नेपाल सरकार
िशक्षा मन्ऽालय
पाठ्यबम िवकास केन्ि
शैिक्षक सऽ २०७४ दे िख कायर्न्यवन भएका पाठ्यबम, पाठ्यपुःतक तथा पाठ्यसाममी
सम्बिन्ध िववरण
१. कक्षा १ र २ का सबै पाठ्यपुःतक चार रङगमा छपाई गरी शैिक्षक सऽ २०७४ दे िख दे श भरका
सबै िवधालयमा लागू गिरयो ,

२. माध्यिमक तह कक्षा (९ र १० ) का लािग इच्छािधन दोॐो िवषयका रुपमा िवज्ञान िवषयलाई
समाबेश गिर कक्षा ९ मा शैिक्षक सऽ २०७४ दे िख लागू गिरयो ,

३. रािष्टर्य पाठ्यबम िवकास तथा मुल्यांकन पिरषद्को िमित २०७३/१२/२७ को िनणर्य अनुसार
ूािविधक धार अन्तगर्त Plant र Animal Science

पढ्ने िबधाथीर्हरुको लािग कक्षा १२ मा

कक्षा ११ को १०० पुणार्कको गिणत िवषय Non –Credit िवषयका रुपमा र Engineering िवषय
अन्तगर्त िविभन्न िवषय पदने िबधाथीर्हरुले कक्षा १२ मा अिनवायर् अंमेजी Non-Creditable
िवषयको रुपमा पिरक्षा िदने ःवीकृ त ूदान गिरएको ,

४. रािष्टर्य पाठ्यबम िवकास तथा मुल्यांकन पिरषद्को िमित २०७३/१२/२७ को िनणर्य अनुसार
िबद्यालय िशक्षामा अक्षरांकन पद्दती कायर्न्यवन कायर्िविध २०७२ संशोधन गिर कक्षा ८,९,र १२
मा शैिक्षक सऽ २०७४ दे िख र कक्षा ११ को शैिक्षक सऽ २०७३ दे िख नै लागू गनेर्,

५. कक्षा ११ र १२ को कानुन िवषयको पाठ्यबम ःवीकृ त गिर शैिक्षक सऽ २०७४ लागू गिरएको,
६. कक्षा ९ र १० को इच्छाधीन ूथम िवषय गिणत, अथर्शास्तर् र मािमण िवकास िवषयको
पाठ्यबम ःवीकृ त गिरएको,

७. मान्यता तथा समकक्षता िनधार्रण िनदेर् िशका,२०७३ ःवीकृ त भई लागू गिरएको,

८. कक्षा १ दे िख १० सम्मका पाठ्यबम,पाठ्यपुःतक, िशक्षक िनदेर् िशका र सन्दभर् साममी केन्िको
Website मा उपलब्ध गराइएको ,
९. रािष्टर्य पाठ्यबम िवकास तथा िदएका ूािविधक धार तफर्का िवधाथीर्हरुको k|fKtfªs लािग
अक्षरांकन पद्दती कायर्न्यवन कायर्िविध २०७२ (संशोधन सिहत ) ले िनधार्रण गरे अनुसार
ूितशतको बगार्न्तर र मेड समायोजन गनेर्

१०. ूािविधक धार तफर्को कक्षा ९ र १० को पांच िबषयक्षेऽको िशक्षक सहयोगी साममी िबकास,
११. कक्ष ७ दे िख १० सम्मको अिनवायर् िबषयको िशक्षक िनदेर् िशका िबकास गरी Website मा राख्ने
कायर् भई रहे को

