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सम्बत ्२०७9 साल साउन 22 गते बसेको सदूुरपश्चिम प्रदेश, मश्चन्त्रपररषद्को १37 औ ंवैठकले गरेको ननर्ाय- 
 

1. मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायाालय- दार् ुाला श्चिल्लाश्चथथत नौगाड गाउँपानलकाको वडा ववभािन सम्बन्त्धमा 
उक्त गाउँपानलकाबाट प्राप्त प्रथताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउन थवीकृनत प्रदान गने। 

2. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय- प्रदेश सभाका माननीय सदथय मालमनत कुमारी राना थारुको औषधी 
उपर्ार वापतको रकम भकु्तानी ददने सम्बन्त्धी प्रथतावमा- -“प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदथयको पाररश्रनमक र 
सवुवधा सम्बन्त्धी ऐन, 2075 को दफा १३ को उपदफा (1) र (2) मा उश्चल्लश्चित प्रावधान बमोश्चिम अथपताल 
भनाा भई उपर्ार गरेको प्रमार्का आधारमा मार सोही दफाको उपदफा (3) बमोश्चिम सम्बश्चन्त्धत अथपताललाई 
भकु्तानी ददन।े” 

3. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय- प्रदेश सभाका माननीय सदथय नललाधर भट्टको औषधी उपर्ार वापतको 
रकम भकु्तानी ददन ेसम्बन्त्धी प्रथतावमा -“प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदथयको पाररश्रनमक र सवुवधा सम्बन्त्धी 
ऐन, 2075 को दफा १३ को उपदफा (1) र (2) मा उश्चल्लश्चित प्रावधान बमोश्चिम अथपताल भनाा भई उपर्ार 
गरेको प्रमार्का आधारमा मार सोही दफाको उपदफा (3) बमोश्चिम सम्बश्चन्त्धत अथपताललाई भकु्तानी ददन।े”  

4. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय- प्रदेश सभाका माननीय सदथय टेक बहादरु रैका आउिीको औषधी 
उपर्ार वापतको रकम भकु्तानी ददने सम्बन्त्धी प्रथतावमा- -“प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदथयको पाररश्रनमक र 
सवुवधा सम्बन्त्धी ऐन, 2075 को दफा १३ को उपदफा (1) र (2) मा उश्चल्लश्चित प्रावधान बमोश्चिम अथपताल 
भनाा भई उपर्ार गरेको प्रमार्का आधारमा मार सोही दफाको उपदफा (3) बमोश्चिम सम्बश्चन्त्धत अथपताललाई 
भकु्तानी ददन।े” 

5. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय- प्रदेश सभाका माननीय सदथय उमा कुमारी वादीको औषधी उपर्ार 
वापतको रकम भकु्तानी ददन ेसम्बन्त्धी प्रथतावमा--“प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदथयको पाररश्रनमक र सवुवधा 
सम्बन्त्धी ऐन, 2075 को दफा १३ को उपदफा (1) र (2) मा उश्चल्लश्चित प्रावधान बमोश्चिम अथपताल भनाा भई 
उपर्ार गरेको प्रमार्का आधारमा मार सोही दफाको उपदफा (3) बमोश्चिम सम्बश्चन्त्धत अथपताललाई भकु्तानी 
ददन।े” 

6. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय- प्रदेश सभाका माननीय सदथय बल बहादरु सोडारीको औषधी उपर्ार 
वापतको रकम भकु्तानी ददन ेसम्बन्त्धी प्रथतावमा -“प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदथयको पाररश्रनमक र सवुवधा 
सम्बन्त्धी ऐन, 2075 को दफा १३ को उपदफा (1) र (2) मा उश्चल्लश्चित प्रावधान बमोश्चिम अथपताल भनाा भई 
उपर्ार गरेको प्रमार्का आधारमा मार सोही दफाको उपदफा (3) बमोश्चिम सम्बश्चन्त्धत अथपताललाई भकु्तानी 
ददन।े” 

7. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय- प्रदेश सभाका माननीय सभामिु अिुान बहादरु थापाको औषधी उपर्ार 
वापतको रकम भकु्तानी ददन ेसम्बन्त्धी प्रथतावमा -“प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदथयको पाररश्रनमक र सवुवधा 
सम्बन्त्धी ऐन, 2075 को दफा १३ को उपदफा (1) र (2) मा उश्चल्लश्चित प्रावधान बमोश्चिम अथपताल भनाा भई 
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उपर्ार गरेको प्रमार्का आधारमा मार सोही दफाको उपदफा (3) बमोश्चिम सम्बश्चन्त्धत अथपताललाई भकु्तानी 
ददन।े” 

8. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय- प्रदेश सभाका माननीय सदथय मालमनत कुमारी राना थारुको औषधी 
उपर्ार वापतको रकम भकु्तानी ददने सम्बन्त्धी प्रथतावमा --“प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदथयको पाररश्रनमक र 
सवुवधा सम्बन्त्धी ऐन, 2075 को दफा १३ को उपदफा (1) र (2) मा उश्चल्लश्चित प्रावधान बमोश्चिम अथपताल 
भनाा भई उपर्ार गरेको प्रमार्का आधारमा मार सोही दफाको उपदफा (3) बमोश्चिम सम्बश्चन्त्धत अथपताललाई 
भकु्तानी ददन।े” 

9. आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय- कानून सधुार तथा सझुाव सनमनतका सदथयमा अनधवक्ता रेर् ुप्रधान 
शे्रष्ठ (प्र.प.नं.11224) लाई ननयशु्चक्त गने । 

10. भौनतक पूवााधार ववकास मन्त्रालय- सदूुरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवथथा ववधेयक प्रदेश सभामा पेश 
गना थवीकृनत प्रदान गने । 

 


