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अनिवार्य तथा नििःशुल्क शशक्षा सम्बन्धी निर्मावली, २०७७

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत नमनत
२०७७/06/19
अनिवार्य तथा नििःशुल्क शशक्षा सम्बन्धी ऐि, २०७५ को दफा ४० ले ददएको अनधकार
प्रर्ोग गरी िेपाल सरकारले दे हार्का निर्महरु बिाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारशम्िक
१.

संशक्षप्त िाम र प्रारम्ििः

(१) र्ी निर्महरूको िाम “अनिवार्य तथा नििःशुल्क शशक्षा

सम्बन्धी निर्मावली, २०७7” रहे को छ।
(२) र्ो निर्मावली तुरुन्त प्रारम्ि हुिेछ।

२.

पररिाषािः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा र्स निर्मावलीमा,(क) “अिुगमि सनमनत” िन्नाले निर्म 1६ बमोशजमको अिुगमि सनमनत
सम्झिु पछय।
(ख) “ऐि” िन्नाले अनिवार्य तथा नििःशुल्क शशक्षा सम्बन्धी ऐि, २०७५
सम्झिु पछय।
(ग) ‘‘मन्त्रालर्’’ िन्नाले

िेपाल

सरकारको

शशक्षा, ववज्ञाि

तथा

प्रववनध

मन्त्रालर् सम्झिु पछय।
(घ) ‘‘ववद्यालर् उमेर समूहका बालबानलका’’ िन्नाले चार वषय उमेर पूरा गरी
अठार वषय उमेर ििाघेका बालबानलका सम्झिु पछय।
(ङ)

‘‘स्थािीर् तह’’ िन्नाले गाउँपानलका वा िगरपानलका सम्झिु पछय।

पररच्छे द-२
अनिवार्य तथा नििःशुल्क शशक्षा
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३.

साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालि गिनिः (१) स्थािीर् तहले निरक्षर िागररकलाई साक्षर बिाउिे
प्रर्ोजिको लानग आवश्र्कता अिुसार दे हार् बमोशजमको माध्र्मबाट साक्षरता कार्यक्रम
सञ्चालि गिनछिः(क) सामुदावर्क नसकाई केन्र,
(ख) आधारिूत प्रौढ शशक्षा,
(ग) परम्परागत तथा अिौपचाररक शशक्षाका अन्र् माध्र्म।
(२) उपनिर्म (१) बमोशजम सञ्चालि गररिे साक्षरता कार्यक्रम सामान्र्तिः तीि
मवहिाको हुिेछ र त्र्स्तो कार्यक्रममा सम्बशन्धत स्थािीर् तहनित्र बसोबास गिन निरक्षर
िागररक एक पटक सहिागी हुि पाउिेछ।
(३) उपनिर्म (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि सो उपनिर्ममा
उशल्लशखत अवनधनित्र सामान्र् ले खपढ गिय सक्िे गरी साक्षर हुि िसकेका िागररकलाई
पुििः एक पटकको लानग सोही अवनधको साक्षरता

कार्यक्रममा सहिागी गराउि

सवकिेछ।
(4) र्स निर्म बमोशजमको साक्षरता कार्यक्रममा सहिागी िई सामान्र् ले खपढ
गिय सक्िे िएको िागररकलाई स्थािीर् तहले साक्षरताको प्रमाणपत्र ददिेछ।

४.

आवास सुववधा सवहत अध्र्र्िको व्र्वस्था नमलाउिु पिनिः (१) स्थािीर् तहले दे हार्
बमोशजमका बालबानलकाको लानग दोहोरो िपिन गरी आवश्र्कता र उपलब्धता अिुसार
त्र्स्ता बालबानलकालाई पार्क पिन स्थािमा आवासीर् सुववधा सवहत आधारिूत वा
माध्र्नमक तहसम्मको अध्र्र्िको व्र्वस्था नमलाउिे वा सोको निनमत्त ववद्यालर् सञ्चालि
गिनछिः(क) ऐिको दफा ७ को उपदफा (४) बमोशजमका आनथयक, िौगोनलक,
शारीररक वा मािनसक अवस्था वा अन्र् कुिै प्रनतकूलताका कारण
ववद्यालर् जाि िसकेका बालबानलका,
(ख) ऐिको दफा १८ को उपदफा (१) बमोशजमका अनििावकको पवहचाि
ििएका वा पत्ता िलागेका बालबानलका।
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(२) उपनिर्म (१) बमोशजमको आवासीर् सुववधा सवहतको ववद्यालर् सञ्चालि
गियको लानग स्थािीर् तहले बालबानलका वा मािवीर् सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत सं घ
सं स्थासँग सहकार्य गिय सक्िेछ।

5.

माध्र्नमक तहसम्मको शशक्षामा शुल्क नलि िहुििःे सावयजनिक ववद्यालर्ले माध्र्नमक
तहसम्मको शशक्षामा दे हार्का कुिै पनि शीषयकमा शुल्क नलि हुँदैि:(क) ववद्याथी ििाय शुल्क,
(ख) मानसक पढाई शुल्क,
(ग) परीक्षा शुल्क,
(घ) पाठ्र्पुस्तक बापतको रकम।

पररच्छे द-3
छात्रवृशत्त, ववशेष व्र्वस्था तथा अवसर
6.

अपाङ्गता िएका, आनथयक रुपले ववपन्न वा दनलत समुदार्का बालबानलकाको लानग ववशेष
व्र्वस्थािः (१) ऐिको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोशजमका अपाङ्गता िएका
बालबानलकालाई

उपलब्धताको

आधारमा

स्थािीर्

तहले

नििःशुल्क

रुपमा

दे हार्

बमोशजमका ववशेष व्र्वस्था उपलब्ध गराउिु पिनछिः(क) दृविववहीि ववद्याथीको लानग ब्रे लनलपीमा तर्ार पाररएका पाठ्यपुस्तक
तथा बवहरा र स्वर बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता िएका बालबानलकाका
लानग साङ्केनतक िाषामा तर्ार पाररएका पाठ्यसामग्री तथा नसकाइ
सामग्री,
(ख) दृविववहीि,

बवहरा र

स्वर वा बोलाई

सम्बन्धी अपाङ्गता

िएका

बालबानलकालाई अपाङ्गताको प्रकृनत अिुसार स्रोत कक्षा,
(ग) दृविववहीि, बवहरा र स्वर वा बोलाई वा बौविक तथा ववकासात्मक
अपाङ्गता िएका बालबानलकाको नसकाइका लानग ववशेष तानलम प्राप्त
स्रोत शशक्षक,

3

www.lawcommission.gov.np

(घ) अपाङ्गताको प्रकृनत अिुसार अनत अशक्तहरुका लानग आफैं वा सं स्थागत
सहकार्यमा तानलम प्राप्त व्र्शक्तबाट घरदै लोमा घुम्ती शैशक्षक सेवा वा
आवासीर् सुववधा सवहतको ववद्यालर् शशक्षा,
(ङ) अपाङ्गता िएका बालबानलकालाई छात्रावृशत्त, ददवा खाजा, ववद्यालर्
पोशाक लगार्त अन्र् आधारिूत सुववधा।
(२) स्थािीर् तहले आनथयक रुपले ववपन्न

वा मािव ववकासको सूचकाङ्कको

दृविकोणले पछानि परे का वा दनलत समुदार्का बालबानलकाको अध्र्र्िलाई निरन्तरता
ददि निजहरुलाई छात्रवृशत्त, ददवा खाजा, शैशक्षक सामग्री, ववद्यालर् पोशाक उपलब्ध
गराउि र आवश्र्कता र उपलब्धताको आधारमा आवासीर् सुववधा सवहतको ववद्यालर्मा
अध्र्र्ि गिन समेतको ववशेष व्र्वस्था नमलाउि सक्िेछ।
स्पिीकरणिः र्स निर्मको प्रर्ोजिको लानग,(१)

“आनथयक रूपले ववपन्न” िन्नाले जीविर्ापि गिन कुिै आधार, आर्स्रोत वा
सम्पशत्त ििएको वा िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी
तोकेको िन्दा कम आर् िएका व्र्शक्त सम्झिु पछय।

(२)

“मािव ववकासको सूचकाङ्कको दृविकोणले पछानि परे का” िन्नाले िेपाल
सरकारले मािव ववकासको सूचकाङ्कको दृविकोणले पछानि परे का ििी
तोकेको क्षेत्रमा बसोबास गिन तोकेको समुदार् सम्झिु पछय।

7.

शशक्षा प्रानप्तका लानग ववशेष अवसर प्रदाि गररिेिः (१) स्थािीर् तहले सावयजनिक
ववद्यालर्मा अध्र्र्िरत जिआन्दोलि, सशस्त्र सङ्घषय, क्राशन्तका क्रममा जीवि उत्सगय गिन
शहीद, बेपत्ता पाररएका व्र्शक्त, द्वन्द्व पीनित, घाइते तथा अपाङ्गता िएका व्र्शक्तका
छोराछोरीलाई आधारिूत तहसम्मको ववद्यालर् शशक्षामा ददवा खाजा, पोशाक तथा
स्टे शिरी वापतको छात्रवृशत्तमा आवश्र्कता र उपलब्धताको आधारमा ववशेष अवसर
प्रदाि गिनछ।
(२)

जिआन्दोलि, सशस्त्र

सङ्घषय, क्राशन्तका क्रममा

अनििावक

गुमाएका

उपनिर्म (1) बमोशजमका व्र्शक्तका छोराछोरीलाई आवासीर् सुववधा सवहतको शशक्षा
उपलब्ध गराउि सवकिेछ।
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8.

निजी ववद्यालर्ले उपलब्ध गराउिे सुववधािः ऐिको दफा २७ बमोशजम निजी लगािीका
ववद्यालर्ले उपलब्ध गराउिे सुववधा तथा छात्रवृशत्त प्रदाि गिन आधार ऐि तथा र्स
निर्मावलीको अधीिमा रही सम्बशन्धत स्थािीर् तहले निधायरण गरे बमोशजम हुिेछ।

9.

मापदण्िको पालिा गिुय पिनिः स्थािीर् तह वा ववद्यालर्ले छात्रवृशत्त, ववशेष व्र्वस्था वा
अवसर उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालर्ले ऐि तथा र्स निर्मावली बमोशजम प्रदाि गररिे
छात्रवृशत्त, ववशेष व्र्वस्था वा अवसरको सम्बन्धमा बिाएको मापदण्िको पालिा गिुय
पिनछ।

१०.

वववरण तर्ार गिुय पिनिः (१) स्थािीर् तहले आफ्िो क्षेत्रनित्रको दे हार्को वववरण तर्ार
गरी सोको अनिलेख राख्नु पिनछिः(क) निरक्षर िागररक,
(ख) अपाङ्गताको प्रकृनत अिुसार अपाङ्गता िएका बालबानलका,
(ग) आनथयक, िौगोनलक, शारीररक वा मािनसक अवस्था वा अन्र् कुिै
प्रनतकूलताका कारण ववद्यालर् जाि िसकेका बालबानलका,
(घ) आधारिूत तथा माध्र्नमक तहमा अध्र्र्िरत दनलत बालबानलका,
(ङ) अनििावक पवहचाि ििएका वा पत्ता िलागेका बालबानलका,
(च) शहीद, बेपत्ता पाररएका व्र्शक्त, द्वन्द्व पीनित, घाइते तथा अपाङ्गता िएका
व्र्शक्तका छोराछोरी,
(छ) ववद्यालर्मा अध्र्र्ि गिन अवसर िपाएका वा अध्र्र्ि गिन क्रममा
बीचैमा पढाई छािे का ववद्यालर् उमेर समूहका बालबानलका।
(२) उपनिर्म (१) बमोशजम राशखएको वववरणलाई स्थािीर् तहले प्रत्र्ेक वषयको
शैशक्षक सत्र समाप्त िएको नमनतले एक मवहिानित्र अद्यावनधक गिुय पिनछ।
(३) उपनिर्म (१) बमोशजमको वववरणको आधारमा सावयजनिक ववद्यालर्मा
आधारिूत तह र माध्र्नमक तहमा अध्र्र्ि गिन ववद्याथीलाई र्स निर्मावली बमोशजमको
छात्रवृशत्त, ववशेष व्र्वस्था तथा अवसर प्रदाि गिुय पिनछ।
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(4) उपनिर्म (3) बमोशजम प्रदाि गररिे सुववधाको वास्तववक रकम स्थािीर्
तहले सम्बशन्धत ववद्यालर्लाई उपलब्ध गराउिु पिनछ।
(5) उपनिर्म (1) बमोशजमको वववरण र उपनिर्म (4) बमोशजम ववद्यालर्लाई
उपलब्ध गराएको वास्तववक रकमको वववरण सम्बशन्धत स्थािीर् तहले मन्त्रालर् र प्रदे श
सरकारको शशक्षा सम्बन्धी ववषर् हेिन मन्त्रालर्मा पठाउिु पिनछ।

११.

छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सनमनतिः (१) ऐि र र्स निर्मावली बमोशजम प्रदाि गररिे छात्रवृशत्त,
ववशेष व्र्वस्था तथा अवसर प्राप्त गिन बालबानलकाको पवहचाि, छिौट तथा ववतरणको
उशचत व्र्वस्थापि र सोको अिुगमि गिय प्रत्र्ेक स्थािीर् तहमा दे हार् बमोशजमको एक
छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सनमनत रहिेछिः(क) स्थािीर् तहको अध्र्क्ष वा प्रमुख
(ख)

- अध्र्क्ष

स्थािीर् तहका विा अध्र्क्ष वा सदस्र्मध्र्ेबाट स्थािीर् तहको
कार्यपानलकाले मिोिर्ि गरे का कम्तीमा एक जिा मवहला
सवहत दुई जिा

(ग)

- सदस्र्

दनलत वा अपाङ्गता वा मािवीर् सेवाको क्षेत्रमा काम गिन सं घ
सं स्थामध्र्ेबाट स्थािीर् तहको कार्यपानलकाले मिोिर्ि गरे को

(घ)

एकजिा

- सदस्र्

स्थािीर् तहको प्रमुख प्रशासकीर् अनधकृत

- सदस्र्-सशचव

(२) उपनिर्म (१) को खण्ि (ख) र (ग) बमोशजम मिोिीत सदस्र्को पदावनध
दुई वषयको हुिेछ।
(३) उपनिर्म (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि मिोिीत सदस्र्ले
आफ्िो पदीर् शजम्मेवारी पूरा िगरे मा निजलाई जुिसुकै बखत पदबाट हटाउि सवकिेछ।
तर त्र्सरी पदबाट हटाउिु अशघ निजलाई सफाईको मिानसब मौका ददिु
पिनछ।
(4) छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सनमनतको बैठक प्रत्र्ेक वषय कम्तीमा दुई पटक
बस्िेछ।
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(5) छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यववनध सो सनमनत
आफैँले निधायरण गरे बमोशजम हुिेछ।
(6)

छात्रवृशत्त

व्र्वस्थापि

सनमनतले

आफ्िो

काममा

सहर्ोग

पुर्र्ाउि

आवश्र्कता अिुसार कार्यदल गठि गिय सक्िेछ र त्र्स्तो कार्यदलको काम, कतयव्र् र
अनधकार सो कार्यदल गठि हुँदाका बखत छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सनमनतले तोके बमोशजम
हुिेछ।

1२. छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सनमनतको काम, कतयव्र् र अनधकारिः (१) निर्म 11 बमोशजमको
छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सनमनतको काम, कतयव्र् र अनधकार दे हार् बमोशजम हुिेछिः(क) छात्रवृशत्त, ववशेष व्र्वस्था तथा अवसर प्राप्त गिन ववद्याथीको पवहचाि
तथा छिौट गिन ,
(ख) छात्रवृशत्त, ववशेष व्र्वस्था तथा अवसरको न्र्ार्ोशचत ववतरण गिन,
(ग) निर्म ९ बमोशजम जारी िएको मापदण्ि पालिा िए ििएको अिुगमि
गिन,
(घ) शैशक्षक गुणस्तर सम्बन्धमा अिुगमि गिन वा गराउिे,
(ङ) छात्रवृशत्त, ववशेष व्र्वस्था तथा अवसर लशक्षत बालबानलकाले प्राप्त गरे
वा िगरे को अिुगमि गिन वा गराउिे,
(च) छात्रवृशत्त, ववशेष व्र्वस्था तथा अवसरको प्रिावकाररताको अध्र्र्ि गिन
वा गराउिे ।
(२) छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सम्बन्धी प्रवक्रर्ा छात्रवृशत्त व्र्वस्थापि सनमनत आफैँले
निधायरण गरे बमोशजम हुिेछ।

पररच्छे द-4
वैकशल्पक शशक्षा र अिौपचाररक तथा खुला शशक्षा
1३.

वैकशल्पक शशक्षािः (१) स्थािीर् तहले कुिै कारणले ववद्यालर्मा अध्र्र्ि गिन अवसर
िपाएका वा अध्र्र्ि गिन क्रममा बीचै मा पढाई छािे का ववद्यालर् उमेर समूहका
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बालबानलकालाई राविर् पाठ्यक्रम प्रारुपको आधारमा तर्ार पाररएको वैकशल्पक शशक्षाको
पाठ्यक्रमको आधारमा आधारिूत तहको वैकशल्पक शशक्षाका कार्यक्रम सञ्चालि गिनछ।
(२) उपनिर्म (१) को प्रर्ोजिको लानग आधारिूत तहको वैकशल्पक शशक्षालाई
दे हार् बमोशजम तीि तहमा स्तरीकरण गरी ववद्यालर्मा ििाय िई छािे को बालबानलकाको
हकमा निजले बीचैमा छोिे को कक्षा र निजको उमेर अवस्था समेतलाई ववचार गरी
त्र्स्तो वैकशल्पक शशक्षाको नमल्दो तहमा सहिागी गराइिेछिः(क) तह एकिः कक्षा एक दे शख कक्षा तीिसम्म,
(ख) तह दुईिः कक्षा चार दे शख कक्षा पाँचसम्म,
(ग) तह तीििः कक्षा छ दे शख कक्षा आठसम्म।
(3) उपनिर्म (२) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापनि ववद्यालर्मा ििाय िै
ििएका बालबानलकाको हकमा निजले आधारिूत तहका सबै तहको वैकशल्पक शशक्षा पूरा
गिुय पिनछ।
(4) उपनिर्म (२) वा (3) बमोशजम वैकशल्पक शशक्षाको कार्यक्रम पूरा गरे का
बालबानलकालाई त्र्स्तो कार्यक्रम पूरा गरे को तहको आधारमा सोिन्दा मानथल्लो निर्नमत
कक्षामा सम्बशन्धत ववद्यालर्ले ििाय गिुय पिनछ।
(5) उपनिर्म (4) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि आधारिूत तहको शशक्षा
पूरा गरे को प्रमाणपत्र प्राप्त गिय स्थािीर् तहबाट सञ्चानलत आधारिूत तहको परीक्षामा
समावेश िै तोकेको नसकाइ उपलशब्ध हानसल गरे को हुि ु पिनछ।
(6) र्ो निर्मावली प्रारम्ि हुँदाका बखत अिौपचाररक प्राथनमक शशक्षा (स्कूल
आउटररच प्रोग्राम), सामुदावर्क अध्र्र्ि केन्र माफयत सञ्चानलत कार्यक्रम र कक्षा छ
दे शख आठसम्मको खुला शशक्षा कार्यक्रम र्स निर्म बमोशजम सञ्चालि िएको मानििेछ।

१४.

अिौपचाररक तथा खुला शशक्षािः (१) माध्र्नमक शशक्षाको अवसरबाट वशञ्चत व्र्शक्तलाई
लशक्षत गरी कक्षा िौ दे शख बाह्रसम्म वा सो सरहको माध्र्नमक शशक्षा अिौपचाररक वा
खुला ववद्यालर्बाट ददइिेछ।
(२) उपनिर्म (१) बमोशजमको अिौपचाररक तथा खुला ववद्यालर् शशक्षाका
कार्यक्रमहरु दे हार् बमोशजम सञ्चालि हुिे छि्:8
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(क) कक्षा आठ सरहको शशक्षा पूरा गरी दुई वषयको अवनध व्र्नतत
गरे का व्र्शक्तलाई

लशक्षत

गरी कक्षा दश

सरहको एक

वषन

कार्यक्रम,
(ख) कक्षा दश सरहको शशक्षा पूरा गरी दुई वषयको अवनध व्र्नतत गरे का
व्र्शक्तलाई लशक्षत गरी कक्षा बाह्र सरहको एक वषन कार्यक्रम।
(३) र्ो निर्म प्रारम्ि

हुँदाका

बखत

सञ्चानलत

अिौपचाररक

तथा खुला

ववद्यालर्का कक्षाहरू र्स निर्मावली बमोशजम सञ्चालि िएको मानििेछ।

१५.

परम्परागत शशक्षािः (१) ऐिको दफा 16 को उपदफा (1) बमोशजमको परम्परागत शशक्षा
सञ्चालि गिन सं स्थाले राविर् पाठ्यक्रम प्रारुपको आधारमा तर्ार पाररएका पाठ्यक्रम,
पाठ्यपुस्तक र सन्दिय सामाग्रीको प्रर्ोग गिुय पिनछ।
(2) उपनिर्म (१) बमोशजम परम्परागत शशक्षा सञ्चालि गिन सं स्थाले मन्त्रालर्ले
स्वीकृत गरे को मापदण्ि बमोशजम शशक्षण नसकाइमा सहजीकरणको व्र्वस्था गिुय पिनछ।
(3) र्स निर्म बमोशजमको परम्परागत नसकाइलाई प्रिावकारी बिाउि सम्बशन्धत
स्थािीर् तहले त्र्स्तो संस्थालाई आवश्र्क निदन शि ददि सक्िेछ र त्र्स्तो निदन शिको
पालिा गिुय सम्बशन्धत सं स्थाको कतयव्र् हुिेछ।

पररच्छे द-5
अिुगमि सनमनत
1६.

अिुगमि

सनमनतिः

(१)

अनिवार्य

तथा

नििःशुल्क

शशक्षामा

सबै

िागररक

तथा

बालबानलकाको पहुँच सुनिशित गिन सम्बन्धमा सञ्चानलत कार्यक्रम र ऐिको प्रिावकारी
कार्ायन्वर्ि िए ििएको ववषर्मा अिुगमि गिय दे हार् बमोशजमको एक अिुगमि सनमनत
रहिेछिः(क) सशचव, मन्त्रालर्

- अध्र्क्ष

(ख) सहसशचव, अथय मन्त्रालर्

- सदस्र्

(ग) सहसशचव, राविर् र्ोजिा आर्ोग

- सदस्र्

(घ) सहसशचव, मवहला, बालबानलका तथा ज्र्ेष्ठ िागररक मन्त्रालर्

- सदस्र्
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(ङ) सहसशचव, सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासि मन्त्रालर्

- सदस्र्

(च) प्रदे श सरकारको शशक्षा सम्बन्धी ववषर् हेिन मन्त्रालर्का सशचव - सदस्र्
(छ) शशक्षाववद्हरुमध्र्ेबाट मन्त्रालर्ले मिोिर्ि गरे का एक
जिा मवहला सवहत दुई जिा

- सदस्र्

(ज) सहसशचव, ववद्यालर् शशक्षा महाशाखा, मन्त्रालर्

- सदस्र्-सशचव

(२) उपनिर्म (1) को खण्ि (छ) बमोशजमका सदस्र्को पदावनध दुई वषयको
हुिेछ।
(३) उपनिर्म (2) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि कुिै मिोिीत
सदस्र्ले आफ्िो पदीर् शजम्मेवारी पूरा िगरे मा निजलाई जुिसुकै बखत पदबाट हटाउि
सवकिेछ।
तर त्र्सरी पदबाट हटाउिु अशघ निजलाई सफाईको मिानसब मौका ददिु पिनछ।

1७.

अिुगमि सनमनतको काम, कतयव्र् र अनधकारिः (१) अिुगमि सनमनतको काम, कतयव्र् र
अनधकार दे हार् बमोशजम हुिछ
े िः(क) अनिवार्य तथा नििःशुल्क शशक्षाको समग्र िीनत तथा कार्यक्रमको अिुगमि
गिन वा गराउिे,
(ख) अनिवार्य तथा

नििःशुल्क

शशक्षा

सम्बन्धी

कार्यक्रम

कार्ायन्वर्िको

प्रिावकाररताको अिुगमि गिन वा गराउिे,
(ग) अनिवार्य तथा नििःशुल्क शशक्षा तथा सोसँग सम्बशन्धत कार्यक्रममा लशक्षत
समुदार्को पहुँच पुग्ि सके वा िसकेको अिुगमि गिन,
(घ) अनिवार्य तथा नििःशुल्क शशक्षालाई प्रिावकारी बिाउि िेपाल सरकारलाई
आवश्र्क सुझाव ददिे।
(२) अिुगमि सनमनतले अिुगमि सूचकाङ्क तर्ार गरी मन्त्रालर्बाट स्वीकृत
गराइय त्र्स्तो सूचकाङ्क बमोशजम अिुगमि गिुय पिनछ।
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1८.

अिुगमि सनमनतको बैठकिः (१) अिुगमि सनमनतको बैठक वषयको कम्तीमा एक पटक
बस्िेछ।
(२) अिुगमि सनमनतको बैठक अिुगमि सनमनतको अध्र्क्षले तोकेको नमनत, समर्
र स्थािमा बस्िेछ।
(3) अिुगमि सनमनतको बैठकमा आवश्र्कता अिुसार ववशेषज्ञलाई आमन्त्रण
गिय सवकिेछ।
तर बैठकमा आमशन्त्रत ववशेषज्ञलाई मत ददिे अनधकार हुिे छै ि।
(4) अिुगमि सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यववनध सो सनमनत आफैंले
निधायरण गरे बमोशजम हुिेछ।

पररच्छे द-6
ववववध
1९.

पाठ्र्पुस्तक उपलब्ध गराउिु पिनिः (१) प्रत्र्ेक स्थािीर् तहले आफ्िो क्षेत्रनित्रका
सावयजनिक ववद्यालर्मा आधारिूत तह र माध्र्नमक तहमा अध्र्र्िरत ववद्याथीको वववरण
र्वकि गरी सो वववरण मन्त्रालर्मा उपलब्ध गराउिु पिनछ।
(२) उपनिर्म (१) बमोशजम प्राप्त वववरणको आधारमा मन्त्रालर्ले सावयजनिक
ववद्यालर्का आधारिूत तह र माध्र्नमक तहका ववद्याथीका लानग कक्षागत पाठ्यपुस्तकको
सेटको वास्तववक मूल्र् बराबरको रकम स्थािीर् तहलाई उपलब्ध गराउिु पिनछ।
(३) उपनिर्म (१) बमोशजम कक्षागत पाठ्यपुस्तकको सेटको वास्तववक मूल्र्
बराबरको रकम स्थािीर् तहले सम्बशन्धत ववद्यालर्लाई उपलब्ध गराउिेछ।

२०.

शैशक्षक सामग्री प्रदाि गिनिः (१) स्थािीर् तहले आधारिूत तहसम्मको शशक्षा प्रदाि गिन
सावयजनिक ववद्यालर्हरुलाई पाठ्यक्रममा आधाररत शशक्षण नसकाइ वक्रर्ाकलाप पूरा
गियका लानग सम्पूणय बालबानलकाको प्रर्ोगमा पहुँच हुिे गरी आवश्र्क प्रर्ोगशाला,
अनतररक्त वक्रर्ाकलाप सामग्री, खेल सामग्री, पूवायधार तथा कम््र्ुटर र सूचिा प्रववनधको
उशचत व्र्वस्थापि गिुय पिनछ।
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(२) स्थािीर् तहले पाठ्यक्रमले निददयि गरे का शैशक्षक सामग्री व्र्वस्थापिका
लानग प्रत्र्ेक ववद्याथी लागतका आधारमा त्र्स्तो ववद्यालर्लाई एकमुि अिुदाि रकम
उपलब्ध गराउिेछ।

2१.

स्वास््र् उपचारको व्र्वस्था गिुय पिनिः ऐिको दफा २४ को उपदफा (२) बमोशजम निजी
लगािी तथा सावयजनिक शैशक्षक गुठीको रुपमा सञ्चानलत ववद्यालर्ले नििःशुल्क स्वास््र्
उपचारको लानग दे हार् बमोशजमको व्र्वस्था नमलाउिु पिनछिः(क) प्राथनमक उपचारका सामग्री सवहतको प्राथनमक उपचार कक्षको व्र्वस्था
गिन,
(ख) प्रचनलत कािूि बमोशजम सञ्चानलत स्वास््र् सं स्थामा आवश्र्कताको
आधारमा ववद्याथीको स्वास््र् परीक्षण गराउिे,
(ग) ववद्याथीलाई आवश्र्क मिोसामाशजक परामशय से वाको व्र्वस्था गिन।

2२.

ददवा खाजा खचय बापतको रकम उपलब्ध गराउिेिः ऐिको दफा 25 बमोशजम सावयजनिक
ववद्यालर्मा अध्र्र्िरत बालबानलकालाई मन्त्रालर्बाट निधायरण िए बमोशजमको दै निक
ददवा खाजा वा दै निक दरमा ददवा खाजा वापतको रकम स्थािीर् तह माफयत उपलब्ध
गराइिेछ।

२३.

सुववधा दोहोरो हुिे गरी नलि िपाइिेिः ऐि वा र्स निर्मावली बमोशजमको छात्रवृशत्त,
ववशेष व्र्वस्था वा अवसर वापत एउटै शीषयकमा दोहोरो पिन गरी कुिै रकम, सामाग्री वा
अवसर नलि पाइिे छै ि।
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