
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:१ संख्या:४ लमलि: २०७४/०८/२८ 

भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको ऐन नं.०४ 

सानीभेरी गाउँपागलकाको जशक्षा ऐन, २०७४ 
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नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२१, अनसूुची ८ को सूची नं. ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ११ (ि) अनसुार आधारभतू र माध्यगमक जशक्षाको व्यिस्था गनव बनेको ऐन। 

प्रस्तािना: राविय विकासको लागग आिश्यक िनशजि तयार गनव संघीय लोकताजरिक गणतरिात्मक व्यिस्था 
अनकूुल सिवसाधारण िनताको सदाचार, जशष्टाचार र नैगतकता कायम गनव, सानीभेरी गाउँपागलका गभि स्थापना 
हनुे तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरुको प्रभािकारी व्यिस्थापन गदै शैजक्षक गणुस्तर सधुार गरी 
िीिनोपयोगी तथा गणुस्तरीय जशक्षा प्रदान गनव िाञ्छनीय भएकाले, सानीभेरी गाउँपागलकाको गाँउ सभाले यो ऐन 
बनाएको छ।  

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम सानीभेरी गाउँपागलकाको जशक्षा ऐन, २०७४ रहेको छ। 

(२) यो ऐन सानीभेरी गाउँपागलकाभर लागू हनुेछ। 

(३) यो ऐन तरुुरत प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा, 



(क) “प्रारजम्भक बालविकास जशक्षा” भन्नाले चार िषव उमेर पूरा गरेका बालबागलकालाई एक िषवमा ददइने 
जशक्षा सम्झनपुछव। 

(ि) “प्राथगमक जशक्षा” भन्नाले कक्षा एक देजि कक्षा पाँचसम्म ददइने जशक्षा सम्झनपुछव। 

(ग) “आधारभतू जशक्षा” भन्नाले प्रारजम्भक बालविकास जशक्षा देजि कक्षा आठसम्म ददइने जशक्षा सम्झनपुछव। 

(घ) “माध्यगमक जशक्षा” भन्नाले कक्षा नौ देजि कक्षा बाह्रसम्म ददइने जशक्षा सम्झनपुछव। 

(ङ) “विशेष जशक्षा” भन्नाले दृवष्टविहीन, बवहरा, अविज्म, बौविक अपांगता, ससु्त श्रिण िा अगत अशि 
शारीररक अपांगता भएका बालबागलकालाई छुटै्ट समूहमा रािी विशेष प्रकार र गनजित माध्यमबाि 
ददइने जशक्षा सम्झनपुछव। 

(च) “सभा” भन्नाले सानीभेरी गाउँपागलकाको गाउँ सभालाई सम्झनपुछव। 

(छ) “गाउँपागलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँ कायवपागलका सम्झनपुछव। 

(ि) “सामदुावयक विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाि गनयगमत रुपमा अनदुान पाउने गरी अनमुगत िा स्िीकृगत 
प्राप्त विद्यालय सम्झनपुछव। 

(झ) “संस्थागत विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाि गनयगमत रुपमा अनदुान नपाउने गरी अनमुगत िा स्िीकृगत 
प्राप्त विद्यालय सम्झनपुछव। 

(ञ) “आधारभतू विद्यालय” भन्नाले प्रारजम्भक बालविकास जशक्षा देजि कक्षा आठ सम्म जशक्षा ददने विद्यालय 
सम्झनपुछव। 

(ि) “विद्यालय जशक्षा” भन्नाले आधारभतू र माध्यगमक जशक्षा सम्झनपुछव। 

(ठ) “विद्यालय” भन्नाले सामदुावयक िा संस्थागत विद्यालय सम्झनपुछव। 

(ड) “जशक्षक” भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनपुछव र सो शव्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई िनाउँछ। 

(ढ) “कमवचारी” भन्नाले सामदुावयक विद्यालयमा कायवरत जशक्षक बाहेकका अरय कमवचारी सम्झनपुछव। 

(ण) “तोवकएको िा तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अरतगवत बनेको गनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोजिम 
सम्झनपुछव। 

(त) “शैजक्षक गठुी” भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गनवको लागग कुनै व्यजिले नाफा नगलने उदे्दश्यले स्थापना 
गरेको सािविगनक िा गनिी गठुी सम्झनपुछव। 

(थ) “आधारभतू जशक्षा उजिणव परीक्षा” भन्नाले आधारभतू तहको अरत्यमा हनु ेपरीक्षा सम्झनपुछव। 

(द) “अनमुगत” भन्नाले नेपाल सरकार िा गाँउपागलकाले स्थायी स्िीकृगत र सहायता प्रदान गररनसकेको कुनै 
तोवकएको ठाँउ िा क्षेिमा विद्यालय िोल्न िा कक्षा थप गनव ददएको अस्थायी स्िीकृगतलाई िनाँउछ 
। 

(ध) “स्िीकृगत” भन्नाले तोवकए बमोजिमको शतव परुा गरेको विद्यालयलाई नेपाल सरकार िा गाँउपागलकाले 
ददएको स्थायी स्िीकृगतलाई िनाँउछ। 



(न) “स्थायी आिासीय अनमुगत” भन्नाले विदेशी मलुकुले कुनै शतव तोकी िा सो मलुकुमा स्थायी रुपले 
बसोबास गनव पाउने गरी नेपाली नागररकलाई उपलब्ध गराएको डाइभगसविी इगमग्ररेि गभसा( गड.गभ.), 
परमानेरि रेजिडेरि गभसा( वप.आर.) िा गग्रन काडव सम्झनपुछव र सो शब्दले नेपाली नागररकलाई 
विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गनव ददइएको िनुसकैु नामको स्थायी आिासीय अनमुगतलाई समेत 
िनाउँछ। 

(प)  “आयोग” भन्नाले जशक्षक सेिा आयोग सम्झनपुछव। 

३. विद्यालय िोल्न अनमुगत गलनपुने: (१)कुनै नपेाली नागररकले  विद्यालय िोल्न चाहेमा तोवकएको वििरण 
िलुाई गाउँपागलकामा गनिेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गनिेदन परेमा तोवकएको अगधकारीले आिश्यक िाँचबझु गनेछ र िाँचबझु 
गदाव विद्यालय िोल्न अनमुगत ददन मनागसब देजिएमा तोवकएको शतव बरदेि पालना गने गरी अनमुगत ददनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनमुगत गलई सञ्चालन भएको विद्यालयले तोवकएको शतव बरदेि पालना 
गरेको देजिएमा तोवकएको अगधकारीले स्िीकृगत प्रदान गनेछ।  

(४) यस सम्िजरध अरय व्यिस्था तोवकए बगमजिम हनुेछ। 

४. विद्यालयको सञ्चालन: विद्यालयको सञ्चालन तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

५.  जशक्षाको माध्यम: (१)विद्यालयमा जशक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रिेी भाषा िा दिैु भाषा हनुेछ। 

(२) प्राथगमक जशक्षा मातभृाषामा ददन सवकनेछ। 

(३) भाषा विषय अध्ययन गराउँदा जशक्षाको माध्यम सोही भाषा हनु सक्नेछ। 

(४) अगनिायव अंग्रिेी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रिेी भाषामा नै गराउन ुपनेछ।  

६. विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक: (१) विद्यालयले नेपाल सरकारद्वारा स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक 
लागू गनुवपछव। 

(२) गाउँपागलकाले आफ्नो क्षेिगभि तोवकए बमोजिम स्थानीय पाठ्यक्रम गनमावण गरी कायावरियन गनव 
उपदफा (१) ले बाधा पयुावएको मागनने छैन। 

७. गाउँ जशक्षा सगमगत: (१) गाउँपागलका गभिका विद्यालयको रेिदेि र व्यिस्थापन गने काम समेतका लागग 
एक गाउँ जशक्षा सगमगत रहनेछ। 

(२) गाउँ जशक्षा सगमगतको गठन तथा काम, कतवव्य र अगधकार तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

८.  िडा जशक्षा सगमगत: (१) गाउँपागलका गभिका िडाका विद्यालयहरुको रेिदेि र व्यिस्थापन गनवका प्रत्येक 
िडामा िडा जशक्षा सगमगत रहनेछ। 

(२) िडा जशक्षा सगमगतको गठन तथा काम, कतवव्य र अगधकार तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

९. परीक्षा सञ्चालन तथा समरिय सगमगत: (१) गाउँपागलकाका विद्यालयहरुमा परीक्षा सञ्चालन तथा समरियका 
लागग एक परीक्षा सञ्चालन तथा समरिय सगमगत रहनेछ। 



(२) परीक्षा सञ्चालन तथा समरिय सगमगतको गठन र काम, कतवव्य तथा अगधकार तोवकए बमोजिम 
हनुेछ। 

(३) आधारभतू तहको अरत्यमा सञ्चालन हनुे परीक्षा उपगनयम (१) बमोजिमको सगमगतले सञ्चालन 
गनेछ। 

१०. विद्यालय व्यिस्थापन सगमगत: (१) सामदुावयक विद्यालयको सञ्चालन, रेिदेि र व्यिस्थापन गनवका लागग 
प्रत्येक विद्यालयमा एक विद्यालय व्यस्थापन सगमगत रहनेछ। 

(२) विद्यालय व्यिस्थापन सगमगतको गठन तथा काम, कतवव्य र अगधकार तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

११. गाउँपागलकाले गनदेशन ददन सक्न:े (१) गाउँपागलकाले आिश्यकता अनसुार गाउँ जशक्षा सगमगत र विद्यालय 
व्यिस्थापन सगमगतलाई गनदेशन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गनदेशनको पालना गनुव गाउँ जशक्षा सगमगत र प्रत्येक विद्यालय 
व्यिस्थापन सगमगतको कतवव्य हनुेछ। 

१२. गाउँ जशक्षा कोष: (१) गाउँपागलकामा एउिा गाउँ जशक्षा कोष स्थापना हनुेछ, िसमा देहायका रकमहरु 
रहनेछन:- 

  (क) नेपाल सरकार /प्रदेश सरकारबाि प्राप्त अनदुान 

  (ि) जिल्ला समरिय सगमगतबाि प्राप्त अनदुान 

  (ग) जशक्षा करबाि उठेको रकम 

  (घ) चरदाबाि उठेको रकम 

  (ङ) अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको लेिा परीक्षण तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

१३. गाउँपागलकाले विद्यालय सानव, गाभ्न, नाम पररितवन गनव िा बरद गनव सक्न:े गाउँपागलका िा तोवकएको 
अगधकारीले गाउँ जशक्षा सगमगतको राय गलई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाि अको 
स्थानमा सानव िा दईु िा दईु भरदा बढी विद्यालयलाई गाभी एउिा विद्यालय कायम गनव िा विद्यालयको 
नाम पररितवन गनव िा विद्यालय बरद गनव िा तोवकएको ठाँउ िा क्षेिमा विद्यालय िोल्न िा विद्यालय कक्षा 
थप गरी सञ्चालन गनव अनमुगत िा स्िीकृगत ददन सक्नेछ। 

१४. विद्यालयको सम्पगत: (१) सामदुावयक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पगत सािविगनक सम्पगत मागननेछ। 

(२) शैजक्षक गठुी अरतगवत सञ्चागलत संस्थागत विद्यालयको सम्पगत सोही विद्यालयको नाममा रहनेछ। 

(३) कम्पगन अरतगवत सञ्चागलत संस्थागत विद्यालयको सम्पगत सोही कम्पगनको नाममा रहनेछ। 

१५. विद्यालयलाई छुि र सवुिधा: प्रचगलत काननुमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन सामदुावयक विद्यालय र 
शैजक्षक गठुीको रुपमा सञ्चागलत संस्थागत विद्यालयको नाममा िनुसकैु गलित पाररत गदाव रजििेशन दस्तरु 
लाग्नेछैन। 



१६. विद्यालयको िगीकरण: विद्यालयलाई तोवकएको आधारमा िगीकरण गररनेछ। 

१७. विद्यालयलाई सरुजक्षत र शाजरतपूणव क्षिेको रुपमा कायम गनुव पने: विद्यालयमा स्ितरि र भयरवहत रुपमा 
अध्ययन अध्यापन गने िातािरण गसिवना गनव तथा विद्यालय हाता गभि कुनै पगन वकगसमको अिाजरछत 
वक्रयाकलाप हनु नददने गरी विद्यालयलाई सरुजक्षत र शाजरतपूणव क्षेि कायम गनुव पनेछ। 

१८. शलु्क सम्बजरध व्यिस्था: (१) नेपाल सरकार िा गाउँपागलकाले गन:शलु्क जशक्षा घोषणा गरेको विद्यालय 
जशक्षाका लागग सामदुावयक विद्यालयले विद्याथीको नाममा कुनै वकगसमको शलु्क गलन पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन कुनै अगभभािकले आफ्नो इच्छाले सामदुावयक 
विद्यालयलाई ददएको दान, उपहार, चरदा िा सहयोग गलन सवकनेछ। 

(३) सबै बालबागलकालाई आधारभतू तहसम्मको जशक्षा अगनिायव र गनशलु्क तथा माध्यगमक तहसम्म 
गनशलु्क जशक्षा प्रदान गनवको लागग नेपाल सरकार िा गाउँपागलकाले आिश्यक स्रोतको व्यिस्था गनेछ। 

१९.जशक्षक महासंघ, जशक्षक तथा कमवचारीको पदीय आचरण र अरय व्यिस्था: (१) सामदुावयक विद्यालयका 
जशक्षकहरुको पेशागत हक वहतको सम्बरधमा कायव गनव गाउँपागलकामा एक जशक्षक महासंघ रहनेछ। 

(२)  जशक्षक महासंघको गठन तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

(३) देहायका अिस्थामा जशक्षक िा कमवचारीलाई पदबाि हिाइने छ। 

   (क) पदीय दावयत्ि परुा नगरेमा, 
   (ि) गबना सूचना लगातार परर ददन भरदा बढी समय विद्यालयमा अनपुजस्थत भएमा, 
   (ग) विद्यालयमा मादक पदाथव सेिन गरी आएको कुरा प्रमाजणत भएमा, 
   (घ) नैगतक पतन देजिने कुनै फौिदारी अगभयोगमा अदालतबाि सिाय पाएमा, 
   (ङ) सामदुावयक विद्यालयका जशक्षक िा कमवचारीले कायावलय समयमा अरयि अध्यापन िा काम गरेमा 

िा अरय कुनै व्यािसावयक वक्रयाकलाप सञ्चालन गरेमा, 
  (च) जशक्षक िा कमवचारी रािनीगतक दलको कायवकाररणी सगमगतको सदस्य रहेको पाइएमा। 

२०. स्थायी आिासीय अनमुगत गलन नहनु:े सामदुावयक विद्यालयमा कायवरत जशक्षक िा कमवचारीले स्थायी आिासीय 
अनमुगत गलन िा त्यस्तो अनमुगत प्राप्त गनवको लागग आिेदन ददन हदैुन।यो दफा प्रारम्भ हनु ुअजघ कसैले 
स्थायी आिासीय अनमुगत गलएको भए िा त्यस्तो अनमुगत प्राप्त गनवका लागग गनिेदन ददएको भए त्यस्तो 
जशक्षक िा कमवचारीलाई भविष्यमा अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाि बिावस्त गररनेछ। 

२१. शैजक्षक योग्यता: विद्यालय जशक्षकको लागग चावहने शैजक्षक योग्यता तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

२२. जशक्षक विद्याथीको अनपुात गमलाउन ुपने: गाउँ जशक्षा सगमगतले प्रत्येक विद्यालयमा गनयगमत अध्ययन गने 
विद्याथी संख्या र विषयका आधारमा तोवकए बमोजिम विद्याथी तथा जशक्षकको अनपुात कायम गनुव पनेछ। 

२३. बालबागलकालाई गनष्काशन गनव, शारीररक र मानगसक दवु्यविहार गनव नहनु:े (१) कुनै पगन बालबागलकालाई 
विद्यालयबाि गनष्काशन गनव पाइने छैन। 



(२) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबागलकालाई शारीररक िा मानगसक यातना ददन िा दवु्यविहार गनव 
पाइने छैन। 

२४. जशक्षकको सरुिा: (१) सरुिा हनु चाहने जशक्षकले तोवकए बमोजिमको फाराम भरी गाउँपागलकामा गनिेदन 
ददनपुनेछ। 

(२)जशक्षकको सरुिा सम्बजरध अरय व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

२५. तलब भिा नपाउन ेर सेिा अिगध गणना नहनु:े गनयमानसुार विदा जस्िकृत गराई िसेको अिस्थामा बाहेक 
विद्यालयमा अनपुजस्थत रहेको जशक्षकले अनपुजस्थत अिगधको तलि भिा पाउने छैन र त्यस्तो अिगध 
गनिको सेिा अिगधमा गणना हनुे छैन। 

२६. अध्यापन अनमुगत पि गलनपुने: आयोगबाि अध्यापन अनमुगत पि नगलई कसैले पगन विद्यालयमा जशक्षण गनव 
पाउने छैन। 

२७. विद्यालय कोष: (१) प्रत्येक विद्यालयमा एउिा विद्यालय कोष रहनेछ, िसमा देहायका रकमहरु रहनेछन:- 

  (क) नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारबाि प्राप्त अनदुान 

  (ि) जिल्ला समरिय सगमगतबाि प्राप्त अनदुान 

  (ग) गाउँ जशक्षा कोषबाि प्राप्त अनदुान 

  (घ) शलु्कबाि प्राप्त अनदुान 

  (ङ) चरदा िा दान दातव्यबाि प्राप्त अनदुान 

  (च) अरय स्रोतबाि प्राप्त अनदुान 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन र लेिापरीक्षण तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

२८. अनमुगत नगलई शैजक्षक परामशव सेिा, विि कोषव कायवक्रम िा जशक्षण कोषव सञ्चालन गनव नहनु:े (१) कसैले 
पगन गाउँपागलकाबाि अनमुगत नगलई शैजक्षक परामशव सेिा, विि कोषव, भाषा जशक्षण कक्षा िा पूिवतयारी 
कक्षा र टु्यसन िा कोजचङ्ग सेरिर सञ्चालन गनव पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको शैजक्षक कायवक्रम सञ्चालनको अनमुगत गलने सम्बजरध व्यिस्था तोवकए 
बमोजिम हनुेछ। 

२९. प्रारजम्भक बालविकास जशक्षा: (१) प्रारजम्भक बालविकास जशक्षाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन तोवकए बमोजिम 
हनुेछ। 

(२) गाउँपागलकाले प्रारजम्भक बालविकास केररलाई तोवकए बमोजिम अनदुान ददन सक्नेछ। 

३०. अनौपचाररक जशक्षा: गाउँपागलकाले स्थानीय आिश्यकताको आधारमा अनौपचाररक जशक्षा, विशेष जशक्षा, 
गनररतर गसकाई, दूर जशक्षा तथा समािेशी जशक्षाका कायवक्रमहरु सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

३१. सामदुावयक गसकाइ केरर सञ्चालन गनव सक्न:े गाउँपागलकाले समदुायमा साक्षरता, गसप विकास, आयआिवन 
तथा गसपमूलक कायवक्रम सञ्चालनका लागग तोवकए बमोजिम सामदुावयक गसकाइ केरर सञ्चालन गनव 
सक्नेछ। 



३२. प्रगगत वििरण बझुाउन ुपने: संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक िषव तोवकए बमोजिमका वििरण सवहतको प्रगगत 
वििरण गाँउपागलकामा बझुाउन ुपनेछ। 

३३. दण्ड र सिाय: (१) कसैले विद्यालयको सम्पगत वहनागमना गरेमा िा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यजिलाई मदु्दा 
हेने अगधकारीले गबगो असलु गरी िररिाना गनव सक्नेछ। 

(२) कसैले देहायका कायव गरेमा, गनव लगाएमा िा सो कायव गनव सहयोग पयुावएमा त्यस्तो व्यजिलाई 
कसरुको मािा हेरी एक लाि रूपैयाँसम्म िररिाना िा छ मवहनासम्म कैद िा दिैु सिाय हनुेछ। 

  (क) प्रश्नपिको गोपगनयता भङ्ग गरेमा, 
  (ि) उिरपजुस्तका परीक्षण गदाव लापरिाही िा गैरजिम्मेिारीपूणव कायव गरेमा, 
  (ग) परीक्षा केररमा सम्बजरधत पदागधकारीको जस्िकृगत िेगर प्रिेश गनव प्रयत्न गरेमा िा प्रिेश गरेमा िा 

परीक्षा केरर गनयरिणमा गलई अमयावददत कायव गरेमा, 
  (घ) परीक्षाफल प्रकाशनमा अगनयगमतता गरेमा, 
  (ङ) अरुको तफव बाि परीक्षा ददएमा, 
  (च) परीक्षाको मयावदा भङ्ग हनुे अरु कुनै कायव गरेमा, 
  (छ) विद्याथी भनाव गदाव दान, उपहार िा कुनै रकम गलएमा, 
  (ि) अनमुगत नगलई कुनै शैजक्षक कायवक्रम, शैजक्षक परामशव सेिा, विि कोषव, भाषा जशक्षण कक्षा तथा 

पूिवतयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा।  

३४. अदालतको आदेशबाि पनुबवहाली हनु सक्न:े विभागीय सिाय भई नोकरीबाि हिाइएको िा बरिास्त भएको 
जशक्षक अदालतको आदेश िा फैसलाबमोजिम माि नोकरीमा पनुबवहाली हनु सक्नेछ। 

३५. मदु्दा हेने अगधकारी: (१) दफा ३३ बमोजिम सिाय हनुे कसरु सम्बजरध मदु्दामा कारिाही र वकनारा गने 
अगधकार स्थानीय रयावयक सगमगतलाई हनुेछ। 

(२) यस ऐन बमोजिम कारिाही तथा सिाय हनुे मदु्दामा अनसुरधान तथा तहवककात गने अगधकारीले 
सम्बजरधत सरकारी िकील कायावलयको परामशव तथा सहयोग गलन सक्नेछ।  

३६. दरबरदी गसिवना गनव सक्न:े नपेाल सरकार द्वारा स्िीकृत दरबरदी नभएका र दरबरदी अपगु भएका विद्यालयका 
लागग गाउँपागलकाले आिश्यकता अनसुार गनजित समयका लागग करार जशक्षक तथा कमवचारी पद गसिवना 
गनव सक्नेछ। 

३७. गनयम बनाउन ेअगधकार: यस ऐनको उदे्दश्य कायावरियन गनव गाउँ कायव पागलकाले गनयम बनाउन सक्नेछ। 

३८. गनदेजशका बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायावरियनका लागग गाउँपागलकाको जशक्षा हेने गनकायले आिश्यक 
गनदेजशका बनाई लागू गनव सक्नेछ। 

३९. बाधा अड्काउ हिाउन ेअगधकार: यस ऐनको उदे्दश्य कायावरियन गनव कुनै बाधा अड्काउ परेमा गाउँपागलकाले 
त्यस्तो बाधा अड्काउ हिाउन आदेश िारी गनव सक्नेछ,त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मागननेछ। 



४०. बचाउ र लागू नहनु:े (१) यो ऐन िा यस ऐन अरतगवत बनेका गनयममा लेजिएिगत कुरामा सोही बमोजिम 
र नलेजिएको कुरामा प्रचगलत नेपाल काननु बमोजिम हनुेछ। 

(२) यस ऐनमा लेजिएको कुनै कुराले पगन विद्यालयको सम्पगत वहनागमना गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार 
गनिारण ऐन, २०१७ अरतगवत कारबाही चलाउन बाधा पने छैन। 

(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरु संविधानसंग बाजझएको हकमा स्ित: गनजष्क्रय हनुेछन। 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२१, अनसूुची ८ को सूची नं. ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ११ (ि) अनसुार आधारभतू र माध्यगमक जशक्षाको व्यिस्था गनव बनेको ऐन बमोजिम सानीभेरी 
गाँउसभािारा पाररत आगथवक बषव २०७४ /को सानीभेरी गाँउपागलकाको ०७५ जशक्षा ऐन, २०७४ यस सानीभेरी 
गाँउपागलका अध्यक्ष श्री नरबहादरु पनु बाि प्रमाजणकरण गररएको छ । 

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


