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नेपालको संशिधान, २०७२ को धारा २२१, अनुसूची ८ को सूची नं. ८ तथा 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार आधारभूत र 

माध्यशमक शिक्षाको व्यिस्था गनन बनेको ऐन ।  

प्रस्तािना : राशिय शिकासको लाशग आिश्यक जनिशि तयार गनन संघीय 

लोकताशरिक गणतरिात्मक व्यिस्था अनुकूल सिनसाधारण जनताको सदाचार, 
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शिष्टाचार  र नैशतकता कायम गनन, मुशसकोट नगरपाशलका शभि स्थापना हुने तथा 

स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका शिद्यालयहरुको प्रभािकारी व्यिस्थापन गद ैिैशक्षक 

गुणस्तर सुधार गरी जीिनोपयोगी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गनन िाञ्छनीय 

भएकाले, मुशसकोट नगरपाशलकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

  

१. सशंक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम: “मुशसकोट नगरपाशलका  

शिक्षा ऐन, २०७४” रहेको छ। 

(२) यो ऐन मुशसकोट नगरपाशलका भर लागू हुनेछ। 

(३) यो ऐन तुरुरत प्रारम्भ हुनेछ। 

 

२. पररभाषा : शिषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) “प्रारशम्भक बालशिकास शिक्षा” भन्नाले चार िषन उमेर पूरा गरेका 

बालबाशलकालाई एक िषनमा ददइने शिक्षा सम्झनुपछन। 

(ख) “प्राथशमक शिक्षा” भन्नाले कक्षा एक दशेख कक्षा पााँचसम्म ददइने शिक्षा 

सम्झनुपछन। 

(ग) “आधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारशम्भक बालशिकास शिक्षा दशेख कक्षा 

आठसम्म ददइने शिक्षा सम्झनुपछन। 

(घ) “माध्यशमक शिक्षा” भन्नाले कक्षा नौ दशेख कक्षा बाह्रसम्म ददइने शिक्षा 

सम्झनुपछन। 

(ङ) “शििेष शिक्षा” भन्नाले दशृष्टशिहीन, बशहरा, अरटज्म, बौशिक अपांगता,  

सुस्त श्रिण िा अशत अिि िारीररक अपांगता भएका 

बालबाशलकालाई छुटै्ट समूहमा राखी शििेष प्रकार र शनशित 

माध्यमबाट ददइने शिक्षा सम्झनपुछन। 

(च) “सभा” भन्नाले मुशसकोट नगरपाशलकाको नगरसभालाई सम्झनुपछन। 

(छ) “नगरपाशलका” भन्नाले मुशसकोट नगर कायनपाशलका सम्झनुपछन। 

(ज) “सामुदाशयक शिद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट शनयशमत रुपमा 

अनुदान पाउने गरी अनुमशत िा स्िीकृशत प्राप्त शिद्यालय सम्झनुपछन। 

(झ) “संस्थागत शिद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट शनयमत रुपमा अनुदान 

नपाउने गरी अनुमशत िा स्िीकृशत प्राप्त शिद्यालय सम्झनुपछन। 

(ञ) “आधारभूत शिद्यालय” भन्नाले प्रारशम्भक बालशिकास शिक्षा दशेख कक्षा 

आठ सम्म शिक्षा ददने शिद्यालय सम्झनुपछन। 
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(ट) “शिद्यालय शिक्षा” भन्नाले आधारभूत र माध्यशमक शिक्षा सम्झनुपछन। 

(ठ) “शिद्यालय” भन्नाले सामुदाशयक िा संस्थागत शिद्यालय सम्झनुपछन। 

(ड) “शिक्षक” भन्नाले शिद्यालयको अध्यापक सम्झनुपछन र सो िव्दले 

प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउाँछ। 

(ढ) “कमनचारी” भन्नाले सामुदाशयक शिद्यालयमा कायनरत शिक्षक बाहेकका अरय 

कमनचारी सम्झनुपछन। 

(ण) “तोदकएको िा तोदकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अरतगनत बनेको 

शनयममा तोदकएको िा तोदकए बमोशजम सम्झनुपछन। 

(त) “िैशक्षक गुठी” भन्नाले शिद्यालय सञ्चालन गननको लाशग कुनै व्यशिले 

नाफा नशलने उद्देश्यल े स्थापना गरेको सािनजशनक िा शनजी गुठी 

सम्झनुपछन। 

(थ) “आधारभूत शिक्षा उशिणन परीक्षा” भन्नाले आधारभूत तहको अरत्यमा हुने 

परीक्षा सम्झनुपछन। 

(द) “अनुमशत” भन्नाले नेपाल सरकार िा नगरपाशलकाले स्थायी स्िीकृशत र 

सहायता प्रदान गररनसकेको कुनै तोदकएको ठााँउ िा क्षेिमा शिद्यालय 

खोल्न िा कक्षा थप गनन ददएको अस्थायी स्िीकृशतलाई जनाउाँछ । 

(ध) “स्िीकृशत” भन्नाले तोदकए बमोशजमको ितन पूरा गरेको शिद्यालयलाई 

नेपाल सरकार िा नगरपाशलकाले ददएको स्थायी स्िीकृशतलाई जनााँउछ। 

(न) “स्थायी आिासीय अनुमशत” भन्नाले शिदिेी मुलुकले कुनै ितन तोकी िा 

सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गनन पाउने गरी नेपाली 

नागररकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सनटी इशमग्रेरट शभसा (शड.शभ.), 

परमानेरट रेशजडेरट शभसा (शप.आर.) िा शग्रन काडन सम्झनुपछन र सो 

िब्दले नेपाली नागररकलाई शिदिेमा स्थायी रुपमा बसोबास गनन 

ददइएको जुनसुकै नामको स्थायी आिासीय अनुमशतलाई समेत जनाउाँछ। 

(प) “आयोग” भन्नाले शिक्षक सेिा आयोग सम्झनुपछन। 

 

३. शिद्यालय खोल्न अनमुशत शलनपुने: (१)कुनै नेपाली नागररकले  शिद्यालय 

खोल्न चाहमेा तोदकएको शििरण खुलाई नगरपाशलकामा शनिेदन ददनुपनेछ। 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजम शनिेदन परेमा तोदकएको अशधकारीले 

आिश्यक जााँचबुझ गनेछ र जााँचबुझ गदान शिद्यालय खोल्न अनुमशत ददन 

मनाशसब दशेखएमा तोदकएको ितन बरदजे पालना गने गरी अनुमशत ददनेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम अनुमशत शलई सञ्चालन भएको 

शिद्यालयल े तोदकएको ितन बरदजे पालना गरेको दशेखएमा तोदकएको 

अशधकारीले स्िीकृशत प्रदान गनेछ।  

 

(४) यस सम्िशरध अरय व्यिस्था तोदकए बशमशजम हुनेछ। 

 

४. शिद्यालयको सञ्चालन : शिद्यालयको सञ्चालन तोदकए बमोशजम हुनेछ। 

 

५.  शिक्षाको माध्यम : (१) शिद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, 

अंग्रेजी भाषा िा दिु ैभाषा हुनेछ। 

(२) प्राथशमक शिक्षा मातृभाषामा ददन सदकनेछ। 

(३) भाषा शिषय अध्ययन गराउाँ दा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा 

हुन सके्नछ। 

(४) अशनिायन अंग्रेजी शिषय अध्ययन गराउाँ दा अंग्रेजी भाषामा नै 

गराउनु पनेछ।  

(५) शबज्ञान, गशणत, ऐशछछक गशणत, लगायतका शिषयहरू क्रमिः 

अंग्रेशज भाषामा अध्यन ̸  अध्यापन गराउद ैलशगनेछ।  

 

६. शिद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक : (१) शिद्यालयले नेपाल सरकारद्वारा 

स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लाग ूगनुनपछन। 

 

(२) नगरपाशलकाले आफ्नो क्षेिशभि तोदकए बमोशजम स्थानीय 

पाठ्यक्रम शनमानण गरी कायानरियन गनन उपदफा (१) ले बाधा पुयानएको 

माशनने छैन। 

७. नगर शिक्षा सशमशत : (१) नगरपाशलका शभिका शिद्यालयको रेखदखे र 

व्यिस्थापन गने काम समेतका लाशग एक नगर शिक्षा सशमशत रहनेछ। 

 

(२) नगर शिक्षा सशमशतको गठन तथा काम, कतनव्य र अशधकार 

तोदकए बमोशजम हुनेछ। 

 

८.  िडा शिक्षा सशमशत : (१) नगरपाशलका शभिका िडाका शिद्यालयहरुको 

रेखदखे र व्यिस्थापन गनन प्रत्येक िडामा िडा शिक्षा सशमशत रहनेछ। 
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(२) िडा शिक्षा सशमशतको गठन तथा काम, कतनव्य र अशधकार 

तोदकए बमोशजम हुनेछ। 

 

९. परीक्षा सञ्चालन तथा समरिय सशमशत : (१) नगरपाशलकाका 

शिद्यालयहरुमा परीक्षा सञ्चालन तथा समरियका लाशग एक परीक्षा सञ्चालन 

तथा समरिय सशमशत रहनेछ। 

 

(२) परीक्षा सञ्चालन तथा समरिय सशमशतको गठन र काम, 

कतनव्य तथा अशधकार तोदकए बमोशजम हुनेछ। 

 

(३) आधारभूत तहको अरत्यमा सञ्चालन हुने परीक्षा उपशनयम (१) 

बमोशजमको सशमशतले सञ्चालन गनेछ। 

 

१०. शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत : (१) सामुदाशयक तथा संस्थागत 

शिद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यिस्थापन गननका लाशग प्रत्येक 

शिद्यालयमा एक शिद्यालय व्यस्थापन सशमशत रहनेछ। 

 

(२) शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको गठन तथा काम, कतनव्य र 

अशधकार तोदकए बमोशजम हुनेछ। 

 

११. नगरपाशलकाले शनदिेन ददन सके्न : (१) नगरपाशलकाले आिश्यकता 

अनुसार नगर शिक्षा सशमशत र शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतलाई शनदिेन 

ददन सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको शनदिेनको पालना गनुन नगर शिक्षा 

सशमशत र प्रत्येक शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको कतनव्य हुनेछ। 

१२. नगर शिक्षा कोष: (१) नगरपाशलकामा एउटा नगर शिक्षा कोष स्थापना 

हुनेछ, जसमा दहेायका रकमहरु रहनेछन:- 

 

  (क) नेपाल सरकार/प्रदिे सरकारबाट प्राप्त अनुदान 

  (ख) शजल्ला समरिय सशमशतबाट प्राप्त अनुदान 

  (ग) शिक्षा करबाट उठेको रकम 

  (घ) चरदाबाट उठेको रकम 
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  (ङ) अरय स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ्चालन तोदकए बमोशजम 

हुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको लेखा परीक्षण तोदकए 

बमोशजम हुनेछ। 

 

१३. नगरपाशलकाले शिद्यालय सानन, गाभ्न, नाम पररितनन गनन िा बरद गनन 

सके्न : नगरपाशलका िा तोदकएको अशधकारीले नगर शिक्षा सशमशतको राय 

शलई सञ्चालन भइरहेका कुनै शिद्यालयलाई एक स्थानबाट अको स्थानमा 

सानन िा दईु िा दईु भरदा बढी शिद्यालयलाई गाभी एउटा शिद्यालय कायम 

गनन िा शिद्यालयको नाम पररितनन गनन िा शिद्यालय बरद गनन िा 

तोदकएको ठााँउ िा क्षेिमा शिद्यालय खोल्न िा शिद्यालय कक्षा थप गरी 

सञ्चालन गनन अनुमशत िा स्िीकृशत ददन सके्नछ। 

 

१४. शिद्यालयको सम्पशत : (१) सामुदाशयक शिद्यालयको हकभोगमा रहकेो 

सम्पशत सािनजशनक सम्पशत माशननेछ। 

 

(२) िैशक्षक गुठी अरतगनत सञ्चाशलत संस्थागत शिद्यालयको सम्पशत 

सोही शिद्यालयको नाममा रहनेछ। 

 

(३) कम्पशन अरतगनत सञ्चाशलत संस्थागत शिद्यालयको सम्पशत सोही 

कम्पशनको नाममा रहनेछ। 

 

१५. शिद्यालयलाई छुट र सशुिधा : प्रचशलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेशखएको 

भएतापशन सामुदाशयक शिद्यालय र िैशक्षक गुठीको रुपमा सञ्चाशलत संस्थागत 

शिद्यालयको नाममा जुनसुकै शलखत पाररत गदान रशजििेन दस्तुर लागे्नछैन। 

 

१६. शिद्यालयको िगीकरण : शिद्यालयलाई तोदकएको आधारमा िगीकरण 

गररनेछ। 

 

१७. शिद्यालयलाई सुरशक्षत र िाशरतपणून क्षिेको रुपमा कायम गनुन पने : 

शिद्यालयमा स्ितरि र भयरशहत रुपमा अध्ययन अध्यापन गने िातािरण 
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शसजनना गनन तथा शिद्यालय हाता शभि कुनै पशन दकशसमको अिाशरछत 

दक्रयाकलाप र दलगत गशतशिशध हुन नददने गरी शिद्यालयलाई सुरशक्षत र 

िाशरतपूणन क्षेि कायम गनुनपनेछ । 

 

१८. िलु्क सम्बरधी व्यिस्था : (१) नेपाल सरकार िा नगरपाशलकाले शन:िुल्क 

शिक्षा घोषणा गरेको शिद्यालय शिक्षाका लाशग सामुदाशयक शिद्यालयले 

शिद्याथीको नाममा कुनै दकशसमको िुल्क शलन पाउने छैन । 

 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भएतापशन कुनै 

अशभभािकले आफ्नो इछछाले सामुदाशयक शिद्यालयलाई ददएको दान, 

उपहार, चरदा िा सहयोग शलन सदकनेछ । 

 

(३) सब ैबालबाशलकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अशनिायन र 

शनिुल्क तथा माध्यशमक तहसम्म शनिुल्क शिक्षा प्रदान गननको लाशग नेपाल 

सरकार िा नगरपाशलकाले आिश्यक स्रोतको व्यिस्था गनेछ । 

 

१९. शिक्षक महासघं, शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण र अरय व्यिस्था 

: (१) सामुदाशयक शिद्यालयका शिक्षक तथा कमनचारीहरुको पेिागत हक 

शहतको सम्बरधमा कायन गनन नगरपाशलकामा एक शिक्षक महासंघ रहनेछ। 

 

(२)  शिक्षक महासंघको गठन तोदकए बमोशजम हुनेछ। 

(३)  दहेायका अिस्थामा शिक्षक िा कमनचारीलाई पदबाट हटाइने छ। 

    (क) पदीय दाशयत्ि पूरा नगरेमा, 

   (ख) शबना सूचना लगातार परर ददन भरदा बढी समय शिद्यालयमा 

अनुपशस्थत भएमा, 

   (ग) शिद्यालयमा मादक पदाथन सेिन गरी आएको कुरा प्रमाशणत 

भएमा, 

   (घ) नैशतक पतन दशेखन ेकुनै फौजदारी अशभयोगमा अदालतबाट सजाय 

पाएमा, 

   (ङ) सामुदाशयक शिद्यालयका शिक्षक िा कमनचारीले कायानलय समयमा 

अरयि अध्यापन िा काम गरेमा िा अरय कुनै व्यिसाशयक 

दक्रयाकलाप सञ्चालन गरेमा, 
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  (च) शिक्षक िा कमनचारी राजनीशतक दलको कायनकाररणी सशमशतको 

सदस्य रहेको  पाइएमा। 

 

२०. स्थायी आिासीय अनमुशत शलन नहुने : सामुदाशयक शिद्यालयमा कायनरत 

शिक्षक िा कमनचारीले स्थायी आिासीय अनुमशत शलन िा त्यस्तो अनुमशत 

प्राप्त गननको लाशग आिेदन ददन हुदनै । यो दफा प्रारम्भ हुनु अशघ कसैले 

स्थायी आिासीय अनुमशत शलएको भए िा त्यस्तो अनुमशत प्राप्त गननका 

लाशग शनिेदन ददएको भए त्यस्तो शिक्षक िा कमनचारीलाई भशिष्यमा 

अयोग्य नठहररने गरी सेिाबाट बखानस्त गररनेछ। 

 

२१. िशैक्षक योग्यता : शिद्यालय शिक्षकको लाशग चाशहने िैशक्षक योग्यता तोदकए 

बमोशजम हुनेछ। 

 

२२. शिक्षक शिद्याथीको अनपुात शमलाउनु पने : नगर शिक्षा सशमशतले प्रत्येक 

शिद्यालयमा शनयशमत अध्ययन गने शिद्याथी संख्या र शिषयका आधारमा 

तोदकए बमोशजम शिद्याथी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गनुन पनेछ। 

२३. बालबाशलकालाई शनष्कािन गनन, िारीररक र मानशसक दवु्यनिहार गनन नहुने 

: (१) कुनै पशन बालबाशलकालाई शिद्यालयबाट शनष्कािन गनन पाइने 

छैन। 

 

(२) शिद्यालयमा अध्ययनरत बालबाशलकालाई िारीररक िा मानशसक 

यातना ददन िा दवु्यनिहार गनन पाइने छैन। 

 

२४. शिक्षकको सरुिा : (१) सरुिा हुन चाहने शिक्षकले तोदकए बमोशजमको 

फाराम भरी नगरपाशलकामा शनिेदन ददनुपनेछ। 

 

(२) शिक्षकको सरुिा सम्बरधी अरय व्यिस्था तोदकए बमोशजम 

हुनेछ। 

 

२५. तलब भिा नपाउन े र सेिा अिशध गणना नहुने : शनयमानुसार शिदा 

स्िीकृत गराई िसेको अिस्थामा बाहके शिद्यालयमा अनपुशस्थत रहकेो 

शिक्षकले अनुपशस्थत अिशधको तलि भिा पाउने छैन र त्यस्तो अिशध 

शनजको सेिा अिशधमा गणना हुने छैन। 



शिक्षा ऐन, २०७४ 

9 

 

 

२६. अध्यापन अनमुशत पि शलनपुने : आयोगबाट अध्यापन अनुमशत पि नशलई 

कसैले पशन शिद्यालयमा शिक्षण गनन पाउने छैन। 

२७. शिद्यालय कोष : (१) प्रत्येक शिद्यालयमा एउटा शिद्यालय कोष रहनेछ, 

जसमा दहेायका रकमहरु रहनेछन :- 

 

  (क) नेपाल सरकार/प्रदिे सरकारबाट प्राप्त अनुदान 

  (ख) शजल्ला समरिय सशमशतबाट प्राप्त अनुदान 

  (ग) नगर शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान 

  (घ) िुल्कबाट प्राप्त अनुदान 

  (ङ) चरदा िा दान दातव्यबाट प्राप्त अनुदान 

  (च) अरय स्रोतबाट प्राप्त अनुदान 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण 

तोदकए बमोशजम हुनेछ । 

 

२८. अनमुशत नशलई िशैक्षक परामिन सेिा, शिज कोषन कायनक्रम िा शिक्षण कोषन 

सञ्चालन गनन नहुने : (१) कसैले पशन नगरपाशलकाबाट अनुमशत नशलई 

िैशक्षक परामिन सेिा, शिज कोषन, भाषा शिक्षण कक्षा िा पिूनतयारी कक्षा 

र टु्यसन िा कोशचङ्ग सेरटर सञ्चालन गनन पाइने छैन। 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िैशक्षक कायनक्रम सञ्चालनको 

अनुमशत शलने सम्बरधी व्यिस्था तोदकए बमोशजम हुनेछ। 

 

२९. प्रारशम्भक बालशिकास शिक्षा : (१) प्रारशम्भक बालशिकास शिक्षाको 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन तोदकए बमोशजम हुनेछ। 

 

(२) नगरपाशलकाले प्रारशम्भक बालशिकास केररलाई तोदकए बमोशजम 

अनुदान ददन सके्नछ। 

 

३०. अनौपचाररक शिक्षा : नगरपाशलकाले स्थानीय आिश्यकताको आधारमा 

अनौपचाररक शिक्षा, शििेष शिक्षा, शनररतर शसकाई, दरू शिक्षा तथा 

समािेिी शिक्षाका कायनक्रमहरु सञ्चालन गनन सके्नछ। 
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३१. सामदुाशयक शसकाइ केरर सञ्चालन गनन सके्न : नगरपाशलकाले समुदायमा 

साक्षरता, शसप शिकास, आयआजनन तथा शसपमूलक कायनक्रम सञ्चालनका 

लाशग तोदकए बमोशजम सामुदाशयक शसकाइ केरर सञ्चालन गनन सके्नछ। 

३२. प्रगशत शििरण बझुाउन ु पने : संस्थागत शिद्यालयले प्रत्येक िषन तोदकए 

बमोशजमका शििरण सशहतको प्रगशत शििरण नगरपाशलकामा बुझाउन ु

पनेछ। 

 

३३. दण्ड र सजाय : (१) कसैले शिद्यालयको सम्पशत शहनाशमना गरेमा िा 

नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यशिलाई मुद्दा हनेे अशधकारीले शबगो असुल गरी 

शबगो बमोशजमको/ बराबर जररिाना गनन सके्नछ। 

 

(२) कसैले देहायका कायन गरेमा, गनन लगाएमा िा सो कायन गनन 

सहयोग पुयानएमा त्यस्तो व्यशिलाई कसूरको मािा हरेी एक लाख 

रूपैयााँसम्म जररिाना िा छ मशहनासम्म कैद िा दिु ैसजाय हुनेछ। 

 

(क) प्रश्नपिको गोपशनयता भङ्ग गरेमा, 

(ख) उिरपुशस्तका परीक्षण गदान लापरिाही िा गैरशजम्मेिारीपूणन कायन 

गरेमा, 

(ग) परीक्षा केररमा सम्बशरधत पदाशधकारीको स्िीकृशत िेगर प्रिेि गनन 

प्रयत्न गरेमा िा प्रिेि गरेमा िा परीक्षा केरर शनयरिणमा शलई 

अमयानददत कायन गरेमा,  

(घ) परीक्षाफल प्रकािनमा अशनयशमतता गरेमा, 

(ङ) अरुको तफन बाट परीक्षा ददएमा, 

(च) परीक्षाको मयानदा भङ्ग हुने अरु कुनै कायन गरेमा, 

(छ) शिद्याथी भनान गदान दान, उपहार िा कुनै रकम शलएमा, 

(ज) अनुमशत नशलई कुनै िैशक्षक कायनक्रम, िैशक्षक परामिन सेिा, शिज 

कोषन, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूिनतयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा । 

 

३४. अदालतको आदेिबाट पनुबनहाली हुन सके्न : शिभागीय सजाय भई 

नोकरीबाट हटाइएको िा बखानस्त भएको शिक्षक अदालतको आदिे िा 

फैसलाबमोशजम माि नोकरीमा पुनबनहाली हुन सके्नछ। 
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३५. मदु्दा हनेे अशधकारी : (१) दफा ३३ बमोशजम सजाय हुने कसुर सम्बरधी 

मुद्दामा कारिाही र दकनारा गने अशधकार स्थानीय रयाशयक सशमशतलाई 

हुनेछ। 

(२) यस ऐन बमोशजम कारिाही तथा सजाय हुने मुद्दामा 

अनुसरधान तथा तहदककात गने अशधकारीले सम्बशरधत सरकारी िदकल 

कायानलयको परामिन तथा सहयोग शलन सके्नछ।  

 

३६. दरबरदी शसजनना गनन सके्न : नेपाल सरकारद्वारा स्िीकृत दरबरदी नभएका र 

दरबरदी अपुग भएका शिद्यालयका लाशग नगरपाशलकाले आिश्यकता 

अनुसार शनशित समयका लाशग करार शिक्षक तथा कमनचारी पद शसजनना 

गनन सके्नछ। 

 

३७. शनयम बनाउन े अशधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानरियन गनन नगर 

कायनपाशलकाले शनयम बनाउन सके्नछ। 

 

३८. शनदशेिका तथा कायनशिशध बनाउन सके्न : यस ऐनको कायानरियनका लाशग 

नगरपाशलकाको शिक्षा हनेे शनकायले आिश्यक शनदशेिका तथा कायनशिशध 

बनाई नगर कायनपाशलकाबाट स्िीकृत गरी लाग ूगनन सके्नछ। 

 

३९. बाधा अड्काउ हटाउन ेअशधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानरियन गनन कुनै 

बाधा अड्काउ परेमा नगरपाशलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदिे 

जारी गनन सके्नछ, त्यस्तो आदेि यसै ऐनमा परे सरह माशननछे। 

 

४०. बचाउ र लागू नहुने : (१) यो ऐन िा यस ऐन अरतगनत बनेका शनयममा 

लेशखएजशत कुरामा सोही बमोशजम र नलेशखएको कुरामा प्रचशलत नेपाल 

कानून बमोशजम हुनेछ। 

 

(२) यस ऐनमा लेशखएको कुनै कुराले पशन शिद्यालयको सम्पशत 

शहनाशमना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार शनिारण ऐन, २०५९  अरतगनत 

कारबाही चलाउन बाधा पने छैन। 
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(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरु संशिधान संघीय तथा 

प्रदिे कानून संग बाशझएको हकमा बाशझएका दफाहरु स्ित: शनशष्क्रय हुनेछन् 

। 

cf1fn], 

                      dfwj k|zfb zdf{ 

                k|d'v k|zf;sLo clws[t  

 


