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भाग – १ 
शिवराज नगर सभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको ऐन सववसाधारणको 

जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

नेपािको संववधान २०७२ को धारा ३१ बिोशजि शिवराज नगरसभािे ्ो 
शिवराज नगरपालिकाको अलनवा्व तथा लनःिलु्क शिक्षा का्ावन्व्न गनव बनकेो 

ऐन, २०७९ जारी गरेको छ । 
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शिवराज नगरपालिकाको अलनवा्व तथा लनःिलु्क शिक्षा 
का्ावन्व्न गनव बनेको ऐन, २०७९ 

 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/२८ 

प्रस्तावनाः 
शिक्षा प्राप्त गने प्रत््ेक व््शिको आधारभतू िानव अलधकार एवं संववधान प्रदत्त िौलिक हकिाई 
व््वहारिा का्ावन्व्न गरी शिक्षािाई िोकताशन्त्रक िूल्् र िान््तािा आधाररत सिाजवाद उन्िखु राष्ट्र 
लनिावणिा केशन्ित गदै शिक्षािा सबैको सहज एवं सितािूिक पहुुँच र लनरन्तरता सलुनशित गनव तथा 
शिक्षािाई सववव््ापी, जीवनोप्ोगी, प्रलतष्पधी एवं गणुस्तर्िु बनाउनका िालग अलनवा्व तथा लनःिलु्क 
शिक्षा का्ावन्व्न गनव वाञ्छनी् भएकोिे, शिवराज नगरपालिकािे ्ो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभ: 

(१) ्स ऐनको नाि “शिवराज नगरपालिकाको अलनवा्व तथा लनःिलु्क शिक्षा का्ावन्व्न गनव 
बनेको ऐन, २०७९” रहेको छ। 

(२) ्ो ऐन २०८० बैिाख १ गतेदेशख प्रारभभ हनुछे । 

2. पररभाषा: ववष् वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा ्स ऐनिा, 
(क) “अलनवा्व शिक्षा” भन्नािे नपेाि सरकारद्वारा तोवकएको उिेर सिूहका बािबालिकाहरुिाई 

ववद्याि् वा अन्् वैकशल्पक िैशक्षक संस्थािा भनाव भई लन्लित अध्््न गने र आधारभतू 
तहको अध्््न परुा गने बाध््कारी व््वस्थािाई सभझन ुपछव। 

(ख) “अलभभावक” भन्नािे बािबालिकाको बाब,ु आिा वा ववद्याि्िा अलभभावकको रुपिा नाि 
दताव भएको व््शि सभझन ु पछव र सो िब्दिे लनजको संरक्षक वा िाथवरिाई सिेत 
जनाउुँछ। 

(ग) “आलथवक रुपिे ववपन्न” भन्नािे तोवकएको लसिा भन्दा कि वावषवक आ् भएको अवस्था 
सभझन ुपछव। 

(घ) “आधारभतू शिक्षा” भन्नािे बािववकास कक्षा देशख कक्षा आठसभिको ववद्याि् शिक्षा सभझन ु
पछव। 

(ङ) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोशजि” भन्नािे ्स ऐन अन्तगवत बनकेो लन्ििा तोवकएको वा 
तोवकए बिोशजि सभझन ुपछव। 
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(च) “लनजी िगानीका ववद्याि्” भन्नािे लनजी िगानीिा स्थापना वा सञ्चािन भएको ववद्याि् 
सभझन ुपछव र सो िब्दिे ्ो ऐन प्रारभभ हुुँदाका बखत का्ि रहेको संस्थागत ववद्याि्िाई 
सिेत जनाउुँछ। 

(छ) “लन:िलु्क शिक्षा” भन्नािे ववद्याि् वा िैशक्षक सस्थािे ववद्याथी वा अलभभावकबाट कुनै पलन 
शिषवकिा कुनै पलन िलु्क असूि नगरी ददईने  शिक्षािाई सभझन ुपछव। 

(ज) “प्रधानाध््ापक” भन्नािे ववद्याि्को नेततृ्व बहन गरी व््वस्थापकी् तथा प्रिासलनक 
शजभिेवारी लनवावह गने ववद्याि्को प्रिखु का्वकारी पदालधकारीिाई सभझन ुपछव र सो िब्दिे 
ववद्याि् वा शिक्षण संस्थाको प्रधानाचा्व वा का्वकारी अलधकार प्र्ोग गने अन्् व््शि 
सिेतिाई जनाउुँछ। 

(झ) “प्रारशभभक बाि ववकास तथा शिक्षा” भन्नािे चार बषव उिेर पूरा भएका बािबालिकािाई कक्षा 
एकिा प्रवेि गनुवभन्दा अगालड ददईन ेएक बषव अवलधको बािबालिकाको सवाववङ्गण ववकासिा 
केशन्ित बाि ववकास तथा शिक्षा सभझन ुपछव। 

(ञ) “िाध््लिक शिक्षा” भन्नािे कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रसभि वा सो सरहको शिक्षा सभझनपुछव। 

(ट) “ववद्याि्” भन्नािे प्रचलित कानून बिोशजि स्थापना भई सञ्चािन भएको साववजलनक वा लनजी 
िगानीका ववद्याि् सभझन ुपछव र सो िब्दिे ्ो ऐन प्रारभभ हुुँदाका बखत प्रचलित कानून 
बिोशजि का्ि रहेका सािदुाव्क वा संस्थागत ववद्याि् सिेतिाई जनाउुँछ। 

(ठ) “ववद्याथी” भन्नािे ववद्याि्िा भनाव भई अध्््न गरररहेका व््शििाई सभझन ु पछव र सो 
िब्दिे अनौपचाररक, खिुा, वैकशल्पक िगा्तका का्वक्रििा शिक्षा हालसि गरर रहेका 
व््शििाई सिेत जनाउुँछ। 

(ड) “लबिषे शिक्षा” भन्नािे दृविवववहन, अवटजि, बवहरा, बौविक अपाङ्गता, ससु्त श्रवण वा अलत 
अिि िारररीक अपाङ्गता भएका वा ्स्तै प्रकृलतका अवस्थाका बािबालिकािाई छुटै्ट 
सिूहिा राशख वविेष प्रकार र लनशित िाध््िबाट ददईन ेशिक्षा सभझन ुपछव। 

(ढ) “शिक्षक” भन्नािे ववद्याि्को अध््ापक सभझन ुपछव र सो िब्दिे प्रधानाध््ापकिाई सिेत 
जनाउुँछ। 

(ण) “शिक्षण संस्था” भन्नािे ववद्याि् वा उच्च शिक्षा प्रदा्क संस्था सभझन ुपछव र सो िब्दिे 
अनौपचाररक, वैकशल्पक वा खिुा शिक्षा प्रदान गने संस्थािाई सिेत जनाउुँछ। 

(त) “साववजलनक ववद्याि्” भन्नािे नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानी् तहको िगानीिा वा 
अनदुानिा सञ्चालित ववद्याि् सभझन ुपछव र सो िब्दिे प्रचलित कानून बिोशजि सािदुाव्क 
ववद्याि्को रुपिा सञ्चालित ववद्याि्िाई सिेत जनाउुँछ। 

(थ) “साववजलनक िैशक्षक गठुी ववद्याि्” भन्नािे िनुाफा नकिाउने उद्देश््िे  साववजलनक िैशक्षक 
गठुी अन्तगवत स्थापना वा सञ्चािन भएका कल््ाणकारी ववद्याि्िाई सभझनपुछव। 
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पररच्छेद – २ 

शिक्षािा नागररकको पहुुँच र शिवराज नगरपालिकाको दाव्त्व : 

3. शिक्षा प्राप्त गने अलधकार:  

(१) प्रत््ेक नागररकिाई गणुस्तरी् शिक्षािा सितािूिक पहुुँचको अलधकार हनुेछ। शिक्षा प्राप्त 
गनव कसैिाई  कुनै पलन आधारिा भेदभाव गररन ेछैन। 

(२) उपदफा (१) को प्र्ोजनको िालग प्रत््ेक नागररकिाई ्ो ऐन वा प्रचलित कानून बिोशजि 
 साक्षर हनुे प्रारशभभक बाि ववकास शिक्षा, आधारभतू शिक्षा र िाध््लिक शिक्षा प्राप्त गने 
अलधकार हनुेछ  । 

(३) शिक्षा प्राप्त गने प्रत््ेक नागररकिाई ्ो ऐन वा प्रचलित कानून बिोशजि ववद्याि् वा शिक्षण 
संस्थािा प्रवेि पाउन,े अध्््न गने, अनसुन्धान गने, परीक्षािा सहभागी हनुे वा िैशक्षक 
प्रिाण-पत्र प्राप्त गने अलधकार हनुेछ। 

(४) प्रत््ेक लनरक्षर नागररकिाई तोवकए बिोशजि साक्षर हनुे अलधकार हनुेछ। 

(५) प्रत््ेक नागररकिाई प्रचलित कानून बिोशजिको ितव तथा िापदण्ड पूरा गरी आफ्नो ्ोग््ता, 
क्षिता तथा रुशच अनसुार शिक्षा प्राप्त गने अलधकार हनुछे। 

(६) अपाङ्गता भएका नागररकहरुिाई वविेष शिक्षाको िाध््िबाट सिेत शिक्षा प्राप्त गने अलधकार 
हनुेछ। 

(७) प्रत््ेक बािबालिकािाई प्रचलित कानूनिा व््वस्था भए बिोशजिको ्ोग््ता प्राप्त शिक्षकबाट 
गणुस्तरी् शिक्षा प्राप्त गने अलधकार हनुेछ। 

4. शिक्षा प्रदान गने राज््को दाव्त्व हनु:े 

(१) प्रत््ेक नागररकिाई आधारभतू तहसभिको शिक्षा प्रदान गने दाव्त्व र तत ् सभबन्धी 
आवश््क व््वस्था लििाउने शजभिेवारी नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र शिवराज 
नगरपालिकाको हनुछे। 

(२) प्रत््ेक नागररकिाई िाध््लिक तहसभिको शिक्षा प्रदान गने दाव्त्व राज््को हनुछे। 

5. नागररकको कतवव््: 

(१) आधारभतू तहसभिको शिक्षा हालसि गनुव प्रत््ेक नागररकको कतवव्् हनुेछ।  

(२) आधारभतू शिक्षा प्राप्त गने उिेर सिूहका आफ्ना बािबालिबाहरुिाई लन्लित रुपिा ववद्याि् 
पठाउन ुप्रत््ेक नागररकको कतवब्् हनुेछ। 

6. साववजलनक पद धारण गरेका व््शििे आफ्ना सन्तान सािदुाव्क ववद्याि्िा भनाव गनुव पने : 

(१) शिवराज नगरपालिकािा वसोवास गरी नेपािको संववधान, अन्् प्रचलित कानून वा अलधकार 
प्राप्त अलधकारीको लनणव्  वा आदेि बिोशजि लन्िु, लनवावशचत वा िनोन्न हनु ेर साववजलनक 
अशखत्ारी प्र्ोग गनव पाउन ेवा कुनै कतवव््को पािना वा शजभिेवारी लनवावह गने व््शििे 
आफ्ना सन्तान सािदुाव्क ववद्याि्िा भनाव गनुव कतवब्् हनुेछ । 
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पररच्छेद – ३ 

अलनवा्व तथा लनिलु्क शिक्षा 
7. अलनवा्व शिक्षा प्रदान गनुव पने: 

(१) ्ो ऐन प्रारभभ भएपलछ पाुँच वषव पूरा भई तेह्र वषव उिेर पूरा नभएको प्रत््ेक 
बािबालिकािाई शिवराज नगरपालिकािे आधारभतू तहसभि अलनवा्व तथा लनःिलु्क शिक्षा 
प्रदान गने व््वस्था गनुव पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको आधारभतू शिक्षा प्रदान गदाव शिवराज नगरपलिकािे आफ्नो 
क्षेत्रलभत्र सञ्चालित वा स्वीकृती प्राप्त ववलभन्न ववद्याि् िाफव त प्रदान गने व््वस्था गनुव पनेछ। 

(३) अलनवा्व शिक्षा सभबन्धी अन्् व््वस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ। 

8. बािबालिका भनाव गराउन ुपने: 

(१) ्ो ऐन प्रारभभ भएपलछ पाुँच वषवको उिेर पूरा भएको प्रत््ेक बािबालिकािाई लनजको उिेर 
अनसुार लनजिाई पा्क पने ववद्याि्िा सभबशन्धत अलभभावकिे भनाव गराउन ुपनेछ। 

स्पिीकरणः ्स पररच्छेदको प्र्ोजनका िालग “पा्क पने ववद्याि्” भन्नािे सभबशन्धत 
बािबालिकाको अलभभावक रहेको बासस्थानबाट दईु वकिोलिटर दरुीसभि रहेको ववद्याि् 
सभझन ुपछव। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि ववद्याि्िा भनाव भएको बािबालिकािे आधारभतू तहसभिको शिक्षा 
पूरा नगरी लनजिाई पठनपाठनबाट वशञ्चत गने उद्दशे््िे अलभभावकिे ववद्याि्बाट छुटाउन ु
वा  ववद्याि् जानबाट रोक िगाउन ुहुुँदैन। 

(३) ववद्याि् जान ेउिेरका बािबालिकािाई ववद्याि्िा भनाव नगराउन ेवा भनाव भए पलछ पलन 
आधारभतू तहसभिको शिक्षा प्राप्त नगरी बािबालिकािाई ववद्याि्बाट छुटाउन े
अलभभावकिाई शिवराज नगरपालिकाबाट प्रदान गररन े तोवकएका सवुवधा प्राप्त गनव रोक 
िगाउन सवकनेछ। 

(४) आलथवक, भौगोलिक वा िारररीक, िानलसक अवस्था वा अन्् कुनै प्रलतकूिताका कारणिे 
बािबालिकाहरु ववद्याि् जान नसक्ने भएिा तोवकए बिोशजि आवाशि् ववद्याि् वा 
्ाता्ातको सवुवधा व््वस्था गरी अध्््न गने व््वस्था गनव सक्नेछ। 

9. पा्क पने ववद्याि्बाट शिक्षा प्राप्त पने: 

(१) प्रत््ेक बािबालिकािाई लनजको अलभभावकको बासस्थानबाट पा्क पने ववद्याि्बाट 
आधारभतू तह वा िाध््लिक तह सभिको शिक्षा प्राप्त गने अलधकार हनुेछ। 

(२) आधारभतू शिक्षा प्राप्त गने उिेरको कुनै बािबालिकाको हकिा उपदफा (१) बिोशजिको 
ववद्याि् उपिब्ध हनु नसकेिा सभबशन्धत शिवराज नगरपालिकािे ्ो ऐन प्रारभभ भएको 
पाुँच वषवलभत्र त््स्तो ठाउुँिा ववद्याि् स्थापना गने वा त््स्तो बािबालिकाका िालग आधारभतू 
तहसभिको  शिक्षा प्राप्त गनव सक्ने बैकशल्पक व््वस्था गनुव पनेछ। 
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10. भनाव गनव इन्कार गनव नहनु े: 

(१) कुनै अलभभावकिे आफ्नो बािबालिकािाई आधारभतू तहसभिको शिक्षा प्राप्त गनव कुनै 
ववद्याि्िा भनाव गनव अनरुोध गरेिा देहा्को अवस्थािा बाहेक त््स्तो ववद्याि्को 
प्रधानाध््ापकिे भनाव गनव इन्कार गनुव हुुँदैन: 

(क) कुनै कक्षाको िालग अध््ापन गराउन े ववद्याथी जलत संख्ा लनधावरण गररएको हो त््लत 
नै संख्ािा बािबालिका भनाव भइसेकेको भएिा, 

(ख) जनु कक्षािा लनज भनाव हनु चाहेको हो लनजिे त््स्तो कक्षाको स्तर पूरा नगरेिा, 
(ग) ववद्याि्को भौलतक अवस्थाको कारणिे थप बािबालिका भनाव गनव नसवकने भएिा । 

(२) उपदफा (१) को प्रलतकूि हनुे गरी बािबालिका भनाव गनव इन्कार गरेिा प्रधानाध््ापकिे 
त््सको कारण सभबशन्धत अलभभावकिाई ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थािा लनजिे जनु कक्षाको स्तर पूरा गनव सक्दछ लनज 
वा लनजको अलभभावकिे सोही कक्षािा सोही ववद्याि्िा लनजिाई भनाव गनुव पनेछ । 

11. ववद्याि्बाट लनष्कािन गनव नहनु:े 

(१) कुनै ववद्याि्िा भनाव भई आधारभतू तहको शिक्षा लिई रहेका कुनै पलन बािबालिकािाई 
लनजिे आधारभतू तहसभिको शिक्षा पूरा नगरी लनजिाई ववद्याि्बाट लनष्कािन गनव पाइन े
छैन। 

(२) ववद्याि् भनाव भएको बािबालिकािे कुनै अनिुासनहीन काि गरेको वा खराब आचरण 
भएको कारणिे लनजिाई आधारभतू शिक्षा प्राप्त गनव वा परीक्षा ददन रोक िगाउन वा बशञ्चत 
गनव पाईने छैन। 

(३) आधारभतू तहको शिक्षा प्राप्त गरररहेको कुनै बािबालिकाको अनिुासन, आचरण, पठन पाठन 
िगा्तका ववष्िा कुनै सधुार गनुव पने भएिा सभबशन्धत ववद्याि्का प्रधानाध््ापकिे 
सभबशन्धत अलभभावकसंग छिफि वा पराििव गरी त््स्तो बािबालिकािे आधारभतू 
तहसभिको शिक्षा प्राप्त गने वातावरण लसजवना गनव आवश््क उपा् अविभबन गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोशजिको उपा् अविभबन गदाव पलन लनजको पठन पाठन, अनिुासन, 
आचरणिा सधुार गनव नसवकएिा सभबशन्धत अलभभावकिे नै सधुारका उपा् अविभबन गनुव 
पनेछ। 

(५) उपदफा (१) वा (२) प्रलतकूि हनुे काि दण्डनी् हनुेछ। 

12. पनुः भनाव गनुव पने: 

(१) पाुँच वषव पूरा भई तेह्र वषव उिेर पूरा नगरेको कुनै बािबालिका कुनै कारण बस ववद्याि्िा 
भनाव हनु नसकी आधारभतू तहसभिको अध्््न पूरा नगरेको वा आधारभतू तहको शिक्षा पूरा 
नगरी ववद्याि् छोडेको भएिा लनजको उिेर वा स्तर अनरुुप ववद्याि्िे दफा १० को 
उपदफा (१) को अधीनिा रही लनजिाई पनुः भनाव गनुव पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि भनाव भएको बािबालिकािाई लनज भनाव भएको कक्षाका अन्् 
बािबालिकाको सिान स्तरिा पु् ावउन सभबशन्धत ववद्याि्िे आवश््क बैकशल्पक उपा् 
अविभबन  गनुव पनेछ। 

13. स्थानान्तरण गनुव पने: 

(१) कुनै बािबालिका भनाव भएको कुनै ववद्याि्िा आधारभतू तहसभिको अध््ापन गराउन 
स्वीकृत प्राप्त नभएको वा त््स्तो ववद्याि् अको ववद्याि्िा गालभएको वा अन्् कुनै कारणिे 
बन्द गनुव परेको अवस्थािा शिवराज नगरपालिकािे त््स्तो ववद्याि्बाट आधारभतू तहको 
शिक्षा पूरा नगरेका बािबालिकािाई पा्क पने अको ववद्याि्िा स्थानान्तरण गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्थानान्तरण हनुे बािबालिकािाई त््स्तो ववद्याि्िा पनुः भनाव 
गराउन ुपने छैन । 

(३) ्स दफािा अन््त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोशजिको ववद्याथी वा 
लनजको अलभभावकिे रोजेको अन्् कुनै ववद्याि्िा भनाव हनु ्स दफािे बाधा पु् ावउन े
छैन। 

14. स्थानान्तरण प्रिाणपत्र ददन ुपने: 

(१) आधारभतू तह सभिको शिक्षा पूरा नगरेको कुनै बािबालिका वा लनजको अलभभावकिे कुनै 
कारण देखाई लनजिे अध्््न गरररहेको ववद्याि् छोडी त््स्तो शिक्षा प्राप्त गनव अको 
ववद्याि्िा भनाव हनु स्थानान्तरण प्रिाणपत्र िाग गरेिा लनजिे पूरा गरेको अध्््नको 
वववरण खिुाई सभबशन्धत प्रधानाध््ापकिे लनजिाई अवविभब स्थानान्तरण प्रिाणपत्र ददन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको प्रिाणपत्र पेि गरेपलछ दफा १० को उपदफा (१) को अधीनिा 
रही बािबालिकािे भनाव हनु चाहेको ववद्याि्िे लनजिाई अवविभब भनाव गनुव पनेछ। 

15. आधारभतू तहसभि वैकशल्पक शिक्षा: 
(१) ववद्याि्िा भनाव भई पूरा सि् अध्््न गरी आधारभतू तहको शिक्षा प्राप्त गनव नसक्न े

बािबालिकािाई वैकशल्पक शिक्षा प्राप्त गने अलधकार हनुछे। 

(२) आधारभतू तहसभिको वैकशल्पक शिक्षा सभबन्धी व््वस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ। 

16. खिुा ववद्याि्: 

(१) ववद्याि्िा भनाव भई लन्लित रुपिा अध्््न गनव नसक्ने बािबालिकािे आधारभतू तहभन्दा 
िालथको िाध््लिक तहको शिक्षा खिुा ववद्याि्बाट प्राप्त गनव सक्नेछ। 

(२) खिुा ववद्याि् सभबन्धी अन्् व््वस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ। 
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17. परभपरागत शिक्षा प्रदान गनव सवकन:े 

(१) परभपरादेशख चलि आएका शिक्षा सभबन्धी िूल््, िान््ता, संस्कृलत, ररलतररवाज र अभ््ासको 
जगेनाव गनव र त््सिाई सि् सापेक्ष पररिाजवन गरी लनरन्तरता ददन गरुुकूि, गभुबा वा 
िदरसा जस्ता संस्था सञ्चािन गरी बािबालिकािाई शिक्षा प्रदान गनव सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको शिक्षा प्रदान गनवको िालग सञ्चािन गररने गरुुकूि, गभुबा वा 
िदरसा शिवराज नगरपालिकािा दताव गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि दताव भई सञ्चािन हनु ेगरुुकूि, गभुबा वा िदरसािे बािबालिकािाई 
शिक्षा प्रदान गदाव तोवकए बिोशजिको ितव तथा िापदण्ड पािना गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोशजि दताव गरी सञ्चािनिा रहेका गरुुकूि, गभुबा वा िदरसािे त््स्तो 
संस्थािे प्रदान गने शिक्षाका अलतररि नेपाि सरकारिे लनधावरण गररएको पाठ्यक्रि प्रारुपका 
आधारिा त्ार पाररएको पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्तक र सन्दभव सािग्री बिोशजिको शिक्षा प्रदान 
गनुव पनेछ । 

(५) ्स दफा बिोशजि प्रदान गररने शिक्षा आधारभतू तहसभिको हनुेछ । 

(६) परभपरागत शिक्षा प्रदान गने सभबन्धी अन्् व््वस्था तोवकए बिोशजि हनुछे। 

18. प्रालबलधक शिक्षा सभबन्धी व््वस्थाः 
(१) आधारभतू तह परुा गरेको प्रत््ेक नागररकिाई प्रचलित कानून बिोशजि िाध््लिक शिक्षा वा 

सो सरहको प्रालबलधक शिक्षा प्राप्त गने अलधकार हनुछे। 

(२) ्स दफािा िेशखए देशख बाहेक आधारभतू तह पलछ प्रदान गररन ेप्रालबलधक शिक्षा सभबन्धी 
व््वस्था प्रचलित कानून बिोशजि हनुेछ। 

19. अलभभावकको पवहचान नभएका बािबालिकाको शिक्षाः 
(१) शिवराज नगरपालिकाको भौगोलिक के्षत्रलभत्र अलभभावक पवहचान नभएका वा पत्ता निागेका 

बािबालिका भएिा त््स्ता बािबालिकाको आधारभतू तहसभिको शिक्षा उपिब्ध गराउन,े 

पठनपाठन तथा त््ससुँग सभबशन्धत अन्् कुराको व््वस्थापन गने शजभिेवारी शिवराज 
नगरपालिकाको हनुछे। 

(२) उपदफा १ बिोशजिको शिक्षा प्रदान गने व््वस्था गनव शिवराज नगरपालिकाको सभबशन्धत 
वडा सलिलतको शजभिेवारी तथा कतवब्् हनुेछ।  

(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सभबशन्धत बािबालिकाको अलभभावकको 
पवहचान भएिा वा पत्ता िागेिा अलभभावकिे नै त््सको शजभिेवारी लिन ुपनेछ। 

(४) अलभभावक पवहचान नभएका बािबालिकाको पठनपाठन सभबन्धी अन्् व््वस्था तोवकए 
बिोशजि हनुेछ। 
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20. ्ोग्् नहनु:े 

(१) प्रचलित कानूनिा जनु सकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सभवत ्२०८५ साि बैिाख १ गते 
पलछ आधारभतू शिक्षा प्राप्त नगरेको व््शि देहा्को कुनै अवसर प्राप्त गनव ्ोग्् हनुे छैन: 

(क) नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा शिवराज नगरपालिकाको कुनै पलन सरकारी सेवािा वा 
नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा शिवराज नगरपालिकाको पूणव वा आशंिक स्वालित्व, 

अनदुान वा लन्न्त्रणिा रहेको कुनै संस्थाको सेवािा प्रवेि गनव वा कुनै पलन सरकारी, 
गैरसरकारी वा लनजी के्षत्रिा स्थावपत कुनै पलन संस्थािा कुनै पलन पदिा लनवावशचत, 

लन्शुि वा िनोन्न हनु वा कुनै रोजगारी प्राप्त गनव, 
(ख) कुनै पलन कभपनी, फिव, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गनव वा 

त््स्तो कभपनी फिव वा संस्थाको िे्रधनी, सञ्चािक वा सदस्् वा कुनै पदालधकारी 
हनु, 

(ग) कुनै पलन पेिा, रोजगार, व््वसा् सञ्चािन गनव लिनपुने अनिुलतपत्र वा इजाजत पत्र प्राप्त 
गनव। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन ्ो ऐन प्रारभभ हनु ुअगावै आधारभतु 
शिक्षा प्राप्त गने उिेर सिहु नाशघसकेको व््शिको हकिा ्ो उपदफािे कुनै बाधा पु् ावउन े
छैन। 

21. िाध््लिक तहसभिको शिक्षा लनःिलु्क हनु:े 

(१) प्रत््ेक नागररकिाई िाध््लिक तहसभिको शिक्षा लन:िलु्क  प्राप्त गने अलधकार हनुेछ।  

(२) िलु्क, दस्तरु वा चन्दा लिन नहनुेः िाध््लिक तहसभिको शिक्षा प्राप्त गनव कुनै बािबालिका 
ववद्याि्िा भनाव हुुँदा, अध्््न गदाव वा परीक्षािा सिावेि हुुँदा लनज वा लनजको 
अलभभावकबाट कुनै पलन प्रकारको भनाव िलु्क, िालसक वा अध्््न िलु्क, परीक्षा िलु्क वा 
अन्् कुनै नाििा कुनै पलन प्रकारको िलु्क, दस्तरु, सहा्ता, चन्दा लिन पाईन ेछैन। 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन ववध््ाि्िे ववध््ालथवहरुको आवत 
जावतको िालग ्ाता्ातको अलतररि सवुवधा ददएको हकिा ्ाता्ात सवुवधा वापतको िलु्क 
लिन भने बाधा पने छैन। 

तर कसैिे ववद्याि्िाई आफूखसुी कुनै चन्दा, दान, सह्ोग वा परुस्कार प्रदान गनव वाधा पने 
छैन। 

(४) लनःिूल्क शिक्षा सभबशन्ध अन्् ब््वस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ। 

22. लनःिलु्क पाठ्यपसु्तक उपिब्ध गराउन ुपने: 

(१) नेपाि सरकारिे आधारभतू तह वा िाध््लिक तहसभिको शिक्षा प्राप्त गने प्रत््ेक 
बािबालिकािाई लनिलु्क पाठ्यपसु्तक उपिब्ध गराउनका िालग रकि उपिब्ध गराउने छ। 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि शिवराज नगरपालिकािे  िैशक्षक सत्र प्रारभभ हनु ु भन्दा कशभतिा एक 
िवहना अशघ नै पाठ्यपसु्तकको रकि लबद्याि्को खातािा उपिब्ध गराउनछे। 

(३) उपदफा (२) बिोशजि रकि प्राप्त गरेपलछ लबद्याि्िे पाठ्यपसु्तक खररद गरर ववधाथी भनावको 
सि्िा ववधाथीिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

23. पोिाक सवुवधा उपिब्ध गराउन ुपने: 

(१) िानव ववकास सूचकांकको दृविकोणिे तोवकएको सूचकांक भन्दा पछालड परेका के्षत्रका 
तोवकएको सिदुा् वा आलथवक रुपिे ववपन्न पररवारका बािबालिकािाई आधारभतू 
तहसभिको शिक्षा प्राप्त गनव ववद्याि्िे लनधावरण गरेको पोिाक िगाउन ुपने त््स्तो पोिाक 
सवुवधा शिवराज नगरपालिकािे उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 

तर संस्थागत ववद्याि्िा अध्््न गने बािबालिकािाई उपिब्ध गराउन ुपने छैन। 

(२) पोिाक सवुवधा सभबन्धी अन्् व््वस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ। 

24. शिवराज नगरपालिकािे ददवा खाजाको व््वस्था गनुवपने: 

(१) शिवराज नगरपालिकािे आधारभतू तहसभिको शिक्षा प्राप्त गनव बािबालिकािाई ददवा खाजा, 
ददवा खाजा खचव वा त््स्तै अन्् सवुवधाको व््वस्था गनेछ। 

(२) शिवराज नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने ददवा खाजा सभबन्धी अन्् व््वस्था तोवकए 
बिोशजि हनुेछ। 

25. िैशक्षक सािाग्री प्रदान गनव सक्न:े 

(१) शिवराज नगरपालिकािे आधारभतू तहसभिको शिक्षा प्राप्त गनव साववजलनक ववद्याि्िा भनाव 
भएका आलथवक रुपिे ववपन्न बािबालिकािाई आवश््क पने कापी, किि िगा्तका िैशक्षक 
सािाग्री प्रदान गनव सक्नेछ।  

(२) िैशक्षक सािग्री प्रदान गने अन्् ब््वस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ। 

26. आलथवक सहा्ता प्रदान गनव सक्न:े 

(१) िानव ववकास सूचकाङ्कको दृविकोणिे तोवकएको सचुकाङ्क भन्दा पछालड परेका के्षत्रका 
सभबशन्धत तोवकददएका सिदुा्का वा आलथवक रुपिे ववपन्न पररवारका बािबालिकािाई 
शिवराज नगरपालिकािे आधारभतू तह सभिको शिक्षा प्राप्त गनव तोवकए बिोशजि िालसक 
छात्रवृशत्त वा बािबालिकािाई ववद्याि्िा अध्््न गनव पठाए वापत त््स्ता पररवारिाई 
दोहोरो नपने गरी तोवकए बिोशजि आलथवक सहा्ता वा आलथवक प्रोत्साहान प्रदान गनव 
सक्नेछ। 

(२) िालसक छात्रवृशत्त, आलथवक सहा्ता वा आलथवक प्रोत्साहन सभबन्धी अन्् व््वस्था तोवकए 
बिोशजि हनुेछ। 
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27. शिक्षणको िाध््ि भाषा: 
(१) ववद्याि्िे प्रदान गने शिक्षा नेपािी भाषा, अंग्रजेी भाषा वा दवैु भाषािा हनु सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै ववद्याि्िे चाहेिा भाषागत 
ववष्िा बाहेक पठन पाठनका अन्् सभपूणव ववष्िा लबधाि् ब््वस्थापन सलिलत र 
अलभभावकको सहिलतिा अंग्रजेी वा िातभृाषािा शिक्षा प्रदान गनव सक्नछे। 

28. लनजी िगानीका ववद्याि् सेवािूिक हनु:े 

(१) लनजी िगानीका ववद्याि्िे प्रारशभभक बािववकास तथा शिक्षा, आधारभतू शिक्षा र िाध््लिक 
शिक्षा सेवािूिक तथा िोककल््ाणकारी हनुे गरी सञ्चािन गनुव पनेछ। 

(२) प्रचलित कानूनिा जनु सकैु कुरा िेशखए भए तापलन प्रत््ेक लनजी िगानीका ववद्याि् र 
साववजलनक िैशक्षक गठुी अन्तगवत सञ्चािन भएका ववद्याि्िे ववद्याथी संख्ाको आधारिा 
बािववकास शिक्षादेशख बाह्र कक्षासभिका कूि ववद्याथी संख्ाको आधारिा देहा् बिोशजि 
ववद्याथीिाई लनःिलु्क छात्रबशृत्त प्रदान गनव स्थान आरक्षण गनुव पनेछ। 

(क) ५०० जनासभि ववद्याथी भएका ववद्याि्िे कभतीिा १० प्रलतित 

(ख) ५०० देशख ८०० जनासभि ववद्याथी भएका ववद्याि्िे कभतीिा १२ प्रलतित 

(ग) ८०० जनाभन्दा बढी ववद्याथी भएका ववद्याि्िे कभतीिा १५ प्रलतित 

 

पररच्छेद – ४ 

शिक्षाका िालग बजेट ववलन्ोजन तथा अनदुान 

29. बजेट ववलन्ोजन तथा अनदुान: 

(१) नेपाि सरकारिे प्रत््ेक वषव आफ्नो बजेट िाफव त शिवराज नगरपालिकािाई ववद्याि् तथा 
ववद्याथी संख्ा र ववद्याथीिे प्राप्त गरेको नलतजाको आधारिा आधारभतू तथा िाध््लिक 
शिक्षाको प्र्ोजनका िालग अनदुान रकि ववलन्ोजन गनेछ। 

(२) प्रदेि सरकारिे प्रत््ेक वषव आफ्नो बजेट िाफव त शिवराज नगरपालिकािाई आधारभतू तहको 
शिक्षा तथा िाध््लिक तहको शिक्षाको िालग प्रदेि कानून बिोशजि लनशित रकि आवश््क 
अनदुानको रुपिा ववलन्ोजन गनेछ। 

30. शिवराज नगरपालिकािे बजेट ववलन्ोजन गने: 

(१) शिवराज नगरपालिकािे आफ्नो वावषवक बजेटिा आधारभतू तह तथा िाध््लिक तहको शिक्षा 
प्रदान गने प्र्ोजनका िालग ववध््ाि्सुँग रहेको िौज्दात रकि, ववध््ाि्िाई संघी् 
सरकार, प्रदेि सरकार र अन्् लनका्बाट प्राप्त अनदुान तथा अन्् रकि र ववध््ाि्को 
आन्तररक आभदानीको आधारिा आवश््क वजेट ववलन्ोजन गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि बजेट ववलन्ोजन गदाव आधारभतू तह वा िाध््लिक तहको शिक्षा 
प्रदान गनव शिवराज नगरपालिकािे सञ्चािन गरेका प्रत््ेक ववद्याि्िाई बजेट प्रदान गनुव 
पनेछ। 
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31. अन्् व््शि वा संस्थािे सहा्ता ददन सक्न:े 

(१) ्स पररच्छेदिा अन््त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन नपेाि सरकार, प्रदेि सरकार तथा 
शिवराज नगरपालिकाका अलतररि अन्् कुनै व््शि, संघ, संस्थािे पलन आधारभतू तह वा 
िाध््लिक तहको शिक्षा प्रदान गने ववद्याि्िाई कुनै वकलसिको आलथवक सहा्ता, सह्ोग वा 
अनदुान रकि उपिब्ध गराउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सहा्ता, सह्ोग वा रकि उपिब्ध गराउुँदा शिवराज नगरपालिका 
िाफव त वा शिवराज नगरपालिकाको स्वीकृलत प्राप्त गरी गनुव पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोशजि सहा्ता, सह्ोग वा रकि उपिब्ध गराउन का्वववलध र ढाुँचा 
शिवराज नगरपालिकािे बनाएको कानून बिोशजि हनुेछ। 

 

पररच्छेद – ५ 

कसरु तथा जररवाना 
32. कसरु तथा जररवाना गने: 

(१) कसैिे देहा्को का्व गरेिा ्स ऐन बिोजि कसरु गरेको िालनने छ: 

(क) दफा १० को उपदफा (१) बिोशजि बािबालिकािाई भनाव गनव इन्कार गरेिा, 
(ख) दफा ११ को उपदफा (२) बिोशजिको आधारभतू शिक्षा प्राप्त गनव वा परीक्षा ददन 

रोक िगाउन ेवा वञ्चीत गरेिा, 
(ग) दफा ६ बिोशजि ववतररत का्व गरेिा। 

(२) कसैिे उपदफा (१) बिोशजिको कसरु गरेिा सभबशन्धत बािबालिकाको अलभभावकिे पन्र 
ददनलभत्र न््ाव्क सलिलतिा उजरुी लनवेदन ददन सक्नेछ। 

स्पिीकरण: ्स दफाको प्र्ोजनको िालग “न््ाव्क सलिलत” भन्नािे नपेािको संववधानको धारा 
२१७ बिोशजिको न््ाव्क सलिलत सभझन ुपछव । 

(३) कसैिे उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बिोशजि कसरु गरेिा न््ाव्क सलिलतिे 
सभबशन्धत प्रधानाध््ापकिाई देहा् बिोशजि जररवाना गनेछ। 

(क) खण्ड (क) बिोशजिको कसरु गनेिाई पाुँच हजार रुपैँ्ासभि, 

(ख) खण्ड (ख) बिोशजिको कसरु गनेिाई पाुँच हजार रुपैँ्ासभि, 

(ग) खण्ड (ग) बिोशजिको कसरु गनेिाई पाुँच हजार रुपैँ्ासभि, 

(४) उपदफा (१) बिोशजि न््ाव्क सलिलतिे गरेको लनणव्  उपर शजल्िा अदाितिा पनुरावेदन 
गनव सक्नेछ। 
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पररच्छेद-६ 
ववववध व््वस्था 

33. अपागंता तथा दलित नागररकको लबिषे अलधकार: 

(१) प्रत््ेक दृविववहीन, बवहरा तथा स्वर र बोिाई सभबन्धी अपांगता भएका नागररकिाई 
बे्रिलिपी, सांकेलतक भाषा वा त््स्तो नागररकको िालग उप्िु हनुे अन्् िाध््िबाट शिक्षा 
प्रदान गनुव पनेछ। 

स्पिीकरण: ्स दफाको प्र्ोजनको िालग “अपांगता भएको नागररक” भन्नािे कानूनिे तोवकए 
बिोशजि पूणव वा आशंिक रुपिा अंपागता भएको नेपािी नागररक सभझन ुपछव। 

(२) अपांगता भएका तथा लबपन्न दलित नागररकिाई शिक्षा प्राप्त गने सभबन्धिा ्स ऐनिा 
िेशखएका अलधकारका अलतररि कानून बिोशजि थप लबिेष अलधकार प्राप्त हनुेछ।  

(३) ववद्याि् बावहर रहेका दलित, अपांगता भएका र आलथवक रुपिे ववपन्न बािबालिकािाई 
ववद्याि्िा  भनाव गराउन र लसकाइिा लनरन्तरता ददन लबिेष व््वस्था गररनेछ। 

34. अनगुिन सचुकाङ्क: 

(१) ्स ऐनको का्ावन्व्नको लनशभत अनगुिन गनव सं्न्त्र लनिावण गररनेछ।  

(२) ऐन बिोशजि व््वस्था भएको शिक्षाको अलधकारको का्ावन्व्नका िालग अनगुिन सचुाकांक 
त्ार गररनेछ र सववसाधारणको जानकारीको िालग साववजलनक गनुव पनेछ। अनगुिन सूचक 
बिोशजि अनगुिन गरी का्ावन्व्न भए नभएको िापन गररनेछ।  

(३) अनगुिन सं्न्त्र र सूचकांक सभबन्धी अन्् व््वस्था तोवकए बिोशजि हनुछे। 

35. प्रलतवेदन पेि गने: 

(१) शिवराज नगरपालिकािे प्रत््के वषव नगर सभािा देहा्को वववरण सवहतको प्रलतवेदन पेि 
गनुव पनेछ: 

(क) सञ्चािनिा रहेका सािदुाव्क तथा लनजी ववद्याि् र त््स्ता ववद्याि्िा अध्््न गने 
तहगत बािबालिकाको संख्ा, 

(ख) ववद्याि्िा भनाव भई त््स वषव आधारभतू तहको शिक्षा पूरा गने बािबालिकाको संख्ा, 
(ग) ववद्याि्िा भनाव भई आधारभतू तहको शिक्षा पूरा नगरी ववद्याि् छोड्न े ववद्याथीका 

संख्ा, 
(घ) आधारभतू तह, िाध््लिक शिक्षाको िालग ववलन्ोशजत रकि र त््सको स्रोत, 

(ङ) अन्् आवश््क कुरा। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि प्रलतवेदन जानकारीको िालग संघी् शिक्षा िन्त्राि् र प्रदेि शिक्षा 
िन्त्राि्िा पठाउन ुपनेछ। 
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36. साझेदारी वा सहका्व गनव सवकनःे  

(१) ववद्याि् व््वस्थापनिा सधुार, गणुस्तर्िु शिक्षाको ववकास तथा ववद्याथीहरुको लसकाइ 
अलभबवृि सभबन्धी का्व गनवका िालग ववद्याि् तथा प्रचलित कानून बिोशजि संचािनिा 
रहेका गैर सरकारी संस्था र शिवराज नगरपालिका ववच पारस्पररक साझेदारी सहका्व गनव 
सक्ने गरी आवश््क प्रबन्ध गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको साझेदारी तथा सहका्व सभबन्धी व््वस्थाको का्ावन्व्न प्रचलित 
कानून बिोशजि हनुेछ। 

37. िैशक्षक प्रिाणपत्र प्राप्त गने अलधकार: 
 (१) प्रत््ेक नागररकिाई ्स ऐन वा प्रचलित कानून बिोशजि प्राप्त गरेको शिक्षाको लनधावररत 

पाठ्यक्रि बिोशजि अध्््न का्वक्रि सफितापूववक पूरा गरेपलछ िैशक्षक प्रिाणपत्र पाउन े
अलधकार हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि आधारभतू शिक्षा परुा गरेका नागररकिाई िात्र िैशक्षक ्ोग््ताको 
प्रिाण पत्र प्रदान गररनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोशजि िाध््लिक शिक्षा परुा गरेका नागररकिाई रावष्ट्र् परीक्षा बोडव तथा 
प्रदेि परीक्षा बोडविे तोके बिोशजि िैशक्षक ्ोग््ताको प्रिाण पत्र प्रदान गनेछ। 

38. ्सै ऐन बिोशजि हनु:े ्ो ऐन प्रारभभ भएका बखत सञ्चािनिा रहेका ववद्याि् वा शिक्षण संस्था 
्सै ऐन बिोशजि स्थापना र सञ्चािन भएको िालनने छन।् 

39. लन्ि बनाउन े अलधकार: शिवराज नगरपालिकािे ्ो ऐनको का्ावन्व्न गनव आवश््क लन्ि 
बनाउन सक्नछे। 

40. लनदेशिका तथा िापडण्ड बनाउन ेअलधकार: 
(१) ्ो ऐन तथा ्स ऐन अन्तगवत बनकेो लन्िको अलधनिा रही आवश््क लनदेशिका तथा 

िापदण्ड बनाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि बनाएको लनदेशिका तथा िापदण्ड शिवराज नगरपालिकािे साववजलनक 
गनेछ। 

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


