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दॊगीशयण गाॉउऩालरका णशऺा ऐन,२०७५ 
                                                                                                                         
गाउॉसबाफाट णस्िकृत लभलत्२०७५य०३य०१ 
                                                 प्रभाणणकयण लभलत् 
 
नेऩारको सॊविधान २०७२को धाया २२१ अनसूुची ८ को सूची नॊ ८ तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को 
दपा १०२ य ११ -ज) अनसुाय आधायबतू तथा भाध्मालभक णशऺाको व्मिस्था गनन फनेको ऐन  
प्रस्तािना : याविम विकासका रालग आिश्मक जनशणि तमाय गनन सॊघीम रोकताणरिक गणतरिात्भक व्मिस्था अनकुुर 
सनिसाधायण जनताको सदाचाय, णशष्टाचाय य नैलतकता कामभ गनन दॊ लगशयण गाॉउऩालरकालबि स्थाऩना हनुे तथा स्थाऩना 
बई सॊचारनभा यहेका विद्यारमहरुको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गदै शैणऺक गणुस्तय सधुाय गयी जीिनउऩमोगी तथा 
गणुस्तयीम णशऺा प्रदान गनन फाञ्छनीम बएकोरे दॊ लगशयण गाॉउऩालरकाको गाउॉसबारे मो ऐनफनाएको छ । 
१.सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ दॊगीशयण गाॉउऩालरका णशऺा ऐन २०७५ यहेकोछ । 
 (२) मो ऐन दॊ लगशयण गाॉउऩालरका बयी राग ुहनुेछ । 
 (३) मो ऐन तरुुरत प्रायम्ब हनुेछ । 
२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा  
 (क) "प्रायणम्बक फार विकास णशऺा"  बन्नारे चाय फषनउभेय ऩयुा गयेका फारफालरकाराई एक फषान ददईने णशऺा 
सम्झन ुऩछन । 
 (ख) "प्राथलभक  णशऺा" बन्नारे कऺ एक देणख कऺा ऩाॉच सम्भ ददईनो्ो णशऺा सम्झन ुऩछन । 
 (ग) "आधायबतू णशऺा"बन्नारे प्रायम्बीक फार विकास णशऺा देणख कऺा आठ सम्भ ददईने णशऺा सम्झन ुय ्
 ऩछन । 
 (घ) "भाध्मालभक णशऺा" बन्नारे कऺा नौ देणख कऺा फाह्सम्भ ददईने णशऺा सम्झन ुऩछन । 
(ङ)"लफशेष णशऺा" बन्नारे दृवष्टविहीन,फवहया ,अवटज्भ,फैविक अऩाङ्गता ,ससु्त श्रिण िा अलत अशि शायीयीक 
अऩाङ्गताबएका फारफालरकाराई छुटै्ट सभहुभा याखी विशेष प्रकाय य लनणित भाध्मभफाट ददईने णशऺा सम्झन ुऩछन । 
 (च) "सबा "बन्नारे दॊ लगशयण गाउॉसबाराई सम्झन ुऩछन ।  
 (छ) "गाॉउऩालरका " बन्नारे दॊगीशयण गाॉउऩालरका सम्झन ुऩछन । 
(ज) "साभदुावमक विद्यारम " बन्नारे नेऩार सयकाय फाट लनमलभत रुऩभा अनदुान ऩाउने गयी    अनभुलत िा स्िीकृलत 
प्राप्त विद्यारम सम्झन ुऩछन । 
(झ) "सॊस्थागत विद्यारम " बन्नारे नेऩार सयकायफाट लनमलभत रुऩभा अनदुान नऩाउने गयी अनभुलत िा स्िीकृत प्राप्त 
विद्यारम सम्झन ुऩछन । 
(ञ) " आधायबतू विद्यारम" बन्नारे प्रायणम्बक फार विकास णशऺा देणख कऺा आठ सम्भ णशऺा ददने   विद्यारम सम्झन ु
ऩछन । 
 (ट) "विद्यारम  णशऺा" बन्नारे आधायबतू य भाध्मालभक णशऺा सम्झन ुऩछन । 
 (ठ) "विद्यारम " बन्नारे  साभदुावमक िा सॊस्थागत  विद्यारम सम्झन ुऩछन । 
(ड) " णशऺक" बन्नारे विद्यारमको अध्माऩक सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे प्रधानाध्माऩक सभेतराई   जनाउॉछ ।  
(ढ) "कभनचायी" बन्नारे साभदुावमक विद्यारमभा कामनयत णशऺक फाहेकका अरम कभनचायी सम्झन ुऩछन । 
(ण) "तोवकएको िा तोवकए फभोणजभ " बन्नारे मस ऐन अरतनग फनेको लनमभभा तोवकएको िा तोकीए  फभोणजभ सम्झन ु
ऩछन । 
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(त) "शैणऺक गदुठ " बन्नारे विद्यारम सॊचारन गननको रालग कुनै व्मणिरे नापा नलरने उद्देश्मरे स्थाऩना गयेको 
सानिनजलनक िा लनजी गदुठ सम्झन ुऩछन । 
 (थ) "आधायबतू णशऺा उत्तीणन ऩरयऺा" बन्नारे आधायबतु तहको अरत्मभा हनुे ऩरयऺा सम्झन ुऩछन । 
(द) "अनभुलत " बन्नारे नेऩार सयकाय िा गाॉउऩालरकारे स्थामी स्िीकृलत य सहामता प्रदान गयी    नसकेको कुनै 
तोवकएको ठाउॉ िा ऺेिभा विद्यारम खोल्न िा कऺा थऩ गनन ददएको अस्थामी स्िीकृलतराई जनाउॉछ । 
(ध) "स्िीकृलत" बन्नारे तोवकए फभोणजभको शतन ऩयुा गयेको विद्यारमराई नेऩार सयकाय िा  गाॉउऩालरकारे ददएको 
स्थामी स्िीकृलतराई जनाउॉछ । 
(न) "स्थामी आिालसम अनभुती " बन्नारे विदेशी भरुकरे कुनै शतन तोकी िा सो भरुकुभा स्थामी रुऩरे फसोफास  गनन 
ऩाउने गयी नेऩारी नागयीकराई उऩरब्ध गयाएको डानईबलसनटी इलरय्रट लबसा -लड.लब) ऩयभानेरट येणजडेरट लबसा -
वऩ.आय.) िा ग्रीनकाडन सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे नेऩारी नागयीकराई विदेशभा स्थामी रुऩभा फसोफास गनन ददएको 
जनुसकैु नाभको स्थामी आिासीम अनभुतीराई सभेत जनाउॉछ । 
 (ऩ) "आमोग बन्नारे " णशऺक सेिा आमोग सम्झन ुऩदनछ । 
३.विद्यारम खोल्न अनभुती ददन ुऩने : -१) कुनै नेऩारी नागयीकरे विद्यारम खोल्न चाहेभा तोवकएको विियण खरुाई 
गाॉउऩालरकाको णशऺा शाखाभा लनिेदन ददन ुऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोणजभ लनिेदन ऩयेभा  तोवकएको अलधकायीरे आिश्मक जाॉचफझु गनेछ य जाॉचफझु गदान विद्यारम 
खोल्न अनभुती ददन भनालसि देणखएभा तोवकएको शतन फरदेज ऩारन गने गयी अनभुती ददनेछ । 
(३) उऩदपा (२ ) फभोणजभ अनभुती लरई सॊचारन बएको विद्यारमरे तोवकएको शतन फरदेज  ऩारन गयेको देणखएभा 
तोवकएको अलधकायीरे स्िीकृत प्रदान गनेछ । 
 (४) मस सम्फरधी अरम व्मिस्था तोवकए फभोणजभ हनुेछ । 
४. विद्यारमको सॊचारन : विद्यारमको सॊचारन तोवकए फभोणजभ हनुेछ । 
५. णशऺाको भाध्मभ : (१) विद्यारमभा णशऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा ,अॊग्रजेी बाषा िा दफैु बाषा हनुेछ । 
 (२) प्राथलभक तह सम्भको णशऺा भातबृाषाभा ददन सवकनेछ । 
 (३) बाषा विषम अध्ममन गयाउॉदा णशऺाको भाध्मभ सोही बाषाहनु सक्नेछ । 
 (४) अलनिामन अॊगेय्जी विषम अध्ममन गयाउॉदा अॊगेय्जी बाषाभा नै गयाउन ुऩनेछ । 
६. विद्यारमको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्रमऩसु्तक : (१) विद्यारमरे नेऩारभा सयकायफाट स्िीकृत ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक 
रागू गनुन ऩछन । 
 (२) गाॉउऩालरकारे आफ्नो ऺेि लबि तोवकए फभोणजभ स्थानीम ऩाठ्रमक्रभ लनभानण गयी कामनरमन गनन  उऩदपा 
(१) रे फाधा ऩमुाएको भालनने छैन । 
७. गाॉउ णशऺा सलभलत : (१) गाॉउऩालरका लबिका विद्यारमहरुको येखदेख य व्मिस्थाऩन गने काभ सभेतको रालग एक 
गाॉउ णशऺा सलभलत यहनेछ । 
      (२) गाउॉ णशऺा सलभलतको फैठक आफश्मकतानसुाय फस्नेछ ।  
 (३) गाॉउ णशऺा सलभलतको गठन,तथा काभ कतनव्म य अलधकाय तोवकए फभोणजभ हनुेछ । 
८.ऩयीऺा सॊचारन तथा सभरिम सलभलत : (१) गाॉउऩालरकाका विद्यारमहरुभा ऩयीऺा सॊचारन तथा सभरिमको रालग 
एक ऩयीऺा सॊचारन तथा सभरिम सलभलत यहनेछ । 
 (२) ऩयीऺा सॊचारन तथा सभरिम सलभलतको फैठक आफश्मकतानसुाय फस्नेछ ।  
 (३) ऩयीऺा सॊचारन तथा सभरिम सलभलतको गठन,तथा काभ कतनव्म य अलधकाय तोवकए फभोणजभ हनुेछ । 
(४) कऺा ५ य कऺा ८ को फावषकन  ऩयीऺा सॊचारन हनुे ऩयीऺा उऩदपा (१) फभोणजभको सलभलतरे  सॊचारन गने छ 
। 
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९. विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत : (१) साभदुावमक विद्यारमको सॊचारन ,येखदेख य व्मिस्थाऩन  गननको रालग प्रत्मेक 
विद्यारमभा एक विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत यहनेछ । 
 (२) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठक आफश्मकतानसुाय फस्नेछ ।  
 (३) विद्यारम िमफस्थाऩन सलभलतको गठन,तथा काभ कतनव्म य अलधकाय तोवकए फभोणजभ हनुेछ । 
१०.गाॉउऩालरकारे लनदेशन ददन सक्न े: गाॉउऩालरकारे आिश्मिा अनसुाय गाॉउ णशऺा सलभलत य विद्यारम व्मिस्थाऩन 
सलभलतराई लनदेशन ददन सक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोणजभ लनदेशनको ऩारन गनुन  गाॉउ णशऺा सलभलत य विद्यारम व्मिस्थाऩन  सलभलतको कतनव्म हनुेछ 
। 
११. गाॉउऩालरकारे विद्यारम साननन ,गाभ्न,नाभ ऩरयितनन गनन िा फरद गनन सक्ने : गाॉउऩालरका िा तोवकएको अलधकायीरे 
गाॉउणशऺा सलभलतको याम लरई सॊचारन बईयहेका कुनै विद्यारमराई एक स्थान फाट अको स्थानभा साननन िा दईु िा दईु 
बरदा फवढ विद्यारमराई गाबी एउटा विद्यारम कामभ गनन िा विद्यारमको नाभ ऩरयितनन गनन िा विद्यारम फरद गनन िा 
तोवकएको ठाॉउभा िा ऺेिभा विद्यारम खोल्न िा विद्यारमभा कऺा थऩ गयी सॊचारन गनन अनभुती िा स्िीकृती ददन 
सक्नेछ । 
१२.विद्यारमको सम्ऩणत्त : (१) साभदुावमक विद्यारमको हकबोगभा यहेको सम्ऩणत्त सानिनजलनक सम्ऩणत्त भालननेछ । 
 (२) शैणऺक गदुठ अरतनगत सॊचालरत सॊस्थागत विद्यारमको सम्ऩणत्त सोही विद्यारमको नाभभा यहनेछ । 
 (३) कम्ऩनी अरतनगत सॊचालरत सॊस्थागत विद्यारमको सम्ऩणत्त सोही कम्ऩनीको नाभभा यहनेछ । 
१३. विद्यारमराई छुट य सवुिधा : प्रचलरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेणखएको बएता ऩलन साभदुावमक विद्यारम य शैणऺक 
गदुठको रुऩभा सॊचालरत सॊस्थागत विद्यारमको नाभभा जनुसकैु लरखत ऩायीत गदान यणजिेशन दस्तयु राग्ने छैन । 
१४. विद्यारमको फलगनकयण : विद्यारमराई तोवकएको आधायभा फगॉकयण गरयनेछ । 
१५. विद्यारमराई सयुणऺत य शाणरतऩणुन ऺेिको रुऩभा कामभ गनुन ऩने : विद्यारमभा स्ितरि य बमयवहत रुऩभा अध्ममन 
अध्माऩन गने िाताफयण लसजनना गनन तथा विद्यारम हाता लबि कुनै ऩलन वकलसभको आिारछीत वक्रमाकराऩ हनु नददने 
गयी विद्यारमराई सयुणऺत य शाणरतऩणुन ऺेि कामभ गनुन ऩने छ । 
१६. शलु्क सम्फरधी व्मिस्था : (१) नेऩार सयकाय िा गाॉउऩालरकारे लनशलु्क णशऺा घोषणा गयेको विद्यारम णशऺाको 
रालग साभदुावमक विद्यारमहरुरे विद्यालथनहरुको नाभभा कुनै वकलसभको शलु्क लरन ऩाउने छैनन । 
 (२) उऩदपा (१ ) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएताऩलन कुनै अलबबािकरे आफ्नो इच्छारे साभदुावमक 
विद्यारमराई ददएको दान ,उऩहाय,चरदा सहमोग लरन सवकनेछ । 
(३) सफै फारफालरकाराई आधायबतू तहसम्भको णशऺा अलनिामन य लनशलु्क तथा भाध्मालभक तह सम्भको लनशलु्क णशऺा 
प्रदान गननका रालग नेऩार सयकाय िा गाॉउऩालरकारे आिश्मक श्रोतको व्मिस्थ गनेछ । 
१७. णशऺक तथा कभनचायीको ऩददम आचयण य अरम व्मिस्था : (१) देहामका अिस्थाभा णशऺक िा कभनचायीराई 
ऩदफाट हटानईने छ । 
 (क) ऩददम दावमत्ि ऩयुा नगयेभा  
 (ख) लफना सूचना रगाताय ऩरर ददन बरदा फवढ सभम विद्यारमभा अनऩुणस्थत बएभा , 
 (ग) लफद्यारमभा भादक ऩदाथन सेिन गयी आएको कुया प्रभाणणत बएभा , 
 (घ) नैलतक ऩतन देणखने कुनै पौजदायी अलबमोगभा अदारत फाट सजाम ऩाएभा  
(ङ) साभदुावमक विद्यारमका णशऺक िा कभनचायीहरुरे कामानरम सभमभा अरमि अध्माऩन िा काभ गयेभा िा  
 अरम कुनै व्मिसावमक वक्रमाकराऩ सॊचारन गयेभा । 
(च) साभदुामीक विद्यारमका णशऺकहरुरे विद्यारमभा विद्याथॉहरुफाट शूल्क लरई वटमूसन कऺा सञ्चारन गयेभा । 
 .(छ) णशऺक िा कभनचायी याजनीलतक दरको कामनकायीणी सलभलतको सदस्म यहेको ऩाइएभा । 
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मस दपाभा जनुसकैु कुया रेखेको बएता ऩलन एक ऩटक सपाई ऩेश गने भौका नददई ऩद फाट हटानईने छैन । 
१८.स्थामी आिासीम अनभुती लरन नहनुे : साभदुावमक विद्यारमभा कामनयत णशऺक िा कभनचायीरे स्थामी आिासीम 
अनभुती लरन िा त्मस्तो अनभुती प्राप्त गननको रालग आिेदन ददन हदैुन । मो दपा प्रायम्ब हनु अणघ कसैरे स्थामी 
आिासीम अनभुलत लरएको बए िा त्मस्तो अनभुलत प्राप्त गननका रालग लनिेदन ददएको बए त्मस्तो णशऺक िा कभनचायीराई 
बविष्मभा अमोग्म ठहयीन ेगयी सेिा फाट फखानस्त गयीनेछ । 
१९. शैणऺक मोग्मता : विद्यारमका णशऺकको रालग चावहन ेशैणऺक मोग्मता तोवकए फभोणजभ हनुेछ । 
२०. णशऺक विद्याथॉको अनऩुात लभराउन ुऩने : गाॉउ णशऺा सलभलतरे प्रत्मेक विद्यारमभा लनमलभत अध्ममन गने विद्याथॉ 
सॊख्मा य विषमका आधायभा तोवकए फभोणजभ विद्याथॉ तथा णशऺकको अनऩुात कामभ गनुन ऩनेछ  । 
२१. फारफालरका लनष्काशन गनन शायीरयक य भानलसक दर्र्व्मनिहाय गनन नहनु े:(१) कुनै ऩलन फारफालरकाराई 
विद्यारमफाट लनष्काशन गनन ऩाईने छैन । 
-२) विद्यारमभा अध्ममनयत फारफालरकाराई शारययीक िा भानलसक मातना ददने िा दर्र्व्मनिहाय गनन ऩाईने छैन । 
२२. णशऺकको सरुिा : (१) सरुिा हनु चाहान ेणशऺकरे तोवकए फभोणजभको पायाभ बयी गाॉउऩालरकाको णशऺा 
शाखाभा लनफेदन ददन ुऩनेछ । 
 (२) णशऺकको सरुिा सम्फरधी अरम व्मिस्था तोवकए फभोणजभ हनुेछ । 
२३. तरफ बत्ता नऩाउन ेय सेिा अिधी गणना नहनु े: लनमभ अनसुाय विदा स्िीकृत गयानई फसेको अिस्थाभा फाहेक 
विद्यारम अनऩुणस्थत यहेको णशऺकरे अनऩुणस्थत अिधीको तरफ बत्ता ऩाउने छैन य त्मस्तो अिलध लनजको सेिा अिधीभा 
गणना हनुे छैन । 
२४. अध्माऩन अनभुती ऩि लरन ुऩने : आमोगफाट अध्माऩन अनभुलत ऩि नलरई कसैरे ऩलन विद्यारमभा णशऺण गनन 
ऩाउने छैन । 
२५. विद्यारम कोष : -१) प्रत्मेक विद्यारमभा एउटा विद्यारम कोष यहनेछ ।जसभा देहामका यकभ यहनेछन । 
 (क) नेऩार सयकाय ,प्रदेश सयकाय य गाॉउऩालरका फाट प्राप्त अनदुान  
 (ख) णजल्रा सभरिम सलभलत फाट प्राप्त अनदुान । 
 (ग) चरदा ,दान ,दातब्म फाट प्राप्त अनदुान । 
 (घ) अरम श्रोत फाट प्राप्त अनदुान , 
२६. अनभुलत नलरई शैणऺक ऩयाभशन ,लिज कोषनकामनक्रभ िा णशऺण कोषनसॊचारन गनन नहनुे : (१) कसैरे ऩलन 
गाॉउऩालरका फाट अनभुलत नलरई शैणऺक ऩयाभशन सेिा,लिज कोषन,बाषा णशऺण कऺा िा ऩिुन तमायी कऺा िा वटमूसन िा 
कोणचङ्ग सेरटय मस गाउॉऩालरका लबि सॊचारन गनन ऩाउने छैन । 
 (२) उऩदपा (१) फभोणजभ शैणऺक कामनक्रभ सॊचारनको अनभुलत लरने सम्फरधी व्मिस्था तोवकए फभोणज हनुेछ 
। 
२७. प्रायणम्बक फार विकास णशऺा : (१) प्रायणम्बक फार विकास णशऺाको सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन तोवकए  फभोणजभ 
हनुेछ । 
 (२) गाॉउऩालरकारे प्रायणम्बक फार विकास केररराई तोवकए फभोणजभ अनदुान ददन सक्नेछ । 
२८ .अनौऩचायीक णशऺा : गाॉउऩालरकारे स्थालनम आिश्मिाको आधायभा अनौऩचायीक णशऺा ,विशेष णशऺा,लनयरतय 
लसकाई, दयु णशऺा तथा सभािेसी णशऺाको कामनक्रभहरु सॊचारन गनन सक्नेछ । 
२९. साभदुावमक लसकाई केरर सॊचारन गनन सक्ने : गाॉउऩालरकारे सभदुामभा साऺयता लसऩ विकास,आमआजनन तथा 
लसऩभरुक कामनक्रभ सॊचारनको रालग तोवकए फभोणजभ साभदुावमक लसकाई केरर सॊचारन गनन सक्नेछ । 
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३०. प्रगलत विियण फझुाउन ुऩने : सॊस्थागत विद्यारमरे प्रत्मेक फषनतोवकए फभोणजभका विियण सवहत प्रगलत विियण तथा 
शैणऺक सि सरुु हनु ुबरदा १५ ददन अगािै अलबबािकहरुको बेराफाट शलु्क प्रस्ताि ऩरयत गयानई उि शलु्क प्रस्ताि 
विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतिट अनभुोदन गयानई गाॉउऩालरकाभा फझुाउन ुऩनेछ । 
३१. दण्ड य सजाम : (१) कसैरे विद्यारमको सम्ऩणत्त वहनालभन गयेभा िा नोक्सान गयेभा त्मस्तो व्मणिराई भदु्दा हेने 
अलधकायीरे विगो असरु गयी जरयिान गनन सक्नेछ । 
(२) कसैरे देहामका कामन गयेभा य,्गनन रगाएभा िा सो कामन गनन सहमोग ऩमुाएभा त्मस्तो ब्मणिराई  कसयुको भािा 
हेयी एक राख रुऩैमा सम्भ जरयिाना िा छ भवहना सम्भ कैद िा दफैु सजाम हनुेछ । 
 (क) प्रश्नऩिको गोऩलनमता बङ्ग गयेभा  
 (ख) उत्तयऩणुस्ताका ऩयीऺण िा जाॉच गदान राऩयिाही िा गैयणजम्भेिायी ऩणुन कामन गयेभा ।  
(ग) ऩयीऺा केररभा सम्फरधीत ऩदालधकायीको णस्िकृत फेगय प्रिेश गनन प्रमत्न गयेभा िा प्रिेश गयेभा   िा ऩयीऺा केरर 
लनमरिणभा लरई अभमानददत कामन गयेभा । 
 (घ) ऩयीऺापर प्रकाशनभा अलनमलभता गयेभा  
 (ङ) अरुको तपन फाट ऩयीऺा ददएभा  
 (च) ऩयीऺाको भमानदा बङ्ग हनुे अरु कुनै कामन गयेभा  
 (छ) विद्यालथन बनान गदान दान,उऩहाय िा कुनै यकभ लरएभा । 
 (ज) अनभुलत नलरई कुनै शैणऺक कामनक्रभ ,शैणऺक ऩयाभशन सेिा ,लिज कोषन,बाषा णशऺण कऺा, ऩिुन  तमायी 
कऺा तथा विद्यारम लबि विद्याथॉहरुफाट शलु्क लरएय वटमूसन कऺा सञ्चारन गयेभा । 
३२. अदारतको आदेश फाट ऩनुनफहारी हनु सक्ने : विबागीम सजाम ऩाई नोकयी फाट हटानईएको िा फयखास्त  बएको 
 णशऺक अदारतको आदेश िा पैसरा फभोणजभ भाि नोकयीभा ऩणुनफहारी हनु सक्नेछ । 
३३. भदु्दा हेने अलधकायी : (१) दपा (३१) फभोणजभ सजाम हनु ेकसयु सम्फरधी भदु्दाभा कायफाही वकनाया गने अलधकाय 
स्थानीम गाउॉणशऺा अलधकायीराई हनुेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोणजभ स्थानीम गाउॉणशऺा अलधकायीरे गयेको सजाम उऩय ३५ ददन लबि रमावमक सलभलतभा 
ऩनुयािेदन राग्नेछ ।   
 (३) मस ऐन फभोणजभ कायफाही तथा सजाम हनुे भदु्दाभा अनसुरधान तथा तहवककात गने अलधकायीरे 
 सम्फरधीत सयकायी िवकर कामानरमको ऩयाभशन तथा सहमोग लरन सक्नेछ । 
३४. दयफरदी लसजनना गनन सक्न े: नेऩार सयकायिाया स्िीकृत दयफरदी नबएका य दयफरदी अऩगु बएका विद्यारमहरुका 
रालग गाॉउऩालरकारे आिश्मिा अनसुाय स्रोत व्महोने गयी लनणित सभमको रालग कयाय णशऺक तथा कभनचायीको ऩद 
लसजनना गयी णशऺक छनौट सलभलतफाट ऩदऩलुतन गनेछ । 
३५.विद्यारम भजन तथा दयिरदी लभरान गनन सक्ने : गाॉउ णशऺा सलभलतरे गाउॉऩालरका लबिका विद्यारमहरुको विद्याथॉ 
सङख्माका आधायभा विद्यारम भजन तथा विद्यारमहरुको दयिरदीको आिश्मकताका आधायभा दयिरदी लभरान गनन 
सक्नेछ । 
३६ . लनमभ फनाउन ेअलधकाय : मस ऐनको उद्देश्म कामानरिमन गनन गाॉउ कामनऩालरकारे लनमभ फनाउन सक्नेछ । 
३७ . लनदेणशका फनाउन सक्न े: मस ऐनको कामानरिमनको रालग गाॉउ णशऺा सलभलतरे आिश्मक लनदेणशका फनाई रागू 
गनन सक्नेछ । 
३८. फाधा अडकाउ हटाउन ेअलधकाय : मस ऐनको उद्देश्म कामानरिमन गनन कुनै फाधा अडकाउ ऩयेभा गाॉउऩालरकारे 
त्मस्तो फाधा अडकाउ हटाउन आदेश जायी गनन सक्नेछ त्मस्तो आदेश मसै ऐनभा ऩये सयह भालननेछ । 
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३९ . फचाऊ य राग ुहनुे : (१) मो ऐन य मस ऐन अरतनगत फनेको लनमभभा रेणखए जलतको कुयाभा सोही फभोणजभ य 
नरेणखएको कुयाभा प्रचलरत नेऩार कानून फभोणजभ हनुेछ । गाॉउ णशऺा सलभलतरे गयेको काभ कायफाही मसै ऐन 
फभोणजभ बएको भालननेछ । 
    (२) मस ऐनभा रेणखएको कुनै कुयारे  विद्यारमको सम्ऩणत्त वहनालभना गयेको कसयुभा भ्रष्टाचाय   लनिायण 
 ऐन २०५९ अरतनगत कायफाही चराउन फाध ऩने छैन । 
    (३) मस ऐनको कुनै दपा तथा उऩदपाहरु सॊविधान सॊग फणझएको हकभा स्ित् लनणश्क्रम हनुेछ । 
 
 

 


