डम ऩाठ्मक्रभ प्रारूऩ, ववद्यारम तहको

ऩाठ्मक्रभ

य

अनुसूची-२

भा

उल्रेख

बएका

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩुस्तक ववकास गनय सक्नेछ।

ववषम

ऺेत्रभा

(६) तनदे शनारमरे ऩरयषद्को स्वीकृतत तरई आवश्मकता

अनुसाय अनुसूचीहरु हेयपेय गनय सक्नेछ।
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19.

शशऺक

कामयशारा:

(१)

ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्रीका

ऩाण्डुतरवऩराई ववश्रे षण गनय दे हामका आधायभा सभफशन्त्धत ववषम

शशऺक, ऩाठ्यक्रभ ववऻ, ववषम ववऻ य तनदे शनारमका अतधकृत
सवहतको कामयशारा आमोजना गरयनेछ्(क) सभफशन्त्धत

साभग्री

ऩाठ्यक्रभ

नबएको मवकन गने,

(ख) सभफशन्त्धत

साभग्री

तसकाइ

अनुरूऩ

प्रवक्रमाका दृवष्टरे उऩमुक्त बए

बए

सहजीकयण
नबएको

ववश्रे षण गने,

(ग) सभफशन्त्धत तह, कऺाका ववद्याथीको स्तय य
आवश्मकता

अनुसाय

बए

आधायभा भूल्माङकन गने,

(घ) ऩठनऩाठनका

दृवष्टरे

नबएको

तथ्मका

सान्त्दतबयकता,

व्मवहारयकता, प्रबाव य औशचत्मको ऩवहचान य
ववश्रे षण गने,

(ङ) शैऺशणक अध्ममन अध्माऩनका दृवष्टरे उऩमुक्त
बए नबएको मवकन गने,

(२) शशऺक कामयशाराभा आवश्मकता अनुसाय सभफशन्त्धत

तहका ववद्याथीराई सभेत सहबागी गयाइनेछ।
(३)

कामयशारारे

ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्रीका

ववषमवस्तुका अततरयक्त आकाय, ऩृष्ठ सङ्ख्मा, बाषा, शैरी, शचत्र,

रे-आउट आददको सुधायका सभफन्त्धभा ववषम सतभततभा याम
20.

सवहतको प्रततवेदन ऩेस गनेछ।
साभग्री

भूल्माङ्कन:

साभग्रीको

भूल्माङ्कन

फभोशजभका कामयहरू गयाउन सवकनेछ:-
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(क) तनदे शनारमरे ववकास गये को ऩाठ्यक्रभ तथा

ऩाठ्यसाभग्रीको

आपै वा ववषमगत ववऻद्वाया

भूल्माङकन गनय य गयाउन सक्नेछ,

(ख) भूल्माङकन

गदाय

सभफशन्त्धत

साभग्री

रेखन

कामयभा सहबागी नबएका सभफशन्त्धत ववषमका
ववऻफाट गयाइनेछ।
ऩरयछछे द-८

ववऻसूची तथा रेखन सभफन्त्धी व्मवस्था
21.

ववऻसूची (योस्टय) तमाय गने: तनदे शनारमरे दे हाम फभोशजभका
कामयको रातग ववऻसूची तमाय गनेछ:(क) तनदे शनारमरे

ऩाठ्यसाभग्रीको

ववकास,

अद्यावतधक तथा ऩरयभाजयन य ऩरयवतयन कामयराई
च ुस्त य दुरुस्त फनाउन,

(ख) तनदे शनारमरे

रे खन/ऩाण्डुतरवऩ

सञ्चारन

आवश्मकताका

तमायी,

कामयशारा, भूल्माङकन तथा प्रफोधीकयण कामय

22.

गदाय

ववऻसूचीफाट ववऻ ऩरयचारन गनय।

आधायभा

ववऻको मोग्मता य अनुबव: (१) ववऻको मोग्मता दे हाम फभोशजभ
हुनेछ्-

(क) मोग्मता्

स्नातक

आधायबूत

तह

य

तहका

भाध्मतभक

रातग

कभतीभा स्नातकोिय तह उिीणय,

कभतीभा

तहका

रातग

(ख) अनुबव् कभतीभा ऩाॉच वषयको शशऺण, प्रशशऺण

य अनुसन्त्धान (सभफशन्त्धत तह य ववषम ऺेत्रको
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रे खन कामयको अनुबवराई ववशेष प्राथतभकता
ददइने)।

(२) कामय सभऩादन गने प्रमोजनका रातग भन्त्त्रारम य

भन्त्त्रारम अन्त्तगयतका जनशशक्तको हकभा मो तनदे शशकाको प्रावधान
रागू हुने छै न।
उऩरधध

(३) कुनै ववषम वा ऺेत्रभा तोवकएको मोग्मता बएका ववऻ

सक्नेछ।

हुन

नसकेभा

तनदे शनारमरे

आवश्मक

तनणयम

गनय

(४) सभान मोग्मता ऩुगेका भध्मेफाट छनोट गनुय ऩये भा

अनुबव प्राप्त व्मशक्तराई प्राथतभकता ददइने छ।

(५) ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री सभफ् कामयसभऩादन

गने प्रमोजनाथय ववऻसूचीभा सभावेश हुनका रातग तनदे शनारमरे

दयखास्त आह्वान गनेछ।ववऻसूचीभा सभावेश हुन चाहने व्मशक्तरे
दे हाम फभोशजभका कागजात सॊ रग्न गयी तनवेदन गनुय ऩनेछ्-

(क) प्रचतरत दयको हुराक वटकट सभेत टाॉसी
यीत ऩुगेको तनवेदन,

(ख) व्मशक्तगत वववयण
(ग)

तोवकए फभोशजभको उऩातधको प्रभाण ऩत्रको

(घ)

नेऩारी नागरयकताको प्रभाशणत प्रतततरवऩ,

(ङ)

ु वको ऩत्र,
प्रततरवऩ य कामायनब

तनदे शनारमद्वाया

तोवकएको

गरयएको प्रस्ताव।

ढाॉचाभा

तमाय

(६) तनदे शनारमरे

तनदे शशका फभोशजभको व्मवस्थाका

(७)

तथा

आधायभा ववऻसूची प्रकाशन गनेछ।
ऩाठ्यऩुस्तक

शशऺक

रे खनका रातग कामयदर गठन गरयनेछ।
24
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(८) गदठत कामयदरभा कुनै सदस्मरे रेखन कामय गनय

नसक्ने जानकायी गयाएभा वा सभझौता फभोशजभ रेखन कामय
नगये भा तनदे शनारमरे तत्कार उक्त सदस्मराई हटाई अको
23.

सदस्म चमन गनय सक्नेछ।

रेखन: (१) रेखन कामय गदाय दे हाम फभोशजभका प्रावधान अन्त्तगयत
यही कामय गनुय ऩनेछ:-

(क) कामयदररे

तनदे शनारमफाट तमाय ऩाये को प्रकाशन

शैरीभा उल्रेख बएका कुयाका अततरयक्त तनभनतरशखत
कुयाभा ववशेष ध्मान ददनु ऩनेछ:(१)

शशऺक,

ववद्याथी

ऩाठ्यक्रभ
गनुऩ
य ने

तथा

य

कामयशारा

ऩाठ्यसाभग्री

अवस्थाभा

भापयत
ऩयीऺण

आवश्मकतानुसाय

कामयदरका सदस्मराई सहबागी गयाउन
सक्नेछ।

(२) ऩाठ्यक्रभका सभफशन्त्धत तसकाइ उऩरशधधहरू
प्रत्मेक

ऩनेछ।

ऩाठको

तसयानभा

हुन ु

उल्रेख

(ख) नमाॉ ववषमको ऩाण्डुतरवऩ ववषम सतभततफाट स्वीकृत

हुनऩु ूव य

आवश्मक

ऩये भा

तनदे शनारमरे

ववशेषऻफाट भूल्माङकन गयाउन सक्नेछ।

ववषम

ु न्त्दा
(ग) तनदे शनारमरे साभान्त्मत् शैशऺक सत्र रागू हुनब

अशघल्रो आतथयक वषयतबत्रै नमाॉ शैऺशणक साभग्री तमाय
गनुय ऩनेछ।

(घ) ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री ववकास गदाय प्रमोग गने

बाषा तनदे शनारमरे तनधाययण गये फभोशजभ हुनेछ।
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(ङ) कामयदर/रे खक

सभूहरे

ऩाठ्यक्रभ

तथा

ऩाठ्यसाभग्रीको भस्मौदा ऩाण्डुतरवऩ हाडय कऩी तथा इ-

प्रतत (दुवै रूऩभा) ऩेस गनुय ऩनेछ । प्रववतधभा आएको
ऩरयवतयन

अनुसाय

मस

सभफन्त्धी

थऩ

प्रावधान

आवश्मक बएभा तनदे शनारमरे जानकायी गयाउनेछ।

(च) कुनै

रेखक

वा

प्रकाशकको

रेख

कृतत

वा

ऩाठ्यऩुस्तकभा याख्नु ऩये भा रेखक वा प्रकाशकसॉग
ऩूव य स्वीकृतत तरने काभ कामयदर/रे खक सभूहको
हुनेछ।स्वीकृततको

प्रभाण तनदे शनारमभा ऩेस गनुय

ऩनेछ।ऩाठ्यसाभग्रीभा सभावेश बएका रे ख वा कृतत
फाऩत तनदे शनारमरे
24.

ऩाण्डुतरवऩ

छै न।

भूल्माङ्कन:

(१)

ऩारयश्रतभक उऩरधध गयाउने

ऩाण्डुतरवऩ

दे हामका आधायहरू अवरभफन गरयने छ :(क) ऩाठ्यक्रभको

उद्देश्म,

भूल्माङकन
सऺभता

य

गयाउॉदा
तसकाइ

उऩरशधध,

(ख) ववद्याथीको रुशच, स्तय य कऺा,

(ग) ऩाठ्यवस्तु वा ववषमवस्तुको उऩमुक्तता, प्रस्तुतत

य बाषाशैरी,

(घ) सभावेशीता य फार भैत्रीऩनको सान्त्दतबयकता,
(ङ) ववषमवस्तुको सभसाभवमकता,

(च) नेऩारी जनजीवनसॉगको अन्त्तयसभफन्त्ध,
(छ) ववषमवस्तुभा

सभाववष्ट

तथ्म,

तथ्माङक

सूचनाको वैधता,

(ज) वक्रमाकराऩभुखी ववषमवस्तुको चमन,

(झ) ऩाठको शशऺणभा स्थानीम साभग्रीको प्रमोग,
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(ञ) ववषमवस्तुभा

तसजयनात्भक,

सीऩभूरक

य

व्मवहारयक ऩऺको सभाववष्टता,

(ट) ववषमवस्तुको सीभा य प्रस्तुततभा एक रूऩता,

(ठ) अभ्मास, वक्रमाकराऩभा ववववधता य स्तयीमता,
(ड) ऩाठ्यवस्तु तथा

ववषमवस्तुराई सहमोग गने

शचत्रको सभावेश य शचत्रको बाषा तनदे श वा
सङकेत,

(ढ) ऩाठ य अभ्मासभा साभञ्जस्म (ऻान, सीऩ य

व्मवहारयक ऩऺ सभेट्ने अभ्मास वा स्वतन्त्त्र
तसकाइ,
(२)

खोज,

सभाधान)।

ऩाठ्यसाभग्रीको

ऩरयमोजना

ऩाण्डुतरवऩ

य

सभस्मा

भूल्माङकन

गयाउॉदा

प्रत्मेक भूल्माङकनकताय, ववषम ववऻफाट गो्म रूऩभा छु टटा छु ट्टै
भूल्माङकन गनुय ऩनेछ।

ऩरयछछे द-९

थऩ ऩाठ्यसाभग्री व्मवस्थाऩन य भूल्माङकन
25.

थऩ ऩाठ्यसाभग्री व्मवस्थाऩन य भूल्माङ्कन सतभततको गठन:

ववतबन्त्न व्मशक्त/रेखक तथा तनजी प्रकाशन गृहफाट प्रकाशशत
साभग्रीहरूराई स्वीकृतत प्रदान गनयका रातग दे हाम अनुसायको थऩ
ऩाठ्यसाभग्री व्मवस्थाऩन तथा भूल्माङ्कन सतभतत यहनेछ :(क) तनदे शक, तनदे शनारम

(ख) भहाशाखा प्रभुख, भन्त्त्रारम

(शशऺा हेने),

(ग) साभुदावमक तथा सॊ स्थागत

ववद्यारमभध्मेफाट कभतीभा
27

–अध्मऺ
–सदस्म

खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क ५(अ) प्रदे श याजऩत्र बाग ३ तभतत २०७७।०२।२८

एकजना भवहरा यहने गयी
तनदे शकफाट भनोनीत
शशऺक दुई जना

–सदस्म

(घ) प्रादे शशक ऩयीऺा फोडयको प्रभुख

वा तनजरे तोकेको अतधकृत

–सदस्म

(ङ) तनदे शनारमको सभफशन्त्धत शाखा

हेने अतधकृतस्तय नवौ/दशौँ

–सदस्म

(च) तनदे शनारमको सभफशन्त्धत शाखा

हेने अतधकृत सातौँ/आठौँ
अतधकृत

26.

–सदस्म–सशचव

थऩ ऩाठ्यसाभग्री व्मवस्थाऩन तथा भूल्माङ्कन सतभततको काभ,

कतयव्म य अतधकाय: (१) थऩ ऩाठ्यसाभग्री व्मवस्थाऩन तथा

भूल्माङकन सतभततको काभ, कतयव्म य अतधकाय दे हाम अनुसाय
हुनेछ:-

(क) ववतबन्त्न

प्रकाशन

गृह

एवभ

व्मशक्त

वा

रे खकफाट भूल्माङकनका रातग ऩेस बएका
साभग्रीहरू

तनमभानुसाय

गयाउने,

भूल्माङकन

गने

(ख) प्रदे श सयकायको स्वीकृत भाऩदण्ड अनुसायको

गुणस्तय,

भूल्म

ऩाठ्यसाभग्रीभा
गयाउने,

रगामतका

यहे

नयहेको

सभग्र

ऩऺ

जाॉचफुझ

गने

(ग) स्वीकृत थऩ ऩाठ्यसाभग्रीको सूची प्रकाशन गनय

तनदे शनारमरे भन्त्त्रारमभा तसपारयस गने,

(घ) भूल्माङकनकतायको

सङ्ख्मा

भाऩदण्ड तनधाययण गने,
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(ङ) तनदे शनारमरे

गयाउने।

तोकेका

अन्त्म

कामय

गने,

(२) सतभततको फैठकभा आवश्मकता अनुसाय फढीभा तीन

जनासभभ ववऻ आभन्त्त्रण गनय सवकनेछ।
(३)

27.

थऩ

ऩाठ्यसाभग्री

व्मवस्थाऩन

तथा

भूल्माङकन

सतभततका भनोनीत ऩदातधकायीको ऩदावतध दुई वषयको हुनछ
े ।

थऩ ऩाठ्यसाभग्री स्वीकृतत गने प्रवक्रमा: थऩ ऩाठ्यसाभग्री स्वीकृतत
गने प्रवक्रमा दे हाम फभोशजभ हुनेछ:-

(क) तनदे शशका स्वीकृत ऩश्चात ऩवहरो ऩटक शशऺा

ववकास

गनेछ।

तनदे शनारमरे

तनवेदन

आधहान

(ख) थऩ ऩाठ्यसाभग्री स्वीकृत गनय चाहने व्मवसामी

तथा

नापाभूरक

तनदे शनारमरे

तोकेको

रेखक/प्रकाशकरे

सभम

सीभातबत्र

रे खकहरूको व्मशक्तगत वववयण सवहत तीन
प्रतत थऩ ऩाठ्यसाभग्री (प्रकाशकरे रेखकको
स्वीकृततसवहत) तनदे शनारमभा ऩेस गनुय ऩनेछ।

(ग) थऩ ऩाठ्यसाभग्री भूल्माङकनका रातग ऩेस गदाय

तनमभअनुसाय याजश्व सभेत फुझाउनु ऩनेछ।

(घ) ववषमवस्तु, अभ्मास, शचत्र, रे आउट, तडजाइन,

आवयण ऩृष्ठ आदद ऩूया गयी ऩेस गरयएको

साभग्री भात्र भूल्माङकनका रातग ऩेस गनुय
ऩनेछ।

(ङ) स्वीकृत बएका थऩ ऩाठ्यसाभग्रीहरूको सूची

तनदे शनारमरे स्वीकृत बएको तीन ददनतबत्र
आफ्नो वेफसाइटभा प्रकाशशत गनेछ।
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28.

थऩ

ऩाठ्यसाभग्रीको

भूल्माङ्कन

सभफन्त्धी

व्मवस्था:

थऩ

ऩाठ्यसाभग्रीको भूल्माङ्कनका रातग दे हाम फभोशजभको व्मवस्था
रागू हुनेछ्-

(क) थऩ ऩाठ्यसाभग्रीको भूल्माङकनसभफन्त्धी कामय

गदाय सभफशन्त्धत शाखाको सभन्त्वमभा गनुय ऩनेछ।

(ख) भूल्माङकनकताय सभफशन्त्धत ववषमभा स्नातकोिय

वा स्नातक गयी कभतीभा ऩाॉच वषयको शशऺण,

प्रशशऺण, अनुसन्त्धान वा अन्त्म सभफशन्त्धत कामय
गये को हुन ु ऩनेछ ।

(ग) सभफशन्त्धत

गये का

ववषमभा स्नातकोिय वा स्नातक

जनशशक्त

प्राप्त

हुन

नसक्ने

तनधाययण गये

फभोशजभ

अवस्थाभा थऩ ऩाठ्यसाभग्री व्मवस्थाऩन तथा
भूल्माङकन सतभततरे
हुनछ
े ।

(घ) कुनै ऩतन रे खक/साभग्री तनभायतारे एकै वषयभा

कुनै

एउटा
29.

एक

प्रकाशन

ववषमको

गृहफाट

उही

भात्र

भूल्माङकनका रातग ऩेस गनुय ऩनेछ।

कऺाभा

साभग्री

ऩाठ्यसाभग्रीको स्वीकृतत अवतध: ऩाठ्यसाभग्रीको स्वीकृतत अवतध

फढीभा चाय वषयका रातग प्रदान गनय सवकनेछ।स्वीकृत प्राप्त अवतध

सभातप्त ऩतछ ऩुन् स्वीकृतत तरन ऩवहराकै प्रवक्रमाभा सभावेश हुन ु
30.

ऩनेछ।

स्वीकृत ऩाठ्यसाभग्री ऩरयवतयन तथा ऩरयभाजयन: स्वीकृतत प्राप्त
ऩाठ्यसाभग्रीराई तथ्म, तथ्माङक तथा सन्त्दबयभा आएको ऩरयवतयन

अनुसाय ऩरयवतयन तथा ऩरयभाजयन गयी ऩुन् स्वीकृत गयाउनु
ऩनेछ।
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ऩरयछछे द-१०
ववववध

31.

32.

प्रकाशन

शैरीको

प्रमोग:

तनदे शनारमफाट

प्रकाशन

हुने

ऩाठ्यसाभग्रीहरूको ववकास गदाय एकरूऩताका रातग तनदे शनारमरे
तमाय गये को प्रकाशन शैरी अवरभफन गरयनेछ।

साभग्री छऩाइ तथा ववतयण: साभग्री छऩाइ तथा ववतयण सभफन्त्धी
व्मवस्था दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :(क) तनदे शनारमफाट

ववकास

तथा

प्रकाशन

बएका

ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीहरूको प्रा्मता अतबवृव्
गनय

य

एकऩटक

प्रकाशन

बएका

साभग्रीराई

आवश्मकता अनुसाय तनयन्त्तय रूऩभा ऩहुॉचतबत्र ल्माई
ु ब
सवयसर
ऺेत्रका

फनाउनका

भुरक,

रातग सयकायी

प्रकाशक

एवभ

तथा

तनजी

ववतयकहरूराई

आवश्मक प्रवक्रमा ऩुर्माई छऩाइ तथा ववतयण गनय
तनदे शनारमरे अनुभतत ददन सक्नेछ।

(ख) भुरक तथा ववतयकरे ऩाठ्यसाभग्री ववकासका रातग

आवश्मक सहमोग गनुय ऩनेछ।

(ग) ऩाठ्ऩुस्तक तथा ऩाठ्यसाभग्रीहरूको भूल्म तनधाययण

गदाय सङ्घीम शशऺा, ववऻान तथा प्रववतध भन्त्त्रारमरे

33.

गये को भूल्मराई आधाय तरन सवकनेछ।

अनुगभनसभफन्त्धी
ऩाठ्यसाभग्रीको

व्मवस्था:

गुणस्तय,

स्वीकृत
भूल्म

ऩाठ्यसाभग्री

रगामतका

प्रमोग

तथा

सभफन्त्धभा

तनदे शनारमरे अनुगभन गनय गयाउन सक्नेछ।अनुगभन सभफन्त्धी
34.

थऩ व्मवस्था तनदे शनारमरे तनधाययण गये फभोशजभ हुनेछ।

ऩाठ्यक्रभ कामायन्त्वमन सभफन्त्धी व्मवस्था: प्रदे श सयकायरे मस
तनदे शशका फभोशजभ तनतभयत ऩाठ्यक्रभ रागू गनेछ।
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35.

प्रचतरत कानून फभोशजभ हुन:े मस तनदे शशकाभा उल्रेख गरयएका
ववषमभा मसै तनदे शशका फभोशजभ य अन्त्म ववषमभा प्रचतरत कानून
फभोशजभ हुनेछ।
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अनुसूची-१

(दपा १७ को उऩदपा (१) सॉग सभफशन्त्धत)
ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्री ववकासका रातग खचय गने आधाय (नभसय)
तस.

शीषयक/ कामयक्रभ

नॊ.
१.

खचय गने नभसय

फैठक, कामयदर, कामयशारा, तातरभ, गोष्ठी य प्रवोधीकयण

१.१

ऩाठ्यक्रभ ववकास तथा भूल्माङ्कन ऩरयषद फैठक बिा

रु.२५००।-

1.2

ववषमगत सतभततको फैठक बिा (ववशशष्ट श्रे णी वा सो

रु.२0००।-

1.३

सभन्त्वम सतभतत, प्राववतधक सतभतत, कामय दर, साभग्री

२.

सयहको अध्मऺताभा फैठक फसेभा)

भूल्माङ्कन सतभतत फैठक बिा

रु.१५००।-

ऩाठ्यऩुस्तक, शशऺक तनदे शशका (भातृ बाषा,अन्त्म बाषासभेत) नमाॉ रेखन ऩारयश्रतभक

२.1

१०० ऩूणायङ्क

२.2

5० ऩूणायङ्क - भाध्मतभक (नमाॉ रेखन, प्रतत ववषम एक

३.

कैवपमत

- भाध्मतभक (नमाॉ रेखन, प्रतत ववषम एक

ऩटक)

ऩटक)

रु.200000।–

रु.125000।–

ऩाठ्यऩुस्तक, शशऺक तनदे शशका (भातृ बाषा,अन्त्म बाषासभेत) ऩरयभाजयन ऩारयश्रतभक

३.1

१०० ऩूणायङ्क ( भाध्मतभक)
(क) अध्मावतधक कामय एकभुष्ट

रु.45000।–

(ख) ६०५ शधद बन्त्दा कभ ऩुनरेखन

रु.70000।–

(ग) ६०५ शधद बन्त्दा फढी

रु.100000।–

३.2

ऩुनरेखन

रु.35000।–
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एक ऩटक

प्रतत ववषम

50 ऩूणायङ्क ( भाध्मतभक)
अध्मावतधक

प्रतत ववषम

एक ऩटक
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(क) ६०५ शधद बन्त्दा कभ ऩुनरेखन

रु.50000।–

(ख) ६०५ शधद बन्त्दा फढी ऩुनरेखन

रु.75000।–

४

फारसन्त्दबय साभग्री, शशऺक स्रोत साभग्री ववकास

रु.40000।–

५

नभुना ऩाठ भूल्माङ्कन (एउटा ववषमभा ४ वटा ऩाठ

रु.१०००।-

६

ववतबन्न ऩाठ्य साभग्रीका रातग सभऩादक सभफन्त्धी कामय

कभतीभा ३ जना ववशेषऻफाट भूल्माङ्कन हुन)े

Professional group फाट काभ गयाउनु ऩदाय

६.1

ऩाठ्य साभग्रीको ववषमवस्तु सभऩादन प्रततऩेज (सभऩादकरे

६.2

ऩाठ्य साभग्रीको बाषा सभऩादन प्रततऩेज (सभऩादकरे हाडय

६.3

प्र ुप रयतडङ प्रततऩेज

रु.२५।-

६.4

ऩेज रेआउट तडजाइन

रु.२०।-

६.5

टाइवऩङ्ग प्रतत ऩेज : कभ्मुटय टाइऩ गदाय A4 size भा

हाडय कऩी अतनवामय फुझाउनु ऩनेछ)

कऩी अतनवामय फुझाउनु ऩनेछ)

(नेऩारीको हकभा १४ य अङ्ग्रेजीको हकभा १२ पण्ट

साइज) भा कामभ हुने Margin चायै तपय डेढ इन्त्च बन्त्दा

रु.60।-

रु.४0।-

रु.20।-

फढी नहुने गयी
६.6

६.7

(क) वकताफको प्रतत शचत्र

रु.१००।–

(ख) वकताफको कबय तडजाइन

रु. ८००।-

गशणत ववषमको टाइवऩङ्ग प्रतत ऩेज
कभ्मुटय टाइऩ गदाय A4 size भा (नेऩारीको हकभा १४ य
अङ्ग्रेजीको हकभा १२ पण्ट साइज) भा कामभ हुने
Margin चायै तपय डेढ इन्त्च बन्त्दा फढी नहुने गयी
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रु.30।-

प्रतत ऩुस्तक
प्रतत ऩाठ
प्रतत व्मशक्त
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७.

बाषा अनुवाद

७.1

नेऩारीफाट अङ्ग्रेजी वा अन्त्म बाषाभा गये भा प्रततऩेज

रु.220।–

7.2

अङग्रेजी वा अन्त्म बाषाफाट नेऩारी गये भा प्रततऩेज

रु.160।-

८.

ऩाठ्यऩुस्तक तथा रयसचय रयऩोटय भूल्माङकन

8.1

१०० ऩेजबन्त्दा कभ

रु.3000।–

8.2

१०० ऩेजबन्त्दा फढी

रु.6000।–

सन्त्दबय साभग्री भूल्माङकन भाध्मतभक तहको

रु.२000।–

9.
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प्रतत व्मशक्त
प्रतत ववषम

खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क ५(अ) प्रदे श याजऩत्र बाग ३ तभतत २०७७।०२।२८

अनुसूची-२

(दपा १८ को उऩदपा (५) सॉग सभफशन्त्धत)
ऩाठ्यक्रभको ववषम ऺेत्र
(१)

प्रदे शका फहुसङ्ख्मक जनतारे फोल्ने भातृबाषा (ताभाङ, नेवायी

(२)

सॊ स्कृतत (Culture),

(३)

पोहोय व्मवस्थाऩन (Garbage Management),

(४)

दुग्ध व्मवसाम (Dairy Product),

(५)

अटोभोफाइर,

(६)

अतबनम करा,

(७)

साॊस्कृततक तथा ऐततहातसक सभऩदा,

(८)

ऩाक करा (Culinary Arts),

(९)

अतततथ सत्काय (Hospitality),

(१०)

कृवष,

(११)

आदद),

ऩमयटन।

आऻारे,

ददऩक काफ्रे

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदरत।
भूल्म रु.१५।-

