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आज लमलत २०७५।०३।२४ गतेका लदन यस बडीकेदार गाउँ काययपालिकाका अध्यक्ष श्री कृष्ण बहादरु चन्द ज्य ू

को अध्यक्षतामा गाउँ काययपालिकाको बैठक बस्यो । बैठकमा तपलशि बमोलजमको उपलस्थलतमा तपलशिका 

प्रश्ताव उपर छिफि गरी तपलशि बमोलजमका लनणयय गररयो । 

तपशिल:  

क्र.सं. नाम पद हस्ताक्षर कैलफयत 

१ कृष्ण बहादरु चन्द अध्यक्ष   

२ ईन्रा बोहरा भाट उपाध्यक्ष   

३ डबि बहादरु बोहरा काययपालिका सदस्य   

४ राम बहादरु नाम्जािी काययपालिका सदस्य   

५ लििाधर सापकोटा काययपालिका सदस्य   

६ लबरेन्र कोटकेनी काययपालिका सदस्य   

७ बदु्दीसागर लबनाडी काययपालिका सदस्य   

८ पदमा दवेी नपेािी काययपालिका सदस्य   

९ टीकाराम भिु काययपालिका सदस्य   

१० लदपक बहादरु नपेािी काययपालिका सदस्य   

११ भागा दवेी मल्ि काययपालिका सदस्य   

१२ लचत्रा दवेी चन्द काययपालिका सदस्य   

१३ लनमयिा दवेी दमाई काययपालिका सदस्य   

१४ लदपक पाण्डेय सलचब   

 

आमशरित सदस्य 

१ टोप बहादरु चन्द आमलन्त्रत सदस्य   

  

अरय आमरिीत 

१ दि बहादरु धामी  िेखा प्रमखु    

२ टोप बहादरु चन्द सचुना प्रलवलध अलधकृत   
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प्रस्तावहरुः 

१. राजश्व परामशय सलमलतको प्रलतवदेन सम्वन्धमा । 

२. स्रोत अनमुान तथा बजटे सीमा लनधायरण सलमलतको प्रलतवदेन सम्वनन्धमा । 

३. बजटे तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतको प्रलतवदेन सम्वन्धमा । 

४. आ.ब. ०७५/०७६ को नीलत तथा काययक्रम सम्वन्धमा । 

५. आ.ब. ०७५/०७६ को योजना तथा काययक्रम सम्बन्धमा । 

६. आलथयक ऐन, २०७५ सम्वन्धमा । 

७. लबलनयोजन ऐन, २०७५ सम्वन्धमा । 

८. आ.ब. ०७४/०७५ को खचय लववरण र प्रगलत लववरण सम्वन्धमा । 

९. लशक्षकहरुको नपगु तिब भत्ता सम्वन्धमा । 

१०. पलदलधकारीहरुको सेवा सलुवधा सम्वन्धमा । 

११. सामालजक सरुक्षा भत्ता व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 

१२. उपाध्यक्ष ज्य ूको सलचवाियमा सहयोगी राख्ने सम्वन्धमा । 

१३. सचुना प्रलवलध अलधकृतको करार नलवकरण सम्वन्धमा । 

१४. अन्य करार तथा दलैनक ज्यािादारीमा काययरत कमयचारी सम्वन्धमा । 

 

शिर्णयहरुः 

१. प्रस्ताव नं १ उपर छिफि गदाय राजश्व परामशय सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवदेन ग्रहण गने लनणयय 

गररयो । 

२. प्रस्ताव नं २ उपर छिफि गदाय स्रोत अनमुान तथा बजटे सीमा लनधायरण सलमलतबाट प्राप्त 

प्रलतवदेन ग्रहण गने लनणयय गररयो । 

३. प्रस्ताव नं ३ उपर छिफि गदाय बजटे तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवदेन ग्रहण 

गने लनणयय गररयो ।  

४. प्रस्ताव नं ४ उपर छिफि गदाय आ.ब. ०७५/०७६ को नीलत तथा काययक्रम लस्वकृत गरी गाउँ 

सभामा पेश गने लनणयय गररयो । 



 
 
 

 

    गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

  खड्यौिी, डोटी 

   ७ नं प्रदशे, नेपाि 

      
 

समदृ्ध बडीकेदार: कृषि, पर्यटन र परू्ायधार 
Web:www.badikedarmun.gov.np, e-mail: doti.badikedar@gmail.com, अध्यक्ष:९८६८७४५१०६,९७४४०८२१२०, उपाध्यक्ष:९७४९०५८८६८,प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत:: ९८५८४२८००० 

 

काययपालिका बैठक संख्या: १९ लमलत:२०७५।०३।२४ 

५. प्रस्ताव नं ५ उपर छिफि गदाय आ.ब. ०७५/०७६ को योजना तथा काययक्रम (बजटे बक्तब्य)   

लस्वकृत गरी गाउँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो ।  

६. नं ६ उपर छिफि गदाय आलथयक ऐन, २०७५ लस्वकृत गरी गाउँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो । 

७. प्रस्ताव नं ७ उपर छिफि गदाय लबलनयोजन ऐन, २०७५ लस्वकृत गरी गाउँ सभामा पेश गने 

लनणयय गररयो ।  

८. प्रस्ताव नं ८ उपर छिफि गदाय आ.ब. ०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकाबाट भएको लस्वकृत 

बजटे अनसुारको बालषयक खचय लववरण अनुमोदन गने र काययपालिकामा प्रस्ततु प्रगलत प्रलतवदेन 

काययपालिकाबाट अनमुोदन गरी  गाउँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो ।  

९. प्रस्ताव नं ९ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा दरबन्दीमा काययरत लशक्षक तथा लवद्यािय 

कमयचारीहरुको तिब भत्ता  एव ंअन्य लशषयकमा नेपाि सरकारबाट शसतय अनदुानका रुपमा 

रकम उपिब्ध ह दँ ैआएको तर अलन्तम चौमालसक लनकासामा रकम कम प्राप्त भएको सन्दभयमा 

गाउँपालिकािाई नेपाि सरकार बाट लबलत्तय समालनकरण स्वरुप प्राप्त रकमबाट लशक्षकहरुको 

नपगु न्यनूतम तिब स्केि अनसुारको रकम भकु्तालन गने गरी गाउँ सभामा प्रस्ताव पेश गन े

लनणयय गररयो ।  

१०.   प्रस्ताव नं १० उपर छिफि गदाय ७ नं प्रदशे सरकारबाट लस्वकृत स्थानीय तहका 

पदालधकारीहरुको सेवा सलुवधा सम्वन्धमा बनेको काननु अनसुार पदालधकारीहरुिे पाउने 

पाररश्रलमकको सन्दभयमा आवश्य लनणययका िालग गाउँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो ।    

११. प्रस्ताव नं ११ उपर छिफि गदाय  MIS  मा प्रलवष्ट िाभग्राहीहरुिाइ मात्र सामालजक सरुक्षा 

लवतरण गने भन्ने काननुी व्यवस्था भएतापलन लवलभन्न वडामा लवगत दलेख नै खाइपाइ आएका 

िागग्राहीहरु छुटेको भन्ने गनुासो आएकािे MIS मा प्रलवष्ट नभएपलन लवगतदलेख नै  खाइपाइ 

आएका र िाभग्राही पररचय पत्र समते भएका िाभग्राहीहरुिाइ सामालजक सरुक्षा भत्ता लदन े

लनणयय गररयो । 

१२.  प्रस्ताव नं १२ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष  संयोजकत्वको न्यालयक 

सलमलतको सलचवाियमा सहयोगीको रुपमा कामकाज गनय यस बडीकेदार गाउँपालिका वडा न ं

१ लनवासी श्री ह कम मन्नीिाइ करारमा राख्ने र लनजिाई मालसक १२ हजार रुपैया र एक 

मलहनाको तिब बराबरको चाडपवय खचय पाररश्रलमक उपिब्ध गराउने गरी करार सम्झौता गनय 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो ।  
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 प्रस्ताव नं १३ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा LGCDP काययक्रमको अनुदानबाट काययरत सचुना 

प्रलवलध अलधकृत श्री टोप बहादरु चन्दको करार सम्झौता लमलत २०७५/०४/०१ 

१३. दलेख िाग ुह ने गरी ६ मलहनाका िालग नलवकरण गने लनणयय गररयो । सचुना प्रलवलध अलधकृतको 

सेवा सलुवधा सम्वन्धमा LGCDP पररपत्र अनसुार गने लनणयय गररयो ।  

१४.  प्रस्ताव नं १४ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा  नेपाि सरकारको स्रोतबाट  पाररश्रलमक 

पाउने गरी करारमा काययरत कमयचारीहरुको सोही स्रोतबाट पाररश्रलमक उपिब्ध भएमा उपिब्ध 

भएको अवलधसम्मका िालग करार नलवकरण गने गरी गाउँ सभामा प्रस्ताव पेश गने लनणयय 

गररयो । यसै गरी गाउँपालिकाको स्रोतबाट पाररश्रलमक पाउने करार तथा ज्यािादारी 

कमयचारीको हकमा तपलशि बमोलजमको लनणयय गरी गाउँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो । 

                तपशिलुः     

१. स्वास््य तफय  काययरतको हकमा गाउँ काययपालिकाको बैठकबाट स्वास््य शाखाको 

लसफाररसका  आधारमा आवश्यक लनणयय गने । 

२. िाना आयवुलेदक अस्पतािमा दलैनक ज्यािादारीमा काययरत कायायिय सहयोगी गाणशे 

बोहोरािाइ लमलत २०७५/०४/०१ बाट िाग ु ह ने गरी १ बषयका िालग करार सम्झौता गरी 

मालसक १५ हजार पाररश्रलमक लदने । 

३. गाउँपालिकाको कायायियमा दलैनक ज्यािादारीमा काययरत कायायिय सहयोगी गणशे बहादरु 

चन्दिाइ लमलत २०७५/०४/०१ बाट िाग ु ह ने गरी १ बषयका िालग  करार सम्झौता गने र 

लनजिाई मालसक १५०००।– पाररश्रलमक र एक मलहनाको पाररश्रलमक बराबर चाडपवय खचय 

लदने । 

४. गाउँपालिकामा काययरत कायायिय सहयोगी शरेुश बहादरु बोहोराको करार सम्झौता खाइपाइ 

आएकै दरमा एक मलहनाको तिब बराबर चाडपवय खचय समेत थप गरी  २०७५/०४/०१ बाट 

िाग ुह ने गरी १ बषयका िालग नलवकरण गने ।   

५. वडा नं १  र वडा नं २ मा काययरत कायायिय सहयोगीिाइ लमलत २०७५/०४/०१ गतेबाट िाग ु

ह ने गरी १ वषयका िालग मालसक रु १५०००।– पाररश्रलमकमा करार सम्झौना नलवकरण गने । 
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६. वडा नं ४ मा काययरत सहायक िेखापाि लदपक बहादरु धामीिाइ लमलत २०७५/०४/०१ बाट 

िाग ु ह ने गरी वडा कायायियमा स्थायी दरबन्दीमा वडा सलचव हालजर नभएसम्म खाइपाइ 

आएकै पाररश्रलमक पाउने गरी प्रशासन सहायक पदमा करार नलवकरण गने ।  

७. लवद्यािय तथा बािलबकासमा काययरत लशक्षक कमयचारीको हकमा गाउँ लशक्षा सलमलतको 

लनणययानसुार गने ।  

८. वडा नं १ र वडा नं ३ मा काययरत LGCDP काययक्रमबाट पाररश्रलमक पाउने गरी काययरत  

सामालजक पररचािकको  पाररश्रलमक सालबक बमोलजम  LGCDP काययक्रमबाट पाररश्रलमक 

नपठाएको ह दाँ वडा नं १ मा काययरत सामालजक पररचािक चक्र बहादरु किेििाई वडा नं १ 

को प्रशासन सहायक पदमा मालसक रु. १५०००।– पाररश्रलमक पाउने गरी लमलत 

२०७५/०४/०१ गतेबाट िाग ु ह ने गरी १ वषयका िालग  र वडा नं ३ मा काययरत सामालजक 

पररचािक श्री उपेन्र मल्ििाइ वडा नं ३ को प्रशासन सहायक पदमा मालसक रु १५०००।– 

पाररश्रलमक पाउने गरी लमलत २०७५/०४/०१ गतेबाट िाग ुह ने गरी करार सम्झौता नलवकरण 

गने । यस लनणययमा मालथ जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन उपरोक्त बमोलजम करार नलवकरण 

गररएका प्रशासन सहायक (सालवकका सामालजक पररचािक) हरु सम्वलन्धत वडामा स्थायी 

दरबन्दीको वडा सलचव हालजर भएमा सोही लदनबाट लनजहरुको करार सम्झौता अन्त्य भएको 

मालनने गरी सबयसम्मत लनणयय गररयो ।  

९. ग्रालमण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजनामा काययरत यस गाउँपालिकाका कमयचारीको हकमा 

गाउँपालिका स्तरीय पररयोजना व्यवस्थापन सलमलतको लनणययानसुार गने ।  

१०. यस गाउँपालिकामा करारमा काययरत ईलन्जलनयर श्री गणेश बहादरु मािीको करार सम्झौता यलह 

लमलत २०७५ अषाढ मसान्तमा समाप्त भएको ह दाँ लनजको करार सम्झौता नलवकरण नगन े

लनणयय गररयो ।  

११. यस गाउँपालिकाको स्काभटेर अपरेटर पदमा दलैनक ज्यािादारीमा काययरत अपरेटर श्री समुन 

बोहोरािाइ मालसक २० हजार रुपैया पाररश्रलमक लदने गरी लमलत २०७५/०४/०१ बाट िाग ुह न े

गरी १ बषयका िालग करार सम्झौता गने साथै स्काभटेर हले्पर पदमा काययरत हले्पर श्री गोपाि     

सिामी िाइ मालसक रु ७ हजार ५ सय पाररश्रलमक पाउने गरी लमलत २०७५/०४/०१ बाट िाग ु

ह ने गरी ६ मलहनाका िालग करार सम्झौता गने । 



 
 
 

 

    गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

  खड्यौिी, डोटी 

   ७ नं प्रदशे, नेपाि 
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काययपालिका बैठक संख्या: १९ लमलत:२०७५।०३।२४ 

१२. यस गाउँपालिका अन्तगयत पश ुसेवा केन्र िाना माकोटको कायायिय सहयोगी पदमा काययरत 

कायायिय सहयोगी श्री िक्ष्मी मल्ििाइ मालसक रु ८ हजार र एक मलहनाको तिब बराबरको 

चाडपवय खचय उपिब्ध गराउने गरी लमलत २०७५/०४/०१ बाट िाग ुह ने गरी १ बषयका िालग 

करार नलवकरण गने लनणयय गररयो । 

 


