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दपु्चेश्वर क्षेत्र ववकास कोषको व्यवस्था गनय बनेका ऐेन 

प्रस्तावना : श्री दपु्चेश्वर क्षेत्रको सरुक्षा सम्भार र ववकास गनय तथा 
सवयसाधारण जनताको सदाचार र सवुवधा कायम गनय दपु्चेश्वर क्षेत्र 
ववकास कोष सम्बन्धध व्यवस्था गनय वाञ्छलनयक भएकोिे 
दपु्चेश्वर गाउँ सभाबाट यो ऐेन बनाइएको छ । 

१ संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : 

१.१ यस ऐेन को नाम "दपु्चेश्वर क्षेत्र ववकास कोष ऐेन 
२०७४" रहेको छ । 

१.२ यो ऐेन स्थानीय राजपत्रमा प्रकान्शत पलछ िाग ुहनुे  

छ । 

२ पररभाषा : 

२.१ ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस ऐेनमा 

२.१.१ "दपु्चेश्वर क्षेत्र" दपु्चेश्वर क्षेत्रको सरुक्षा, 
सम्भार र ववकासके िालग दपु्चेश्वर गाउँपालिकािे 
तोवकएको सीमाक्षेत्रलभत्रको क्षेत्र सम्झन ुपदयछ । 



 

3 
 

२.१.२ "कोष" भन्नािे दफा ३ बमोन्जम स्थापना 
भएको दपु्चेश्वर क्षेत्र ववकास कोष सम्झन ुपछय । 

२.१.३................. 

२.१.४ "अध्यक्ष" भन्नािे कोषको अध्यक्ष सम्झन ु
पछय । 

2.1.५ “उपाध्यक्ष” भन्नािे कोषको उपाध्यक्ष 
सम्झन ुपछय । 

2.1.६ “सन्चव” भन्नािे कोषको सन्चव सम्झन ु 
पछय । 

2.1.७ “कोषाध्यक्ष” भन्नािे कोषको कोषाध्यक्ष 
सम्झन ुपछय । 

२.१.८ "पररषद्" कोष संचािको लनलमत्त दफा ८ 
बमोन्जम गठन भएको दपु्चेश्वर क्षेत्र ववकास कोषको 
सञ्चािक पररषद् सम्झन ुपछय । 

२.१.९ "गाउँपालिका" भन्नािे दपु्चेश्वर   
गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

२.१.१० "चधदा" भन्नािे कोषिाई सहयोग स्वरुप 
दातािे प्रदान गने नगद, न्जधसी र चि अचि सम्पन्त्त 
समेत सम्झन ुपछय । 
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२.१.११ "तोवकएको" वा "तोवकएबमोन्जम" भन्नािे 
यस ऐेन अधतगयत बनेको लनयममा तोवकएको वा 
तोवकएबमोन्जम सम्झन ुपछय । 

३ कोषको स्थापना : 

३.१ दपु्चेश्वर क्षेत्रको ववकासको िालग दपु्चेश्वर क्षते्र ववकास 
कोष नामको एक कोष स्थापना हनुेछ । 

३.२ कोषको कायायिय दपु्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं ६ मा 
हनुेछ । 

४ कोष स्वशालसत संस्था हनुे : 

४.१ कोष अववलछन्न उत्तरालधकारवािा स्वशालसत र संलगठत 
संस्था हनुेछ । 

४.२ कोषको सबै काम कारवाईको लनलमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप 
हनुेछ । 

४.३ कोषिे व्यन्ि सरह चि अचि सम्पन्त्त खररद गनय, 
प्राप्त गनय, उपभोग गनय, बेचववखन गनय वा आवश्यकतानसुार 
अधय वकलसमिे व्यवस्था गनय सक्नेछ । 

४.४ कोषिे व्यन्ि सरह नालिस उजूर र कोष उपर पलन 
सोही नामबाट नालिस उजूर िाग्न सक्नेछ । 
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५ संरक्षक : ........................ 

६ कोषको उदेश्य : 

६.१ कोषको उदे्दश्य देहाय बमोन्जम हनुेछ : 

६.१.१ देवादददेव दपु्चेश्वर महादेव दपु्चेश्वर क्षेत्र 
वहधद,ु बौद्ध समेतको उपासना केधर र सनातन 
तीथयस्थिका रुपमा रवहआएकोिे यस दपु्चेश्वर 
क्षेत्रिाई सोही बमोन्जम कायम गने, 

६.१.२ श्री दपु्चेश्वरको आदशय, गररमा एवं महत्व अनरुुप 
दपु्चेश्वर क्षेत्रको योजनावद्ध रुपमा सरुक्षा, सम्भार तथा 
ववकास गने, 

६.१.३ दपु्चेश्वर क्षेत्र प्रान्चन, ऐलतहालसक, धालमयक, 
साँस्कृलतक तथा राविय महत्वका वस्त ु वा स्थिहरु श्री 
दपु्चेश्वरको चि अचि श्रीसम्पन्त्त तथा प्राकृलतक सम्पदाको 
सम्भार, संरक्षण तथा सम्बद्धयन गने । 

६.१.४ श्री दपु्चेश्वर मन्धदर िगायत दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्र रहेका 
राजगठुी अधतगयतका सबै देव देवीको मन्धदरहरुमा परम्परागत 
धालमयक रीलतन्स्थत बमोन्जम सांस्कृलतक चाडपवय तथा 
सामान्जक र िोककल्याणकारी कायय, पूजाआजा सञ्चािनको 
व्यवस्था लमिाउने । 



 

6 
 

६.१.५ स्वदेश तथा ववदेशका तमाम वहधद/ुबौद्ध 
धमायविम्बीहरु तथा पययटक सम्तको सवुवधाको िालग यस 
पावन तीथयस्थििाई यथोन्चत रुपमा योजनाबद्ध रुपिे सधुार 
गरी राविय  / अधतराविय स्तरको तीथयस्थिको रुपमा 
ववकास गने । 

६.१.६ यस ऐन बमोन्जमको उदे्दश्य अनरुुप अधय काययहरु 
सवु्यवन्स्थत रुपिे गने । 

७ कोषको अध्यक्ष: दपु्चेश्वर गाउँपालिका गाउँकायायपालिकाको 
अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष हनुे छ । 

८ दपु्चेश्वर क्षते्र ववकास संचािन पररषद्को गठन : 

८.१ कोषको सम्पणुय कारबाहीको सञ्चािन तथा रेखदेख 
गनयको िालग दपु्चेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा 
एक दपु्चेश्वर क्षेत्र ववकास कोष सञ्चािक वपरषद् गठन 
गररनेछ । 

८.२ उपदफा ८.१ बमोन्जम गठन हनुे पररषदमा 
देहायबमोन्जमका सदस्यहरु रहनेछन : 
८.२.१ दपु्चेश्वर गाउँपालिका गाउँकायायपालिकाको उपाध्यक्ष 
कोषको उपाध्यक्ष हनुे छ । 

८.२.२ दपु्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्षबाट वडा अध्यक्षहरु 
मध्येबाट कोषको सन्चव मनोलनत गररनेछ । 
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८.२.३ दपु्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्षबाट कोषको कोषाध्यक्ष 
मनोलनत गररनेछ । 

८.२.४ दपु्चेश्वर गाउँपालिका सवै ७ वटै वडाका वडा 
अध्यक्षहरु क्षेत्र ववकास कोष संचािक पररषद्को सदस्य 
रहेने छन । 

८.२.५ दपु्चेश्वर महादेव-मन्धदरको मिु पजुारी (सदस्य) 
हनुेछ । 

८.२.६ दपु्चेश्वर गाउँपालिका गाउँकायायपालिको बैठकको 
लनणययबाट मनोलनत मवहिा सदस्य एक जना सदस्य हनुेछ 
। 

८.२.७ दपु्चेश्वर गाउँपालिका गाउँकायायपालिको बैठकको 
लनणययबाट मनोलनत दलित सदस्य एक जना सदस्य हनुेछ । 

८.२.८ दपु्चेश्वर गाउँपालिका गाउँकायायपालिको बैठकको 
लनणययबाट मनोलनत अल्पसख्यक सदस्य एक जना सदस्य 
हनुेछ । 

९ पररषद्को काम कतयव्य र अलधकार : 

९.१ पररषद्को काम, कतयव्य र अलधकार देहायबमोन्जम 
हनुेछ : 

९.१.१ यो ऐने बमोन्जम कोषको उदेश्य परुा गनयको 
िालग प्रयत्नशीि रहने । 
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९.१.२ अध्यक्षबाट समय समयमा हनुे मागयदशयनको 
पािना गने, गराउन े

९.१.३ दपु्चेश्रवर क्षेत्र गरुूयोजना र वावषयक योजना 
तथा तदनरुुपका काययक्रमहरु स्वीकृत गरी 
कायायधवयन गराउने । 

९.१.४ श्री दपु्चेश्वर मन्धदर िगायत क्षेत्रलमत्र रहेका 
राजगठुी अधतगयतका सबै देव देवीका मन्धदरहरुमा 
पूजा आजा, पवय उत्सव िगायतका परम्परादेन्ख 
चलिआएका सबै वकलसमका धालमयक काययहरु र सो 
क्षेत्रमा परम्परागत रीलतन्स्थतका अधय काययहरु 
सञ्चािनको व्यवस्था गने गराउने । 

९.१.५ दपु्चेश्रवर क्षेत्रको ववकास तथा धालमयक 
रीलतन्स्थत बमोन्जम कायय सञ्चािन गने सम्बधधमा 
समय समयमा अध्ययन, अनसुधधान, काययशािा गोष्ठी 
आददको आयोजना गने गराउने 

९.१.६ दपु्चेश्वर मन्धदर दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्र रहेका देव 
देवीसँग सम्बन्धधत दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्रका सबै प्रकारका 
घर जग्गा, मठ, मन्धदर, देवािय, सत्ति, पाटी, 
पौवा समेतको संरक्षणको व्यवस्था लमिाउने । 
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९.१.७ दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्रको मठ मन्धदर, सत्ति, 
पाटी पौवा, ढुङगेधारा, घाट, बगैचा, बनजंङगि र 
श्री दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्र रहेका सबै देव देवीसँग 
सम्बन्धधत सबै वकलसमका गठुी अधतगयत दपु्चेश्वर 
क्षेत्रलभत्र वा बावहर रहेका ऐिानी र पलतय जग्गाको 
क्षेत्रफि समेत खिुाई िगत तयार गने  

९.१.८ श्री दपु्चेश्वर गठुी जग्गाको उपभोग र 
उपयोगको आधारमा समय समयमा कुत, रैतान-
ठेक्का, भाडा वा न्जधसी वा नगदी महसिु लनधायरण 
गने । 

९.१.९ योजना र काययक्रमहरु कायायधवयन गनय 
चावहने ववन्त्तय साधनहरुको आवश्यक व्यवस्था गने 

९.१.१० कोषको उदे्दश्य पररपलुतयका िालग 
आवश्यकता अनसुार ववलभन्न सलमलत तथा 
उपसलमलतहरु गठन गने । 

९.१.११ उपदफा ९.१.१० बमोन्जम लगठत ववलभन्न 
सलमलत तथा उपसलमलतहरुको लनलमत्त नीलत लनधायरण 
गरी आवश्यक मागयदशयन वा लनदेशन ददने तथा 
लतनीहरुको कामको सलमक्षा र मलु्याङकन गने । 
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९.१.१२ दपु्चेश्वर क्षेत्रको योजना र दपु्चेश्वर 
क्षेत्रलभत्रको कुनै स्थान ववशेषको महत्व माधयता र 
सम्बेदनशीितािाई ध्यानमा राखी त्यस्ता स्थानहरुमा 
गनय नहनुे काययहरु तोकी लनषेध र लनयधत्रण गने । 

९.१.१३ यस ऐन बमोन्जम कोषको उदे्दश्य 
पररपूलतयका िालग गनुयपने काययहरु सम्बन्धधत लनकाय 
र व्यन्त्तहरुबाट यथान्घ कायायधवयन गनय िगाउने । 

९.१.१४ योजना र काययक्रम कायायधवयन गदाय 
स्थानीय इकाई तथा जनताको सहभालगता जटुाउने र 
कायायधवयन गररन योजना र काययक्रम बारे जनतामा 
भ्रम र अधयौि नहनुे गरी जनसाधारणिाई समय 
समयमा स्पष्ट जानकारी गराउने । 

९.१.१५ दपु्चेश्वर क्षेत्रको योजनावद्ध रुपमा ववकास 
गदाय सवु्यवन्स्थत रुपिे लनमायण, ममयत सम्भार र 
सरसफाई गरी स्वच्छ वातावरण कायम गने । 

९.१.१६ खानेपानी, पानीढि, लनकास ढि, ववजिुी, 
टेिीफोन, सडक आदी जस्ता अधय आधारभतू 
सावयजलनक उपयोगीताका साधनहरु सवु्यवन्स्थत गने 
र फोहर मैिा हनु नपाउने गरी स्वचछता कायम गनय 
लनयलमत एवं प्रभावकारी काययववलध अपनाउने । 
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९.१.१७ दपु्चेश्वर क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, बन, बगैचा, 
उद्यान, अधय जीवजधत ु तथा वन सम्पदा आदद 
समेतको व्यवस्था गने । 

९.१.१८ दपु्चेश्वर क्षेत्रको घाट, न्चत्तास्थि, नदीको 
जिमागय, जिपदाथय, जिप्रवाह तथा वािवुा अदीको 
सवु्यवन्स्थत रुपमा संरक्षण र प्रवद्धयन गने । 

९.१.१९ दपु्चेश्वर क्षेत्रमा प्रदषुण हनु नददई स्वच्छ 
वातावरण कायम गनय आवश्यक मापदण्ड बनाई 
गाउँपालिकाबाट न्स्वकृत प्राप्त गरर िागू गने । 

९.१.२० दपु्चेश्वर क्षेत्रिाई लतथयस्थिको रुपमा रक्षा 
गनय र सदपुयोगका िालग व्यापक जनचेतना ल्याउन 
उपयतु्त माध्यमबाट प्रचार प्रसार गने र जनसहभालगता 
पररचािन गने । 

९.१.२१ दपु्चेश्वर क्षेत्रमा गररने लनमाणय सम्बधधमा 
आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित काननु बमोन्जम 
गाउँपालिका माफय त घर जग्गा प्राप्त गने तथा ववलभन्न 
काययका िालग जग्गा छुटयाउने आदद काययहरु गने 
। 

९.१.२२ श्री दपु्चेश्वर र दपु्चेश्ववर क्षेत्रलभत्रका मठ 
मन्धदरमा चढाइएको दान, भेटी, उपहार तथा 
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लनयलमत र ववशेष पजुाको वहसाब तोवकए बमोन्जम 
पारदशी बनाउने र कोषमा दान्खिा गराउने । 

९.१.२३ कोषको आम्दानीको तोवकए बमोन्जमको 
वहस्सा न्शक्षा, स्वास््य, वातावरण संरक्षण जस्ता 
सामान्जक र कल्याणकारी काममा िगाउने । 

९.क मूि पजुारी तथा अधय पजुारीके लनयनु्ि : 

९.क.१ श्री दपु्चेश्वर मन्धदरको मूि पजुारी तथा 
अधय पजुारी लनयनु्ि पररषद्को लसफाररसमा 
अध्यक्षबाट हनुेछ । 

९.क.२ उपदफा १०.क.१ मा उल्िेख भएका 
बाहेक अधय मठ मन्धदरको पजुारी, भण्डारी र 
ववसेटको लनयनु्त्त पररषदबाट हनुेछ । 

१० पररषदको बैठक : 

१०.१ अध्यक्ष वा पररषदको बैठकका अध्यक्षता गने 
व्यन्त्तको लनदेशन अनसुार पररषद्को सन्चविे लमलत, समय र 
स्थान तोकी पररषदको बैठक बोिाउनेछ । 

१०.२ पररषदको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ र 
नीजको अनपुन्स्थलतमा उपाध्यक्षिे बैठकको  अध्यक्षता गनेछ 
। 
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१०.३ उपदफा १०.२ मा जनुसकैु कुरा उल्िेख गररएको 
भएतापनी पररषदको बावषयक काययक्रम, बजेट र चौमालसक 
प्रगलत समीक्षा बारे छिफि हनुे पररषदको बैठकको 
अध्यक्षता अध्यक्षिे गनुय पनेछ । 

१०.४ बैठक बस्ने सूचना गदाय आवश्यकताअनसुार मनालसव 
समय तोकी सूचना गनुयपनेछ । 

१०.५ पररषद्को बैठक साधारणत वषयको चार पटक बस्नेछ 
। तर अध्यक्षबाट लनदेशन भएमा जलतसकैु पटक पलन बस्न 
सक्नेछ । 

१०.६ सन्चविे बैठकको लनणयय पनु्स्तका राख्नछे । 

१०.७ बैठक सम्बन्धध आवश्यक अधय काययववलध पररषद् 
आफैिे लनधायरण गरे बमोन्जम हनुेछ । 

११ कमयचारीको व्यवस्था : 

११.१ पररषद् मा प्रशासन र समग्र व्यवस्थापन हेनय एक जना 
प्रशासनको कमयचारी रहेने छ ।  

११.२ प्रशासनको कमयचारी तथा अधय कमयचारीहरुको 
लनयनु्ि, वखायस्त, तिबभत्ता िागाएत अधय सवुवधाहरुको 
लनधायरण सम्बधधी व्यवस्था दपु्चेश्वर क्षेत्र ववकास कोषको 
लसफाररसमा पररषद्को अध्यक्षिे गने छ । 
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१२ कायय सञ्चािन ववलध : पररषद्को अन्धतम कायय सञ्चािन ववलध 
तथा उपदफा १०.१.६ अधतगयत गदठत ववलभन्न सलमलत तथा उप-
सलमलतहरुको बैठक सम्बधधी काययववलध र आधतररक कायय सञ्चािन 
ववलध पररषदिे लनधायरण गरे बमोन्जम हनुेछ । 

१३ गाउँपालिकाको लनयधत्रणमा रहने : 

१३.१ दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्रका वन, जंगि र पलतय जग्गाहरु 
गाउँपालिकाको लनयधत्रणमा रहनेछ । दपु्चेश्वर क्षते्रलभत्रका 
पाटी, पौवा, सत्ति, मठ, मन्धदर वा देवािय र लतनीहरुिे 
चचेका जग्गा, पोखरी, खोिाको बगर र वन जंगि कुन ै
व्यन्ि वा संस्थाको नाममा दताय गरेको भए त्यस्तो दताय कदर 
हनुेछ । सरकारको लनयधत्रणमा भएको वन, जंगि, पलतय 
जग्गा कुनै व्यन्ि वा संघ संस्थािाई हहक छाडी वा नछाडी 
भोग चिन गनय ददन पाइन ेछैन । 

१३.२ पररषद्िे दपु्चेश्वर क्षेत्रको ववकास गनयका िालग वन, 
जंगि, र ऐिानी पलतय जग्गाहरुको योजनाबद्ध रुपमा ववकास 
गनय र प्रयोगमा ल्याउन उपदफा १६.१ व्यवस्थािे कुन ै
बाधा पयुायएको मालनने छैन । 
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१४ पररषद्को स्वीकृलत लिन ुपने : 

१४.१ कोषको उद्धेश्य पररपूलतयका िालग स्वीकृत योजना 
तथा काययक्रमहरु आवश्यकता अनसुार काययधवयन गनय 
प्रचलित नेपाि काननु, िािमोहर, सनद, सवाि तथा अधय 
लिन्खतहरुमा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन दपु्चेश्वर 
क्षेत्रलभत्र पररषद्िे लनषेध गरेको ठाउँमा कसैिे हक भोगको 
जग्गा कुनै प्रकारिे हक हस्तारण गनय र लनमायण सम्बधधी 
कुनै कायय गनय हुँदैन । त्यसरी पररषद्िे लनषेध गरेको ठाउँमा 
बाहेक अधय ठाउँमा लनमायण सम्बधधी कायय गदाय सलमलतिे 
समय समयमा लनधायरण गररददएको मापदण्ड बमोन्जम मात्र 
गनुय पनेछ । 

१४.२ उपदफा १४.१ बमोन्जम पररषद्िे मापदण्ड लनधायरण 
गनय भवन, सडक, बाटो, पिु, पानी, ढि, शौचािय तथा 
टेलिफोन िाइन खम्बा र अधय आधारभतू सावयजलनक 
उपयोलगताको ववषयहरुमा समेत मापदण्ड लनधायरण गरी िाग ु
गनय सक्नेछ । 

१४.३ उपदफा १४.१ र १४.२ बमोन्जम मापदण्ड लनधायरण 
गरी छुटयाइ दएको ठाउँहरुमा पररषद्को पूवय स्वीकृलत ववना 
कसैिे आफ्नो हक भोगको जग्गामा पलन नयाँ लनमायण पनु: 
लनमायण, साववक आधार र शैिी पररवतयन, थपघट, ममयत वा 
अधय लनमायण सम्बधधी कायय गनय पाइने छैन । 
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१४.४ लनमायण सम्बधधी ववषयमा नक्सा सवहत वा रवहत 
स्वीकृत ददने वा नक्सा पास गने दावयत्व भएका दपु्चेश्वर 
गाउँपालिका ववकास योजना काययधवन पररषद् वा अधया 
लनकायिे पररषद्को पूवय स्वीकृलत नलिइ लनमायण सम्बधधी 
नक्सा पास वा स्वीकृत ददन हुँदैन । 

१४.५ पररषद्को पूवय स्वीकृलत लिई गनुयपने लनमाणय कायय 
सम्बधधमा पररषद्को पूवय स्वीकृलत नभई कुनै व्यन्ििे नक्सा 
पास गराई वा नगराई लनमाणय कायय गरेमा वा नक्सा पास 
गरर ददएमा त्यस्तो लनमाणय कायय गने व्यन्ि र नक्सा पास 
गररददने सम्बन्धधत व्यन्ि वा लनकायिाई पररषद्िे कानूनिे 
तोवकए बमोन्जम सजाय गनय सक्नेछ । त्यसरी पररषद्को 
पूवय स्वीकृलत नलिई गरेको लनमायण सम्बधध कायय र उपदफा 
९.१.२१ बमोन्जम लनधायररत मापदण्ड वा नीलत लनदेशन 
ववपररत स्वीकृलत ददइएको लनमायण सम्बन्धध कायय पररषद्िे 
रोक्न र लनमायण भईसकेकोमा सो भत्काउन सक्नेछ र त्यसरी 
भत्काउँदा िागेको खचय समेत सम्बन्धधत व्यन्िबाट असूि 
उपर गरर लिन सक्नेछ । 

१४.६ उपदफा १७.५ बमोन्जम लनमायण सम्बन्धध अनलधकृत 
काययहरु रोक्ने, भत्काउन ेवा सजायको आदेश उपर न्चत्त 
नबझुने पक्षिे त्यस्तो आदेश  सनुेको वा पाएको लमलतिे पधर 
ददन लभत्र न्जल्िा अदाित समक्ष पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 
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१४.७ दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्र सवारी साधनको आवागमन गनय, 
ववसाउन, चिन्चत्र न्खच्न, फोटो न्खच्न, पोष्टर वा तस्वीर 
टाँस्न कुनै वकलसमको मेिा गनय वा अधय प्रचार प्रसार गनय 
पररषद्को स्वीकृत लिन ुपने गरर पररषद्िे व्यवस्था, लनयधत्रण 
तथा लनषेद गनय सक्नेछ । तर परम्परागत नाचगान, चाडपवय, 
मेिा गनयर वा चिाउन पररषद्को न्स्वकृलत लिन पनेछैन । 

१४.८ लनमायण सम्बन्धध काययको स्वीकृलत ददन े सम्बधधमा 
पररषद्िे लनधायरण गररददएको मापदण्ड, नीलत लनदेशन ववपररत 
स्वीकृलत ददएमा त्यसरी स्वीकृती ददने दपु्चेश्वर गाउँपालिका 
ववकास योजना कायायधवयन पररषद्का सम्बन्धधत व्यन्ििाई 
ववभागीय सजाय ँहनुेछ । 

१४.९ मालथका उपदफाहरु बमोन्जम पररषद्िे गनुयपने कायय 
दपु्चेश्वर गाउँ ववकास योजना कायायधवयन पररषद्िे गनेछ 
।तर पररषद्िे चाहेमा त्यस्तो कायय जनुसकैु बखत आफैिे 
वा अधय कुन ैलनकाय वा अलधकारीबाट गनय गराउन सक्नेछ 
। 

१४.१० दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्रका ववलभन्न गठुी वा सावयजलनक वा 
सरकारी जग्गाहरुका सम्बधधमा प्रचलित काननुद्धारा प्राप्त 
अलधकार बमोन्जम हक हस्ताधतरण गनय वा पररवतयन गनय वा 
अधय कुनै पलन वकलसमबाट कसैिाई भोग चिन गने गरर 
ददन ु भधदा अन्घ पररषद्को स्वीकृलत ववना लिने ददने गरी 
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गरेको काम गाउँपालिकािे जनुसकैु बखत बदर गनय सक्नेछ 
। 

१४.क श्री दपु्चेश्वरको पूजा आजा र मन्धदर रेखदेख सम्बन्धध 
व्यवस्था : 

१४.क.१ श्री दपु्चेश्वर महादेव मन्धदरको रेखदेख गने कतयव्य 
कोषको हनुेछ र श्री दपु्चेश्वरको मन्धदरको ववलभन्न पूजाआजा 
चिाउने कतयव्य मूि पजुारीको हनुेछ । 

१४.क.२ उपदफा १४.क.१ मा िेन्खएको बाहेक दपु्चेश्वर 
मूि पजुारीके तािकुमा रहेका सबै काम कुरा पररषद् 
अधतगयत रहनेछ र त्यसको सञ्चािन, असूि, तहसीिाको 
रेखदेख र लनयधत्रण तथा व्यन्ि ववशेषबाट मन्धदरमा गररने 
पूजाआजा,  दन्क्षणा, भेटी, दस्तरु तथा दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्र 
गररने ववलभन्न कामको िालग हनुे खचय सम्बन्धध व्यवस्था 
पररषद्िे तोके बमोन्जम हनुेछ । 

१५ कोष तथा खाता: 

१५.१ पररषद्िे कोषका लनलमत्त गाउँपालिका लभत्र वा बावहर 
कुनै पलन क्षेत्र संस्था वा व्यन्िबाट चधदा उपिब्ध गनय वा 
गराउन सक्नेछ । त्यस्तो काययमा पररषद् आफैिे वा उपदफा 
९.१.१० अधतगयत गदठत ववलभन्न सलमलत वा उपसलमलत वा 
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अधय कुन ैलनकाय वा व्यन्िद्धारा सम्पकय  राखी चधदा प्राप्त 
गनय सक्नेछ । 

१५.२ चधदा प्राप्त गने प्रकृयाका सम्बधधमा अधय आवश्यक 
कुराहरु पररषद्िे लनधायरण गररददए बमोन्जम हनुेछ । 

१५.३ कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन : 

१५.३.१ नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे दपु्चेश्वर 
क्षेत्रको ववकासको लनलमत्त प्रदान गरेको रकम,  

१५.३.२ दपु्चेश्वर गाउँपालिकािे प्रदान गरेको रकम 

१५.३.३ नेपािलभत्र वा बावहरका क्षेत्र, संस्था वा 
व्यन्िहरुिे कोषको लनलमत्त प्रदान गरेको चधदा । 

१५.३.३.क श्री दपु्चेश्वर महादेव र दपु्चेश्वर क्षेत्रसँग 
सम्बन्धधत सबै प्रकारका गूठी जग्गाको आयस्ताबाट प्राप्त हनु े
रकम, 

१५.३.३.ख श्री दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्रका ववलभन्न मन्धदरहरुबाट 
प्राप्त हनुे दन्क्षणा र भेटीको रकम 

१५.३.४ कोषको अलधकतक आयस्ता र सरुक्षा हनुे गरी 
िगानी गरी आजयन गरेको रकम 
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१५.३.५ कोषिे उपिब्ध गराएको सेवा वापत प्राप्त हनु 
अएको शलु्क वा रकम 

१५.३.६ अधय स्रोतबात प्राप्त रकम वा चधदा 

१५.३.७ दपु्चेश्वर क्षेत्र ववकास कोषको िालग आलथयक 
सहयोगको रुपामा दपु्चेश्वर गाउँपालिकाबाट प्राप्त गनय सक्ने 
छ भने कोषमा आवश्यकता भधदा बढी रकम बचत हदुा 
कोषको पररषदको लनणययनसुार गाउँपालिकािाई आलथयक 
सहयोग गने सक्नेछ ।  

१५.४ कोष सञ्चािनको सवुवधाको लनलमत्त कोषिे 
गाउँपालिका लभत्र वा बावहरका बैंकहरुमा कुनैपलन मरुा खाता 
खोिी रकम जम्मा गरी खाता सञ्चािन गनय सक्नेछ । 

१५.४.१ कोषको बैंक खाताको संचािन अध्यक्ष, सन्चव र 
कोषाध्यक्ष संयतु्त दस्तखतबाट गररनेछ 

१५.५ कोषको तफय बाट गनुयपने सबै खचय कोषबाट बेहोररने 
छ । 

१५.६ कोषको खाताको सञ्चािन पररषद्िे लनधायरण गरे 
बमोन्जम हनुेछ । 

१५.क सम्झौता गदाय गाउँपालिकाको स्वीकृलत लिनपुने : 
कोषिे आफ्नो कायय सञ्चािनको लसलिलसिामा कुनै स्वदेशी 
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वा ववदेशी संस्था वा लनकायसँग सम्झौता गदाय गाउँपालिकाको 
स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

१६ िेखा र िेखा पररक्षण : 

१६.१ कोषको आय–व्ययको िेखा पररषद्िे लनधायरण गरे 
बमोन्जम रान्खनेछ । 

१६.२ कोपको िेखापरीक्षण गाउँपालिकािे तोके बमोन्जम 
हनुेछ । 

१६.३ गाउँपालिकािे चाहेमा कोषको वहसाब वकताव 
सम्बन्धध कागजात र अधय नगदी न्जधसी समेत जनुसकैु बखत 
जाँच्न सक्नेछ । 

१७ अलधकार प्रत्यायोजन : पररषद्िे आफ्नो अलधकार आवश्यकता 
अनसुार पररषद्का सदस्य वा उपदफा ९.१.१० अधतगयत गदठत 
सलमलत वा उपसलमलत वा त्यस्तो सलमलत वा उपसलमलतका सदस्यिाई 
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

१७.क कोषको पूवय सहमलत लिन ुपने : कुनै सरकारी वा 
गैर सरकारी लनकायिे प्रचलित कानून बमोन्जम आफूिाई 
प्राप्त अलधकार दपु्चेश्वर क्षते्रलभत्र प्रयोग गनुयअन्घ कोषको पूवय 
सहमलत लिन ुपनेछ । त्यसरी कोषको पूवय सहमलत नलिई 
दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्र कुनै काम कारवावह गरेमा त्यस्तो काम 
कारवाही बदर हनुेछ । 
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१८ लनयम बनाउने अलधकार: 

१८.१ यस ऐन उदेश्य पूलतयका िालग कोषिे देहायका 
ववषयमा लनयमहरु बनाउन सक्नेछ र यसरी बनाएको लनयम 
गाउँपालिकाबाट स्वीकृत भएको हनुपुनेछ  

१८.१.१ कोषिे गनुयपने प्रशासलनक कामको 
सम्बधधमा 

१८.१.२ कोषिे गनुयपने आलथयक कामको सम्बधधमा 

१८.१.३ कोषका कमयचारीको लनयनु्त्त, पाररश्रलमक, 
सवुवधा र सेवाको शतय सम्बधधमा  

१८.१.४ दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्रका गठुीको आयस्ताको 
सम्बधधमा । 

१८.१.५ दपु्चेश्वर क्षेत्रलभत्रको ववकास लनमायण 
काययको सम्बधधमा । 

१८.१.६ अधय आवश्यक ववषयमा । 

१८.क आचार संवहता बनाई िागू गने : पररषद्िे 
श्री दपु्चेश्वर मन्धदरको पूजाआजामा संिग्न हनु े
पजुारी, भण्डारे, ससुारे िगायत सबै कामदारहरुको 
आचारसंवहता तयार गनुयपनेछ र त्यस्तो आचारसंवहता 
गाउँ काययपालिकािे स्वीकृत भएपलछ िागू हनुेछ । 
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२० बचाउ तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार: 

२०.१ प्रचलित नपेाि कानन, िािमोहर, सदन, सवाि वा 
अधय लिन्खतहरुमा जनुसकैु कुरा िेन्खए तापलन यो ऐनमा 
उल्िेन्खत ववषयहरुमा यसै ऐन बमोन्जम हनुेछ । 

२०.२ यो ऐन कायायधवयन गनय कुनै बाधा अड्काउ परेमा 
से बाधा अड्काउ फुकाउन गाउँपालिकािे आवश्यक सम्झेको 
आदेश जारी गनय सक्नेछ । 

 

आज्ञािे, 

ववनोद कुमार अलधकारी 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


