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स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ 

ऐन संख्या : ३ 

काययपाशिकाबाट स्वीकृत शिशत : २०७४/१२/१३ 

प्रस्तावना : 

प्रत्येक नागरिकिा सशिष्णतुा, सदाचाि,नैशतकता ि िानवीय िलू्यको प्रवर्यन गिी संघीय िोकतन्त्रको संस्थागत शवकास, 

ििुकुको सिशृि ि जनशितका िाशग स्थानीय, िाशष्िय ि शवश्वव्यापी आवश्यकतािा आर्ारित प्रशतस्पर्ी जनिशि तयाि 

गनय यस स्थानीय तिको क्षेरशिर स्थापना िुने तथा स्थापना िई सञ्चािन ििकेा शवद्यािय तथा िशैक्षक शनकायिरुको 

व्यवस्थापनगनय वाञ्छनीय िएकोि े “स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बिोशजि खप्तड छेडेदि 

गाउँपाशिकाको गाउँसिािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि “स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४” ििकेो छ ।  

(२) यो ऐन गाउँपाशिका क्षेरिि िाग ुिुनेछ । 

(३) यो ऐन तरुुन्त्त प्रािम्ि िुनेछ । 

२. पररभाषा : शवषय वा प्रसङ्गिे अन्त्य अथय निागिेा यस ऐनिा– 

(क) “प्रािशम्िक बािशबकास शिक्षा” िन्त्नािे चाि वषय उििे पिुा गिेका बािबाशिकािाई एक वषयिा शदइने शिक्षा  

सम्झनपुछय ।  

(ख) “प्राथशिक शिक्षा” िन्त्नािे  कक्षा एक दशेख पाँचसम्ि शदयने शिक्षा सम्झनपुछय ।  

(ग) “आर्ािितु शिक्षा” िन्त्नािे प्रािशम्िक बािशबकास शिक्षा दशेख कक्षा आठसम्ि शदइने शिक्षा सम्झनपुछय । 

(घ) “िाध्यशिक शिक्षा” िन्त्नािे कक्षा नौ दशेख बाह्रसम्ि शदइने शिक्षा सम्झनपुछय । 

(ङ) “शविषे शिक्षा” िन्त्नािे दृशिशवशिन, बशििा, अशटजि,् बौशिक अपाङ्गता, ससु्त श्रवण वा अशत अिि 

िािीरिक अपाङ्गता िउका बािशबािकािाई छुटै्ट सििुिा िाखी शवषिे प्रकाि ि शनशित िाध्यिबाट शदइने 

शिक्षािाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) “सिा” िन्त्नािे खप्तड छेडेदह गाउँपाशिकाको सिािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(छ) “गाउँपाशिका” िन्त्नािे खप्तड छेडेदह गाउँपाशिकािाई सम्झन ुपदयछ । 



3 - स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ 

(ज) “सािदुाशयक शवद्यािय” िन्त्नािे नेपाि सिकािबाट शनयशित रुपिा अनदुान पाउने गिी अनिुशत वा स्वीकृशत 

प्राप्त शवद्याियिाई सम्झनपुछय । 

(झ) “संस्थागत शवद्यािय” िन्त्नािे नेपाि सिकािबाट शनयशित रुपिा अनदुान नपाउने गिी अनिुशत वा स्वीकृशत 

प्राप्त शवद्याियिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) “आर्ािितु शवद्यािय” िन्त्नािे पिशम्िक बािशबकास शिक्षा दशेख कक्षा आठसम्ि शिक्षा शदने शवद्याियिाई 

सम्झनपुछय । 

(ट) “शवद्यािय शिक्षा” िन्त्नािे आर्ािितु वा िाध्याशिक शिक्षािाई सम्झनपुछय । 

(ठ) “शवद्यािय” िन्त्नािे सािदुाशयक ि संस्थागत शवद्याियिाई सम्झनपुछय । 

(ड) “शिक्षक” िन्त्नािे शवद्याियको अध्यापकिाई सम्झन ु पदयछ ि सो िब्दिे प्रर्ानाध्यापक वा प्राचायय 

सितेिाई जनाउद छ ।  

(ढ) “कियचािी” िन्त्नािे सािदुाशयक शवद्याियिा काययित शिक्षक बािकेका अन्त्य कियचािी सम्झनपुछय । 

(ण) “तोशकएको वा तोशकए बिोशजि” िन्त्नािे यस ऐन अन्त्तगयत बनेको शनयििा तोशकएको वा तोशकए बिोशजि 

सम्झन ुपछय ।  

(त) “आर्ािितु शिक्षा उत्र्तीण परिक्षा” िन्त्नािे आर्ािित तिको अन्त्तिा िुने पिीक्षा सम्झनपुछय । 

(थ) “शिक्षा िाखा” िन्त्नािे गाउँपाशिकािा ििकेो शिक्षा िनेे शविाग, ििािाखा ि िाखा वा ईकाईिाई 

सम्झनपुछय ।  

(द) “शिक्षक शकतावखाना” िन्त्नािे संघीय शिक्षा काननू विोशजि गठन िएको शिक्षक शकताबखाना सम्झन ुपछय 

। 

(र्) “शिक्षक सेवा आयोग” िन्त्नािे संघीय काननू विोशजि गठन िएको शिक्षकिरुको शनयिुी शसफारिस आशद 

गन ेआयोग सम्झनपुछय ।  

(न) “शिक्षा सशिशत” िन्त्नािे स्थानीय तिको काययपाशिकाको कुनै सदस्यि ेनेततृ्व गिेको स्थानीय तिको सिािे 

गठन गिेको शनयि २४ अनसुािको शिक्षा सम्बन्त्र्ी सशिशत सम्झन ुपछय ।  

(प) “िलु्क” िन्त्नािे शवद्याियिे शनयि बिोशजि शवद्याथीसँग शिन पाउने िलु्क सम्झनपुछय ।  
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(फ) “िशैक्षक गठुी” िन्त्नािे शवद्यािय सञ्चािन गनयको िाशग कुन ैव्यशििे नाफा नशिने उद्देस्यिे स्थापना गिेको 

सावयजशनक वा शनजी गठुी सम्झनपुछय । 

(ब) “िशैक्षक सर” िन्त्नािे शवद्याियिा अध्ययन अध्यापन गिाइने वाशषयक अवशर् सम्झनपुछय ।  

(ि) “सिदुायिािा सञ्चाशित शवद्यािय” िन्त्नािे शनयि ५ बिोशजि स्वीकृशत प्राप्त गिी स्थानीय ति वा 

व्यवस्थापन सशिशतिे व्यवस्थापन शजम्िा शिएको सािदुाशयक शवद्यािय सम्झनपुछय ।  

(ि) “सािदुाशयक शिक्षक” िन्त्नािे सिदुायद्वािा व्यवशस्थत शवद्याियिा नेपाि सिकािबाट स्वीकृत वा अनिुोदन 

प्राप्त दिबन्त्दी अन्त्तगयत व्यवस्थापन सशिशतिे शनयिु गिेको शिक्षक सम्झनपुछय । 

(य) “सािदुाशयक शसकाई केन्त्र” िन्त्नािे सिदुाय स्तििा सञ्चािन गरिने आजीवन शसकाई, अध्ययन अनसुन्त्र्ान 

ि सीप शसकाई िगायतका काि गने केन्त्रिाई  सम्झनपुछय । 

(ि) “संघीय शिक्षा ऐन” िन्त्नािे संघीय संसदले बनाएको शिक्षा ऐनिाई ऐनिाई सम्झनपुछय ।  

(ि) “संस्थागत शवद्यािय” िन्त्नािे शनजी िगानीिा संचािन गने गिी शनयि ५ बिोशजि अनिुती पाई स्थाशपत 

शवद्याियिाई सम्झनपुछय । 

३. शवद्यािय खोल्ने अनुमशत शिनु पने : (१) कुनै नेपािी नागरिकिे  कायायियिा शनवदेन शदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि शनवदेन पिेिा तोशकएको अशर्कािीिे आवश्यक जाँच बझु गनेछ ि जाँचबझु गदाय 

शवद्यािय खोल्न अनिुशत शदन िनाशसव दशेखएिा तोशकएको ितय पािना गन ेगिी अनिुशत शदइनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि अनिुशत शिइ सञ्चािनिा आएका शवद्याियिे तोशकएको ितय बन्त्दजे पािना गिेको 

दशेखएिा तोशकएको अशर्कािीि ेस्वीकृशत प्रदान गनेछ । 

(४) यस सम्वन्त्र्ी अन्त्य व्यवस्था तोशकए बिोशजि िुनेछ । 

४. शवद्याियको सञ्चािन : शवद्यािय सञ्चािन तोशकए बिोशजि िुनेछ ।  

५. शिक्षाको माध्यम : (१) शवद्यािय शिक्षाको िाध्यि नेपािी, अग्रेजी िाषा वा दबैु िुनेछ । 

(२) प्राथशिक शिक्षा िातिृाषािा पशन शदन सशकनेछ । 

(३) िाषा शवषयिा अध्ययन गिाँउदा शिक्षाको िाध्यि सोशि िाषा िुन सक्नेछ । 
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६. शवद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक : शवद्याियिे नेपाि सिकाििािा स्वीकृत पाठ्यक्रि ि पाठ्यपसु्तक 

िाग ुगनुयपने छ । 

(२) गाउँपाशिकािे आफ्नो क्षेरशिर तोशकए बिोशजि स्थानीय पाठ्यक्रि ि पाठ्य पसु्तक बनाइ िाग ुगनय उपदफा 

(१) िे बार्ा प¥ुयाएको िाशनने छैन । 

७. गाउँ शिक्षा सशमशत : (१) गाउँपाशिका शिरका शवद्याियको िेखदखे ि व्यवस्थापन गन ेकाि सितेका िाशग एक 

गाउँ शिक्षा सशिशत ििनेछ । 

(२) गाउँ शिक्षा सशिशतको गठन, काि कतयव्य ि अशर्काि तोशकए बिोशजि िुनेछन ्।  

८. वडा शिक्षा सशमशत : (१) गाउँपाशिका शिरका वडाका शवद्याियको िेखदखे ि व्यवस्थापन गने काि सितेका 

िाशग एक वडा शिक्षा सशिशत ििनेछ । 

(२) वडा शिक्षा सशिशतको गठन, काि कतयवय् ि अशर्काि तोशकए बिोशजि िुनेछन ्।  

९. परीक्षा सञ्चािन तथा समन्वय सशमशत : (१) गाउँपाशिकाका शवद्याियिरुिा पिीक्षा सञ्चािन तथा 

सिन्त्वयका िाशग एक पिीक्षा सञ्चािन तथा सिन्त्वय सशिशत ििनेछ । 

(२) पिीक्षा सञ्चािन तथा सिन्त्वय सशिशतको गठन ि काि, कतयव्य तथा अशर्काि तोशकए बिोशजि िुनेछ । 

(३) आर्ािितू तिको िशैक्षक सर अन्त्यिा िुने पिीक्षा उपशनयि (१) बिोशजिको सशिशतिे सञ्चािन गनेछ । 

(४) िाध्यशिक तिको पिीक्षा सञ्चािन िाध्यशिक ति पिीक्षा सशिशतको शनयि बिोशजि िुनेछ ।  

१०. शवद्यािय व्यवस्थापन सशमशत : (१) सािदुाशयक तथा संस्थागत शवद्याियको सञ्चािन, िेखदखे तथा 

व्यवसथापन गनायका िाशग प्रत्येक शवद्याियिा एक शवद्यािय व्यवस्थापन सशिशत ििनेछ ।  

(२) शवद्यािय व्यवस्थापन सशिशतका काि, कतयव्य ि अशर्काि तोशकए बिोशजि िुनेछन ्। 

(३) गाउँ स्तरिय अनगुिन सशिशतको व्यवस्था तोशकए बिोशजि िुनेछ । 

११. गाउँपाशिकािे शनदेिन शदन सक्ने : (१) गाउँपाशिकािे आवश्यकता अनसुाि गाउँ शिक्षा सशिशत ि शवद्यािय 

व्यवस्थापन सशिशतिाई शनदिेन शदन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि शनदिेनको पािना गनुय/गिाउनु गाउँ शिक्षा सशिशत, वडा शिक्षा सशिशत ि प्रत्येक 

शवद्यािय व्यवस्थापन सशिशतको कतयव्य िुनेछ । 

१२. गाउँ शिक्षा कोष : (१) गाउँपाशिकािा एउटा गाउँ शिक्षा कोषको स्थापना िुनेछ, जसिा दिेाय बिोशजि िकििरु 

ििनेछन ्। 

(क) नेपाि सिकाि/प्रदिे सिकािबाट प्राप्त अनदुान । 

(ख) शजल्िा सिन्त्वय सशिशतबाट प्राप्त अनदुान । 

(ग) शिक्षा कि वापत संकशित िकि । 

(घ) चन्त्दाबाट संकशित िकि । 

(ङ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त िकि । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि कोषको सञ्चािन तोशकए बिोशजि िुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि कोषको िेखा पिीक्षण तोशकए बिोशजि िुनेछ ।  

१३. गाउँपाशिकािे शवद्यािय, सानन, गाभ्न, नाम पररवतनन गनन वा बन्द गननसक्ने : गाउँपाशिका वा तोशकएको 

अशर्कािीिे गाउँ शिक्षा सिशतको िाय शिई सञ्चािन िइििकेा कुनै शवद्याियकािाई एक स्थानबाट अको 

स्थानिा सानय वा दईु िन्त्दा बढी शवद्याियिाई गाशि एउटा शवद्यािय कायि गनय वा शवद्याियको नाि परिवतयन गनय 

वा शवद्यािय बन्त्द गनय तोशकएको ठाँउ वा के्षरिा शवद्यािय खोल्न वा कक्षा थप गिी सञ्चािन गनय स्वीकृशत शदन 

सक्नेछ । 

१४. शवद्याियको सम्पशत : (१) सािदुाशयक शवद्याियको िक िोग ििकेो सम्पशत सावयजशनक िाशननेछ । 

(२) िशैक्षक गठुी अन्त्तगयत सञ्चाशित संस्थागत शवद्याियको सम्पशत सोिी शवद्याियको नाििा ििन ेछ । 

(३) कम्पशन अन्त्तगयत सञ्चाशित संस्थागत शवद्याियको सम्पशि सोशि कम्पशनको नाििा ििनेछ ।  

१५. शवद्याियिाई छुट र सुशवधा : प्रचशित काननूिा जनुसुकै कुिा िेशखएको िएतापशन सािदुाशयक शवद्यािय ि 

िशैक्षक गठुीको रुपिा सञ्चाशित स.स्थागत शवद्यायको नाििा जनुसकैु शिखत पािीत गदाय िशजष्िेिन दस्तिु िाग्ने 

छैन । 
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१६. शवद्याियको वशगनकरण : शवद्याियिाई तोशकएको आर्ाििा वशगयकिण गरिनेछ । 

१७. शवद्याियिाई सुरशक्षत र िाशन्त के्षत्रको रुपमा कायम गनुनपने : शवद्याियिा स्वतन्त्र ि ियिशित रुपिा 

अध्ययन/अध्यापन गन े वाताविण ससर्जना गनय तथा शवद्यािय िाता शिर कुनै पशन शकशसिको अवाशञ्छत 

कृयाकिाप ि दिगत गशतशवशर् िुन नशदने गिी शवद्याियिाई सिुशक्षत ि िाशन्त्त क्षेरका रुपिा कायि गरिनेछ । 

१८. िुल्क सम्वन्धी व्यवस्था : (१) नेपाि सिकाि वा गाउँपाशिकािे शनिःिलु्क शिक्षा घोषणा गिेका शवद्यािय 

शिक्षाका िाशग साुुिदाशयक शवद्याियिे शवद्याथीबाट कुनै शकशसिको िलु्क शिन पाउने छैनन ्। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेशखएको िएता पशन कुनै अशविावकिे आफ्नो स्व-इच्छािे सािदुाशयक 

शवद्याियिाई शदएको दान, उपिाि चन्त्दा वा सियोग शिन बार्ा िाशनन ेछैन । 

(३) सबै बािबाशिकािाई आर्ािितू तिसम्िको शिक्षा अशनवायय ि शनिःिलु्क तथा िाध्यशिक तिसम्ि सन:शलु्क 

शिक्षा प्रदान गनयको िाशग नेपाि सिकाि वा गाउँपाशिकािे आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गनेछ । 

१९. शिक्षक महासंघ, शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण र अन्य व्यवस्था : (१) सािदुाशयक शवद्याियका 

शिक्षक तथा कियचािीिरुको पेिागत िक/शितकािाशग गाउँपाशिकािा एक शिक्षक ििासंघ ििनेछ । 

(२) शिक्षक ििासंघको गठन तोशकए बिोशजि िुनेछ । 

(३) दिेायका अवस्थािा शिक्षक वा कियचािीिाई पदबाट िटाइन ेछ । 

(क) पदीय दाशयत्व पिूा गाउँिा 

(ख) शबना सचूना िगाताि पन्त्र शदन िन्त्दा बढी सिय शवद्याियिा अनपुशस्थत िएिा, 

(ग) शवद्याियिा िादक पदाथय सेवन गिी आएको प्रिाशणत िएिा, 

(घ) सािदुाशयक शवद्याियका शिक्षक वा कियचािीिे कायायिय सियिा अन्त्यर अध्यापन वा काि गिेको वा 

अन्त्य कुनै व्यवसाशयक कृयाकिाप सञ्चािन गिेिा, 

(ङ) नैशतक पतन दशेखने कुनै फौजदािी अशियोगिा अदाितबाट कसिु प्रिाशणत िई सजाय पाएिा, 

(च) शिक्षक वा कियचािी िाजशनतीक दिको काययकारिणी सशिशतको सदस्य ििकेो पाइएिा, 
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२०. स्थायी आवाशसय अनुमशत शिन नहुने : सािदुाशयक शवद्याियिा काययित शिक्षक वा कियचािीिे अन्त्य दिेको 

स्थायी आवासीय अनिुशत शिन वा त्यस्तो अनिुशत प्राप्त गनय िाशग आवदेन शदन िुदनै । यो दफा प्रािम्ि िुन ुअशघ 

कसैिे स्थायी आवासीय अनिुशत शिउको िए वा त्यस्तो अनिुशत प्राप्तीका िाशग शनवदेन शदएको िए त्यस्तो 

शिक्षक वा कियचािीिाई िशवष्यिा सेवािा अयोग्य ठिरिने गिी सेवाबाट बिखास्त गरिनेछ । 

२१. िैशक्षक योग्यता : शवद्यािय शिक्षकको िाशग चाशिने िशैक्षक योग्यता तोशकए बिोशजि िुनेछ । 

२२. शिक्षक शवद्याथीको अनुपात शमिाउनु पने : गाउँ शिक्षा सशिशतिे प्रत्येक शवद्याियिा शनयशित अध्ययन गन े

शवद्याथी संख्या ि शवषयका आर्ाििा तोशकए बिोशजि शवद्याथी तथा शिक्षकको अनपुात शििाउनु पनेछ । 

२३. बािबाशिकािाई शनष्कािन गने, िारीररक, मानशसक दुव्र्यवहार गनन नहुने : (१) कुनै पशन 

बािबाशिकािाई शवद्याियबाट शनष्कािन गनय पाइनेछैन । 

(२) शवद्याियिा अध्ययनित बािबाशिकािाई िािीरिक वा िानशसक यातना शदन वा दवु्र्यविाि गनय पाइन ेछैन । 

२४. शिक्षकको सरुवा : (१) सरुवा िुन चािने शिक्षकिे तोशकए बिोशजि फािि ििी गाउँपाशिकािा शनवदेन 

शदनपुनेछ । 

(२) शिक्षकको सरुवा सम्बन्त्र्ी अन्त्य व्यवस्था तोशकए बिोशजि िुनेछ । 

२५. तिव भत्ता नपाउने वा अवधी गणना नहुने : शनयािानसुाि शवदा स्वीकृत गिाई बसेको अवस्थािा बािके 

शवद्याियिा अनपुशस्थत ििकेो शिक्षकिे अनपुशस्थत अवशर्को तिव, ििा पाउने छैनन ् ि त्यस्तो अवशर्िा 

शनजको सेवा अवशर् गणना िुनेछैन । 

२६. अध्यापन अनुमशत पत्र शिनुपने : अध्यापन अनिुशत पर नशिई कसैि ेपशन शवद्याियिा शिक्षण गनयपाउने छैनन ्। 

२७. शवद्यािय शिक्षा कोष : (१) प्रत्येक शवद्याियिा एउटा शवद्यािय कोष ििनेछ, जसिा दिेाय बिोशजि िकििरु 

ििनेछ् । 

(क) नेपाि सिकाि/प्रदिे सिकािबाट प्राप्त अनदुान, 

(ख) शजल्िा सिन्त्वय सशिशतबाट प्राप्त अनदुान, 
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(ग) गाउँ शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनदुान, 

(घ) चन्त्दा वा दान दातव्यबाट प्रापत् िकि, 

(ङ) िलु्कबाट प्राप्त िकि, 

(च) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त िकि, 

(२) उपदफा (१) बिोशजि कोषको सञ्चािन तोशकए बिोशजि िुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि कोषको िेखा पिीक्षण तोशकए बिोशजि िुनेछ ।  

२८. अनुमशत नशिई प्राशवशधक शिक्षा, िैशक्षक परामिन सेवा, शिज कोषन कायनक्रम वा िैशक्षक कोषन 

सञ्चािन गनन नहुने : (१) कसैिे पशन गाउँपाशिकाबाट अनिुशत नशिई प्राशवशर्क सीप, िशैक्षक पिाििय सेवा, 

शिज कोषय, िाषा शिक्षण कक्षा वा पवूय तयािी कक्षा वा ट्यिुन वा कोशचङ्ग सेन्त्टि सञ्चािन गनय पाउने छैनन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको िशैक्षक काययक्रि सञ्चािनको अनिुशत शिन ेसम्बन्त्र्ी व्यवस्था तोशकए बिोशजि 

िुनेछ । 

२९. प्रारशम्भक बािशबकास शिक्षा : (१) प्रािशम्िक बािशवकास शिक्षाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन तोशकए 

बिोशजि िुनेछ । 

(२) गाउँपाशिकािे प्रािशम्िक बािशबकास केन्त्रिाई तोशकए बिोशजि अनदुान शदन सक्नेछ । 

३०. अनौपचाररक शिक्षा : गाउँपाशिकािे स्थानीय आवश्यकताको आर्ाििा अनौपचारिक शिक्षा, शविषे शिक्षा, 

शनिन्त्ति शसकाई, दिू शिक्षा तथा सिावसेी शिक्षाका काययक्रििरु सञ्चािन गनय सक्नेछ । 

३१. स्काउट सञ्चािन : शवद्याथीिरुिाई िगनशिि, र्ैयय, इिान्त्दाि, शसजयशिि तथा सािदुाशयक काययिरु गनय ि 

सािदुाशयक काययिरुिा िाग्ने उत्प्रेिणा जगाउने उद्दशे्य अनसुाि शवद्याियिा स्काउट सञ्चािन गनय सशकने छ । 

३२. सामुदाशयक शसकाई केन्र सञ्चािन : गाउँपाशिकािे सिदुायिा साक्षिता, सीप शवकास, शविेष शिक्षा, शनिन्त्ति 

शसकाई, दिु शिक्षा तथा सिोवसेी शिक्षाका काययक्रििरु सञ्चािन गनय सक्नेछ । 
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३३. प्रगशत शववरण बुझाउनुपने : सािदुाशयक तथा संस्थागत शवद्याियिे प्रत्येक वषय तोशकए बिोशजि शवविण 

सशितको प्रगशत शवविण गाउँपासलकामा बझुाउँन ुपनेछ ।   

३३. दण्ड र सजाय : (१) कसैि ेशवद्याियको सम्पशि शिनाशिना गिेिा वा नोक्सान गिेिा त्यस्तो व्यशििाई िदु्दा िनेे 

अशर्कािीिे शबगो असिु गिी जरिवाना गनय सक्नेछ । 

(२) कसैिे दिेायका कायय गिेिा, गनय िगाएिा वा सो कायय गनय सियोग गिेिा त्यस्तो व्यशििाई कसिुको िारा 

ििेी एक िाख रुपैयँासम्ि जरिवाना वा छ िशिनासम्ि कैद वा दवु ैसजाय िुनेछ । 

(क) प्रश्नपरको गोपनीयता िङ्ग गिेिा, 

(ख) उिि पशुस्तका पिीक्षण गदाय िापिवािी वा गिैशजम्िवेािपणूय कायय गिेिा, 

(ग) पिीक्षा केन्त्रिा सम्वशन्त्र्त पादाशर्कािीको स्वीकृशत वगेि प्रविे गनय प्रयत्न गिेिा वा प्रविे गिेिा वा 

पिीक्षा केन्त्र शनयन्त्रणिा शिई अियायशदत कायय गिेिा, 

(घ) पिीक्षाफि प्रकािनिा अशनयशितता गिेिा, 

(ङ) अरुका तफय बाट पिीक्षा शदएिा, 

(च) पिीक्षाको ियायदा िङ्ग िुने अरु कुन ैकायय गिेिा, 

(छ) शवद्याथी िनाय गदाय दान, उपिाि वा कुनै िकि शिएिा, 

(ज) अनिुशत नशिई कुनै िशैक्षक काययक्रि, िशैक्षक पिाििय सेवा, शिज कोषय, िाषा शिक्षण कक्षा तथा पवूय 

तयािी कक्षा सञ्चािन गिेिा । 

३४. अदाितको आदेिबाट पुननबहािी हुनसक्ने : शविागीय सजाय िई नोकिीबाट िटाइएको वा बखायस्त िएको 

शिक्षकिाई अदाितको आदिे वा फैसिा बिोशजि िार नोकिीिा पनुबयिािी िुनसक्नेछ ।  

३५. मुद्दा हेने अशधकारी : (१) दफा ३३ बिोशजि सजाय िुने कसिु सम्वन्त्र्ी िदु्दािा कािवािी ि शकनािा गन ेअशर्काि 

स्थानीय न्त्याशयक सशिशतिाई िुनेछ ।  

(२) यस ऐन बिोशजि कािबािी तथा सजाय िुने िदु्दािा अनसुन्त्र्ान तथा तिशककात गने अशर्कािीिे सम्बशन्त्र्त 

सिकािी वशकि कायायियको पिाििय सियोग शिन सक्नेछ । 
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३६. दरबन्दी शसजनना गननसक्ने : नेपाि सिकािद्वािा स्वीकृत दिवन्त्दी निएका ि दिवन्त्दी अपगु िएका िाशग 

गाउँपाशिकािे आवश्यकता अनसुाि शनशित सियका िाशग किाि शिक्षक तथा कियचािी पद शसजयना गनय सक्नेछ । 

३७. शनयम बनाउने अशधकार : यस ऐनको उद्दशे्य कायायन्त्वयनका िाशग गाउँ काययपाशिकािे शनयि बनाउन सक्नेछ । 

३८. शनदेशिका तथा कायनशवशध बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायायन्त्वयनका िाशग गाउँ काययपाशिकाको शिक्षा िनेे 

शनकायिे आवश्यक शनदशेिका तथा काययशवर्ी बनाई िाग ूगनय सक्नेछ । 

३९. बाधा अड्काउ हटाउने अशधकार : यस ऐनको कायायन्त्वयन गनय कुनै बार्ा अड्काउ पिेिा गाउँपाशिकािे त्यस्तो 

बार्ा अड्काउ िटाउन आदिे जािी गनय सक्नेछ, त्यस्तो आदिे यसै ऐनिा पिे सिि िाशननेछ ।  

४०. बचाउ र िागु नहुने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगयत बनेका शनयििा िेशखए जशत कुिािा सोिी बिोशजि ि 

निेशखएका कुिािा प्रचशित नेपाि सिकािको काननु बिोशजि हुनेछ ।  

(२) यस ऐनिा िेशखएको कुनै कुिािे पशन शवद्याियको सम्पशि शिनाशिना गिेको कसिुिा भ्रिाचाि शनवािण ऐन, 

२०५९ अन्त्तगयत कािबािी चिाउन बार्ा पन ेछैन । 

(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफािरु संशवर्ानसंग बाशझएको िकिा बाशझएका दफािरु  स्वत: शनशष्क्रय 

िुनेछन ्। 

 

समाप्त 

 


