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सम्बत ्२०७9 साल असार 18 गते बसेको सदूुरपश्चिम प्रदेश, मश्चन्त्रपररषद्को १36 औ ंवैठकले गरेको ननर्ाय- 

1. मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायाालय- जोरायल गाउँपानलका, बडीकेदार गाउँपानलका र बोगटान फुड नसल 
गाउँपानलकालाई सशता अनदुान रकम हस्तान्त्तरर् गने । 

2. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय - प्रदेश सभाका माननीय सदस्य गेल्ब ु नसंह बोहराको औषधी उपचार 
वापतको रकम भकु्तानी ददन े।  

3. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय - प्रदेश सभाका माननीय सदस्य हका  बहादरु कंुवरको औषधी उपचार 
वापतको रकम भकु्तानी ददन े।  

4. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय - प्रदेश सभाका माननीय सदस्य देवकी मल्ल थापाको औषधी उपचार 
वापतको रकम भकु्तानी ददन े। 

5.  आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय - प्रदेश सभाका माननीय सदस्य तारा लामा तामा्गकको औषधी उपचार 
वापतको रकम भकु्तानी ददन े। 

6. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय - प्रदेश सभाका माननीय सदस्य उमा कुमारी वादीको औषधी उपचार 
वापतको रकम भकु्तानी ददन े। 

7. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय - कानून सधुार तथा सझुाव सनमनत सम्बन्त्धी (दोश्रो संशोधन) कायाववनध, 
2079 स्वीकृत गने । 

8. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय - प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदस्यको पाररश्रनमक र सवुवधा सम्बन्त्धी 
ऐन, 2075 लाई संशोधन गना बनेको ववधेयक प्रदेश सभामा पेश गना स्वीकृनत प्रदान गने । 

9. सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय - सेती प्रादेश्चशक अस्पतालका लानग जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनरुोध 
गने । 

10. ववनभन्न स्थानीय तहहरुको मागपरका आधारमा माननीय आनथाक मानमला मन्त्रीज्यूबाट समेत सहमती प्राप्त भई 
माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूबाट वैठकमा प्रस्ततु बजेट ववननयोजन गने ववषयसँग सम्बश्चन्त्धत प्रस्तावहरुका सम्बन्त्धमा 
देहाय बमोश्चजम गने:-  

(क) नौगाड गाउँपानलका, गाउँ कायापानलकाको कायाालय, दाच ुालाको च.नं. 2089, नमनत 2079/2/20 को 
परबाट वडा नं. ३ अन्त्तरगत ननमाार्ाधीन होपरीगाड प्रथम लघ ुजलववद्यतु आयोजनाको लानग रकम 
ननकासा सम्बन्त्धमा लेश्चि आएकोमा प्रचनलत ववनध, प्रकृया र कानूनी प्रावधान बमोश्चजम िचा गने गरी उक्त 
आयोजनाको लानग रु. 2०,00,000/- (अके्षरुपी बीस लाि मार) आनथाक मानमला मन्त्रालयले नौगाड 
गाउँपानलका, दाच ुालालाई सशता अनदुानको रुपमा उपलब्ध गराउने। 

(ि) अवपवहमाल गाउँपानलका, गाउँ कायापानलकाको कायाालय, दाच ुालाको च.नं. 1590, नमनत 2079/3/17 
को परबाट वडा नं. ६ मज्जे िोलामा ननमाार्ाधीन मज्जे िोला लघ ुजलववद्यतु योजनाको पनु:ननमाार्का 
लानग बजेट ववननयोजन गररददने सम्बन्त्धमा लेश्चि आएकोमा प्रचनलत ववनध, प्रकृया र कानूनी प्रावधान 
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बमोश्चजम िचा गने गरी उक्त योजनाको लानग रु. 2०,00,000/- (अके्षरुपी बीस लाि मार) आनथाक 
मानमला मन्त्रालयले अवपवहमाल गाउँपानलका, दाच ुालालाई सशता अनदुानको रुपमा उपलब्ध गराउने। 

(ग) गन्त्यापधरुा गाउँपानलका, गाउँ कायापानलकाको कायाालय, डडेल्धरुाको च.नं. 1235, नमनत 2079/3/17 
को परबाट 2078 असोज ३१ देश्चि कानताक ३ गतेसम्म परेको अववरल वषााको कारर् श्चजल्ला 
सदरमकुाम, वडा केन्त्र र वस्तीहरुसम्म पगु्न ेववनभन्न सडकहरु पूर्ारुपमा अवरु्घ  भएकोले उक्त सडकहरु 
तत्काल सूचारु गना भनी १३ औं गाउँसभाले ननर्ाय गरी काया सचुारु गरेकोमा सोको भकु्तानीका लानग 
गाउँपानलकासँग बजेट नभएकोले बजेट व्यवस्था गररददनहुनु भनी लेश्चि आएकोमा प्रचनलत ववनध, प्रकृया र 
कानूनी प्रावधान बमोश्चजम िचा गने गरी उक्त सडकहरु ममात कायाको लानग रु. 3०,00,000/- 
(अके्षरुपी तीस लाि मार) आनथाक मानमला मन्त्रालयले गन्त्यापधरुा गाउँपानलका, डडेल्धरुालाई सशता 
अनदुानको रुपमा उपलब्ध गराउने। 

 
 


