
सिस्ने गाउँपासिकाको शिक्षा ऐन, 
२०७६ 

 

 

नेपािको िंविधान, २०७२ को धारा २२१, अनिूुची ८ को िूची नं. ८ तथा स्थानीय 
िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनिुार आधारभतू र माध्यसमक शिक्षाको 
व्यिस्था गनन बनेको विधेयक,  

प्रस्तािना: राविय विकािको िासग आिश्यक जनिशि तयार गनन िंघीय िोकताशरिक गणतरिात्मक 
व्यिस्था अनकूुि ििनिाधारण जनताको िदाचार, शिष्टाचार र नैसतकता कायम गनन, सिस्ने 
गाउँपासिका सभि स्थापना हनुे तथा स्थापना भई िञ्चािन भइरहेका विद्याियहरुको प्रभािकारी 
व्यिस्थापन गदै िैशक्षक गणुस्तर िधुार गरी जीिनोपयोगी तथा गणुस्तरीय शिक्षा प्रदान गनन 
िाञ्छनीय भएकािे, सिस्न ेगाउँपासिकाको गाउँ िभािे यो विधेयक बनाएको छ।  

  

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) यि ऐनको नाम: “सिस्ने गाउँपासिका  शिक्षा ऐन, २०७६” रहेको 
छ। 

(२) यो ऐन सिस्ने गाउँपासिका भर िागू हनुेछ। 

(३) यो ऐन तरुुरत प्रारभभ हनुेछ। 

 

२. पररभाषा : विषय िा प्रिंगिे अको अथन निागेमा यि ऐनमा, 
 

(क) “प्रारशभभक बािविकाि शिक्षा” भन्नािे चार िषन उमेर पूरा गरेका बािबासिकािाई एक 
िषनमा ददइने शिक्षा िभझनपुछन। 

(ख) “प्राथसमक शिक्षा” भन्नािे कक्षा एक देशख कक्षा पाँचिभम ददइने शिक्षा िभझनपुछन। 

(ग) “आधारभतू शिक्षा” भन्नािे प्रारशभभक बािविकाि शिक्षा देशख कक्षा आठिभम ददइने शिक्षा 
िभझनपुछन। 

(घ) “माध्यसमक शिक्षा” भन्नािे कक्षा नौ देशख कक्षा बाह्रिभम ददइने शिक्षा िभझनपुछन। 



(ङ) “वििेष शिक्षा” भन्नािे दृवष्टविहीन, बवहरा, अविज्म, बौविक अपांगता,  िसु्त श्रिण िा असत 
अिि िारीररक अपांगता भएका बािबासिकािाई छुटै्ट िमूहमा राखी वििेष प्रकार र 
सनशित माध्यमबाि ददइने शिक्षा िभझनपुछन। 

(च) “िभा” भन्नािे सिस्न ेगाउँपासिका िभा  िभझनपुछन। 

(छ) “गाउँपासिका” भन्नािे सिस्ने गाउँ कायनपासिका िभझनपुछन। 

(ज) “िामदुावयक विद्यािय” भन्नािे नपेाि िरकारबाि सनयसमत रुपमा अनदुान पाउने गरी 
अनमुसत िा स्िीकृसत प्राप्त विद्यािय िभझनपुछन। 

(झ) “िंस्थागत विद्यािय” भन्नािे नेपाि िरकारबाि सनयमत रुपमा अनदुान नपाउने गरी 
अनमुसत िा स्िीकृसत प्राप्त विद्यािय िभझनपुछन। 

(ञ) “आधारभतू विद्यािय” भन्नािे प्रारशभभक बािविकाि शिक्षा देशख कक्षा आठ िभम शिक्षा 
ददने विद्यािय िभझनपुछन। 

(ि) “विद्यािय शिक्षा” भन्नािे आधारभतू र माध्यसमक शिक्षा िभझनपुछन। 

(ठ) “विद्यािय” भन्नािे िामदुावयक िा िंस्थागत विद्यािय िभझनपुछन। 

(ड) “शिक्षक” भन्नािे विद्याियको अध्यापक िभझनपुछन र िो िव्दिे प्रधानाध्यापक िमेतिाई 
जनाउँछ। 

(ढ) “कमनचारी” भन्नािे िामदुावयक विद्याियमा कायनरत शिक्षक बाहेकका अरय कमनचारी 
िभझनपुछन। 

(ण) “तोवकएको िा तोवकए बमोशजम” भन्नािे यि ऐन अरतगनत बनेको सनयममा तोवकएको िा 
तोवकए बमोशजम िभझनपुछन। 

(त) “िैशक्षक गठुी” भन्नािे विद्यािय िञ्चािन गननको िासग कुनै व्यशििे नाफा नसिने उदे्दश्यिे 
स्थापना गरेको िािनजसनक िा सनजी गठुी िभझनपुछन। 

(थ) “आधारभतू शिक्षा उशिणन परीक्षा” भन्नािे आधारभतू तहको अरत्यमा हनुे परीक्षा 
िभझनपुछन। 

(द) “अनमुसत” भन्नािे नेपाि िरकार िा गाउँपासिकािे स्थायी स्िीकृसत र िहायता प्रदान 
गररनिकेको कुनै तोवकएको ठाँउ िा क्षेिमा विद्यािय खोल्न िा कक्षा थप गनन ददएको 
अस्थायी स्िीकृसतिाई जनाउँछ। 

(ध) “स्िीकृसत” भन्नािे तोवकए बमोशजमको ितन पूरा गरेको विद्याियिाई नेपाि िरकार िा 
गाउँपासिकािे  ददएको स्थायी स्िीकृसतिाई जनाँउछ। 



(न) “स्थायी आिािीय अनमुसत” भन्नािे विदेिी मिुकुिे कुनै ितन तोकी िा िो मिुकुमा स्थायी 
रुपिे बिोबाि गनन पाउने गरी नेपािी नागररकिाई उपिब्ध गराएको डाइभसिनिी इसमग्ररेि 
सभिा (सड.सभ.), परमानेरि रेशजडेरि सभिा (वप.आर.) िा सग्रन काडन िभझनपुछन र िो िब्दिे 
नेपािी नागररकिाई विदेिमा स्थायी रुपमा बिोबाि गनन ददइएको जनुिकैु नामको स्थायी 
आिािीय अनमुसतिाई िमेत जनाउँछ। 

(प) “आयोग” भन्नािे शिक्षक िेिा आयोग िभझनपुछन। 

 

३. विद्यािय खोल्न अनमुसत सिनपुने: (१) कुनै नेपािी नागररकिे विद्यािय खोल्न चाहेमा तोवकएको 
वििरण खिुाई गाउँपासिकामा  सनिेदन ददनपुनेछ। 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सनिेदन परेमा तोवकएको असधकारीिे आिश्यक जाँचबझु 
गनेछ र जाँचबझु गदान विद्यािय खोल्न अनमुसत ददन मनासिब देशखएमा तोवकएको ितन बरदेज 
पािना गने गरी अनमुसत ददनेछ। 

 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनमुसत सिई िञ्चािन भएको विद्याियिे तोवकएको ितन 
बरदेज पािना गरेको देशखएमा तोवकएको असधकारीिे स्िीकृसत प्रदान गनेछ।  

 

(४) यि िभिशरध अरय व्यिस्था तोवकए बसमशजम हनुेछ। 

 

४. विद्याियको िञ्चािन: विद्याियको िञ्चािन तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

५.  शिक्षाको माध्यम: (१) विद्याियमा शिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, अंग्रजेी भाषा िा दिैु भाषा 
हनुेछ। 

(२) प्राथसमक शिक्षा मातभृाषामा ददन िवकनेछ। 

(३) भाषा विषय अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम िोही भाषा हनु िक्नेछ। 

(४) असनिायन अंग्रजेी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रजेी भाषामा नै गराउन ुपनेछ।  

(५) सबज्ञान, गशणत, ऐशछछक गशणत, िगायतका विषयहरू क्रमिः अंग्रजेी भाषामा 
अध्ययन ̸  अध्यापन गराउदै िसगनेछ।  

 

६. विद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक : (१) विद्याियिे नेपाि िरकारद्वारा स्िीकृत पाठ्यक्रम र 
पाठ्यपसु्तक िागू गनुनपछन। 

 



(२) गाउँपासिकािे आफ्नो क्षेिसभि तोवकए बमोशजम स्थानीय पाठ्यक्रम सनमानण गरी 
कायानरियन गनन उपदफा (१) िे बाधा पयुानएको मासनने छैन। 

 

७. गाउँ शिक्षा िसमसत: (१) गाउँपासिका  सभिका विद्याियको रेखदेख र व्यिस्थापन गने काम 
िमेतका िासग एक गाउँ शिक्षा िसमसत रहनेछ। 

 

(२) गाउँ शिक्षा िसमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

 

८.  िडा शिक्षा िसमसत: (१) गाउँपासिका सभिका िडाका विद्याियहरुको रेखदेख र व्यिस्थापन 
गनन प्रत्येक िडामा िडा शिक्षा िसमसत रहनेछ। 

 

(२) िडा शिक्षा िसमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

 

९. परीक्षा िञ्चािन तथा िमरिय िसमसत: (१) गाउँपासिका सभिका विद्याियहरुमा परीक्षा िञ्चािन 
तथा िमरियका िासग एक परीक्षा िञ्चािन तथा िमरिय िसमसत रहनेछ। 

 

(२) परीक्षा िञ्चािन तथा िमरिय िसमसतको गठन र काम, कतनव्य तथा असधकार 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

(३) आधारभतू तहको अरत्यमा िञ्चािन हनुे परीक्षा उपसनयम (१) बमोशजम गठन हनु े 
िसमसतिे िञ्चािन गनेछ। 

 

१०. विद्यािय व्यिस्थापन िसमसत: (१) िामदुावयक तथा िंस्थागत विद्याियको िञ्चािन, रेखदेख र 
व्यिस्थापन गननका िासग प्रत्येक विद्याियमा एक विद्यािय व्यस्थापन िसमसत रहनेछ। 

 

(२) विद्यािय व्यिस्थापन िसमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

 

११. गाउँपासिकािे सनदेिन ददन िक्न:े (१) गाउँपासिकािे आिश्यकता अनिुार गाउँ शिक्षा िसमसत 
र विद्यािय व्यिस्थापन िसमसतिाई सनदेिन ददन िक्नेछ। 



 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सनदेिनको पािना गनुन गाउँ शिक्षा िसमसत र प्रत्येक 
विद्यािय व्यिस्थापन िसमसतको कतनव्य हनुेछ। 

 

१२. गाउँ शिक्षा कोष: (१) गाउँपासिकामा एउिा गाउँ शिक्षा कोष स्थापना हनुेछ, जिमा देहायका 
रकमहरु रहनेछन:- 

 

  (क) नेपाि िरकार/प्रदेि िरकारबाि प्राप्त अनदुान 

  (ख) शजल्िा िमरिय िसमसतबाि प्राप्त अनदुान 

  (ग) शिक्षा करबाि उठेको रकम 

  (घ) चरदाबाि उठेको रकम 

  (ङ) अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम। 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको िञ्चािन तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको िेखा परीक्षण तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

१३. गाउँपासिकािे विद्यािय िानन, गाभ्न, नाम पररितनन गनन िा बरद गनन िक्न:े गाउँपासिका िा 
तोवकएको असधकारीिे गाउँ शिक्षा िसमसतको राय सिई िञ्चािन भइरहेका कुनै विद्याियिाई 
एक स्थानबाि अको स्थानमा िानन िा दईु िा दईु भरदा बढी विद्याियिाई गाभी एउिा 
विद्यािय कायम गनन िा विद्याियको नाम पररितनन गनन िा विद्यािय बरद गनन िा तोवकएको 
ठाँउ िा क्षेिमा विद्यािय खोल्न िा विद्यािय कक्षा थप गरी िञ्चािन गनन अनमुसत िा स्िीकृसत 
ददन िक्नेछ। 

 

१४. विद्याियको िभपसत: (१) िामदुावयक विद्याियको हकभोगमा रहेको िभपसत िािनजसनक िभपसत 
मासननेछ। 

 

(२) िैशक्षक गठुी अरतगनत िञ्चासित िंस्थागत विद्याियको िभपसत िोही विद्याियको 
नाममा रहनेछ। 

 

(३) कभपसन अरतगनत िञ्चासित िंस्थागत विद्याियको िभपसत िोही कभपसनको नाममा 
रहनेछ। 

 



१५. विद्याियिाई छुि र िवुिधा: प्रचसित कानूनमा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएतापसन िामदुावयक 
विद्यािय र िैशक्षक गठुीको रुपमा िञ्चासित िंस्थागत विद्याियको नाममा जनुिकैु सिखत 
पाररत गदान रशजिेिन दस्तरु िाग्नेछैन। 

 

१६. विद्याियको िगीकरण: विद्याियिाई तोवकएको आधारमा िगीकरण गररनेछ। 

 

१७. विद्याियिाई िरुशक्षत र िाशरतपूणन क्षिेको रुपमा कायम गनुन पने: विद्याियमा स्ितरि र 
भयरवहत रुपमा अध्ययन अध्यापन गने िातािरण सिजनना गनन तथा विद्यािय हाता सभि कुनै 
पसन वकसिमको अिाशरछत वक्रयाकिाप र दिगत गसतविसध हनु नददने गरी विद्याियिाई 
िरुशक्षत र िाशरतपूणन क्षेि कायम गनुनपनेछ । 

 

१८. िलु्क िभबरधी व्यिस्था: (१) नेपाि िरकार िा गाउँपासिकािे सन:िलु्क शिक्षा घोषणा गरेको 
विद्यािय शिक्षाका िासग िामदुावयक विद्याियिे विद्याथीको नाममा कुनै वकसिमको िलु्क सिन 
पाउने छैन । 

 

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएतापसन कुनै असभभािकिे आफ्नो 
इछछािे िामदुावयक विद्याियिाई ददएको दान, उपहार, चरदा िा िहयोग सिन िवकनेछ । 

 

(३) िबै बािबासिकािाई आधारभतू तहिभमको शिक्षा असनिायन र सनिलु्क तथा 
माध्यसमक तहिभम सनिलु्क शिक्षा प्रदान गननको िासग नेपाि िरकार िा गाउँपासिकािे 
आिश्यक स्रोतको व्यिस्था गनेछ । 

 

१९. शिक्षक महािंघ, शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण र अरय व्यिस्था: (१) िामदुावयक 
विद्याियका शिक्षक तथा कमनचारीहरुको पेिागत हक वहतको िभबरधमा कायन गनन 
गाउँपासिकामा एक शिक्षक महािंघ रहनेछ। 

 

(२)  शिक्षक महािंघको गठन तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

(३)  देहायका अिस्थामा शिक्षक िा कमनचारीिाई पदबाि हिाइने छ। 

    (क)  पदीय दावयत्ि पूरा नगरेमा, 
    (ख)  सबना िूचना िगातार परर ददन भरदा बढी िमय विद्याियमा अनपुशस्थत भएमा, 
   (ग)  विद्याियमा मादक पदाथन िेिन गरी आएको कुरा प्रमाशणत भएमा, 



   (घ) नैसतक पतन देशखने कुनै फौजदारी असभयोगमा अदाितबाि िजाय पाएमा, 
   (ङ) िामदुावयक विद्याियका शिक्षक िा कमनचारीिे कायानिय िमयमा अरयि अध्यापन िा 

काम गरेमा िा अरय कुनै व्यििावयक वक्रयाकिाप िञ्चािन गरेमा, 
  (च) शिक्षक िा कमनचारी राजनीसतक दिको कायनकाररणी िसमसतको िदस्य रहेको  

 पाइएमा। 

 

२०. स्थायी आिािीय अनमुसत सिन नहनु:े िामदुावयक विद्याियमा कायनरत शिक्षक िा कमनचारीिे 
स्थायी आिािीय अनमुसत सिन िा त्यस्तो अनमुसत प्राप्त गननको िासग आिेदन ददन हदैुन । 
यो दफा प्रारभभ हनु ुअशघ किैिे स्थायी आिािीय अनमुसत सिएको भए िा त्यस्तो अनमुसत 
प्राप्त गननका िासग सनिेदन ददएको भए त्यस्तो शिक्षक िा कमनचारीिाई भविष्यमा अयोग्य 
नठहररने गरी िेिाबाि बखानस्त गररनेछ। 

 

२१. िैशक्षक योग्यता: विद्यािय शिक्षकको िासग चावहने िैशक्षक योग्यता तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

२२. शिक्षक विद्याथीको अनपुात समिाउन ु पने: गाउँ शिक्षा िसमसतिे प्रत्येक विद्याियमा सनयसमत 
अध्ययन गने विद्याथी िंख्या र विषयका आधारमा तोवकए बमोशजम विद्याथी तथा शिक्षकको 
अनपुात कायम गनुन पनेछ। 

२३. बािबासिकािाई सनष्कािन गनन, िारीररक र मानसिक दवु्यनिहार गनन नहनु:े (१) कुनै पसन 
बािबासिकािाई विद्याियबाि सनष्कािन गनन पाइन ेछैन। 

 

(२) विद्याियमा अध्ययनरत बािबासिकािाई िारीररक िा मानसिक यातना ददन िा 
दवु्यनिहार गनन पाइने छैन। 

 

२४. शिक्षकको िरुिा: (१) िरुिा हनु चाहने शिक्षकिे तोवकए बमोशजमको फाराम भरी 
गाउँपासिकामा सनिेदन ददनपुनेछ। 

 

(२) शिक्षकको िरुिा िभबरधी अरय व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

२५. तिब भिा नपाउन े र िेिा अिसध गणना नहनु:े सनयमानिुार विदा स्िीकृत गराई ििेको 
अिस्थामा बाहेक विद्याियमा अनपुशस्थत रहेको शिक्षकिे अनपुशस्थत अिसधको तिि भिा 
पाउने छैन र त्यस्तो अिसध सनजको िेिा अिसधमा गणना हनुे छैन। 

 



२६. अध्यापन अनमुसत पि सिनपुने: आयोगबाि अध्यापन अनमुसत पि नसिई किैिे पसन 
विद्याियमा शिक्षण गनन पाउने छैन। 

 

२७. विद्यािय कोष: (१) प्रत्येक विद्याियमा एउिा विद्यािय कोष रहनेछ, जिमा देहायका 
रकमहरु रहनेछन:- 

  (क) नेपाि िरकार/प्रदेि िरकारबाि प्राप्त अनदुान 

  (ख) शजल्िा िमरिय िसमसतबाि प्राप्त अनदुान 

  (ग) गाउँ शिक्षा कोषबाि प्राप्त अनदुान 

  (घ) िलु्कबाि प्राप्त अनदुान 

  (ङ) चरदा िा दान दातव्यबाि प्राप्त अनदुान 

  (च) अरय स्रोतबाि प्राप्त अनदुान 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको िञ्चािन र िेखापरीक्षण तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

२८. अनमुसत नसिई िैशक्षक परामिन िेिा, विज कोषन कायनक्रम िा शिक्षण कोषन िञ्चािन गनन नहनु:े 
(१) किैिे पसन गाउँपासिकाबाि अनमुसत नसिई िैशक्षक परामिन िेिा, विज कोषन, भाषा 
शिक्षण कक्षा िा पूिनतयारी कक्षा र युुसिन िा कोशचङ्ग िेरिर िञ्चािन गनन पाइने छैन। 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िैशक्षक कायनक्रम िञ्चािनको अनमुसत सिने िभबरधी 
व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

२९. प्रारशभभक बािविकाि शिक्षा: (१) प्रारशभभक बािविकाि शिक्षाको िञ्चािन तथा व्यिस्थापन 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

(२) गाउँपासिकािे प्रारशभभक बािविकाि केररिाई तोवकए बमोशजम अनदुान ददन 
िक्नेछ। 

 

३०. अनौपचाररक शिक्षा: गाउँपासिकािे स्थानीय आिश्यकताको आधारमा अनौपचाररक शिक्षा, 
वििेष शिक्षा, सनररतर सिकाई, दूर शिक्षा तथा िमािेिी शिक्षाका कायनक्रमहरु िञ्चािन गनन 
िक्नेछ। 

 



३१. िामदुावयक सिकाइ केरर िञ्चािन गनन िक्न:े गाउँपासिकािे िमदुायमा िाक्षरता, सिप विकाि, 
आयआजनन तथा सिपमूिक कायनक्रम िञ्चािनका िासग तोवकए बमोशजम िामदुावयक सिकाइ 
केरर िञ्चािन गनन िक्नेछ। 

 

३२. प्रगसत वििरण बझुाउन ु पने: िंस्थागत विद्याियिे प्रत्येक िषन तोवकए बमोशजमका वििरण 
िवहतको प्रगसत वििरण गाउँपासिकामा  बझुाउन ुपनेछ। 

 

३३. दण्ड र िजाय: (१) किैिे विद्याियको िभपसत वहनासमना गरेमा िा नोक्िान गरेमा त्यस्तो 
व्यशििाई मदु्दा हेने असधकारीिे सबगो अििु गरी सबगो बमोशजमको/ बराबर जररिाना गनन 
िक्नेछ। 

 

(२) किैिे देहायका कायन गरेमा, गनन िगाएमा िा िो कायन गनन िहयोग पयुानएमा 
त्यस्तो व्यशििाई किूरको मािा हेरी एक िाख रूपैयाँिभम जररिाना िा छ मवहनािभम कैद 
िा दिैु िजाय हनुेछ। 

 

(क) प्रश्नपिको गोपसनयता भङ्ग गरेमा, 
(ख) उिरपशुस्तका परीक्षण गदान िापरिाही िा गैरशजभमेिारीपूणन कायन गरेमा, 
(ग) परीक्षा केररमा िभबशरधत पदासधकारीको स्िीकृसत िेगर प्रिेि गनन प्रयत्न गरेमा िा प्रिेि 

गरेमा िा परीक्षा केरर सनयरिणमा सिई अमयानददत कायन गरेमा, 
(घ) परीक्षाफि प्रकािनमा असनयसमतता गरेमा, 
(ङ) अरुको तफन बाि परीक्षा ददएमा, 
(च) परीक्षाको मयानदा भङ्ग हनुे अरु कुनै कायन गरेमा, 
(छ) विद्याथी भनान गदान दान, उपहार िा कुनै रकम सिएमा, 
(ज) अनमुसत नसिई कुनै िैशक्षक कायनक्रम, िैशक्षक परामिन िेिा, विज कोषन, भाषा शिक्षण 

कक्षा तथा पूिनतयारी कक्षा िञ्चािन गरेमा । 

 

३४. अदाितको आदेिबाि पनुबनहािी हनु िक्न:े विभागीय िजाय भई नोकरीबाि हिाइएको िा 
बखानस्त भएको शिक्षक अदाितको आदेि िा फैििाबमोशजम माि नोकरीमा पनुबनहािी हनु 
िक्नेछ। 

 



३५. मदु्दा हेने असधकारी: (१) दफा ३३ बमोशजम िजाय हनुे किरु िभबरधी मदु्दामा कारिाही र 
वकनारा गने असधकार स्थानीय रयावयक िसमसतिाई हनुेछ। 

(२) यि ऐन बमोशजम कारिाही तथा िजाय हनुे मदु्दामा अनिुरधान तथा तहवककात गने 
असधकारीिे िभबशरधत िरकारी िवकि कायानियको परामिन तथा िहयोग सिन िक्नेछ।  

 

३६. दरबरदी सिजनना गनन िक्न े : नपेाि िरकारद्वारा स्िीकृत दरबरदी नभएका र दरबरदी अपगु 
भएका विद्याियका िासग गाउँपासिकािे आिश्यकता अनिुार सनशित िमयका िासग करार 
शिक्षक तथा कमनचारी पद सिजनना गनन िक्नेछ। 

 

३७. सनयम बनाउन े असधकार: यि ऐनको उदे्दश्य कायानरियन गनन गाउँ कायनपासिकािे सनयम 
बनाउन िक्नेछ। 

 

३८. सनदेशिका तथा कायनविसध बनाउन िक्न:े यि ऐनको कायानरियनका िासग गाउँपासिकाको  
शिक्षा हेने सनकायिे आिश्यक सनदेशिका तथा कायनविसध बनाई गाउँ कायनपासिकाबाि स्िीकृत 
गरी िागू गनन िक्नेछ। 

 

३९. बाधा अड्काउ हिाउन ेअसधकार: यि ऐनको उदे्दश्य कायानरियन गनन कुनै बाधा अड्काउ परेमा 
गाउँपासिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ हिाउन आदेि जारी गनन िक्नेछ, त्यस्तो आदेि यिै 
ऐनमा परे िरह मासननेछ। 

 

४०. बचाउ र िागू नहनु:े (१) यो ऐन िा यि ऐन अरतगनत बनकेा सनयममा िेशखएजसत कुरामा 
िोही बमोशजम र निेशखएको कुरामा प्रचसित नपेाि कानून बमोशजम हनुेछ। 

 

(२) यि ऐनमा िेशखएको कुनै कुरािे पसन विद्याियको िभपसत वहनासमना गरेको किूरमा 
भ्रष्टाचार सनिारण ऐन, २०५९  अरतगनत कारबाही चिाउन बाधा पने छैन। 

 

(३) यि ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरु िंविधान िंघीय तथा प्रदेि कानून िंग 
बाशझएको हकमा बाशझएका दफाहरु स्ित: सनशष्क्रय हनुेछन ्। 


