सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. १६
अननवार्य तथा ननिःशुल्क शशक्षाको सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ववधेर्क
प्रस्तावनािः शशक्षा प्राप्त गने प्रत्र्ेक व्र्शिको आधारभूत मानव अनधकार एवं सं ववधान प्रदत्त
मौनलक हकलाई व्र्वहारमा कार्ायन्वर्न गरी शशक्षालाई लोकताशन्िक मूल्र् र मान्र्तामा
आधाररत समाजवाद उन्मुख राष्ट्र ननमायणमा केशन्ित गदै शशक्षामा सबैको सहज एवं

समतामूलक पहुुँच र ननरन्तरता सुननशित गनय तथा शशक्षालाई सवयव्र्ापी, जीवनोपर्ोगी,
प्रनतश्पधी एवं गुणस्तरर्ुि बनाउनका लानग अननवार्य तथा ननिःशुल्क शशक्षा सम्बन्धमा
कानूनी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोले,
सङ्घीर् सं सदले र्ो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारशम्भक
१.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स ऐनको नाम “अननवार्य तथा ननिःशुल्क शशक्षा
सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहे को छ।
(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषािः

ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,–
(क)

“अननवार्य शशक्षा” भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोवकएको उमेर
समूहका बालबानलकाहरूलाई ववद्यालर् वा अन्र् वैकशल्पक
शैशक्षक सं स्थामा भनाय भई ननर्नमत अध्र्र्न गने र आधारभूत
तहको अध्र्र्न पूरा गने बाध्र्कारी व्र्वस्थालाई सम्झनु पछय ।

(ख)

“अनभभावक” भन्नाले बालबानलकाको बाबु, आमा वा ववद्यालर्मा
अनभभावकको रूपमा नाम दताय भएको व्र्शि सम्झनु पछय र
सो शब्दले ननजको सं रक्षक वा माथवरलाई समेत जनाउुँछ।

(ग)

“आनथयक रूपले ववपन्न” भन्नाले तोवकएको सीमाभन्दा कम
वावषयक आर् भएको अवस्था सम्झनु पछय।
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(घ)

“आधारभूत शशक्षा” भन्नाले कक्षा एकदे शख कक्षा आठसम्मको
ववद्यालर् शशक्षा सम्झनु पछय।

(ङ)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले र्स ऐन अन्तगयत
बनेको ननर्ममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झनु पछय।

(च)

“ननजी लगानीका ववद्यालर्” भन्नाले ननजी लगानीमा स्थापना वा
सञ्चालन भएको ववद्यालर् सम्झनु पछय र सो शब्दले र्ो ऐन
प्रारम्भ हुुँदाका बखत कार्म रहेको सं स्थागत ववद्यालर्लाई
समेत जनाउुँछ।

(छ)

“ननिःशुल्क शशक्षा” भन्नाले ववद्यालर् वा शैशक्षक सं स्थाले ववद्याथी
वा अनभभावकबाट कुनै पनन शीषयकमा कुनै पनन शुल्क असूल
नगरी ददइने शशक्षालाई सम्झनु पछय।

(ज)

“प्रधानाध्र्ापक” भन्नाले
व्र्वस्थापकीर्

तथा

नेतत्ृ व

बहन

गरी

शजम्मेवारी

ननवायह

गने

ववद्यालर्को
प्रशासननक

ववद्यालर्को प्रमुख कार्यकारी पदानधकारीलाई सम्झनु पछय र सो
शब्दले ववद्यालर् वा शशक्षण सं स्थाको व्र्वस्थापनको प्रमुख
शजम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अनधकार प्रर्ोग गने
अन्र् व्र्शिलाई समेत जनाउुँछ।
(झ)

“प्रारशम्भक बालववकास तथा शशक्षा” भन्नाले चार वषय उमेर पूरा
भएका बालबानलकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गनुभ
य न्दा अगानि
ददइने एक वषय अवनधको बालबानलकाको सवायङ्गीण ववकासमा
केशन्ित बाल ववकास तथा शशक्षा सम्झनु पछय।

(ञ)

“माध्र्नमक शशक्षा” भन्नाले कक्षा नौदे शख कक्षा बाह्रसम्म वा सो
सरहको शशक्षा सम्झनु पछय।

(ट)

“मातृभाषी शशक्षा” भन्नाले नेपालमा बोनलने नेपाली समुदार्को

कुनै मातृभाषाका माध्र्मबाट ददइने शशक्षा सम्झनु पछय र सो
शब्दले मातृभाषामा आधाररत बहुभावषक शशक्षालाई समेत
जनाउुँछ।
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(ठ)

“ववद्यालर्” भन्नाले प्रचनलत कानून बमोशजम स्थापना भई
सञ्चालन भएको सावयजननक वा ननजी लगानीका ववद्यालर् सम्झनु
पछय र सो शब्दले र्ो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत प्रचनलत कानून

बमोशजम कार्म रहे का सामुदावर्क वा सं स्थागत ववद्यालर्लाई
समेत जनाउुँछ।
(ि)

“ववद्याथी” भन्नाले ववद्यालर्मा भनाय भई अध्र्र्न गरररहे का
व्र्शिलाई सम्झनु पछय र सो शब्दले अनौपचाररक, खुला,
वैकशल्पक लगार्तका कार्यक्रममा शशक्षा हानसल गरररहे का
व्र्शिलाई समेत जनाउुँछ।

(ढ)

“ववशेष शशक्षा” भन्नाले दृविववहीन, बवहरा, अवटजम, बौविक
अपाङ्गता, सुस्त श्रवण, वा अनत अशि शारीररक अपाङ्गता भएका
वा र्स्तै प्रकृनतका अवस्थाका बालबानलकालाई छु ट्टै समूहमा

राखी ववशेष प्रकार र ननशित माध्र्मबाट ददइने शशक्षा सम्झनु
पछय।
(ण)

“शशक्षक” भन्नाले ववद्यालर्को अध्र्ापक सम्झनु पछय र सो

(त)

“शशक्षण सं स्था” भन्नाले ववद्यालर् वा उच्च शशक्षा प्रदार्क

शब्दले प्रधानाध्र्ापकलाई समेत जनाउुँछ।

सं स्थालाई सम्झनु पछय र सो शब्दले अनौपचाररक, वैकशल्पक
वा खुला शशक्षा प्रदान गने सं स्थालाई समेत जनाउुँछ।
(थ)

“सावयजननक ववद्यालर्” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा
स्थानीर् तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चानलत ववद्यालर् सम्झनु
पछय र सो शब्दले प्रचनलत कानून बमोशजम सामुदावर्क
ववद्यालर्को रूपमा सञ्चानलत ववद्यालर् समेत जनाउुँछ।

(द)

“सावयजननक शैशक्षक गुठी ववद्यालर्” भन्नाले मुनाफा नकमाउने
उद्देश्र्ले सावयजननक शैशक्षक गुठी अन्तगयत स्थापना वा सञ्चालन
भएका कल्र्ाणकारी ववद्यालर्लाई सम्झनु पछय।
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पररच्छे द-२

शशक्षामा नागररकको पहुुँच र राज्र्को दावर्त्व
३.

शशक्षा प्राप्त गने अनधकारिः (१) प्रत्र्ेक नागररकलाई गुणस्तरीर् शशक्षामा

समतामूलक पहुुँचको अनधकार हुनेछ। शशक्षा प्राप्त गनय कसै लाई कुनै पनन
आधारमा भेदभाव गररने छै न।
(२) नेपालमा बसोबास गने प्रत्र्ेक नेपाली समुदार्लाई मातृभाषामा शशक्षा
प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
(३) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लानग प्रत्र्ेक नागररकलाई र्ो ऐन वा
प्रचनलत कानून बमोशजम साक्षर हुने, प्रारशम्भक बाल ववकास तथा शशक्षा, आधारभूत
शशक्षा, माध्र्नमक शशक्षा तथा उच्च शशक्षा प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
(४) शशक्षा प्राप्त गने प्रत्र्ेक नागररकलाई र्ो ऐन वा प्रचनलत कानून
बमोशजम ववद्यालर् वा शशक्षण सं स्थामा प्रवेश पाउने, अध्र्र्न गने, अनुसन्धान गने,
परीक्षामा सहभागी हुने वा शैशक्षक प्रमाणपि प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
(५) प्रत्र्ेक ननरक्षर नागररकलाई तोवकए बमोशजम साक्षर हुने अनधकार
हुनेछ।
(६) प्रत्र्ेक नागररकलाई प्रचनलत कानून बमोशजमको शतय तथा मापदण्ि
पूरा गरी आफ्नो र्ोग्र्ता, क्षमता तथा रुची अनुसार उच्च शशक्षा प्राप्त गने अनधकार
हुनेछ।
(७) अपाङ्गता भएका नागररकहरूलाई ववशेष शशक्षाको माध्र्मबाट समेत
शशक्षा प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
(८) आनथयक रूपमा ववपन्न, अपाङ्गता भएका र दनलत नागररकलाई
ननिःशुल्क उच्च शशक्षा प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
(९) जनआन्दोलन, सशस्त्र सं घषय, क्राशन्तका क्रममा जीवन उत्सगय गने
सहीद, बेपत्ता पाररएका व्र्शि, द्वन्द्व वपनित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्र्शिका
छोरा छोरीहरूलाई तोवकए बमोशजम ववशेष अवसर पाउने अनधकार हुनेछ।
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(१०)

प्रत्र्ेक

बालबानलकालाई

प्रचनलत

कानूनमा

व्र्वस्था

भए

बमोशजमको र्ोग्र्ताप्राप्त शशक्षकबाट गुणस्तरीर् शशक्षा प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
४.

शशक्षा प्रदान गने राज्र्को दावर्त्व हुनिःे (१) प्रत्र्ेक नागररकलाई आधारभूत

तहसम्मको शशक्षा प्रदान गने दावर्त्व र तत् सम्बन्धी आवश्र्क व्र्वस्था नमलाउने
शजम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीर् तहको हुनेछ।
(२) प्रत्र्ेक नागररकलाई माध्र्नमक तहसम्मको शशक्षा प्रदान गने दावर्त्व
राज्र्को हुनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रर्ोजनको लानग नेपाल सरकारले

आवश्र्क समन्वर् र नेतत्ृ व गनेछ।
५.

नागररकको कतयव्र्िः (१) आधारभूत तहको शशक्षा हानसल गनुय प्रत्र्ेक नागररकको
कतयव्र् हुनेछ।
(२)

आधारभूत

शशक्षा

प्राप्त

गने

उमेर

समूहका

आफ्ना

बालबानलकाहरूलाई ननर्नमत रूपमा ववद्यालर् पठाउनु प्रत्र्ेक नागररकको कतयव्र्
हुनेछ।
पररच्छे द-३
अननवार्य तथा ननिःशुल्क शशक्षा
६.

अननवार्य शशक्षा प्रदान गनुय पनेिः (१) र्ो ऐन प्रारम्भ भएपनछ प्रत्र्ेक स्थानीर् तह
माफयत् राज्र्ले चार वषय पूरा भई तेह्र वषय उमेर पूरा नभएको प्रत्र्ेक
बालबानलकालाई आधारभूत तहसम्म अननवार्य शशक्षा प्रदान गने व्र्वस्था गनुय
पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेशखत शशक्षाका अनतररि चार वषयको उमेर
पूरा भएपनछ कम्तीमा एक वषयको प्रारशम्भक बाल ववकास तथा शशक्षा प्रदान गनुय
पनेछ।
(३)

स्थानीर्

तहले

प्राकृनतक

ववपद्, दुघट
य ना, आकशस्मक

घटना

लगार्तका अन्र् कारणबाट प्रभाववत बालबानलकालाई सुरशक्षत रूपमा आधारभूत
तहसम्मको शशक्षा प्रदान गने व्र्वस्था गनुय पनेछ।
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७.

बालबानलका भनाय गराउनु पनेिः (१) र्ो ऐन प्रारम्भ भएपनछ आधारभूत तहमा
प्रत्र्ेक बालबानलकालाई ननजको उमेरअनुसारको कक्षामा ननजलाई पार्क पने
ववद्यालर्मा सम्बशन्धत अनभभावकले भनाय गराउनु पनेछ।
स्पिीकरणिः र्स पररच्छे दको प्रर्ोजनका लानग “पार्क पने ववद्यालर्” भन्नाले
सम्बशन्धत बालबानलकाको अनभभावक रहे को बासस्थानबाट सामान्र्तर्ा दुई
वकलोनमटरसम्मको दूरीमा रहेको ववद्यालर् सम्झनु पछय।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन सम्बशन्धत
शजल्लाको भौगोनलक शस्थनत, जनघनत्व, ववद्यालर् जाने उमेरका बालबानलकाको
सङ्ख्र्ा समेतलाई ध्र्ान ददई सामान्र्तर्ा दुई वकलोनमटरनभिको दूरीमा ववद्यालर्
खोल्न बाधा परे को माननने छै न।
(३) उपदफा (१) बमोशजम ववद्यालर्मा भनाय भएको बालबानलकाले

आधारभूत तहसम्मको शशक्षा पूरा नगरी ननजलाई पठनपाठनबाट बशञ्चत गने

उद्देश्र्ले अनभभावकले ववद्यालर्बाट छु टाउनु वा ववद्यालर् जानबाट रोक लगाउनु
हुुँदैन।

(४) आनथयक, भौगोनलक वा शारीररक, माननसक अवस्था वा अन्र् कुनै

प्रनतकूलताका कारणले बालबानलकाहरू ववद्यालर् जान नसक्ने भएमा तोवकए
बमोशजम आवासीर् ववद्यालर्मा अध्र्र्न गने व्र्वस्था गनय सवकनेछ।

(५) ववद्यालर् जाने उमेरका बालबानलकालाई ववद्यालर्मा भनाय नगराउने
वा भनाय भएपनछ पनन आधारभूत तहसम्मको शशक्षा पूरा नगरी बालबानलकालाई
ववद्यालर्बाट छु टाउने अनभभावकलाई स्थानीर् तहबाट प्रदान गररने सुववधा प्राप्त
गनय बशञ्चत गनय सवकनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोशजम सुववधाबाट बशञ्चत गनुय अशघ सम्बशन्धत

अनभभावकसुँग आवश्र्क परामशय गरी बालबानलकालाई ववद्यालर् पठाउन उत्प्रेररत
गनय व्र्वस्था गररनेछ।
८.

पार्क पने ववद्यालर्बाट शशक्षा प्राप्त गनेिः (१) प्रत्र्ेक बालबानलकालाई ननजको
अनभभावकको बासस्थानबाट पार्क पने ववद्यालर्बाट आधारभूत तह वा माध्र्नमक
तहसम्मको शशक्षा प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
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(२) आधारभूत तहको शशक्षा प्राप्त गने उमेरको कुनै बालबानलकाको
हकमा उपदफा (१) बमोशजमको ववद्यालर् उपलब्ध हुन नसकेमा सम्बशन्धत
स्थानीर् तहले र्ो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वषयनभि त्र्स्तो ठाउुँमा ववद्यालर् स्थापना

गने वा त्र्स्तो बालबानलकाका लानग आधारभूत तहसम्मको शशक्षा प्राप्त गनय सक्ने
बैकशल्पक व्र्वस्था गनुय पनेछ।
(३) र्स दफामा लेशखएका कुनै पनन कुराले सम्बशन्धत अनभभावकले

आफूले चाहे को अन्र् ववद्यालर्मा आफ्ना बालबानलका भनाय गराउन वा सम्बशन्धत
बालबानलकाले रोजेको अन्र् ववद्यालर्मा भनाय भई शशक्षा प्राप्त गनय रोक लगाउने
छै न।
९.

भनाय गनय इन्कार गनय नहुनिःे (1) कुनै अनभभावकले आफ्नो बालबानलकालाई

आधारभूत तहसम्मको शशक्षा प्राप्त गनय ननजलाई पार्क पने ववद्यालर्मा वा अन्र्
कुनै ववद्यालर्मा भनाय गनय अनुरोध गरे मा दे हार्को अवस्थामा बाहेक त्र्स्तो
ववद्यालर्को प्रधानाध्र्ापकले भनाय गनय इन्कार गनुय हुुँदैनिः(क)

कुनै कक्षाको लानग अध्र्ापन गराउने ववद्याथी जनत
सङ्ख्र्ा ननधायरण गररएको हो त्र्नत नै सङ्ख्र्ामा
बालबानलका भनाय भइसकेको भएमा,

(ख)

जुन कक्षामा ननज भनाय हुन चाहेको हो ननजले त्र्स्तो
कक्षाको न्र्ूनतम स्तर पूरा नगरे मा,

(ग)

ववद्यालर्को

भौनतक

अवस्थाको

कारणले

थप

बालबानलका भनाय गनय नसवकने भएमा।
(२) उपदफा (१) का खण्ि (क), (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा
लेशखएको भए पनन अपाङ्गता भएका वा आनथयक रूपले ववपन्न बालबानलकालाई
ननजहरूकै पार्क पने ववद्यालर्ले भनाय गनुय पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम बालबानलका भनाय गनय इन्कार गनुय परे मा
सम्बशन्धत प्रधानाध्र्ापकले त्र्स्तो ववद्यालर्को नशजकमा रहे को अन्र् उपर्ुि
ववद्यालर् भए सम्बशन्धत बालबानलकालाई त्र्स्तो ववद्यालर्मा भनाय गनय नसफाररस
गनुय पनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोशजम कुनै बालबानलका भनाय गनय नसकेमा त्र्सको

कारण नलशखत रूपमा अनभभावकलाई ददई सम्बशन्धत विा कार्ायलर्मा जानकारी

गराउनु पनेछ र त्र्स्तो कार्ायलर्ले सम्बशन्धत विानभि वा अन्र्ि रहेका
ववद्यालर्मा त्र्स्तो बालबानलकाको भनायको सहजीकरण गनुय पनेछ।
(५) उपदफा (१) को खण्ि (ख) को अवस्थामा भनाय गनय नसवकने
भएमा ननजले आधारभूत तहको जुन कक्षाको स्तर पूरा गनय सक्दछ ननजको
अनभभावकले चाहेमा सोही कक्षामा सोही ववद्यालर्मा ननजलाई भनाय गराउनु पनेछ।
(६) र्स दफामा लेशखएको अवस्थामा बाहेक बालबानलकालाई भनाय गनय
इन्कार गने काम दण्िनीर् हुनेछ।
१०.

ववद्यालर्बाट ननष्काशन गनय नहुनिःे (१) कुनै ववद्यालर्मा भनाय भई आधारभूत

तहको शशक्षा नलइरहेको कुनै पनन बालबानलकालाई ववद्यालर्बाट ननष्काशन गनय
सवकने छै न।
(२) ववद्यालर् भनाय भएको बालबानलकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरे को
वा खराब आचरण भएको कारणले ननजलाई आधारभूत शशक्षा प्राप्त गनय वा परीक्षा
ददन रोक लगाउन वा बशञ्चत गनय सवकने छै न। त्र्स्ता बालबानलकालाई ववद्यालर्ले
परामशय सेवाको सुववधा उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(३) आधारभूत तहको शशक्षा प्राप्त गरररहेको कुनै बालबानलकाको

अनुशासन, आचरण, पठनपाठन लगार्तका ववषर्मा कुनै सुधार गनुय पने भएमा

सम्बशन्धत ववद्यालर्का प्रधानाध्र्ापकले सम्बशन्धत अनभभावकसुँग छलफल वा
परामशय गरी त्र्स्तो बालबानलकाले आधारभूत तहसम्मको शशक्षा प्राप्त गने
वातावरण नसजयना गनय मनोसामाशजक परामशय वा अन्र् आवश्र्क उपार् अवलम्बन
गनुय पनेछ।
११.

पुनिः भनाय गनुय पनेिः (१) पाुँच वषय पूरा भई बाह्र वषय उमेर पूरा नगरे को कुनै
बालबानलका कुनै कारणले ववद्यालर्मा भनाय हुन नसकी आधारभूत तहसम्मको

अध्र्र्न पूरा नगरे को वा आधारभूत तहको शशक्षा पूरा नगरी ववद्यालर् छोिेको
भएमा ननजको उमेर वा स्तर अनुरूप ववद्यालर्ले दफा ९ को अधीनमा रही
ननजलाई पुनिः भनाय गनुय पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम भनाय भएको बालबानलकालाई ननज भनाय
भएको कक्षाका अन्र् बालबानलकाको समान स्तरमा पुर्र्ाउन आवश्र्क भएमा
सम्बशन्धत ववद्यालर्ले वैकशल्पक उपार्को व्र्वस्था गनुय पनेछ।
१२.

स्थानान्तरण गनुय पनेिः (१) कुनै बालबानलका भनाय भएको कुनै ववद्यालर्मा
आधारभूत तहसम्मको अध्र्ापन गराउन स्वीकृत प्राप्त नभएको वा त्र्स्तो ववद्यालर्
अको ववद्यालर्मा गानभएको वा कुनै कारणले ववद्यालर् बन्द गनुय परे को अवस्थामा

सम्बशन्धत स्थानीर् तहले त्र्स्तो ववद्यालर्बाट आधारभूत तहको शशक्षा पूरा नगरे का
बालबानलकालाई पार्क पने अको ववद्यालर्मा स्थानान्तरण गने व्र्वस्था गनुय
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थानान्तरण हुने बालबानलकालाई त्र्स्तो
ववद्यालर्मा पुनिः भनाय गराउनु पने छै न।
(३) र्स दफामा अन्र्ि जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन उपदफा

(१) बमोशजमको ववद्याथी वा ननजको अनभभावकले रोजेको अन्र् कुनै ववद्यालर्मा
भनाय हुन र्स दफाले बाधा पुर्र्ाउने छै न।
१३.

स्थानान्तरण प्रमाणपि ददनु पनेिः (१) आधारभूत तहसम्मको शशक्षा पूरा नगरे को

कुनै बालबानलका वा ननजको अनभभावकले कुनै कारण दे खाई ननजले अध्र्र्न

गरररहेको ववद्यालर् छोिी त्र्स्तो शशक्षा प्राप्त गनय अको कुनै ववद्यालर्मा भनाय हुन
स्थानान्तरण प्रमाणपि माग गरे मा ननजले पूरा गरे को अध्र्र्नको वववरण खुलाई
सम्बशन्धत प्रधानाध्र्ापकले ननजलाई अववलम्ब स्थानान्तरण प्रमाणपि ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रमाणपि पेस गरे पनछ दफा ९ को
अधीनमा रही बालबानलकाले भनाय हुन चाहेको ववद्यालर्ले ननजलाई अववलम्ब भनाय
गनुय पनेछ।
१४.

वैकशल्पक शशक्षाको व्र्वस्था गनय सवकनेिः (१) पार्क पने ववद्यालर् उपलब्ध

नभएको वा अन्र् कुनै कारणले ववद्यालर्मा भनाय भई पूरा समर् अध्र्र्न गरी
आधारभूत तहको शशक्षा प्राप्त गनय नसक्ने बालबानलकालाई त्र्स्तो तहसम्मको
वैकशल्पक शशक्षा प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
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(२) आधारभूत तहसम्मको वैकशल्पक शशक्षा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था
तोवकए बमोशजम हुनेछ।
१५.

अनौपचाररक तथा खुला शशक्षा प्रदान गनेिः (१) ववद्यालर्मा भनाय भई ननर्नमत
रूपमा अध्र्र्न गनय नसक्ने बालबानलकालाई माध्र्नमक तहको शशक्षा अनौपचाररक
वा खुला ववद्यालर्बाट प्रदान गनय सवकनेछ।
(२) नेपाल सरकारले स्थानीर् तह माफयत् माध्र्नमक शशक्षा प्रदान गनयका
लानग आवश्र्कताको आधारमा अनौपचाररक र खुला ववद्यालर् स्थापना एवं
सञ्चालन गने व्र्वस्था गने छ।
(३) अनौपचाररक तथा खुला ववद्यालर् सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए
बमोशजम हुनेछ।

१६.

परम्परागत शशक्षा प्रदान गनय सवकनेिः (१) परम्परादे शख चली आएका शशक्षा सम्बन्धी

मूल्र्, मान्र्ता, सं स्कृनत, रीनतररवाज र अभ्र्ासको सं रक्षण र जगेनाय गनय र त्र्सलाई
समर् सापेक्ष पररमाजयन गरी ननरन्तरता ददन गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा जस्ता
सं स्था सञ्चालन गरी बालबानलकालाई शशक्षा प्रदान गनय सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको शशक्षा प्रदान गनयको लानग सञ्चालन गररने
गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा सम्बशन्धत स्थानीर् तहमा दताय गनुय पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम दताय भई सञ्चालन हुने गुरुकुल, गुम्बा वा

मदरसाले बालबानलकालाई शशक्षा प्रदान गदाय स्थानीर् तहले कानून बमोशजम

ननधायरण गरे को र तोवकए बमोशजमको अन्र् सतय तथा मापदण्ि पालना गनुय पनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोशजम दताय गरी सञ्चालनमा रहेका गुरुकुल, गुम्बा
र मदरसा जस्ता शैशक्षक सं स्थाले प्रदान गने शशक्षाका अनतररि नेपाल सरकारले
ननधायरण गरे को पाठ्यक्रम बमोशजमको शशक्षा प्रदान गनुय पनेछ।
(५) परम्परागत शशक्षा प्रदान गने सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए
बमोशजम हुनेछ।
१७.

प्राववनधक शशक्षा सम्बन्धी व्र्वस्थािः (१) आधारभूत तह पूरा गरे को प्रत्र्ेक
नागररकलाई प्रचनलत कानून बमोशजम माध्र्नमक शशक्षा वा सो सरहको प्राववनधक
शशक्षा प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।
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(२) र्स दफामा लेशखएदे शख बाहेक आधारभूत तहपनछ प्रदान गररने
प्राववनधक शशक्षा सम्बन्धी व्र्वस्था प्रचनलत कानून बमोशजम हुनेछ।
१८.

अनभभावकको पवहचान नभएका बालबानलकाको शशक्षािः (१) कुनै स्थानीर् तहको
भौगोनलक क्षेिनभि अनभभावक पवहचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबानलका
भएमा त्र्स्ता बालबानलकाको आधारभूत तहसम्मको शशक्षा उपलब्ध गराउने,
पठनपाठन तथा त्र्ससुँग सम्बशन्धत अन्र् कुराको व्र्वस्था गने शजम्मेवारी
सम्बशन्धत स्थानीर् तहको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको शशक्षा प्रदान गने व्र्वस्था गनय स्थानीर्
तहको सम्बशन्धत विा सनमनत शजम्मेवार हुनेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन सम्बशन्धत
बालबानलकाको अनभभावकको पवहचान भएमा वा पत्ता लागेमा अनभभावकले नै
त्र्सको शजम्मेवारी नलनु पनेछ।
(४) अनभभावक पवहचान नभएका बालबानलकाको पठनपाठन सम्बन्धी
अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ।

१९.

र्ोग्र् नहुनिःे (१) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन सम्पूणय
नागररकले आधारभूत शशक्षा अननवार्य रूपमा प्राप्त गने वातावरण नसजयना गने

प्रर्ोजनका लानग सम्वत् २०८५ साल बैशाख १ गतेपनछ आधारभूत शशक्षा प्राप्त
नगरे को व्र्शि दे हार्को कुनै अवसर प्राप्त गनय र्ोग्र् माननने छै निः(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीर् तहको कुनै
पनन सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार
वा स्थानीर् तहको पूणय वा आंशशक स्वानमत्व, अनुदान

वा ननर्न्िणमा रहेको कुनै सं स्थाको सेवामा प्रवेश गनय
वा कुनै पनन सरकारी, गैरसरकारी वा ननजी क्षेिमा

स्थावपत कुनै पनन सं स्थामा कुनै पनन पदमा ननवायशचत,
ननर्ुशि वा मनोनर्न हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गनय,
(ख)

कुनै पनन कम्पनी, फमय, सहकारी सं स्था वा गैरसरकारी
सं स्थाको सं स्थापन गनय वा त्र्स्तो कम्पनी फमय वा
11

सं स्थाको सं स्थापक सेर्रधनी, सञ्चालक वा सदस्र् वा
कुनै पदानधकारी हुन,
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन उपदफा (१)

को व्र्वस्था प्रारम्भ हुन ु अशघ नै बाह्र वषय उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा

बहाल भइसकेको, ननवायशचत, मनोनर्न वा ननर्ुि भई सकेको वा कार्यरत रहेको
वा प्राप्त गररसेकेको वा भोनगसकेको सुववधाको हकमा सो उपदफामा लेशखएको
कुनै कुराले असर पुर्र्ाउने छै न।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भएता पनन कमजोर

स्वास््र् वा बहुअपाङ्गता वा र्स्तै अन्र् कुनै जवटल कारणले शशक्षा नलन नसकेका
व्र्शिको हकमा र्ो उपदफा लागू हुने छै न।
२०.

माध्र्नमक तहसम्मको शशक्षा ननिःशुल्क हुनिःे (१) प्रत्र्ेक नागररकलाई राज्र्बाट
माध्र्नमक तहसम्मको शशक्षा ननिःशुल्क प्राप्त गने अनधकार हुनेछ।

(२) ननिःशुल्क शशक्षा प्राप्त गदाय प्रत्र्ेक नागररकले र्ो ऐन तथा अन्र्
प्रचनलत कानून बमोशजमका शतय पालना गनुय पनेछ।
(३) ननिःशुल्क शशक्षा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ।
२१.

पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पनेिः (१) नेपाल सरकारले आधारभूत तह वा
माध्र्नमक

तहसम्मको

शशक्षा

प्राप्त

गने

प्रत्र्ेक

सावयजननक

ववद्यालर्का

बालबानलकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम तोवकए बमोशजम स्थानीर् तहलाई
उपलब्ध गराउनेछ।
(२ उपदफा (१) बमोशजमको रकम प्राप्त भएपनछ सम्बशन्धत स्थानीर्

ु न्दा कम्तीमा
तहले पाठ्यपुस्तक खररद बापतको रकम शैशक्षक सि प्रारम्भ हुनभ
तीन मवहना अशघ नै सम्बशन्धत ववद्यालर्लाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम रकम प्राप्त गरे पनछ ववद्यालर्ले पाठ्यपुस्तक
खररद गरी ववद्याथी भनायको समर्मा ववद्याथीलाई उपलब्ध गराउनेछ।
२२.

शैशक्षक सामग्री प्रदान गनेिः (१) स्थानीर् तहले आधारभूत तहसम्मको शशक्षा प्राप्त
गनय सावयजननक ववद्यालर्मा भनाय भएका आनथयक रूपमा ववपन्न बालबानलकालाई
आवश्र्क पने कापी, कलम लगार्तका शैशक्षक सामग्री प्रदान गनय सक्नेछ।
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(२) स्थानीर् तहले आधारभूत तहसम्मका शशक्षा प्रदान गने सावयजननक
ववद्यालर्का लानग तोवकए बमोशजम आवश्र्क प्रर्ोगशाला, अनतररि वक्रर्ाकलाप
ुँ च
सामग्री, खेल सामग्री, खेलकुदको पूवायधार, कम््र्ुटर तथा सूचना प्रववनधको पह
ु को
व्र्वस्था गनुय पनेछ।

(३) शैशक्षक सामग्री प्रदान गने सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोशजम
हुनेछ।
२३.

छािवृशत्त प्रदान गनय सक्नेिः (१) मानव ववकास सूचकाङ्कको दृविकोणले तोवकएको
सूचकाङ्कभन्दा पछानि परे का क्षेिका तोवकएका समुदार् वा आनथयक रूपले ववपन्न
वा अपाङ्गता भएका नागररकको पररवारका बालबानलकालाई सम्बशन्धत स्थानीर्
तहले आधारभूत तहसम्मको शशक्षा प्राप्त गनय तोवकए बमोशजम मानसक छािवृशत्त
प्रदान गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त छािवृशत्त शैशक्षक सामग्री वा ववद्याथीको
नसकाइमा मद्दत पुग्ने अन्र् कुनै सामग्री व्र्वस्थाका ननशम्त खचय गनुय पनेछ।

२४.

स्वास््र् उपचारको प्रवन्ध गनेिः (१) स्थानीर् तहले सावयजननक ववद्यालर्मा

अध्र्र्नरत ववद्याथीलाई प्रचनलत कानून बमोशजम सञ्चानलत स्वास््र् सं स्थासुँग
सहकार्य गरी स्वास््र् परामशय तथा उपचार सम्बन्धी आवश्र्क प्रवन्ध नमलाउन
सक्नेछ।
(२) ननजी लगानी तथा सावयजननक शैशक्षक गुठीका ववद्यालर्मा तोवकए
बमोशजमको ननिःशुल्क स्वास््र् उपचारको व्र्वस्था गने दावर्त्व सम्बशन्धत
ववद्यालर्को हुनेछ।

२५.

ददवा खाजा सम्बन्धी व्र्वस्थािः (१) मानव ववकास सूचकाङ्कको दृविकोणले
तोवकएको सूचकाङ्कभन्दा तल परे का क्षेिका तोवकएका समुदार् वा आनथयक रूपले
ववपन्न

वा

अपाङ्गता

भएका

नागररकको

पररवारका

बालबानलकाहरूलाई

पठनपाठनमा ननरन्तरता ददनका लानग नेपाल सरकारले स्थानीर् तह माफयत् तोवकए
बमोशजम ददवा खाजा वा ददवा खाजा खचय उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
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२६.

शशक्षणको माध्र्म भाषािः (१) ववद्यालर्ले प्रदान गने शशक्षणको माध्र्म नेपाली
भाषा, अङ्खग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बशन्धत नेपाली समुदार्को मातृभाषा हुन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन कुनै ववदे शीले
नेपालमा अध्र्र्न गदाय अननवार्य नेपाली ववषर् अध्र्र्न गनुय पने अवस्थामा ननजले
चाहेमा त्र्सको सट्टा अन्र् कुनै भाषागत ववषर् अध्र्र्न गनय सक्नेछ।

२७.

ननजी लगानीका ववद्यालर् सेवामूलक हुनिःे (१) ननजी लगानीका ववद्यालर्ले

प्रारशम्भक बाल ववकास तथा शशक्षा र आधारभूत शशक्षा सेवामूलक तथा
लोककल्र्ाणकारी हुने गरी सञ्चालन गनुय पनेछ।
(२) ननजी लगानीका ववद्यालर्लाई सेवामूलक र लोककल्र्ाणकारी
बनाउने सम्बन्धी ववस्तृत व्र्वस्था नेपाल सरकारले ननधायरण गरे बमोशजम हुनेछ।
(३) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेशखएको भएता पनन र्ो ऐन प्रारम्भ
भएपनछ प्रत्र्ेक ननजी लगानीका ववद्यालर् र सावयजननक शैशक्षक गुठी अन्तगयत
सञ्चालन गरे का सो ववद्यालर्को ववद्याथी सङ्ख्र्ाको आधारमा ववद्यालर्ले प्रारशम्भक

बाल ववकास तथा शशक्षादे शख बाह्र कक्षासम्मका कुल ववद्याथी सङ्ख्र्ाको दे हार्
बमोशजम ववद्याथीहरूलाई ननिःशुल्क शशक्षा प्रदान गनय स्थान आरक्षण गनुय पनेछ।
(क)

पाुँच सर् जनासम्म ववद्याथी भएका ववद्यालर्ले कम्तीमा
दश प्रनतशत।

(ख)

पाुँच सर्दे शख आठ सर् जनासम्म ववद्याथी भएका
ववद्यालर्ले कम्तीमा बाह्र प्रनतशत।

(ग)

आठ सर्भन्दा बढी ववद्याथी सङ्ख्र्ा भएका ववद्यालर्ले
कम्तीमा पन्र प्रनतशत।

(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भएता पनन र्ो दफा

प्रारम्भ हुुँदाका बखत कुनै ववद्यालर्ले उपलव्ध गराउुँदै आएको छािवृशत्त घटाउन
पाइने छै न।
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(५) उपदफा (२) बमोशजम आरक्षण गररएको स्थानमा छनौट कार्यववनध
अवलम्बन गरी तोवकएका समूहबीचको प्रनतस्पधायको आधारमा र्ोग्र् र सक्षम
बालबानलकालाई भनाय गनुय पनेछ।
(६) उपदफा (१) मा आरशक्षत स्थानका ननशम्त छनौट भई भनाय भएका
ववद्याथीहरूलाई ननजी लगानीका ववद्यालर्ले उपलब्ध गराउने सुववधा तोवकए
बमोशजम हुनेछ।
(७) उपदफा (१) बमोशजम आरक्षण गररएको स्थानमा उपदफा (२)
बमोशजम छनौट भई ननिःशुल्क अध्र्र्न गने ववद्याथीहरूले जुन कक्षामा ननिःशुल्क
शशक्षा नलएको हो, सोभन्दा मानथल्लो कक्षा, तह वा प्रचनलत कानून बमोशजम प्राप्त
हुने ननिःशुल्क अध्र्र्न वा छािवृशत्त प्राप्त गने प्रर्ोजनका लानग आवेदन गनय पाउने
छ।
पररच्छे द-४
मातृ भाषामा ददइने शशक्षा तथा ववद्यालर् सञ्चालन
२८.

मातृभाषी शशक्षा सम्बन्धी व्र्वस्थािः (१) नेपालमा बसोबास गने प्रत्र्ेक नेपाली
समुदार्का नागररकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्र्नमक
तहसम्मको शशक्षा प्राप्त गने अनधकार हुनछ
े ।
तर त्र्स्तो शशक्षा प्रचनलत कानून बमोशजम ननधायरण भएको पाठ्यक्रम
बमोशजम हुन ु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको शशक्षा प्रदान गनय त्र्स्तो समुदार्ले
माध्र्नमक तहसम्मको शशक्षा भए छु ट्टै ववद्यालर् वा शशक्षण सं स्था स्थापना तथा
सञ्चालन गनय सक्नेछ।
(३) नेपाल सरकारले मातृभाषी शशक्षा प्रदान गनयका लानग ववद्यालर् वा
शशक्षण सं स्था स्थापना र सञ्चालन गने व्र्वस्था नमलाउन सक्ने छ।
(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार वा स्थानीर् तहले सञ्चालन गरे का वा अनुदान ददएका शशक्षण सं स्था
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वा सावयजननक ववद्यालर्मा नेपाली नागररकलाई कुनै खास ववषर्मा ननजको माग
बमोशजमको मातृभाषी शशक्षा प्रदान गनय सवकनेछ।
२९.

ववद्यालर् वा शशक्षण सं स्था सञ्चालन गनुय पनेिः (१) दफा २८ को उपदफा (२)
बमोशजमको ववद्यालर् वा शशक्षण सं स्था जुन समुदार्बाट स्थापना गररएको हो सोही
समुदार्बाट सञ्चालन र व्र्वस्थापन गनुय पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भएता पनन नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार वा स्थानीर् तहले त्र्स्तो शशक्षण सं स्था वा मातृभाषी शशक्षा ददने
ववद्यालर्

सञ्चालन

गनय त्र्स्तो

समुदार्को

अनुरोध

बमोशजम

सञ्चालन

र

व्र्वस्थापनमा सघाउ पुर्र्ाउन ननशित रकम प्रत्र्ेक वषय अनुदानको रूपमा प्रदान
गनय सक्नेछ।
(३) मातृभाषी शशक्षा प्रदान गने सम्बन्धमा प्रदे श सरकार वा स्थानीर्
तहले स्थानीर् ववशेषता र आवश्र्कता अनुसार थप प्रवन्ध गनय सक्नेछ।
पररच्छे द-५
शशक्षाका लानग बजेट ववननर्ोजन तथा अनुदान
३०.

बजेट ववननर्ोजन तथा अनुदानिः

(१) नेपाल सरकारले प्रत्र्ेक वषय आफ्नो बजेट

माफयत् प्रत्र्ेक स्थानीर् तहलाई ववद्यालर् तथा ववद्याथी सङ्ख्र्ा र ववद्याथीले प्राप्त
गरे को ननतजाका आधारमा आधारभूत तथा माध्र्नमक शशक्षाको प्रर्ोजनका लानग
अनुदान रकम ववननर्ोजन गनुय पनेछ।
(२) प्रदे श सरकारले प्रत्र्ेक वषय आफ्नो बजेट माफयत् प्रत्र्ेक स्थानीर्
तहलाई माध्र्नमक तहसम्मको शशक्षाको लानग प्रदे श कानून बमोशजम ननशित रकम
अनुदानको रूपमा ववननर्ोजन गनुय पनेछ।
(३) नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकार आफैंले सञ्चालन गरे का वा
अनुदान प्रदान गरे का शशक्षण सं स्थालाई नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले सङ्घीर्
कानून वा प्रदे श कानून बमोशजम आवश्र्क अनुदान रकम ववननर्ोजन गनुय पनेछ।
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(४) स्थानीर् तहले आफ्नो वावषयक बजेटमा आधारभूत तह तथा
माध्र्नमक तहको शशक्षा प्रदान गने प्रर्ोजनका लानग आवश्र्क बजेट ववननर्ोजन
गनुय पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम बजेट ववननर्ोजन गदाय आधारभूत तह वा
माध्र्नमक तहको शशक्षा प्रदान गने सावयजननक ववद्यालर् तथा स्थानीर् तहले
सञ्चालन गरे का प्रत्र्ेक ववद्यालर्लाई बजेट प्राप्त हुने गरी गनुय पनेछ।
३१.

अन्र् व्र्शि वा सं स्थाले सहार्ता ददन सक्नेिः (१) र्स पररच्छे दमा अन्र्ि जुनसुकै
कुरा लेशखएको भए तापनन नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीर् तहका

अनतररि अन्र् कुनै व्र्शि, सङ्घ, सं स्थाले पनन आधारभूत तह वा माध्र्नमक तहको
शशक्षा प्रदान गने सावयजननक ववद्यालर्, सावयजननक शैशक्षक गुठी वा मुनाफा ननलने
गरी स्थापना र सञ्चालन भएका ववद्यालर्लाई कुनै वकनसमको आनथयक सहार्ता,
सहर्ोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम सहार्ता, सहर्ोग वा रकम उपलब्ध गराउुँदा
स्थानीर् तह माफयत् वा स्थानीर् तहको स्वीकृनत प्राप्त गरी गनुय पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम सहार्ता, सहर्ोग वा रकम उपलब्ध गराउने
कार्यववनध र ढाुँचा स्थानीर् तहले बनाएको कानून बमोशजम हुनेछ।
तर गैरआवासीर् नेपाली बाहे क ववदे शी व्र्शि, सं स्था वा सरकारबाट

कुनै सहार्ता, सहर्ोग वा रकम प्राप्त गनुय अशघ नेपाल सरकार, अथय मन्िालर्को
पूवस
य हमनत नलनु पनेछ।
पररच्छे द-६
कसुर तथा जररबाना
३२.

कसुर तथा जररबानािः (१) कसै ले दे हार्को कार्य गरे मा र्स ऐन बमोशजम कसुर
गरे को मानननेछिः(क)

दफा ९ को उपदफा (१) बमोशजम बालबानलकालाई
भनाय गनय इन्कार गरे मा वा उपदफा (४) बमोशजम
नलशखत जानकारी नददएमा,
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(ख)

दफा १० को उपदफा (१) बमोशजम ननष्काशन गरे मा
वा उपदफा (२) बमोशजमको आधारभूत शशक्षा प्राप्त
गनय वा परीक्षा ददन रोक लगाउने वा बशञ्चत गरे मा,

(ग)

दफा ११ बमोशजम पुनिः भनाय गनय इन्कार गरे मा वा
दफा १३ बमोशजम स्थानान्तरण प्रमाणपि ददन
इन्कार गरे मा,

(२)

(घ)

दफा १६ बमोशजम ववपरीतका कुनै कार्य गरे मा,

(ङ)

दफा २७ ववपरीतको कुनै कार्य गरे मा।

कसै ले

उपदफा

(१)

बमोशजमको

कसुर

गरे मा

सम्बशन्धत

बालबानलकाको अनभभावकले त्र्स्तो कसुर गरे को पन्र ददननभि सम्बशन्धत
स्थानीर् तहको न्र्ावर्क सनमनतमा ननवेदन ददन सक्नेछ।
स्पिीकरणिः र्स दफाको प्रर्ोजनको लानग “न्र्ावर्क सनमनत” भन्नाले नेपालको
सं ववधानको धारा २१७ बमोशजमको न्र्ावर्क सनमनत सम्झनु पछय।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसुर गरे मा न्र्ावर्क सनमनतले सम्बशन्धत
प्रधानाध्र्ापकलाई दे हार् बमोशजम जररबाना गनय सक्नेछिः(क)

खण्ि (क) र (ग) बमोशजमको कसुर गनेलाई पाुँच
हजार रूपैर्ाुँसम्म,

(ख)

खण्ि (ख) र (घ) बमोशजमको कसुर गनेलाई तीन
हजार रूपैर्ाुँसम्म,

(ग)

खण्ि

(ङ)

बमोशजमको

कसुर

गनेलाई

नबगो

बमोजमको रकम वा पच्चीस हजार रूपैर्ाुँमध्र्े जुन
बढी हुन्छ सो रकम।
(४) दफा २७ को प्रनतकूल हुने गरी कुनै रकम असुल उपर गरे को

रहेछ भने त्र्स्तो रकम समेत सम्बशन्धत व्र्शिलाई वफताय गराउनु पने छ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोशजम न्र्ावर्क सनमनतले गरे को ननणयर्
उपर सम्बशन्धत शजल्ला अदालतमा पुनरावेदन गनय सवकनेछ।
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पररच्छे द-७
ववववध व्र्वस्था
३३.

अपाङ्गता तथा दनलत नागररकको ववशेष अनधकार: (१) दृविववहीन नागररकलाई
ब्रे लनलवप र बवहरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागररकलाई
साङ्केनतक भाषाका माध्र्मबाट तोवकए बमोशजम नन:शुल्क शशक्षा पाउने अनधकार
हुनेछ।
(२) अपाङ्गता भएका तथा ववपन्न दनलत नागररकलाई शशक्षा प्राप्त गने
सम्बन्धमा र्स ऐनमा लेशखएका अनधकारका अनतररि प्रचनलत कानून बमोशजम
थप ववशेष अनधकार प्राप्त हुनेछ।
(३) ववद्यालर् बावहर रहेका दनलत, अपाङ्गता भएका र आनथयक रूपले
ववपन्न बालबानलकाहरूलाई ववद्यालर् भनाय गराउन र नसकाइमा ननरन्तरता ददन
ववशेष व्र्वस्था गररनेछ।

३४.

सुववधा सम्पन्न नमूना, ववशशिीकृत तथा घुम्ती ववद्यालर् सञ्चालन गनय सक्नेिः (१)
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीर् तहले सुववधा सम्पन्न नमूना ववद्यालर्
वा ववशशिीकृत ववद्यालर् वा घुम्ती ववद्यालर् वा र्स्तै अन्र् ववशेष प्रकारको
ववद्यालर् स्थापना र सञ्चालन गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम खोनलएका वा सञ्चालन गररएका ववद्यालर्
जुन तहमा खोनलएको हो सोही तहको सरकारको अनुमनतमा स्थापना गनुय पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम खोनलएका वा सञ्चालन गररएका ववद्यालर्ले
प्रचनलत कानूनले तोकेको मापदण्ि पूरा गनुय पनेछ।

३५.

अनुगमन व्र्वस्था र अनुगमन सूचकाङ्किः (१) र्ो ऐनको कार्ायन्वर्नका ननशम्त
अनुगमन गनय तोवकए बमोशजमको सं र्न्ि ननमायण गररनेछ।
(२) नेपाल सरकारको शशक्षा सम्बन्धी ववषर् हेने मन्िालर्ले र्स ऐन
बमोशजम व्र्वस्था भएको शशक्षाको अनधकारको कार्ायन्वर्नका लानग अनुगमन
सूचकाङ्क तर्ार गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको अनुगमन सूचकाङ्क सवयसाधारणको
जानकारीका लानग सावयजननक गनुय पनेछ।
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(४) अनुगमन सूचकाङ्क बमोशजम कार्ायन्वर्न भए नभएको सम्बन्धमा
उपदफा (१) बमोशजमको सं र्न्िले मापन गनेछ।
(५) अनुगमन सं र्न्ि र सूचकाङ्क सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए
बमोशजम हुनेछ।
३६.

प्रनतवेदन पेश गनेिः (१) प्रत्र्ेक गाउुँ कार्यपानलका वा नगर कार्यपानलकाले प्रत्र्ेक

वषय गाउुँ सभा वा नगर सभामा दे हार्को वववरण सवहतको प्रनतवेदन पेस गनुय
पनेछिः(क)

सम्बशन्धत

स्थानीर्

तहमा

सञ्चालनमा

रहेका

सावयजननक तथा ननजी ववद्यालर् र त्र्स्ता ववद्यालर्मा
अध्र्र्न गने बालबानलकाको सङ्ख्र्ा,
(ख)

आधारभूत

तहसम्म

ववद्यालर्मा

भनाय

भएका

बालबानलकाको सङ्ख्र्ा,
(ग)

ववद्यालर्मा भनाय भई आधारभूत तहको शशक्षा पूरा
गरे का बालबानलकाको सङ्ख्र्ा,

(घ)

ववद्यालर्मा भनाय भई त्र्स वषय आधारभूत तहको शशक्षा
पूरा नगरी ववद्यालर् छािेका ववद्याथीका सङ्ख्र्ा,

(ङ)

आधारभूत तह, माध्र्नमक शशक्षाको लानग ववननर्ोशजत
रकम र त्र्सको स्रोत,

(च)

अन्र् आवश्र्क कुरा।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रनतवेदन जानकारीको लानग वावषयक
रूपमा नेपाल सरकारको शशक्षा सम्बन्धी ववषर् हेने मन्िालर् र प्रदे श सरकारको
शशक्षा सम्बन्धी ववषर् हेने मन्िालर्मा पठाउनु पनेछ।
३७.

वववरण उपलब्ध गराउनु पनेिः (१) र्स ऐनको प्रर्ोजनको लानग प्रत्र्ेक स्थानीर्
तहले आफ्नो क्षेिनभि भएका मातृभाषी, दनलत, अपाङ्गता भएका र आनथयक रूपले
ववपन्न व्र्शिको वववरण अद्यावनधक गरी राख्नु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको वववरण नेपाल सरकारको शशक्षा सम्बन्धी
ववषर् हेने मन्िालर्, प्रदे श सरकारको शशक्षा सम्बन्धी ववषर् हेने मन्िालर् र
सम्बशन्धत ववद्यालर्लाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
३८.

साझेदारी वा सहकार्य गनय सवकनेिः (१) ववद्यालर् व्र्वस्थापनमा सुधार, गुणस्तरर्ुि
शशक्षाको ववकास तथा ववद्याथीहरूको नसकाई अनभवृवि सम्बन्धी कार्य गनयका लानग
ववद्यालर् तथा प्रचनलत कानून बमोशजम सञ्चालनमा रहे का गैरसरकारी सं स्था र
स्थानीर् तहबीच समेत पारस्पररक साझेदारी वा सहकार्य गनय सक्ने गरी आवश्र्क
प्रवन्ध गनय सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको साझेदारी तथा सहकार्य सम्बन्धी
व्र्वस्थाको कार्ायन्वर्न प्रचनलत कानून बमोशजम हुनेछ।

३९.

र्सै ऐन बमोशजम हुनिःे र्ो ऐन प्रारम्भ भएका बखत सञ्चालनमा रहेका ववद्यालर्
वा शशक्षण सं स्था र्सै ऐन बमोशजम स्थापना र सञ्चालन भएको मानननेछ।

४०.

ननर्म बनाउने अनधकारिः नेपाल सरकारले र्ो ऐनको कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क
ननर्म बनाउन सक्नेछ।

४१.

मापदण्ि बनाउने अनधकारिः (१) नेपाल सरकारको शशक्षा सम्बन्धी ववषर् हेने
मन्िालर्ले र्ो ऐन तथा र्स ऐन अन्तगयगत बनेको ननर्मको अधीनमा रही
आवश्र्क मापदण्ि बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम बनाएको मापदण्ि सावयजननक गनुय पनेछ।

भदौ ३०, २०७५ मा बसेको प्रनतनननध सभाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत गरे को र
भदौ ३१, २०७५ मा बसेको रावष्ट्रर् सभाको बैठकले र्ो ववधे र्कलाई सं शोधनववना वफताय
पठाउने गरी पाररत गरे को व्र्होरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (१)
बमोशजम प्रमाशणत गदयछु।
.........................
कृष्ण बहादुर महरा
सभामुख

प्रनतनननध

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाशणत

र्ो

ववधेर्क

नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोशजम
प्रमाणीकरण गदयछु।

प्रनतनननध सभा
नमनतिः २०७५/०६/०२

21

(ववद्यादे वी भण्िारी)
राष्ट्रपनत

