ऐन नम्बर ……

मुसिकोट नगरपासिकाको शिक्षा ऐन, २०७४
नेपािको िं विधान, २०७२ को धारा २२१, अनुिूची ८ को िूची नं. ८ तथा स्थानीय िरकार िञ्चािन
ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनुिार आधारभूत र माध्यसमक शिक्षाको व्यिस्था गनन बनेको ऐन ।
प्रस्तािना : राविय विकािको िासग आिश्यक जनिशि तयार गनन िं घीय िोकताशरिक गणतरिात्मक
व्यिस्थाअनुकूि ििनिाधारण जनताको िदाचार, शिष्टाचार र नैसतकता कायम गनन, मुसिकोट नगरपासिका
सभि स्थापना हुने तथा स्थापना भई िञ्चािन भइरहेका विद्याियहरुको प्रभािकारी व्यिस्थापन गदै
िैशक्षक गुणस्तर िुधार गरी जीिनोपयोगी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गनन िाञ्छनीय भएकािे , मुसिकोट
नगरपासिकाको नगर िभािे यो ऐन बनाएको छ।

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यि ऐनको नाम मुसिकोट नगरपासिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ रहे को
छ।
(२) यो ऐन मुसिकोट नगरपासिकाभर िागू हुनेछ।
(३) यो ऐन तुरुरत प्रारम्भ हुनेछ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रिं गिे अको अथन निागेमा यि ऐनमा,
(क) “प्रारशम्भक बािविकाि शिक्षा” भन्नािे चार िषन उमेर पूरा गरे का बािबासिकािाई एक िषनमा
ददइने शिक्षा िम्झनुपछन।
(ख) “प्राथसमक शिक्षा” भन्नािे कक्षा एक दे शख कक्षा पााँचिम्म ददइने शिक्षा िम्झनुपछन।
(ग) “आधारभूत शिक्षा” भन्नािे प्रारशम्भक बािविकाि शिक्षा दे शख कक्षा आठिम्म ददइने शिक्षा
िम्झनुपछन।
(घ) “माध्यसमक शिक्षा” भन्नािे कक्षा नौ दे शख कक्षा बाह्रिम्म ददइने शिक्षा िम्झनुपछन।
(ङ) “वििेष शिक्षा” भन्नािे दृवष्टविहीन, बवहरा, अवटज्म, बौविक अपांगता, िुस्त श्रिण िा असत अिि
िारीररक अपांगता भएका बािबासिकािाई छु ट्टै िमूहमा राखी वििेष प्रकार र सनशित
माध्यमबाट ददइने शिक्षा िम्झनुपछन।
(च) “िभा” भन्नािे मुसिकोट नगरपासिकाको नगरिभािाई िम्झनुपछन।
(छ) “नगरपासिका” भन्नािे मुसिकोट नगर कायनपासिका िम्झनुपछन।
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(ज) “िामुदावयक विद्यािय” भन्नािे नेपाि िरकारबाट सनयसमत रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमसत
िा स्िीकृसत प्राप्त विद्यािय िम्झनुपछन।
(झ) “िं स्थागत विद्यािय” भन्नािे नेपाि िरकारबाट सनयमत रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमसत िा
स्िीकृसत प्राप्त विद्यािय िम्झनुपछन।
(ञ) “आधारभूत विद्यािय” भन्नािे प्रारशम्भक बािविकाि शिक्षा दे शख कक्षा आठ िम्म शिक्षा ददने
विद्यािय िम्झनुपछन।
(ट) “विद्यािय शिक्षा” भन्नािे आधारभूत र माध्यसमक शिक्षा िम्झनुपछन।
(ठ) “विद्यािय” भन्नािे िामुदावयक िा िं स्थागत विद्यािय िम्झनुपछन।
(ड) “शिक्षक” भन्नािे विद्याियको अध्यापक िम्झनुपछन र िो िव्दिे प्रधानाध्यापक िमेतिाई
जनाउाँछ।
(ढ)

“कमनचारी”

भन्नािे

िामुदावयक

विद्याियमा

कायनरत

शिक्षक

बाहे कका

अरय

कमनचारी

िम्झनुपछन।
(ण) “तोवकएको िा तोवकए बमोशजम” भन्नािे यि ऐन अरतगनत बनेको सनयममा तोवकएको िा तोवकए
बमोशजम िम्झनुपछन।
(त) “िैशक्षक गुठी” भन्नािे विद्यािय िञ्चािन गननको िासग कुनै व्यशििे नाफा नसिने उद्देश्यिे
स्थापना गरे को िािनजसनक िा सनजी गुठी िम्झनुपछन ।
(थ) “आधारभूत शिक्षा उशिणन परीक्षा” भन्नािे आधारभूत तहको अरत्यमा हुने परीक्षा िम्झनुपछन।
(द) “अनुमसत” भन्नािे नेपाि िरकार िा नगरपासिकािे स्थायी स्िीकृसत र िहायता प्रदान
गररनिकेको कुनै तोवकएको ठााँउ िा क्षेिमा विद्यािय खोल्न िा कक्षा थप गनन ददएको
अस्थायी स्िीकृसतिाई जनााँउछ ।
(ध) “स्िीकृसत” भन्नािे तोवकए बमोशजमको ितन पुरा गरे को विद्याियिाई नेपाि िरकार िा
नगरपासिकािे ददएको स्थायी स्िीकृसतिाई जनााँउछ।
ु िे कुनै ितन तोकी िा िो मुिक
ु मा स्थायी
(न) “स्थायी आिािीय अनुमसत” भन्नािे विदे िी मुिक
रुपिे बिोबाि गनन पाउने गरी नेपािी नागररकिाई उपिब्ध गराएको डाइभसिनटी इसमग्रेरट
सभिा (सड.सभ.), परमानेरट रे शजडे रट सभिा (वप.आर.) िा सग्रन काडन िम्झनुपछन र िो िब्दिे
नेपािी नागररकिाई विदे िमा स्थायी रुपमा बिोबाि गनन ददइएको जुनिुकै नामको स्थायी
आिािीय अनुमसतिाई िमेत जनाउाँछ।
(प)

“आयोग” भन्नािे शिक्षक िेिा आयोग िम्झनुपछन।

३. विद्यािय खोल्न अनुमसत सिनुपने: (१)कुनै नेपािी नागररकिे
वििरण खुिाई नगरपासिकामा सनिेदन ददनुपनेछ।
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विद्यािय खोल्न चाहे मा तोवकएको

(२) उपदफा (१) बमोशजम सनिेदन परे मा तोवकएको असधकारीिे आिश्यक जााँचबुझ गनेछ
र जााँचबुझ गदान विद्यािय खोल्न अनुमसत ददन मनासिब दे शखएमा तोवकएको ितन बरदे ज पािना गने
गरी अनुमसत ददनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम अनुमसत सिई िञ्चािन भएको विद्याियिे तोवकएको ितन बरदे ज
पािना गरे को दे शखएमा तोवकएको असधकारीिे स्िीकृसत प्रदान गनेछ।
(४) यि िम्िशरध अरय व्यिस्था तोवकए बसमशजम हुनेछ।
४. विद्याियको िञ्चािन : विद्याियको िञ्चािन तोवकए बमोशजम हुनेछ।
५. शिक्षाको माध्यम : (१) विद्याियमा शिक्षाको माध्यम नेपािी भाषा, अं ग्रज
े ी भाषा िा दुिै भाषा
हुनेछ।
(२) प्राथसमक शिक्षा मातृभाषामा ददन िवकनेछ।
(३) भाषा विषय अध्ययन गराउाँदा शिक्षाको माध्यम िोही भाषा हुन िक्नेछ।
(४) असनिायन अंग्रज
े ी विषय अध्ययन गराउाँदा अं ग्रज
े ी भाषामा नै गराउनु पनेछ।
६. विद्याियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक : (१) विद्याियिे नेपाि िरकारद्वारा स्िीकृत पाठ्यक्रम र
पाठ्यपुस्तक िागू गनुप
न छन।
(२) नगरपासिकािे आफ्नो क्षेिसभि तोवकए बमोशजम स्थानीय पाठ्यक्रम सनमानण गरी
कायानरियन गनन उपदफा (१) िे बाधा पुयानएको मासनने छै न।
७. नगर शिक्षा िसमसत : (१) नगरपासिका सभिका विद्याियको रे खदे ख र व्यिस्थापन गने काम
िमेतका िासग एक नगर शिक्षा िसमसत रहनेछ।
(२) नगर शिक्षा िसमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार तोवकए बमोशजम हुनेछ।
८.

िडा शिक्षा िसमसत : (१) नगरपासिका सभिका िडाका विद्याियहरुको रे खदे ख र व्यिस्थापन
गननका प्रत्येक िडामा िडा शिक्षा िसमसत रहनेछ।
(२) िडा शिक्षा िसमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार तोवकए बमोशजम हुनेछ।

९. परीक्षा िञ्चािन तथा िमरिय िसमसत : (१) नगरपासिकाका विद्याियहरुमा परीक्षा िञ्चािन तथा
िमरियका िासग एक परीक्षा िञ्चािन तथा िमरिय िसमसत रहनेछ।
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(२) परीक्षा िञ्चािन तथा िमरिय िसमसतको गठन र काम, कतनव्य तथा असधकार तोवकए
बमोशजम हुनेछ।
(३) आधारभूत तहको अरत्यमा िञ्चािन हुने परीक्षा उपसनयम (१) बमोशजमको िसमसतिे
िञ्चािन गनेछ।
१०. विद्यािय व्यिस्थापन िसमसत : (१) िामुदावयक तथा िं स्थागत विद्याियको िञ्चािन, रे खदे ख र
व्यिस्थापन गननका िासग प्रत्येक विद्याियमा एक विद्यािय व्यस्थापन िसमसत रहनेछ।
(२) विद्यािय व्यिस्थापन िसमसतको गठन तथा काम, कतनव्य र असधकार तोवकए बमोशजम
हुनेछ।
११. नगरपासिकािे सनदे िन ददन िक्ने : (१) नगरपासिकािे आिश्यकता अनुिार नगर शिक्षा िसमसत र
विद्यािय व्यिस्थापन िसमसतिाई सनदे िन ददन िक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको सनदे िनको पािना गनुन नगर शिक्षा िसमसत र प्रत्येक विद्यािय
व्यिस्थापन िसमसतको कतनव्य हुनेछ।
१२. नगर शिक्षा कोष: (१) नगरपासिकामा एउटा नगर शिक्षा कोष स्थापना हुनेछ, जिमा दे हायका
रकमहरु रहनेछन:(क) नेपाि िरकार/प्रदे ि िरकारबाट प्राप्त अनुदान
(ख) शजल्िा िमरिय िसमसतबाट प्राप्त अनुदान
(ग) शिक्षा करबाट उठे को रकम
(घ) चरदाबाट उठे को रकम
(ङ) अरय स्रोतबाट प्राप्त रकम।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको िञ्चािन तोवकए बमोशजम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको िेखा परीक्षण तोवकए बमोशजम हुनेछ।
१३. नगरपासिकािे विद्यािय िानन, गाभ्न, नाम पररितनन गनन िा बरद गनन िक्ने : नगरपासिका िा
तोवकएको असधकारीिे नगर शिक्षा िसमसतको राय सिई िञ्चािन भइरहे का कुनै विद्याियिाई एक
स्थानबाट अको स्थानमा िानन िा दुई िा दुई भरदा बढी विद्याियिाई गाभी एउटा विद्यािय कायम
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गनन िा विद्याियको नाम पररितनन गनन िा विद्यािय बरद गनन िा तोवकएको ठााँउ िा क्षेिमा
विद्यािय खोल्न िा विद्यािय कक्षा थप गरी िञ्चािन गनन अनुमसत िा स्िीकृसत ददन िक्नेछ।
१४. विद्याियको िम्पसत : (१) िामुदावयक विद्याियको हकभोगमा रहे को िम्पसत िािनजसनक िम्पसत
मासननेछ।
(२) िैशक्षक गुठी अरतगनत िञ्चासित िं स्थागत विद्याियको िम्पसत िोही विद्याियको नाममा
रहनेछ।
(३) कम्पसन अरतगनत िञ्चासित िं स्थागत विद्याियको िम्पसत िोही कम्पसनको नाममा
रहनेछ।
१५. विद्याियिाई छु ट र िुविधा : प्रचसित कानुनमा जुनिुकै कुरा िे शखएको भएतापसन िामुदावयक
विद्यािय र िैशक्षक गुठीको रुपमा िञ्चासित िं स्थागत विद्याियको नाममा जुनिुकै सिखत पाररत
गदान रशजिेिन दस्तुर िाग्नेछैन।
१६. विद्याियको िगीकरण : विद्याियिाई तोवकएको आधारमा िगीकरण गररनेछ।
१७. विद्याियिाई िुरशक्षत र िाशरतपूणन क्षेिको रुपमा कायम गनुन पने : विद्याियमा स्ितरि र भयरवहत
रुपमा अध्ययन अध्यापन गने िातािरण सिजनना गनन तथा विद्यािय हाता सभि कुनै पसन
वकसिमको अिाशरछत वक्रयाकिाप र दिगत गसतविसध हुन नददने गरी विद्याियिाई िुरशक्षत र
िाशरतपूणन क्षेि कायम गनुप
न नेछ ।
१८. िुल्क िम्बरधी व्यिस्था : (१) नेपाि िरकार िा नगरपासिकािे सन:िुल्क शिक्षा घोषणा गरे को
विद्यािय शिक्षाका िासग िामुदावयक विद्याियिे विद्याथीको नाममा कुनै वकसिमको िुल्क सिन
पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनिुकै कुरा िे शखएको भएतापसन कुनै असभभािकिे आफ्नो इच्छािे
िामुदावयक विद्याियिाई ददएको दान, उपहार, चरदा िा िहयोग सिन िवकनेछ ।
(३) िबै बािबासिकािाई आधारभूत तहिम्मको शिक्षा असनिायन र सनिुल्क तथा माध्यसमक
तहिम्म सनिुल्क शिक्षा प्रदान गननको िासग नेपाि िरकार िा नगरपासिकािे आिश्यक स्रोतको
व्यिस्था गनेछ ।
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१९. शिक्षक महािंघ, शिक्षक तथा कमनचारीको पदीय आचरण र अरय व्यिस्था : (१) िामुदावयक
विद्याियका शिक्षक तथा कमनचारीहरुको पेिागत हक वहतको िम्बरधमा कायन गनन नगरपासिकामा
एक शिक्षक महािं घ रहनेछ।
(२)

शिक्षक महािं घको गठन तोवकए बमोशजम हुनेछ।

(३)

दे हायका अिस्थामा शिक्षक िा कमनचारीिाई पदबाट हटाइने छ।

(क)

पदीय दावयत्ि पुरा नगरे मा,

(ख)

सबना िूचना िगातार परर ददन भरदा बढी िमय विद्याियमा अनुपशस्थत भएमा,

(ग)

विद्याियमा मादक पदाथन िेिन गरी आएको कुरा प्रमाशणत भएमा,

(घ)

नैसतक पतन दे शखने कुनै फौजदारी असभयोगमा अदाितबाट िजाय पाएमा,

(ङ)

िामुदावयक विद्याियका शिक्षक िा कमनचारीिे कायानिय िमयमा अरयि अध्यापन िा
काम गरे मा िा अरय कुनै व्याििावयक वक्रयाकिाप िञ्चािन गरे मा,

(च)

शिक्षक िा कमनचारी राजनीसतक दिको कायनकाररणी िसमसतको िदस्य रहे को पाइएमा।

२०. स्थायी आिािीय अनुमसत सिन नहुने : िामुदावयक विद्याियमा कायनरत शिक्षक िा कमनचारीिे
स्थायी आिािीय अनुमसत सिन िा त्यस्तो अनुमसत प्राप्त गननको िासग आिेदन ददन हुदैन । यो
दफा प्रारम्भ हुन ु अशघ किै िे स्थायी आिािीय अनुमसत सिएको भए िा त्यस्तो अनुमसत प्राप्त
गननका िासग सनिेदन ददएको भए त्यस्तो शिक्षक िा कमनचारीिाई भविष्यमा अयोग्य ठहररने गरी
िेिाबाट बखानस्त गररनेछ।
२१. िैशक्षक योग्यता : विद्यािय शिक्षकको िासग चावहने िैशक्षक योग्यता तोवकए बमोशजम हुनेछ।
२२. शिक्षक विद्याथीको अनुपात समिाउनु पने : नगर शिक्षा िसमसतिे प्रत्येक विद्याियमा सनयसमत
अध्ययन गने विद्याथी िं ख्या र विषयका आधारमा तोवकए बमोशजम विद्याथी तथा शिक्षकको
अनुपात कायम गनुन पनेछ।
२३. बािबासिकािाई सनष्कािन गनन, िारीररक र मानसिक दुव्यनिहार गनन नहुने : (१) कुनै पसन
बािबासिकािाई विद्याियबाट सनष्कािन गनन पाइने छै न।
(२) विद्याियमा अध्ययनरत बािबासिकािाई िारीररक िा मानसिक यातना ददन िा
दुव्यनिहार गनन पाइने छै न।
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२४. शिक्षकको िरुिा : (१) िरुिा हुन चाहने शिक्षकिे

तोवकए बमोशजमको फाराम भरी

नगरपासिकामा सनिेदन ददनुपनेछ।
(२) शिक्षकको िरुिा िम्बरधी अरय व्यिस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ।
२५. तिब भिा नपाउने र िेिा अिसध गणना नहुने : सनयमानुिार विदा स्िीकृत गराई ििेको अिस्थामा
बाहेक विद्याियमा अनुपशस्थत रहे को शिक्षकिे अनुपशस्थत अिसधको तिि भिा पाउने छै न र
त्यस्तो अिसध सनजको िेिा अिसधमा गणना हुने छै न।
२६. अध्यापन अनुमसत पि सिनुपने : आयोगबाट अध्यापन अनुमसत पि नसिई किै िे पसन विद्याियमा
शिक्षण गनन पाउने छै न।
२७. विद्यािय कोष : (१) प्रत्येक विद्याियमा एउटा विद्यािय कोष रहनेछ, जिमा दे हायका रकमहरु
रहनेछन :(क) नेपाि िरकार/प्रदे ि िरकारबाट प्राप्त अनुदान
(ख) शजल्िा िमरिय िसमसतबाट 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 िञ्चािन र िे खापरीक्षण तोवकए बमोशजम हुनेछ।
२८. अनुमसत नसिई िैशक्षक परामिन िेिा, विज कोषन कायनक्रम िा शिक्षण कोषन िञ्चािन गनन नहुने : (१)
किैिे पसन नगरपासिकाबाट अनुमसत नसिई िैशक्षक परामिन िेिा, विज कोषन, भाषा शिक्षण कक्षा
िा पूित
न यारी कक्षा र ट्युिन िा कोशचङ्ग िेरटर िञ्चािन गनन पाउने छै न।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको िैशक्षक कायनक्रम िञ्चािनको अनुमसत सिने िम्बरधी
व्यिस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ।
२९. प्रारशम्भक बािविकाि शिक्षा : (१) प्रारशम्भक बािविकाि शिक्षाको िञ्चािन तथा व्यिस्थापन
तोवकए बमोशजम हुनेछ।
(२) नगरपासिकािे प्रारशम्भक बािविकाि केररिाई तोवकए बमोशजम अनुदान ददन िक्नेछ।
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३०. अनौपचाररक शिक्षा : नगरपासिकािे स्थानीय आिश्यकताको आधारमा अनौपचाररक शिक्षा, वििेष
शिक्षा, सनररतर सिकाई, दूर शिक्षा तथा िमािेिी शिक्षाका कायनक्रमहरु िञ्चािन गनन िक्नेछ।
३१. िामुदावयक सिकाइ केरर िञ्चािन गनन िक्ने : नगरपासिकािे िमुदायमा िाक्षरता, सिप विकाि,
आयआजनन तथा सिपमूिक कायनक्रम िञ्चािनका िासग तोवकए बमोशजम िामुदावयक सिकाइ
केरर िञ्चािन गनन िक्नेछ।
३२. प्रगसत वििरण बुझाउनु पने : िंस्थागत विद्याियिे प्रत्येक िषन तोवकए बमोशजमका वििरण िवहतको
प्रगसत वििरण नगरपासिकामा बुझाउनु पनेछ।
३३. दण्ड र िजाय : (१) किै िे विद्याियको िम्पसत वहनासमना गरे मा िा नोक्िान गरे मा त्यस्तो
व्यशििाई मुद्दा हेने असधकारीिे सबगो अिुि गरी जररिाना गनन िक्नेछ।
(२) किैिे दे हायका कायन गरे मा, गनन िगाएमा िा िो कायन गनन िहयोग पुयानएमा त्यस्तो
व्यशििाई किुरको मािा हे री एक िाख रूपैयााँिम्म जररिाना िा छ मवहनािम्म कैद िा दुिै
िजाय हुनेछ।
(क) प्रश्नपिको गोपसनयता भङ्ग गरे मा,
(ख) उिरपुशस्तका परीक्षण गदान िापरिाही िा गैरशजम्मेिारीपूण न कायन गरे मा,
(ग) परीक्षा केररमा िम्बशरधत पदासधकारीको शस्िकृसत िेगर प्रिेि गनन प्रयत्न गरे मा िा प्रिेि
गरे मा िा परीक्षा केरर सनयरिणमा सिई अमयानददत कायन गरे मा,
(घ) परीक्षाफि प्रकािनमा असनयसमतता गरे मा,
(ङ) अरुको तफनबाट परीक्षा ददएमा,
(च) परीक्षाको मयानदा भङ्ग हुने अरु कुनै कायन गरे मा,
(छ) विद्याथी भनान गदान दान, उपहार िा कुनै रकम सिएमा,
(ज) अनुमसत नसिई कुनै िैशक्षक कायनक्रम, िैशक्षक परामिन िेिा, विज कोषन, भाषा शिक्षण कक्षा
तथा पूित
न यारी कक्षा िञ्चािन गरे मा ।
३४. अदाितको आदे िबाट पुनबनहािी हुन िक्ने : विभागीय िजाय भई नोकरीबाट हटाइएको िा
बरखास्त भएको शिक्षक अदाितको आदे ि िा फैििाबमोशजम माि नोकरीमा पुनबनहािी हुन
िक्नेछ।
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३५. मुद्दा हेने असधकारी : (१) दफा ३३ बमोशजम िजाय हुने किुर िम्बरधी मुद्दामा कारिाही र
वकनारा गने असधकार स्थानीय रयावयक िसमसतिाई हुनेछ।
(२) यि ऐन बमोशजम कारिाही तथा िजाय हुने मुद्दामा अनुिरधान तथा तहवककात गने
असधकारीिे िम्बशरधत िरकारी िकीि कायानियको परामिन तथा िहयोग सिन िक्नेछ।
३६. दरबरदी सिजनना गनन िक्ने : नेपाि िरकारद्वारा स्िीकृत दरबरदी नभएका र दरबरदी अपुग भएका
विद्याियका िासग नगरपासिकािे आिश्यकता अनुिार सनशित िमयका िासग करार शिक्षक तथा
कमनचारी पद सिजनना गनन िक्नेछ।
३७. सनयम बनाउने असधकार : यि ऐनको उद्देश्य कायानरियन गनन नगर कायन पासिकािे सनयम बनाउन
िक्नेछ।
३८. सनदे शिका तथा कायनविसध बनाउन िक्ने : यि ऐनको कायानरियनका िासग नगरपासिकाको शिक्षा
हेने सनकायिे आिश्यक सनदे शिका तथा कायनविसध बनाई िागू गनन िक्नेछ।
३९. बाधा अड्काउ हटाउने असधकार : यि ऐनको उद्देश्य कायानरियन गनन कुनै बाधा अड्काउ परे मा
नगरपासिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन आदे ि जारी गनन िक्नेछ, त्यस्तो आदे ि यिै ऐनमा
परे िरह मासननेछ।
४०. बचाउ र िागू नहुने : (१) यो ऐन िा यि ऐन अरतगनत बनेका सनयममा िे शखएजसत कुरामा िोही
बमोशजम र निे शखएको कुरामा प्रचसित नेपाि कानुन बमोशजम हुनेछ।
(२) यि ऐनमा िे शखएको कुनै कुरािे पसन विद्याियको िम्पसत वहनासमना गरे को किूरमा
भ्रष्टाचार सनिारण ऐन, २०१७ अरतगनत कारबाही चिाउन बाधा पने छै न।
(३) यि ऐनका कुनै दफा तथा उपदफाहरु िं विधानिं ग बाशझएको हकमा बाशझएका
दफाहरु स्ित: सनशष्क्रय हुनेछन।

***
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