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संयकु्त सरकारको साझा न्यूनतम काययक्रम 

 

नेपाली जनताले पटकपटक गरेका ऐततहातसक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्य, मधेस 
आन्दोलनलगायत वितिन्न आन्दोलन, त्याग र बतलदानको गौरिशाली इततहासलाई स्मरण 
एिम ्सवहद तथा िेपत्ता र पीतित नागररकलाई सम्मान गदै,  

नेपालको स्ितन्रता, साियिौतमकता, िौगोतलक अखण्िता, राविय एकता, स्िाधीनता र 
स्िातिमानलाई अकु्षण्ण राख्दै जनतामा तनवहत साियिौमसत्ता, संविधानको सिोच्चता, 
स्ितन्र न्यायपातलका, नागररक र मौतलक अतधकार, लोकतन्र, समानपुाततक समािेशशता, 
पूणय प्रसे स्ितन्रता, कानूनी राज्य, वितधको शासन, आतथयक, सामाशजक तथा सााँस्कृततक 
अतधकारहरू, उत्पीतित िगय, जातत, के्षर, तलङ्ग र समदुायको आधारितू मानि अतधकारको 
संरक्षण गदै, 

राविय वहत, सामाशजक आतथयक न्याय तथा लोकताशन्रक मूल्य र मान्यतामा आधाररत 
समाजिादप्रतत प्रततिद्ध रहाँदै समनु्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूणय, 
वििेदरवहत, समतामूलक, सबल र समदृ्ध नेपालको तनमायण गने सङ्कल्प गदै, 

असंिैधातनक रूपमा प्रतततनतधसिा विघटन गरी सियसत्तािादी, अलोकताशन्रक र 
अतधनायकिादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गने प्रततगामी प्रिशृत्तको अन्त्य र सङ्घीय 
लोकताशन्रक गणतन्र, संविधान र संसदको रक्षाथय िएको सङ्घर्यको िािनालाई आत्मसात 
गदै, 

आपसी संिाद, सहमतत र सहकाययमार्य त गठबन्धनको संस्कृतत विकास गनय नेपाली 
काङ्ग्रसे, नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओिादी केन्र) र जनता समाजिादी पाटी, नेपाल 
तथा संयकु्त सरकारलाई समथयन गने दलहरू तल उल्लेशखत साझा न्यूनतम काययक्रममा 
सहमत िएका छौँ।  

१. संयकु्त सरकारका प्राथतमकताहरू 

१.  संयकु्त सरकारको मखु्य प्राथतमकता कोतिि-१९को महामारीमा नागररकको 
जीिन रक्षा गने। 

२.  संविधानको सिोच्चता, कानूनी राज्य र सशुासनको प्रत्याितूत ददने।  
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३.  शाशन्त प्रवक्रयालाई पूणयता ददन विस्ततृ शाशन्त सम्झौताका बााँकी काययिार तथा 
वितिन्न पक्षहरूसाँग िएका सहमततहरूको कायायन्ियन गने। 

४.  राजनीततक दलहरूको सहमततमा संविधान संशोधनका लातग पहल गने। 

५.  सङ्घीयता कायायन्ियन एिं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सिलीकरणको 
लातग आिश्यक कानून तजुयमा गने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्ग् गो 
लगाउने। 

६.  सामाशजक-आतथयक रूपान्तरणको आधार तनमायण गदै उच्च र समन्यावयक आतथयक 
विकासमा जोि ददने। 

७.  उत्पादनमखुी अथयतन्रमा जोि, आपूततय व्यिस्थामा सधुार, महङ्गी तनयन्रण तथा 
भ्रष्टाचारको छानतबन र कारबाहीका लातग अरसरता तलने।  

८.  कोतिि-१९का कारण सङ्कटरस्त उद्योग, पययटन व्यिसाय, सञ्चार, यातायात, पाटी 
प्यालेस, ब्यायामशाला, तसनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेरहरूको उत्थान 
तथा कोविि– १९ बाट प्रिावित श्रमजीिी, विपन्न, बेराजगार आददको राहतका 
लातग तबशेर् आतथयक प्याकेजको व्यिस्था गने। 

९. बाढी, पवहरो, आगलागी तथा ििुान लगायतका तबपशत्त परेका जनताको उद्धार, 

राहत तथा पनुःस्थापना गने। 

१०. राविय वहतको रक्षा गनय एिं जनताको समवृद्धका लातग स्ितन्र र सन्ततुलत 
परराि नीतत अिलम्बन गने। 

११. आपसी संिाद, सहमतत र सहकाययको संस्कृततको विकास गदै राविय एकता सदुृढ 
गने। 

२. संयकु्त सरकारका नीतत र काययक्रमहरू 

२.१. कोतिि-१९बाट उत्पन्न महाविपशत्तबाट मशुक्त 

१.  आगामी असोजसम्ममा एक ततहाई नागररकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप 
लगाउन योग्य सबै नपेालीलाई तनःशलु्क खोपको व्यिस्था गने। 

२.  खोप उत्पादनका लातग नेपालमै भ्याशससन ल्याब स्थापना गनय पहल गने। 
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३.  उपचारमा खवटएका स्िास््यकमीहरू, अस्पतालका कमयचारी, एम्बलेुन्स चालक, 

सर्ाई मजदरु तथा सरुक्षाकमीहरूलाई प्रोत्साहन ित्ता तथा आिश्यकतानसुार 
व्यशक्तगत सरुक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अर स्थानमा रही सेिा प्रदान गने 
रािसेिक कमयचारीहरुलाई आिश्यकता अनसुार व्यशक्तगत स्िास््य सरुक्षा सामरी 
उपलव्ध गराउने। 

४.  कोतिि-१९रोकथाम, तनयन्रण र उपचारका लातग अस्पताललगायत िौततक 
पूिायधारको विकासमा प्राथतमकता ददने।  

५.  कोतिि-१९को सम्िावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्िास््य सचेतना बढाउने, 
आिश्यक जनशशक्त र गणुस्तरीय स्िास््यसामारीको व्यिस्थापन गने, अशससजन 
र अन्य आिश्यक और्तधको आपूततय सतुनशित गने तथा स्िास््य संस्थाहरुको 
क्षमता  अतििवृद्ध गने। 

६.  स्िास््य सामरी खररदमा िएको अतनयतमतताको छानतबन गने र दोर्ी  देशखएका 
व्यशक्त/संस्था उपर  कानूनी कारिाही गने। 

२.२. राविय वहतको संिद्धयन 

१.  देशको साियिौमसत्ता, िौगोतलक अखण्िता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूणय 
प्रत्याितूत हनुे गरी राविय सरुक्षा नीततमा आिश्यक पररमाजयन गरी कायायन्ियन 
गने र देशको स्िातिमानको रक्षा गने। 

२.  तलशम्पयाधरुा, कालापानी र तलपलेुक लगायतका तछमेकी मलुकुहरुसाँग समाधान 
हनु बााँकी सीमा समस्याहरु कुटनीततक माध्यमबाट समाधान गने। सीमा सरुक्षा 
र तस्करी तनयन्रणका लातग सीमा सरुक्षा चौकी (बीओपी) बवृद्ध गने।  

३.  राविय वहतमा जलस्रोतको दिपक्षीय र बहपुक्षीय उपयोग गने र जलस्रोत नीततलाई 
प्रिािकारी रूपमा कायायन्ियन गने। 

४.  िैदेशशक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्य त सरकारको स्िातमत्ि र नेततृ्ि हनु े
गरी  िौततक पूिायधारको तनमायणलगायतका राविय प्राथतमकताको के्षरमा पररचालन 
गने। 

५.  राविय वहत प्रततकूल रहेका सशन्ध सम्झौताहरूको पनुरािलोकन गने।  

६.  सरुक्षा अङ्गको व्यिसावयकतामा जोि ददाँदै मनोबल उच्च बनाउन आिश्यक साधन 

स्रोत उपलब्ध गराउने। 
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२.३ सङ्घीयताको कायायन्ियन र सङ्घीय लोकताशन्रक गणतन्रको सदुृढीकरण 

१. संघीयता कायायन्ियनका लातग तीन तहका सरकारको के्षरातधकार र 
अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोशजम कायायन्ियन गने। संविधान बमोशजम 
प्रदेशलाई हस्तान्तरण गनय बााँकी रहेका वितिन्न मन्रालय मातहातका तनकायहरु 
हस्तान्तरण गने। 

२.  सङ्ग् घीय लोकताशन्रक गणतन्रलाई संस्थागत गनय संविधानमा उल्लेशखत साझा 
अतधकारका सूचीसाँग सम्बशन्धत कानूनलगायत अन्य आिश्यक ऐन कानूनहरु 
प्राथतमकताका साथ तजुयमा गने। 

३.  सङ्ग् घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुाँदै आएको रकम 
िवृद्ध गरी न्यायोशचत वितरण गने तथा आिश्यक श्रोत, साधन र जनशशक्त 
तत्काल व्यिस्था गने।  

४.  प्रदेशसाँगको समन्ियमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गने। 

५.  प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोशजम अतधकार सम्पन्न बनाउन आिश्यक 
कायय गने। 

६.  सङ्ग् घीय कानूनहरु तनमायण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अतधकार 
सूचीमा रहेका विर्यहरुको यथाशीघ्र तनरुपण गनय सहजीकरण गने तथा प्रदेशका 
के्षरातधकारसाँग बाशझएका ऐनहरु संशोधन गने। 

७  संसदमा विचाराधीन सङ्ग् घीय तनजामती सेिा विधेयक, नागररकता विधेयकलगायत 
अतत आिश्यक विधेयकहरूलाई संसदबाट पाररत गराउने।  

८.  संविधान प्रदत्त सामाशजक न्यायको हकको सतुनशितताका लातग समानपुाततक 
समािेशशताको तसद्धान्तलाई कायायन्ियन गने।  

९.  मौतलक हकको प्रिािकारी रुपमा कायायन्ियन गनय राज्यको ितूमका अतिबवृद्ध 
गने। 

१०. विदेशमा रहेका नेपाली नागररकलाई समेत मतदानको अतधकार ददलाउन पहल 
गने।  
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२.४. शाशन्त सरुक्षाको प्रत्याितूत, सशुासन र सदाचार 

१. कानूनी राज्यको मान्यताअनरुूप सशुासनको प्रत्याितूत, साियजतनक प्रशासन र 
सरुक्षा तनकायलगायतका सबै राज्य संयन्रलाई तनष्पक्ष र जिार्देही बनाउन 
ठोस कदम चाल्ने। 

२.  समाजमा शाशन्त सवु्यिस्था कायम गनय अपराध र अराजकता तनयन्रण गरी 
दण्िहीनताको अन्त्य गने। 

३.  तनजामती प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायतका सरुक्षा 
तनकायहरूलाई सक्षम, तनष्पक्ष, पारदशी र जनउत्तरदायी रुपमा सञ् चालन गने। 

४.  शैशक्षक के्षर, स्िास््य क्षेरलगायत सामाशजक तथा साियजतनक क्षेरका पदहरूमा 
तनयशुक्त र पदोन्नतत गदाय सरकारले क्षमता, योग्यता, िररष्ठता र काययसम्पादन 
मूल्याङ्ग् कनको आधारमा पारदशी प्रणाली अिलम्बन गने।  

५.  सङ्घीय व्यिस्थाको आधारितू मान्यताअनरुूप तनजामती सेिा एिम ् सरुक्षा 
तनकायको पनुसंरचनाको कामलाई पूणयता ददने। 

६.  सशुासनयकु्त तथा भ्रष्टाचारमकु्त शासकीय व्यिस्था तनमायणका लातग साियजतनक 
क्षेरमा इ-वितिङ लगायत अनलाइनमार्य त हनुे साियजतनक सेिा प्रिाहलाई 
प्रिािकारी बनाउन।े 

७. अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगलाई आिश्यक जनशशक्त र स्रोत साधन 
उपलब्ध गराउने। राविय सतकय ता केन्र जस्ता भ्रष्टाचार तनयन्रणका अङ्ग्हरूलाई 
प्रिािकारी बनाउन।े  

८.  साियजतनक सेिा प्रिाहमा लाग्ने समय एक ततहाईले घटाउने गरी प्रशासतनक 
सधुार गने। 

९.  सबै प्रदेशबाट प्रिािकारी तिरले सिारी चालक अनमुतत पर तथा राहदानी 
उपलव्ध गराउने।  

10. राविय पररचयपर प्रणालीलाई देशिर लागू गने। 

11. सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने  सेिालाई जनमैरी, तछटो, छररतो, सलुि, 
कम खशचयलो एिं झन्झट मकु्त बनाउने।  
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२.५. शाशन्त प्रवक्रयाको पूणयता 

१.  सरकार र नेकपा (माओिादी) तबच िएको िहृद शाशन्त सम्झौता तथा मधेस 
आन्दोलन लगायत वितिन्न पक्षहरूसाँग िएका सहमतत र सम्झौताहरूको 
कायायन्ियन गने। 

२. सशस्त्र सङ्घर्यको सन्दियमा तगरफ्तार गररएका बन्दीहरूलाई िहृत ् शाशन्त 
सम्झौताको िािनाअनसुार ररहा गने।  

३. सत्य तनरूपण तथा मेलतमलाप आयोग र िेपत्ता पाररएका व्यशक्त छानतबन 
आयोगको ऐन संशोधन गने र आयोगलाई आिश्यक स्रोत, साधन र जनशशक्त 
उपलब्ध गराई शाशन्त प्रवक्रयाका बााँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गने।  

४. लाल आयोगको प्रततिेदन साियजतनक गने। तराई मधेसमा िएका वितिन्न 
आन्दोलनको बेला लगाइएका मदु्दाहरूको पनुरािलोकन गरी अन्यायपूियक बन्दी 
बनाइएका व्यशक्तको ररहाइ गने। 

५. तराई मधेस लगायत वितिन्न के्षरमा सङ्घर्य गरेका समूहहरूसाँग सरकारले गरेका 
सहमततलाई तदारुकताका साथ कायायन्ियन गने। 

२.६. आतथयक नीतत तथा काययक्रम  

१.  नेपाललाई विकतसत मलुकुको स्तरमा परु् याउन सरकारी, सहकारी  र तनजी 
के्षरको समन्ियात्मक तथा वक्रयाशील ितूमकाका आधारमा विकास तनमायण 
लगायतका समर आतथयक काययक्रम सञ्चालन गने। आतथयक के्षरसाँग सम्बशन्धत 
तबचाराधीन सबै विधेयक तीन मवहनातिर पाररत गने। 

२.  जल, जतमन, जङ्गल, जिीिटुी र जनशशक्त जस्तो महत्त्िपूणय स्रोत साधनहरूको 
उच्चतम सदपुयोग गरी मलुकुलाई तीव्र आतथयक विकासको बाटोमा िोयायउनका 
लातग पूिायधार तयार गने र उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िवृद्ध गदै समन्यावयक 
वितरणमा आधाररत आतथयक नीतत अबलम्बन गने। 

३. वित्तीय सङ्ग् घीयताको मान्यताअनरुूप स्रोत साधनको बााँिर्ााँट गने। संविधानमा 
व्यिस्था िएको अतधकारको सूचीबमोशजम सङ्ग् घ, प्रदेश र स्थानीय तीनिटै 
तहबाट मानि संशाधन र िौततक पूिायधार विकासको नीतत तलने। 
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४.  सरकारी र तनजी क्षरेको सहकाययका आधारमा लगानीमैरी िातािरणको तनमायण 
गने। स्िदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकवर्यत गने। 
विकास सहायतालाई राविय प्राथतमकताको क्षरेमा प्रिाह गनय आिश्यक आतथयक 
ऐन, तनयमहरू संशोधन गने। 

५.  तनिायहमखुी कृवर्को आधतुनकीकरण, याशन्रकीकरण र व्यिसायीकरण गने। 
मलको आपूततय सतुनशित गने, उख ुउत्पादक वकसानको समस्या समाधान गने र 
कृवर् उत्पादनको जीिन चक्रमा पने जोशखमको न्यूनीकरण गने। कृवर् उपजको 
बजार मूल्य तोकी खररदको सतुनशितता गने र आधारितू तथा दैतनक उपिोग्य 
कृवर्जन्य उपजमा आत्मतनियर हनुे। कृवर् विमाको व्यिस्था गरी जोशखम 
न्यूनीकरण गने।  

 ६.  जल तथा प्राकृततक स्रोतको ददगो उपयोग हनुेगरी ऊजाय विकासलाई अथयतन्र 
तनमायणको मखु्य आधार बनाउाँदै आन्तररक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा 
जलासययकु्त जलविद्यतु आयोजना तनमायण गने र तनयायतमूलक आयोजनाहरूमा 
विदेशी लगानी आकवर्यत गने। विद्यतु उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता 
कायम गने गरी पूिायधार विकास गने।विद्यतु खपतका लातग उद्योगधन्दा, 
कलकारखाना, यातायातको विकास गने। गररि र विपन्नका लातग विद्यतु महसूल 
घटाउन ेर पहुाँच िढाउने। आन्तररक खपतिन्दा अतधक रहेको विद्यतु तनयायतका 
लातग तछमेकी मलुकुहरूसाँग दिपक्षीय र बहपुक्षीय संिाद अगाति बढाउने र 
उच्च क्षमताको विद्यतु प्रसारण लाईन जिान गने। 

७.  नेपाललाई आकर्यक पययटकीय गन्तव्यको रुपमा विकतसत गनय पययटन पूिायधार 
तनमायणमा जोि ददन।े कोतिि-१९ महामारीबाट प्रिावित पययटन क्षेरको 
पनुरुत्थानका लातग तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउन ेर गणुस्तरीय तथा ददगो 
पययटन विकासका लातग िौगोतलक, सांस्कृततक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग 
गने। 

८.  िौततक पूिायधारको ददगो एिं गणुस्तरीय विकास तनमायण गने, पूिायधार तनमायणमा 
वढलाससु्तीलाई अन्त्य गने र पााँच िर्यसम्म तनमायण कम्पतनले नै ममयत सम्िार 
गनुयपने व्यिस्था गने। यातायात के्षरको एकीकृत विकासका लातग स्थल, हिाई, 

रेल, पानीजहाज र केिलुकार सेिाको एकीकृत योजना तयार गरी साियजतनक 
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यातायात सेिालाई सदुृढ र व्यिशस्थत गने। पूिय-पशिम लोकमागय चार लेन तथा 
काठमािौं उपत्यकाको ररङरोि आठ लेनमा विस्तारको बााँकी काम यथाशीघ्र 
सम्पन्न गनय प्राथतमकता ददने। हलुाकी लगायतका पूिय-पशिम लोकमागयहरु र 
उत्तर-दशक्षणका कोररिोर तथा व्यापाररक मागयहरु प्राथतमकताका साथ तनमायण 
गने।   

९.  अथयतन्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान िढाउन औद्योतगकीकरणलाई 
उच्च प्राथतमकता ददन।े आयात प्रततस्थापन र तनयायत प्रिद्धयनमूलक उद्योगको 
विकासमा जोि ददाँदै व्यापार घाटा क्रमश: कम गदै लैजाने। स्िदेशी सामानको 
उत्पादन तथा उपिोगमा जोिददने। पूाँजी, प्रवितध, श्रम र उद्यमशीलताको 
संयोजन गरी मलुकुको औद्योतगकीकरण गने र उत्पादनका लािहरुको 
समन्यावयक वितरण गने। मलुकुको मध्य िागमा पने गरी एउटा हाइटेक 
तसटी तनमायणको लातग सम्िाव्यता अध्ययन गने।  

१०. तिशजटल नेपालको अिधारणालाई साथयक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेरलाई 
विकास र विस्तार गनय ठोस नीतत र काययक्रम तय गने। जनताको सूचनाको 
हकको ग्यारेण्टी गने, पूणय प्रसे स्ितन्रता प्रत्याितू गने र गोपतनयताको हकको 
सतुनशित गने। 

११. नदी पथान्तरण (िाइिसयन) तथा ितूमगत र तलफ्ट तसंचाइको माध्यमबाट तराई 
मधेसलगायत तसंचाइ सवुिधा पगु्न नसकेका खेतीयोग्य ितूममा ददगो तसंचाइ 
सवुिधा पयुायउने। नदी कटान के्षरलाई तटिन्धन गरी नदी उकास ििूागलाई 
व्यिशस्थत रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। 

१२. संविधानको िािनाअनसुार ितूमहीनहरूलाई ितूम उपलब्ध गराउने। कृवर् मजदरु, 

मकु्त कमैया, हतलया, बााँधा र ितूमहीन वकसानको आतथयक, सामाशजक उत्थान र 
बसोबासको व्यिस्था गने। ितूमको उत्पादन र उत्पादकत्ि िढाउन िैज्ञातनक 
िउूपयोग नीतत प्रिािकारी रुपमा लागू गने।  

१३. वित्त तथा मौदरक नीततमा सधुार गरी बैंक तथा वित्तीय के्षरको विकास गने, 
संकटरस्त उद्योगको ब्याज तमनाहा गने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रततर्ल 
ददन ससने गरी सञ्चालन गने िातािरण तयार गने। औद्योतगक सरुक्षाको 
व्यिस्था गने। 
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१४. विकासको मखु्य उदे्दश्य मानि विकास र त्यसको मखु्य आधार श्रम नै िएकाले 
श्रमको सम्मान गने संस्कृततलाई प्रोत्सावहत गने। देशतिर उत्पादनका 
वक्रयाकलाप िवृद्ध गरी रोजगारी प्रदान गने। िैदशशक रोजगारीबाट पूाँजी र 
प्रवितधसवहत र्केका नपेालीलाई देशतिर रोजगारमूलक व्यिसाय गनय प्रोत्सावहत 
गने।  

१५. साियजतनक संस्थानहरुको व्यिस्थापनमा सधुार गरी व्यािसावयक,  प्रततष्पधी र 
प्रिािकारी बनाउन।े 

१६. सिक, विजलुी, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास तनमायणका कायय एकीकृत र 
समन्ियात्मक ढङ्गले सम्पन्न गनेगरी सरोकारािाला तनकायहरुलाई सञ्चालन र 
पररचालन गने। 

१७. िकूम्प, िाढी पवहरो, ििुान, िकू्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हनु ेजनधनको 
नोससानी कम गनयका लातग तिशजटल प्रवितधको समेत प्रयोग गरी पूिय सतयकता 
प्रणाली विकास गने, आिश्यकतानसुार िस्ती स्थानान्तरण गने र एकीकृत बस्ती 
तनमायण सरुु गने। 

१८. तमतव्ययीरुपमा सरकार सञ्चालन गने, पूाँजीगत खचय बढाउने, िैदेशशक ऋण 
मूलत: पूिायधार के्षरमा उपयोग गने र िैदेशशक ऋण िकु्तानीलाई पारदशी 
बनाई सरोकार पक्षलाई ससूुशचत गने। 

19. लघ,ु साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुाँच, दताय तथा कर प्रणाली 
सहज बनाउाँदै त्यस्ता उद्योगहरुको बजार पहुाँच बढाउन।े  

२.७ सामाशजक रूपान्तरण 

१.  श्रतमक लगायत गररबी, बशञ्चतीकरण र जोशखमयकु्त जीिनयापन गरररहेका तथा 
आफ्नो हेरचाह आर्ैं  गनय नससन ेव्यशक्तहरुलाई सामाशजक सरुक्षा प्रदान गने। 
सामाशजक सरुक्षा प्रणालीलाई व्यिशस्थत गनय एकीकृत राविय सामाशजक सरुक्षा 
संरचना लागू गने। 

२.  मानि विकास सूचकाङ्क तथा  जनसङ्ग्ख्या र िगूोलका आधारमा सबै प्रदेशको 
सन्ततुलत विकासमा जोि ददने। गररबीको रेखामूनी रहेका जनतालाई 
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अत्यािश्यक िस्तहुरू सपुथ मूल्यमा वितरण गनय गररि घरपररिार पररचय 
परको व्यिस्था तथा सबैका लातग साियजतनक वितरण प्रणालीको व्यिस्था 
गने। 

३.  गणुस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यिसावयक र प्रावितधक शशक्षामा जोि ददंदै 
सङ्घीयताको मान्यताअनरुूप शशक्षालाई जनताको पहुाँचतिर राख्न सामदुावयक 
शशक्षा प्रणालीलाई प्रिािकारी बनाउने। तनजी विद्यालयहरूमा अतििािकहरूलाई 
चको आतथयक िार पनय नददने। संविधानबमोशजम मातिृार्ामा शशक्षाका लातग 
आिश्यक व्यिस्था गने। विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीततक हस्तके्षपबाट मकु्त 
गने।पदोन्नतत प्रणालीलाई व्यिशस्थत गनय विश्वविद्यालय ऐनमा सधुार गने।  

४.  स्िास््यमा जनताको सरल र सहज पहुाँच स्थावपत गनय आधारितू स्िास््य केन्र 
र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्िास््य सेिालाई जनताको घरदैलोमा 
परु् याउने। प्रत्येक नागररकलाई आधारितू स्िास््य सेिा तनःशलु्क उपलब्ध 
गराउने। स् िास््य तबमाको पहुाँचलाई विस्तार गने। राज्यको नीततविपरीत 
मेतिकल कलेजहरूलाई ददइएका सम्बधनको पनुराबलोकन गने। शचवकत्सा 
शशक्षाको तनयामक तनकायलाई प्रिािकारी बनाउने।  

५. कोतिि-१९को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण देशमा उत्पन्न बेरोजगारको 
समस्यालाई  हल गने। िैदेशशक रोजगारीलाई सरुशक्षत र मयायददत बनाउन 
कुटनीततक संयन्र पररचालन गने। मजदरु, वकसान, बौवद्धक पेसाकमी लगायतका 
श्रमजीिी िगयको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लातग ठोस नीतत बनाउन।े 
शैशक्षक बेरोजगारलाई प्रमाणपर तधतो राखी ददइन ेऋण सहजरूपमा उपलब्ध 
गराउने।  

६.  सहकारी क्षेरलाई गररिी उन्मूलन र रोजगार प्रिद्धयनको के्षरको रूपमा राज्यले 
प्राथतमकता ददने। गररिीको रेखामतुन रहेका जनतालाई पररचयपर प्रदान गरी 
खाद्य, शशक्षा, स्िास््य, आिास, सीप विकास र रोजगारीको काययक्रम बनाउने। 

७.  आधतुनक प्रवितधसाँग देश विकास प्रवक्रयालाई आिद्ध गने। मलुकुको सामाशजक 
रूपान्तरण र आधतुनकीकरणका लातग विज्ञान–प्रवितधको अतधकतम उपयोग 
गने। मानि जीिन सहज र उत्पादनमखुी बनाउन विद्यालयदेशख 
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विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रवितधको अध्ययन, अनसुन्धान र शशक्षालाई उच्च 
प्राथतमकता ददने। 

८.  लोककल्याणकारी राज्यको मान्यताअनरुूप समाजका जेष्ठ नागररक, असहाय, 

अशक्त, अपाङ्गता िएका व्यशक्त, एकल मवहला तथा विपन्न व्यशक्तहरूका साथै 
दतलत, उत्पीतित तथा वपछतिएको िगय, अल्पसङ्ग्ख्यक, सीमान्तकृत तथा 
लोपोन्मखु समदुायलाई ददइएको सामाशजक सरुक्षाको दायरालाई विस्तार गने। 
अपाङ्गता िएका व्यशक्तलाई रोजगारमूलक तातलम ददन।े 

९.  सहरी विकासका पूिायधारको तनमायण तथा विकास आयोजनाहरू कायायन्ियन गदाय 
िातािरण मैरी बनाउन ेतथा सााँस्कृततक सम्पदामा असर पनय नददन।े जनतालाई 
आिश्यक सेिा पयुायउन असरुशक्षत र छररएर रहेका रामीण िस्तीहरू सरुशक्षत 
र सवुिधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गने। काठमािौं उपत्यकामा खानेपानी 
आपूततयका लातग मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र ममयत संिार गरी पनु: 
संचालनमा ल्याउने। खानेपानी नपगेुका रामीण बस्तीहरूमा स्िच्छ खानेपानी 
परु् याउने। 

१०. मवहला विरुद्धका सम्पूणय वििेदकारी कानून, वपतसृत्तात्मक परम्परागत मान्यता 
र व्यिहारको अन्त्य गरी लैवङ्गक समतामूलक समाज तनमायण गने। मवहला 
विरुद्धका सबै वििेदहरूलाई समाप्त गदै बलात्कार, घरेल ुवहंसा, एतसि आक्रमण 
र बेचतबखनजस्ता अपराध गनेलाई किा कारबाही गने। यौतनक तथा लैवङ्गक 
अल्पसङ्ग्ख्यकको अतधकार सतुनशित गने।  

११. "यिुाको अतधकार शशक्षा र रोजगार"को अिधारणालाई व्यािहाररक रूप ददने। 
ऊजायशील यिुा जनशशक्तलाई विदेश पलायन हनुबाट रोसन काययक्रम ल्याउने। 
खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गने र अन्तरायविय स्तरको खेलकुद 
पूिायधार तनमायण तथा खेलकुद पययटनको विकास गने। 

१२. सबै समदुायको िार्ा, तलवप, संस्कृतत, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संिद्धयन 
गने। जातत, िार्ा, धमय र संस्कृततको आधारमा गररने सबै प्रकारका िेदिािको 
अन्त्य गने। नेपाललाई जातीय छुिाछुतमकु्त राि घोवर्त गररसकेको सन्दियमा 
जातपातजन्य वििेद अन्त्यका लातग प्रिािकारी कदम चाल्ने।  
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२.८ तात्कातलक राहत, पनुःतनमायण र पनुस्थायपन 

१.  कोतिि-19, बाढी, पवहरो, ििुान तथा अन्य विपत वपतित पररिारलाई उद्धार तथा 
राहत प्रदान गने। प्रिावित र विस्थावपतहरूको पनुःस्थापना गने तथा विपद 
जोखीम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनलाई प्रिािकारी पाने। 

२.  सहीद तथा िेपत्ता पररिार र िन्दपीतित एिम ्विस्थावपतलाई राहत, पनुःस्थापना 
र सहायताका लातग आिश्यक व्यिस्था तमलाउने। 

३.  वितिन्न आन्दोलनमा घाइते िई उपचार नपाएकाहरूको यथोशचत उपचारको 
व्यिस्था गने, अङ्गिङ्ग िएकाहरूलाई क्षततपूततय र पररिारका कशम्तमा एक जना 
सदस्यलाई रोजगारीको व्यिस्था गने। 

४.  बढ्दो महाँगी, कालोबजारी, तमसािट तथा कृतरम अिाि तनयन्रण गरी खाद्यान्न, 

पेट्रोतलयम पदाथयलगायत जनताका अत्यािश्यक दैतनक उपिोग्य िस्त ु तथा 
सेिाको सहज र सलुि आपूततयको व्यिस्था गने। दगुयम के्षरमा नून, शचनी, चामल, 

और्धी, तबउ, मल लगायत अत्यािश्यकीय िस्तहुरू अिाि हनु नददने।  

५.  तसन्धपुाल्चोक, मनाङ, लमजङु, गोरखा , बाजरुा, र सप्तरी लगायतका बाढी पवहरो 
र ििुान प्रिावित क्षेरका जनतालाई राहत तथा पनुस्थायपन गने। तराई मधेसमा 
ििुानको जोशखम के्षरहरूमा नदी तनयन्रण र पनुतनमायणको कामलाई प्राथतमकता 
ददने।  

६.  कणायली प्रदेशलगायत मानि विकास सूचकाङ्क कम िएका अन्य के्षरहरुमा 
गियिती तथा सतु्केरी मवहला र कुपोर्ण प्रिावित बालबातलकालाई न्यूनतम 
पोर्णका काययक्रम प्रिािकारी बनाउने।  

७.  रामीण के्षरमा आकशस्मक दघुयटना, िाढी पवहरो, प्राकृततक प्रकोप जस्ता विपतको 
समयमा सेिा प्रदान गनय एयर एम्बलेुन्सको व्यिस्था गने। 

8.  राविय पनुतनयमाण प्रातधकरण अन्तगयत सम्पन्न हनु बााँकी रहेका काययहरुलाई शीघ्र 
सम्पन्न गने। 
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२.९ पयायिरणीय सन्तलुन 

१.  िन, िातािरण र नदी तनयन्रणका काययक्रमलाई प्राथतमकता ददने। चरेु र 
शशिातलक पियत शंृ्रखलाको संरक्षणका लातग सञ्चातलत चरेु संरक्षण काययक्रमलाई 
प्रिािकारी बनाई तराई मधेसको मरुिमूीकरण रोसन।े 

२.  पयायिरणमा समस्या उत्पन्न हनु ेगरी मनुार्ाका लातग प्राकृततक स्रोत साधनको 
दोहन हनु नददने। चरेु के्षरको उत्खनन गरी ढुङ्गा तगट्टी, बालिुा तनयायत गने 
काययलाई रोक लगाउने। जनताको पयायिरणीय अतधकार तथा जैविक विविधता 
संरक्षण गनय ठोस कदम चाल्ने।  

३.  ठूला नदीको बहउुदे्दश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीतत लागू गने र 
िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कायायन्ियन गने। 

४.  विश्वमा तीब्र गततले बवढरहेको औद्योतगकीकरण, जैविक, रासायतनक तथा आणविक 
हततयारको होि र त्यसबाट उत्पन्न हनु ेविवकरणयकु्त पदाथय, हररत गहृ, जलिाय ु
प्रदरु्ण आददका कारण हनु ेतापमान िवृद्धले तनम्त्याउन ेविनाशकारी िढेलो, उष्ण 
िाय,ु आाँधी, तरु्ान, चक्रिात, अततिवृष्ट, अनािवृष्ट, बाढी, पवहरो, ििुान, वहमपवहरो, 
सखु्खा जस्ता प्राकृततक विपदको जोशखम अन्त्यका लातग अन्तरायविय रूपमा 
सहकायय गने र क्षमता तथा आिश्यकताअनसुार नेततृ्ि तलने। 

५.  पृ् िीमा बढ्दो तापमान तथा जलिाय ुपररितयनको कारण जनताको जीिनमा पने 
असर र जोशखमहरूलाई न्यूनीकरण गनयका लातग आिश्यक सतकय ता अपनाउने। 

६.  विकासका कायय पयायिरणमैरी, सन्ततुलत र न्यायोशचत ढङ्गले अगाति बढाउने। 

२.१० अन्तरायविय सम्बन्ध 

१. देशको राविय स्िाधीनता र राविय वहतलाई रक्षा गने। िपूररिेवष्ठत देशको 
अतधकार सतुनशित गने,  ठूला र साना देशहरूतबच साियिौमसमानताको आधारमा 
व्यिहार हनुे तथा एक अकायको आन्तररक मातमलामा हस्तक्षेप नगने नीततको 
पक्षपोर्ण गने। 

2.  संयकु्त राि सङ्घको ििापर, असंलग्नता र पञ्चशीलका तसद्धान्त, विश्व शाशन्त 
एिम ् अन्तराविय कानूनका तसद्धान्तका आधारमा परराि नीतत सञ्चालन गने। 
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3.  शाशन्त, शस्थरता, आतथयक रुपान्तरण र जनताको समवृद्धका लातग पारस्पररक वहत 
र लािका आधारमा तछमेकी लगायत विश्वका सबै तमर रािहरुसाँगको मैतरपणुय 
सम्बन्धलाई थप सदुृढ बनाउने। आपसी सहयोगका क्षेरहरु विस्तार गरी 
सहकायय र अन्तरआिद्धतालाई बढािा ददने।  

4.  परराि सम्बन्ध सञ्चालनमा राविय सहमतत कायम गने। 

 

 यस साझा न्यूनतम काययक्रमलाई कायायन्ियन गनयका लातग सरकारले राविय 
सहमततको पहल गनेछ।   

 

 

 


