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ऐन न�बर 3 

a+unfr'nLufpFkflnsfsf] lzIff P]g @)&$ 

नेपालको सं�वधान,२०७२ को धारा २२१, अनसूुची ८ को सूची नं. ८ तथा �थानीय सरकार स�ालन 

ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनसुार आधारभतू र मा�य�मक िश�ाको �यव�था गन� बनेको ऐन ।  

��तावना: रा��य �वकासको ला�ग आव�यक जनशि� तयार गन� संघीय लोकताि��क गणत��ा�मक 

�यव�थाअनकूुल सव�साधारण जनताको सदाचार, िश�ाचार र नै�तकता कायम गन�,j+unfr'nLufpFkflnsf 

�भ� �थापना हनेु तथा �थापना भई स�ालन भइरहेका �व�ालयह�को �भावकार� �यव�थापन गद� 

शैि�क गणु�तर सधुार गर� जीवनोपयोगी तथा गणु�तर�य िश�ा �दान गन� वा�छनीय 

भएकाले,a+unfr'nLufpFkflnsfsf] ufpF;efn] यो ऐन बनाएको छ। 

 

१. संि�� नाम र �ार�भ: (१)यस ऐनको नामa+unfr'nLufpFkflnsfsf]  िश�ा ऐन, २०७४ रहेको छ। 

(२)यो ऐन a+unfr'nLufpFkflnsfe/लागू हनेुछ। 

(३)यो ऐन त�ु�त �ार�भ हनेुछ। 

 

२. प�रभाषा: �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा, 

 

(क)“�ारि�भक बाल�वकास िश�ा” भ�ाले चार वष� उमेर पूरा गरेका बालबा�लकालाई एक वष�मा 

�दइने िश�ा स�झनपुछ�। 

(ख)“�ाथ�मक िश�ा” भ�ाले क�ा एक देिख क�ा पाँचस�म �दइने िश�ा स�झनपुछ�। 

(ग)“आधारभतू िश�ा” भ�ाले �ारि�भक बाल�वकास िश�ा देिख क�ा आठस�म �दइने िश�ा 

स�झनपुछ�। 

(घ)“मा�य�मक िश�ा” भ�ाले क�ा नौ देिख क�ा बा�स�म �दइने िश�ा स�झनपुछ�। 

(ङ)“�वशेष िश�ा” भ�ाले ����वह�न, ब�हरा,अ�ट�म,बौ��क अपांगता,स�ुत �वण वा अ�त अश� 

शार��रक अपांगता भएका बालबा�लकालाई छु�ै समूहमा राखी �वशेष �कार र �नि�त 

मा�यमबाट �दइने िश�ा स�झनपुछ�। 

(च)“सभा” भ�ाले a+unfr'nLufpFkflnsfsf] ufpFसभालाई स�झनपुछ�। 

(छ)“ufpFkflnsf” भ�ाले a+unfr'nLufpFkflnsfस�झनपुछ�। 

(ज)“सामदुा�यक �व�ालय” भ�ाले नेपाल सरकारबाट �नय�मत �पमा अनदुान पाउने गर� अनमु�त वा 

�वीकृ�त �ा� �व�ालय स�झनपुछ�। 
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(झ)“सं�थागत �व�ालय” भ�ाले नेपाल सरकारबाट �नयमत �पमा अनदुान नपाउने गर� अनमु�त वा 

�वीकृ�त �ा� �व�ालय स�झनपुछ�। 

(ञ)“आधारभतू �व�ालय” भ�ाले �ारि�भक बाल�वकास िश�ा देिख क�ा आठ स�म िश�ा �दने 

�व�ालय स�झनपुछ�। 

(ट)“�व�ालय िश�ा” भ�ाले आधारभतू र मा�य�मक िश�ा स�झनपुछ�। 

(ठ)“�व�ालय” भ�ाले सामदुा�यक वा सं�थागत �व�ालय स�झनपुछ�। 

(ड)“िश�क” भ�ाले �व�ालयको अ�यापक स�झनपुछ� र सो श�दले �धाना�यापक समेतलाई 

जनाउँछ। 

(ढ)“कम�चार�” भ�ाले सामदुा�यक �व�ालयमा काय�रत िश�क बाहेकका अ�य कम�चार� स�झनपुछ�। 

(ण)“तो�कएको वा तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयममा तो�कएको वा तो�कए 

बमोिजम स�झनपुछ�। 

(त)“शैि�क गठु�” भ�ाले �व�ालय स�ालन गन�को ला�ग कुनै �यि�ले नाफा न�लने उ�े�यले 

�थापना गरेको साव�ज�नक वा �नजी गठु� स�झनपुछ�। 

(थ)“आधारभतू िश�ा उि�ण� पर��ा” भ�ाले आधारभूत तहको अ��यमा हनेु पर��ा स�झनपुछ�। 

(द)“अनमु�त” भ�ाले नेपाल सरकार वा  ufpFkflnsfaf6  �थायी �वीकृ�त र सहायता �दान 

ग�रनसकेको कुनै तो�कएको ठाँउ वा �े�मा �व�ालय खो�न वा क�ा थप गन� �दएको 

अ�थायी �वीकृ�तलाई जनाउँछ । 

(ध)“�वीकृ�त” भ�ाले तो�कए बमोिजमको शत� परुा गरेको �व�ालयलाई नेपाल सरकार वा 

ufpFkflnsfn] �दएको �थायी �वीकृ�तलाई जनाँउछ। 

(न)“�थायी आवासीय अनमु�त” भ�ाले �वदेशी मलुकुले कुनै शत� तोक� वा सो मलुकुमा �थायी �पले 

बसोबास गन� पाउने गर� नेपाल� नाग�रकलाई उपल�ध गराएको डाइभ�स�ट� इ�म��ेट 

�भसा(�ड.�भ.), परमाने�ट रेिजडे�ट �भसा(�प.आर.) वा ��न काड� स�झनपुछ� र सो श�दले 

नेपाल� नाग�रकलाई �वदेशमा �थायी �पमा बसोबास गन� �दइएको जनुसकैु नामको �थायी 

आवासीय अनमु�तलाई समेत जनाउँछ। 

(प) “आयोग” भ�ाले िश�क सेवा आयोग स�झनपुछ�। 

 

३. �व�ालय खो�न अनमु�त �लनपुन�: (१)कुनै नेपाल� नाग�रकले  �व�ालय खो�न चाहेमा तो�कएको 

�ववरण खलुाई ufpFkflnsfdf �नवेदन �दनपुन�छ। 

 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेमा तो�कएको अ�धकार�ले आव�यक जाचँबझु गन�छ 

र जाँचबझु गदा� �व�ालय खो�न अनमु�त �दन मना�सब देिखएमा तो�कएको शत� ब�देज पालना गन� 

गर� अनमु�त �दनेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम अनमु�त �लई स�ालन भएको �व�ालयले तो�कएको शत� ब�देज 

पालना गरेको देिखएमा तो�कएको अ�धकार�ले �वीकृ�त �दान गन�छ।  

 

(४) यस स�वि�ध अ�य �यव�था तो�कए ब�मिजम हनेुछ। 

 

४. �व�ालयको स�ालन: �व�ालयको स�ालन तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

५.  िश�ाको मा�यम:(१)�व�ालयमा िश�ाको मा�यम नपेाल� भाषा, अं�जेी भाषा वा दवैु भाषा हनेुछ। 

(२) �ाथ�मक िश�ा मातभृाषामा �दन स�कनेछ। 

(३) भाषा �वषय अ�ययन गराउँदा िश�ाको मा�यम सोह� भाषा हनु स�नछे। 

(४) अ�नवाय� अं�जेी �वषय अ�ययन गराउँदा अं�जेी भाषामा नै गराउन ुपन�छ।  

 

६. �व�ालयको पा��म र पा�प�ुतक:(१) �व�ालयले नेपाल सरकार�ारा �वीकृत पा��म र 

पा�प�ुतक लागू गनु�पछ�। 

 

(२)ufpFkflnsfsfn] आ�नो �े��भ� तो�कए बमोिजम �थानीय पा��म �नमा�ण गर� 

काया��वयन गन� उपदफा (१) ले बाधा पयुा�एको मा�नने छैन। 

 

७. ufpF िश�ा स�म�त: (१) ufpFपा�लका �भ�का �व�ालयको रेखदेख र �यव�थापन गन� काम समेतका 

ला�ग ufpF िश�ा स�म�त रहनेछ। 

 

(२)ufpF िश�ा स�म�तको गठन तथा काम, कत��य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

८.  वडा िश�ा स�म�त: (१)ufpFkflnsf�भ�का वडाका �व�ालयह�को रेखदेख र �यव�थापन गन�का 

��येक वडामा वडा िश�ा स�म�त रहनेछ। 

 

(२) वडा िश�ा स�म�तको गठन तथा काम, कत��य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

९. पर��ा स�ालन तथा सम�वय स�म�त: (१)ufpFkflnsf �व�ालयह�मा पर��ा स�ालन तथा 

सम�वयका ला�ग एक पर��ा स�ालन तथा सम�वय स�म�त रहनेछ। 

 

(२)पर��ा स�ालन तथा सम�वय स�म�तको गठन र काम, कत��य तथा अ�धकार तो�कए 

बमोिजम हनेुछ। 

 

(३) आधारभूत तहको अ��यमा स�ालन हनेु पर��ा उप�नयम (१) बमोिजमको स�म�तले 

स�ालन गन�छ। 
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१०. �व�ालय �यव�थापन स�म�त: (१) सामदुा�यक तथा सं�थागत �व�ालयको स�ालन, रेखदेख र 

�यव�थापन गन�का ला�ग ��येक �व�ालयमा एक �व�ालय �य�थापन स�म�त रहनेछ। 

 

(२) �व�ालय �यव�थापन स�म�तको गठन तथा काम, कत��य र अ�धकार तो�कए बमोिजम 

हनेुछ। 

 

११. ufpFपा�लकाले �नद�शन �दन स�ने:(१) ufpFkflnsfले आव�यकता अनसुार ufpFिश�ा स�म�त र 

�व�ालय �यव�थापन स�म�तलाई �नद�शन �दन स�नेछ। 

 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नद�शनको पालना गनु� ufpF िश�ा स�म�त र ��येक �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तको कत��य हनेुछ। 

 

१२. नगर िश�ा कोष: (१) ufpFkflnsfdf एउटा ufpF िश�ा कोष �थापना हनुेछ, जसमा देहायका 

रकमह� रहनेछन:- 

 

  (क) नेपाल सरकार/�देश सरकारबाट �ा� अनदुान 

  (ख) िज�ला सम�वय स�म�तबाट �ा� अनदुान 

  (ग) िश�ा करबाट उठेको रकम 

  (घ) च�दाबाट उठेको रकम 

  (ङ) अ�य �ोतबाट �ा� रकम। 

 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको स�ालन तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको लेखा पर��ण तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

१३. ufpFkflnsfn] �व�ालय सान�, गा�न, नाम प�रवत�न गन� वा ब�द गन� स�न:ेufpFkflnsf वा 

तो�कएको अ�धकार�ले ufpF िश�ा स�म�तको राय �लई स�ालन भइरहेका कुनै �व�ालयलाई एक 

�थानबाट अक� �थानमा सान� वा दईु वा दईु भ�दा बढ� �व�ालयलाई गाभी एउटा �व�ालय कायम 

गन� वा �व�ालयको नाम प�रवत�न गन� वा �व�ालय ब�द गन� वा तो�कएको ठाउँ वा ��ेमा 

�व�ालय खो�न वा �व�ालय क�ा थप गर� स�ालन गन� अनमु�त वा �वीकृ�त �दन स�नेछ। 

 

१४. �व�ालयको स�प�त: (१) सामदुा�यक �व�ालयको हकभोगमा रहेको स�प�त साव�ज�नक स�प�त 

मा�ननेछ। 

 

(२) शैि�क गठु� अ�तग�त स�ा�लत सं�थागत �व�ालयको स�प�त सोह� �व�ालयको नाममा 

रहनेछ। 

 



5 

(३) क�प�न अ�तग�त स�ा�लत सं�थागत �व�ालयको स�प�त सोह� क�प�नको नाममा 

रहनेछ। 

 

१५. �व�ालयलाई छुट र स�ुवधा: �च�लत काननुमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न सामदुा�यक 

�व�ालय र शैि�क गठु�को �पमा स�ा�लत सं�थागत �व�ालयको नाममा जनुसकैु �लखत पा�रत 

गदा� रिज�ेशन द�तरु ला�नेछैन। 

 

१६. �व�ालयको वग�करण: �व�ालयलाई तो�कएको आधारमा वग�करण ग�रनेछ। 

 

१७. �व�ालयलाई सरुि�त र शाि�तपूण� ��ेको �पमा कायम गनु� पन�: �व�ालयमा �वत�� र भयर�हत 

�पमा अ�ययन अ�यापन गन� वातावरण �सज�ना गन� तथा �व�ालय हाता �भ� कुनै प�न 

�क�समको अवाि�छत ��याकलाप र दलगत ग�त�व�ध हनु न�दने गर� �व�ालयलाई सरुि�त र 

शाि�तपूण� �े� कायम गनु�पन�छ । 

 

१८. श�ुक स�ब�धी �यव�था: (१) नेपाल सरकार वा ufpFkflnsfn] �न:श�ुक िश�ा घोषणा गरेको 

�व�ालय िश�ाका ला�ग सामदुा�यक �व�ालयले �व�ाथ�को नाममा कुनै �क�समको श�ुक �लन 

पाउने छैन । 

 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न कुनै अ�भभावकले आ�नो इ�छाले 

सामदुा�यक �व�ालयलाई �दएको दान, उपहार, च�दा वा सहयोग �लन स�कनेछ । 

 

(३) सबै बालबा�लकालाई आधारभतू तहस�मको िश�ा अ�नवाय� र �नश�ुक तथा मा�य�मक 

तहस�म �नश�ुक िश�ा �दान गन�को ला�ग नेपाल सरकार वा ufpFkflnsfn] आव�यक �ोतको 

�यव�था गन�छ । 

 

१९.िश�क महासंघ, िश�क तथा कम�चार�को पद�य आचरण र अ�य �यव�था: (१) सामदुा�यक 

�व�ालयका िश�क तथा कम�चार�ह�को पेशागत हक �हतको स�ब�धमा काय� गन� ufpFkflnsfdf 

एक िश�क महासंघ रहनेछ। 

 

(२)  िश�क महासंघको गठन तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

(३) देहायका अव�थामा िश�क वा कम�चार�लाई पदबाट हटाइने छ। 

 

 (क)  पद�य दा�य�व परुा नगरेमा, 

 

   (ख)  �बना सूचना लगातार प�� �दन भ�दा बढ� समय �व�ालयमा अनपुि�थत भएमा, 

   (ग)  �व�ालयमा मादक पदाथ� सेवन गर� आएको कुरा �मािणत भएमा, 
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   (घ)  नै�तक पतन देिखने कुनै फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, 

   (ङ)  सामदुा�यक �व�ालयका िश�क वा कम�चार�ले काया�लय समयमा अ�य� अ�यापन वा 

काम गरेमा वा अ�य कुनै �यावसा�यक ��याकलाप स�ालन गरेमा, 

  (च)  िश�क वा कम�चार� राजनी�तक दलको काय�का�रणी स�म�तको सद�य रहेको पाइएमा। 

 

२०. �थायी आवासीय अनमु�त �लन नहनेु: सामदुा�यक �व�ालयमा काय�रत िश�क वा कम�चार�ले �थायी 

आवासीय अनमु�त �लन वा �य�तो अनमु�त �ा� गन�को ला�ग आवेदन �दन हदैुन।यो दफा �ार�भ 

हनु ु अिघ कसैले �थायी आवासीय अनमु�त �लएको भए वा �य�तो अनमु�त �ा� गन�का ला�ग 

�नवेदन �दएको भए �य�तो िश�क वा कम�चार�लाई भ�व�यमा अयो�य ठह�रने गर� सेवाबाट 

बखा��त ग�रनेछ। 

 

२१. शैि�क यो�यता: �व�ालय िश�कको ला�ग चा�हने शैि�क यो�यता तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

 

२२. िश�क �व�ाथ�को अनपुात �मलाउन ुपन�:ufpF िश�ा स�म�तले ��येक �व�ालयमा �नय�मत अ�ययन 

गन� �व�ाथ� सं�या र �वषयका आधारमा तो�कए बमोिजम �व�ाथ� तथा िश�कको अनपुात कायम 

गनु� पन�छ। 

 

२३. बालबा�लकालाई �न�काशन गन�, शार��रक र मान�सक द�ुय�वहार गन� नहनेु: (१) कुनै प�न 

बालबा�लकालाई �व�ालयबाट �न�काशन गन� पाइने छैन। 

 

(२) �व�ालयमा अ�ययनरत बालबा�लकालाई शार��रक वा मान�सक यातना �दन वा 

द�ुय�वहार गन� पाइने छैन। 

 

२४. िश�कको स�वा:(१) स�वा हनु चाहन े िश�कले तो�कए बमोिजमको फाराम ufpFkflnsfdf 

�नवेदन �दनपुन�छ। 

 

(२) िश�कको स�वा स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

२५. तलब भ�ा नपाउने र सेवा अव�ध गणना नहनु:े �नयमानसुार �वदा �वीकृत गराई वसेको अव�थामा 

बाहेक �व�ालयमा अनपुि�थत रहेको िश�कले अनपुि�थत अव�धको तलव भ�ा पाउने छैन र 

�य�तो अव�ध �नजको सेवा अव�धमा गणना हनेु छैन। 

 

२६. अ�यापन अनमु�त प� �लनपुन�: आयोगबाट अ�यापन अनमु�त प� न�लई कसैले प�न �व�ालयमा 

िश�ण गन� पाउने छैन। 
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२७. �व�ालय कोष: (१) ��येक �व�ालयमा एउटा �व�ालय कोष रहनेछ, जसमा देहायका रकमह� 

रहनेछन:- 

 

  (क)नेपाल सरकार/�देश सरकारबाट �ा� अनदुान 

  (ख)िज�ला सम�वय स�म�तबाट �ा� अनदुान 

  (ग)ufpF िश�ा कोषबाट �ा� अनदुान 

  (घ)श�ुकबाट �ा� अनदुान 

  (ङ)च�दा वा दान दात�यबाट �ा� अनदुान 

  (च)अ�य �ोतबाट �ा� अनदुान 

 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको स�ालन र लेखापर��ण तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

२८. अनमु�त न�लई शैि�क परामश� सेवा, ��ज कोष� काय��म वा िश�ण कोष� स�ालन गन� नहनेु: (१) 

कसैले प�न ufpFkflnsfबाट अनमु�त न�लई शैि�क परामश� सेवा, ��ज कोष�, भाषा िश�ण क�ा 

वा पूव�तयार� क�ा र �सुन वा कोिच� से�टर स�ालन गन� पाउने छैन। 

 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शैि�क काय��म स�ालनको अनमु�त �लने स�ब�धी 

�यव�था तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

 

२९. �ारि�भक बाल�वकास िश�ा: (१) �ारि�भक बाल�वकास िश�ाको स�ालन तथा �यव�थापन 

तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

 

(२) ufpFkflnsfn] �ारि�भक बाल�वकास के��लाई तो�कए बमोिजम अनदुान �दन स�नेछ। 

 

३०. अनौपचा�रक िश�ा:ufpFkflnsfn] �थानीय आव�यकताको आधारमा अनौपचा�रक िश�ा, �वशेष 

िश�ा, �नर�तर �सकाई, दूर िश�ा तथा समावेशी िश�ाका काय��मह� स�ालन गन� स�नेछ। 

 

३१. सामदुा�यक �सकाइ के�� स�ालन गन� स�ने:ufpFkflnsfले समदुायमा सा�रता, �सप �वकास, 

आयआज�न तथा �सपमूलक काय��म स�ालनका ला�ग तो�कए बमोिजम सामदुा�यक �सकाइ 

के�� स�ालन गन� स�नेछ। 

 

३२. �ग�त �ववरण बझुाउन ुपन�: सं�थागत �व�ालयले ��येक वष� तो�कए बमोिजमका �ववरण स�हतको 

�ग�त �ववरण ufpFkflnsfdf बझुाउन ुपन�छ। 

 

३३. द�ड र सजाय: (१) कसैले �व�ालयको स�प�त �हना�मना गरेमा वा नो�सान गरेमा �य�तो 

�यि�लाई म�ुा हेन� अ�धकार�ले �बगो असलु गर� ज�रवाना गन� स�नेछ। 
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(२) कसैले देहायका काय� गरेमा, गन� लगाएमा वा सो काय� गन� सहयोग पयुा�एमा �य�तो 

�यि�लाई कसरुको मा�ा हेर� एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना वा छ म�हनास�म कैद वा दवैु 

सजाय हनेुछ। 

 

(क) ��प�को गोप�नयता भ� गरेमा, 

(ख) उ�रपिु�तका पर��ण गदा� लापरवाह� वा गैरिज�मेवार�पूण� काय� गरेमा, 

(ग) पर��ा के��मा स�बि�धत पदा�धकार�को ि�वकृ�त वेगर �वेश गन� �य� गरेमा वा �वेश 

गरेमा वा पर��ा के�� �नय��णमा �लई अमया��दत काय� गरेमा, 

(घ) पर��ाफल �काशनमा अ�नय�मतता गरेमा, 

(ङ) अ�को तफ� बाट पर��ा �दएमा, 

(च) पर��ाको मया�दा भ� हनुे अ� कुनै काय� गरेमा, 

(छ) �व�ाथ� भना� गदा� दान, उपहार वा कुनै रकम �लएमा, 

(ज) अनमु�त न�लई कुनै शैि�क काय��म, शैि�क परामश� सेवा, ��ज कोष�, भाषा िश�ण क�ा 

तथा पूव�तयार� क�ा स�ालन गरेमा। 

 

३४. अदालतको आदेशबाट पनुब�हाल� हनु स�ने: �वभागीय सजाय भई नोकर�बाट हटाइएको वा 

बरखा�त भएको िश�क अदालतको आदेश वा फैसलाबमोिजम मा� नोकर�मा पनुब�हाल� हनु 

स�नेछ। 

 

३५. म�ुा हेन� अ�धकार�:(१) दफा ३३ बमोिजम सजाय हनेु कसरु स�ब�धीम�ुामा कारवाह� र �कनारा 

गन� अ�धकार �थानीय �या�यक स�म�तलाई हनेुछ। 

 

(२) यस ऐन बमोिजम कारवाह� तथा सजाय हनेु म�ुामा अनसु�धान तथा तह�ककात गन� 

अ�धकार�ले स�बि�धत सरकार� वक�ल काया�लयको परामश� तथा सहयोग �लन स�नेछ।  

 

३६. दरब�द� �सज�ना गन� स�न:े नेपाल सरकार�ारा �वीकृत दरब�द� नभएका र दरब�द� अपगु भएका 

�व�ालयका ला�ग ufpFkflnsfn] आव�यकता अनसुार�नि�त समयका ला�ग करार िश�क तथा 

कम�चार� पद �सज�ना गन� स�नेछ। 

 

३७. �नयम बनाउन ेअ�धकार: यस ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� ufpF काय�पा�लकाले �नयम बनाउन 

स�नेछ। 

 

३८. �नद�िशका तथा काय��व�ध बनाउन स�न:े यस ऐनको काया��वयनका ला�गufpFkflnsfको िश�ा हेन� 

�नकायले आव�यक �नद�िशका तथा काय��व�ध बनाई लागू गन� स�नेछ। 
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३९. बाधा अ�काउ हटाउने अ�धकार: यस ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� कुनै बाधा अ�काउ परेमा 

ufpFkflnsfn] �य�तो बाधा अ�काउ हटाउन आदेश जार� गन� स�नेछ,�य�तो आदेश यसै ऐनमा 

परे सरह मा�ननेछ। 

 

४०. बचाउ र लागू नहनेु: (१) यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेका �नयममा लेिखएज�त कुरामा सोह� 

बमोिजम र नलेिखएको कुरामा �च�लत नेपाल काननु बमोिजम हनेुछ। 

 

(२) यस ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले प�न �व�ालयको स�प�त �हना�मना गरेको कसूरमा 

��ाचार �नवारण ऐन, २०१७ अ�तग�त कारबाह� चलाउन बाधा पन� छैन। 

 

(३) यस ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाह� सं�वधानसंग बािझएको हकमा बािझएका 

दफाह� �वत: �नि��य हनेुछन। 

*** 




