उजुयीको ऩृष्ठबूमभ M
नेऩार सयकाय शिऺा ,विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारम ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत भाऩदण्ड
विऩरयत फोमडिङ्ग स्कुरका वकताफ प्रकािकहरुरे कभ गुणस्तयको वकताफ प्रकाशित य छऩाई गये य
मफवक्र/वितयण गये को सम्फन्त्धी उजुयीको मफषमभा छानविन गयी प्रमतिेदन ऩेि गनि खटाईएकोभा मस
प्रमतिेदन ऩेि गये का छौं ।
अध्ममनका विमध
मस केन्त्रभा प्राप्त उजुयी , सम्फशन्त्धत प्रकािन गृह का सॊ चरक प्रमतमनमधहरु , नेऩार गुणस्तय तथा
नाऩतौर विबाग

य ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रका प्रमतमनमध सभेतको सहबामगताभा छरपर

,

ऩाठ्यऩुस्तकको अध्ममन एिॊ, प्रकाशित ऩाठ्यसाभग्रीको अिरोकन मनयीऺण गरयएको।
उजुयीभा उठाइएका विषमफस्तु
ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्र सानोठठभी बक्तऩुयफाट ऩाठ्यसाभग्री प्रकािन सम्फन्त्धभा बएका दे हाम
िभोशजभका मनदे िनहरु
1.आियण ऩृष्ठको अशघल्रो

(Front) बागको फाॉमा

(Verso) ऩृष्ठभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा

याख्नुऩने।
2.आियण ऩृष्ठको ऩमछल्रो

(Back ) बागको दाॉमा

(Recto)

ऩृष्ठभा कोमबड –१९ सॊ क्रभण

योकथाभसम्फन्त्धी सूचना ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रको िेिसाइटफाट डाउनरोड गयी सभािेि गने। ,
3.स्िीकृमतऩर स्क्मान गयी ऩाठ्यसाभग्री शिषिक ऩृष्ठबन्त्दा ऩमछ दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा सभािेि

गनुऩने।
4.ऩाठ्यसाभग्रीको प्रत्मेक ऩृष्ठको

ऩुच्छय (Footer) भा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत बन्ने

व्महोया उल्रे ख गयी प्रकािन गने ।
5.भामथ उल्रे शखत व्महोया िभोशजभको ऩाठ्यसाभग्रीको तीन प्रमत ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रभा ऩेि
गये ऩमछ भार मफक्रीवितयण गनुऩ
ि ने ।

ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्र छऩाई स्ऩेमसवपकेसनभा गुणस्तय भानक
१. ऩाठ्यऩुस्तकको आकाय तथा यङ ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रको भुरणीम प्रमतअनुसायकै आकाय य
यङभा छाप्नुऩने
२.कागजको गुणस्तय
Technical specification for 70GSM paper
SN
1
2
3
4
5
6
7
8

Specification
Grammage
Thickness
Bendtsen smoothness
Cobb value
Moisture Content
Gurley Porosity
Opacity
Tensile index

Unit
g/m2
Microns
m/min
g/m2
%
s/100ml
%
N.m/g

Tolerance/Range
70gsm
83-100
100-150
22
4 to 7 %
6 to18
90+
MD 25 N.m/g (
Minimum), CD 15
MD 25 N.m/g
(minimum)

अध्ममन गरयएका ऩाठ्यऩुस्तक एिॊ ऩाठ्यसाभामग्रहरु:१. जनक शिऺा साभग्री केन्त्र

(Janak Education Materials Centre Limited)(कऺा ६ को

स्िास््म,िायीरयक तथा मसजिनात्भक करा)
२. एकता प्रकािन (कऺा ६ को Integrated Science and Technology य कऺा १२ को Advance
level Physics)
३. कोिेरी प्रकािन (साभाशजक अध्ममन तथा भानिभूल्म शिऺा कऺा ६)
४. मुनाइटे ड प्रकािन (Learning English ,Grade 6 य हाम्रो सेयोपेयो कऺा २ _
५. विद्याथॉ प्रकािन (Health, Physical and Creative Arts, Grade 6 )
६. रयडभोय प्रकािन (Social Studies , Grade 10 and Health and Physical Education with Creative
Art,Grade 6 )

७.मगमनज प्रकािन (कऺा ६ को Health, Physical and Creative Arts य कऺा १२ को साभाशजक
अध्ममन तथा जीिनोऩमोगी शिऺा )
अध्ममनका क्रभभा दे शखएका त्महरु:१ जनक शिऺा साभग्री केन्त्रमरमभटे ड
जनक शिऺा साभाग्री केन्त्र मर. प्रकािक
भुरण गने ऩाठ्यऩुस्तकको मडजाइन

नबई भुर णको रुऩभा भार यहे को । उक्त मरमभटे डरे

,प्रमतमरऩी अमधकाय सम्ऩूण ि रुऩभा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट

हुने व्मिस्था।


आियण ऩृष्ठको अशघल्रो (Front) बागको फाॉमा (Verso) ऩृष्ठभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा
याख्नुऩनेभा उक्त स्थानभा नक्िा नयाशख

कोमबड -१९ को सन्त्दे ि याशखएको य

नेऩारको

आमधकारयक नक्सा ऩछामडको कबय ऩेजभा याशखएको।


शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिमअनुसायको भूल्म कामभ गने य भूल्म सिािमधकाय
ऩृष्ठभा याशखनु ऩनेभा याशखएको छै न ।



सॊ स्कयण २०७८ रे शखएता ऩमन कमत प्रमत छावऩएको हो ? छऩाई प्रमत नरेशखएकोरे कमत
प्रमत छावऩएय साभुदावमक विद्यारम एिॊ सॊ स्थागत विद्यारमभा गएको बन्ने स्ऩष्ट हुन
नसवकएको य मनमभ ऩारना एिॊ रागु गनुि गयाउनु ऩने मनकामको नै छऩाइभा बएको कमभ
कभजोयीरे गदाि अन्त्म ऩशव्रकेिनहरुरे सभेत उक्त विषमभा प्रश्न शचन्त्ह उठाउने प्रिस्त ठाउॉ
यहेको ऩाइमो ।



नेऩार सयकायरे नै तमाय गरय छऩाइको कामि भार जनक शिऺा साभामग्र केन्त्र मर. रे गने
उक्त ऩाठ्यऩुस्तको मस्ता कमभ कभजोयीरे गदाि सयकायी मनकामको नै कभजोयी दे शखने हुॉदा
मस्ता कमभ कभजोयीको सभाधान तत्कार गनुि ऩने दे शखमो ।

२ एकता ऩशव्रकेिन:

आियण ऩृष्ठको अशघल्रो (Front) बागको फाॉमा (Verso) ऩृष्ठभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा
याशखएको ।



स्िीकृमत ऩर स्क्मान गयी ऩाठ्य

साभग्री शिषिक ऩृष्ठ

सभािेि गनुऩनेभा तोवकएको स्थानभा याशखएको ।

बन्त्दा ऩमछ दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा



ऩाठ्यसाभग्रीको प्रत्मेक ऩृष्ठको ऩुच्छय (Footer) भा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत बन्ने
व्महोया उल्रेख गयी प्रकािन गनुऩ
ि नेभा सो नऩाइएको ।



शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिम

अनुसायको भूल्म कामभ गने य भूल्म

सिािमधकाय ऩृष्ठभा याख्नु ऩनेभा नयाशख ऩुस्तकको ऩछामडको कबय ऩेजभा याशखएको।


सॊ स्कयण २०७८ बएताऩमन कमत प्रमत छऩाइ बएको हो उल्रे ख नबएको ।

३ कोिेरी ऩशव्रकेिन:

आियण ऩृष्ठको अशघल्रो (Front) बागको फाॉमा (Verso) ऩृष्ठभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा
याख्नुऩनेभा तोवकए िभोशजको स्थानभा याशखएको ।



आियण ऩृष्ठको ऩमछल्रो

(Back ) बागको दाॉमा

(Recto)

ऩृष्ठभा कोमबड –१९ सॊ क्रभण

योकथाभ सम्फन्त्धी सूचना ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रको िेिसाइटफाट डाउनरोड गयी सभािेि
गनुऩ
ि नेभा तोवकए अनुसाय याशखएको ।


स्िीकृमतऩर स्क्मान गयी ऩाठ्यसाभग्री शिषिक ऩृष्ठबन्त्दा ऩमछ दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा सभािेि

गनुऩ
ि नेभा तोवकए अनुसाय याशखएको ।


ऩाठ्यसाभग्रीको प्रत्मेक ऩृष्ठको ऩुच्छय (Footer) भा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत बन्ने
व्महोया उल्रेख गयी प्रकािन गनुऩ
ि नेभा याशखएको छै न।



शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिमअनुसायको भूल्म कामभ गने य भूल्म
सिािमधकाय ऩृष्ठभा याख्नुऩने भा नयाशख ऩुस्तकको ऩछामडको कबय ऩेजभा याशखएको ।



सॊ स्कयण २०७८ बएताऩमन कमत प्रमत छऩाइ बएको हो उल्रे ख नबएको ।

४ मुनाइटे ड ऩशव्रकेिन:

आियण ऩृष्ठको अशघल्रो (Front) बागको फाॉमा (Verso) ऩृष्ठभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा
याख्नुऩनेभा नक्िा याशखएको तय तोवकएको स्थानभा नयाशखएको ।



आियण ऩृष्ठको ऩमछल्रो

(Back ) बागको दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा कोमबड –१९ सॊ क्रभण

योकथाभ सम्फन्त्धी सूचना ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रको िेिसाइटफाट डाउनरोड गयी सभािेि
गनुऩ
ि नेभा तोवकएको स्थानभा नयाशख शिषिक ऩृष्ठबन्त्दा ऩमछ दाॉमा (Recto) ऩृष्ठभा याशखएको।



स्िीकृमतऩर स्क्मान गयी ऩाठ्यसाभग्री शिषिक ऩृष्ठबन्त्दा ऩमछ दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा सभािेि

गनुऩने तोवकएको स्थानभा याखेको नऩाइएको ।


ऩृष्ठको ऩुच्छय (Footer) भा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत बन्ने व्महोया उल्रे ख गयी
प्रकािन गनुऩ
ि नेभा सोही िभोशजभ गये को ऩाईएको ।



शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिम

अनुसायको भूल्म कामभ गने य भूल्म

सिािमधकाय ऩृष्ठभा याख्नुऩने भा तोवकएको स्थानभा नयाशख

ऩुस्तकको ऩछामडको कबय ऩेजभा

याशखएको ।


सॊ स्कयण

२०७८ बएताऩमन कमत प्रमत छऩाइ बएको हो उल्रे ख नबएको ।

५ विद्याथॉ ऩशव्रकेिन:

आियण ऩृष्ठको अशघल्रो (Front) बागको फाॉमा (Verso)ऩृष्ठभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा
याख्नुऩनेभा कोमबड–१९ सॊ क्रभण योकथाभसम्फन्त्धी सूचना याशखएको ।



आियण ऩृष्ठको ऩमछल्रो

(Back ) बागको दाॉमा

(Recto)

ऩृष्ठभा कोमबड –१९ सॊ क्रभण

योकथाभसम्फन्त्धी सूचना ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रको िेिसाइटफाट डाउनरोड गयी सभािेि
गनुऩ
ि नेभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा याशखएको।


स्िीकृमतऩर स्क्मान गयी ऩाठ्यसाभग्री शिषिक ऩृष्ठबन्त्दा ऩमछ दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा सभािेि

गनुऩने सो बन्त्दा ऩछामडको फाॉमा बागभा याशखएको ।


ऩृष्ठको ऩुच्छय (Footer) भा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत बन्ने व्महोया उल्रे ख
गनुऩनेभा उल्रेख गये को ।



शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिम

अनुसायको भूल्म कामभ गने य भूल्म

सिािमधकाय ऩृष्ठभा याख्नुऩने भा भूल्म याशखएको।


सॊ स्कयण २०७८ बएताऩमन कमत प्रमत छऩाइ बएको हो उल्रे ख नबएको ।

६ रयडभोय ऩशव्रकेिन:

आियण ऩृष्ठको अशघल्रो (Front) बागको फाॉमा (Verso) ऩृष्ठभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा
याख्नुऩनेभा तोवकए िभोशजभ याशखएको ।



आियण ऩृष्ठको ऩमछल्रो

(Back ) बागको दाॉमा

(Recto)

ऩृष्ठभा कोमबड –१९ सॊ क्रभण

योकथाभ सम्फन्त्धी सूचना ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रको िेिसाइटफाट डाउनरोड गयी सभािेि
गनुि ऩनेभा तोवकए िभोशजभ याशखएको ।


स्िीकृमतऩर स्क्मान गयी ऩाठ्यसाभग्री शिषिक ऩृष्ठबन्त्दा ऩमछ दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा सभािेि

गनुऩने सोही िभोशजभ याशखएको ।


ऩृष्ठको ऩुच्छय (Footer) भा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत बन्ने व्महोया उल्रे ख गयी
प्रकािन गनुि ऩनेभा सोही िभोशजभ गरयएको ।



शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिम

अनुसायको भूल्म कामभ गने य भूल्म

सिािमधकाय ऩृष्ठभा याख्नुऩने भा तोवकएको स्थानभा भूल्म याशखएको।


सॊ स्कयण २०७८ बएताऩमन कमत प्रमत छऩाइ बएको हो उल्रे ख नबएको ।

७ मगमनजऩशव्रकेिन:

आियण ऩृष्ठको अशघल्रो (Front) बागको फाॉमा (Verso) ऩृष्ठभा नेऩारको आमधकारयक नक्सा
याख्नुऩनेभा तोवकएको स्थानभा नयाशख दुई ऩाना ऩछामडको फाॉमा बागभा याशखएको ।



आियण ऩृष्ठको ऩमछल्रो

(Back ) बागको दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा कोमबड –१९ सॊ क्रभण

योकथाभ सम्फन्त्धी सूचना ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रको िेिसाइटफाट डाउनरोड गयी सभािेि
गनुऩ
ि नेभा तोवकएको स्थानभा नयाशख दाॉमा बागभा याशखएको ।


स्िीकृमतऩर स्क्मान गयी ऩाठ्यसाभग्री शिषिक ऩृष्ठबन्त्दा ऩमछ दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा सभािेि

गनुऩ
ि नेभा तोवकएको स्थानभा याशखएको ।


ऩृष्ठको ऩुच्छय (Footer) भा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत बन्ने व्महोया उल्रे ख गयी
प्रकािन गनुऩ
ि नेभा सोही िभोशजभ गरयएको ।



शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिमअनुसायको भूल्म कामभ गने य भूल्म
सिािमधकाय ऩृष्ठभा याख्नुऩने भा तोवकएको स्थानभा नयाशख

ऩुस्तकको ऩछामडको कबय ऩेजभा

याशखएको।

६

सॊ स्कयण २०७८ बएताऩमन कमत प्रमत छऩाइ बएको हो उल्रे ख नबएको ।

cf]Pl;;

ऩशव्रकेिन:-



आियण ऩृष्ठको अशघल्रो

(Front) बागको फाॉमा (Verso) ऩृष्ठभा नेऩारको

नक्सा याख्नुऩने भा तोवकए िभोशजभ


आियण ऩृष्ठको ऩमछल्रो

g/fvL @ kfgf k5fl8sf] k]hdf /flvPsf]

(Back ) बागको दाॉमा

(Recto)

आमधकारयक

।

ऩृष्ठभा कोमबड –१९ सॊ क्रभण

योकथाभ सम्फन्त्धी सूचना ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रको िेिसाइटफाट डाउनरोड गयी सभािेि
गनुि ऩनेभा तोवकए िभोशजभ


gयाशख cufl8sf] kfgfdf /flvPsf]

।

स्िीकृमतऩर स्क्मान गयी ऩाठ्यसाभग्री शिषिक ऩृष्ठबन्त्दा ऩमछ दाॉमा

(Recto) ऩृष्ठभा सभािेि

गनुऩने सोही िभोशजभ याशखएको ।


ऩृष्ठको ऩुच्छय (Footer) भा ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रफाट स्िीकृत बन्ने व्महोया उल्रे ख गयी
प्रकािन गनुि ऩनेभा सो िभोशजभ





gगरयएको

।

शिऺा,विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिम

अनुसायको भूल्म कामभ गने य भूल्म

सिािमधकाय ऩृष्ठभा याख्नुऩने भा

स्थानभा भूल्म याशखएको।

k':tsको k5f8Lsf]

मस फषि स्िीकृत प्राप्त गयी प्रकािन गरयएका केही ऩाठ्यसाभाग्रीहरुभा ऩाठ्यक्रभ विकास
केन्त्ररे ठदएका मनदे िनहरु ऩुणि रुऩभा ऩारना नबएता ऩनी गुणस्तय रगामतका विषमभा
केही सुधाय गये को ऩाईमो ।



सॊ स्कयण २०७८ बएताऩमन कमत प्रमत छऩाइ बएको हो उल्रे ख नबएको ।

मनष्कषि


शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिम
ऩाठ्यसाभग्री विकास तथा वितयण मनदे शिका
िभोशजभ नेऩार सयकायको स्िीकृत भाऩदण्ड

अनुसाय रागु बएको ऩाठ्यक्रभ तथा
,२०७६ को २८ (ख) भा

बएको व्मिस्था

फभोशजभको गुणस्तय , भूल्म रगामतका सभग्र

ऩऺ ऩाठ्यसाभग्रीभा यहे , नयहे को जाॉचफुझ गने , गयाउने अमधकाय ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई
यहेको य सोही मनदे शिकाको २९ (३) भा केन्त्रको स्िीकृत प्राप्त नगयी मफक्री वितयण गये भा
मफक्री वितयण गनि योक रगाई एक फषिसम्भ मफक्री वितयण गनि स्िीकृमत ठदइने छै न बन्ने
स्ऩष्ट व्मिस्था बएकारे ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्र सो मफषमभा शजम्भेिाय बएको ऩाईएन ।


ऩाठ्यसाभाग्री प्रकािन को स्िीकृमत प्राप्त गदाि

हये क फषि को रामग ५००० प्रमत छऩाई गने

अनुभमत प्राप्त हुने तय ऩाठ्यसाभग्रीको प्रमत उल्रे ख नगदाि ५००० बन्त्दा फवढ प्रमत छऩाई बए

नबएको सुमनशित हुने कुनै बयऩदो आधाय दे शख एन । मसफाट याज्म कोषभा जम्भा हुन जाने
याजस्ि च ुहािट हुन सक्ने बएकारे छऩाई प्रमत अमनिामि उल्रे ख गनुऩ
ि ने दे शखन्त्छ .


ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई

कानुन ् फभोशजभको तोकीएको ऩाठ्यऩुस्तक य ऩाठ्यसाभाग्री

छऩाईको भाऩदण्ड ऩूणि रुऩभा ऩारना गनि गयाउन मनदे िन ठदनुऩने दे शखन्त्छ ।


ऩाठ्यसाभाग्री छऩाई गने ऩशव्रकेिनहरुरे तोकीएको भाऩदण्ड ऩारना नगयी ऩाठ्यसाभाग्री
िजायभा विवक्र वितयण गदै आएकारे अि उप्रान्त्त तोकीएको भाऩदण्ड ऩुया नबएका
ऩाठ्यसाभाग्रीहरु विवक्र वितयण प्रवक्रमाभा ऩुण ि योक रगाई तत्कार कानून फभोशजभ कायिाही
प्रवक्रमा अगामड फढाउन ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई मनदे िन ठदनुऩने दे शखन्त्छ ।



भन्त्रारम स्तरयम मनणिम

अनुसाय कऺा ५ दे शख १२ सम्भका ऩाठ्यऩुस्तक जनक शिऺा

साभाग्री केन्त्र मरमभटे डरे भुरण य मफक्री मफतयणको ऩूण ि शजम्भा ऩाएको य १ दे शख ४
सम्भका ऩाठ्यऩुस्तक मनजी ऺेररे सभेत

छऩाई गदै आएकारे

मनजी ऺेरफा ट प्रकाशित

ऩाठ्यऩुस्तकको भूल्म भहङ्गो य जनक शिऺा साभाग्री केन्त्र मरमभटे डरे भुरण गये को ऩुस्तकको
भूल्म सस्तो बएकारे गुणस्तयीम ऩुस्तक छऩाई गयी विवक्र वितयण गनि जनक शिऺा साभाग्री
केन्त्र मरमभटे डराई नै शजम्भेिाय फनाउनु ऩने दे शखन्त्छ ।
सुझाि
 शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिम अनुसाय रागु बएको ऩाठ्यक्रभ तथा
ऩाठ्यसाभग्री विकास तथा वितयण मनदे शिका

,२०७६ को २८ (ख) भा

व्मिस्था िभोशजभ नेऩार सयकायको स्िीकृत भाऩदण्ड

बएको

फभोशजभको गुणस्तय , भूल्म

रगामतका सभग्र ऩऺ ऩाठ्यसाभग्रीभा यहे , नयहे को जाॉचफुझ गने , गयाउने अमधकाय
ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई यहे को य

सोही मनदे शिकाको २९ (३) भा केन्त्रको

स्िीकृत प्राप्त नगयी मफक्री वितयण गये भा मफक्री वितयण गनि योक रगाई एक
फषिसम्भ मफक्री वितयण गनि स्िीकृमत ठदइने
ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्र सो मफषमभा

छै न बन्ने स्ऩष्ट व्मिस्था बएकारे

गशम्बय बएको नऩाईएकारे आपैरे ठदएको

मनदे िन ऩारना बए/नबएको विषमभा सभेत मनममभत अनुगभन मनयीऺण नगनुि
शजम्भेिाय मनकामको नै कभी/कभजोयी दे शखन आएकारे उक्त विषमभा
हुन ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई ध्मानाकषिण गयाउनु ऩने ।

शजम्भेिाय

 ऩाठ्यसाभाग्री छऩाई गने ऩशव्रकेिनहरुरे तोकीएको भाऩदण्ड ऩारना नगयी
ऩाठ्यसाभाग्री िजायभा विवक्र वितयण गदै आएकारे अि उप्रान्त्त तोकीएको भाऩदण्ड
ऩुया नबएका ऩाठ्यसाभाग्रीहरु विवक्र वितयण प्रवक्रमाभा ऩुण ि योक रगाई तत्कार
कानून फभोशजभ कायिाही प्रवक्रमा अगामड फढाउन

ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई

मनदे िन ठदनुऩने।
 छाऩाखाना य प्रकािन सम्फन्त्धी ऐन, २०४८ को सॊ िोधन २०७२ ऩरयच्छे द ३
दपा ५ भा वकताि दताि गने व्मफस्था को उऩदपा (२) को (ट) य (ड)भा
सॊ स्कयणभा छावऩएको प्रमत य विवक्र भूल्मको सम्फन्त्धभा स्ऩष्ट व्मफस्था बएको य
सोही ऐन, को दपा ६ भा वकतािभा उल्रे ख गनुऩ
ि ने कुयाहरुको उल्रे ख बएको य
वकतािको प्रकािकरे प्रत्मेक वकतािभा प्रकािक, सॊ म्ऩादक िा रे खक िा
अनुिादक, भुरक, छाऩाखाना य प्रमतरीऩी अमधकाय ऩाउने व्मशक्त सभेत सिैको ऩुया
नाभ, सॊ स्कयणको सॊ ख्मा, िषि य सो सॊ स्कयणभा छावऩएको प्रमत तथा विवक्र भूल्म
आदी स्ऩष्ट फुशझने गयी उल्रे ख गनुि ऩनेछ बन्ने स्ऩष्ट कानुनी व्मफस्था बएकोरे
ऩाठ्यऩुस्तक तथा ऩाठ्यसाभाग्री प्रकािन को स्िीकृमत ठदॊ दा भामथ ऐनभा व्मफस्था
बएफभोशजभ स्िीकृती ठदएभा याजस्ि याज्म कोषभा जम्भा हुन गइ याजस्ि च ुहािट
योवकने य त्मस्ता ऩाठ्यऩुस्तक तथा ऩाठ्यसाभाग्रीको भुरण, प्रकािन य विवक्र वितयण
गदाि सॊ स्कयण, भूल्म य छऩाई प्रमत अमनिामि उल्रे ख गनि रगाउन ऩाठ्यक्रभ विकास
केन्त्रराई मनदे िन ठदनु ऩने दे शखन्त्छ ।

यावष्डम सतकिता केन्त्रको मभमत २०78/8/१ को मनणिम
1= फोमडिङ स्कुरका वकताफ प्रकािकहरूरे कभ गुणस्तयको वकताफ प्रकाशित य छऩाई गये य विक्री/ वितयण
गये को बन्ने व्महोयाको उजुयीको सम्फन्त्धभा छानमफन गयी प्रमतिेदन ऩेि गनि गठठत टोरीफाट ऩेि बएको
छानमफन प्रमतिेदन उऩय छरपर गदाि दे हाम फभोशजभ गने गयी पाइर ताभेरीभा याखी उजुयीको रगत
कट्टा गने मनणिम गरयमो्-

क. शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारमको मनणिमानुसाय रागु बएको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्य साभग्री विकास
तथा वितयण मनदे शिका ,२०७६ को २८ (ख) भा

बएको व्मिस्था िभोशजभ नेऩार सयकायको

स्िीकृत भाऩदण्ड फभोशजभको गुणस्तय , भूल्म रगामतका सभग्र ऩऺ ऩाठ्य

साभग्रीभा यहे , नयहेको

जाॉचफुझ गने , गयाउने अमधकाय ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई यहेको य सोही मनदे शिकाको २९ (३)

भा केन्त्रको स्िीकृत प्राप्त नगयी मफक्री वितयण गये भा मफक्री वितयण गनि योक रगाई एक फषिसम्भ
मफक्री वितयण गनि स्िीकृमत ठदइने

छै न बन्ने स्ऩष्ट व्मिस्था बएकारे ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्र सो

मफषमभा गशम्बय बएको नऩाईएकारे आपैरे ठदएको मनदे िन ऩारना बए/नबएको विषमभा सभेत
मनममभत अनुगभन मनयीऺण नगनुि शजम्भेिाय मनकामको नै कभी/कभजोयी दे शखन आएकारे उक्त
विषमभा शजम्भेिाय हुन ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई ध्मानाकषिण गयाउने ।
ख. ऩाठ्यसाभाग्री छऩाई गने ऩशलरकेिनहरुरे तोवकएको भाऩदण्ड ऩारना नगयी ऩाठ्यसाभाग्री िजायभा
विवक्र वितयण गदै आएकारे अि उप्रान्त्त तोवकएको भाऩदण्ड ऩुया नबएका ऩाठ्यसाभाग्रीहरु विवक्र
वितयण प्रवक्रमाभा ऩूणि योक रगाई तत्कार कानून फभोशजभ कायिाही प्रवक्रमा अगामड फढाउन
ऩाठ्यक्रभ विकास केन्त्रराई मनदे िन ठदने।
ग. छाऩाखाना य प्रकािन सम्फन्त्धी ऐन, २०४८ को सॊ िोधन २०७२ ऩरयच्छे द ३ दपा ५ भा वकताफ
दताि गने व्मफस्था को उऩदपा (२) को (ट) य (ड) भा सॊ स्कयणभा छावऩएको प्रमत य विवक्र
भूल्मको सम्फन्त्धभा स्ऩष्ट व्मफस्था बएको य सोही ऐन, को दपा ६ भा वकतािभा उल्रे ख गनुऩ
ि ने
कुयाहरुको उल्रे ख बएको य वकतािको प्रकािकरे प्रत्मेक वकताफभा प्रकािक, सम्ऩादक िा रे खक
िा अनुिादक, भुरक, छाऩाखाना य प्रमतमरऩी अमधकाय ऩाउने व्मशक्त सभेत सिैको ऩूया नाभ,
सॊ स्कयणको सॊ ख्मा, फषि य सो सॊ स्कयणभा छावऩएको प्रमत तथा विवक्र भूल्म आदी स्ऩष्ट फुशझने गयी
उल्रे ख गनुि ऩनेछ बन्ने स्ऩष्ट कानुनी व्मफस्था बएकोरे ऩाठ्यऩुस्तक तथा ऩाठ्यसाभाग्री प्रकािन को
स्िीकृमत ठदॊ दा भामथ ऐनभा व्मफस्था बए फभोशजभ स्िीकृमत ठदएभा याजस्ि

याज्म कोषभा जम्भा हुन

गइ याजस्ि च ुहािट योवकने य त्मस्ता ऩाठ्यऩुस्तक तथा ऩाठ्यसाभाग्रीको भुरण, प्रकािन य विवक्र
वितयण गदाि सॊ स्कयण, भूल्म य छऩाई प्रमत अमनिामि उल्रे ख गनि रगाउन
केन्त्रराई मनदे िन ठदने ।

ऩाठ्यक्रभ विकास

