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नेऩारको सॊविधानको धाया २२८ को उऩधाया २ तथा बगितीभाई गाॉउऩालरकाको प्रशासकीम कामय विलध 

लनमलभत गने ऐन, २०७५ फभोजजभ बगितीभाइय गाउॉऩालरकारे फनाएको तर उल्रेजित िभोजजभ ऐन 
सियसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाजशत गरयएको छ । 

;Djt\ @)&( ;fnsf] P]g g+= M )# 

eujtLdfO{ ufpFkflnsf lzIff P]g, @)&( 

प्रस्तािना   

प्रत्मेक नागरयकभा सवहष्णतुा, सदाचाय, नैलतकता य भानिीम भूल्मको प्रिर्द्यन गयी सॊघीम रोकतन्त्रको  सॊस्थागत 

विकास, भरुकुको सभवृर्द् य जनवहतका रालग स्थानीम, याविम य विश्वव्माऩी आिश्मकताभा आधारयत प्रलतस्ऩधी 

जनशजि तमाय गनय मस बगितीभाई गाउॉऩालरका ऺेरलबर स्थाऩना हनुे तथा स्थाऩना बई सञ्चारन बईयहेका 

विद्यारम तथा शैजऺक लनकामहरुको व्मिस्थाऩनाभा सधुाय गयी स्तयीम जशऺा तथा जीिनोऩमोगी लसऩको अिसय िृवर्द् 

गनय िाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊविधानको धाया २२१, अनसूुची ८ को क्रभसॊख्मा ८ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को 

दपा १०२ को अलधकाय प्रमोग ल्माउन बगितीभाई गाउॉऩालरका प्रशासकीम कामयविलध ऐन २०७५ को दपा २ 

फभोजजभ बगितीभाई गाउॉऩालरकाको गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद - १ 

प्रायजभबक 

१  सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब:  

(१) मस ऐनको नाभ ''बगितीभाई गाउॉऩालरका जशऺा ऐन,  २०७९'' यहेको छ। 

(२) मो ऐन बगितीभाई गाउॉऩालरका बय रागू हनुेछ । 

(३) मो ऐन स्थानीम याजऩरभा प्रकाजशत बए ऩश्चात राग ुहनुछे । 

२  ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा, 

(क) ''आधायबतू जशऺा'' बन्नारे प्रायजभबक फार जशऺा देजि कऺा आठसभभ ददइन ेजशऺा सभझन ुऩछय 

(ि) ''भाध्मालभक जशऺा'' बन्नारे कऺा नौदेजि कऺा फाह्रसभभ ददइने जशऺा सभझनऩुछय । 

(ग) ''जशऺा ऐन'' बन्नारे बगितीभाई गाउॉऩालरकाको जशऺा ऐन, २०७९ सभझनऩुछय । 

(घ) “गाउॉऩालरका” बन्नारे बगितीभाई गाउॉऩालरकाराई सभझनऩुछय । 

(ङ) “गाउॉ कामयऩालरका” बन्नारे बगितीभाई गाउॉ कामयऩालरकाराई सभझनऩुछय । 

(च) ''गाउॉ सबा'' बन्नारे बगितीभाई गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबाराई सभझनऩुछय। 

(छ) ''विशेष जशऺा'' बन्नारे दृविविवहन, फवहया, अवटज्भ, फौवर्द्क अऩाङ्गता, ससु्तश्रिण िा शायीरयक अऩाङ्गता बएका 

फारफालरकाराई ददइने विशषे वकलसभको जशऺा सभझनऩुछय। 

(ज)  ''विद्यारम जशऺा ''बन्नारे आधायबतू य भाध्मालभक दफैु जशऺा सभझनऩुछय । 

(झ)  ''प्राविलधक तथा ब्मािसावमक जशऺा ''बन्नारे प्राविलधक ऻान, सीऩ तथा विषमिस्तभुा आधारयत प्रविलध य 

व्मिसाम उन्त्भिु जशऺा प्रदान गनय कऺा नौदेजि  कऺा फाह्रसभभ अध्माऩन गयाईने जशऺाराई सभझन ुऩछय ।  

(ञ) ''साभदुावमक विद्यारम ''बन्नारे नेऩार सयकायफाट लनमलभत रुऩभा अनदुान ऩाउने गयी सभदुामको ऩहरभा 

स्थाऩना बई अनभुलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यारम सभझन ुऩछय। 

(ट) ''सॊस्थागत विद्यारम'' बन्नारे नेऩार सयकायफाट लनमलभत रुऩभा अनदुान नऩाउने गयी लनजी ऩहरभा स्थाऩना 

बई अनभुलत िा स्िीकृलत प्राप्त विद्यारम सभझन ुऩछय । 

(ठ) ''जशऺक''बन्नारे विद्यारमभभा लसकाइ सहजीकयण गनय लनमिु अध्माऩक सभझन ु ऩदयछ य सो शब्दरे 

प्रधानाध्माऩकराई सभेत जनाउॉछ। 

(ड) ''कभयचायी'' बन्नारे साभदुावमक विद्यारमभा कामययत जशऺक फाहेकका अन्त्म कभयचायी सभझन ुऩछय । 
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(ढ) ''अनभुलत'' बन्नारे नेऩार सयकाय िा गाउॉऩालरकारे कुनै तोवकएको ठाउॉ िा ऺेरभा विद्यारम िोल्न िा कऺा 

थऩ गनय ददएको अस्थामी स्िीकृलतराई जनाउॉछ। 

(ण) ''स्िीकृलत'' बन्नारे तोवकए फभोजजभको शतय ऩूया गयेको विद्यारमराई नेऩार सयकाय िा गाउॉऩालरकारे ददएको 

स्िीकृलतराई जनाउॉछ । 

(त) ''आिासीम विद्यारम'' बन्नारे नेऩार सयकाय िा गाउॉऩालरकाफाट आिासीम विद्यारमको रुऩभा स्िीकृत प्रदान 

गरयएको विद्यारमराई जनाउॉछ । 

(थ) ''शैजऺक गठुी'' बन्नारे विद्यारम सञ्चारन गनयको रालग कुनै व्मजेरे नापा नलरने उदेश्मरे स्थाऩना गयेको 

साियजलनक िा लनजी गठुी सभझन ुऩछय । 

(द) ''स्थामी आिासीम अनभुलत'' बन्नारे विदेशी भरुकुरे कुनै शतय तोकी िा सो भरुकुभा स्थामी रुऩभा फसोफास 

गनय ऩाउन ेगयी नेऩारी नागरयकराई उऩरब्ध गयाएको डाइबलसयटी इलभग्रने्त्ट लबसा लड.बी. ऩयभानेन्त्ट येजजडेन्त्ट 

लबसा ऩी.आय िा ग्रीन काडय सभझन ुऩछय य सो शब्दरे नेऩारी नागरयकराई विदेशभा स्थामी रुऩभा फसोफास 

गनय ददइएको जनुसकैु नाभको स्थामी आिासीम अनभुलत सभेतराई जनाउॉछ । 

(ध) ''प्रायजभबक फारजशऺा'' बन्नारे चाय िषय उभेय ऩयुा बएका फारफालरकाराई ददइने एक िषयको प्रायजभबक 

फारजशऺा सभझन ुऩछय । 

(न) “प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे बगितीभाई गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमको प्रभिु 

प्रशासकीम अलधकृत सभझनऩुछय । 

(ऩ) ''शािा प्रभिु'' बन्नारे बगितीभाई गाउॉऩालरकाको जशऺा, मिुा तथा िेरकुद शािा प्रभिुराई फझुाउॉछ। 

(ऩ) “ शैऺजणक सऩुरयिेऺक” बन्नारे दपा ४३ फभोजजभ लनमिु शैऺजणक सऩुयीिेऺकराई सभझनऩुछय । 

(प) ''तोवकएको िा तोवकए फभोजजभ ''बन्नारे मस ऐन फभोजजभ फनकेो लनमभािरीभा तोवकएको िा तोवकए 

फभोजजभ सभझन ुऩदयछ । 

ऩरयच्छेद -२ 

जशऺाको प्रकाय, विद्यारमको िगीकयण, अनभुलत, स्िीकृलत, सभामोजन तथा लनमभन 

३ भाध्मलभक जशऺाको प्रकाय: भाध्मलभक जशऺा देहामका प्रकायका हनुेछन ्: 

(क) साधायण भाध्मलभक जशऺा 

(ि) सॊस्कृत भाध्मलभक जशऺा 
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(ग) प्राविलधक तथा व्मािसावमक भाध्मलभक जशऺा 

४  जशऺाको भाध्मभ: (१) विद्यारमभा जशऺाको भाध्मभ नऩेारी बाषा, अॊग्रजेी बाषा िा दफैु बाषा हनुछे । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजिएको बए ताऩलन देहामको अिस्थाभा विद्यारमभा जशऺाको भाध्मभ देहाम 

फभोजजभ हनु सक्नेछ् 

(क)  बाषा विषमभा अध्माऩन गयाउॉदा जशऺाको भाध्मभ सोही बाषा हनुेछ । 

(ि)  गैय नेऩारी नागरयकरे नेऩारको विद्यारमभा अध्ममन गदाय अलनिामय नेऩारी विषमको सट्टा अन्त्म कुनै 

बाषाको विषम अध्ममन गनय सक्नेछ । 

५ अनौऩचारयक जशऺा,लनयन्त्तय जशऺा, दूय जशऺा तथा िरुा जशऺा सॊचारन सभफन्त्धी व्मिस्था् (१) गाउॉऩालरकारे  

तोके फभोजजभ विशषे जशऺा, सभािेशी जशऺा, अनौऩचारयक जशऺा ,लनयन्त्तय जशऺा, दूय जशऺा तथा िरुा जशऺा 

सॊचारन हनुे । 

६  विद्यारमको िगीकयण : (१) विद्यारमरे तोवकएको आधायभा िगीकयण गरयनेछ । 

(क) साभदुावमक विद्यारम 

(ि) सॊस्थागत विद्यारम 

(ग) गठुी विद्यारम   

(घ) सहकायी विद्यारम 

 ७  विद्यारम सञ्चारन गनय अनभुलत लरनऩुने : (१) कुनै नेऩारी नागरयकरे साभदुावमक विद्यारम िा  शैजऺक गठुी 

अन्त्तगयत सॊस्थागत, सहकायी विद्यारम िोल्न े चाहेभा तोवकएको विियण िरुाई िडा सलभलतको लसपारयस सवहत 

गाउॉऩालरका सभऺ अनभुलतको रालग लनिेदन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ऩयेभा सो लनिेदन उऩय गाउॉऩालरकारे आिश्मक जाॉचफझु गदाय विद्यारम िोल्न 

अनभुलत ददन भानलसफ देजिएभा तोवकएको शतय फन्त्देज ऩारना गने गयी गाउॉ जशऺा सलभलतको लनणयम फभोजजभ 

गाउॉऩालरकारे अनभुलत ददनछे । 

(३) मो दपा प्रायभब हुॉदाका फित कभऩनीको रुऩभा सञ्चारनभा यहेका विद्यारमहरुरे चाहेभा कभऩनी िायेज गयी 

शैजऺक गठुी अन्त्तगयत विद्यारम सञ्चारन गनय गाउॉऩालरका सभऺ लनिेदन ददन सक्नछे । 
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(४) उऩदपा (३) फभोजजभ लनिेदन ऩयेभा गाउॉऩालरकारे सो लनिेदन उऩय आिश्मक जाॉचफझु गनेछ य जाॉचफझु गदाय 

लनिेदन ददन ेविद्यारमको भाग भनालसफ देजिएभा भाग फभोजजभ गाउॉ जशऺा सलभलतको लनणयम फभोजजभ गाउॉऩालरकारे 

विद्यारम सञ्चारन गनय ऩनु् अनभुलत तथा स्िीकृलत ददनेछ । 

(५) उऩदपा (२), (३) िा (४) भा जनुसकैु कुया रेजिएको बए ताऩलन देहामका विद्यारमराई शैजऺक गठुीको 

रुऩभा सञ्चारन गनय ऩाउन ेगयी अनभुलत िा स्िीकृलत ददइने छैन । 

(क) सयकायी िा साियजलनक बिनभा सञ्चारन बएका विद्यारम, 

(ि) सयकायी िा साियजलनक जग्गाभा सञ्चारन बएका विद्यारम,  

(ग) कुनै व्मजक्े िा सॊस्थारे विद्यारमको नाभभा बिन िा जग्गा दानदातव्म ददएकोभा सो बिनभा िा त्मस्तो 

जग्गाभा बिन फनाई सञ्चारन बएका विद्यारम, 

(६) मस ऐन िा अन्त्म प्रचलरत काननुभा जनुसकैु कुया रेजिएको बए ताऩलन शैजऺक गठुी अन्त्तगयतका विद्यारम 

सञ्चारन गदाय देहाम फभोजजभ गनुयऩनेछ । 

(क) शैजऺक गठुी सञ्चारन गने गठुी सञ्चारक ट्रिी सङ्गदठत सॊस्थाको रुऩभा हनु ुऩने,  

(ि)  शैजऺक गठुी सञ्चारन गदाय ट्रिीभा साियजलनक गठुी बए कभतीभा ऩाॉचजना य लनजी गठुी बए कभतीभा 

तीनजना सदस्म हनु ुऩने,  

(ग)  शैजऺक गठुीको आम व्ममको रेिा तोवकएको फभोजजभ िडा गयी भान्त्मता प्राप्त रेिा ऩयीऺकफाट 

रेिाऩयीऺण गयाउन ुऩने, 

(घ)  शैजऺक गठुीको तत्कार कामभ यहेका ट्रिीरे आफ्नो जीिनकारभै िा शेषऩलछ गठुीमायको रुऩभा काभ 

गने आफ्नो उेयालधकायी तोक्ने सक्ने छ । तय साियजलनक शैजऺक  गठुीको हकभा त्मस्तो 

उेयालधकायीको स्िीकृलत लरन ुऩनेछ । 

   (७) कुनै साभाजजक ऩयोऩकायी िा कल्माणकायी सॊस्थारे भनुापा नलरने उद्देश्म यािी विद्यारम सञ्चारन    गनय 

चाहेभा गाउॉऩालरकाफाट स्िीकृलत लरई साियजलनक शैजऺक गठुी अन्त्तगयत विद्यारम सञ्चारन गनय सक्नेछ । 

   (८) उऩदपा (७) फभोजजभ सञ्चालरत विद्यारमरे ऩारना गनुय ऩने शतय तथा अन्त्म व्मिस्था तोवकए फभोजजभ 

हनुेछन । 

   (९) भालथल्रा उऩदपाहरुभा जनुसकैु कुया रेजिएको बए ताऩलन कुनै विदेशी जशऺण सॊस्थासॊग सभफन्त्धन गने गयी 

कसैराई ऩलन विद्यारम िोल्न अनभुलत िा स्िीकृलत ददइने छैन ।  
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८  साभदुावमक लसकाइ केन्त्र सञ्चारन गनय सक्न े: गाउॉऩालरकारे सभदुामभा काभ गनय तोवकए फभोजजभ साभदुावमक 

लसकाइ केन्त्र सञ्चारनभा गनय सक्नछे । मस्तो केन्त्रभा साभदुावमक ऩसु्ताकारम य िाचनारम सञ्चारन हनु सक्नछे 

। 

९ गाउॉऩालरकारे विद्यारम सानय, गाभ्न, नाभ ऩरयितयन गनय िा फन्त्द गनय सक्न े : (१) गाउॉऩालरकारे तोके फभोजजभ 

सञ्चारन बईयहेका कुनै विद्यारमराई एक स्थानफाट अको स्थान सानय िा दईु िा दईु बन्त्दा फढी विद्यारमराई गाबी 

एउटा विद्यारम कामभ गनय िा विद्यारम फन्त्द गनय िा तोवकएको ठाउॉ िा ऺेरभा विद्यारम िोल्न िा विद्यारमभा 

कऺा थऩ गयी सञ्चारन गनय गाउॉ जशऺा सलभलतको लनणयम फभोजजभ अनभुलत िा स्िीकृलत ददन सक्नेछ । 

१० गाउॉ जशऺा सलभलत सभफन्त्धी व्मिस्था : (१) गाउॉऩालरका ऺेरलबर सञ्चारन हनु ेविद्यारमहरुको येिदेि, सभन्त्िम 

य व्मिस्थाऩन गने काभको रालग देहामका सदस्महरु यहेको एक गाउॉ जशऺा सलभलत यहनेछ । 

(क) गाउॉऩालरकाको अध्मऺ िा सो काभका रालग तोवकएको व्मजि                        - अध्मऺ                                         

(ग) गाउॉ कामयऩालरकारे तोकेका गाउॉसबाका सदस्महरुफाट एक जना भवहरा सवहत दईु जना                                                                            

                                                                 -सदस्म  

(ग) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु भध्मेफाट जजल्रा जशऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको एकजना 

              -सदस्म                                                                                                                            

(घ)  सभाजसेिी िा जशऺाप्रभेीहरु भध्मेफाट गाउॉ जशऺा सलभलतरे भनोलनत गयेको कभतीभा एकजना दलरत य दईुजना  

भवहरा सवहत तीन जना                   - सदस्म 

(ङ) साभदुावमक य सॊस्थागत विद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट गाउॉ कामयऩालरकारे भनोलनत गयेको एक जना 

भवहरा सवहत दईु जना       -सदस्म 

(च)  प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत          -सदस्म 

(छ) जशऺा, मिुा तथा िेरकुद शािा प्रभिु                                    -सदस्म सजचि                                                               

    (२) सलभलतका भनोलनत सदस्मको कामयकार दईु िषयको हनुेछ । 

   (३) उऩदपा (१) अनसुाय तोवकएका य भनोलनत सदस्मरे आफ्नो ऩदीम आचयण ऩूया नगयेभा तोक्न े िा 

भनोनमन गने ऩदालधकायी िा लनमकामरे जनुसकैु सभमभा ऩलन हटाउन सक्नेछ । तय त्मसयी हटाउन िा फिायस्त 

गनुय अजघ लनजराई आपनो सपाई ऩेश गने भौकाफाट िजञ्चत गरयने छैन । 
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   (४) गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ, गाउॉऩालरका ऺेर लबरका विद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु, नेऩार जशऺक भहासॊघको 

गाउॉऩालरकास्तीम अध्मऺ य कामयऩालरकारे तोकेको जशऺा हेने विषमगत सलभलतको सॊमोजकराई उऩदपा (१) 

फभोजजभको सलभलतको फैठकभा ऩियमऺेकको रुऩभा बाग लरन आभन्त्रण गरयनछे । 

      (५) गाउॉ जशऺा सलभलतको काभ,कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुछे् 

(क)  जशऺा सभफन्त्धी गाउॉऩालरकास्तयीम नीलत लनभायण, मोजना तथा कामयक्रभ तजुयभा गने, 

(ि) गाउॉऩालरकाको शैजऺक गणुस्तय विकासका रालग स्रोत जटुाउन,े 

(ग) गाउॉऩालरकाभा जशऺा सभफन्त्धी विषमभा सेलभनाय,सभभेरन, तालरभ तथा प्रदशयनीको आमोजना 

गने, 

(घ) गाउॉऩालरकालबर भमायददत य स्िच्छ िाताियणभा ऩयीऺा सञ्चारन गनय सहमोग गने, 

(ङ) साभदुावमक विद्यारमको रेिाऩयीऺणका रालग रेिाऩयीऺक तोक्न,े 

(च) प्रायजभबक फारविकास कऺा देजि आधायबतू तह य भाध्मलभक तहको विद्यारम सञ्चारन तथा 

कऺा थऩको अनभुलत प्रदान, स्िीकृलत तथा सभामोजन गने, 

(छ) विद्यारमको नाभाकयण गने, 

(ज) गाउॉऩालरकालबरका साभदुावमक विद्यारम अन्त्तगयतका कऺा ऩाॉचसभभका आधायबतू विद्यारमका 

हकभा विद्याथी सॊख्माको आधायभा न्त्मूनतभ कऺागत दयफन्त्दी कामभ गयी य आधायबतू 

विद्यारमको कऺा छ देजि आठसभभ य भाध्मलभक विद्यारमराई विषमगत आधायभा नेऩार 

सयकायद्वाया उऩरब्ध दयफन्त्दी लभरान गने, 

(झ) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतराई आिश्मक लनदेशन ददन,े 

    (६) गाउॉ जशऺा सलभलतको अन्त्म काभ, कतयव्म, अलधकाय य फैठक सभफन्त्धी कामयविलध तोवकए फभोजजभ हनुछे। 

 ११ िडा जशऺा सलभलतको गठन : (१)  िडा स्तयभा देहामका सदस्महरु यहेको एक िडा जशऺा सलभलत   यहनेछ : 

(क) सभफजन्त्धत िडाको  िडा अध्मऺ                                  -सॊमोजक                                            

(ि) िडा सलभलतका सदस्महरु भध्मे िडा सलभलतरे तोकेको एकजना       -सदस्म 

(ग) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरु भध्मे िडा सलभलतरे भनोलनत गयेको एकजना  

               -सदस्म             

(घ) विद्यारमका प्रधानाध्माऩक भध्मेफाट गाउॉ जशऺा सलभलतरे तोकेको एकजना     -सदस्म                  
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(ङ) िडा लबरका फवुर्द्जजफी तथा जशऺाप्रभेीहरु भध्मेफाट िडा सलभलतरे तोकेको एक जना भवहरा सवहत दईु 

जना             -सदस्म  

(च) सभफजन्त्धत िडाको िडा सजचि         -सदस्म सजचि 

(२) सलभलतका भनोलनत सदस्मको कामयकार दईु िषयको हनुेछ । 

(३) उऩदपा (१) अनसुाय तोवकएका य भनोलनत सदस्मरे आफ्नो ऩदीम आचयण ऩूया नगयेभा तोक्न ेिा भनोनमन 

गने ऩदालधकायी िा लनमकामरे जनुसकैु सभमभा ऩलन हटाउन सक्नछे । तय त्मसयी हटाउन िा फिायस्त गनुय अजघ 

लनजराई आपनो सपाई ऩेश गने भौकाफाट िजञ्चत गरयन ेछैन । 

(४) िडालबरका विद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु य शैऺजणक सऩुयीिेऺकराई िडा जशऺा सलभलतको फैठकभा 

ऩमयिेऺकको रुऩभा बाग लरन आभन्त्रण गनय सवकनेछ ।   

(५) िडा जशऺा सलभलतका काभ कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ् 

(क)  जशऺा सभफन्त्धी िडास्तयीम मोजना तथा कामयक्रभ तजुयभा गयी कामायन्त्िमन गने, 

(ि) प्रायजभबक फारविकास कऺा य विद्यारम स्थाऩना तथा कऺा थऩ गनय,विद्यारम फन्त्द तथा सभामोजनका रालग 

लसपारयस गने, 

(ग) विद्यारम, जशऺक तथा विद्याथीहरुको तथ्माङ्क अध्मािलधक गने, 

(घ) विद्यारम फावहय यहेका फारफालरकाहरुको तथ्माङ्क अध्मािलधक गने, 

(ङ) फार उद्यानको व्मिस्था गने, 

(च) अनौऩचारयक जशऺा कामयक्रभ सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गने, 

(छ) जशश ुस्माहाय तथा प्रायजभबक फारविकास केन्त्र सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गने, 

(ज) ऩसु्तकारम, िाचनारम, साभदुावमक लसकाइ केन्त्र फार क्रफ तथा फारसञ्जारको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

गने, 

(६) िडा जशऺा सलभलतरे आफ्नो फैठक सञ्चारन सभफन्त्धी कामयविलध आपैं  फनाउन सक्नेछ । 

१२  विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको गठन, काभ, गठन, कतयव्म य अलधकाय् (१) साभदुावमक विद्यारमको सञ्चारन, 

येिदेि य व्मिस्थाऩन गनयको रालग प्रत्मेक विद्यारमभा देहामका सदस्महरु यहेको एक विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत 

यहने छ । 

(क) अलबबािकहरुरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएका कभतीभा दईुजना भवहरासवहत चायजना  - सदस्म   
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(ि) विद्यारम यहेको सभफजन्त्धत िडाको िडा अध्मऺ िा िडा सलभलतका सदस्महरु भध्मेफाट िडा सलभलतरे भनोनमन  

गयेको सदस्म एक जना         -सदस्म                                                                                                

(ग) विद्यारमका सॊस्थाऩक, स्थानीम फवुर्द्जजिी, जशऺाप्रभेी, विद्यारमराई लनयन्त्तय दश फषयदेजि सहमोग गने िा 

विद्यारमराई दश राि िा सो बन्त्दा फढी नगद िा जग्गा िा जजन्त्सी सहमोग गयेका  व्मजक्ेहरु भध्मेफाट विद्यारम 

व्मिस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत गयेको एकजना भवहरा सवहत दईुजना                        

     - सदस्म 

(ङ) विद्यारमका जशऺकहरुरे आपूहरु भध्मेफाट छानी ऩठाएको एक जना                - सदस्म 

(च) सभफजन्त्धत विद्यारमको प्रधानाध्माऩक            -सदस्म सजचि                                                                                                                                                 

(२) प्राविलधक य व्मािसावमक विषमभा अध्ममन िा तालरभ गयाइने भाध्मलभक विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन 

सलभलतभा गाउॉऩालरकास्तय िा जजल्रास्तयका उद्योग तथा फाजणज्म भहासॊघका दईु जना प्रलतलनलध सदस्म यहनेछन । 

(३) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतका सदस्महरुरे उऩदपा (१) को िण्ड (क), (ि) िा (ग) फभोजजभका सदस्महरु 

भध्मेफाट छालनएको सदस्म सो सलभलतको अध्मऺ हनुछे । 

(४) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतका अध्मऺ छनोट नबएसभभका रालग िा अध्मऺको अनऩुजस्थलतभा सो सलभलतका 

जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

    (५) उऩदपा  (१) फभोजजभ छालनएका िा भनोलनत अध्मऺ िा सदस्मको ऩदािलध तीन िषयको हनुेछ । 

त्मस्ता अध्मऺ िा सदस्मरे आफ्नो  ऩद अनसुायको आचयण नगयेको देजिएभा त्मसयी छाने्न िा भनोनमन गने 

अलबबािक, ऩदालधकायी िा  लनकामरे जनुसकैु फित ऩदफाट हटाउन सक्नेछ  य त्मसयी ऩदफाट हटाउन ुअजघ 

लनजराई आफ्नो सपाइ ऩेश गने भौकाफाट फजञ्चत गरयन ेछैन । 

    (६) गाउॉ जशऺा शािा प्रभिु य शैऺजणक सऩुयीिेऺकराई विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको फैठकभा 

ऩमयिेऺकको रुऩभा बाग लरन आभन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(७) साभदुावमक विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहामफभोजजभ हनुेछ । 

(क) विद्यारम सञ्चारनको रालग प्राप्त साधन स्रोतको ऩरयचारन गने,  

(ि) विद्यारमको चर अचर सभऩलतको रगत याख्न ेयाख्न रगाउने य सयुऺा गने,  

(ग) विद्यारमको  शैजऺक बौलतक तथा आलथयक तथ्माङ्क य विियण अद्यािलधक गयाई याख्न,े 

(घ) विद्यारमको िावषयक फजेट स्िीकृत गने य त्मसको जानकायी गाउॉऩालरकाराई ददन,े  
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(ङ) विद्यारमभा स्िच्छ शैजऺक िाताियण कामभ याख्न याजनैलतक धालभयक िा साभप्रदावमक बािनाको 

आधायभा विद्यारमको िाताियण धलभल्माउन नददन,े  

(च) विद्यारमभा जशऺक कभयचायी य विद्याथीको ऩोशाकको कामायन्त्िमन गने,  

(छ) प्रचलरत काननु फभोजजभ जशऺक सेिा आमोगको लसपारयसभा लनमजुि बएका जशऺकराई हाजजय 

गयाइ काभभा रगाउन,े  

(ज) गाउॉऩालरकाफाट िवटएका जशऺक तथा कभयचायीराई हाजजय गयाई काभभा रगाउन,े 

(झ) गाउॉ जशऺा सलभलतफाट तोवकएको यजजिडय रेिाऩयीऺकफाट विद्यारमको िावषयक रेिाऩयीऺण 

गयाउने, 

(ञ) रेिाऩयीऺकको प्रलतिेदन अनसुाय तत्कार आिश्मक कायफाही गने य त्मसको प्रलतिेदन गाउॉ 

जशऺा सलभलतभा ऩेश गने, 

(ट) तोवकए फभोजजभका ऺेरसॊग सभफजन्त्धत गाउॉऩालरका य गाउॉ जशऺा सलभलतरे ददएको लनदेशनहरुको 

ऩारना गने, 

(ठ) विद्यारम सेिा ऺेरभा लनयऺयता उन्त्भरुन तथा आधायबतू जशऺा सलुनश्चत गनय ऩहर गने, 

(ड) तोवकए फभोजजभ दयिन्त्दीका जशऺकहरुराई विबागीम कायिाही गने, 

(ढ) विद्यारमको आन्त्तरयक स्रोतफाट िचय व्महोने गयी लनमकु्े िा फढुिा गयेका जशऺकको रालग सेिा, 

शतय य सवुिधा तोक्ने य तोवकए फभोजजभको ऩारयश्रलभक तथा सवुिधाको व्मिस्था गने, 

(ण) जशऺाको गणुस्तय कामभ गने सभफन्त्धभा जशऺक अलबबािक सॊघ गठन गने, 

(त)  तोवकए फभोजजभका अन्त्म कामय गने । 

       (८) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे आफ्नो फैठक सञ्चारन सभफन्त्धी कामयविलध आपैँ  फनाउन सक्नेछ । 

 १३ विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत विघटन गनय सवकने : (१) कुनै विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे 

तोवकएको जजभभेिायी ऩूया गनय नसकेभा सो को कायण िरुाई गाउॉ जशऺा सलभलतरे त्मस्तो विद्यारम व्मिस्थाऩन 

सलभलत विघटन गनय सक्नछे तय त्मसयी विघटनका रालग विघटन गनुय अजघ विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतराई आफ्नो 

सपाई ऩेश गने भनालसफ भौका ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१)  फभोजजभ विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत विघटन िा मस ऐन फभोजजभ अिलध सभाप्त बई अको 

विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत गठन नबएको अिस्थाभा फढीभा तीन भवहनाको रालग विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको 
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काभ गनय गाउॉ जशऺा सलभलतरे देहामका सदस्महरु यहेको अस्थामी विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत गठन गनय सक्नेछ 

। 

 (क) सभफजन्त्धत िडाको अध्मऺ           -सॊमोजक 

 (ि) अलबबािक भध्मेफाट सभफजन्त्धत गाउॉ जशऺा सलभलतरे तोकेका एक भवहरा सवहत तीन जना 

        -सदस्म                                                                                     

  (ग) प्रधानाध्माऩक             -सदस्म सजचि  

(३) दपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजिएको बए ताऩलन कुनै कायण विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत गठन हनु नसकेभा 

सभफजन्त्धत विद्यारमको लसपारयसभा गाउॉ जशऺा सलभलतरे अस्थामी विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको भमाद एक 

ऩटकका रालग तीन भवहना थऩ गनय सक्नेछ । 

(४) अस्थामी विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभतको काभ, कतयव्म य अलधकाय विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत सयह हनुेछ । 

१४ सॊस्थागत विद्यारमको व्मिस्थाऩन सलभलत : (१) सॊस्थागत  विद्यारमको सञ्चारन, येिदेि य व्मिस्थाऩन गनयका 

रालग प्रत्मेक विद्यारमभा देहामका सदस्महरु  यहेको एक विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलत यहनेछ । 

(क) विद्यारमको सॊस्थाऩक िा रगानीकतायहरु भध्मेफाट सभफजन्त्धत विद्यारमको लसपारयसभा इकाई प्रभिुरे 

भनोलनत                 -अध्मऺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(ि)  अलबबािकहरु भध्मेफाट एक जना भवहरा सभेत ऩने गयी विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे भनोलनत 

गयेको दईु जना            -सदस्म                                                                                                                                    

(ग) स्थानीम जशऺाप्रभेी िा सभाजसेिीहरुभध्मेफाट गाउॉऩालरकारे भनोलनत  गयेको एक जना-सदस्म 

(घ) सभफभजन्त्धत ऺेरको विद्यारम लनयीऺक िा लनजरे तोकेको प्रलतलनलध              -सदस्म                          

(ङ) सभफजन्त्धत विद्यारमका जशऺकहरुरे आपूहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएको एकजना      -सदस्म      

(च) विद्यारमको प्रधानाध्माऩक              -सदस्म सजचि                                                                             

    (२) उऩदपा (१) को (क), (ि) य (ग) फभोजजभ छालनएका िा भनोलनत अध्मऺ िा सदस्मको ऩदािलध तीन 

िषयको हनुछे । त्मस्ता अध्मऺ िा सदस्मरे आफ्नो ऩद अनसुायको आचयण नगयेको देजिएभा त्मसयी छाने्न िा 

भनोनमन गने अलबबािक, ऩदालधकायी िा लनकामरे लनजराई जनुसकैु ऩदफाट हटाउन सक्नेछ । तय त्मसयी ऩदफाट 

हटाउन ुअजघ िा सलभलत विघटन गनुय अजघ आफ्नो सपाइ ऩेश गने भौकाफाट फजञ्चत गरयने छैन । 
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१५ सॊस्थागत विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय् (१) सॊस्थागत विद्यारमको 

विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुछे् 

(क)  विद्यारम सञ्चारनको रालग प्राप्त साधन य स्रोतको ऩरयचारन गने, 

(ि)  विद्यारमको रालग आिश्मक बौलतक साधनको व्मिस्था गने,  

(ग) विद्यारमको चर अचर सभऩलतको सयुऺा य सॊयऺण गने, 

(घ) विद्यारमभा स्िच्छ शैजऺक िाताियण कामभ याख्न,े 

(ङ) विद्यारमरे नेऩार सयकाय य गाउॉऩालरकारे तोके फभोजजभको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक अलनिामय रुऩभा 

रागू गने, 

(च) अध्माऩन अनभुलतऩर लरई प्रचलरत काननु फभोजजभ जशऺक ऩदको रालग उभभेदिाय हनु मोग्मता ऩूया 

गयेका व्मजिराई जशऺक ऩदभा लनमजुि गने,  

(छ) जशऺक तथा कभयचायीको न्त्मूनतभ तरफ सेिा  सवुिधा तोक्ने, 

(ज) अनशुासनहीन जशऺक उऩय कायिाही गने, 

(झ) जशऺा ऐन तथा लनमभािरी तथा अन्त्म काननुभा उल्रेजित व्मिस्थाका अलतरयि गाउॉऩालरकाफाट जायी 

जशऺा ऺेरसॊग सभफजन्त्धत सफै नीलत लनमभ तथा लनदेशनहरुको ऩारना गने, 

(ञ) शैजऺक गठुी अन्त्तगयत सॊचारन बएका विद्यारमको सॊचारन येिदेि य व्मिस्थाऩन सभफन्त्धी व्मिस्था 

तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 

    (२) विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको अन्त्म काभ कतयव्म अलधकाय य फैठक सभफन्त्धी कामयविलध तोवकए फभोजजभ 

हनुेछ । 

१६ सॊस्थागत विद्यारमरे छारिजृे उऩरब्ध गयाउन ुऩने : (२) सॊस्थागत विद्यारमरे विद्यारमभा बनाय बएका कूर 

विद्याथी सॊख्माको कभतीभा दश प्रलतशतभा नघटने गयी तोवकए फभोजजभ आलथयक रुऩभा विऩन्न अऩाङ्गता 

बएकाहरु छारा, दलरत िा जनजालत विद्याथीराई छारिृजे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभ छारिजृेको रालग विद्याथी छनौट गनय प्रत्मेक विद्यारमभा विद्यारमको प्रधानाध्माऩक 

य विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतभभा यहेका अलबबािकको प्रलतलनलध यहेको छारिृजे छनौट सलभलत यहनेछ। 

   (३) सलभलतरे छनौटको रालग आधाय, शतय य प्रवक्रमा तमाय गयी सो विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतफाट स्िीकृत 

गयाइ साियजलनक सभेत गनुय ऩनेछ । 
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   (४) सलभलतरे छारिृजेको रालग छनौटको नलतजा आधाय सवहत साियजलनक गनुय ऩनेछ । 

१७ अनगुभन तथा भूल्माङ्कन् (१) सॊस्थागत विद्यारमको गणुस्तय कामभ याख्न गाउॉऩालरका िा गाउॉ जशऺा सलभलतरे 

जनुसकैु सभमभा अनगुभन गनय लनदेशन ददन सक्नछे । मसयी प्राप्त लनदेशन कामायन्त्िमन गनुय सॊस्थागत 

विद्यारमको अलनिामय दावमत्ि हनुेछ । 

१८ अनभुलत िा स्िीकृलत यर्द् गने: (१) कुनै सॊस्थागत विद्यारमरे मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनकेो लनमभविऩयीत 

अन्त्म कुनै काभ गयेभा गाउॉऩालरकारे त्मस्तो प्राप्त विद्यारमरे प्रदान गरयएको अनभुलत िा स्िीकृलत यर्द् गनय 

सक्नेछ । तय  त्मसयी अनभुलत िा स्िीकृलत यर्द् गनुय अजघ सभफजन्त्धत विद्यारमराई आफ्नो सपाई ऩेश गने 

भौकाफाट फजञ्चत गरयन ेछैन । 

ऩरयच्छेद -३ 

विद्यारम जशऺक अनदुान,शतय,मोग्मता एिभ ्सऺभताको भाऩदण्ड 

१९ जशऺक अनदुानको व्मिस्था गने् (१) गाउॉऩालरकारे शून्त्म िा कभ जशऺक दयफन्त्दी बएका साभदुावमक 

विद्यारमहरुराई जशऺक अनदुानको व्मिस्था गनेछ । 

   (२) गाउॉऩालरकारे जशऺक अनदुान उऩरब्ध गयाउदा विद्यारमभा लनमलभत अध्ममन गने विद्याथी सॊख्मा, 

बौगोलरक अिस्था य विषमका आधायभा अनदुान कोटा कामभ गनुय ऩनेछ । 

   (३) उऩदपा (२) फभोजजभको जशऺक अनदुानभा तोवकए फभोजजभ कयायभा जशऺक लनमजुक्े गनुय ऩनेछ।  

   (४) उऩदपा (३) फभोजजभको कयायभा लनमिु जशऺकहरुको तरफ, बेा गाउॉकामयऩालरकारे तोके   फभोजजभ 

हनुेछ ।  

   (५) उऩदपा (३) फभोजजभको कयायभा लनमिु जशऺकहरुको भमाद थऩ शैजऺक सर शरुु हनु ु अगािै गाउॉ 

जशऺा सलभलतको अनभुलत लरई विद्यारमरे गनेछ । 

२० जशऺक सेिा शतय मोग्मता य सऺभता :(१ ) जशऺकको सेिा, शतय, मोग्मता य सऺभता तोवकए फभोजजभ हनुछे । 

२१ स्थामी अध्माऩन अनभुलत ऩर लरन ु ऩने् (१) अध्माऩन अनभुलत ऩर नलरई कसैरे ऩलन जशऺक ऩदका रालग 

उभभेदिाय हनु ऩाउने छैनन ्। तय ऩटक ऩटक जशऺक ऩदऩूलतयका रालग गरयएको विऻाऩनभा अध्माऩन अनभुलत ऩर 

लरएको उभभेदिाय प्राप्त हनु नसकी ऩठनऩाठनभा अियोध बएभा गाउॉऩालरका अनदुान कोटाको विऻान य गजणत 

विषमभा कयाय लनमजुि गनय फाधा ऩाने छैन । 
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२२ जशऺकको ऩदीम आचयण तथा अन्त्म व्मिस्था् (१) देहामका अिस्थाभा गाउॉऩालरका अनदुानभा कामययत 

जशऺकराई विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे ऩदफाट हटाउन सक्नछे् 

(क) तोवकए फभोजजभका ऩदीम दावमत्ि ऩूया नगेयभा, 

(ि) विना सूचना रगाताय ऩन्त्र ददनबन्त्दा फढी सभम विद्यारमभा अनजुस्थत यहेभा, 

(ग) विद्यारमभा भादक ऩदाथय सेिन गयी आएको कुया प्रभाजणत बएभा,  

(घ) नैलतक ऩतन देजिने कुनै पौजदायी अलबमोगभा अदारतफफाट सजाम ऩाएभा,  

(ङ) साभदुावमक विद्यारमका जशऺकरे कामायरम सभमभा अन्त्मर अध्माऩन िा काभ गयेभा िा अन्त्म कुनै 

व्मािसावमक वक्रमाकराऩ गयेभा, 

(च) लनजरे अध्माऩन गयेको विषमभा तीन िषय लबरको  औषत शैजऺक उऩल्फधी ४० प्रलतशत बन्त्दा कभ बएभा, 

(छ) जशऺक याजनीलतक दरको कामयकारयणी सलभलतको सदस्म यहेको ऩाइएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ िा अन्त्म भाध्मभरे कुनै जशऺकराई ऩदफाट हटाउन ु ऩने मथेि प्रभाण प्राप्त बएभा 

विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतरे लनजराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ । तय  ऩदफाट हटाउन ुअजघ लनजराई आफ्नो 

सपाई ऩेश गने भौकाफाट फजञ्चत गरयने छैन । 

स्ऩिीकयण् मस िण्डको प्रमोजनका रालग  कामयकारयणी सलभलत बन्नारे याजलनलतक दरको विधान फभोजजभ गदठत 

केजन्त्रमस्तय, प्रदेशस्तय, जजल्रास्तय िा गाउॉऩालरका स्तयका कामयकारयणी सलभलत सभझनऩुछय । 

(४) सॊघीम दयफन्त्दीभा कामययत जशऺकहरुको हकभा सॊघीम जशऺा ऐन फभोजजभ हनुेछ । 

२३ अदारतको आदेशफाट ऩनु् फहारी हनु सक्ने्  (१) दपा २२ भा उल्रेि बएका कुनै िा केही आयोऩभा सजाम 

बई नोकयीफाट हटाइएको िा फिायस्त बएको जशऺक अदारतको आदेश िा पैसरा फभोजजभ नोकयीभा ऩनु् फहारी 

हनु सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩनु् फहारी बएको जशऺकरे नोकयीफाट हटेदेजि ऩनु् फहारी बएको लभलतसभभको 

ऩूया तरफ बेा य तरफ िृवर्द् ऩाउने बए सो सभेत ऩाउनेछ । 

२४ तरफ, बेा नऩाउन ेय सेिा अिलध गणना नहनुे्  (१) दपा २३ भा उल्रेजित अिस्थाभा िा लनमभानसुाय विदा 

स्िीकृत गयाइ फसेको अिस्थाभा फाहेक विद्यारमभा अनऩुजस्थत यहेका जशऺकरे अनऩुजस्थत अिलधको तरफ, बेा 

ऩाउने छैन य त्मस्तो अिलध लनजको सेिाभा सभेत गणना हनुे छैन । 
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२५ स्थामी आिासीम अनभुलत लरन नहनुे्  साभदुावमक विद्यारमभा कामययत जशऺक िा  कभयचायीहरुरे कुनै ऩलन 

देशको स्थामी आिासीम अनभुलत लरन िा त्मस्तो अनभुलत प्राप्त गनयको रालग आिेदन ददन हुॉदैन । मो दपा प्रायभब 

हनु ुअजघ कसैरे स्थामी आिासीम अनभुलत लरएको िा त्मस्तो अनभुलत प्राप्त गनयका रालग आिेदन गयेको बए त्मस्तो 

जशऺक िा कभयचायीराई बविष्मभा लनजरे काभ गयेको सेिाको रालग अमोग्म ठहयीने गयी सेिाफाट  फिायस्त गरयने 

छ । 

ऩरयच्छेद-४ 

प्रधानाध्माऩक, जशऺक तथा विद्यारम कभयचायीको लनमजुि सरुिा, फढुिा तालरभ िजृे विकास 

२६ प्रधानाध्माऩक, जशऺक तथा विद्यारम कभयचायीको लनमजुि्(१) विद्यारमभा  रयि प्रधानाध्माऩक, सॊघीम जशऺक, 

याहत य  गाउॉऩालरकाको जशऺक तथा विद्यारम कभयचायी ऩदभा अस्थामी तथा कयाय लनमजुि तोवकए फभोजजभ हनुेछ 

। 

२७ जशऺकको सरुिा् (१) दयफन्त्दी लभरान गदाय फाहेक जशऺकरे सरुिा हनु चाहेभा आपू कामययत विद्यारम य जान 

चाहेको विद्यारमको विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको सहभलत सवहत गाउॉ जशऺा अलधकृत सभऺ लनिेदन ददन ुऩनेछ 

। 

 (२) गालबएका, फन्त्द गरयएका य विद्यारमको तह घटाइएका विद्यारमभा 

कामययत सॊघीम दयफन्त्दीका जशऺकहरुराई गाउॉऩालरका लबर फढी विद्याथी यहेको विद्यारमभा सरुिाका रालग जशऺा 

विकास तथा सभन्त्िम इकाईभा गाउॉ जशऺा अलधकृतरे लसपारयस गनेछ । 

  (३) सॊघीम दयफन्त्दीको जशऺक य याहत अनदुान कोटाभा कामययत जशऺकको हकभा गाउॉ जशऺा अलधकृतरे 

सरुिाका रालग जशऺा विकास तथा सभन्त्िम इकाईभा लसपारयस गनेछ । 

  (४) गाउॉऩालरका अनदुानको जशऺक ऩदभा कामययत जशऺकराई गाउॉ जशऺा सलभलतको लनणयम लरई जशऺा 

अलधकृतरे सरुिा गनय सक्नछे । 

 २८ दयिन्त्दी लभरान् (१) विद्यारमभा तहगत, कऺागत, विषमगत जशऺक सॊख्मा, विद्याथी सॊख्मा तथा बौगोलरक 

अिस्थाका आधायभा फढी दयिन्त्दी बएको विद्यारमफाट कभ दयफन्त्दी बएको विद्यारमभा तोवकए फभोजजभ गाउॉ 

जशऺा सलभलतरे दयिन्त्दी लभरान गनय सक्नेछ । 
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२९ जशऺकको फढुिा सभफन्त्धी व्मिस्था् (१)  हार स्थामी सेिायत जशऺकको फढुिा सभफन्त्धी व्मिस्था नऩेार 

सयकायफाट रागू बए फभोजजभ हनुेछ । स्थानीम तहफाट लनमजुि ऩाएका  कयाय दयिन्त्दीभा कामययत जशऺकको 

तहगत विषमको सेिा, शतय तथा फढुिा सभफन्त्धी व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 

३० तालरभ तथा ऺभता विकास सभफन्त्धी व्मिस्था् (१) विद्यारमभा कामययत जशऺक तथा कभयचायीराई आिश्मिा 

अनसुाय तालरभ तथा ऩेशागत  विकासको अिसय हनुछे ।  

३१ जशऺकराई अन्त्म काभभा रगाउन नहनुे्  (१) साभदुावमक विद्यारमको जशऺकराई जशऺा प्रदान गनय िा 

विद्यारम प्रशासन सभफन्त्धी काभभा फाहेक अन्त्म काभभा रगाउन ुहुॉदैन । 

       (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजिएको बए ताऩलन विद्यारमको ऩठन ऩाठनभा फाधा नऩने गयी याविम 

जनगणना,लनिायचन सभफन्त्धी काभ, प्राकृलतक प्रकोऩ उर्द्ाय िा नेऩार सयकाय य गाउॉऩालरकारे तोकेको अन्त्म कुनै 

काभभा िटाउन सवकनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-५ 

साभदुावमक विद्यारमको बौलतक ऩूिायधायको लनभायण, भभयत सभबाय, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 

३२ विद्यारमको बौलतक तथा शैजऺक ऩूिायधायको भाऩदण्ड लनधाययण् (१) विद्यारमभा विद्याथी सॊख्मा अनसुाय 

कऺाकोठा, िाजाघय, िेरभैदान , कभऩाउण्ड,  घेयाफाय, फारभैरी फसाई व्मिस्थाऩन, िाताियणभैरी हाता, 

कयेसाफायी, पूरफायी ,स्िच्छ  वऩउने ऩानी ,छारछाराका रालग अरग अरग शौचारम तथा लसकाइभैरी 

िाताियण हनुऩुदयछ । 

      (२) विद्यारमभा प्राथालभक उऩचाय, लनमलभत स्िास्थ ऩयीऺण, छाराहरुराई सेलनटयी प्माड, जस्ता न्त्मूनतभ ् 

सवुिधा उऩरब्ध हनु ु ऩनेछ । विद्यारमको स्तय अनसुाय बौलतक तथा शैजऺक ऩूिायधायको भाऩदण्ड तोवकए फभोजजभ 

हनुेछ । 

     (३) प्राविलधक तथा व्मिसावमक जशऺा प्रदान गने विद्यारम तथा विऻान भूर विषम ऩठनऩाठन गयाउने विद्यारमभा 

प्रमोगशारा तथा प्रमोगात्भक अभ्मासको थऩ सवुिधा हनु ुऩनेछ । 

३३ विद्यारमको सभऩजे : (१) साभदुावमक विद्यारमको हकबोगभा यहेको सभऩलत साियजलनक सभऩलत भालनने छ । 

मस ऐन फभोजजभ अनभुलत िा स्िीकृलत यर्द् गरयएको िा कुनै विद्यारमभा गालबएको साभदुावमक विद्यारमको 

सभऩलत गाउॉऩालरकारे अन्त्म विद्यारमको काभभा प्रमोगभा नआउने बएभा प्रचलरत काननु फभोजजभ फेचवििन 

गयी प्राप्त बएको यकभ सभफजन्त्धत गाउॉऩालरका जशऺा कोषभा जभभभा गनेछ । 
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    (२) शैजऺक गठुी अन्त्तगयत सञ्चालरत सॊस्थागत विद्यारमको सभऩलत सोही विद्यारमको नाभभा यहनेछ ।कुनै 

विद्यारम साियजलनक शैजऺक गठुीको रुऩभा सञ्चारन गरयएकोभा त्मस्तो विद्यारमको सभऩजे साियजलनक सभऩजे 

भालननेछ य त्मस्तो सभऩजेको स्िरुऩ ऩरयितयन गनय ऩाइन ेछैन । 

    (३) कभऩनी अन्त्तगयत सञ्चालरत सॊस्थागत विद्यारमको सभऩजे सोही कभऩनीको नाभभा यहनेछ । 

    (४) सॊस्थागत विद्यारमरे कुनै व्मजि िा सॊघ सॊस्थासॊग दानदातव्मको रुऩभा कुनै वकलसभको चर अचर 

सभऩजे प्राप्त गनुय अजघ गाउॉ जशऺा सलभलतको अनभुलत लरन ुऩनेछ । तय विदेशी व्मजि िा सॊघ सॊस्थाफाट त्मसयी 

चर अचर सभऩजे प्राप्त गनुय अजघ नेऩार सयकायको ऩूिय स्िीकृलत लरन ुऩनेछ । 

   (५) नेऩार सयकायको स्िीकृलतभा प्राप्त गयेको चर अचर सभऩजे नऩेार सयकायको स्िीकृलत लफना फेचलफिन गनय 

ऩाइने छैन । 

३४ साभदुावमक विद्यारमको जग्गाको स्िालभत्ि, सभऩलतको अलबरेि सॊयऺण व्मिस्थाऩन : (१) साभदुावमक 

विद्यारमको जग्गाको स्िालभत्ि सो विद्यारमकै नाभभा यहने छ । सो विद्यारम फन्त्द िायेज िा अन्त्मर गालबई 

विद्यारमको काभभा प्रमोग नआउने बएभा गाउॉऩालरकारे कानून फभोजजभ बोग चरन गनय सक्नेछ। 

    (२) विद्यारमको सभऩलतको अलबरेि दरुुस्त याख्न,े सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन गने दावमत्ि सो विद्यारमको 

व्मिस्थाऩन सलभलतको यहने छ । 

    (३) साभदुावमक विद्यारमको जग्गाको सॊयऺण य व्मिस्थाऩन गने कतयव्म गाउॉऩालरका य नेऩार सयकायको 

यहनेछ। 

३५ विद्यारमको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩसु्तक: (१) विद्यारमरे नेऩार सयकायफाट स्िीकृत याविम ऩाठ्यक्रभ य 

ऩाठ्यऩसु्तक राग ुगनुय ऩनेछ । 

      (२) आधायबतू तहसभभको जशऺा रालग स्थानीम आिश्मकताभा आधारयत स्थानीम विषमिस्त ु सभेवटएको 

स्थानीम ऩाठ्यक्रभ गाउॉऩालरका िा विद्यारमरे विकास गयी गाउॉ कामयऩालरकाफाट स्िीकृत गयाई विद्यारमभा राग ु

गनय सवकनेछ ।  

       (३) हयेक विद्यारमभा शैजऺकस्तयको न्त्मूनभ ् भाऩदण्ड तोकी जशऺक, विद्याथी सहकामयभा आधारयत 

ऩाठ्यसाभग्री, थऩ स्िाध्ममन साभाग्री, ऩसु्तकारम, भनोविभशय तथा अलबबािक जशऺाको प्रफन्त्ध हनु ुऩनेछ। 

३६ अलतरयि शैजऺक वक्रमाकराऩको सञ्चारन् (१) विद्यारमरे ऩाठ्यक्रभका आधारयत लसकाइभा सहजता ल्माउन 

अलतरयि शैजऺक वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनय सक्नेछ । 
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    (२) विद्यारमरे फारक्रि तथा िाताियणभैरी क्रफहरु गठन, ऩरयमोजना कामय, अध्ममन भ्रभण, ऩोषण जशऺा, 

िेरकुद प्रलतमोलगता, सावहजत्मक तथा फहपु्रलतबाभिुी वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद -६ 

ऩयीऺा सञ्चारन तथा गणुस्तय भाऩन 

३७ आबायबतू तह कऺा ८ को अन्त्त्मभा हनु ेऩयीऺाको सञ्चारन सभफन्त्धी व्मिस्था्  (१) गाउॉऩालरकाफाट सञ्चारन 

हनुे आधायबतू तह कऺा-८ ऩयीऺाराई भमायददत य विश्वसनीम फनाउन देहाम फभोजजभको ऩयीऺा सलभलत यहनेछ् 

(क) प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत                          -सॊमोजक 

(ि) आधायबतू तहको कऺा आठ सञ्चारन बएको विद्यारमको प्रधानाध्माऩकहरु भध्मे गाउॉऩालरका अध्मऺरे 

तोकेको एक जना भवहरा सवहत दईु जना                              -सदस्म 

(ग) लनभनभाध्मलभक तहका जशऺकहरु भध्मे ऩयीऺा सलभलतरे भनोलनत गयेका एक जना    -सदस्म 

(घ)  जशऺा, मिुा तथा िेरकुद शािा प्रभिु                   - सदस्म सजचि 

  (२)  ऩयीऺा सञ्चारन सभफन्त्धी अन्त्म व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-७ 

विद्यारमराई ददइन ेअनदुान, रेिा ऩयीऺण तथा साभाजजक ऩयीऺण 

३८ विद्यारम कोष : (१) प्रत्मेक विद्यारमभा एउटा विद्यारम कोष हनुेछ जसभा देहाम फभोजजभका स्रोतफाट प्राप्त 

यकभ सो कोषभा दाजिरा हनुेछ् 

(क)  नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकाय  

(ि)  गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त अनदुान  

(ग)  शलु्क िा सहमोगफाट प्राप्त यकभ 

(घ)  चन्त्दा िा दान दातव्मफाट प्राप्त यकभ 

(ङ) अन्त्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ  
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   (२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषको सञ्चारन य रेिाऩयीऺण तथा साभाजजक रेिाऩयीऺण तोवकए फभोजजभ 

हनुेछ । 

३९ अनदुान व्मिस्था :(१) सॊघ तथा प्रदेश सकायफाट प्राप्त हनुे विेीम अनदुान िाऩतको यकभ गाउॉऩालरकारे 

साभदुावमक विद्यारमराई अनदुान ददनेछ । तय कुनै विद्यारमरे तोवकएको शैजऺकस्तय कामभ गनय नसकेभा 

त्मस्ता विद्यारमराई दददै आएको अनदुान यकभभा  तोवकए फभोजजभ कटौती गनय सवकनेछ। 

   (२) गाउॉऩालरकारे आिश्मकतानसुाय शैजऺक गणुस्तय सधुाय गनयका रालग साभदुावमक विद्यारमहरुराई तोवकए 

फभोजजभ अनदुान उऩरब्ध गयाउन सक्नछे । 

   ३) गाउॉऩालरकारे प्रायजभबक फार विकास केन्त्रराई तोवकए फभोजजभको अनदुान उऩरब्ध गयाउन सक्नछे। 

४० छारिलृतको व्मिस्था गनय सक्न े : (१) गाउॉऩालरकारे विद्यारमभा बनाय हनुे विद्याथीराई तोवकए फभोजजभ 

छारिृजे विद्यारम भापय त उऩरब्ध गयाउन ेछ ।  

४१ शलु्क सभफन्त्धी व्मिस्था: (१) विद्यारम जशऺाका रालग साभदुावमक विद्यारमरे विद्याथीको नाभभा कुनै 

वकलसभको शलु्क लरन ऩाउन ेछैन । 

  (२) उऩदपा (१) भा जनुसकै कुया रेजिएको बए ताऩलन कुनै अलबबािकरे आफ्नो इच्छारे ददएको दान उऩहाय 

चन्त्दा िा सहमोग साभदुावमक विद्यारमरे लरन सक्नछे । 

   (३) सफै फारफफालरकाराई आधायबतू तहसभभको जशऺा अलनिामय य लन:शलु्क तथा भाध्मालभक तहसभभ 

लन:शलु्क जशऺा प्रदान गनयको रालग गाउॉऩालरकारे आिश्मक स्रोतको व्मिस्था गनेछ । 

    (४) सॊस्थागत विद्यारमरे विद्याथीसॉग लरन ऩाउने शलु्क तोवकएको आधायभा िगीकयण गयी लनधाययण गरयनेछ । 

४२ विद्यारमराई छुट य सवुिधा: (१) प्रचलरत काननुभा जनुसकैु कुया रेजिएको बए ताऩलन साभदुावमक विद्यारम य 

शैऺक गठुीको रुऩभा सञ्चालरत सॊस्थागत विद्यारमको  नाभभा जनुसकैु लरजित ऩारयत गदाय यजजिेशन दस्तयु 

राग्ने छैन । 

   (२) उऩदपा (१) भा रेजिएको फाहेक अन्त्म विद्यारमको नाभभा कुनै लरजित ऩारयत गदाय नेऩार सयकायरे 

तोवकएको आधायभा यजजिेशन दस्तयु छुट ददन सक्नेछ । 

   (३) साभदुावमक विद्यारम य शैजऺक गठुीको रुऩभा सञ्चालरत सॊस्थागत विद्यारमराई ददईने अन्त्म छुट य सवुिधा 

तोवकए फभोजजभ हनुेछ  

                                                                          ऩरयच्छेद-९ 
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शैऺजणक सऩुयीिेऺक सभफन्त्धी व्मिस्था 

४३ शैऺजणक सऩुयीिेऺक : (१) गाउॉऩालरका लबरका साभदुावमक य सॊस्थागत विद्यारमको अनगुभन, लनयीऺण, 

सऩुयीिेऺण तथा जशऺकको ऩेशागत सहमोग गनयका रालग एकजना शैऺजणक सऩुयीिेऺक यहनेछ । 

      (२) शैऺजणक सऩुयीिेऺकरे फावषयक तथा भालसक कामयमोजना फनाई जशऺा मिुा तथा िेरकुद शािा प्रभिुफाट 

स्िीकृत बए अनसुाय विद्यारमको लनमलभत अनगुभन, लनयीऺण, सऩुयीिेऺण, कऺा अिरोकन, कऺा प्रदयशन, जशऺक 

ऩेसागत सहमोग, नेऩार सयकाय, गाउॉऩालरकाको लनणयम लनदेशन य सूचना प्रिाह तथा कामायन्त्िमन गनुय ऩनेछ । 

(४) शैऺजणक सऩुयीिेऺकको मोग्मता, छनोट, सेिा, सवुिधा, काभ, कतयव्म य अलधकाय तोवकए फभोजजभको हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-१० 

विविध 

४४ विद्यारमको विधान : (१) मो ऐन य प्रचलरत काननुको अधीनभा यही प्रत्मेक साभदुावमक विद्यारमरे विद्यारमको 

रक्ष्म, भूल्म भान्त्मता, सञ्चारन प्रवक्रमा अन्त्म सान्त्दलबयक विषमिस्त ुसभािेश गरयएको विधान अलबबािक सबाफाट 

फनाउन सक्नछे । 

    (२) अलबबािक सबारे विधान आिश्मकता अनसुाय सॊसोधन गनय सक्नछे । 

    (३) विधान अनसुाय विद्यारम सञ्चारन गनुय व्मिस्थाऩन सलभलत प्रधानाध्माऩक रगामत अन्त्म सफैको कतयव्म 

हनुेछ । 

   (४) अद्यािलधक विधानको प्रलतलरऩी ऩारयत बएको लभलतफाट सात ददन लबर व्मिस्थाऩन सलभलतरे गाउॉ 

कामयऩालरकाको कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

     (५) विद्यारमको विधान साियजलनक दस्तािेज हनुेछ य सो जो कोवहरे ऩलन हेनय ऩाउनेछ । 

४५ गाउॉऩालरकारे लनदेशन ददन सक्न े :(१) गाउॉऩालरकारे तोवकएको ऺेरसॊग सभफजन्त्धत आिश्मक लनदेशनहरु 

विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतराई ददन सक्नेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ ददइएको लनदेशनको ऩारना गनुय विद्यारम व्मिस्थाऩन सलभलतको कतयव्म हनुछे । 

४६ विद्यारमराई सयुजऺत ऺेरको रुऩभा कामभ गनुय ऩने :(१ )विद्यारमभा स्ितन्त्र य बमयवहत रुऩभा अध्ममन 

अध्माऩन गने िाताियण सजृना गनय तथा विद्यारम लबर कुनै ऩलन वकलसभको अिाजञ्छत वक्रमाकराऩ हनु नददन े

गयी विद्यारमराई सयुजऺत ऺेर कामभ गनुय ऩनेछ । 
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      (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सयुजऺत ऺेर कामभ गदाय विद्यारमरे ऩारना गनुय ऩने शतय तथा भाऩदण्ड तोवकए 

फभोजजभ हनुेछ । 

४७ फारफालरकाराई लनष्काशन गनय शायीरयक िा भानलसक दवु्मयिहाय गनय नहनु े :(१) कुनै ऩलन फारफालरकाराई 

विद्यारमफाट लनष्काशन गनय ऩाईने छैन । 

   (२) विद्यारमभा अध्ममनयत फारफालरकाराई शायीरयक िा भानलसक मातना ददन, दवु्मयिहाय गनय ऩाइन ेछैन।तय 

गजभबय प्रकायको सरुिा योग रालग उऩचाय गनुय ऩयेभा उऩचाय अिलधबय छुटै्ट याख्न िा फसाई व्मिस्थाऩन गनय फाधा 

ऩने छैन । 

४८ शैजऺक ऩयाभशय सेिा, विदेशी शैजऺक कामयक्रभ िा जशऺण कोषय सञ्चारन : (१) कसैरे ऩलन मस ऐन फभोजजभ 

अनभुलत नलरई शैजऺक ऩयाभशय सेिा, लिज कोषय, बाषा जशऺण कऺा िा ऩूिय तमायी कऺा िा विदेशी भरुकुभा 

सञ्चालरत कुनै शैजऺक कामयक्रभ सञ्चारन गनय ऩाउन ेछैन । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ शैजऺक कामयक्रभ शैजऺक ऩयाभशय सेिा लिज, कोषय, बाषा जशऺण कऺा िा ऩूिय 

तमायी कऺा िा विदेशी भरुकुभा सञ्चालरत कुनै शैजऺक कामयक्रभ सञ्चारन गनय अनभुलत लरने सभफन्त्धी व्मिस्था 

तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 

४९ प्रगलत विियण फझुाउन ुऩने :(१) सॊस्थागत विद्यारमरे प्रत्मेक िषय तोवकए फभोजजभका विियण सवहतको प्रगलत 

विियण गाउॉऩालरकाभा फझुाउन ुऩनेछ । 

५० जशऺा विकास कोष :(१) गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेरलबर फसोफास गने अलत विऩन्न, दलरत, प्राकृलतक प्रकोऩ 

वऩलडत असि य असहाम फारफालरकाको शैजऺक अिसय फवृर्द् गनय तथा उत्कृि विद्याथी, जशऺक, कभयचायी िा 

अलबबािकराई प्रोहत्साहन गनय जशऺा विकास कोष स्थाऩना हनुेछ ।कोषभा देहाम फभोजजभका यकभ यहन 

सक्नेछ : 

(क)  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त अनदुान 

(ि)  सहमोगफाट प्राप्त यकभ 

(ग) चन्त्दा िा दान दातव्मफाट प्राप्त यकभ 

(घ) अन्त्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ  

     (२) कोषको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन तोवकए फभोजजभ हनुेछ ।  
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५१ दण्ड सजाम :(१) कसैरे विद्यारमको सभऩलत वहनालभना िा नोक्सान गयेभा त्मस्तो व्मजिराई भदु्दा हेने अलधकायी 

िा न्त्मावमक सलभलतरे विगो असूर गयी विगो फभोजजभ जरयिाना गनय सक्नेछ । 

      (२) कसैरे देहामका कामय गयेभा, गनय रगाएभा िा सो कामय गनय सहमोग ऩरु् माएभा त्मस्तो व्मजिराई कसूयको 

भारा हेयी कानून फभोजजभ सजाम हनुेछ । 

(क) प्रश्नऩरको गोऩनीमता बङ्ग गयेभा, 

(ि) उेयऩजुस्तका ऩयीऺण गदाय राऩयिाही िा गैय जजभभेिायऩूणय कामय गयेभा, 

(ग) ऩयीऺा केन्त्रभा सभफजन्त्धत ऩदालधकायीको फेगय प्रिेश गनय प्रमत्न गयेभा िा ऩयीऺा केन्त्र लनमन्त्रणभा 

लरई अभमायददत कामय गयेभा,  

(घ) ऩयीऺापर प्रकाशनभा अलनमलभतता गयेभा, 

(ङ) अरुको तपय फाट ऩयीऺा ददएभा, 

(च) ऩयीऺाको भमायदा बङ्ग हनुे अन्त्म कुनै कामय गयेभा, 

(छ) विद्याथी बनाय गदाय दान उऩहाय िा कुनै यकभ लरएभा, 

(ज) अनभुलत नलरई कुनै शैजऺक कामयक्रभ, शैजऺक ऩयाभशय सेिा, लिज कोसय, बाषा जशऺण कऺा तथा ऩूिय 

तमायी कऺा सञ्चारन गयेभा, 

(झ) काननु विऩयीतको अन्त्म कामय गयेभा,  

         (३) कानून फभोजजभको कसूयको सभफन्त्धभा विद्यारमको कुनै जशऺक िा कभयचायी उऩय भदु्दा हेने अलधकायी 

िा जजल्रा अदारतभा भदु्दा दमाय बएको लभलतदेजि भदु्दाको टुङ्गो नरागेसभभ लनरभफन हनुेछ।सो जशऺक िा कभयचायी 

अदारतफाट कसूयदाय ठहरयएभा लनजराई मस ऐन फभोजजभ विबागीम सजाम गरयनछे । 

५२ ऩूनयािेदन : (१) तोवकएको अलधकायीराई गयेको सजामको आदेशउऩय कानून फभोजजभ ऩनुयािेदन राग्नछे । 

५३ लनमभ फनाउन ेअलधकाय :(१) मस ऐनको उद्दशे्म कामायन्त्िमन गनय गाउॉ कामयऩालरकारे आिश्मक लनमभ फनाउन 

सक्नेछ । 

   (२) मस ऐनको कामायन्त्िमनको रालग गाउॉ कामयऩालरकारे आिश्मक लनदेजशका फनाई रागू गनय सक्नेछ । 

५४ जशऺा ऩयाभशय सबा गठन गनय सक्न े:(१) गाउॉ कामयऩालरकारे आिश्मक ठानेभा सभग्र जशऺाको जस्थलत ऩवहचान 

गयी शैजऺक उन्नमन गनय विऻहरुफाट तोवकएको फभोजजभ ऩयाभशय लरन सक्नेछ । 
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५५ सॊक्रभणकालरन व्मिस्था : (१) मस ऐनभा तोवकए फभोजजभ हनुे बलन व्मिस्था गयेको काभ लनमभािरी लनभायण 

नहुॉदा सभभ ऐनको बािना प्रलतकुर नहनुे गयी गाउॉ कामयऩालरकारे कामय गनय सक्नेछ । 

 ५९ फाधा अडकाउ पुकाउन ेअलधकाय  : (१) मस ऐनको उद्देश्म कामायन्त्िमन गनय कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा 

गाउॉऩालरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ हटाउन गाउॉऩालरकाको याजऩरभा सचुना प्रकाजशत गयी आदेश जायी गनय 

सक्नेछ य त्मस्तो आदेश मसै ऐनभा ऩये सयह भालननछे । तय मस्तो आदेश गाउॉऩालरकारे ६ भवहना लबरभा 

अनभुोदन नगयेभा स्ित लनष्कृम हनुेछ । 

६० फचाउ य रागू नहनु े:(१) मो ऐन िा मस ऐन अन्त्तगयत फनेका लनमभभा रेजिएको कुयाभा सोही फभोजजभ य 

नरेजिएको कुयाभा प्रचलरत अन्त्म कानून फभोजजभ हनुछे । 

    (२) मस ऐनभा रेजिएको कुनै कुयारे ऩलन विद्यारमको सभऩलत वहनालभना गयेको कसूयभा भ्रिाचाय लनिायण ऐन 

२०१७ अन्त्तगयत कायिाही गनय फाधा ऩने छैन । 

    (३) सॊविधानसॉग फाजझएको मस ऐनका दपा तथा उऩदपाहरु फाॉजझएको हदसभभ स्ित:लनजष्क्रम हनुेछ । 

    (४)  मस अजघ कानून फभोजजभ लनमिु जशऺक कभयचायीहरुराई नेऩार सयकायफाट ददइदै आएको सवुिधाभा 

कुनै वकलसभको कटौती गरयने छैन । तय मो व्मिस्थारे कानून फभोजजभ दण्ड सजाम य कायिाही गनय फाधा ऩने 

छैन । 

    (५) बगितीभाई गाउॉऩालरकाको स्थानीम जशऺा ऐन २०७४ िायेज गरयएको छ । सो ऐन फभोजजभ बए गयेका 

कामयहरु मसै ऐन फभोजजभ बएको भालनन ेछ । 

 

प्रभाजणकयण लभलत् २०७९/११/२५ 
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