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गण्डकी प्रदेश समन्वय ऩररषद् 

तेस्रो बैठक २०७६ ऩौष ३ र ४ गते 

 

ननर्णयहर्- 

१. गण्डकी प्रदेश समन्वय ऩररषद् सहजीकरर् सनमनतको नमनत 2076/07/04 को ननर्णय अनमुोदन 
गने। 

२. योजना छनौट, तजुणमा र कायाणन्वयन गदाण सॊववधानको ममण र भावना अनसुार सॊघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहबीच सहकाररता, समन्वय र सहअस्स्तत्वको नसद्धान्तमा आधाररत भई गने र तीनै तहबीचको 
सॊवाद र अनभुव आदान प्रदानऱाई थऩ व्यवस्स्थत गदै ननरन्तरता ददने। 

३. ऩन्रौं ऩञ् चवषॉय रावट्रियय योजना र प्रदेशको प्रथम ऩञ् चवषॉय योजनासॉग तादात्म्य हनुे गरी सबै 
स्थानीय तहऱे आ-आफ्नो ऩञ् चवषॉय योजना र म्यावनध खचण सॊरचना बनाउने। 

४. ददगो ववकासका ऱक्ष्यहरू हानसऱ गनण प्रदेश र स्थानीय तहऱे प्राथनमकताका आधारमा स्रोत र 
साधन ववननयोजनको व्यवस्था गने। 

५. अस्ततयार दरुऩयोग अनसुन्धान आयोगऱे जारी गरेको 61 बुॉदे ननदेशन कायाणन्वयन गने। 

६. ननवाणचन ऺेत्र ऩूवाणधार ववकास कायणक्रम नसद्धान्तत् सॊघीयताको भावना र ममण ववऩरीत रहेकोऱे 
यसऱाई ऩनुववणचार गनण सम्बस्न्धत ननकायमा आवश्यक ऩहऱ गने।  

७. समानताको नसद्धान्तको आधारमा सबै तहका जनप्रनतनननधऱाई ऩाररश्रनमक र सवुवधा ददन आवश्यक 
छ। कायणबोझ, स्जम्मेवारी र साधन स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहका ऩदानधकारीहरूको 
ऩाररश्रनमक र सवुवधाको व्यवस्था गनण आवश्यकता ऩरे सॊववधान सॊशोधन समेत गनणका ऱानग नेऩाऱ 
सरकारऱाई अनरुोध गने। 

८. स्थानीय तहमा कानून ननमाणर् र न्यावयक सनमनतऱे वववाद समाधानको काम गनुण ऩने भएको हुॉदा 
प्रत्येक स्थानीय तहमा कानून अनधकृतको व्यवस्था गनण नेऩाऱ सरकारऱाई अनरुोध गने। 

९. प्रदेश सॊस्चत कोषमा स्थानीय तहऱे दास्खऱा गनुण ऩने रकम र प्रदेशऱे स्थानीय सॊस्चत कोषमा 
दास्खऱा गनुण ऩने रकम ननयनमत र समयबद्ध रऩमा दास्खऱा गने। 

१०. सॊघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहऱाई हस्तान्तरर् भई आएका आयोजनाहरूको ऱानग आवश्यक 
स्रोतको व्यवस्थाऩन गनण नेऩाऱ सरकारऱाई अनरुोध गने। 

११. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको कमणचारी अभावको समस्या समाधान गनण सॊववधानको ममण र भावना 
अनरुऩ सॊघीय ननजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गनण नेऩाऱ सरकारऱाई अनरुोध गने।  

१२. सॊघ, प्रदेश र स्थानीय तहऱे कायाणन्वयन गने आयोजनाको वगॉकरर् गनण नेऩाऱ सरकारऱाई अनरुोध 
गने। 
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१३. मनाङ, मसु्ताङ र गोरखाको धाचे र चमुनबु्री गाउॉऩानऱका जस्ता वहमाऱी ऺेत्रमा आनथणक वषण शरु र 
अन्त्य हनुे समय आवश्यकता अनसुार ऩररमाजणन गनण नेऩाऱ सरकारऱाई अनरुोध गने। 

१४. साधन स्रोत सवहत स्जल्ऱा समन्वय सनमनतऱाई अनगुमन कायणमा प्रभावकारी रऩमा ऩररचाऱन गने। 

१५. प्रदेश र स्थानीय तहऱे ववकास ननमाणर् कायण सञ् चाऱन गनण आवश्यक ऩने जग्गाको भोगानधकार 
यथाशीघ्र ददने गरी व्यवस्था गनण नेऩाऱ सरकारऱाई अनरुोध गने। 

१६. स्थानीय तहको ऺमता अनभववृद्धका ऱानग आवश्यकताको ऩवहचान गरी तानऱम सञ् चाऱन गने। 

१७. आठौँ दस्ऺर् एस्शयाऱी खेऱकुद कायणक्रमका आठ वटा इभेण्ट प्रदेशको राजधानी ऩोखरामा 
आयोजना गरेकोमा नेऩाऱ सरकारऱाई धन्यवाद ददने तथा ती खेऱ सम्ऩन्न गनण सहयोग ऩरु् याउन ुहनु े
प्रदेश सहजीकरर् सनमनत र यस अन्तगणतका उऩसनमनतहरू, खेऱ ऩदानधकारीहरू, ननर्ाणयकहरू, 
व्यवस्थाऩकहरू, खेऱाडीहरू, स्वयॊसेवकहरू तथा सबै प्रदेशवासीऱाई धन्यवाद ददने र ऩदक ववजेता 
खेऱाडीहरूऱाई बधाई ऻाऩन गने। 

 


