बागमती प्रदे श सरकारको साझा न्यूनतम काययक्रम, २०७८
नेपाली जनताले पटकपटक गरे का ऐततहातसक जनआन्दोलन, सशस्त्र सं घर्य, मधेस आन्दोलन लगायत वितिन्न
आन्दोलन, त्याग र बतलदानबाट अपेक्षा गरे को समुन्नत नेपाल तनमायण गने उत्कट चाहनालाई सम्मान गदै ,
सवहद तथा बेपत्ता र पीतित नागररकको योगदानलाई मूल्य ददिँदै,
नेपालको राविय वहत, आतथयक सामाजजक न्याय सवहतको लोकताजन्िक मूल्य र मान्यतामा आधाररत
समाजिादप्रतत प्रततिद्ध रहिँदै समुन्नत सं घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूण,य वििेदरवहत, समतामूलक,
सबल र समृद्ध नेपालको तनमायण गने सङ्कल्प गदै सं घीय तहमा लोकतन्ि र अग्रगमनका पक्षधर पािँच दलीय
गठबन्धन तनमायण गरी सं विधान, सं घीय लोकताजन्िक गणतन्ि र जनतनिायजचत सं सदको रक्षा गदै अजघ बढे को
सन्दियमा,
िागमती प्रदे शको वहत, प्रदे शिासी नागररकको राजनीततक स्थावयत्ि, विकास र सुशासनको चाहनालाई पूरा
गने प्रण गदै , िागमती प्रदे श सिाको ितयमान दलीय प्रतततनतधत्िको अिस्थाको आधारमा दुई िा दुई िन्दा
बवढ दलको सहमततमा सरकार तनमायण गनुय पने सं िैधातनक व्यिस्था र तात्कातलक आिश्यकतालाई सम्िोधन
गदै ,
आपसी सं िाद, सहमतत र सहकायय मार्यत गठबन्धनको सं स्कृतत विकास गनय प्रदे श सिामा प्रतततनतधत्ि गने
दलहरु नेपाल कम्युतनष्ट पाटी (माओिादी केन्र), नेपाली कांग्रस
े , नेपाल कम्युतनष्ट पाटी (एकीकृत समाजिादी)
तल उल्ले जित न्युनतम् साझा काययक्रम मार्यत सरकार सञ्चालन गनय सहमत िएका छौं ।
सरकारका प्राथतमकता
सरकारका मुख्य प्राथतमकता दे हाय बमोजजम रहने छन्:1. कोतिि-१९ को महामारीबाट प्रदे शबासी नागररकको जीिन रक्षा गने,
2. सं विधानको सिोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्यािूतत ददलाउने गरी सरकार सञ्चालन गने,
3. सं घीयताको कायायन्ियनका लातग सं घीय सरकार र स्थानीय तहसिँग समन्िय र सहकाययलाई मजबुत
बनाउिँदै प्रदे श तहको सं िैधातनक क्षेिातधकार बमोजजम प्रदे श सरकार सं चालन गने ।
4. गुणस्तरीय जशक्षा र स्िास््यमा आम नागररकको पहुिँच स्थावपत गने । आतथयक र सामाजजक
रुपान्तरणको आधार तनमायण गदै उच्च र समन्यावयक आतथयक विकासमा जोि ददने,
5. उत्पादनमुजि अथयतन्िमा जोि, आपूततय व्यिस्थामा सुधार, महङ्गी तनयन्िण तथा भ्रष्टचारप्रतत शुन्य
सहनशीलताको नीतत अिलम्बन गने,

6. कोतिि-१९ का कारण बढी प्रिावित क्षेिको उत्थान तथा कोतिि-१९बाट प्रिावित श्रमजीवि,
विपन्न, बेरोजगार लजक्षत काययक्रम सञ्चालन गने,
7. बावढ, पवहरो, आगलातग, िुिान तथा अन्य प्राकृततक विपजत्तमा परे का जनताको उद्दार, राहत तथा
पुनस्थायपनाका काययहरु गने । यस विर्यमा स्ियम् सेिक तालीम ददई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
काययलाई प्रिािकारी बनाउने।
ु सरकारका नीतत र काययक्रम
सं यक्त
क) कोतिि-१९को सामना तथा स्िास््य क्षेिको सुदृढीकरण
१. कोतिि-१९ को च ुनौततको सामना गदै कोतिि-१९ बाट प्रदे शबासी नागररकलाई उन्मुजक्त ददन
सं घीय सरकारसिँग समन्िय गरी िोप लगाउन योग्य सबै नागररकमा २०७८ चै ि मसान्तसम्म पूणय
िोपको सुतनजितता गररनेछ ।
२. प्रदे श अस्पतालहरुको तनरन्तर सुदृढीकरण गरी कोतिि-१९को उपचार लगायत गुणस्तरीय स्िास््य
िँ विस्तार गदै आम नागररकमा पुर्याइनेनेछ ।
सेिाको पहूच
३. कोतिि-१९ को उपचारमा अग्रपंजक्तमा रही सं लग्न जनशजक्तलाई यस अजघ काययवितध बमोजजम
ददइनेदै आएको प्रोत्साहनलाई कोतिि तनयन्िण निएसम्मका लातग तनरन्तरता ददन सं घीय सरकारसिँग
समन्ियात्मक रुपमा काम गररनेछ ।
४. ओतमक्रोन लगायतका कोतिि-१९ को सम्िावित नयािँ लहरको जोजिमबाट बच्न स्िास््य सचेतना
बढाउने, आिश्यक जनशजक्त र गुणस्तरीय स्िास््य सामाग्रीको व्यिस्थापन गने, अजससजन उपकरण
र अन्य आिश्यक और्धीको आपूततय सुतनजित गने तथा स्िास््य सं स्थाहरुको क्षमता अतििृवद्ध
गररनेछ ।
ि) संघीयताको कायायन्ियन र संघीय लोकताजन्िक गणतन्िको सुदृढीकरण
५. सं घीयताको प्रिािकारी कायायन्ियनका लातग सं घीय सरकार सिँगको सहकायय र समन्ियलाई सुदृढ
बनाइनेनेछ।
६. सं घीय सरकारसिँग समन्िय गरी प्रदे श प्रहरी समायोजनको कायय तछटो सम्पन्न गरी प्रदे श प्रहरी
सञ्चालन गररनेछ ।
७. प्रदे श र स्थानीय तह बीचको समन्िय कायम गनय आिश्यक ऐन, िार्ा आयोगको तसर्ाररस बमोजजम
प्रदे श कामकाजको िार्ा सम्बजन्ध ऐन, प्रदे श तनजामती कमयचारी सेिा ऐन लगायतका अन्य
अत्यािश्यक कानूनको मस्यौदा तजुम
य ा गरी प्रदे श सिामा प्रस्तुत गररनेछ।
८. सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको विकास काययक्रममा समन्िय गरी दोहोरोपन हटाउने र स्थानीय
तहदे जि जनता र जनप्रतततनतधहरुको िािना समेट्ने गरी योजना तजुम
य ा प्रणालीको व्यिस्था गरी
कायायन्ियन गररनेछ।

९. प्रदे शको शाजन्त सुरक्षा र सुव्यिस्था कायम राख्न प्रदे श अनुसन्धान व्यूरो गठन गरी सञ्चालन
गररनेछ।
१०. प्रदे श समन्िय पररर्द स्थापनाको आिश्यकता, िािना र ममयलाई आत्मसात गरी यसलाई
प्रिािकारी बनाइनेनेछ ।
ग) शाजन्त सुरक्षाको प्रत्यािूतत र सुशासन
११. प्रदे शको शासकीय व्यिस्थामा प्रदे शिासी नागररकले अनुि ुती गने गरी सुशासन कायम गररनेछ ।
भ्रष्टचारप्रतत शुन्य सहनशीलता अपनाउिँदै पारदजशयता र जिार्दे वहताका लातग साियजतनक सेिालाई
क्रमश: अनलाइनेन प्रणालीमा लतगनेछ ।
१२. प्रदे श सरकारले सञ्चालन गने सबै साियजतनक तनमायणका ठे क्का इनेवितिं ग प्रणाली मार्यत गने व्यिस्था
तमलाउनेछ ।
१३. सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेिालाई जनमैिी, तछटो, छररतो, सुलि, कम िजचयलो एिम्
झन्झटमुक्त बनाइनेनेछ।
१४. अकारण र मनोमानी ढं गबाट दै तनक उपिोग्य बस्तुमा हुने कालो बजारी तनयन्िण गने र मूल्य
बृवद्धको तनयमन, अनुगमन एिम् तनयन्िण गररनेछ।
१५. विद्यमान प्रदे शको प्रशासतनक सं रचनालाई एवककृत गरी प्रत्येक जजल्लामा प्रदे श एकीकृत सेिा
सञ्चालन मार्यत सेिामा सहजीकरण र प्रशासतनक िचय घटाइनेनेछ।प्रदे श सरकारका काययक्रम
कायायन्ियन गनय प्रदे श स्तरका कायायलयहरु सेिाग्राहीको पायक पने स्थानमा स्थापना गने नीतत
तलइनेनेछ।
१६. प्रदे श सरकार कायय वििाजन तनयमािलीलाई विर्य क्षेि र काययबोझका आधारमा िैज्ञातनक ढं गले
सं शोधन गरी सोही आधारमा सरकारलाई पूणत
य ा ददइनेनेछ ।
१७. प्रदे शबाट प्रदान गररने साियजतनक सेिा प्रिाहलाई थप च ुस्त र गुणस्तरीय बनाउन प्रदे श तनजामती
कमयचारीहरुको क्षमता विकास गरी काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणाली लागु गररनेछ।
घ) आतथयक नीतत तथा काययक्रम
१८. सं घ र स्थानीय तहसिँगको सहकायय र समन्ियमा नेपालको सं विधान, वित्तीय सं घीयता सम्बन्धी
विद्यमान कानून र मान्यता बमोजजम प्रदे श तहको कायय जजम्मेिारी र स्रोत साधनको पररचालनमा
विद्यमान दोहोरोपनका साथै असामन्जस्यताको तछटो अन्त्य गरी सुदृढ र प्रिािकारी प्रदे श सरकार
सं चालन गररनेछ।
१९. प्रदे शको विकास सिँग सम्बजन्धत मानि सं शाधनको आिश्यकताको प्रक्षेपण गरी सं घीय
सरकारसिँगको समन्िय र सहकायय मार्यत मानि सं शाधन विकास गररनेछ ।
२०. पयायिरण मैिी, दीगो र योजनािद्ध तथा सन्तुतलत िौततक पूिायधार विकासमा जोि ददइनेनेछ।
२१. सरकारी, तनजी र सहकारी क्षेिको सहकाययका आधारमा लगानीमैिी िातािरणको तनमायण गररनेछ।
स्िदे शी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदे शी लगानीलाई आकवर्यत गररनेछ ।

२२. तनिायहमुजि कृवर्को आधुतनकीकरण, याजन्िकीकरण र व्यिसायीकरण गदै जैविक मलको उत्पादन
र प्रयोग तथा अगायतनक उत्पादनका क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।सं घीय सरकार र तनजी क्षेिसिँगको
ु लगानीमा प्रदे शमा रसायतनक मल कारिाना स्थापना गनय पहल गररनेछ। कृवर् उपजको
सं यक्त
सन्दिय बजार मूल्य तोकी िररदको सुतनजितता र दै तनक तथा आधारिूत कृवर्जन्य उपजमा
आत्मतनियर हुने काययक्रम ल्याइनेनेछ।
२३. सहकारी र सामुवहक िेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । एक ििा एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गदै
उत्पादन सम्िाव्यताका आधारमा कृवर् र पशुको पकेट क्षेिमा तनजी, सामुवहक र सहकारी मार्यत
िेती गने वकसानका लातग आिश्यक उन्नत तबउ, कृवर् उपकरण, मल र कृवर् प्रावितधकको पहुिँच
पुर्याइनेनेछ।
२४. प्रदे श सरकार, स्थानीय तहको सरकार, सहकारी तथा नीजज क्षेिको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय
तहमा आगायतनक तथा अन्य कृवर् उत्पादन िररद विक्री केन्र स्थापना र सञ्चालन गने नीतत
तलइनेनेछ। सम्िाव्यताका आधारमा सं घीय सरकार र तनजी क्षेिको साझेदारीमा कृवर् औजार
कारिाना स्थापना गररनेछ।
२५. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक ििा एक पशु स्िास््यकमीको व्यिस्था गरी पशु पन्छीको व्यिसावयक
पालनलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
२६. पययटकीय क्षेिहरुको विकास गनय पययटन पूिायधार तनमायणमा जोि ददइनेनेछ । कोतिि-१९ बाट
प्रिावित पययटन क्षेिको पुनरुत्थानका काययक्रम ल्याइनेनेछ । गुणस्तरीय तथा ददगो पययटन
विकासका लातग प्राकृततक, िौततक, सािँस्कृततक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गररनेछ ।
२७. प्रदे श गौरि आयोजनाको रुपमा हेटौंिा- चोिार, िुकोट- जचयािारी र हुङदीिोला- शजक्तिोर, धाददङ
बेतनघाट-२,ताजल्त र जचतिनको लोथर बीचको सुरुङ्ग मागय सम्िाव्यता अध्ययन गरी सं घ तथा
स्थानीय तह र तनजी क्षेिको साझेदारीमा अगाति बढाइनेनेछ।
२८. बागमती प्रदे श उज्यालो प्रदे शको नारालाई साथयक बनाउन ग्रामीण क्षेिमा बसोबास गरे का गररब
विपन्न तथा न्यून आय िएका जनतामा विद्युतको पहुिँच िृवद्ध गररनेछ। प्रदे श क्षेि तिि विद्युतीय
सिारी साधन सं चालनलाई प्रोत्साहन गररनेछ। साथै साियजतनक विद्युतीय बस सेिा सं चालनका
लातग चाजजिंग स्टे शन लगायतका िौततक पूिायधार तनमायणका कामलाई सं घीय तथा स्थानीय तहसिँग
समन्ि गरी अगाति बढाइनेनेछ।
२९. मुख्यमन्िी तथा मजन्िपररर्दको कायायलय लगायत प्रदे श सरकारका मन्िालय तथा मातहतका
तनकायहरुको उपयुक्त िौततक सं रचनाका लातग जग्गा प्राप्त गरी तनमायण कायय अगाति बढाइनेनेछ।
३०. तिजजटल प्रदे श बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेिलाई विकास र विस्तार गनय ठोस नीतत र काययक्रम
तय गररनेछ । नागररकको सूचना र गोपनीयताको हकको सुतनजितता गदै पूणय प्रेस स्ितन्िताको
प्रत्यािूतत गराइनेनेछ।
३१. सं घीय सरकारसिँग आिश्यक समन्िय एिम् पहल गरी बागमती प्रदे शमा रहेका औद्योतगक
क्षेिहरुलाई थप रुग्ण हुन नददन प्रदे श मातहतमा ल्याइने प्रिािकारी सञ्चालन गररनेछ।

३२. सहकारी, उद्योग व्यिसायी, तनमायण व्यिसायी, गूठीहरुको समन्ियमा एक ििा एक साना उद्योग
सञ्चालन गनय प्रोत्सहानका काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । सहकारीका माध्यमबाट गररबी तनिारणका
काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ।
३३. प्रदे शमा उत्पाददत बस्तुहरुलाई विदे शी बजारमा पुर्याउने उद्योग र रोजगारी क्षेिलाई प्रिािकारी
बनाउन प्रोत्साहन गररनेछ।
३४. ऐततहातसक सम्पदाको सं रक्षण र पुन तनमायण गरी सामाजजक आतथयक विकासमा यसको सदुपयोग
गने र यसलाई पययटन विकाससिँग जोिे र अगाति बढाउने काययक्रम सञ्चालन गररनेछ।
३५. सम्िाव्यताका आधारमा प्रत्येक पातलकामा हस्तकला ग्राम तनमायण गरी िागमती प्रदे शको
पवहचानलाई राविय अन्तरायविय क्षेिमा पुर्याउने र यसका माध्यमबाट परम्परागत तसपको रक्षा
गदै िैदेजशक मुरा आजयन गने कायय गररनेछ।
३६. बागमती प्रदे श अन्तगयतका यातायात कायायलयहरूलाई प्रवितधमैिी र श्रोत-साधनले युक्त बनाउिँदै
यस क्षेिबाट जनतालाई सेिा प्रदान गररनेछ।
ङ) सामाजजक रुपान्तरण
३७. प्रदे श तििका अतततसमान्तकृत समुदायका विपन्न एिम् अतत विपन्न नागररकको जीिनयापनलाई
सहज बनाउने काययक्रम सञ्चालन गररनेछ।
३८. प्रदे श तििको मानि विकास सूचकाङ्कमा पछाति परे का स्थानीय तहहरुको सन्तुतलत विकासका
लातग एवककृत विकास काययक्रम अगाति बढाइनेनेछ।
३९. रोजगारमूलक र प्रावितधक एिम् व्यािसावयक जशक्षामा जोि ददिँदै गुणस्तरीय जशक्षालाई जनताको
ु ीकरण गररनेछ ।
पहू िँच तिि राख्न साियजतनक जशक्षा प्रणालीको सुदढ
४०. प्रदे श उच्च जशक्षा सम्बजन्ध काययदलले ददएको प्रततिेदनको अध्ययन गरी उच्च जशक्षालाई
प्रिािकारी बनाउने सम्बन्धमा प्राप्त सुझािहरुलाई क्रमश: कायायन्ियनमा लतगनेछ। बागमती
प्रदे शमा सरकार, तनजी क्षेि र सहकारीहरूको स्िातमत्िमा वितिन्न विधाका विश्वविद्यालयहरू स्थापना
तथा सञ्चालन गररनेछ।
४१. गुणस्तरीय स्िास््य सेिामा सबै नागररकको समान पहुिँच स्थापना गनय प्रदे श स्तरीय अस्पताललाई
ु गरी स्िास््य सेिालाई जनताको सहज पहू िँचमा पुर्याइनेनेछ।
विस्तार र सुदढ
४२. युिाहरुको नेतत्ृ ि विकास, युिा उद्यमजशलता प्रिद्धयन एिम् युिा स्िरोजगार प्रोत्साहन आददका
माध्यमबाट रोजगारी िृवद्ध गरी बेरोजगारी समस्यालाई हल गने नीतत तलइनेनेछ।
४३. सहकारी क्षेिलाई गररबी न्यूनीकरण र रोजगार प्रिद्धयनको क्षेिको रुपमा विकास गनय प्राथतमकता
िँ ीलाई उत्पादनमूलक क्षेिमा लगानी गनय प्रोत्साहन गररनेछ।
ददिँदै सहकारीमा रहेको लगातनयोग्य पूज
४४. आधुतनक प्रवितधको अतधकतम प्रयोग गरी प्रदे शको सामाजजक रुपान्तरण र आधुतनकीकरणका
लातग विज्ञान प्रवितधको अतधकतम उपयोग गदै युिा िैज्ञातनकलाई प्रोत्साहन तथा िैज्ञातनक अध्ययन
अनुसन्धनमा जोि ददइनेनेछ।
४५. बाल अतधकार, जेष्ठ नागररकको हेरचाह र सम्मान तथा लैं तगक अतधकारको सं रक्षण र समानता
कायम गने काययक्रम ल्याइनेनेछ।

४६. िेलािीहरुको व्यिसावयक सुरक्षा, तातलम लगायतका काययक्रम सञ्चालन गरी िेलकुदको समग्र
विकास गनय प्रदे श िेलकुद विकास कोर् स्थापना गरी िेलको योजनािद्ध विकास गररे नेछ। जजल्ला
िेलकुद विकास सतमततको सं स्थागत क्षमता अतििृवद्ध गररनेछ।
४७. प्रदे श स्तररय िेलकुद प्रततयोतगता आयोजना गने गरी आिश्यक िौततक पूिायधार तनमायणको तयारी
गररनेछ।
४८. प्रदे शमा रहेका वितिन्न तसप विकास एिम् तातलमका काययक्रमलाई एकीकृत गरी सं चालन गररनेछ।
प्रदे श सरकारले आिश्यकता अनुसार आफ्नै िचयमा तीन मवहने, चार मवहने, ६ मवहने जस्ता
मध्ययमस्तरका तसप विकास तातलम ददई योग्य जनशजक्त तयार गरी स्िरोजगारमूलक काययक्रम
सञ्चालन गररनेछ।
४९. सं चार क्षेिलाई स्ितन्ि, आत्मतनियर बनाउिँदै प्रदे शको विकास र प्रदे शिासीहरुको सेिामा
आमसञ्चारको िुतमका तनिायह गने िातािरण बनाउन विशेर् काययक्रम सञ्चालन गररनेछ।
५०. प्रदे शिासी जनतालाई स्िच्छ िानेपानीको ब्यिस्था तमलाउन बागमती प्रदे शिरका िानेपानी
उपिोक्ता सतमततहरुको अनुििलाई समेत समेट्दै काययक्रम अगाति बढाइनेनेछ।
५१. नेपालको सं विधानको प्रस्तािनाको िािना र ममय अनुरुप प्रदे शिासी नागररलाई समाजिादी
व्यिस्थाको सन्दे श ददने गरी तथा सरकारी सेिालाई प्रिािकारी कायायन्ियको लातग ििा स्तरबाट
अभ्यास गने गरी नमूनाको रुपमा ििा समाजिादी काययक्रम विकास गरी काययन्ियनमा ल्याइनेनेछ।
५२. सं घीय लोकताजन्िक गणतन्ि प्रातप्तको लातग िएका शसस्त्र सं घर्य, ऐततहातसक जनआन्दोलन
लगायतका लोकताजन्िक आन्दोलनका क्रममा िएका सवहदको सम्मान, सवहद पररिार, िेपत्ता
पररिार, घाइनेते अपांग योद्धालाई सम्मान र सेिा सुविधाका काययक्रम कायायन्ियन गररनेछ।
च) पयायिरणीय सुरक्षामा प्रादे शीक िूतमका
५३. बन, िातािरणको सं रक्षण गदै नदी तनयन्िणका काययक्रमलाई प्राथतमकता ददइनेनेछ। च ुरे , महािारत
पियत श्रं ृिला, उच्च पहाि एिम् वहमाली क्षेिमा बावढ, पवहरो, आगलातग लगायतका अन्य प्राकृततक
जोजिमयुक्त स्थानको पवहचान गरी सं रक्षणका काययक्रम सञ्चालन गररनेछ।
५४. प्राकृततक तथा गैर प्राकृततक विपजत्तको जोजिम न्यूनीकरणका लातग एकीकृत विपत जोजिम
न्यूनीकरण काययक्रम लागू गररनेछ । विपदबाट क्षततग्रस्त सं रचनाको पुनतनयमायणको कामलाई
प्राथतमकता ददइनेनेछ।
५५. प्राकृततक सम्पदा र सम्पजत्तको सं रक्षण एिम् तीनको अतधकतम सदुपयोग मार्यत् प्रदे शको िौततक
तथा आतथयक विकासमा जोि ददइनेनेछ । तबशेर् गरी बन, जं गल एिम् ढुं गा, तगदि, बालुिा तथा
अन्य बहुमूल्य ितनज पदाथय प्रयोगमा िएका अतनयतमतता तथा प्रकृतत मातथ गररने दोहनको
अत्याचारी प्रिृजत्तलाई रोकी ततनको दीगो प्रयोग मार्यत् प्रदे शको श्रोत बृवद्ध गनय ितनज बस्तु
पररचालन तबशेर् काययक्रम कायायन्ियनमा ल्याइनेनेछ।
५६. जलिायु पररितयनका असर र जोजिमहरुलाई न्यूनीकरणका लातग सरकारी एिम् गैर सरकारी
नीतत तनमायण र काम कािायही मार्यत जनचेतना एिम् सतकताय अतिबृवद्ध गररनेछ।
५७. विकासका कायय पयायिरण मैिी, सन्तुतलत र न्यायोजचत ढं गले अगाति बढाइनेनेछ।

