
 

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 

प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्िसभा तथा प्रदशेसभा ष्ट्िर्ााचि 

घोषणापर, २०७४ 

 

आदरणीय ष्ट्ददीबष्ट्ििी तथा दाजुभाईिरु, 

िामी िेपाली जिता फेरर एकपर्टक मिाि प्रजाताष्ट्न्त्रक अभ्यासमा सिभागी िुि गईरिकेा छौं। आगामी प्रष्ट्तष्ट्ििीसभा र 

प्रदशेसभाको चिुार् मलुकुमा शाष्ट्न्त्त, स्थाष्ट्यत्र् र प्रजाताष्ट्न्त्रक र्ातार्रण कायम गद ैसमग्र आष्ट्थाक ष्ट्र्कासको ष्ट्दशातफा  अष्ट्घ 

बढ्िे स्र्ष्ट्णाम अर्सर िो। यो चिुार् िेपालको भष्ट्र्रय ष्ट्िमााण गिे ऐष्ट्तिाष्ट्सक क्षण पष्ट्ि िो। यस्तो मित्र्पणुा प्रजाताष्ट्न्त्रक 

अभ्यासमा सिभागी िुि लाग्ि ुभएका सम्पणूा िेपाली ष्ट्ददीबष्ट्ििी तथा दाजभुाईिरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी िाष्ट्दाक बिाई तथा 

शभुकामिा व्यक्त गदाछ। 

कररब अठार र्षापष्ट्छ संसदको चिुार् िुुँदछै। िेपालको संष्ट्र्िाि जारर भएपष्ट्छ पष्ट्िलोपर्टक प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्िसभा र प्रदशेसभाको चिुार् 

िुुँदछै। यस अर्सरमा स्र्भाष्ट्र्क रुपले ष्ट्र्गत दईु दशकको दशेको अर्स्थाको ष्ट्र्शे्लषण र मलु्याङि िुि जरुरी र प्रासंष्ट्गक िुन्त्छ। 

मलुकुमा आमलु पररर्तािको िारा ष्ट्दएर २०५२ मा शरुु भएको ष्ट्िसंात्मक द्वन्त्द्व र २०६२/६३ को जिआन्त्दोलि पश्चात िामी 

किाुँ जाि ष्ट्िडेंका ष्ट्थयौं र अष्ट्िले किाुँ आईपगुेका छांैै, यसको सष्ट्मक्षा आम िेपाली मतदातािरुले ईमािदारी परु्ाक गिुा पदाछ। 

चिुार् भिेको केर्ल भोर्ट िाल्िे सामान्त्य प्रष्ट्िया मार िोईि। चिुार् मलुतः दशे र जिताको भाग्यको फैसला गिे मिाि 

प्रजाताष्ट्न्त्रक अभ्यास िो। ष्ट्र्र्ेक र न्त्यायको प्रत्याभषु्ट्त ष्ट्दलाउिे र अष्ट्भव्यष्ट्क्त गिे आत्मदाि िो चिुार्। 

त्यसथा, आदरणीय ष्ट्ददीबष्ट्ििी दाजभुाईिरु, दशेको र्तामाि अर्स्थाको सष्ट्मक्षा गरौं। िेपालको ईष्ट्तिासमा अिेक उतारचढार्िरु 

आए गए, व्यर्स्थािरु पररर्ताि भए, शासकिरु फेररए। व्यर्स्था र व्यष्ट्क्त राम्रो िराम्रो जे भएपष्ट्ि िपेालको स्र्तन्त्रता, अखण्डता 

र एकता सदरै् अक्षणु्ण रिकेो ष्ट्थयो। अष्ट्िले सािै रुपमा भएपष्ट्ि दशे रु्टक्र्याउि ुपछा भन्त्िे एउर्टा समिुको जन्त्म भएको छ र तराईमा 

ष्ट्ियाशील छ। िेपालको राष्ट्रिय पष्ट्िचािको रुपमा रिकेो सिाति ष्ट्िन्त्दरुारि एर्ं िेपाली समाजको अष्ट्स्तत्र् र एकताको 

आिारको रुपमा रिकेो ष्ट्िन्त्दतु्र् ष्ट्र्स्थाष्ट्पत िुिे खतरा बढेर गएको छ। समग्र अथातन्त्र कमजोर भएको छ। प्रत्येक ष्ट्दि कररब दईु 

िजार यरु्ािरु सामान्त्य रोजगारीको ष्ट्िष्ट्मत्त ष्ट्र्दशे पलायि िुि ुपिे बाध्यता त्यसको ज्र्लन्त्त उदारिण िो। प्रजातन्त्र स्र्यं सदुृढ 

िुि सकेको छैि। 

प्रजातन्त्र र प्रजाताष्ट्न्त्रक शष्ट्क्तिरु उग्रर्ामपन्त्थी िरापमा पिा सक्िे तथा अष्ट्ििायकर्ाद िाष्ट्र् िुि सक्िे खतरा कायम िै छ। 

राज्यको प्राय सबै संयन्त्रिरु पार्टीकरणको ष्ट्तव्र चपेर्टामा परेर ष्ट्िरप्रभार्ी बन्त्द ैगैरिकेा छि।् भ्रष्टाचार अत्यन्त्त डरलाग्दो रोगको 

रुपमा दखेा परेको छ। गररब र ििी ष्ट्बचको खाडल फराष्ट्कलो िुुँदैछ र ष्ट्िरपेक्ष गररबीको रेखामिुी बस्िे जिताको संख्या अपेष्ट्क्षत 

रुपमा घर््टि सकेको छैि। आष्ट्खर यस्तो ष्ट्कि भयो ? सष्ट्दयौंदषे्ट्खको दासताबार्ट िेपाली जितालाई मकु्त तलु्याउिे लक्ष्य बोकेर 

सरुु भएको अष्ट्भयाि ष्ट्कि ष्ट्र्पररत ष्ट्दशातफा  मोष्ट्डयो ? चिुार्मा मतको प्रयोग गिुापरू्ा आफ्िो अन्त्तरआत्मासुँग यो प्रश्नको जर्ाफ 



खोज्ि ुप्रत्येक िेपाली मतदाताको राष्ट्रिय दाष्ट्यत्र् िो। यो अर्स्था ष्ट्सजािा िुिमुा केर्ल केिी पारिरुको कमजोरी मार िोईि। 

ष्ट्िश्चय पष्ट्ि िेततृ्र्मा रिकेा पारिरुको अकमाण्यता र सत्ताष्ट्लप्साको भषू्ट्मका मित्र्पणूा रिकेो छ। तथाष्ट्प, मलुतः गलत िीष्ट्त र 

मागाष्ट्चर िै मलुकुको र्तामाि ष्ट्ियतीको मलु कारक िो। यो प्रर्षृ्ट्त्त, िेततृ्र् र कारकतत्र्लाई तत्काल र्ा िठात पररर्ताि गिा 

सष्ट्कन्त्ि। आगामी चिुार्ले त्यस ष्ट्दशातफा  ष्ट्िकै सिुार गिा सक्दछ। केर्ल मतदाताको ष्ट्र्र्ेक र सािष्ट्सक ष्ट्िणायको आर्श्यकता 

पदाछ। जिताले आफुलाई पार्टीको दार्ेदारको रुपमा िोईि दशेको माष्ट्लकको रुपमा सोचेर राम्रो गिेलाई प्रोत्सािि र गलत 

गिेलाई दण्ड ष्ट्दिे कायाको थालिी िै दशे बचाउिे र बिाउिे मलु मन्त्र िो। 

 

यसै पषृ्ठभमूीमा  िेपालको  राजिीष्ट्तमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मलुकुमा ष्ट्र्द्यमाि संकर्ट समािािको ष्ट्िष्ट्मत्त र्ैकष्ट्ल्पक ष्ट्र्चार, 

िीष्ट्त र मागाष्ट्चर बोकेर राष्ट्रिय राजिीष्ट्तमा ष्ट्ियाशील रिकेो छ। सम्बर्द्ािर्ादको र्ैचाररक दशािको िरातलमा उष्ट्भएर राष्ट्रियता, 

प्रजातन्त्र, ष्ट्िन्त्दतु्र्, सदुृढ स्थािीय शासि प्रणाली र खलुा बजारमषु्ट्ख आष्ट्थाक िीष्ट्तको माध्यमबार्ट सर्ल र सम्बरृ्द् िेपाल ष्ट्िमाणा 

गिे पररकल्पिा िै राप्रपाको र्ैकष्ट्ल्पक ष्ट्र्चार र मागाष्ट्चरको मुलभतू सार िो। िेपालको संष्ट्र्िाि र संर्ैिाष्ट्िक व्यर्स्थासुँग 

सिकाया गद ैआफ्िा मान्त्यता र लक्ष्य प्राप्त गिे िीष्ट्त राप्रपाले अर्लम्बि गरेको छ। यिी िीष्ट्त र मान्त्यतामा अडेर आगामी 

प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्िसभा र प्रदशेसभा ष्ट्िर्ााचिको ष्ट्िष्ट्मत्त यो घोषणापर ैंजिसमक्ष प्रस्ततु गरेका छौं। आम िेपाली मतदातािरुको स्िेि, 

सद्भार् र मतको ष्ट्िष्ट्मत्त सष्ट्र्िय अष्ट्पल गदाछौंैं। 

 

राप्रपा नै किन ? 

 

- राप्रपा ससु्पष्ट ष्ट्र्चार र अलग पष्ट्िचाि बोकेको राजिैष्ट्तक दल िो। िेपालको राष्ट्रिय राजिीष्ट्तमा राप्रपा सशक्त र्ैचाररक 

प्रष्ट्तपक्षको रुपमा स्थाष्ट्पत भएको छ। अत्यन्त्त कष्ट्ठि पररष्ट्स्थष्ट्तमा पष्ट्ि आफ्िो ष्ट्र्चारमा अष्ट्र्चष्ट्लत रुपले प्रष्ट्तर्र्द् रििे 

ष्ट्सर्द्ान्त्तष्ट्िष्ट पार्टीको  रुपमा राप्रपाको पष्ट्िचाि बिेको छ। 

 

- राप्रपा आफ्िो ष्ट्सर्द्ान्त्तमा अर्टल रििे, सक्षम, रारिर्ादी, प्रजातन्त्रर्ादी, कमाठ एर्ं ईमािदार ितेा तथा कायाकताािरु भएको 

पार्टी िो, जसलाई िेपाली जिताले भरोसा गिा सक्दछि।् 

 

- आगामी चिुार्मा दईु मखु्य ष्ट्र्षयिरुमा राजिैष्ट्तक दलिरुलाई जिताले जिादशे ष्ट्दिेछि।् त्यो िो पष्ट्िलो, पाुँच र्षासम्म 

सरकारको संचालि र दोस्रो मलुुकको भार्ी र्ैचाररक कायाष्ट्दशाको ष्ट्ििाारण। पाुँच र्षा अगाष्ट्ड यस्तो जिादशे प्राप्त गिे प्रमखु 

भष्ट्ििे राजिैष्ट्तक दलिरु अलग–अलग एर्ं समष्ट्ष्टमा समेत आफ्िो ष्ट्जम्मेर्ारी परुा गिा असक्षम भएका छि।् ती दलिरुल े

पररर्ातिलाई संस्थागत गिे िममा अर्लम्बि गरेका मागाष्ट्चर, िीष्ट्त र अर्िारणािरु असफल साष्ट्र्त भएको छ। ती दलिरुल े

जितालाई िोका ष्ट्दएका छि ्तथा ष्ट्तिको अकमाण्यता, रारिष्ट्ित ष्ट्र्रोिी चररर, अष्ट्र्श्वसिीय बोली तथा व्यर्िार, गलत िीष्ट्त 



र सत्तालोलपुताले गदाा दशे अष्ट्िले संकर्टको भमुररमा परेको छ। फलरुर्रुप जिता ष्ट्र्कल्पको खोजीका छि।् त्यो ष्ट्र्कल्प राप्रपा 

िो। 

 

- यसैबीच ष्ट्दगो शाष्ट्न्त्तको स्थापिा, राष्ट्रियताको सम्बर्द्ाि, प्रजातन्त्रको सदुृढीकरण एर्ं समग्र आष्ट्थाक ष्ट्र्कासको उदशे्य प्राष्ट्प्तका 

ष्ट्िष्ट्मत्त राप्रपाले र्ैकष्ट्ल्पक मागाष्ट्चर र अर्िारणा जिसमक्ष प्रस्ततु गरेको छ। असफल मागाष्ट्चर, पार, प्रर्षृ्ट्त, िीष्ट्त र िेततृ्र्को 

ष्ट्र्कल्प खोज्िे कायामा आगामी चिुार्बार्ट रारिले सािष्ट्सक ष्ट्िणायको अपेक्षा गरेको छ। त्यो अपेक्षा जिताका ताजा 

जिआदशेद्वारा परुा गिा सष्ट्कन्त्छ भन्त्िे राप्रपाको दृढ अठोर्ट छ। 

 

 

सिंटिो चक्रव्युहमा नेपाल 

 

२०४६ सालको जिआन्त्दोलिले ३० र्षा सम्म कायम रिकेो ष्ट्िदालीय पञ्चायती व्यर्स्थाको अन्त्त्य गरी दशेमा बिदुलीय 

प्रजातन्त्र र संबैिाष्ट्िक राजसंस्थाको अर्िारणा स्थाष्ट्पत गर् यो। यिी मान्त्यताको िरातलमा िपेाल अष्ट्िराज्यको संष्ट्र्िाि 

२०४७ ष्ट्िमााण भयो। यो संर्ैिाष्ट्िक व्यर्स्थापश्चात कायम भएको न्त्यिूतम शाष्ट्न्त्त, स्थाष्ट्यत्र् र प्रजाताष्ट्न्त्रक र्ातार्रणमा ष्ट्र्स्तारै 

तर ष्ट्िश्चयात्मक रूपमा आिषु्ट्िकीकरणको ष्ट्दशातफा  िेपाल उन्त्मखु भईरिकेो ष्ट्थयो। यसैबीच २०५२ सालको लगभग अन्त्त्यष्ट्तर 

प्रथम जिआन्त्दोलिको उपलब्िी, िेपाल अष्ट्िराज्यकोैे संष्ट्र्िाि र तत्काल कायम रिकेो राज्य व्यर्स्थालाई चिुौती ष्ट्दुँद ै

एउर्टा सािो उग्रर्ादी समिुले कष्ट्थत जियरु्द्को घोषणा गर् यो। आमलू पररर्तािको िाष्ट्न्त्तकारी िारा ष्ट्दएको भएतापष्ट्ि 

माओर्ादीले अर्लम्बि गरेको ष्ट्िसंाको बार्टो र राजिैष्ट्तक ष्ट्र्चारिारा दरु्ै गलत ष्ट्थए। एक्काइसौं शताब्दीमा ष्ट्िसंाबार्ट सत्ता 

कब्जा गिे र ष्ट्र्टकाई राख्ि सक्िे संभार्िा ष्ट्थएि। दभुााग्यर्श तत्कालीि राजिैष्ट्तक िेततृ्र्ले त्यो सामान्त्य प्रकृष्ट्तको ष्ट्र्द्रोिलाई 

ठीक ढंगबार्ट व्यर्स्थापि गिा िसक्दा केिी र्षामा िै माओर्ादी जियरु्द्को प्रभार् दशेव्यापी िुि पगु्यो। 

 

अन्त्ततोगत्र्ा भारतीय संस्थापिको प्रत्यक्ष सियोग, संलग्िता र प्रायोजिमा दईु ष्ट्र्पररत गन्त्तव्यमा ष्ट्िडेंका संष्ट्र्िाि पक्षिर 

िेपालका सात राजिैष्ट्तक दलिरु र ष्ट्र्द्रोिी माओर्ादीका ष्ट्बचमा भारतको राजिािी ियाुँष्ट्दल्लीमा िेपालको राज्य व्यर्स्था 

ष्ट्र्रुर्द् आन्त्दोलि गिे बाह्रबुुँद ेसमझदारी भयो। 

 

२०६२/६३ को आन्त्दोलि दरर्ार र आन्त्दोलिकारी शष्ट्क्तिरुका ष्ट्बचमा समझदारी कायम भए पश्चात अन्त्त्य भएको तथ्य 

सर्ाष्ट्र्ष्ट्दतै छ। उपरोक्त समझदारी ष्ट्र्पररत आन्त्दोलि पश्चात जिआन्त्दोलिको ‘म्याण्डेर्ट’ भन्त्द ैकेिी सीष्ट्मत राजिैष्ट्तक दलिरुको 

एजेण्डा र स्र्ाथालाई संस्थागत गिे, संष्ट्र्िाि र प्रचष्ट्लत काििुी राज्यको ष्ट्सर्द्ान्त्तको उपिास गिे तथा स्थाष्ट्पत मलू्य मान्त्यता र 

संस्थािरुलाई ध्र्स्त पािे श्ृंखला आरम्भ भयो। यस िममाः 



 

क) प्रथम जिआन्त्दोलिको उपलष्ट्ब्िको रूपमा रिकेो तथा ष्ट्र्श्व समदुायले समेत उत्कृष्ट प्रजाताष्ट्न्त्रक संष्ट्र्िािको रूपमा 

स्र्ीकार गरेको िेपाल अष्ट्िराज्यको संष्ट्बिाि २०४७ लाई जिअष्ट्भमत ष्ट्बिा समाप्त पारी सर्ासत्तार्ादी ढंगबार्ट अन्त्तररम 

संष्ट्र्िाि बिाई लाग ूगररयो। 

ख) करीब सात आठ िजारको संख्यामा रिकेा माओर्ादीको लडाकु सेिाको संख्या बढाएर ३४ िजार परु् याउि पे्रररत गिुाका 

साथै दईु सेिाको अष्ट्स्तत्र्लाई संर्ैिाष्ट्िक मान्त्यता प्रदाि गरी संस्थागत गररयो। 

ग) जिआन्त्दोलिको बलमा पिुस्र्थाष्ट्पत प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्िसभालाई ष्ट्बघर्टि गरी चिुार्को मखु िै िदखेेको माओर्ादीलाई तत्काष्ट्लि 

एमाले सरि ८३ ष्ट्सर्टमा ष्ट्र्टका लगाएर कष्ट्थत अन्त्तररम संसदको ष्ट्िमााण गररयो। 

घ) शाष्ट्न्त्त सम्झौता अिरुूप छ मष्ट्ििा ष्ट्भर समायोजि गरी सक्ि ुपिे व्यर्स्था ष्ट्र्पररत माओर्ादी सेिा सम्बष्ट्न्त्ि अष्ट्न्त्तम रंु्टगो िै 

िलगाई तथा दईु सेिाको अष्ट्स्तत्र्लाई कायम राखी संष्ट्र्िाि सभाको ष्ट्िर्ााचि गररयो। 

ङ) िेपाली जिताको अष्ट्भमतष्ट्बिा िै सष्ट्दयौंदषे्ट्ख कायम रिुँद ैआएको िेपालको ष्ट्िन्त्द ू रारिको पष्ट्िचािलाई अन्त्त्य गरी 

तथाकष्ट्थत िमाष्ट्िरपेक्षता लाद्न ेकाम गररयो। 

च) प्रथम जिआन्त्दोलि पश्चात आफैं ले राष्ट्रियता र एकताको प्रष्ट्तकको रूपमा स्थाष्ट्पत गरेको संर्ैिाष्ट्िक राजसंस्थालाई 

जबरजस्ती पाखा लगाइयो। 

छ) पयााप्त बिस र तयारीष्ट्बिा ि ैजाष्ट्तय आिारको संघीयता सम्बन्त्िी अमतूा अर्िारणालाई संष्ट्र्िािको अगं बिाउिे काया 

गररयो। 

ज) राष्ट्रिय ष्ट्ित ष्ट्र्पररतको िागररकता ऐिलाई कायाान्त्र्यि गरी लाखौं ष्ट्र्दशेीलाई िेपाली िागररकता ष्ट्र्तरण गररयो। 

 

उपरोक्त बमोष्ट्जमको गलत िीष्ट्त र रषु्ट्र्टपणूा मागाष्ट्चरको पररणाम स्र्रूप दशे अष्ट्िले संकर्टको चिव्यिुमा िराम्रोसुँग फसेको छ। 

कुिै पष्ट्ि मलुकुको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्ाभौष्ट्मकता र समग्र राष्ट्रिय अष्ट्स्तत्र् शनु्त्यमा खडा भएको िुुँदिै। केिी ष्ट्िष्ट्श्चत 

मलु्य मान्त्यता र आिारस्तम्भको जगमा दशे बिेको िुन्त्छ। सष्ट्दयांैैदषे्ट्खको अभ्यासबार्ट कायम भएको िेपालको अष्ट्स्तत्र्को 

आिारलाई ष्ट्र्कल्पको राम्रो सोचाई र तयारीष्ट्र्िा िै िठात ध्र्स्त बिाउिे काम भयो। ष्ट्र्गतका मान्त्यता, परम्परा र संस्थालाई 

ष्ट्र्स्थाष्ट्पत गरेपष्ट्छ उत्पन्त्ि ररक्ततालाई ष्ट्ठक ढंगबार्ट समायोजि र व्यर्स्थापि गिा िसक्ि ुि ैर्तामाि संकर्टको मखु्य कारण िो। 

शाष्ट्न्त्त, स्थाष्ट्यत्र्, सामाष्ट्जक न्त्याय र समार्ेशी प्रजातन्त्र जस्ता आन्त्दोलिको भार्िा राम्रै भएता पष्ट्ि गलत मागाष्ट्चरको कारणले 

अपेष्ट्क्षत सफलता प्राप्त िुि सकेि। ष्ट्दगो शाष्ट्न्त्तको स्थापिा, प्रजातन्त्रको सदुृढीकरण, जिताद्वारा छाष्ट्िएका प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ििरुबार्ट 

संष्ट्र्िािको ष्ट्िमााण र मलुकुको समग्र आष्ट्थाक ष्ट्र्कास आन्त्दोलिको र्ास्तष्ट्र्क गन्त्तव्य ष्ट्थयो। तर, गलत बार्टो, गलत िीष्ट्त र 

सत्तामखुी ष्ट्चन्त्तिका संर्ािकिरुको कारणले गदाा िामी जिाुँ जाि ष्ट्िडेका ष्ट्थयांैै अष्ट्िले ष्ट्ठक ष्ट्र्पररत गन्त्तव्यमा पगुेका छौं। 

 



ष्ट्र्गत दईु दशकदषे्ट्ख िेपाल ष्ट्िरन्त्तर अन्त्यौल, अष्ट्िष्ट्श्चतता र अराजकताको दलदलमा फसेको भएता पष्ट्ि िाल ष्ट्र्द्यमाि संकर्टपणूा 

अर्स्थाको ष्ट्सजािा अिायस र्ा िठात भएको िोईि। २००७ सालको जििाष्ट्न्त्तबार्ट िेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापिा भयो। िेपाली 

जिताले प्रजातन्त्रको पष्ट्िलो स्पशा अिभुतू गरेको कररब ६८ र्षा िुिथाल्यो, तर अष्ट्िले पष्ट्ि स्थायी राजिैष्ट्तक प्रणाली कायम 

गिा िामी संघषा गरररिकेा छौं। ष्ट्र्गत ६ दशकमा भएका अिेक प्रकारका प्रयोगिरुले दशे थला पिा थालेको छ। यसै अर्ष्ट्िमा 

प्रजातष्ट्न्त्रक यगुमा प्रर्ेश गरेका कष्ट्तपय दशेिरु अष्ट्िले ष्ट्र्कष्ट्सत र सम्पन्त्ि रारि भैसकेका छि।् तर, िामी अझै राज्य व्यर्स्था 

ष्ट्िमााणको प्रारष्ट्म्भक अभ्यासमा छौं। आष्ट्खर ष्ट्कि यस्तो भैरिकेो छ ? यस प्रश्नको जर्ाफ खोज्िे गम्भीर प्रयास कष्ट्िल्यै भएि। 

प्रजातन्त्रप्रष्ट्तको लगार् र्ा चाििा िभएको िोईि। संघषा गरेर प्रजातन्त्र प्राप्त िुन्त्छ, तर केिी र्षापष्ट्छ प्रजातन्त्रका संर्ािकिरु स्र्यं 

िै प्रजाताष्ट्न्त्रक मलु्य मान्त्यता ध्र्स्त पािा जािेर र्ा िजािेर ष्ट्ियाशील िुन्त्छि।् प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई पष्ट्ि ष्ट्कि िामी संस्थागत 

गिा सष्ट्करिकेा छैिौंैं ? प्रजातन्त्रको ष्ट्िष्ट्मत्त ष्ट्िरन्त्तर संघषा भयो, तर प्रजातन्त्र प्राष्ट्प्त पश्चात िेपाल कस्तो िुिेछ, िामी कुि ष्ट्दशा 

तफा  जािेछौं भन्त्िे बारे गम्भीर बिस िुि ुपदाथ्यो। सम्भर्तः यिी कारणले ६ दशकपष्ट्छ पष्ट्ि िामीले पररर्तािलाई संस्थागत गिा 

सकेका छैिौं। प्रजातन्त्रलाई िारा बािके समग्र ष्ट्र्चार दशािको आिार बिाउि सकेका छैिौं। 

 

रषु्ट्र्टपणूा मागाष्ट्चर एर्ं गलत िीष्ट्त र अर्िारणाको पररणामस्र्रुप अष्ट्िले दिेाय बमोष्ट्जमको चुिौष्ट्त, जष्ट्र्टलता र समस्यािरु 

उत्पन्त्ि भएका छि ्: - 

 

वामपन्थी प्रभावमा प्रजातन्र र प्रजाताकन्रि शकिहरु 

गत एक दशकको राजिैष्ट्तक अभ्यासलाई आिार मान्त्िे िो भिे र्तामाि अर्स्थासम्म आईपगु्दा िेपालको प्रजातन्त्र र 

प्रजाताष्ट्न्त्रक शष्ट्क्तिरु ष्ट्बस्तारै उग्रर्ामपन्त्थी िरापमा फस्द ैगइरिकेो दषे्ट्खन्त्छ। उग्रर्ामपन्त्थी समिुले आफ्िो अभीष्ट परुा गिा अष्ट्घ 

सारेको रणिीष्ट्तक एजेण्डालाई िेपालका प्रजाताष्ट्न्त्रक शष्ट्क्तिरुले स्र्ीकार गिा बाध्य िुि ुिेपालको र्तामाि राजिीष्ट्तको ष्ट्ततो 

यथाथा िो। 

 

राष्ट्रिय अखण्डतामाष्ट्थ गम्भीर चिुौती 

िेपालको ईष्ट्तिासमा सम्भर्तः सि ्१८१६ पश्चात पष्ट्िलो पर्टक मलुकुको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्ाभौष्ट्मकता अष्ट्िले सर्ााष्ट्िक 

चिुौतीपणूा ष्ट्स्थष्ट्तमा खडा भएको छ। 

 

जातीय आिारमा संघीयता, एक मिेश एक प्रदशे, आत्मष्ट्िणायको अष्ट्िकार जस्ता मान्त्यतािरुले िेपालको राष्ट्रिय अखण्डता 

माष्ट्थ िै गम्भीर प्रश्नष्ट्चन्त्ि खडा गिा सक्दछ। व्यापक रूपमा बष्ट्ढरिकेो बाह्य शष्ट्क्तिरुको चलखेल, प्रभार् र िस्तक्षेपले राष्ट्रिय 

सार्ाभौष्ट्मकता खष्ट्ण्डत िुिे खतरा दषे्ट्खएकोैे छ। दशे ष्ट्भरका कष्ट्तपय राजिैष्ट्तक दलिरुमा व्याप्त रिकेो आत्मसमपाणर्ादी 

मािष्ट्सकता र ष्ट्चन्त्तिले राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेको छ। 

 



यसैबीच रारि ष्ट्र्खण्डिको एजेण्डा बोकेर एउर्टा सािो समिु तराईमा ष्ट्ियाशील भइरिकेो छ। ष्ट्र्गतमा माओर्ादीको ष्ट्िसंात्मक 

जियरु्द्लाई समयमै ष्ट्ियन्त्रण गिा िसक्दा दशेले अत्यन्त्त ठूलो मलु्य चकुाउि ुपरेको िाम्रो ष्ट्ततो अिभुर् ताजै छ। अष्ट्िले पष्ट्ि 

ष्ट्तिै राजिीष्ट्तक दलिरु र ष्ट्तिै िेतािरु राज्यसत्ताको बागडोरमा रिकेा छि।् ष्ट्यिीिरुको अकमाण्यता, गलत िीष्ट्त र सत्तास्र्ाथाले 

अष्ट्िले सकु्ष्म रुपमा रिकेो ष्ट्र्खण्डिकारी शष्ट्क्त र प्रर्षृ्ट्त्त कालान्त्तरमा राष्ट्रिय सरुक्षा र अखण्डताको लाष्ट्ग डरलाग्दो खतरा बन्त्ि े

िो ष्ट्क भन्त्िे ष्ट्चन्त्ता गिुापिे अर्स्था ष्ट्सजािा भएको छ। 

 

राष्ट्रिय पष्ट्िचाि मेर्टाउिे षडयन्त्र 

यसै िममा िेपालको राष्ट्रिय पष्ट्िचािलाई कमजोर बिाउिे योजिाबर्द् र संगष्ट्ठत प्रयास भै रिकेो समेत प्रष्ट दषे्ट्खन्त्छ। 

िमाष्ट्िरपेक्षताको आडमा योजिाबर्द् ढंगले लोभलालच, भ्रम र रास दखेाई िमा पररर्ताि गराउिे काया भैरिकेो छ। िमा 

पररर्तािको ष्ट्िशािामा अष्ट्िले सबैभन्त्दा बढी आष्ट्दर्ासी, जिजाष्ट्त र दष्ट्लत समदुायका व्यष्ट्क्तिरु परेका छि।् ष्ट्र्गत केिी र्षा 

यतामार लाखांैैको संख्यामा िमा पररर्ताि गराईएको आशंका छ। ष्ट्सङ्गै गाउुँका गाउुँ अिषु्ट्चत प्रभार्का आिारमा िमा 

पररर्ताि गराईएको छ। साथ,ै कष्ट्तपय स्थािमा काििुद्वारा ष्ट्िषेष्ट्ित गौित्या समेत भैरिकेा छि।् जसको पररणामस्र्रुप एकाष्ट्तर 

िेपालीको राष्ट्रिय पष्ट्िचाि संकर्टमा पिे र्टड्कारो खतरा दषे्ट्खन्त्छ भिे अकोतफा  िेपाली समाजमा सष्ट्दयौंदषे्ट्ख कायम रिदं ैआएको 

सामाष्ट्जक सांस्कृष्ट्तक सद्भार् र एकता खलबष्ट्लई दशे िाष्ट्माक द्वन्त्द्वमा फस्ि सक्िे संभार्िा बढेर गएको छ। 

 

िेपाल ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि िमा, जाष्ट्त, संस्कृष्ट्त, भाषा र भेषभषुा भएको रारि िो। अिेकतामा एकता िै िाम्रो राष्ट्रियताको सदुृढ आिारस्तम्भ 

िो। र्ास्तर्मा जिताको प्रत्यक्ष अष्ट्भमतष्ट्बिा ष्ट्िन्त्दरुारिको संर्ैिाष्ट्िक व्यर्स्थालाई अन्त्त्य गिे घोषणा एर्ं परम्परागत 

मान्त्यतािरु प्रष्ट्त ष्ट्र्तरृणा फैलाउिे काया िेपालको राष्ट्रिय पष्ट्िचािलाई िमशः कमजोर बिाउुँद ै लगी अन्त्ततः िपेालको 

अष्ट्स्तत्र्लाई िै िरापमा पािा चाििे षड्यन्त्रको एक कडी िो भन्त्िे तथ्य ष्ट्र्गत केिीर्षा यताका घर्टिािमिरुले पषु्ट्ष्ट गरररिकेा 

छि।् 

 

ष्ट्र्दशेी चलखेल र प्रभार्मा र्षृ्ट्र्द् 

गत दईु दशकको राजिीष्ट्तक घर्टिािमको ष्ट्र्शे्लषण गिे िो भिे स्पष्ट िुन्त्छ( िेपाललाई अष्ट्स्थर तुल्याई आफ्िो अभीष्ट परुा गिा 

चाििे राष्ट्रिय/अन्त्तरााष्ट्रिय शष्ट्क्तिरुको चलखेल, गठबन्त्िि र ष्ट्ियोष्ट्जत षड्यन्त्र ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि रुपमा प्रकर्ट भैरिकेा छि।् 

 

िेपालमा ष्ट्र्दशेीको चलखेल, प्रभार् र िस्तक्षेप बढ्िमुा बाह्य शष्ट्क्तलाई मार दोषारोपण गिुाको सट्टा िामीले आफ्िै कमजोरी र 

ष्ट्िितार्ोिलाई पष्ट्ि ष्ट्जम्मेर्ार ठान्त्ि ुपदाछ। ष्ट्र्दशेीको आष्ट्शर्ााद, सियोग र सम्बन्त्ि िभई सत्तामा पगु्ि सष्ट्कन्त्ि र कथंम्कदाष्ट्चत् 

पषु्ट्गिाष्ट्लयो भिेपष्ट्ि ष्ट्र्टक्ि सष्ट्कन्त्ि भन्त्िे आत्मसमपाणर्ादी मािष्ट्सकता िै यो रोगको मलू जड िो। 

 



संकर्टग्रस्त अथातन्त्र 

दशेको समग्र आष्ट्थाक अर्स्था सन्त्तोषजिक छैि। आष्ट्थाक समषृ्ट्र्द्को मखु्य आिार आष्ट्थाक बषृ्ट्र्द् िो तर िाम्रो आष्ट्थाक बषृ्ट्र्द्दर 

अत्यन्त्त उत्सािजिक छ। गत र्षा ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि कारणले आष्ट्थाक बषृ्ट्र्द् सकारात्मक दषे्ट्खएता पष्ट्ि सरकारी तथ्याङ्क अिसुार िै 

ष्ट्र्गत दश र्षाको सरदर आष्ट्थाक बषृ्ट्र्द्दर ४ प्रष्ट्तशत भन्त्दा कम रिकेो छ। अको तफा  मुद्राष्ट्स्फष्ट्त दर र्ाष्ट्षाक १० प्रष्ट्तशत भन्त्दा 

बढी छ। व्यापार घार्टा ष्ट्िकै बढेको छ। उत्पादि र उत्पादकत्र् बढ्ि िसक्ि ुतर अकोतफा  आयात अत्यष्ट्िक बषृ्ट्र्द् िुिलुे स्र्भार्तः 

व्यापार घार्टा तीव्र गष्ट्तमा बष्ट्ढरिकेो छ। अझैपष्ट्ि दशेको कुल जिसंख्याको एक ष्ट्तिाई ष्ट्िरपेक्ष गरीबीको रेखा मिुी रिकेा छि।् 

गरीब र ििी ष्ट्बचको खाडल झि ्बढेर गएको छ। रोजगारीको अर्सरिरु ष्ट्सजािा िुि िसकेको कारणले गदाा लाखौं िेपाली 

यरु्ािरु रोजगारीको खोजीमा ष्ट्र्दशे पलायि भैरिकेा छि।् समग्रमा िेपालको अथातन्त्र ष्ट्र्पेर्सणमा (रेष्ट्मर््टयान्त्स) ष्ट्र्टकेको छ 

भन्त्दा सायद अत्यषु्ट्क्त िुिे छैि। यस प्रकार ०६२/०६३ को पररर्ताि पश्चात केिी राजिैष्ट्तक दलिरुको गलत िीष्ट्त, भ्रष्ट प्रर्षृ्ट्त्त र 

अकमाण्यताको कारणले गदाा िेपालको अथातन्त्र संकर्टग्रस्त िुि पुगेको छ। 

 

सशुासिको िाममा भागर्ण्डातन्त्रमा िीष्ट्ित कुशासि र उदारीकरणको िाममा प्रष्ट्तस्पिाा ष्ट्र्रोिी ष्ट्सष्ट्ण्डकेर्टतन्त्रको 

संस्थागतकरणको कारणले िेपाली अथातन्त्र ष्ट्र्श्व बजारमा लङ्गडो भएको छ। प्रशासष्ट्िक संरचिाको समग्र काया कुशलता र 

क्षमतामा व्यापक ह्रास आएको छ। यो प्रष्ट्ियाले दशेको ग्रामीण र शिरी दबुै क्षेरमा रोजगारीको ष्ट्र्स्तारलाई िकारात्मक रुपमा 

प्रभाष्ट्र्त पारेको छ। यसैकारण लाखौं लाख िेपाली दशेष्ट्भर रोजगारी िपाएर दईुछाक खाि र आङ ढाक्िे एक सरोैे लगुा 

लगाउि पष्ट्ि िसक्िे भएपष्ट्छ र्ाध्य भएर दशे छोडी थोरै ज्यालामा ष्ट्र्दशे जाि र्ाध्य भएका छि।् यसैकारण ष्ट्र्श्वमािष्ट्चरमा 

िेपाल एउर्टा प्र्ाल परेको कचौरा बोकेर ष्ट्िड्ंिे माग्िेको ियाुँ रुप िुि थालेको छ भिे यस्तो अर्स्थामा पष्ट्ि कष्ट्थत “अग्रगामी” 

िरु दशेको सािि श्ोतको दरुुपयोग गिा कष्ट्सएर लागेका छि।् यिी प्रर्षृ्ट्त्त कायम रि ेिेपाल केिी र्षामा दष्ट्क्षण एष्ट्शयाको 

सबैभन्त्दा गरीब दशे िुि पगु्िेछ। 

 

िेपालको राष्ट्रिय उत्पादिको बषृ्ट्र्द्दर कछुर्ाको चालमा रिकेो छ। उदािरणको लाष्ट्ग १९८५ दषे्ट्ख १९९० सम्म उत्पादि बषृ्ट्र्द्दर 

४.७ प्रष्ट्तशत ष्ट्थयो। १९९० दषे्ट्ख १९९५ सम्म यो ४.८ १९९५ दषे्ट्ख २००० सम्म ४.८, २००१ दषे्ट्ख २००५ सम्म ४.१, २००५ 

दषे्ट्ख २०१० सम्म ४.१, २०१० दषे्ट्ख २०१५ सम्म ४.६ र २०१५–१६ मा ०.७७ दषे्ट्खएको छ। सालाखाला ४ प्रष्ट्तशत 

िारािारीको र्षृ्ट्र्द्लाई राम्रो भन्त्िे पष्ट्ि िोलाि ्तर यिी गष्ट्तमा जािे िो भिे िेपालको र्तामाि ७०० अमेररकी डलर बराबरको 

प्रष्ट्तव्यष्ट्क्त आम्दािी १४०० अमेररकी डलर पगु्ि पष्ट्ि १६ र्षाभन्त्दा बढी समय लाग्िेछ। यो बेलासम्म िाम्रा िष्ट्जकका दईु ष्ट्छमेकी 

चीि र भारत किाुँ पषु्ट्गसक्िेछि ्र िामी किाुँ रििेछौ ? यो प्रश्न अब िेपालीले सोध्ि थालेका छि ्र बझु्ि थालेका छि।् 

 

राज्य संयन्त्रको प्रभार्काररतामा ह्रास 

भार्ी राजिैष्ट्तक प्रणाली र संष्ट्बिािकोैे ससु्पष्ट खाका र स्र्रूप र्ारे सिमष्ट्त िै कायम िगरी स्थाष्ट्पत संस्था, संष्ट्बिाि र 

प्रणाली िष्ट पािे काम गररएबार्ट राज्यका सबै अङ्ग िकारात्मक रूपमा प्रभाष्ट्र्त भएका छि।् कायापाष्ट्लका, न्त्यायपाष्ट्लका र 

व्यर्स्थाष्ट्पका ष्ट्बच शष्ट्क्त पथृकीकरण एर्ं परस्पर ष्ट्ियन्त्रण र सन्त्तलुिको मान्त्यता कमजोर भएको छ। राज्यका प्रायः सबै अगंिरु 



पार्टीकरणको रोगबार्ट ग्रस्त रिकेा छि।् न्त्यायालय, संर्ैिाष्ट्िक अगंिरु, ष्ट्र्श्वष्ट्र्द्यालय, कुर्टिैष्ट्तक ष्ट्ियोगिरु पार्टीगत 

भागर्ण्डाको ष्ट्शकार भएका छि।् राजिैष्ट्तक पररर्तािका र्ाबजदु राज्यको ष्ट्िरन्त्तरता र सरकारको स्थाष्ट्यत्र्को अिभुषु्ट्त ष्ट्दलाउिु 

पिेैे प्रशासष्ट्िक संयन्त्र अष्ट्िले पक्षघातको दीघा रोगबार्ट ग्रस्त भएको दषे्ट्खन्त्छ। प्रशासिमा भएको तीव्र राजिीष्ट्तकरणले गदाा 

योग्य र सक्षम व्यष्ट्क्तिरु िुुँदािुैँ ुद ैपष्ट्ि ष्ट्संगो प्रशासि यन्त्रको क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आएको छ। 

 

र्तामाि सन्त्दभामा ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि राजिैष्ट्तक दलिरुको भषू्ट्मका 

माष्ट्थ उल्लेख भए बमोष्ट्जम देश अष्ट्िले संकर्टको चिव्यिुमा फसेको आभाष िुन्त्छ। एकाष्ट्तर दशेष्ट्भरको संकर्ट चषु्ट्लएको 

अर्स्था छ भिे अकोतफा  अन्त्तरााष्ट्रिय पररष्ट्स्थष्ट्त समेत चिुौष्ट्तपणूा बन्त्द ैगएको छ। यो अर्स्थाबार्ट मलुकुलाई कसरी मकु्त 

तलु्याउिे ? त्यसको िेततृ्र् कसले ष्ट्लिे ? के िाल ष्ट्ियाशील प्रमखु राजिीष्ट्तक दलिरु यो ष्ट्जम्मेर्ारी र्िि गिा सक्षम छि ्? 

दःुखका साथ भन्त्ि ुपदाछ, ष्ट्र्द्यमाि संकर्टबार्ट रारिलाई मकु्त तलु्याउि सक्िे िैष्ट्तक, र्ैचाररक एर्ं संगठिात्मक िषै्ट्सयत प्रमखु 

भष्ट्ििे राजिीष्ट्तक दलिरुले गमुाई सकेका छि।् यी राजिैष्ट्तक दलिरुमा दशेलाई ष्ट्र्द्यमाि संकर्टबार्ट मकु्त तलु्याउि सक्िे दरूगामी 

सोचाइ, सक्षम िेततृ्र् र इमािदाररताको सर्ाथा अभार् रिकेो छ। माओर्ादी केन्त्द्रको जिािार र ष्ट्र्श्वसष्ट्ियता तीव्र गष्ट्तमा 

ह्रासोन्त्मखु छ भिे िेपाली कांग्रेस र एमाले प्रष्ट्त िाल कायम रिकेो जििार ती राजिैष्ट्तक दलिरुप्रष्ट्तको जिष्ट्र्श्वास भन्त्दा पष्ट्ि 

ष्ट्र्कल्पिीिताको पररणाम मार िो। उल्लेष्ट्खत दलिरु सबै बैचाररक रुपमा ष्ट्र्चष्ट्लत रिकेा छि ्तथा आफ्िो आदशा, मान्त्यता र 

िीष्ट्तबार्ट ष्ट्र्मखु भएका छि।् ष्ट्सर्द्ान्त्तबार्ट ष्ट्र्चष्ट्लत भएपष्ट्छ स्र्भार्तः अर्सरर्ाद िार्ी िुन्त्छ। त्यसैले आफूलाई प्रमखु भन्त्ि े

सबै राजिैष्ट्तक दलिरुष्ट्भर अष्ट्िले घोर गरु्टबन्त्दी, ब्रम्िलरु्टको प्रर्षृ्ट्त्त र अप्रजाताष्ट्न्त्रक चररर कायम रिकेो छ। यद्यष्ट्प िेपालमा 

प्रजातन्त्रको संघषामा िेपाली कांग्रसेले सदरै् िेततृ्र्कारी भषू्ट्मका ष्ट्िर्ााि गरेको छ। आगामी ष्ट्दिमा प्रजातन्त्रको सदुृष्ट्ढकरण एर्ं 

संभाष्ट्र्त संकर्टबार्ट रारिलाई मकु्त तलु्याउि समेत िेपाली कांग्रेसले अग्रणी भषू्ट्मका खेल्िे अपेक्षा गररएको छ। 

यसैष्ट्बच िेकपा (एमाले) र माओर्ादी केन्त्द्रका ष्ट्बचमा चिुार्ी तालमेल, सिकाया र एकता गिे घोषणा भएको छ। भरखरै 

ष्ट्र्भाजिको ष्ट्पडा भोगेको राप्रपा पार्टीिरु ष्ट्बचको एकता र सिकायालाई सकारात्मक रुपमा ष्ट्लन्त्छ। तर, एमाले र माओर्ादी 

केन्त्द्र ष्ट्बचको एकताको पषृ्ठभमूी, घोष्ट्षत िीष्ट्त र दरु्ै दलिरुमा दषे्ट्खएको िठ र दम्भको कारणले उक्त एकताबार्ट आशंका र 

असिज पररष्ट्स्थष्ट्त ष्ट्िमााण भएको छ। र्ाम गठबन्त्िि ष्ट्िमााणको सन्त्दभामा राप्रपा र िेपाली कांग्रसे ष्ट्बच चिुार्ी तालमेल र 

सिकाया स्र्भाष्ट्र्क एर्ं पररष्ट्स्थष्ट्तजन्त्य आर्श्यकता भएको छ। िेपाली कांग्रसेसुँगको सिकायाका आिारमा राष्ट्रियताको 

सम्बर्द्ाि, प्रजातन्त्रको सदुृष्ट्ढकरण एर्ं मलुकुको समग्र आष्ट्थाक ष्ट्र्कासको लक्ष्य िाष्ट्सल गिा राप्रपा प्रष्ट्तबर्द् रििे छ। 

 

र्ैकष्ट्ल्पक शष्ट्क्तको रुपमा राप्रपा 

प्रमखु राजिैष्ट्तक दलिरुमा कायम रिकेो सैर्द्ाष्ट्न्त्तक ष्ट्र्चलि, आन्त्तररक ष्ट्र्र्ाद एर्ं ह्रासोन्त्मुख िेततृ्र् क्षमताको पषृ्ठभषू्ट्ममा 

दशेलाई अष्ट्िले एउर्टा बष्ट्लयो ियाुँ र्ैकष्ट्ल्पक प्रजाताष्ट्न्त्रक शष्ट्क्तको ष्ट्ितान्त्त आर्श्यक रिकेो स्पष्ट मिशसु िुन्त्छ। दशेले भोग्ि ु

परररिकेो जष्ट्र्टल अर्स्था एर्ं दशेका मखु्य राजिैष्ट्तक दलिरुको मलु्य र मयाादािीि राजिीष्ट्तले गदाा २०६२/०६३ को 

आन्त्दोलिको एक दशक िपगु्द ैर्ैकष्ट्ल्पक ष्ट्र्चार, मागाष्ट्चर र  राजिैष्ट्तक शष्ट्क्तको आर्श्यकता मिसशु िुि थालेको छ। 

 



संष्ट्र्िािसभाबार्ट ियाुँ संष्ट्र्िाि जारी भएपष्ट्छ दशे ियाुँ चरणमा प्रर्ेश गरेको छ। ियाुँ संष्ट्र्िाि आफंैैमा पणूा छैि, संसारका 

कुिैपष्ट्ि संष्ट्र्िाि शतप्रष्ट्तशत पणूा िुि पष्ट्ि सक्दिैि।् थपैु्र कमी कमजोरीका बार्जदु यो संष्ट्र्िािलाई शाष्ट्न्त्त, स्थाष्ट्यत्र् र 

समषृ्ट्र्द्को आिार बिाउि सष्ट्कन्त्छ। अष्ट्िले िेपाल चौबार्टोमा खडा भएको यारी जस्तो छ। र्तामाि अर्स्थासम्म आईपगु्दा 

िामीले िाम्रा कष्ट्तपय परम्परागत मान्त्यता, संस्था र िरोिरलाई ध्र्स्त बिाईसकेका छौं। ियाुँ िेपाल बिाउिे िाममा िामीले 

आफ्िो ईष्ट्तिास मेर्टाउिे, िमा र संस्कृष्ट्त िष्ट गिे तथा परम्परागत संस्था र सरचिािरुलाई क्षतष्ट्र्क्षत तलु्याएका छौं। ियाुँ संष्ट्र्िाि 

कायाान्त्र्यि गिे अभ्यासमा रिुँदा अष्ट्िले दईु िारिरु सामनु्त्िे दखेा परेका छि।् एकथरी अब जे िुि ुभैसकेको छ, ष्ट्र्स्थाष्ट्पत 

मान्त्यता र संस्थािरु पिुस्थाापिा गिा सष्ट्कन्त्ि भन्त्िे िठ प्रदशाि गदाछि।् अकोथरी ष्ट्िजोको परुािै अर्स्थामा फका ि ुपदाछ भन्त्ि े

मान्त्यता राख्दछि।् यी दरु्ै िारिरु गलत छि।् ष्ट्िश्चय पष्ट्ि ध्र्स्त बिाईएका सबै मान्त्यता र संरचिालाई परुािै अर्स्थामा स्थाष्ट्पत 

गिा सष्ट्कन्त्ि। तर, बिृत राष्ट्रिय ष्ट्ित र स्र्ाथालाई दृष्ट्ष्टगत गद ैष्ट्र्गतका असल र आर्श्यक पक्षलाई समायोजि गद ैियाुँ पररर्ेशको 

ष्ट्िमााण गिा सष्ट्कन्त्छ। 

 

यस पषृ्ठभषू्ट्ममा िाम्रो ध्याि मौष्ट्लक र समरृ्द् िेपाली पष्ट्िचाि र साझा संस्कृष्ट्ततफा  केष्ट्न्त्द्रत िुि ु स्र्भाष्ट्र्क िो। राजिीष्ट्त र्ा 

प्रजातन्त्रले त्यो पष्ट्िचाि र साझा संस्कृष्ट्तलाई मखुररत र थप समरृ्द् तलु्याउि सक्ि ुपदाछ। ष्ट्र्ष्ट्र्िता र बिुलतामा एकता िै 

िेपालको सिी पष्ट्िचाि र साझा संस्कृष्ट्त िो। सिाति मुल्य मान्त्यता र संस्कृष्ट्त िाम्रो अष्ट्स्तत्र्को श्ोत िो। यो मलू भार्िाबार्ट 

िामी ष्ट्र्चष्ट्लत भयौं भिे ष्ट्र्कृष्ट्त र ष्ट्र्संगष्ट्तको जन्त्म िुन्त्छ। यष्ट्द यस सत्यलाई िामीले आत्मसात गिा सक्यौं भिे स्र्भार्तः 

द्वन्त्द्वको कुिै सम्भार्िा  रिुँदिै। 

 

उपरोक्त पषृ्ठभषू्ट्ममा रारिको सामनु्त्िे ष्ट्र्द्यमाि संकर्ट समािािको ष्ट्िष्ट्मत्त ियाुँ राजिैष्ट्तक शष्ट्क्तको आर्श्यकता मिशसु गद ैराष्ट्रिय 

राजिीष्ट्तमा राप्रपाको उदय भएको िो। राप्रपालाई िामी परम्परागत शैलीको राजिैष्ट्तक दलिरुभन्त्दा फरक ढंगबार्ट अष्ट्घ बढाउि 

खोजीरिकेा छौं। र्ैचाररक रूपमा मार िोईि अन्त्य कष्ट्तपय दलिरुको तलुिामा कायाशैली र चरररमा पष्ट्ि ष्ट्भन्त्िता िुि ुपदाछ भन्त्ि े

िाम्रो मान्त्यता रिकेो छ। तर, कुिै पष्ट्ि राजिैष्ट्तक शष्ट्क्त ष्ट्र्चार शनु्त्यतामा खडा िुि सक्दिै। राजिैष्ट्तक दलको आत्मा भिेकै 

ष्ट्र्चार र्ा ष्ट्सर्द्ान्त्त िो। 

 

िेपालको इष्ट्तिासमा तीि पर्टक ऐष्ट्तिाष्ट्सक मित्र्का राजिैष्ट्तक पररर्ताििरु भएका छि।् २००७ सालमा भएको जििाष्ट्न्त्तले 

१०४ र्षासम्म कायम रिकेो एकतन्त्रीय जिाुँष्ट्िया शासिको अन्त्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापिा गर् यो। २०४६ सालको प्रथम 

जिआन्त्दोलिले बिुदलीय प्रजातन्त्रलाई थप सदुृढ तलु्याउंद ैसंर्ैिाष्ट्िक राजसंस्थाको अर्िारणालाई स्थाष्ट्पत गर् यो। त्यसैगरी 

०६२/०६३ को दोस्रो जिआन्त्दोलिले सामाष्ट्जक न्त्याय र समार्ेशी ष्ट्सर्द्ान्त्तलाई प्रष्ट्तपादि गर् यो। यसप्रकार २००७ सालको 

िाष्ट्न्त्तदषे्ट्ख िालसम्मको अर्स्थामा आईपगु्दा प्रजातन्त्र, संर्ैिाष्ट्िक राजसंस्था, सामाष्ट्जक न्त्याय र समार्ेष्ट्शताको मान्त्यताले 

समकालीि िेपालको सामाष्ट्जक राजिैष्ट्तक ष्ट्चन्त्तिलाई व्यापक रूपले प्रभाष्ट्बत पारेको स्पष्ट दषे्ट्खन्त्छ। कष्ट्तपय राजिैष्ट्तक दल 

र बषु्ट्र्द्जीर्ीिरु यी मान्त्यतािरु परस्पर ष्ट्र्रोिी र सुँगसुँगै जाि िसष्ट्किे िारणा राख्दछि।् तर, उल्लेष्ट्खत मान्त्यता र ष्ट्र्चारिरुको 

सिअष्ट्स्तत्र् र समायोजि िै िेपालको दीघाकालीि ष्ट्ित र स्थाष्ट्यत्र्को आिार िो। ियाुँ र्ैकष्ट्ल्पक शष्ट्क्त ष्ट्िमााणको िममा 



राप्रपाल ेउपरोक्त िाष्ट्न्त्त र आन्त्दोलििरुले स्थापिा गरेको प्रजातन्त्र, संर्ैिाष्ट्िक राजसंस्था एर्ं सामाष्ट्जक न्त्याय र समार्ेशी 

ष्ट्सर्द्ान्त्तलाई आफ्िो र्ैचाररक आिारस्तम्भको रूपमा आत्मसात गरेको छ। 

 

पररष्ट्स्थष्ट्तजन्त्य चिुौष्ट्त एर्ं समयको मागले िै राजिैष्ट्तक ष्ट्र्चारको जन्त्म र शष्ट्क्तको उदय िुिे गदाछ। समकालीि िेपालको मखु्य 

चिुौती ष्ट्िम्ि बमोष्ट्जम रिकेो छ: 

 

क) िाष्ट्माक, सांस्कृष्ट्तक पष्ट्िचाि माष्ट्थ भैरिकेो आिमणबार्ट जोगाई िेपालको प्राचीि सभ्यता र पष्ट्िचािको रक्षा। 

ख) उग्रर्ामपन्त्थी प्रभार्बार्ट िेपाली समाजलाई मकु्त तुल्याई उदार प्रजातन्त्रको सदृढीकरण। 

ग) िेपाली राजिीष्ट्तमा बढ्दो बाह्य िस्तक्षेप र आत्मसमपाणर्ादलाई अन्त्त्य गरी राष्ट्रियताको सर्लीकरण। 

घ) उदार आष्ट्थाक िीष्ट्तको कायाान्त्र्यिद्वारा मलुकुको आष्ट्थाक ष्ट्र्कास र समषृ्ट्र्द्। 

 

उपरोक्त चिुौतीलाई सामिा गिा सक्िे राजिैष्ट्तक ष्ट्र्चार र शष्ट्क्त िै िेपालको ष्ट्िष्ट्मत्त समयको माग िो। र्तामाि अर्स्थामा 

ष्ट्र्गतका रषु्ट्र्ट र कमजोरीिरुलाई सच्याउुँद ैमध्यमागी र्ैचाररक िरातलमा उष्ट्भएर खडा भएको राजिैष्ट्तक दलले मार दशेलाई 

ियाुँ यगुमा पदापाण गराउि सक्दछ। 

 

दशेलाई अष्ट्िले यस्तो शष्ट्क्त चाष्ट्िएको छ, जो रारिर्ादी िोस ्एर्ं मि र्चि र कमाले प्रजातन्त्र र जिताको सर्ोच्चताप्रष्ट्त प्रष्ट्तबर्द् 

रिोस।् एउर्टा यस्तो शष्ट्क्त जसमा सिाति िमाको रक्षा गद ैमलुकुलाई आष्ट्थाक समषृ्ट्र्द्को लक्ष्यमा परु् याउि सक्िे दरुगामी सोचाई, 

दृढता र सािष्ट्सक िेततृ्र् िोस।् िेपालको राष्ट्रिय राजिीष्ट्तमा राप्रपा त्यिी शष्ट्क्त बन्त्िे अष्ट्भयािमा लागेको छ। राप्रपाले अर्लम्बि 

गरेको ष्ट्र्चार प्रष्ट्तगामी र्ा पिुरुत्थािर्ादी मान्त्यता िोइि। िामीले परुािो व्यर्स्थामा फका िे र्ा पररर्तािलाई िकािे िारणा 

राखेको िोइि। केर्ल पररर्तािको िकारात्मक िारलाई सिुार गरी सकारात्मक पररर्तािका रूपमा अष्ट्घ बढाउिे तथा 

भत्काईएका संरचिा र मान्त्यतालाई परम्पराको कसीमा राखेर शरु्द् बिाउिे र ष्ट्िरन्त्तरता प्रदाि गिे मार िो। राप्रपाले पररकल्पिा 

गरेको राज्य प्रणाली सिमष्ट्त र सम्झौताको मध्यमागी व्यर्स्था िो। राजा मिने्त्द्रको रारिर्ाद र जििायक ष्ट्ब. पी. कोइरालाको 

राष्ट्रिय मेलष्ट्मलापको िीष्ट्त राप्रपाको ष्ट्र्चारको श्ोत िो। यो बार्टो प्रष्ट्तगमि िोइि, सबै राजिैष्ट्तक शष्ट्क्त र ष्ट्र्चारिरु अर्टाउि े

राष्ट्रिय एकता, सदभार् र मेलष्ट्मलापको अग्रगामी बार्टो िो। यो बार्टो पररर्ताि ष्ट्र्रोिी िोइि, ष्ट्िरन्त्तरता सष्ट्ितको पररर्तािको 

पक्षिर िो। 

 

सम्बर्द्धनवाद राप्रपािो वैचाररि दशधन 

 



िेपालको इष्ट्तिासप्रष्ट्त गर्ा गद ैराष्ट्रिय ष्ट्ित र स्र्ाथाको रक्षा, प्रजातन्त्रको सदुृष्ट्ढकरण एर्ं परम्परागत मलू्य, मान्त्यता, िमा, संस्कृष्ट्त 

र संरचिाको संरक्षण र सम्बर्द्ाि राप्रपाको आदशा िो। यस अथामा राप्रपाले ष्ट्िरन्त्तरता सष्ट्ितको पररर्ताि अथाात सम्बर्द्ािर्ादलाई 

मागादशाक ष्ट्सर्द्ान्त्तको रूपमा ष्ट्स्र्कार गरेको छ। िेपाली समाज मलुतः सम्बर्द्ािर्ादी मान्त्यताको जगमा अष्ट्डएको छ। िेपाली 

समाजको जरा, बिौर्ट र चरररमा परम्परा, िमा, संस्कृष्ट्त, मलू्य, मान्त्यताको मित्र्पणूा योगदाि रिकेो छ। 

 

र्तामाि अर्स्थामा उग्रर्ामपन्त्थी ष्ट्चन्त्तिले परु् याएको क्षष्ट्त िै रारि ष्ट्िमााणको सन्त्दभामा सबैभन्त्दा कष्ट्ठि चिुौती िो। परम्परागत 

मलु्य, मान्त्यता, िमा, संस्कृष्ट्त, इष्ट्तिास र संस्थाको संरक्षण र सम्बर्द्ािबार्ट मार त्यो क्षष्ट्तको असरलाई न्त्यिुीकरण गद ैसर्ल र 

समरृ्द् िेपाल ष्ट्िमााण गिा सष्ट्कन्त्छ। 

 

र्तामाि ष्ट्र्श्वमा उदार प्रजाताष्ट्न्त्रक मान्त्यतामा आिाररत सम्बर्द्ािर्ाद िै उग्रसाम्यर्ाद र सबै प्रकारका ष्ट्िरंकुशताको सिी प्रत्यतु्तर 

िो भन्त्िे तथ्य स्थाष्ट्पत भैसकेको छ। यिी मान्त्यतालाई राप्रपाले आफ्िो मलू र्ैचाररक आिारस्तम्भको रूपमा ग्रिण गरेको छ। 

िेपालको गौरर्पणूा इष्ट्तिास, सिाति िमा र प्राचीि संस्कृष्ट्तको संरक्षण र सम्बर्द्ाि प्रष्ट्त राप्रपा प्रष्ट्तर्र्द् रििेछ। ष्ट्िन्त्द,ु बौर्द् र 

ष्ट्कराुँत (मनु्त्िमु) जस्ता ष्ट्र्श्वका मिाि िाष्ट्माक आस्थािरुको उद्गमस्थल िेपाल िो। ‘बसिुैर् कुरु्टम्बकम ्र एकं सत ष्ट्र्प्रा बिुिा 

बदष्ट्न्त्त’जस्ता शाश्वत मान्त्यतािरुको रचिा यिी पणु्यभषू्ट्ममा भएको िो। यो पार्ि ष्ट्िमर्तखण्डमा प्राचीि कालदषे्ट्ख िै सबै िमा 

र आस्थािरुका ष्ट्बचमा सदभार्, एकता र समभार् कायम रिदं ैआएको छ। यिी िै िेपालको पष्ट्िचाि िो। यसको रक्षा राप्रपाको 

ध्येय िो। 

 

िाम्रो जस्तो समाजमा ष्ट्िसंात्मक र िठात िोइि ष्ट्िरन्त्तरता सष्ट्ितको पररर्ताि मार ष्ट्र्टकाउ िुि सक्दछ। कष्ट्थत िमभंगता िोईि, 

िमािगुत अथाात ष्ट्िरन्त्तरता िाम्रो प्राचीि सभ्यताको आिार िो। त्यिी िै सकारात्मक पररर्ताि पष्ट्ि िो। िाष्ट्न्त्तकाररताको 

आर्ेशमा सष्ट्दयौंदषे्ट्खका स्थाष्ट्पत, प्रमाष्ट्णत र ष्ट्र्श्वसिीय संरचिालाई भत्काउुँदा उत्पन्त्ि िुिे भयार्ि ष्ट्स्थष्ट्तलाई सन्त्तषु्ट्लत 

तलु्याउिे आिार पष्ट्ि परम्परागत मलु्य मान्त्यताको संरक्षण र सम्बर्द्ािर्ादी ष्ट्सर्द्ान्त्त िै िो। आमलु पररर्ताि र परम्पराको 

ष्ट्िरन्त्तरताका ष्ट्बचमा सामन्त्जस्यता ९कथलभचिथ० खोज्ि ु पदाछ। यो मान्त्यता िै ष्ट्िरन्त्तरता सष्ट्ितको पररर्ताि अथाात 

सम्बर्द्ािर्ादको ष्ट्सर्द्ान्त्त िो। 

 

मािर्  जाष्ट्तमार िोईि प्रत्येक जीष्ट्र्त प्राणीको अष्ट्स्तत्र्को आिार ष्ट्िरन्त्तर ष्ट्र्कासिम  िो। यो प्रकृष्ट्तको ष्ट्ियम िो। तदिरुूप 

िै समाज र रारिको अष्ट्स्तत्र्को आिार पष्ट्ि ष्ट्िरन्त्तर ष्ट्र्कासिम (भखयष्ट्गतरयल) िो। प्रत्यके चरणको पररर्तािमा ष्ट्र्गत 

जोष्ट्डएको िुन्त्छ। यो िाम्रो प्राचीि मान्त्यता िो। अझ िाम्रा कष्ट्तपय मान्त्यता त पिुजान्त्मसुँग पष्ट्ि गाुँष्ट्सएको िुन्त्छ। त्यसथा, आमलु 

पररर्तािको िाममा िेपालमा केिी र्षा यता ष्ट्िरन्त्तरताको शास्र्त सत्यलाई अमान्त्य ठिराउिे जिु प्रयास भैरिकेो छ त्यो गलत 

छ। 

 



उपरोक्त र्ैचाररक अर्िारणाको पररष्ट्िष्ट्भर रिी राप्रपाले राष्ट्रियता, सिाति िमा, राजसंस्था सष्ट्ितको लोकतन्त्र, सदुृढ स्थािीय 

स्र्ायत्त शासि प्रणाली, असंलग्ि पररारि िीष्ट्त र सामाष्ट्जक न्त्याय तथा समार्ेशी ष्ट्सर्द्ान्त्तलाई पार्टीको र्ैचाररक आिारस्तम्भका 

रूपमा आत्मसात गरेको छ। 

 

सवोपरर साध्यः राकरियता 

रारि प्रष्ट्तको अष्ट्र्चष्ट्लत समपाण, बष्ट्लदाि र प्रेमको भार्िा ि ैराष्ट्रियता िो। सम्बर्द्ािर्ादको अपररिाया आिार राष्ट्रियता िो। 

पखुााको रगत, पष्ट्सिा र ष्ट्र्र्ेकले आजेको मातभृमूीलाई सर्ल र समनु्त्ित तलु्याई भार्ी ष्ट्पंढीलाई समु्पिे आकांक्षा िै िाम्रो 

राष्ट्रियताको मलु आिार िो। 

 

जिताष्ट्र्िा रारिको पररकल्पिा पष्ट्ि िुि सक्दिै। रारिको आत्मा जिता िुि।् राष्ट्रियता बष्ट्लयो िुि रारि बष्ट्लयो िुिपुदाछ , अष्ट्ि 

रारि बष्ट्लयो िुि जिता बष्ट्लयो िुिपुदाछ। यो ध्ररु् सत्य िो। त्यसै गरी जिता बष्ट्लयो िुि प्रजातन्त्र बष्ट्लयो िुिपुदाछ। त्यसथा, 

राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक अकााका पररपरुक िुि।् राप्रपाले राष्ट्रियताको सम्बर्द्ाि कै सन्त्दभामा समेत प्रजातन्त्रलाई ष्ट्िरन्त्तर सदुृढ 

र जीर्न्त्त राख्िपुदाछ भन्त्िे मान्त्यतालाई आत्मसात गरेको िो। जिता बष्ट्लयो िुिे अको मित्र्पणूा आिार सामाष्ट्जक न्त्याय र 

समार्ेशी ष्ट्सर्द्ान्त्त िुि।् समाजमा रिकेा सबै जाष्ट्त, जिजाष्ट्त, र्गा र समदुायले समाि रूपमा आत्मोन्त्िष्ट्त गिा पाउिे अर्सरको 

ष्ट्सजािाबार्ट मार राष्ट्रियता सदुृढ रििे छ। त्यसैगरी आष्ट्थाक समषृ्ट्र्द् जिता बष्ट्लयो बिाउिे अको अष्ट्िर्ाया शता िो। जितालाई 

आष्ट्थाक रुपमा ष्ट्र्पन्त्ि र कमजोर तलु्याएर रारि बष्ट्लयो िुि सक्दिै, राष्ट्रियता सदुृढ िुि सक्दिै। िेपालमा रिकेा सबै जाष्ट्त, 

जिजाती, आष्ट्दर्ासी र समदुायले समाि रुपमा आफ्िो पष्ट्िचाि कायम राख्द ैआत्मोन्त्िष्ट्त गिा पाउि ुिै िेपालको राष्ट्रियताको 

मलू ममा िो। राप्रपाले यी दरु्ै मान्त्यतालाई िेपाली राष्ट्रियताको आिारस्तम्भका रूपमा ग्रिण गरेको छ। राप्रपाको ष्ट्िष्ट्मत्त 

राष्ट्रियता सर्ोपरर साध्य िो। 

 

सकंवधान र सवैंधाकनि व्यवस्थासगँ सहिायध 

जिताको सर्ोच्चता एर्ं प्रजातन्त्रप्रष्ट्त राप्रपा सदरै् प्रष्ट्तबर्द् र ष्ट्िष्ठार्ाि रििेछ। िेपालको संष्ट्र्िाि २०७२ को कष्ट्तपय 

प्रार्िाििरुमा फरक मत रितेा पष्ट्ि राप्रपाले र्तामाि संष्ट्र्िािलाई आलोचिात्मक समथाि गरेको छ। केिी ष्ट्र्षयिरुमा असिमष्ट्त 

राख्द ैराप्रपाले संष्ट्र्िािलाई ष्ट्स्र्कार गरेको छ। संष्ट्र्िाि र संर्ैिाष्ट्िक व्यर्स्थासुँग सिकाया गद ैआफ्िा मान्त्यतािरु स्थाष्ट्पत 

गिे िीष्ट्त र बार्टो राप्रपाले अर्लम्बि गरेको छ। 

िेपालको र्तामाि संष्ट्र्िािमा ष्ट्िश्चय िै कष्ट्मकमजोरी र ररु्टीिरु रिकेा छि।् िेपाली जिताको भार्िालाई पणूारुपमा समेर््टि सकेको 

छैि। यद्यष्ट्प ष्ट्र्श्वको कुिैपष्ट्ि संष्ट्र्िाि शतप्रष्ट्तसत पणूा िुि सक्दैि। तथाष्ट्प यो संष्ट्र्िािले प्रजातन्त्रका ष्ट्र्श्वका प्रचष्ट्लत मलु्य 

मान्त्यतालाई अषं्ट्गकार गरेको छ। समािपुाष्ट्तक र समार्ेशी ष्ट्सर्द्ान्त्तको दृष्ट्ष्टकोणबार्ट यो संष्ट्र्िाि प्रगष्ट्तशील र अग्रगामी रिकेो 

छ। केिी कमजोरीिरुका बार्जदु संष्ट्र्िाि एक जीर्न्त्त र गष्ट्तशील दस्तार्ेज िो। र्तामाि संष्ट्र्िािले ष्ट्र्चार स्र्तन्त्रता, फरक 

ष्ट्र्चार बोकेको कारणले पार्टी कष्ट्िल्यै प्रष्ट्तबष्ट्न्त्ित ििुिे व्यर्स्था, आर्ष्ट्िक ष्ट्िर्ााचि र संष्ट्र्िाि संशोििको सरल र लष्ट्चलो 



प्रार्िाि कायम गरेको छ। उल्लेष्ट्खत व्यर्स्थािरुको कारणले गदाा संष्ट्र्िािमा ष्ट्चत्त िबझेुका, फरक मत राखेका एर्ं असिमत 

रिकेािरुले समेत यिी संष्ट्र्िािको पररष्ट्ि ष्ट्भर रष्ट्ि प्रजाताष्ट्न्त्रक ष्ट्र्ष्ट्ि र संर्ैिाष्ट्िक बार्टोबार्ट जिताको अष्ट्भमत प्राप्त गरर 

आफ्िा एजेण्डािरु स्थाष्ट्पत गिा सक्िेछि।् राप्रपाले यिी मान्त्यता र बार्टो रोजेको िो। िामीले आफ्िो ष्ट्र्चार र िीष्ट्त ष्ट्र्सजाि गरेको 

िोईि तथा कदाष्ट्प आफ्िो एजेण्डाबार्ट ष्ट्र्चष्ट्लत िुिे पष्ट्ि छैिौं। 

 

नेपाली पकहचानिो रुपमा वैकदि सनातन धमधसापेक्ष कहन्दुरारि 

शष्ट्दयौंदषे्ट्ख िेपाल सिाति िमासापेक्ष रारिका रूपमा रिद ैआएको छ। संष्ट्र्िािमा लेष्ट्खए र्ा िलेष्ट्खए पष्ट्ि सिाति िमा िाम्रो 

व्यष्ट्क्तगत, सामाष्ट्जक एर्ं राष्ट्रिय जीर्िसुँग अष्ट्भन्त्ि र अष्ट्र्भाज्य रूपमा गाुँष्ट्सएर आएको छ। यो शास्र्त सत्यलाई कुिै पष्ट्ि 

राजिैष्ट्तक पररर्ताि र्ा राजिैष्ट्तक मान्त्यताले ष्ट्र्स्थाष्ट्पत गिा सक्दिै। प्राचीिकालमा र्ैष्ट्दक र्ा आया िमाको रूपमा सम्बोष्ट्ित 

आस्थालाई अष्ट्िले ष्ट्िन्त्द ुिमा भिेर ष्ट्चष्ट्िन्त्छ। िमाले िै समाजको रक्षा गदाछ। िमा िै राज्यको मागादशाक ष्ट्सर्द्ान्त्त िो। िमा र 

सम्प्रदाय ष्ट्बचको ष्ट्भन्त्िता बझु्ि ुजरुरी छ। सत्यको ष्ट्िरन्त्तर साििा सिाति िमाको मलु ममा िो। त्यसथा राज्य िमाष्ट्िरपेक्ष िुि ै

सक्दिै। राज्य िमाप्रष्ट्त उदासीि, ष्ट्िरपेक्ष र असंलग्ि िुि सक्दिै। जसरी अष्ट्ग्िमा ताप रििे भि ेअष्ट्ग्िको मित्र् र अष्ट्स्तत्र् रिुँदिै 

त्यसरी िै िमाको अभार्मा रारिको अष्ट्स्तत्र् रिुँदिै। 

 

िमाष्ट्िरपेक्षले िमाप्रष्ट्त उदासीि भार् अष्ट्भव्यक्त गदाछ। परू्ीय परम्परामा िमा र राजिीष्ट्तको समन्त्र्यले िै लामो समय रारिको 

संरक्षण भएको िो जसलाई सिातितन्त्र र्ा प्रकृष्ट्तको संज्ञा ष्ट्दि सष्ट्कन्त्छ। राज्यको कुिै िमा िुुँदिै भन्त्ि ुर्ा राज्य िमाप्रष्ट्त उदासीि 

िुन्त्छ भन्त्ि ुअष्ट्तशयोष्ट्क्त िो। िमा ष्ट्बिाको र्ा िमाप्रष्ट्त उदासीि राज्य िुि सक्दिै। राज्य अिमा, ष्ट्ििमा र िमाष्ट्िरपेक्ष िुुँदिै। यो 

मान्त्यता िै सारभतू रूपमा गलत छ। अझ िेपालको सन्त्दभामा त यो मान्त्यता लागिुुि सक्दिै। िपेालमा प्राचीिकालदषे्ट्ख िै िमाले 

राज्यव्यर्स्थामा कष्ट्िल्यै िस्तक्षेप गरेि। िमा र राज्यका ष्ट्बचमा कष्ट्िल्यै ष्ट्र्र्ाद भएि। सर्ािमा समभार्, पणूा िाष्ट्माक स्र्तन्त्रता 

र िाष्ट्माक सिअष्ट्स्तत्र् िेपालको राष्ट्रिय चररर रिुँद ैआएको छ। 

 

सिाति िमा सापेक्ष ष्ट्िन्त्दरुारिको अथा िाष्ट्माक शासि प्रणाली र्ा िमाका आिारमा काििुको ष्ट्िमााण िोइि। यो केर्ल पष्ट्िचािको 

रक्षा र राज्यको दाष्ट्यत्र्को पिुःस्र्थापिाको माग मार िो। िेपालमा ष्ट्िन्त्द,ु बौर्द् र ष्ट्कराुँत गरी ९४ प्रष्ट्तशत सिाति मान्त्यतामा 

आस्था राख्िे जिसंख्याको पष्ट्िचािको संरक्षणको चाििा िो। ष्ट्किभिे यो िाम्रो राष्ट्रियताको िरोिर िो। रारि केर्ल मान्त्छेिरुको 

ष्ट्भड िोईि। साझा इष्ट्तिास, मान्त्यता, संस्कृष्ट्त र आस्थाबार्ट पाष्ट्लत, पोष्ट्षत र अिपु्राष्ट्णत समिु िै रारि िो। त्यसैले सिाति 

र्ैष्ट्दक िमासापेक्ष ष्ट्िन्त्दरुारि आर्श्यक छ। ष्ट्िन्त्दतु्र् िपेालको सन्त्दभामा राष्ट्रिय एकताको आिार समेत िो। राप्रपा सर्ािमा समभार् 

र पणूा िाष्ट्माक स्र्तन्त्रता सष्ट्ितको र्ैष्ट्दक सिाति िमासापेक्ष ष्ट्िन्त्दरुारि पिुःस्र्थापिाका ष्ट्िष्ट्मत्त प्रष्ट्तर्र्द् रििे छ। 

 

सवैंधाकनि राजससं्था 



िाम्रो भरूाजिैष्ट्तक अर्स्था एर्ं िाष्ट्माक सामाष्ट्जक सांस्कृष्ट्तक पररर्ेशको  पषृ्ठभषू्ट्ममा िेपालको ष्ट्िष्ट्मत्त चिुार्ी राजिीष्ट्तभन्त्दा 

माष्ट्थ रिकेो तथा सबैले सम्माि र ष्ट्र्श्वास गिे एउर्टा साझा संस्थाको रुपमा राजसंस्था आर्श्यक छ भन्त्िे राप्रपाको मान्त्यता रिकेो 

छ। सार्ाभौमसत्ता जितामा ष्ट्िष्ट्ित रिि,े दशेको शासि जिताबार्ट ष्ट्िर्ााष्ट्चत प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ििरुले गिे तथा संसदको पररष्ट्ि र संष्ट्र्िाि 

अन्त्तगात राष्ट्रियता र सांस्कृष्ट्तक एकताको प्रष्ट्तकको रुपमा संर्ैिाष्ट्िक राजसंस्था रििे मान्त्यतालाई राप्रपाले आत्मसात गिेछ। 

२०६२/०६३ को जिआन्त्दोलि पष्ट्छको पररर्ताि एर्ं िेपालको संष्ट्बिाि २०७२ जारी भए पश्चात िेपाल र्ैिाष्ट्िक रुपमा 

गणतन्त्रमा प्रर्ेश गरेको तथ्य प्रष्ट्त पष्ट्ि राप्रपा सचेत रिकेो छ। त्यसथा, अबको राजसंस्था पररर्तािका पक्षिरिरुलाई समेत ष्ट्चत्त 

बझु्िे सिमष्ट्त र सम्झौताको साझा संस्था िुिेछ। राजसंस्था सष्ट्ितको लोकतन्त्रको अर्िारणा त्यस्तो सम्झौताको सरु िुि सक्दछ। 

 

सघंीयता र सदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली 

िेपालको ष्ट्िष्ट्मत्त संघीयता आर्श्यक ष्ट्थएि। संघीयताको आर्श्यकता, औष्ट्चत्य एर्ं स्र्रुपका बारेमा पयााप्त बिस िै िगरी यो 

अर्िारणालाई स्थाष्ट्पत गिे काम गररयो। जसको पररणामस्र्रुप संष्ट्र्िाि जारी भैसकेतापष्ट्ि संघीय संरचिा सम्बन्त्िी 

अर्िारणाको कायाान्त्र्िमा ठूलो समस्या दषे्ट्खएको छ। र्ास्तर्मा िेपालजस्तो ष्ट्र्ष्ट्र्ष्ट्ितायकु्त मुलकुमा संघीयता भन्त्दा सदुृढ 

स्थािीय स्र्ायत्त शासि व्यर्स्था उपयकु्त िो। तर, िेपालको संष्ट्र्िाि २०७२ ले राज्यको पिुसंरचिा गदाा संघीयतालाई 

आत्मसात गररसकेको र्तामाि यथाथालाई दृष्ट्ष्टगत गद ैअब संष्ट्घयताको कायाान्त्र्यि गदाा न्त्यिुतम क्षष्ट्त िोस ्तथा संष्ट्घयताबार्ट 

राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्ाभौष्ट्मकतालाई कुिै आुँच िपगुोस भन्त्िे बारे राप्रपा ष्ट्िरन्त्तर सजग र सतका  रििेछ। साथ,ै 

संष्ट्घयताको प्रयोग र कायाान्त्र्ि गदाा प्रादषे्ट्शक संरचिाको आष्ट्थाक क्षमतालाई ध्याि ष्ट्दईिपुदाछ। त्यसैगरर ष्ट्सर्द्ान्त्ततः िेपालको 

भ–ूबिोर्टलाई दृष्ट्ष्टगत गद ैष्ट्िमाल, पिाड र तराई जोष्ट्डिे गरर प्रदशेको संरचिा तयार गररि ुउपयकु्त िुिेछ। 

 

संष्ट्घयताको तलुिामा सदुृढ स्र्ायत्त स्थािीय शासि प्रणाली िेपालजस्तो दशेको लाष्ट्ग उपयकु्त िुिेछ। यस र्ास्तष्ट्र्कतालाई 

दृष्ट्ष्टगत गद ैराप्रपाले स्थािीय स्र्ायत्त शासि प्रणाली सम्बन्त्िी अर्िारणालाई प्राथष्ट्मकताका साथ अष्ट्घ बढाउिे छ। राप्रपाले 

अष्ट्घ बढाउि चािकेो स्थािीय स्र्ायत्त शासिसम्बष्ट्न्त्ि मान्त्यता िेपाली पररर्ेश र िाम्रा ष्ट्बष्ट्शष्ट चिुौतीिरुलाई समािाि गिा सक्िे 

मौष्ट्लक अर्िारणा िो। यस व्यर्स्थाले प्रजातन्त्रलाई जिताको घरदलैोमा परु् याउिकुा साथै रारिको ष्ट्र्कासमा जितालाई 

ष्ट्िणाायक शष्ट्क्तको रूपमा स्थाष्ट्पत गिेछ। केन्त्द्रमा ष्ट्िष्ट्ित रिकेा ष्ट्र्ष्ट्त्तय, प्रशासष्ट्िक, ष्ट्र्कास र न्त्याष्ट्यक अष्ट्िकारिरुलाई 

स्थािीय तिमा प्रत्यायोष्ट्जत गरी केन्त्द्रीकृत शासि व्यर्स्थालाई ियां ढंगबार्ट पररभाष्ट्षत गररिेछ। यस प्रणाली अन्र्तगत केन्त्द्रीकृत 

राज्य प्रणालीसम्बन्त्िी ष्ट्र्द्यमाि स्रोत, व्यर्िार र संस्कृष्ट्तमा आमलू पररर्ताि गरी िागररक केष्ट्न्त्द्रत अष्ट्िकार र सिकायामा 

आिाररत स्थािीय स्र्ायत्त शासि पर्द्ष्ट्त अर्लम्बि गररिछे। यस अर्िारणाले जातीय, भाष्ट्षक, सांस्कृष्ट्तक र िाष्ट्माक पष्ट्िचाि 

र अष्ट्िकारको संरक्षण र सम्बर्द्ािमा समेत उल्लेखिीय सघाउ पुर् याउिे छ। स्थािीय स्र्ायत्त शासि प्रणालीसम्बन्त्िी व्यर्स्था 

कायाान्त्र्यिको िममा प्रस्ताष्ट्र्त स्थािीय तििरुलाई स्थािीय सरकारको अर्िारणा अिरुूप ष्ट्र्ष्ट्त्तय, प्रशासष्ट्िक, न्त्याष्ट्यक, 

ष्ट्र्िाष्ट्यकी तथा सरुक्षा सम्बष्ट्न्त्ि अष्ट्िकार िुिेछ। त्यस्तो अष्ट्िकार र कायाक्षेर संष्ट्बिािमा िै सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिु पदाछ। िाल 

संष्ट्र्िािले व्यर्स्था गरेको तथा िालै सम्पन्त्ि ष्ट्िर्ााचिले संस्थागत गिा खोजेको स्थािीय ति सम्बष्ट्न्त्ि व्यर्स्था राप्रपाल े

पररकल्पिा गरेको सदुृढ स्थािीय स्र्ायत्त शासि प्रणालीसुँग िेरै िदसम्म मेल खान्त्छ। 

 



ष्ट्र्केन्त्द्रीत स्थािीय सदुृढ शासि प्रणालीको व्यर्ष्ट्स्थत कायाान्त्र्यिले केन्त्द्रमा संकेन्त्द्रीत रिकेा राज्यका अष्ट्िकार र ष्ट्िणाय 

प्रष्ट्ियालाई दशेभरका िगर तथा गाउुँघरका जिताको िातमा परु् याएको छ। साथै ष्ट्संिदरबारमा मारै ष्ट्सष्ट्मत िेपाल सरकारलाई 

िेपाली जिताको घरदलैोसम्मै परु् याउिे अर्स्था ष्ट्सजािा गराएको छ। यस्तो जिताको घरदलैोसम्म सरकारका कामकारबािी पगु्ि े

िेपालमा कायम स्थािीय प्रणाली एष्ट्शया र अन्त्य दशेमा ष्ट्बरलै मार पाइन्त्छ। अझ मित्र्पणूा कुरा, कथम्कदाष्ट्चत प्रादषे्ट्शक शासि 

प्रणाली भष्ट्र्तव्य र्ा दघुार्टिामा परेको खण्डमा समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पररकल्पिा गरेको यस प्रकारको ष्ट्र्केन्त्द्रीत र सदुृढ 

स्थािीय स्र्ायत्त शासि प्रणाली िाल ष्ट्र्र्ादास्पद संघात्मक प्रणालीको स्र्भाष्ट्र्क ष्ट्र्कल्प िुिसक्दछ। यसले राजिीष्ट्तक 

अष्ट्स्थरताबार्ट िगर तथा गाउुँपाष्ट्लकािरु अप्रभाष्ट्र्त रिी ष्ट्र्कास ष्ट्िमााणको कायामा ष्ट्िरन्त्तर सष्ट्िय िुिसक्िे दोिोरो फाइदा 

समेत िुन्त्छ। 

 

िालको व्यर्स्थामा मष्ट्न्त्रपररषदल्े चािमेा स्थािीय तिको ष्ट्िर्ााचि िुिे, िचािमेा ििुिे पररपार्टीको अन्त्त्य गररि ुजरुरी छ। प्रत्येक 

पाुँच र्षामा िगरपाष्ट्लका र गाउुँपाष्ट्लकाको ष्ट्िर्ााचि अष्ट्िर्ाया गिे िीष्ट्त अिरुुप ष्ट्िर्ााचिको ष्ट्मष्ट्त तोक्िे अष्ट्िकार ष्ट्िर्ााचि 

आयेगलाई ष्ट्दिपुदाछ भन्त्ि ेराप्रपाको िारणा रिकेो छ। 

 

शाकन्त, प्रजातन्र र खुला बजारमुखी अथधतन्र 

राप्रपाले आफ्िो र्ैचाररक अर्िारणा पररभाष्ट्षत गदाा एक्काईसांैै शताब्दीको सर्ााष्ट्िक सफल ष्ट्सर्द्ान्त्तलाई अिशुरण गिुा 

स्र्ाभाष्ट्र्क िो। दईु ष्ट्र्श्व यरु्द् र ष्ट्शतयरु्द्को अन्त्त्यसुँगै शाष्ट्न्त्त, उदार प्रजातन्त्र र खलुा बजारमखुी अथातन्त्र ष्ट्र्श्व प्रणालीको 

अष्ट्भन्त्ि अगं बष्ट्िसकेका छि।् यद्यष्ट्प ष्ट्र्श्वका कष्ट्तपय मलुकुिरु अझै पष्ट्ि ष्ट्िसंाको चपेर्टाबार्ट मकु्त िुि सकेका छैिि।् चाि ेत्यो 

राजिीष्ट्तक पररर्तािको माध्यम िोस ्र्ा राष्ट्रिय आकांक्षाको पररपषू्ट्ता र्ा अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् िै ष्ट्कि ििोस ्ष्ट्िसंाको मािष्ट्सकता अझै 

पष्ट्ि पणूारूपमा अन्त्त भैसकेको छैि। शष्ट्क्तशाली रारििरुदषे्ट्ख ष्ट्लएर जातीय द्वन्त्द्वमा फसेका सािा र ष्ट्र्पन्त्ि दशेिरुमा समेत 

ष्ट्िसंाको बार्टोबार्ट समािाि खोज्िे िम जारी छ। तथाष्ट्प अन्त्तरााष्ट्रिय सम्बन्त्िको बष्ट्लयो सरूका रूपमा शाष्ट्न्त्त अपररिाया रिकेो 

तथ्य स्थाष्ट्पत भैसकेको छ। 

 

यसैगरी उदार प्रजातन्त्र राज्य संचालिको उत्तम साििका रूपमा ष्ट्र्श्वले अषं्ट्गकार गररसकेको छ। यद्यष्ट्प ष्ट्र्कासोन्त्मखु रारििरु 

जिाुँ प्रजातन्त्रको सफलताको ष्ट्िष्ट्मत्त उपयकु्त न्त्यिुतम आिारिरु तयार भैसकेका छैिि,् त्यस्ता दशेिरुमा प्रजातन्त्र स्र्य ं

अष्ट्स्थरता र अराजकताको मखु्य कारकका रूपमा दषे्ट्खएका पष्ट्ि छि।् तथाष्ट्प प्रजातन्त्रको तलुिामा अन्त्य सबै राजिैष्ट्तक 

व्यर्स्थाको प्रयोग असफल साष्ट्बत भैसकेको तथा तलुिात्मक रूपमा कम िाष्ट्िकारक भएको िरातलीय यथाथाको कारणले 

गदाा समेत उदार प्रजातन्त्र ष्ट्र्श्वव्यापी सत्य भैसकेको छ। मािर् अष्ट्िकारको प्रत्याभषू्ट्त तथा जिताद्वारा जिताको ष्ट्िष्ट्मत्त जिताको 

शासिको मान्त्यता कायम गिा सक्िे पद्वष्ट्त भएको िुुँदा प्रजातन्त्रको अको कुिै ष्ट्र्कल्प िुि सक्दिै। एक्काईसौं शताब्दी बिुदष्ट्लय 

प्रष्ट्तस्पिाामा आिाररत प्रजातन्त्रको यगु िो भन्त्िे बारे कुिै ष्ट्र्र्ाद छैि। यद्यष्ट्प िेपालमा प्रजातन्त्र पिुःस्थापिा पष्ट्छको राजिैष्ट्तक 

अभ्यास सन्त्तोषजिक छैि। तर, केिी सीष्ट्मत राजिैष्ट्तक दलिरुको अकमाण्यता र असफलतालाई आिार मािेर िेपालमा 

प्रजातन्त्र ष्ट्र्टक्दिै र्ा दष्ट्लय व्यर्स्थाकोैे ष्ट्र्कल्प खोज्ि ुपछा भन्त्िे तका सुँग राप्रपा सिमत छैि। प्रजातन्त्र शासि प्रणाली मार 



िोईि, यो जीर्ि पर्द्ष्ट्त पष्ट्ि िो। उदार प्रजातन्त्रको अभ्यासले िागररकलाई आत्मोन्त्िष्ट्त गिे समाि अर्सर ष्ट्सजािा गदाछ। 

प्रजातन्त्रले एकाष्ट्तर जितालाई आफ्िा आकांक्षा र भार्िालाई पररपषु्ट्ता गिे अर्सर ष्ट्दन्त्छ भिे अकोतफा  ती आकांक्षा र 

भार्िालाई ठीक ढंगबार्ट व्यर्ष्ट्स्थत गिा िसक्दा कष्ट्तपय दशेमा प्रजातन्त्र स्र्यं अष्ट्स्थरता र अराजकताको कारक बिेको ष्ट्ततो 

र्ास्तष्ट्र्कता समेत कष्ट्तपय मलुुकिरुको अिभुर्ले दखेाएको छ। त्यसथा, प्रजातन्त्रलाई सफल तलु्याउि र जीर्िोपयोगी बिाउि 

त्यसलाई मलुकुको सामाष्ट्जक ऐष्ट्तिाष्ट्सक यथाथाको िरातल एर्ं जिताको पररर्ष्ट्तात चाििा अिरुूप पररमाजाि गद ैजाि ुपदाछ। 

यस र्ास्तष्ट्र्कतालाई दृष्ट्ष्टगत गद ैजितामा ष्ट्िष्ट्ित सार्ाभौमसत्ता, मािर् अष्ट्िकार, मािर्ीय मलू्य, ष्ट्र्ष्ट्िको शासि, अष्ट्भव्यष्ट्क्त 

स्र्तन्त्रता, र्ाक् तथा प्रकाशि स्र्तन्त्रता एर्ं बिुलर्ादी मान्त्यता प्रष्ट्त राप्रपा प्रष्ट्तर्र्द् रििेछ। 

 

उदार प्रजातन्त्रको पररपरुकका रूपमा खलुाबजारमखुी अथातन्त्रले समेत ष्ट्र्श्वव्यापी मान्त्यता प्राप्त गररसकेको छ। र्ास्तर्मा 

र्तामाि अर्स्थामा यी दईु मान्त्यतािरु एकै ष्ट्सक्काको दईु पार्टािरु िुि ्भन्त्दा पष्ट्ि िुन्त्छ। आष्ट्थाक समषृ्ट्र्द्को मलु आिार िै 

खलुाबजारमषु्ट्ख आष्ट्थाक व्यर्स्था िुि पगुेको छ। राप्रपा मलुकुको समग्र आष्ट्थाक ष्ट्र्कासको सन्त्दभामा खलुा बजारमषु्ट्ख आष्ट्थाक 

व्यर्स्थाप्रष्ट्त प्रष्ट्तबर्द् रििे छ। शाष्ट्न्त्त र प्रजातन्त्र प्रष्ट्त केिी संकोचभार् राख्िे रारििरु समेत खलुाबजारमषु्ट्ख अथातन्त्रलाई भि े

ष्ट्िसंकोच अबलम्बि गरररिकेा छि।् संक्षेपमा भन्त्िे िो भिे साम्यर्ाद लगायत सबै प्रकारका अष्ट्िियाकर्ादलाई पराष्ट्जत गद ै

शाष्ट्न्त्त, उदार प्रजातन्त्र र बजारमखुी अथातन्त्रको ष्ट्र्चारले ष्ट्र्श्वमाष्ट्थ िै ष्ट्र्जय िाष्ट्सल गररसकेको छ। संसारबार्ट असफल साष्ट्र्त 

भैसकेको फाुँष्ट्सर्ाद र साम्यर्ादलाई पराष्ट्जत गद ैउदार प्रजातन्त्र र बजारमषु्ट्ख अथातन्त्रको मान्त्यता स्थाष्ट्पत भएको िो। 

 

राष्ट्रिय राजिीष्ट्तमा र्ैकष्ट्ल्पक शष्ट्क्त ष्ट्िमााणको सन्त्दभामा स्र्भाष्ट्र्क रूपले यस ष्ट्बश्वव्यापी यथाथा प्रष्ट्त राप्रपा  सचेत रिकेो छ। 

राप्रपाले राष्ट्रिय राजिीष्ट्तमा अर्लम्बि गरी रिकेो फरक र्ैचाररक िार िै र्ास्तर्मा शाष्ट्न्त्त, उदार प्रजातन्त्र र खलुाबजारमखुी 

अथातन्त्रको ष्ट्र्श्वव्यापी मान्त्यताको असली उत्तराष्ट्िकारी िो। 

 

सामाकजि न्याय र समावेशी कसर्द्ान्त 

ईष्ट्तिासको ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि कालखण्डमा जािेर र्ा िजािेर अबलम्बि गररएका गलत िीष्ट्तका कारणले गदाा उत्पन्त्ि जातीय, क्षेष्ट्रय, 

र्गीय, ष्ट्लङ्गीय ष्ट्र्भेद र शोषणका अर्शेषिरु अझै िाम्रो समाजमा कायम रिकेा छि।् प्राचीिकालदषे्ट्ख कायम रिदं ैआएका 

रुष्ट्ढर्ादी सामाष्ट्जक व्यर्स्था एर्ं एक सय चार र्षीय एकतन्त्रीय ष्ट्िरंकुश शासि प्रणाली िै उल्लेष्ट्खत ष्ट्र्भेद र शोषणको ष्ट्िष्ट्मत्त 

मखु्य ष्ट्जम्मेर्ार छि।् अब अष्ट्ततलाई दोषारोपण गरेर मार समस्याको समािाि िुि सक्दिै। कमी कमाजोरी र रषु्ट्र्टिरुलाई 

सच्याएर प्रत्येक िेपालीले समाि रूपमा आत्मोन्त्िष्ट्त गिा पाउिे समतामलुक एर्ं शोषण रष्ट्ित समाजको स्थापिा िै र्तामाि 

समयको माग िो। यस र्ास्तष्ट्र्कतालाई दृष्ट्ष्टगत गद ै सामाष्ट्जक न्त्याय र समार्ेशी ष्ट्सर्द्ान्त्तलाई राप्रपाले आफ्िो र्ैचाररक 

आिारस्तम्भ र िीष्ट्तगत प्राथष्ट्मकताको रूपमा अगंीकार गरेको छ। सामाष्ट्जक आष्ट्थाक रूपान्त्तरणको िममा ष्ट्शक्षाको आमलू 

सिुार र स्र्ास्थ्य क्षेरको ष्ट्बकासलाई राज्यले उच्च प्राथष्ट्मकता ष्ट्दिपुदाछ। यस िममा मष्ट्िला, मिेशी समदुाय, आष्ट्दर्ासी 

जिजाष्ट्त, दष्ट्लत, अल्पसंख्यक र ष्ट्पछष्ट्डएका क्षेरिरुको  उत्थािको ष्ट्िष्ट्मत्त राज्यले ष्ट्र्शेष जोड ष्ट्दि ुपदाछ भन्त्िे िाम्रो िारणा 

रिकेो छ। 



 

राकरिय स्वाथध र स्वकभमानिो रक्षािा लाकग असलंग्न पररारि नीकत 

िेपाल ष्ट्र्श्वको एक प्राचीितम रारि िो। दष्ट्क्षण एष्ट्शयाको जेठो दशे िो। िेपाल कष्ट्िल्यै ष्ट्र्दशेी शष्ट्क्तको अिीिस्थ रििे। 

िेपालको स्र्तन्त्रता सदरै् अष्ट्र्ष्ट्च्छन्त्ि र अक्षणु्ण रष्ट्िआएको छ। ष्ट्र्गतमा अन्त्तरााष्ट्रिय रंगमंचमा िेपालको ष्ट्र्ष्ट्शष्ट स्थाि र 

गौरर्पणूा पष्ट्िचाि कायम रिकेो ष्ट्थयो। दईु पर्टक िामीले संयकु्त रारिसंघको सरुक्षा पररषदको सदस्यका रूपमा काम गिे अर्सर 

पष्ट्ि पाएका ष्ट्थयौं। तर, केिी र्षा यता अदरूदशी र स्र्ाथी िेतािरुको कारणले गदाा अन्त्तरााष्ट्रिय जगतमा िेपालको पष्ट्िचाि 

कमजोर भएको मार िोईि िाम्रो राष्ट्रिय स्र्ाष्ट्भमाि र स्र्ाथामा समेत प्रष्ट्तकुल प्रभार् परेको छ। दशेष्ट्भर ष्ट्र्कष्ट्सत भएको 

आत्मसमपाणर्ादी मािष्ट्सकताको पररणामस्र्रूप बाह्य शष्ट्क्तको चलखेल बढ्ि गएको छ। िेपाल बाह्य शष्ट्क्तिरुको रणिीष्ट्तक 

प्रष्ट्तस्पिाास्थल बन्त्ि सक्िे खतरा समेत दषे्ट्खएको छ। यस अर्स्थामा राप्रपाले राष्ट्रिय स्र्ाथा र स्र्ाष्ट्भमािको रक्षा र प्रर्र्द्ािका 

ष्ट्िष्ट्मत्त पररारि िीष्ट्त र सम्बन्त्िलाई पिुः सम्मािजिक ढंगबार्ट अष्ट्घ बढाउिे छ। दरु्ै ष्ट्छमेकी मलुकुिरु भारत र चीिसंग 

पारस्पररक ष्ट्मरता, सियोग र साझा स्र्ाथाको अष्ट्भर्षृ्ट्र्द्लाई उच्च प्राथष्ट्मकता ष्ट्दिेछ। संयकु्त रारिसंघको र्डापर, असंलग्िता 

र पञ्चशीलको ष्ट्सर्द्ान्त्तको आिारमा ष्ट्र्श्व समदुायसंग सम्बन्त्िको ष्ट्बकास र ष्ट्र्स्तार तथा ष्ट्छमेकी मलुकुिरुसुँग समझदारी 

कायम गरी िेपाललाई शाष्ट्न्त्त क्षेरका रूपमा कायम गिे राप्रपाको पररारि िीष्ट्तको प्राथष्ट्मकता रििे छ। ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि मलुकुिरुसुँग 

भएका राष्ट्रिय ष्ट्ित ष्ट्र्पररतका असमाि सष्ट्न्त्ििरु खारेज र्ा पररमाजाि गररि ुपदाछ भन्त्िे मान्त्यतालाई राप्रपाले जोड ष्ट्दिेछ। 

 

ष्ट्छमेकी ष्ट्मररारििरु भारत र चीिले ष्ट्र्गत केिी दशकयता प्राप्त गरेका आष्ट्थाक प्रगष्ट्त प्रशंसष्ट्िय रिकेो छ। भारत र चीिले प्राप्त 

गरेको उपलष्ट्ब्ििरुलाई िेपालको बिृत्तर ष्ट्ित र आष्ट्थाक समषृ्ट्र्द्का ष्ट्िष्ट्मत्त सदपुयोग गिा राप्रपाले  उपयकु्त िीष्ट्त कायम गिेछ। 

भारत र चीि दरु्ै िपेालका असल ष्ट्छमेकीिरु िुि।् एउर्टा मलुकुलाई अकोका ष्ट्र्रुर्द् प्रयोग गिे िीष्ट्तलाई राप्रपा पणूातयाः 

अस्र्ीकार गदाछ। दरु्ै मलुकुको राष्ट्रिय ष्ट्ित र सरुक्षा संर्ेदिशीलता प्रष्ट्त राप्रपा सदरै् सजग र सकारात्मक रििे छ। 

 

केिी उतार चढार्का र्ार्जदु भारतसंग िाम्रो घष्ट्िष्टतम ्सामाष्ट्जक, सांस्कृष्ट्तक एर्ं आष्ट्थाक सम्बन्त्ि रिकेो छ। िेपाल–भारत 

सम्बन्त्िको तलुिा अन्त्य कुिै मुलकुसंगको सम्बन्त्िमा िुि सक्दैि। यसको आफ्िै ष्ट्र्ष्ट्शष्ट चररर रिकेो छ। भारतसुँग असल र 

ष्ट्मरतापणूा सम्बन्त्ि िेपालको ष्ट्ितमा िुन्त्छ भन्त्िे मान्त्यतामा राप्रपा ष्ट्बश्वस्त छ। 

 

अकोतफा  िेपाल–चीि सम्बन्त्िको आफ्िै अलग आयाम र ष्ट्र्ष्ट्शष्टता रिकेो छ। चीि िेपालको भरपदो ष्ट्मरका रुपमा सदरै् रिकेो 

छ। एक चीि िीष्ट्तप्रष्ट्त राप्रपा प्रष्ट्तबर्द् छ। चीिले िाष्ट्सल गरेको तीव्र आष्ट्थाक ष्ट्र्कासबार्ट लाभ ष्ट्लि आगामी ष्ट्दिमा  पारर्ािि, 

व्यापार, यातायात, रेल, ष्ट्र्द्यतु र पयार्टि क्षेरको ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तारको ष्ट्िष्ट्मत्त राप्रपाले आर्श्यक पिल गिेछ। 

 

िेपालीिरु अष्ट्िले ष्ट्र्श्वका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि भागिरुमा फैष्ट्लएर रिकेा छि।् प्रर्ासमा रिकेा िेपालीिरुको िक, ष्ट्ित र उन्त्िष्ट्तका लाष्ट्ग 

राज्यले उपयकु्त ध्याि ष्ट्दि ुपदाछ भन्त्िे राप्रपाको मान्त्यता रिकेो छ। यस िममा गैरआर्ाष्ट्सय िेपालीिरुलाई िागररकता प्रमाणपर 



र रािदािी ष्ट्दिे, िेपालमा कारोबार, बसोर्ास तथा आर्त जार्तमा सिजता कायम गिे तथा ष्ट्र्दशेमा रिकेा िेपाली 

िागररकिरुले समेत मताष्ट्िकार प्रयोग गिा पाउिे व्यर्स्था  कायम गिा राप्रपा प्रयत्िशील रििे छ। 

 

 

रारिकनमाधणिो कनकमत्त राप्रपािो प्राथकमिता, योजना र िायधक्रम 

 

अबको गन्त्तव्य : आष्ट्थाक िाष्ट्न्त्त एर्ं सनु्त्दर, सर्ल र समरृ्द् िेपालको ष्ट्िमााण 

 

िेपालको राजिैष्ट्तक ईष्ट्तिासमा अष्ट्िले िामी सर्ााष्ट्िक कष्ट्ठि घष्ट्डबार्ट गषु्ट्िरिकेा छौ। प्रमखु भष्ट्ििे राजिैष्ट्तक दलिरुको 

अकमाण्यता, गलत िीष्ट्त र सत्तालोलपुताले गदाा राज्यका सबै अंग र सबै क्षेरिरुमा अव्यर्स्था र अराजकता कायम िुि पगुेको 

छ।  

 

यस्तो अर्स्था लामो समय सम्म कायम रिि गयो भिे रारिको अष्ट्स्तत्र्मा समेत गंभीर संकर्ट उत्पन्त्ि िुि सक्दछ। तसथा,  सनु्त्दर, 

सर्ल र समरृ्द् िेपाल ष्ट्िमााण गिे िेपाली जिताको चाििालाई मतूारुप ष्ट्दि राप्रपाले ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि मित्र्पणूा योजिा तथा कायािम 

जिसमक्ष प्रस्ै ुतत गरेको छ। राप्रपाद्वारा प्रस्ततु िेपाली पररर्ेश अिकुुलको मौष्ट्लक प्रजातन्त्र एर्ं र्ैकष्ट्ल्पक मागाष्ट्चरको 

अर्लम्र्िबार्ट दशेमा शाष्ट्न्त्त तथा स्थाष्ट्यत्र् कायम िुि जािेछ। त्यस्तो शाष्ट्न्त्त र स्थाष्ट्यत्र्को िरातलमा रारि ष्ट्िमााणको 

अष्ट्भयाि संचालि िुि सक्दछ र केिी र्षा ष्ट्भरमा िै दशेको अििुार फेिा सष्ट्किे छ। शोषण र उत्पीडिमा रिकेा जिताको मषु्ट्क्त 

सम्भर् िुिेछ। सक्षम, ईमािदार एर्ं ष्ट्सर्द्ान्त्तष्ट्िष्ठ िेततृ्र्, दरुगामी सोचाई तथा सशुासिको समायोजिबार्ट दशेको सामाष्ट्जक, 

राजिैष्ट्तक एर्ं आष्ट्थाक रुपान्त्तरणको लक्ष्य िाष्ट्सल गिा सष्ट्किे छ भन्त्िे राप्रपाको दृढ ष्ट्र्श्वास रिकेो छ। 

 

१. राकरिय एिता र अखण्डतािो सदुृढीिरण  

१.१. राष्ट्रिय एकताको सदुृढीकरण     

 

क. राष्ट्रियता 

रारिष्ट्िमााता श्ी ५ बडािाराजाष्ट्िराज पथृ्र्ीिारायण शािको आदशा, मान्त्यता र योगदािको सम्माि गररिे छ। प्रत्येक कायाालयमा 

रारिष्ट्िमााताको तष्ट्स्र्र अष्ट्िर्ायारुपमा राष्ट्खिे छ। रारिष्ट्िमााताको ष्ट्दव्य उपदशेको व्यापक प्रचार प्रसार गररिे छ। पौष २७ गत े

पथृ्र्ी जयन्त्ती र राष्ट्रिय एकता ष्ट्दर्सका रुपमा ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि कायािमिरु गरर भव्यरुपले मिाइिे छ। 



 

क) ष्ट्र्द्यालयिरुको पाठ्यिममा राष्ट्रियताको भार्िा अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् िुिे ष्ट्र्षयिरु समार्ेस गररिेछ। 

ख) राष्ट्रिय ष्ट्र्भतुी र मिाि शिीदिरुको सम्मािमा ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि रचिात्मक कायािरु संचालि गररिेछ। 

ग) स्थािीय भाषा, संस्कृष्ट्त र पष्ट्िचािको संरक्षण गद ैष्ट्र्ष्ट्र्ितामा एकताको मान्त्यतालाई सदुृढ तुल्याईिे छ। 

ख.  सीमा व्यर्स्थापि 

 

 

खलुा सीमािाका कारणले गदाा सीमाक्षेरमा आपराष्ट्िक गष्ट्तष्ट्र्ष्ट्ि बढेको, अर्ैि आष्ट्थाक कृयाकलापले प्रोत्सािि पाएको तथा 

दरु्ै दशेको राष्ट्रिय सरुक्षामा समेत चिुौष्ट्त बढद ैगएको कारणले गदाा खलुा सीमालाई व्यर्ष्ट्स्थत गररि ुपिे माग सम्र्र्द् पक्षबार्ट 

उठिे गरेको छ। राप्रपाले भारत सरकारसंग समन्त्र्य गरर पारस्पररक समझदाररका आिारमा दरु्ै दशेको ष्ट्ितमा िुिे गरी सीमालाई 

व्यर्ष्ट्स्थत गिे र्ारे आर्श्यक पिल गिेछ। सीमा व्यर्स्थापि गदाा सीमा क्षेरमा बसोर्ास गिे िेपालीिरुको ष्ट्ितलाई उष्ट्चत 

ध्याि ष्ट्दईिे छ।  

१.२. राष्ट्रिय सरुक्षा एर्ं सर्ल िेपालको ष्ट्िमााण  

राष्ट्रिय अखण्डता, सार्ाभौष्ट्मकता एर्ं स्र्तन्त्रताको संरक्षणप्रष्ट्त राप्रपा सदरै् सचेत रििे छ। राप्रपाले राष्ट्रिय सम्पदा, श्ोत एर्ं 

मािर्ीय संसाििको संरक्षण र सम्र्र्द्ािलाई समेत राष्ट्रिय सरुक्षाको अष्ट्भन्त्ि अगंको रुपमा आत्मसात गिेछ। यसै िममा 

मलुकुको भ–ूराजिैष्ट्तक अर्स्था, सम्भाष्ट्र्त खतरा एर्ं सक्षमतालाई दृष्ट्ष्टगत गरी सर्ै पक्षको सिभाष्ट्गता र सिमष्ट्तमा राष्ट्रिय 

सरुक्षा िीष्ट्त र योजिा बिाउिे छ। राष्ट्रिय सरुक्षाको अष्ट्न्त्तम ष्ट्कल्लाको रुपमा रिकेो िेपाली सेिाको परम्परागत गौरर्लाई अक्षणु 

रुपमा कायम राख्द ैसमय अिसुार सिुार गररिे छ। दशेको अखण्डता र सार्ाभौष्ट्मकताको रक्षाका लाष्ट्ग समयािकुल सीप र 

दक्षताको अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गरर सक्षम र सबल राष्ट्रिय सैन्त्य शष्ट्क्तका रुपमा िेपाली सेिाको आिषु्ट्िष्ट्ककरणमा जोड ष्ट्दईिे छ।  

 

िेपालको राष्ट्रियतामा आंच आउिे कुिै काया राप्रपाले गिे छैि र राष्ट्रिय स्र्ािीिताको ष्ट्र्षयमा कसैसंग कुिै सम्झौता गिे छैि। 

यस िममाः 

क) राष्ट्रिय स्र्तन्त्रता, अखण्डता, एकता, सार्ाभौष्ट्मकता, प्राकृष्ट्तक एर्ं िाष्ट्माक र सांस्कृष्ट्तक सम्पदाको संरक्षण र सम्र्र्द्ािको  

ष्ट्िष्ट्मत्त राष्ट्रिय सरुक्षा मलुिीष्ट्त बिाईिे छ। 

ख) िेपालको भौगोष्ट्लक सीमाको सरुक्षा गररिे छ तथा ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि भ–ूभागिरुमा भएका अष्ट्तिमणलाई रोष्ट्क अष्ट्तिष्ट्मत भ–ू

भागिरु ष्ट्फताा गररिेछ। 

१.३. िागररकको ज्याि र ििको सरुक्षाः राज्यको पष्ट्िलो काम 



राज्यको अदभ्यदुयको ष्ट्सर्द्ान्त्त िै समाजका थोरै बष्ट्लया दजुाििरmबार्ट समाजका सबै ष्ट्ििाा सज्जििरmको रक्षा गिे 

अर्िारणाबार्ट भएको िुिाले राप्रपाले प्रत्येक व्यष्ट्क्तको ज्याि र ििको सरुक्षाको ग्यारेष्ट्ण्र्ट गिे सरुक्षा िीष्ट्त र व्यर्स्था कायाान्त्र्यि 

गिेछ। कुिैपष्ट्ि प्रकारका ष्ट्िसंा र आतंकलाई जरै दषे्ट्ख ष्ट्िमुाल गररिेछ। यसका लाष्ट्ग िेपाल प्रिरी र सशस्त्र प्रिरीको 

आिषु्ट्िष्ट्ककरण, िष्ट्तयार  एर्ं र्न्त्दोर्ष्ट्स्तको व्यर्स्थापि र र्षृ्ट्त्त ष्ट्र्कासमा व्यापक सिुार गररिेछ। प्रिरी सेर्ामा ३२ र्षाको 

सेर्ा पश्चात अष्ट्िर्ाया अर्काशको व्यर्स्थालाई अन्त्त्य गररिे छ। अपरािीको राजिीष्ट्तकरण र राजिीष्ट्तलाई अपरािीकरणबार्ट 

पणूातः मकु्त राष्ट्खिेछ। 

 

१.४. असंलग्ि पररारि िीष्ट्तः राष्ट्रिय स्र्ाथा र स्र्ाष्ट्भमाि रक्षाको लाष्ट्ग 

िेपाल ष्ट्र्श्वको एक प्राचीितम ् रारि िो। दक्षीण एष्ट्शयाको जेठो दशे िो। िेपाल कष्ट्िल्यै ष्ट्र्दशेी शष्ट्क्तको अष्ट्ििस्थ रििे। 

िेपालको स्र्तन्त्रता सदरै् अष्ट्र्ष्ट्च्छन्त्ि र अक्षणु रष्ट्ि आएको छ। ष्ट्र्गतमा अन्त्तरााष्ट्रिय रंगमञ्चमा िेपालको ष्ट्र्ष्ट्शष्ट स्थाि र 

गौरर्पणुा पष्ट्िचाि कायम रिकेो ष्ट्थयो। दईु पर्टक िामीले संयकु्त रारिसंघको सरुक्षा पररषदको सदस्यका रुपमा काम गिे अर्सर 

पष्ट्ि पाएका ष्ट्थयौ। तर, केिी र्षा यता अदरूदशी र स्र्ाथी िेतािरुको कारणले गदाा अन्त्तरााष्ट्रिय जगतमा िेपालको पष्ट्िचाि 

कमजोर भएको मार िोईि िाम्रो राष्ट्रिय स्र्ाष्ट्भमाि र स्र्ाथामा समेत प्रष्ट्तकुल प्रभार् परेको छ। दशे ष्ट्भर ष्ट्र्कष्ट्सत भएको 

आत्मसमपाणर्ादी मािष्ट्सकताको पररणाम स्र्रुप बाह्य शष्ट्क्तको चलखेल बढि गएको छ। िेपाल बाह्य शष्ट्क्तिरुको रणिीष्ट्तक 

प्रष्ट्तस्पिाास्थल बन्त्ि सक्िे खतरा समेत दषे्ट्खएको छ। यस अर्स्थामा राप्रपाले राष्ट्रिय स्र्ाथा र स्र्ाष्ट्भमािको रक्षा र प्रर्र्द्ािका 

ष्ट्िष्ट्मत्त पररारि िीष्ट्त र सम्बन्त्िलाई पिुः सम्मािजिक ढंगबार्ट अष्ट्घ बढाउिे छ। यस िममाः 

क) दरु्ै ष्ट्छमेकी मलुकुिरु भारत र चीिसंग पारस्पररक ष्ट्मरता, सियोग र साझा स्र्ाथाको अष्ट्भर्षृ्ट्र्द्का लाष्ट्ग समािताका 

आिारमा सम्बन्त्िलाई थप सदुृढ तलु्याईिे छ।  

ख) संयकु्त रारिसंघको बडापर, असंलग्िता र पञ्चशीलको ष्ट्सर्द्ान्त्तको आिारमा ष्ट्र्श्व समदुायसुँग सम्बन्त्िको ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तार 

गररिेछ।  

ग) शाष्ट्न्त्त, स्थाष्ट्यत्र् र समषृ्ट्र्द्को लक्ष्य प्राष्ट्प्तका लाष्ट्ग ष्ट्छमेकी मलुकुिरुसंग समझदारी कायम गरी िेपाललाई शाष्ट्न्त्त क्षेरका 

रुपमा कायम गिा राप्रपा प्रयत्िशील रििेछ। 

घ) बाह्य शष्ट्क्तको सियोग अष्ट्भर्षृ्ट्र्द्का ष्ट्िष्ट्मत्त आष्ट्थाक कुर्टिीष्ट्तलाई जोड ष्ट्दईिेछ।  

ङ) िेपालष्ट्स्थत कुर्टिैष्ट्तक ष्ट्ियोगबार्ट संचालि िुिे ष्ट्र्कास, ष्ट्िमााण र सामाष्ट्जक सेर्ाका कायािरुलाई िेपाल सरकारको 

माध्यमबार्ट पारदशी ढंगले संचालि िुिे गरर ष्ट्ियष्ट्मत गररिेछ। 

च)  दशेष्ट्भर बढ्द ैगएको र्ैदषे्ट्शक िस्तक्षेप, आत्मसमपाणर्ादी मािष्ट्सकता र व्यर्िारको अन्त्त्यका लाष्ट्ग कुर्टिैष्ट्तक मयाादा र 

सीमालाई प्रभार्कारी ढंगबार्ट कायाान्त्र्ि गररिेछ। 

छ) ष्ट्मररारि भारतसंग सि ्१९५० मा भएको शाष्ट्न्त्त तथा मैरी सष्ट्न्त्िलाई समयािुै ुकल पररर्ताि गरर दईु दशेको सम्बन्त्ि थप 

सदुृढ तलु्याउि िंया सष्ट्न्त्ि गररिेछ तथा ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि मलुकुिरुसुँग भएका राष्ट्रिय ष्ट्ित ष्ट्र्पररतका असमाि सष्ट्न्त्ििरु खारेज र 

पररमाजाि गररिेछ। 



 

१.५. िेपाली िागररकता : - गौरर् र अष्ट्िकार 

प्रत्येक िेपालीले ष्ट्र्िा कुिै झन्त्झर्ट/दःुख/अर्रोि िागररकताको प्रमाण–पर पाउि ुपदाछ। कुिै पष्ट्ि िेपाली िागररक िागररकताको 

प्रमाणपर पाउिबार्ट र्ंष्ट्चत ििोस ्तथा कुिै पष्ट्ि ष्ट्र्दशेीले िेपाली िागररकता ष्ट्लि िसकोस भन्त्िे मान्त्यतालाई राप्रपाले दृढता 

परू्ाक कायाान्त्र्ि गिेछ। िागररकता ष्ट्र्तरणमा दषे्ट्खएका कािुिी व्यर्स्थालाई सिुार गररिेछ। साथै, ष्ट्र्गतमा िागररकता 

ष्ट्र्तरणमा भएका अष्ट्ियष्ट्मतता छािष्ट्र्ि गररिेछ।  

 

१.६. र्िृत सामाष्ट्जक सिुार र सुरक्षा  

ष्ट्र्शेष कारण र पररष्ट्स्थष्ट्तर्श कष्ट्ठि जीर्ियापि गिुापरेका र्गािरुलाई सेर्ा र सुष्ट्र्िा परुाउि राप्रपाले र्िृत सामाष्ट्जक सरुक्षा 

योजिा कायाान्त्र्ि गिेछ। एकल मष्ट्िला, अपाङ्ग, र्रृ्द्, सकुुम्र्ासी, मकु्त कमैया, िष्ट्लया र कमलरी, अष्ट्त अल्पसंख्यक 

आष्ट्दर्ासी जातीय समिू र अष्ट्त दगुाम तथा ष्ट्पछष्ट्डएका क्षेरका दष्ट्लत समदुायलाई र्िृत सामाष्ट्जक सरुक्षा योजिा अन्त्तगात 

ष्ट्ियष्ट्मत्त ष्ट्िर्ााि भत्ता र अन्त्य सषु्ट्र्िािरु उपलव्ि गराईिेछ।  

(क) सर्ै प्रकारका जाष्ट्तय, र्र्ागीय एर्ं ष्ट्लङ्गीय भेदभार् र छुर्ाछुत प्रथालाई अन्त्त गररिे छ तथा त्यस्तो कायामा संलग्ि िुिेलाई 

सख्त कार्ाािी गररिेछ। 

(ख) जाष्ट्तय आिारमा मष्ट्न्त्दर प्रर्ेशमा रोक लगाउिे प्रथा पणूारुपमा अन्त्त गररिेछ। सबै जाती र समदुायलाई समाि रुपमा पजूा 

आराििा र उपासिा गिा पाउिे व्यर्स्था सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिेछ। 

(ग) बाल ष्ट्र्र्ाि र बिुष्ट्र्र्ाि गिा ष्ट्दईिे छैि। त्यस्तो काया गिे गराउिेलाई काििु बमोष्ट्जम दष्ट्ण्डत गररिेछ। 

घ) जेष्ठ िागररकले पाउिे सामाष्ट्जक सरुक्षा भत्ता ६० र्षा उमेर पुरा गरेपष्ट्छ िै उपलब्ि गराईिेछ। 

 

१.७. सर्ािमा समभार्को अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिे 

कुिै पष्ट्ि रारिको पष्ट्िचाि र अष्ट्स्तत्र्को आिार भिेकै त्यस मुलकुको िमा, संस्कृष्ट्त, भाषा र परम्परािरु िुि।् राप्रपाले सर् ै

िमाका र्ीचमा समािता र सबै िमालाई बराबरीको स्र्तन्त्रता प्रदाि गद ैिेपालमा प्रचष्ट्लत सम्पणूा िमा एर्ं सम्प्रदायको सम्माि, 

संरक्षण र सम्र्र्द्ाि गिेछ। ष्ट्िन्त्द ुिमा र बरु्द् िमाजस्ता ष्ट्र्श्वका मिाि िमािरुको उद्गमस्थल िेपाल िो। साथै, यष्ट्ि भषू्ट्ममा िै ष्ट्करात 

िमाको ष्ट्र्कास भयो। यस प्राचीि गौरर्लाई राप्रपाले अक्षणु्ण रुपमा कायम राख्िेछ । यस िममाः  

क) िमाको आिारमा कुिै पष्ट्ि प्रकारको भेदभार्लाई काििुतः दण्डिीय तलु्याईिे छ। आ–आफ्िो िमा र परम्परा अिसुार पजूा, 

आराििा र उपासिा गिा पाउिे िागररक िकलाई सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिे छ।  

ख) िमा पररर्तािलाई ष्ट्िरुत्साष्ट्ित गररिे छ तथा स्र्ेच्छाले बािके लोभ लालच, रास र भ्रम ष्ट्सजािा गरर िमा पररर्ाति गराउि े

व्यष्ट्क्त र्ा समिूलाई काििु बमोष्ट्जम कारर्ािी गररिेछ।  



ग) लोभलालच र भ्रम ष्ट्सजािा गरेर संगष्ट्ठत, योजिाबर्द् र जबरजस्ती रुपमा िमा पररर्ताि गराउि ष्ट्दईिे छैि।  

घ) सबै जाष्ट्त, जिजाष्ट्त, आष्ट्दर्ासी र अल्पसंख्यक समदुायको संस्कृष्ट्त, ररष्ट्तररर्ाज, िाचगाि, चाडपर्ा, जारा मेला र 

परम्पराको सम्र्र्द्ािका ष्ट्िष्ट्मत्त राज्यको तफा बार्ट ष्ट्र्शेष काया योजिा बिाई कायाान्त्र्ि गररिेछ। 

ङ)  ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि िमा तथा सम्प्रदायिरुको पजूा तथा आराििा स्थलिरु, मष्ट्न्त्दर, मठ, गमु्र्ा, मष्ट्स्जद तथा चचािरुको ष्ट्िमााण, सिुार 

तथा व्यर्स्थापिमा सियोग गररिेछ। 

च) र्रािक्षेर, दरे्घार्ट, ररष्ट्ड, मषु्ट्क्तिाथ, खप्तड क्षेर, स्र्गाद्वारी, पाथीभरा, मिकामिा आष्ट्द क्षेरलाई िाष्ट्माक तथा ऐष्ट्तिाष्ट्सक 

पयार्टि गन्त्तव्य स्थलका रुपमा योजिार्र्द् ढंगबार्ट ष्ट्र्कास गररिेछ। 

छ) सबै िमाका ष्ट्बचमा समािता र सबै िमालाई बराबरीको स्र्तन्त्रता सषु्ट्िश्चत गररिेछ।  

ज) गौित्यालाई पणूातः ष्ट्िषिे गिुाका साथै त्यस्तो अपरािमा संलग्ि िुिेलाई काििु बमोष्ट्जम कडा कारर्ािी गररिेछ। 

झ) गौरक्षाको लाष्ट्ग प्रत्येक गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा गौशालािरु ष्ट्िमााण गररिेछ। 

ञ) ष्ट्िन्त्द,ु बौर्द् र ष्ट्कराुँत मठ, मष्ट्न्त्दर, गमु्बा लगायत अन्त्य िमा/आस्थाका पजुा आराििा स्थल (मष्ट्स्जद र चचा)को ष्ट्िमााण, 

संरक्षण र संचालिमा सियोग गररिेछ। 

र्ट) ष्ट्र्द्यालयिरुको पाठ्यिममा िैष्ट्तक र आध्याष्ट्त्मक ष्ट्शक्षा समेत समार्ेश गररिेछ। 

ठ) प्रष्ट्तष्ट्ष्ठत मष्ट्न्त्दरिरुको आम्दािीबार्ट स्कूल, ष्ट्र्द्यालय, मिाष्ट्र्द्यालय, ष्ट्र्श्वष्ट्र्द्यालय र्ा सिाति िमा साक्षरता अध्ययि 

संस्थाि स्थापिा गिा प्रोत्सािि गररिे छ।  

 

२. आष्ट्थाक ष्ट्र्कासको सोचाई 

 

२.१. आष्ट्थाक ष्ट्र्कासको दरुगामी योजिा  

ष्ट्र्गत सरकारिरुका गलत िीष्ट्त र आष्ट्थाक व्यर्स्थापिका कमजोरीिरुले गदाा िाम्रो अथातन्त्र संकर्टग्रस्त रिकेो छ। आगामी 

ष्ट्दिमा राप्रपाले सर्ल र समरृ्द् िेपाल ष्ट्िमााणको लक्ष्य प्राष्ट्प्तका लाष्ट्ग अथातन्त्रको सिुार र आष्ट्थाक ष्ट्र्कासलाई उच्च 

प्राथष्ट्मकता ष्ट्दई ३० र्ष ेैूदीघाकालीि राष्ट्रिय ष्ट्र्कास कायायोजिाैू तयार गिेछ। उक्त कायायोजिा अिरुुप राप्रपाले आष्ट्थाक 

सिुारका िीष्ट्त तथा कायािमलाई दु्रत गष्ट्त एर्ं योजिार्र्द् ढंगबार्ट कायाान्त्र्ि गिेछ। आष्ट्थाक ष्ट्र्कासको ष्ट्िष्ट्मत्त राप्रपा िेपालले 

दिेाय र्मोष्ट्जमको आष्ट्थाक िीष्ट्त कायम गिेछ : - 

क) उदार तथा जिमषु्ट्ख अथािीष्ट्तको कायाान्त्र्यि 

ख) ष्ट्िजी क्षेर, सार्ाजष्ट्िक क्षेर र जिताको साझेदारी ९एचरखबतभ, एगदषष््ट्अ, एभयउष्ट्भकु  एबचतलभचकजषउ् यच ए ऋगदभ 

बष््ट्ैष्ट्ैरबलअभ० को आष्ट्थाक ष्ट्सर्द्ान्त्तलाई अर्लम्र्ि 



ग) लगािी मैरी काििु तथा र्ातार्रणको ष्ट्िमााण 

घ) मौष्ट्द्रक तथा ष्ट्र्त्तीय िीष्ट्तमा व्यापक सिुार  

ङ) पारदशी, जर्ाफदिेी र भ्रष्टाचार मकु्त प्रशासि 

च) आष्ट्थाक अपराि ष्ट्ियन्त्रणको कठोर काििुी व्यर्स्था 

छ) सामाष्ट्जक न्त्याय एर्ं कल्याणकारी राज्यको अर्िारणाको कायाान्त्र्यि 

 

आष्ट्थाक ष्ट्र्कासका मखू्य लक्ष्यिरु 

क) दश र्षाष्ट्भरमा आष्ट्थाक र्षृ्ट्र्द्दरलाई दईु अकंमा परु् याउिे (१० प्रष्ट्तशत भन्त्दा बष्ट्ढ परु् याउिे) 

ख) पन्त्ध्र र्षाष्ट्भर दशेष्ट्भरै रोजगारीको पयााप्त अर्सर ष्ट्सजािा गरी कामको लाष्ट्ग ष्ट्बदशे जािपुिे र्ाध्यात्मक पररष्ट्स्थष्ट्तको अन्त्त्य 

गिे तथा ष्ट्र्दशे गएकािरुलाई समेत स्र्दशे फका ि उत्पे्रररत गिे।  

ग) तीस र्षा ष्ट्भरमा प्रष्ट्तव्यष्ट्क्त आय ष्ट्र्कष्ट्सत दशेको दाुँजोमा परु् याउिे।  

घ) र्तामािमा र्ैदषे्ट्शक ऋण प्रष्ट्तव्यष्ट्क्त रु. २४ िजारको िारािारीमा छ र व्यापार घार्टा र्षिेी र्ढ्द ैगएको िुिाले आन्त्तररक 

लगािीको स्रोत िमशः र्ढाउदै ुँ र संरचिात्मक सिुार गर्ाद ैआउदो ३० र्षामा ष्ट्र्दशेी ऋणलाई शनु्त्यमा झािेतफा  पिल िुिेछ। 

ङ) राप्रपाले कल्याणकारी अथा व्यर्स्थालाई जोड ष्ट्दिेछ। 

 

२.२. गररबी ष्ट्िर्ारण र रोजगारी प्रर्र्द्ािका पाुँच प्राथष्ट्मकता : - आर्ास, भोजि, रोजगारी, ष्ट्शक्षा र स्र्ास्थ्य  

गररबी अष्ट्िले पष्ट्ि िेपाली जिताको सर्ााष्ट्िक ष्ट्चन्त्ताको ष्ट्र्षय बिेको छ। रषु्ट्र्टपणूा आष्ट्थाक िीष्ट्तको पररणाम स्र्रुप गरीबीको 

रेखामषु्ट्ि रिकेा जिताको संख्या अपेष्ट्क्षत रुपमा घर्टि सकेको छैि। गरीब र ििी बीचको खाडल झि बढेर गएको छ। राष्ट्रिय 

आय र सम्पष्ट्तको ठूलो अशं केष्ट्ि ष्ट्सष्ट्मत समिुमा केष्ट्न्त्द्रत रिकेो छ। यस्तो अर्स्थामा गरीबी ष्ट्िर्ारणको कायालाई राप्रपाले 

ष्ट्र्शेष मित्र्का साथ कायाान्त्र्ि गिेछ। गररबी ष्ट्िर्ारणको दीघाकालीि लक्ष्य िाष्ट्सल गिे िममा प्रत्येक िेपाली जिताको ष्ट्िष्ट्मत्त 

आर्ास, भोजि, रोजगारी, ष्ट्शक्षा, स्र्ास्थ्यको व्यर्स्था लाई राप्रपाले मखु्य पांच प्राथष्ट्मकता र राष्ट्रिय आर्श्यकताको रुपमा 

ग्रिण गरर त्यसको पररपषु्ट्ताका ष्ट्िष्ट्मत्त यरु्द्स्तरमा काम गिेछ।  

 

क) आर्ास   

न्त्यिू आय भएका लष्ट्क्षत र्गालाई आर्ास सषु्ट्र्िा उपलव्ि गराउि ष्ट्र्शेष आर्ास पररयोजिा कायाान्त्र्ि गररिे छ। कुिै पष्ट्ि 

िेपाली पररर्ार आर्ास ष्ट्र्िीि ििुि भन्त्िे मान्त्यता अिरुुप प्रथम चरणमा शिरी ष्ट्र्पन्त्ि र्गा, न्त्यिू आय भएका तथा ष्ट्पछष्ट्डएका 



र्गािरुलाई सिुष्ट्लयत ऋण उपलव्ि गराएर आर्ासको सषु्ट्र्िा उपलव्ि गराईिे छ। िमशः यो योजिा अन्त्य र्गामा समेत ष्ट्र्स्तार 

गररिे छ। दश र्षाष्ट्भरमा सम्पणूा िेपाली पररर्ारको आफ्िै आर्ास िुिे अर्स्था सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिे छ। यस िममा, 

क) स्थािीय जिताको आर्ासको सवु्यर्ष्ट्स्थत प्रर्र्द्ाि गिाका लाष्ट्ग “स्र्ाष्ट्मत्र्मा साझेदारी” (शेयडा ओिरष्ट्सप) को अर्िारणा 

लाग ुगररिेछ। यस प्रणालीमा आर्ास उपभोक्ताले घरको केिी अशं र्ा तल्ला र्ा फ्ल्ै ्यार्ट घरििीलाई रकम भकु्तािी गरी 

खरीद गिे र बांकी रकम घरमा बसेर्ापत माष्ट्सक भाडाको रुपमा भकु्तािी गदजैािे प्रणाली लाग ुगररिेछ। 

ख) ष्ट्र्शेष आर्ास पररयोजिा अन्त्तरगत ष्ट्िमााण िुिे घरिरु प्रकोप प्रष्ट्तरोिी (सरुष्ट्क्षत र बष्ट्लयो) गराईिेछि।् 

ग) िगरपाष्ट्लका तथा गाउुँपाष्ट्लकाका अष्ट्त ष्ट्र्पन्त्ि र ष्ट्पछष्ट्डएका र्गालाई सिुष्ट्लयतमा खाद्यान्त्ि उपलव्ि गराउिे व्यर्स्था 

गररिेछ। 

 

ख) भोजि   

प्रत्येक िेपाली जिताले मािर्ोष्ट्चत जीर्ि यापिको िममा भोकै बस्ि ुिपरोस ्भन्त्िे उद्दशे्य अिरुुप राप्रपाले राष्ट्रिय खाद्य सरुक्षा 

िीष्ट्त कायाान्त्र्ि गिेछ। दगुाम तथा ष्ट्पछष्ट्डएका क्षेर तथा र्गािरुलाई सिुष्ट्लयतमा खाद्यान्त्ि उपलब्ि गराउिे व्यर्स्था गररिेछ।  

 

ग) रोजगारी  

बेरोजगारी समस्या र्तामाि समयको सबैभन्त्दा ष्ट्र्कराल र कष्ट्ठि चिुौष्ट्त िो। ष्ट्र्गतका गलत िीष्ट्तिरुले गदाा ियाुँ उद्योग िन्त्दा 

खलु्िे र र्दैषे्ट्शक लगािी आउिे सबै बार्टािरु बन्त्द भए। भएका परुािा उद्योगिरु समेत रषु्ट्र्टपणुा व्यर्स्थापिको ष्ट्शकार भएर 

िराशायी भए। फलस्र्रुप दशे ष्ट्भर रोजगाररको संभार्िा न्त्यिू िुुँद ैगए पष्ट्छ बाुँच्िका लाष्ट्ग समेत अष्ट्िले ठूलो संख्यामा िेपाली 

यरु्ािरु ष्ट्र्दशे पलयाि िुि बाध्य भएका छि।् कररर् ५० लाख उत्पादिशील तथा ष्ट्सजािशील यरु्ािरु ष्ट्बदशेमा छि ्र तीिल े

पठाएको ष्ट्र्पे्रषण  (रेष्ट्मर््टयान्त्स) बार्ट दशेको अथातन्त्र िाष्ट्िएको छ। यो चिलाई तोडि ुअष्ट्िर्ाया छ। यस िममा राप्रपालेः 

क) आष्ट्थाक गष्ट्तष्ट्र्ष्ट्िको व्यापक ष्ट्र्स्तार, ष्ट्सप ष्ट्र्कास, ष्ट्र्त्तीय व्यर्स्था, स्र्रोजगार कायािम जस्ता कायािरुको माध्यमबार्ट 

रोजगारीको अर्सर ष्ट्सजािा गिे ष्ट्र्शेष कायायोजिा कायान्त्र्ि गिेछ।  

ख) रोजगारर प्रर्र्द्ाि िुिे गरर र्ैदषे्ट्शक, ष्ट्िजी तथा सरकारी लगािीमा व्यापक रुपले राजमागा, जलष्ट्र्द्यतु, ष्ट्संचाई, भर्ि तथा 

जग्गा ष्ट्र्कास आष्ट्द परु्ाािार ष्ट्र्कासका मित्र्पणुा आयोजिािरु संचालि गररिे छि।्  

ग) ष्ट्र्शेष कायाायोजिाको कायान्त्र्िबार्ट पन्त्ध्र र्षाष्ट्भर दशे ष्ट्भरै रोजगाररको पयााप्त अर्सर ष्ट्सजािा गरर कामको लाष्ट्ग ष्ट्र्दशे 

जाि ुपिे र्ाध्यात्मक पररष्ट्स्थष्ट्तको अन्त्त गिे तथा ष्ट्र्दशे गएकािरुलाई समेत स्र्दशे फका ि उत्प्रेररत गिे काया गररिेछ।  

घ) एक घर एक रोजगारीको अर्िारणा कायाान्त्र्ि गररिे छ। साथै, ष्ट्िष्ट्श्चत अर्ष्ट्िसम्म रोजगारर प्राप्त िगरेका यरु्ािरुलाई उपयकु्त 

मापदण्ड बिाई र्ेरोजगार भत्ता उपलव्ि गराईिेछ। 



ङ) दशेष्ट्भर पयााप्त रोजगाररको अर्सर ष्ट्सजािा िभई सकेको अर्स्थामा रोजगारीका लाष्ट्ग ष्ट्र्दशे जािेिरुलाई आर्श्यक ताष्ट्लम, 

ष्ट्सप ष्ट्र्कास, सिुष्ट्लयत ऋण र जीर्ि ष्ट्र्मा व्यर्स्थाजस्ता कायािरु माफा त र्ैदषे्ट्शक रोजगाररलाई सरुष्ट्क्षत र लाभमलूक 

बिाईिेछ। 

च) ष्ट्र्ष्ट्त्तय संस्थाको सियोगमा रोजगारी प्रर्र्द्ािका ष्ट्िष्ट्मत्त एक स्र्रोजगार कोष स्थापिा गररिे छ। सो कोषबार्ट बेरोजगारिरुलाई 

ताष्ट्लम, सिुष्ट्लयत ऋण र अन्त्य सियोग उपलब्ि गराईिेछ। 

 

घ) ष्ट्शक्षा   

राप्रपाले सबैलाई ष्ट्शक्षा भन्त्िे मान्त्यता अिरुुप ष्ट्र्द्यमाि ष्ट्शक्षा प्रणालीमा आमलू सिुार गिेछ। यसका लाष्ट्ग तत्काल ैूराष्ट्रिय 

ष्ट्शक्षा सिुार आयोग ूगठि गररिे छ। ष्ट्र्द्यालय ष्ट्शक्षादषे्ट्ख ष्ट्र्श्वष्ट्र्द्यालयसम्मको ष्ट्शक्षालाई रारि तथा जीर्िको लाष्ट्ग उपयोष्ट्ग 

बिाईिे छ। प्रत्येक िागररकलाई स्र्ार्लम्र्ी बिाउिे तथा रारिका लाष्ट्ग आर्श्यक दक्ष जिशष्ट्क्त तयार गिे उदशे्य अिरुुप 

ष्ट्शक्षालाई िंया ढंगबार्ट ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तार गररिेछ। व्यार्साष्ट्यक, प्राष्ट्र्ष्ट्िक तथा गणुात्मक ष्ट्शक्षालाई जोड ष्ट्दईिे छ। 

अिौपचाररक र ष्ट्र्शेष ष्ट्शक्षा लगायत खलु्ला ष्ट्र्द्यालय/मिाष्ट्र्द्यालय/ष्ट्र्श्वष्ट्र्द्यालय माफा त पष्ट्ि आिषु्ट्िक ष्ट्शक्षामा पिुुँच 

व्यापक रmपमा बढाइिेछ।  सार्ाजष्ट्िक ष्ट्र्द्यालयिरुको शैष्ट्क्षक स्तर अष्ट्भर्षृ्ट्र्द्मा ष्ट्र्शेष ध्याि ष्ट्दईिे छ। यसका साथैैै,  

क) ष्ट्शक्षाको गणुस्तर सिुार गिा पाुँच र्षाष्ट्भर प्रत्येक गापामा कष्ट्म्तमा एक सामदुाष्ट्यक माध्यष्ट्मक ष्ट्र्द्यालयलाई िमिूा 

ष्ट्र्द्यालयको रुपमा ष्ट्र्कास गररिेछ।  

ख) शैष्ट्क्षक क्षेरमा ष्ट्र्द्यमाि पार्टीकरण र भागर्ण्डालाई अन्त्त्य गररिेछ तथा ष्ट्शक्षालाई राजिीष्ट्तको प्रत्यक्ष प्रभार्बार्ट मकु्त 

तलु्याईिे छ। ष्ट्शक्षकिरुलाई राजिैष्ट्तक पार्टीको सदस्य बन्त्ि िपाईिे व्यर्स्था गररिेछ। 

ग) छोरीिरुलाई ष्ट्शक्षा प्रष्ट्त आकष्ट्षात गिा १२ कक्षा सम्म अष्ट्िर्ाया र ष्ट्िःशलु्क ष्ट्शक्षाको व्यर्स्था गररिेछ। 

घ) ष्ट्शक्षकिरुको र्षृ्ट्त्त ष्ट्र्कासको ष्ट्िष्ट्मत्त ष्ट्र्शेष प्याकेज कायािम ल्याईिेछ। सार्ाजष्ट्िक ष्ट्र्द्यालयमा अग्रजेी, ष्ट्र्ज्ञाि र गष्ट्णत 

ष्ट्र्षयको अध्यापिस्तर र्षृ्ट्र्द् गिा उल्लेष्ट्खत ष्ट्र्षयका ष्ट्शक्षकिरुलाई थप आष्ट्थाक सषु्ट्र्िा उपलब्ि गराईिेछ। 

ङ) दश र्षा ष्ट्भरमा सतप्रष्ट्तशत साक्षरता कायम गिे गरर कायािम कायाान्त्र्ि गररिेछ। 

च) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुबार्ट अिदुाि प्राप्त गिे ष्ट्र्द्यालयिरुमा माध्यष्ट्मक तिसम्मको पढाई ष्ट्िःशुल्क गररिेछ। 

छ) सरकारी ष्ट्र्द्यालयिरुको शैष्ट्क्षक गणुस्तर अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिा ष्ट्र्शेष कायायोजिा संचालि गररिेछ। अगं्रजेी, गष्ट्णत र ष्ट्र्ज्ञािका 

ष्ट्शक्षकिरुको दक्षता र्षृ्ट्र्द्मा जोड ष्ट्दईिेछ। सार्ाजष्ट्िक ष्ट्शक्षाको गणुस्तर अष्ट्भर्षृ्ट्र्द्का लाष्ट्ग ष्ट्र्द्यालयमा सशुासि प्रर्र्द्ाि गिा 

स्थािीय समदुायको सिभाष्ट्गता सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिेछ। 

ज) प्रत्येक गाउुँ/िगरपाष्ट्लकाले िरेक र्षा छारर्षृ्ट्त्त प्रदाि गरर गाुँउ/िगरपाष्ट्लकाको जेिने्त्दार ष्ट्र्द्याथी मध्यबार्ट एकजिा डाक्र्टर 

र एकजिा ईष्ट्न्त्जष्ट्ियरलाई पढि पठाईिेछ। त्यसरी पढेर आएको व्यष्ट्क्तले कष्ट्म्तमा पाुँच र्षा सम्बष्ट्न्त्ित गाउुँ/िगरपाष्ट्लकाको 

अस्पतालमा काम गिुापिेछ। 



झ) सार्ाजष्ट्िक र िीजी ष्ट्र्द्यालयमा प्रयोग िुिे पाठ्य सामग्रीमा दषे्ट्खएका ष्ट्भन्त्ितालाई सम्बोिि गिा पाठ्यसामग्रीमा आर्श्यक 

पररमाजाि गरी एकरूपता कायम गररिेछ। 

ञ) रोजगारी र उद्यमशीलताको लाष्ट्ग ष्ट्शक्षा भन्त्िे मान्त्यता अिरुुप ष्ट्शक्षाको ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तार गररिेछ। ष्ट्र्द्यालयको पाठ्यिमल े

स्थािीय उत्पादि, श्म एंर् स्थािीय अथातन्त्र, स्थािीय रोजगार र्षृ्ट्र्द् गिे कायालाई सुष्ट्िष्ट्श्चत गिे गरी रोजगारमलूक व्यर्साष्ट्यक 

ष्ट्शक्षालाई जोड ष्ट्दइिेछ। 

र्ट) ष्ट्शक्षण पेशालाई आकषाक, पशेागत र मयााष्ट्दत बिाउिे िममा गाउुँ/िगरपाष्ट्लकाले उत्कृष्ट ष्ट्र्द्याथीिरुलाई ष्ट्शक्षण पेशाप्रष्ट्त 

आकष्ट्षात गिा आर्श्यक प्रर्न्त्ि ष्ट्मलाउिेछ। 

ठ) मष्ट्िला, दष्ट्लत तथा पछाष्ट्ड पाररएका समदुायका िागररकलाई ष्ट्शक्षण पेशामा अर्सर ष्ट्सजािा गिा ष्ट्र्शेष व्यर्स्था गररिेछ। 

ड) सामदुाष्ट्यक ष्ट्र्द्यालयका आर्श्यक परू्ाािार जस्तै– सरुष्ट्क्षत भर्ि, पयााप्त फष्ट्िाचर, पसु्तकालय, शैष्ट्क्षक सामग्री, 

प्रयोगशाला, खािेपािी, छाराछारका लाष्ट्ग छुट्टा–छुटै्ट शौचालय, खेलकुदको व्यर्स्था, सरसफाइ आष्ट्दको प्रबन्त्ि ष्ट्र्द्याथी 

अिपुातमा गिे कुरा सुष्ट्िष्ट्श्चत गररिेछ । 

ढ) स्थािीय समदुायको सिमष्ट्त ष्ट्लएर तथा आर्श्यकता अिसुार कष्ट्म्तमा ष्ट्शश ु ष्ट्शक्षादषे्ट्ख कक्षा ३ सम्म मातभृाषामा 

अध्ययि/अध्यापि गराउिे व्यर्स्था ष्ट्मलाईिेछ। 

ण) ष्ट्शक्षामा राजिीष्ट्तक िस्तक्षेप (ष्ट्र्द्यालय व्यर्स्थापि, ष्ट्शक्षक ष्ट्ियषु्ट्क्त, ष्ट्शक्षक तथा ष्ट्र्द्याथी पररचालि, स्रोतसािि ष्ट्र्तरण, 

ष्ट्र्कास ष्ट्िमााण, सरुर्ा, बढुर्ा, बन्त्द, िड्ताल, भ्रात ृसंगठि खोल्िे, दलीय भागबण्डा) पणूा बन्त्द गरी शैष्ट्क्षक क्षेरलाई राजिीष्ट्तक 

िस्तक्षेप मकु्त बिाउुँद ैशाष्ट्न्त्तक्षेर बिाईिेछ। 

त) ष्ट्शक्षाको ष्ट्बकासमा ष्ट्िजी क्षेरको भषू्ट्मकालाई आबश्यक ष्ट्ियमि गरर प्रोत्साष्ट्ित गररिेछ। 

 

  ड) स्र्ास्थ्य  

 

प्रत्येक िेपाली जिता स्र्ास्थ्य सषु्ट्र्िाबार्ट र्ंष्ट्चत िुि िपरोस ्भन्त्िे उदे्यश्यअिरुुप स्र्ास्थ्य क्षेरको ष्ट्र्कास गररिेछ। स्र्ास्थ्य 

सषु्ट्र्िालाई अझै सस्तो एर्ं सलुभ, पि ुँचयोग्य, गणुात्मक र भरपदो बिाईिेछ तथा स्र्ास्थ्य सेर्ामा आमजिताको सिज पंिुच 

कायम गररिे छ। यस िममाः 

क) स्र्ास्थ्य ष्ट्र्माको अर्िारणा कायाान्त्र्ि गरर िमशः ष्ट्र्पन्त्ि र्गा, रारिसेर्क, सरुक्षाकमी, मजदरु र्गा, मष्ट्िला र आम 

जिसमदुायलाई ष्ट्िःशलु्क स्र्ास्थ्योपचारको व्यर्स्था गररिेछ।  

ख) सरकार तथा ष्ट्िजी क्षेरको साझेदारीमा सर्ैलाई स्र्ास्थ्य भन्त्िे मान्त्यता अिरुुप स्र्ास्थ्य क्षेरको व्यापक ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तार 

गररिेछ। 



ग) ष्ट्िजी िष्ट्स्पर्टल तथा िष्ट्साङ्ग िोमिरुको सेर्ा, सषु्ट्र्िा, शलु्क लगायतका ष्ट्र्षयिरुलाई व्यर्ष्ट्स्थत गिा अष्ट्िकार सम्पन्त्ि 

राष्ट्रिय ष्ट्िकाय खडा गररिेछ।  

घ) काठमाडांैैको र्ीर िष्ट्स्पर्टल सरिको िष्ट्स्पर्टल सातै प्रदशेमा समेत ष्ट्िमााण गररिेछ। 

ङ) क्यान्त्सर, मगृौला र मरुु्टका ष्ट्र्रामीिरुले औषिोपचार गिा िपाएर मिा िपरोस ्भन्त्िे उद्दशे्यल ेयस्ता रोगका ष्ट्र्रामीिरुको 

ष्ट्िःशलु्क उपचार गिे व्यर्स्था ष्ट्मलाईिेछ। 

च) आयरु्ेष्ट्दक तथा प्राचीि ष्ट्चष्ट्कत्सा पर्द्ष्ट्त र औषिोपचार क्षेरको पररमाजाि, ष्ट्र्कास तथा ष्ट्र्स्तार गररिेछ। 

छ) मष्ट्िला स्र्ास्थ्य स्र्यंसेष्ट्र्कािरुलाई कष्ट्म्तमा माष्ट्सक रु.२००० ष्ट्िर्ााि भत्ता ष्ट्दिे व्यर्स्था गररिेछ। 

ज) प्रत्येक गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा कष्ट्म्तमा २५ र्ेडको एक अस्पताल ष्ट्िमााण गररिेछ। 

झ) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकाको प्रत्येक र्डामा कष्ट्म्तमा २ जिा मष्ट्िला स्र्ास्थ्य स्र्यंसेष्ट्र्का ष्ट्ियकु्त गररिेछ तथा आर्श्यक ताष्ट्लम 

ष्ट्दई स्र्स्थ्य सम्बन्त्िी चेतिा ष्ट्र्स्तार र प्रारष्ट्म्भक सेर्ा सषु्ट्र्िा घरदलैोमा िै परु् याउिे व्यर्स्था गररिेछ। 

ञ) ५ र्षा ष्ट्भर गाउुँ/िगरपाष्ट्लकाका प्रत्येक िागररकको स्र्ास्थ्य ष्ट्र्मा गररिेछ। 

र्ट) ष्ट्र्पन्त्ि पररर्ारका छोरा–छोरी जष्ट्न्त्मिासाथ गाउुँ/िगरपाष्ट्लकाद्वारा प्रष्ट्तष्ट्शशु एकमुष्ठ रु.५००० सपुोषण अिदुाि प्रसुष्ट्त िुिे 

आमामाफा त प्रदाि गररिेछ। 

 

२.३. कृष्ट्ष, जिमखुी भषू्ट्मसिुार एर्ं ष्ट्कसािको ष्ट्ित संरक्षण 

 

क. कृष्ट्ष  

र्िुसंख्यक िेपाली जिता अझै पष्ट्ि कृष्ट्षमा आिाररत भएको िुुँदा कृष्ट्ष क्षेरको समग्र ष्ट्र्कासष्ट्र्िा जिताको जीर्िस्तरमा सिुार 

आउि सक्दिै। सर्ै ष्ट्कष्ट्समको जग्गा र जलर्ायकुो अष्ट्िकाष्ट्िक उपयोग िुिे गरी िररत िाष्ट्न्त्तको रmपमा कृष्ट्ष ष्ट्र्कासलाई 

राप्रपाले ष्ट्र्शेष मित्र् ष्ट्दिे छ। यस िममाः 

क) ष्ट्र्पन्त्ि तथा ष्ट्समान्त्त कृषकिरुको आष्ट्थाक ष्ट्स्थष्ट्तमा सिुार ल्याउिका ष्ट्िष्ट्मत्त बैंक तथा ष्ट्र्त्तीय संस्थािरुमा उिीिरुको 

पिुैँ ुच कायम गररिेछ। त्यस्ता ष्ट्कसाििरुलाई सिुष्ट्लयत व्याज दरमा ऋणको व्यर्स्था गररिेछ। सािा ष्ट्कसाििरुले ष्ट्लएको 

ऋण तथा व्याज ष्ट्मिािाको ष्ट्िष्ट्मत्त ष्ट्र्शेष प्याकेज कायािम कायाान्त्र्ि गररिेछ। 

ख) खेती ष्ट्कसािीलाई िाफामलुक तथा आयर्षृ्ट्र्द्को पेशा बिाउि राप्रपाले कृष्ट्ष क्षेरको ष्ट्र्ष्ट्र्ष्ट्िकरण तथा कृष्ट्षजन्त्य उद्योग 

तथा ग्राष्ट्मण औद्योष्ट्गककरणमा जोड ष्ट्दिेछ।  

ग) भोखमररको समस्याबार्ट िेपाली जितालाई सदाको लाष्ट्ग मुक्त तलु्याउि खाद्य सरुक्षा तथा खाद्यान्त्िमा आत्मष्ट्िभारता कायम 

गिा दीघाकालीि योजिा कायाान्त्र्ि गररिेछ।  



घ) दगु्ि व्यर्साय, माछापालि, पशपुालि, कुखरुापालि, तरकारी खेतीका साथै ष्ट्चया, कष्ट्फ, सनु्त्तला, आुँप, अलैची, स्याउ, 

उख,ु च्याउ, अदरु्ा र अम्लीसोजस्ता िगद ेबाली र व्यर्सायको ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तारको ियाुँ योजिािरु कायाान्त्र्यि गररिेछ। 

ङ) कृष्ट्ष ष्ट्र्कासको लाष्ट्ग सडक, ष्ट्संचाई, ऋण सुष्ट्र्िा, मलखाद र अन्त्य सामाग्रीिरुको आपषू्ट्ता र व्यर्स्था सिज र सलुभ 

तलु्याईिेछ। 

च) रासायष्ट्िक मलखादको आपूष्ट्ता सिज तलु्याउि दशेष्ट्भरै एक रासायष्ट्िक मल कारखािा स्थापिा गररिेछ। 

छ) कृष्ट्ष क्षेरको ष्ट्र्ष्ट्र्ष्ट्िकरण, व्यर्सायीकरण, कृष्ट्षजन्त्य उद्योगको ष्ट्र्कास तथा ग्रामीण औद्योष्ट्गकरणमा जोड ष्ट्दई कृष्ट्ष क्षेरमा 

संलग्ि ठूलो अिा रोजगार, र्ेरोजगार जिशष्ट्क्तलाइ उत्पादिशील बिाउि आर्श्यक व्यर्स्था गररिेछ। 

ज) खाद्य सरुक्षा, कृष्ट्ष उपजको न्त्यिूतम र्ाली मलू्य, खरीदको व्यर्स्था र र्ाली ष्ट्र्मा, पश ुष्ट्र्मा कायािम कायम गिा कृष्ट्षलाई 

अथातन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा ष्ट्र्कास गररिेछ। 

झ) प्रांङ्गाररक खषे्ट्त, जडीर्रु्टी जस्ता दशेको जलर्ाय ु तथा पयाार्रणीय आिारमा तलुिात्मक लाभ भएका िगदरे्ाली र 

व्यर्सायको ष्ट्र्कास गररिेछ। 

ञ) ष्ट्संचाई, ग्रामीण ष्ट्र्द्युष्ट्तकरणमा सिुष्ट्लयतपणूा ऋण सुष्ट्र्िा, र्जार व्यर्स्था, स्रोत संरक्षण, िर्ीितम कृष्ट्ष प्रष्ट्र्ष्ट्ि, उन्त्ित 

र्ीउ ष्ट्र्जि, मलखादमा ष्ट्र्शेष ध्याि ष्ट्दइिेछ।. 

र्ट) कृषकिरmको लगािीलाई सुरष्ट्क्षत तलु्याइिे छ तथा कृष्ट्ष कजााको व्याजदर कम गररिेछ। 

ठ) सिकारी ष्ट्ियाकलाप व्यर्ष्ट्स्थत, व्यर्सायीमलूक र पारदशी गररिेछ। 

 

ख. जिमखुी भषू्ट्मसिुार  

राजिैष्ट्तक सिुारको लक्ष्य िाष्ट्सल गिा तथा आष्ट्थाक र्षृ्ट्र्द्दर बढाउि राप्रपाले जिमखुी भषू्ट्मसुिार लाग ुगिेछ। जग्गाििीको 

जष्ट्मि खोसेर र्ा िाष्ट्न्त्तकाररताको िाममा अव्यर्िाररक ढंगबार्ट िदबन्त्दी कायम गदमैा भषू्ट्मसिुारको लक्ष्य िाष्ट्सल िुि सक्दिै। 

यस करु्टसत्यलाई ध्यािमा राख्द ै राप्रपाले जिमखुी भषू्ट्मसिुारको अर्िारणा अष्ट्घ सारेको छ। भषू्ट्मको परम्परागत चलि, 

भषु्ट्मसिुार आयोगका प्रष्ट्तर्ेदि, ष्ट्र्ज्ञका सझुार्िरु र कृषकको राय सल्लािमा भ–ूउपयोग िीष्ट्त अबलम्र्ि गरी कृष्ट्षलाई 

व्यर्साष्ट्यकरण, आिषु्ट्िकरण एर्ं यान्त्रीकीकरण गिुा िै जिमखुी भषू्ट्मसिुारको प्रमखु लक्ष्य िो।  

 

जग्गाष्ट्र्िीि तथा ष्ट्समान्त्त ष्ट्कसाििरुलाई जीर्िष्ट्िर्ाािका लाष्ट्ग जष्ट्मि उपलव्ि गराउिे, जग्गाििीिरुले आफुले खेती गिा सक्िे 

िदसम्मको जग्गा कायम राख्िे तथा आफुले छोडि ुपिे जग्गाको उष्ट्चत मआुब्जा जग्गाििीले प्राप्त गिे जस्ता समन्त्र्यात्मक तथा 

न्त्यायोष्ट्चत व्यर्स्था िै राप्रपाको जिमखुी भषू्ट्मसिुारका मौष्ट्लक ष्ट्र्शेषता िुिेछि।्  

 

ग. ष्ट्कसािको ष्ट्ित 



कृष्ट्षमा र्षृ्ट्र्द्, उत्पादकत्र् र आम्दािीलाई र्ढार्ा ष्ट्दि दिेायका कायािरु संचालि गररिेछि।् खेतदषे्ट्ख पेर्टसम्म पगु्दा िरैे 

ख्बष्ट्गभक (स्र्रुप) ष्ट्सष्ट्जात िुन्त्छि।् ष्ट्कसािका उत्पादिका ख्बष्ट्गभक बढाउि केलाउि, गेर्ष्ट्डङ गिा, शीत भण्डारण, भण्डारण, 

प्याष्ट्कङ्ग गिाका लाष्ट्ग संचिािरु स्थापिा गररिेछि।् यसै िममा, 

क) ख्बष्ट्गभ ऋजबरल मा लगािी गिा ष्ट्िजी क्षरलाई प्रोत्सािि गररिेछ।  

ख)  शिरी क्षेरमा गमला गाडेि, कौसी गाडेिलाई प्रोत्सािाि ष्ट्दइिेछ।  

ग)  सािा तथा मझ्यौला ष्ट्कसािलाई सिुष्ट्लयतपणूा दरमा ऋण सुष्ट्र्िा ष्ट्दइिेछ।  

घ)  ष्ट्कसाि कल्याणकारी कोष खडा गरी ७० र्षा भन्त्दा माष्ट्थका ष्ट्कसाििरुलाई पेन्त्सिको व्यर्स्था गररिेछ।  

ङ)  राष्ट्रिय भ–ूउपयोग िीष्ट्त अर्लम्र्ि गरी योजिा बिाई सोिी अिरुुप ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि ष्ट्कष्ट्समका कृष्ट्षिरु प्रर्िाि गररिेछ।  

च)  ष्ट्कसाििरुलाई ष्ट्िःशलु्क र सर्ासलुर् प्राष्ट्र्ष्ट्िक सेर्ा प्रदाि गररिेछ।  

छ) उच्च मलु्य, थोरै र्जि र कम आयति ९ज्रिज एचषअ्भ ैीयि ध्भरिजत यच ख्बष्ट्गभ० भएका कृष्ट्षजन्त्य र्स्तिुरुको 

व्यर्साष्ट्यक उत्पादि गिा अष्ट्भप्रेररत गररिेछ। 

जm) बढी भन्त्दा बढी जष्ट्मि मकु्त कमैया, िष्ट्लया, िरुर्ा, चरुर्ा, सकुमर्ासी र गररर् ष्ट्कसाििरुलाई ष्ट्िःशलु्क ष्ट्र्तरण गररिेछ। 

झ) ग्राष्ट्मण इलाकामा बाझो जग्गा राख्ि बन्त्दजे लगाइिेछ। 

 

२.४. ष्ट्िजी क्षेरलाई प्रोत्सािि 

क) कृष्ट्ष, परू्ाािार ष्ट्र्कास, उद्योग, र्ाष्ट्णज्य, सञ्चार, पयार्टि एर्ं उजाा प्रर्र्द्ाि जस्ता क्षेरिरुमा ष्ट्िजी क्षेरको अग्रणी भषू्ट्मका 

सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिेछ। 

ख) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा एकर्द्ार िीष्ट्त कायम गररिेछ। 

ग) ष्ट्िजी क्षेरको सिभाष्ट्गता अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिा गाउुँ/िगरपाष्ट्लकालाई ष्ट्िजी क्षेर मैरी र्ातार्रण कायम गररिेछ। 

 

२.५. श्म तथा र्ैदषे्ट्शक रोजगारी 

क)  पार्टीले अष्ट्घ बढाएको कायािम “एक घर एक रोजगार” लाई अगाष्ट्ड बढाइिेछ। 

ख)  र्ेरोजगारिरुको लगत राख्ि शैष्ट्क्षक तथा गैर शैष्ट्क्षक बेरोजगारिरुको अध्ययि गररिेछ।  

ग)  २५ र्षा माष्ट्थका बेरोजगार यरु्ािरुलाई “बेरोजगार भत्ता” ष्ट्दइिेछ।  

घ)  दशेष्ट्भर तथा र्ाष्ट्िरका र्ेरोजगारिरुको िक तथा ष्ट्ित संरक्षण गिा पिल गररिेछ।  



ड)  र्ैदषे्ट्शक रोजगार व्यर्सायलाई मयााष्ट्दत बिाउि तथा ष्ट्र्कृष्ट्त, ष्ट्र्संगष्ट्त, ठगी तथा शोषण िर्टाउुँि ष्ट्र्शेष पिल गररिेछ।  

च) र्ैदषे्ट्शक रोजगाररमा जािे िेपालीिरुलाई मापदण्ड बिाई कुल खचाको ५० प्रष्ट्तशत अिदुाि ष्ट्दिे व्यर्स्था गररिेछ। 

छ) र्ैदषे्ट्शक रोजगारीमा गएका गाउुँ/िगरपाष्ट्लका ष्ट्भरका कुिै व्यष्ट्क्तको ष्ट्र्दशेमा ष्ट्ििि भएमा ष्ट्पष्ट्डत पररर्ारलाई 

गाउुँ/िगरपाष्ट्लकाले थप एक लाख आष्ट्थाक सियोग प्रदाि गररिेछ। 

 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

 

३. परू्ाािार ष्ट्र्कास : - राष्ट्रिय ष्ट्र्कासको मेरुदण्ड 

राप्रपाले यातायात, संचार, औद्योष्ट्गकरण, शिरी ष्ट्र्कास र पयार्टि क्षेरमा भौष्ट्तक संरचिािरुको ष्ट्िमााणलाई ष्ट्र्शेष जोड ष्ट्दिेछ। 

 

३.१. यातायात ष्ट्र्कास 

यस िममाः 

क) काठमाडांैै–िरे्टौडा जोड्िे सरुुङमागा, काठमाडौ–जुम्ला राजमागा, काठमाडांैै बाष्ट्िरी चिपथ, तराईको मेची– मिाकाली 

िुलाकी राजमागा, मध्य पिाडी राजमागा, काठमाडांैै–तराई फास्र्टियाक, मेचीकाली ष्ट्र्द्यतुीय रेलमागा, कोशी तथा िारायणी 

िदीमा जलमागा जस्ता यातायातको संजाल ष्ट्िमााण गररिेछ।  

ख) ष्ट्िजगढमा काठमाडांैैको र्ैकष्ट्ल्पक अन्त्तरााष्ट्रिय ष्ट्र्मािस्थल ष्ट्िमााण गररिेछ। साथ,ै ष्ट्र्रार्टिगर, पोखरा, भैरिर्ा, 

िेपालगंज र ििगढीमा अन्त्तरााष्ट्रिय उडाि गिा सष्ट्किे गरर ष्ट्र्मािस्थलको स्तरोन्त्िष्ट्त गररिेछ। 

ग) र्िृत रेलर्े परू्ाािार अर्िारणा अन्र्तगत मेची–मिाकाली ष्ट्र्द्यतुीय रेलमागा, र्ीरगंज–केरुङ्ग रसरु्ागढी ष्ट्र्द्यतुीय रेलमागा 

तथा सीमार्ती क्षेरिरुमा ष्ट्लङ्क रेलमागािरु ष्ट्िमााण गररिेछ। 

घ) परू्ाािार ष्ट्र्कासमा जोड ष्ट्दुँदा ष्ट्दगो ष्ट्र्कासको साथै जलर्ाय ु पररर्तािलाई समािकुुलि र अिकुुलि गरी प्राकृष्ट्तक 

र्ातार्रणको संरक्षण र सम्र्र्द्ाि गररिेछ।  

 

३.२. उद्योग तथा र्ाष्ट्णज्य क्षेरको ष्ट्र्स्तार 

रारिको आिषु्ट्िष्ट्ककरणमा उद्योग तथा र्ाष्ट्णज्य क्षेरको अि ंभषू्ट्मका रिकेो िुन्त्छ। त्यसैगरी उद्योग तथा व्यापारको ष्ट्र्कास र 

ष्ट्र्स्तारको ष्ट्िष्ट्मत्त ष्ट्िजी क्षेरको भषू्ट्मका अपररिाया िुन्त्छ। यसै र्ास्तष्ट्र्कतालाई दृष्ट्ष्टगत गद ैराप्रपाले : - 



क) ष्ट्र्श्व अथाव्यर्स्थामा िेपाली अथातन्त्रको प्रष्ट्तस्पिाात्मक क्षमता अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिा तथा स्र्दशेी र ष्ट्र्दशेी लगाष्ट्ि अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिा 

उदार तथा खलुा बजारमषु्ट्ख आष्ट्थाक िीष्ट्तको भार्िा अिरुुप मौष्ट्द्रक तथा ष्ट्र्त्तीय िीष्ट्त, भन्त्सार मिशलु दरर्न्त्दी, व्याजदर र 

करको ढाुँचा एर्ं समग्र उद्योग व्यापार िीष्ट्तमा व्यापक सिुार गिेछ।  

ख) राष्ट्रिय सरुक्षा, सार्ाजष्ट्िक ष्ट्ित र र्ातार्रणीय संरक्षणको ष्ट्िष्ट्मत्त आर्श्यक दषे्ट्खएका र्ािके अन्त्य सबै आष्ट्थाक 

ष्ट्ियाकलापबार्ट राज्यको संलग्िता िमशः िर्टाउंद ैलष्ट्गिेछ। साथै उपरोक्त क्षेर र्ािके अन्त्य सबै क्षेरमा ष्ट्िष्ट्ज क्षेरको संलग्िता 

खलुा गररिेछ। उद्योग व्यापारको ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तारका लाष्ट्ग एकद्वार िीष्ट्त अपिाई राज्यल ेसिष्ट्जकरण र सियोष्ट्गको भषू्ट्मका 

खेल्िेछ तथा ष्ट्िजी क्षेर अग्रणी स्थािमा रििेछ। 

ग) यातायात, ष्ट्र्द्यतु्त, संचार र पयार्टिसुँग सम्बष्ट्न्त्ित क्षेरको परु्ाािार ष्ट्र्कासमा सरकार, ष्ट्िजी र जिताको साझेदारी कायम गिा 

उपयकु्त कािषु्ट्ि एर्ं आष्ट्थाक आिार तयार गररिेछ। 

घ) ग्राष्ट्मण अथातन्त्रको सदुृढीकरण, सािा तथा मझौला उद्यमको ष्ट्र्कास एर्ं रोजगारी प्रर्र्द्ािको कायामा साझा र सिकारी 

क्षेरलाई समेत प्रोत्साष्ट्ित गररिेछ। 

ङ) गलैंचा, तयारी पोशाक, उत्पादि र सेर्ा उद्योगिरुको ष्ट्र्कासको ष्ट्िष्ट्मत्त आर्श्यक सषु्ट्र्िा र सिुष्ट्लयत प्रदाि गररिेछ। 

च) अन्त्तरााष्ट्रिय आष्ट्थाक मान्त्यता एर्ं दशेको पररष्ट्स्थष्ट्त र आर्श्यकतालाई दृष्ट्ष्टगत गद ैष्ट्र्द्यमाि सम्पष्ट्त सदुृष्ट्ढकरण ऐिमा 

सिुार गररिेछ। 

छ) उद्योग तथा व्यापारको ष्ट्र्कासको ष्ट्िष्ट्मत्त दशेका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि भागिरुमा ष्ट्र्शेष आष्ट्थाक क्षेरिरु स्थापिा गररिे छ। त्यस्ता 

क्षेरिरुमा १० र्षासम्म ऋण, व्याज, कर, ष्ट्र्दशेी ष्ट्र्ष्ट्िमय लगायतका ष्ट्र्षयिरुमा ष्ट्र्शेष र अष्ट्तररक्त सषु्ट्र्िा र सिुष्ट्लयत प्रदाि 

गररिे छ। त्यस्ता क्षेरिरुमा िेड यषु्ट्ियििरु खोल्ि, बन्त्द र िडताल गिा प्रष्ट्तर्न्त्ि लगाईिेछ। 

ज) िेपाली यरु्ािरुमा उद्यमशीलताको अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिे तथा श्म र श्ष्ट्मकको सम्माि गिे संस्कार र परम्परा सदुृढ तलु्याईिेछ। 

झ) िेपालको व्यापार घार्टा ष्ट्र्कराल रुपमा बढ्द ैगएको तथ्यलाई दृष्ट्ष्टगत गद ै ष्ट्ियाात प्रर्र्द्ाि ष्ट्र्शेष कायायोजिा कायाान्त्र्ि 

गररिेछ।  

ञ) आक्काष्ट्संदो मलू्य र्षृ्ट्र्द्लाई ष्ट्ियन्त्रण गिा उपयकु्त प्रशासष्ट्िक व्यर्स्था र आष्ट्थाक सिुारिरु गररिेछ। आष्ट्थाक रुपमा ष्ट्र्पन्त्ि 

पररर्ारलाई दषै्ट्िक उपभोग्य र्स्तिुरुमा सिुष्ट्लयत प्रदाि गिा आर्श्यक कायािम ल्याईिेछ। 

र्ट) ग्रामीण क्षेरमा िागररकिरुलाई बैष्ट्कङ्ग सषु्ट्र्िा उपलव्ि गराउि िरेक ईलाकामा बैंक शाखा ष्ट्र्स्तार गिा जोड ष्ट्दइिेछ।  

ठ) रmग्ण तथा बन्त्द भएका औद्योष्ट्गक प्रष्ट्तष्ठाििरmको प्रष्ट्र्ष्ट्िको स्तरोन्त्िष्ट्त र पिुसाञ्चालि गररिेछ।  

ड) ष्ट्सष्ट्ण्डकेर्ट प्रथा र कारे्टष्ट्लंगलाई ष्ट्िरुत्साष्ट्ित गररिेछ। 

 

३.३. जलस्रोतको एष्ट्ककृत ष्ट्र्कासः सदाको लाष्ट्ग लोडसेष्ट्डंगको अन्त्त्य 



जलस्रोतको अपार सम्पदा भएर पष्ट्ि लोडसेष्ट्डङ्गमा बाुँच्िु पिे र खािेपािीको चरम अभार् िुि ु िेपालको ष्ट्र्डम्र्िा िो। 

जलसम्पदालाई दशे र जिताको र्िृत्तर ष्ट्ितमा सदपुयोग गिा राप्रपाले जलश्ोतको एष्ट्ककृत ष्ट्र्कासमा जोड ष्ट्दिेछ। िेपालको 

सर्ााङ्ष्ट्गण ष्ट्र्कासको मखु्य आिार जलस्रोत सम्पदाको र्िुआयाष्ट्मक उपयोग तथा एष्ट्ककृत जलस्रोत ष्ट्र्कास िो। यस 

तथ्यलाई दृष्ट्ष्टगत गद ै: -  

क)  राप्रपाले सदाको लाष्ट्ग लोडसेष्ट्डङ्ग अन्त्त्य गिे गरर कायायोजिा तयार गिेछ।  

ख)  प्रत्येक िेपालीको घरमा ष्ट्बजुली परु् याउि प्रयास गररिे छ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबार्ट मार िभई सोलार एर्ं अन्त्य र्ैकष्ट्ल्पक 

उजााको माध्यमबार्ट समेत ष्ट्बजुली उपलव्ि गराईिेछ। 

ग) स्थािीय खपतका ष्ट्िमत्त ष्ट्र्द्यतु उत्पादि गिे लगािीकताािरुलाई सिुष्ट्लयत दरमा ऋणको व्यर्स्था तथा उत्पादि पश्चात १० 

र्षा सम्म करमा छुर्ट ष्ट्दईिेछ। 

घ) स्थािीय सरकार एर्ं स्थािीय लगािीकताािरुको माध्यमबार्ट सािा तथा मझौला जलष्ट्र्द्यतु्तको ष्ट्र्कास गिे, 

िगरपाष्ट्लकािरुलाई शिरी ष्ट्र्तरण प्रणाली िस्तान्त्तरण गरर किाष्ट्ललाग्दो ष्ट्र्द्यतु चोरर अन्त्त्य गिे, मध्यमकालीि उपायका रुपमा 

ठूला औद्योष्ट्गक प्रष्ट्तष्ठाििरुले िाल प्रयोग गरर रिकेा ष्ट्डजेल प्लान्त्र्टभन्त्दा सस्तो थमाल प्लान्त्र्टबार्ट चौष्ट्र्सै घण्र्टा ष्ट्र्द्यतु उपलव्ि 

गराउिे तथा ठूला आयोजिािरुको कायाान्त्र्यिबार्ट स्थाष्ट्िय आर्श्यकताको पररपषू्ट्ता गरी र्चत िुिे ष्ट्र्द्यतु ष्ट्ियाात गिे रणिीष्ट्तिरु 

कायाान्त्र्ि गररिेछ।  

ङ) स्थािीय स्र्ायत्त शासि प्रणालीको मान्त्यता अिरुुप सामदुाष्ट्यक ष्ट्र्द्यतु्त ष्ट्र्कास अर्िारणा कायाान्त्र्ि गररिे छ। यस िममा 

िगरपाष्ट्लका तथा संगष्ट्ठत ग्राष्ट्मण समदुायिरुलाई ष्ट्र्तरण प्रणाली िस्तान्त्तरण गररिेछ। यस्तो ष्ट्र्तरण प्रणालीमा लगािी गिे 

िगरपाष्ट्लका र समदुायलाई २० र्षा सम्म कर छुर्ट ष्ट्दईिेछ। 

च) २०० दषे्ट्ख ३०० मेगार्ार्ट सम्मका मझौला एर्ं जलाशययकु्त र्िुउद्दशेीय जलष्ट्र्द्यतु आयोजिािरु सातै प्रदशेमा ष्ट्िमााण 

गररिेछ। यस कायामा यथासम्भर् ष्ट्िजी क्षेर र्ा स्थािीय एर्ं केष्ट्न्त्द्रय सरकारलाई संलग्ि गराईिेछ। 

छ) िेपालका िदीिरुमा रिकेा अपार जलश्ोतलाई भण्डारण गरर ष्ट्संचाईको ष्ट्िष्ट्मत्त व्यापक रुपले प्रयोग गिा र्िृत एर्ं र्िुउद्दशेीय 

योजिािरु कायाान्त्र्ि गिे तथा िदी तकााएर र्टार एर्ं फांर्टिरु ष्ट्सचाई गिे व्यर्स्था गररिेछ। 

ज) केष्ट्ि ठूला िदीिरुमा जलमागाको ष्ट्र्कास गररिे छ, जसलाई जलभण्डारयकु्त र्िुउद्दषे्ट्शय योजिाका रुपमा समेत प्रयोग 

गररिेछ। 

झ) प्रत्येक िेपालीको घरमा स्र्च्छ खािेपािी सषु्ट्र्िा परु् याउिे गरर दीघाकालीि खािेपािी ष्ट्र्कास कायािम संचालि गररिेछ।  

ञ) जलश्ोतको एष्ट्ककृत ष्ट्र्कासको लाष्ट्ग जलस्रोत मन्त्रालयको पिुस्थाापिा गररिेछ। 

र्ट) प्राकृष्ट्तक स्रोतमा राष्ट्रिय स्र्ाष्ट्मत्र् सषु्ट्िष्ट्श्चत गिा, स्थािीय िागररकिरmलाई आयोजिाको ष्ट्िष्ट्श्चत प्रष्ट्तशत शेयर एर्ं 

उत्पाष्ट्दत ष्ट्र्द्यतुको केिी अशं प्रष्ट्तफलको रmपमा स्थािीय ष्ट्िकायले पाउिे व्यर्स्था गिेछ।  

ठ) िेपाल ष्ट्र्द्यतु प्राष्ट्िकरणको व्यर्स्थापि सिुार र ष्ट्र्द्यतु चिुार्र्ट ष्ट्ियन्त्रण कायामा ष्ट्र्शेष ध्याि ष्ट्दईिेछ। 



ड) र्षभैरी ष्ट्संचाई िुिसक्िे जलाशययकु्त र्िुद्दशेीय आयोजिािरु प्राथष्ट्मकताका साथ कायाान्त्र्यि गरी ष्ट्संचाई व्यर्स्था सदुृढ 

गररिेछ। 

ढ) काठमाण्डौ उपत्यकामा बग्िे र्ाग्मती, ष्ट्र्रणमुती लगायतका िदीिरुलाई स्र्च्छ र सफा तलु्याउिकुा साथै र्ाग्मती सभ्यताको 

गौरर् र मित्र्लाई पिुः कायम गिा ष्ट्र्शेष प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइिेछ।  

ण) १० र्षामा १० िजार मेघार्ार्ट ष्ट्र्द्यतु उत्पादि गिे योजिा कायाान्त्र्ि गररिेछ। 

 

३.४. पयार्टि ष्ट्र्कास र प्रर्र्द्ाि  

मलुकुको राष्ट्रिय आयमा ष्ट्र्दशेी मदु्रा आजाि लगायत आष्ट्थाक उन्त्िष्ट्तका लाष्ट्ग प्रमखु योगदाि परु् याउिे पयार्टि क्षेरलाई 

प्राथष्ट्मकता ष्ट्दिे िीष्ट्त राप्रपाको रििे छ। यस िममा, 

क) पयार्टि उद्योग प्रर्र्द्ािका लाष्ट्ग ष्ट्र्मािस्थलको स्तरोन्त्िष्ट्त, िोर्टल ष्ट्िमााणमा ष्ट्र्शेष सिुष्ट्लयतको व्यर्स्था, पयार्टकीय 

स्थलिरुको भौष्ट्तक परू्ाािारको ष्ट्र्कास, पयार्टकिरmको आर्ागमिलाई सिज बिाउिे आष्ट्द कायालाई जोड ष्ट्दइिेछ। 

ख) िेपाललाई शैष्ट्क्षक पयार्टिको केन्त्द्रष्ट्र्न्त्द ु बिाउि पयार्टि ष्ट्शक्षा प्रदाि गिे उद्दशे्य अिसुार पयार्टिसम्बन्त्िी अन्र्तराष्ट्रिय 

ष्ट्र्श्वष्ट्र्द्यालयिरु सुँगको समन्त्र्यमा िेपालको पयार्टि क्षरेमा उच्च दक्ष जिशष्ट्क्त उत्पादि गिे शैष्ट्क्षक संस्थािरु ष्ट्र्कास गिे िीष्ट्त 

ष्ट्लइिेछ।  

ग) ऐष्ट्तिाष्ट्सक र सांस्कृष्ट्तक सम्पदािरु लगायत मठ, मष्ट्न्त्दर, गमु्र्ा आष्ट्दको संरक्षण, ष्ट्र्कास र प्रचार गराई िाष्ट्माक पयार्टि 

बढाइिेछ।   

घ) िेपाललाई सािष्ट्सक तथा आकषाक पयार्टि केन्त्द्रको रुपमा ष्ट्र्कष्ट्सत गररिेछ। ष्ट्शकार, मिोरंजिपणूा तथा सािष्ट्सक पयार्टि 

ष्ट्ियाकलापिरुलाई मौष्ट्लक संस्कृष्ट्त र परम्परामा प्रष्ट्तकुल असर िपिे गरी िेपालका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि भागिरुमा संचालि गिा ष्ट्िजी, 

सार्ाजष्ट्िक र जिताको साझेदारीको ष्ट्सर्द्ान्त्त अिसुार ष्ट्िजी क्षेरलाई प्रोत्सािि गररिेछ।  

ङ) िेपालमा पयाापयार्टि (भअ्य त्यगचरकm) ष्ट्र्कास गिा पयार्टि परू्ाािार तथा सषु्ट्र्िािरुको सदुृढीकरण गद ैियाुँ पयार्टि गन्त्तव्य 

स्थलिरुको ष्ट्र्कास गररिेछ। 

च) ष्ट्र्कासका साथै पयार्टक मैरी र्ातार्रण र संस्कृष्ट्तको ष्ट्र्कास आष्ट्द कायालाई जोड ष्ट्दईिेछ।  

 

३.५. शिरी क्षेर ष्ट्र्कास 

क)  सरुष्ट्क्षत एर्ं खेती अयोग्य जमीिमा सरुष्ट्क्षत एर्ं र्ष्ट्लयो आर्ासको व्यर्स्था गररिेछ।  

ख)  छररएर रिकेा घरिरुलाई ग्रामीणीकरण ९ख्षष््ट्ैष्ट्ैबिरशबतरयल या क्अबततभचभम ज्यगकभक० गरी आर्श्यक 

परु्ाािार एर्ं मिोरञ्जिात्मक संरचिािरुको ष्ट्िमााण गररिेछ।  



ग)  शिरी क्षेरको सम्भाष्ट्र्त स्थाि पष्ट्िचािपश्चात उक्त क्षेरलाई अष्ट्िकरण गरी ष्ट्चट्ठामाफा त घडेरीिरु ष्ट्र्तरण गररिेछ।  

घ) ष्ट्िष्ट्श्चत क्षेरमा र्िुतलीय सरुष्ट्क्षत घरिरु बिाउि अष्ट्भप्रेररत गररिेछ।  

ङ) शिरी क्षेरमा उष्ट्चत ढलको व्यर्स्था, मिोरञ्जि तथा एजथकषअ्ब ष्ट्ै ुैँरतलभकक का संरचिािरुको व्यर्स्था गररिेछ।  

च) शिरी क्षेरमा सार्ाजष्ट्िक यातायातका सािििरु प्रयोग गिा सोिी अिरुुप व्यर्स्था गररिे छ।  

छ) शिरी क्षेरमा परु्ाािारिरु ममात–सम्भार गदाा जितालाई बािा ििुिे गरी रातको समयमा काम गिे व्यर्स्था गररिे छ र सो 

ममात १ र्षाष्ट्भर अष्ट्िर्ाया रुपमा सम्पन्त्ि गिा काििुमा संशोिि गररिेछ।  

झ) योजिाबर्द् शिरी ष्ट्बकास योजिा लाग ुगररिे छ। यस िममा काठमाण्डौलाई राजिैष्ट्तक एर्ं प्रशासष्ट्िक राजिािीको रुपमा 

मार सीष्ट्मत गरर एक सनु्त्दर शिर बिाउि ष्ट्र्शेष कायायोजिा कायाान्त्र्ि गररिे छ र काठमाण्डौ उपत्यका ष्ट्भर उपयकु्त स्थािमा 

ष्ट्र्त्तीय तथा आष्ट्थाक केन्त्द्रको रुपमा िंया काठमाण्डौ शिर ष्ट्िमााण गररिे छ।  

ञ) दशेका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि भागिरुमा ियाुँ शिरिरु ष्ट्र्कास गररिे छ।  

र्ट) ष्ट्र्ताामोड, ष्ट्र्रार्टिगर, जिकपरु, र्ीरगंज, भरतपरु, पोखरा, िेपालगंज, र्ीरेन्त्द्रिगर (सखुेत) र ििगढीलाई मिािगरको रुपमा 

व्यर्ष्ट्स्थत एर्ं योजिार्र्द् ढंगबार्ट ष्ट्र्कास गररिे छ।  

(ठ) एक घर दईु ष्ट्र्रुर्ा अष्ट्भयाि सञ्चालि गररिे छ। यो व्यर्स्था कायाान्त्र्ि गिा घरजग्गाको िक्सापास गदाा िै अष्ट्िर्ाया 

मापदण्ड बिाई लाग ुगररिे छ। 

 

३.६. र्ि तथा र्ातार्रण संरक्षण : - रारिको रक्षा कर्च 

िररयो र्ि िेपालको िि भन्त्िे मान्त्यतालाई पिुस्र्थाष्ट्पत गिा राप्रपाले यरु्द्स्तरमा योजिार्र्द् र्ि ष्ट्र्कास तथा पयाार्रण संरक्षण 

कायायोजिा तयार गरी कायाान्त्र्यि गिेछ। यस कायामा समदुाय तथा ष्ट्िष्ट्ज क्षेरको सिभाष्ट्गतालाई प्रोत्साष्ट्ित गररिे छ। बि 

ष्ट्र्िासलाई कडाईका साथ ष्ट्ियन्त्रण गररिे छ। पयाार्रणलाई असर पिे खालका प्राकृष्ट्तक सम्पदा, ढंुगा, ष्ट्गट्टी, बालरु्ा ष्ट्िकाल्िे 

र ष्ट्िकासी गिे कायालाई ष्ट्ियन्त्रण गररिे छ। र्कृ्षारोपण अष्ट्भयाि र चरेु क्षेरको संरक्षणलाई जोड ष्ट्दईिे छ। र्न्त्यजन्त्तकुो संरक्षण र 

सम्र्र्द्ाि कायालाई उच्च प्राथष्ट्मकता प्रदाि गररिे छ। राष्ट्रिय ष्ट्िकुन्त्जका र्न्त्यजन्त्त ुएर्ं परु्ी तराईमा िाष्ट्त्तको आिमणबार्ट िुिे 

ििजिको क्षष्ट्त ष्ट्ियन्त्रण, व्यर्स्थापि र क्षष्ट्तपषु्ट्ताको व्यर्स्था गररिेछ। सामदुाष्ट्यक बिका उपभोक्तािरुको सष्ट्िय सिभाष्ट्गतामा 

बि तथा पशजुन्त्य व्यर्साष्ट्यक पयार्टकीय कायािमिरुलाई उच्च प्राथष्ट्मकता प्रदाि गरी ष्ट्र्कास तथा प्रर्र्द्ाि गररिेछ। 

दशेका  ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि भागिरुमा ज्भचरतबिभ एबचपे  तथा प्राकृष्ट्तक तथा साुँस्कृष्ट्तक म्यषु्ट्जयम बिाईिे छ। साथ,ै िरेक ष्ट्जल्लाले 

आफ्िो इलाकाष्ट्भर मित्र्पणूा/संकर्टाउन्त्मखु बोर्ट ष्ट्र्रुर्ा र जिार्रको ष्ट्जल्लास्तरीय जाष्ट्तको पष्ट्िचाि गरर आआप्ै m्िो 

इलाकाष्ट्भर संरक्षण ष्ट्दिेछ। 

िेपालमा रिकेा ष्ट्समसारको उष्ट्चत व्यर्स्थापि, संरक्षण सदपुयोग एर्ं दीयो ष्ट्र्कासका कायािमलाई जिताको भागीदारको 

ष्ट्सर्द्ान्त्त अिरुुप र्ढाइिे छ । सातै प्रदशेिरुमा िमिूा प्रदशािको लाष्ट्ग ष्ट्समसार स्थलिरु पष्ट्िचाि गरी कायािम संचालि गररिे 

छ। 



 

३.७. ऊजाा ष्ट्र्कास र प्रर्र्द्ाि  

िेरै उत्पादि गिे, अष्ट्िकतम सदपुयोग गिे र कमभन्त्दा कम खेर फाल्िे ऊजाा ष्ट्र्कास र प्रर्र्द्ाि कायािमको उद्दशे्य रििे छ। 

(क) सामदुाष्ट्यक ष्ट्र्द्यतु ष्ट्र्कास अर्िारणा कायाान्त्र्यि गररिे छ। यस िममा िगरपाष्ट्लका तथा संगष्ट्ठत ग्राष्ट्मण समदुायिरुलाई 

ष्ट्र्तरण प्रणाली िस्तान्त्तरण गररिे छ। यस्तो ष्ट्र्तरण प्रणालीमा लगािी गिे िगरपाष्ट्लका र समदुायलाई २० र्षासम्म कर छुर्ट 

ष्ट्दि पिल गररिेछ। 

(ख) मिािगरपाष्ट्लका र उपमिािगरपाष्ट्लका सबै स्थािमा सोलार सडकबत्ती र िगरपाष्ट्लकाका िेरै बसोबास भएका सडक 

ष्ट्किाराका क्षेरमा सोलार सडक बत्ती जडाि गररिेछ। गाउुँपाष्ट्लकाको  िकमा मखु्य बस्ती र्ा चल्तीका स्थािीय सडकमा सोलार 

सडकबत्ती जडाि गररिेछ।  

(ग) स्थािीय र छरष्ट्छमेकका िगरपाष्ट्लका र गाउुँपाष्ट्लकाको खपतका लाष्ट्ग अष्ट्तसािा र सािा जलष्ट्र्द्यतु र्ा र्ैकष्ट्ल्पक ऊजाा 

उत्पादि गिा चाििे कम्पिी गैर सरकारी संस्था र्ा उपभोक्ता समदुायलाई पररयोजिा लागतको ४० (चाष्ट्लस) प्रष्ट्तशत रकम 

बराबर िगरपाष्ट्लका र गाउुँपाष्ट्लकािरुले अिदुाि ष्ट्दिे र्ा काििुबमोष्ट्जम िगरपाष्ट्लका र गाउुँपाष्ट्लकाबार्ट शेयर लगािी गिे 

व्यर्स्था गररिेछ। 

 

३.८. आमसंचार क्षेरको ष्ट्र्कास 

राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सदुृढीकरण एर्ं मलुकुको आष्ट्थाक समषृ्ट्र्द्का लाष्ट्ग आमसंचारको क्षेरको ष्ट्र्कास एर्ं परकार 

र्गाको पेशागत सरुक्षा, िक, ष्ट्ित र सषु्ट्र्िाको उष्ट्चत प्रबन्त्ि गररिेछ। साथ,ै श्मजीष्ट्र् परकािरुको अष्ट्िकार र सेर्ाको सरुक्षाको 

ष्ट्िष्ट्मत्त आर्श्यक काििुको ष्ट्िमााण गररिे छ। साथै संचार क्षेरमा ियाुँ प्रष्ट्र्ष्ट्ििरुको ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तारलाई ष्ट्तव्र गष्ट्तमा अष्ट्घ 

बढाईिे छ। 

 

३.९. खेलकूदको ष्ट्र्कास एर्ं प्रबर्द्ाि 

क) अन्त्तरााष्ट्रिय क्षेरमा िेपाली खेलकुदको अर्स्था सदुृढ गिा परु्ाािार ष्ट्र्कास, प्रष्ट्शक्षण, प्रष्ट्तयोष्ट्गताको पक्षलाई समेष्ट्र्ट 

समन्त्र्यात्मक एर्ं एष्ट्ककृत खेलकुद ष्ट्र्कास कायािम संचालि गररिे छ। खेल क्षेरमा व्याप्त पार्टीकरण र राजिीष्ट्तकरणको अन्त्त्य 

गररिे छ। काठमाण्डौमा ३ र्षा ष्ट्भरमा ५० िजार दशाक क्षमताको अको रंगशाला बिाईिे छ। 

ख) गल्फजस्ता खेलकुदका संरचिा ष्ट्र्कास गरेर िेपाललाई गल्फ पयार्टिको रुपमा ष्ट्र्कास गरीिे छ। त्यस्तै मिेश तथा तराईमा 

िाष्ट्त्त पोलोको लाष्ट्ग ष्ट्र्शेष व्यर्स्था गररिे छ।  

ग)  राष्ट्रिय, प्राष्ट्र्ष्ट्िक तथा अन्त्तराष्ट्रिय प्रष्ट्तस्पिाामा उत्कृष्ट खेलाडीिरुलाई ष्ट्र्शेष भत्ता, ष्ट्र्शेष स्र्ास्थ्य उपचार प्रदाि गररिे 

छ।  



घ)  प्रत्येक प्रान्त्तमा सषु्ट्र्िासम्पन्त्ि रगंशाला बिाइिे छ।  

ङ)  खेलकुदको ष्ट्र्कासको लाष्ट्ग खेलकुद कलेज र्ा प्रष्ट्तष्ठाि खोष्ट्लिेछ।  

च)  िरेक गापा/िपामा सषु्ट्र्िा सम्पन्त्ि खेलका संरचिाको (जस्तै फुर्टबल) व्यर्स्था गररिे छ।   

छ)  खेलाडी, खेलकुद संघ तथा संस्थाको सिकायामा राष्ट्रिय खेलकुद रणिीष्ट्त बिाइिे छ। 

ज)  गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा ५ बषा ष्ट्भर कष्ट्म्तमा एक खेलमैदाि र्ा रंगशाला र कभडािल ष्ट्िमााण गररिे छ। 

झ) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरु ष्ट्भर खेलकूदको ष्ट्र्कासको ष्ट्िष्ट्मत्त ष्ट्ियष्ट्मत रुपले ष्ट्बष्ट्भन्त्ि खेलिरुको प्रष्ट्तयोष्ट्गता र प्रष्ट्शक्षण संचालि 

गिा सम्बर्द् ष्ट्िकायिरुलाई सियोग तथा प्रोत्सािि गररिे छ। 

 

४. सशक्तीकरण, समार्ेशी ष्ट्सर्द्ान्त्त र समािपुाष्ट्तक प्रष्ट्तबर्द्ता 

मलुकुको शासि व्यर्स्थामा सबै िेपालीको समाि सिभाष्ट्गता र पिुैँ ुच सषु्ट्िष्ट्श्चत गिा राप्रपाले समार्ेशी प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ित्र्, चररर, 

संस्कार र मान्त्यता स्थाष्ट्पत गिेछ। सार्ाजष्ट्िक रोजगारर तथा जिप्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ित्र्को क्षेरमा समार्ेशी ष्ट्सर्द्ान्त्त लाग ुगररिे छ। सब ै

तिका ष्ट्िर्ााचिमा समािपुाष्ट्तक ष्ट्िर्ााचि प्रणाली कायम गररिे छ। 

 

  ४.१. मष्ट्िला सशक्तीकरण तथा समार्ेशीकरण िीष्ट्त 

 

आिा आकाश ओगर््टिे मष्ट्िलािरुको समतु्थािष्ट्र्िा राष्ट्रिय ष्ट्र्कासको लक्ष्य प्राप्त िुि सक्दिै। यसै र्ास्तष्ट्र्कतालाई दृष्ट्ष्टगत 

गद ै राप्रपाले मष्ट्िला र्गाको ष्ट्ित र सशष्ट्क्तकरणलाई जोड ष्ट्दिेछ। मष्ट्िलािरुको ष्ट्शक्षा, स्र्ास्थ्य र सरुक्षाको ष्ट्िष्ट्मत्त ष्ट्बशेष 

कायािम तजुामा गरर कायाान्त्र्ि गररिे छ। यस िममाः 

क) राजिैष्ट्तक ष्ट्ियषु्ट्क्त तथा प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ित्र्को क्षेरमा कष्ट्म्तमा ३३ प्रष्ट्तशत मष्ट्िलाको सिभाष्ट्गता सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिे छ। 

ख)  बाष्ट्लकािरुलाई माध्यष्ट्मक तिसम्म अष्ट्िर्ाया र ष्ट्िशलु्क ष्ट्शक्षा ष्ट्दईिे छ। कक्षा ६ दषे्ट्ख ष्ट्र्द्यालय जािे बाष्ट्लकालाई माष्ट्सक 

रु.१५० थप प्रोत्सािि भत्ता ष्ट्दईिे छ। उच्च ष्ट्शक्षामा सिभाष्ट्ग िुिेलाई छारर्षृ्ट्त्त र्ा ष्ट्र्िाब्याज र ष्ट्र्िाष्ट्ितो ऋणको व्यर्स्था 

गररिे छ।  

ग) मिेशमा दष्ट्लत तथा गररबीको रेखामषु्ट्ि रिकेा पररर्ारको कक्षा ८ भन्त्दा माष्ट्थ पढिे बाष्ट्लकालाई ष्ट्िशलु्क साईकल उपलब्ि 

गराईिे छ। 

घ) तलब, भत्ता तथा ज्यालामा परुुष तथा मष्ट्िलाबीच समािता कायम गररिे छ। 

ङ) ष्ट्लंङ्गका आिारमा िुिे सबै प्रकारका ष्ट्र्भेद तथा ैंष्ट्ैिसालाई अन्त्त गररिे छ। 

च) मष्ट्िलािरुलाई स्र्ास्थ्यमा सरल, सलुभ र सिज पिुुँच कायम गररिे छ।  



छ) आय आजाि कायामा मष्ट्िलािरुको सिभाष्ट्गता िबढाई मष्ट्िला सशष्ट्क्तकरण अिरुो रििे िुैँ ुैंदा मष्ट्िलािरुको आष्ट्थाक 

अर्स्था सदुृढ तलु्याउि समेत ष्ट्र्शेष िीष्ट्त तथा कायािम संचालि गररिे छ। 

ज) दाइजो प्रथा, बाल ष्ट्बर्ाि, मािर् बेचष्ट्र्खि, बलात्कार तथा घरेल ुष्ट्िसंाजस्ता अष्ट्भशापको अन्त्त्यको ष्ट्िष्ट्मत्त कठोर कदम 

चाष्ट्लिे छ। 

झ) कुपोषणको अष्ट्भशापबार्ट िेपाली मष्ट्िला तथा ष्ट्शशिुरुलाई मकु्त तलु्याउि ष्ट्बशेष कायायोजिा संचालि गररिे छ। साथ,ै मात ृ

ष्ट्शश ुतथा प्रसतुी सेर्ाको स्तरोन्त्िष्ट्त गरर सर्ासलुभ तलु्याईिे छ। ष्ट्र्पन्त्ि पररर्ारका छोरा छोरी जष्ट्न्त्मिा साथ राज्यले प्रष्ट्तष्ट्शशु 

एकमषु्ठ रु. ५००० सपुोषण अिदुाि प्रदाि गररिे छ। 

ञ) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकाको बजेर्टको १० प्रष्ट्तशत मष्ट्िलाको ष्ट्शक्षा, स्र्ास्थ्य तथा रोजगारी(मलूक कायािममा ष्ट्र्ष्ट्ियोष्ट्जत गररिे 

छ। मष्ट्िलािरुको ष्ट्शक्षा, स्र्ास्थ्य, सरुक्षा र रोजगारी उच्च प्राथष्ट्मकतामा रििे छ। 

र्ट) मष्ट्िलािरुको प्रजिि स्र्ास्थ्य तथा प्रजिि ्अष्ट्िकारका कायािमिरु व्यापक रुपले सञ्चालि गररिे छ। साथ,ै स्थािीय तिमा 

रिकेा स्र्ास्थ्य संस्थािरुलाई मष्ट्िला मैरी बिाइिे छ। 

ठ) मष्ट्िलािरुको आष्ट्थाक ष्ट्स्थष्ट्त सदुृढ गिा कृष्ट्षमा आिाररत आय आजाि कायािमिरु तथा रोजगारी(मलूक कायािमिरु 

संचालि गररिे छ। 

ड) मष्ट्िला साक्षरता अष्ट्भयाि सञ्चालि गररिे छ। 

ढ) र्ैदषे्ट्शक रोजगारीमा गएका मष्ट्िलािरुको अष्ट्भलेख राखी उिीिरुको ष्ट्स्थतीका बारेमा जािकारी राष्ट्खिे छ। समस्या 

परेकािरुलाई आर्श्यक सियोग गररिे छ। 

 

४.२. भपू ुसैष्ट्िक, प्रिरी तथा ष्ट्िजामष्ट्त कमाचारीको ष्ट्ित संरक्षण 

रारिको सरुक्षा, जिताको सेर्ा र राष्ट्रिय ष्ट्र्कासमा मित्र्पणूा भषू्ट्मका ष्ट्िर्ााि गरी अर्काश प्राप्त जीर्ियापि गरररिकेा भ.ूप.ु 

सैष्ट्िक, प्रिरी तथा ष्ट्िजामष्ट्त सेर्ाका रारिसेर्किरुको ष्ट्ितको सरंक्षणका ष्ट्िष्ट्मत्त राप्रपा सदरै् प्रष्ट्तर्र्द् रििे छ। उिीिरुको पेन्त्सि 

र सषु्ट्र्िािरु समयािकुुल अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गररिे छ। उिीिरुका पररर्ार समेतको ष्ट्शक्षा र स्र्ास्थ्यमा सरकारले उष्ट्चत व्यर्स्था ष्ट्मलाउिे 

छ। साथ,ै उिीिरुको ज्ञाि, अिभुर् र शीपलाई सदपुयोग गिा छुटै्ट कायािम तयार गरर कायाान्त्र्यि गररिे छ। 

 

४.३. बालबाष्ट्लका,अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ िागररक 

क. बालबाष्ट्लका 

क) बाबआुमा गमुाएका बालबाष्ट्लका तथा ष्ट्र्पन्त्ि, अल्पसंख्यक र ष्ट्समान्त्तकृत समुदाय एर्ं जोष्ट्खममा रिकेा 

बालबाष्ट्लकािरुका लाष्ट्ग र्ैकष्ट्ल्पक पाररर्ाररक स्यािार तथा सरुक्षा उपलब्ि गराउिे व्यर्स्था गररिे छ। 



ख) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा बालमैरी स्थािीय शासि अर्िारणालाई थप प्रर्र्द्ाि गद ै यरु्ा र अपाङ्गमैरी बिाई स्थािीय 

शासिको अर्िारणलाई समेत कायाान्त्र्यि गररिे छ। 

ग) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरु ष्ट्भर स्थायी र्ा अस्थायी रुपमा बसोर्ास गिे बालबाष्ट्लकािरुको जन्त्मदताा गिे व्यर्स्था प्रभार्कारी र 

अष्ट्िर्ाया तलु्याईिे छ। 

घ) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरु ष्ट्भरका व्यर्साय उद्योग कलकारखािा तथा ष्ट्िजी घर खेत आष्ट्दमा बालश्मको प्रयोग पणूातः ष्ट्िषिे 

गररिे छ। साथ,ै ष्ट्दर्ा ष्ट्शश ुिरेचाि केन्त्द्र स्थापिालाई प्रोत्िसाष्ट्ित गररिे छ। 

ङ) बाबआुमा गमुाएका बालबाष्ट्लका तथा ष्ट्र्पन्त्ि, अल्पसंख्यक र ष्ट्समान्त्तकृत समुदाय एर्ं जोष्ट्खममा रिकेा 

बालबाष्ट्लकािरुका लाष्ट्ग र्ैकष्ट्ल्पक पाररर्ाररक स्यािार तथा सरुक्षा उपलब्ि गराउिे व्यर्स्था गररिे छ। 

च) बालबाष्ट्लका ष्ट्र्रुर्द् िुिे ष्ट्िसंा श्मशोषण एर्ं बेचष्ट्बखि पणूारुपमा अन्त्त गररिे छ। साथै, कुपोषण रोकथामका लाष्ट्ग पोषण 

कायािमिरु अष्ट्िर्ाया रुपबार्ट सञ्चालि गररिे छ। 

 

ख. अपाङ्ग 

क) अपांगिरुलाई ष्ट्शक्षा र व्यार्साष्ट्यक ष्ट्शप ष्ट्दिे तथा सार्ाजष्ट्िक स्थललाई अपांगमैरी बिाउि जोड ष्ट्दईिे छ। 

ख) अपांग तथा ६५ र्षाभन्त्दा माष्ट्थ उमेरका सबै िेपालीिरुको ष्ट्िशलु्क स्र्ास्थोपचारको व्यर्स्था गररिे छ। 

 

ग.जेष्ठ िागररक 

क)  जेष्ठ िागररकको अिभुर्, क्षमता र ष्ट्सपको सदपुयोग गिा ष्ट्र्शेष कायािमको तजुामा गररिेछ।   

ख)  जेष्ठ िागररकिरुलाई सार्ाजष्ट्िक यातायातमा ष्ट्र्षशे छुर्ट ष्ट्दइिेछ।  

ग)  प्रत्येक ष्ट्िर्ााचि क्षरमा र्रृ्द्ाश्मको व्यर्स्था गररिेछ।  

घ)  जेष्ठ िागररक–कोषको  व्यर्स्था गरी सोको व्याजबार्ट उिीिरुको लाष्ट्ग कल्याणकारी कायािरु गररिेछ।  

ङ)  जेष्ठ िागररकलाई ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि तीथास्थलमा तीथा जािे व्यर्स्था गररिेछ। 

 

४.४. यरु्ा तथा ष्ट्र्द्याथी 

 

क.यरु्ा  



राप्रपाले यरु्ा र्गाको िक, ष्ट्ित र कल्याणको ष्ट्िष्ट्मत्त एष्ट्ककृत राष्ट्रिय यरु्ा िीष्ट्त तजुामा गरी कायाान्त्र्ि गिेछ। यरु्ा र्गा ि ै

रारिष्ट्िमााणका मेरुदण्ड भएको िुदंा यरु्ा र्गामा ज्ञाि, ष्ट्सप र प्रष्ट्तभाको ष्ट्र्कासमा सरकारले ष्ट्र्शेष जोड ष्ट्दिपुदाछ। यरु्ा र्गामा 

स्र्भाष्ट्र्क रुपले बढद ै गैरिकेो आकांक्षा र चाििालाई सम्बोिि गिा राप्रपाले यरु्ािरुमा श्म, सीप र सदाचारको भार्िा 

अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिे छ। यस िममाः  

क) यरु्ा स्र्रोजगारको प्रर्र्द्ाि, यरु्ािरुमा स्र्ार्लम्बिको ष्ट्र्कास एर्ं रारिको ष्ट्र्कासमा युर्ािरुको सिभाष्ट्गता बढाउि 

राप्रपाले राष्ट्रिय ष्ट्र्कास सेर्ा अष्ट्भयाि संचालि गिे छ।  

ख) यरु्ा र्गामा स्र्ार्लम्बिको अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिा तथा रोजगाररको अर्सर ष्ट्सजािा गिा राप्रपाले राष्ट्रिय ष्ट्शप ष्ट्र्कास अष्ट्भयाि 

संचालि गिे छ। यस अष्ट्भयाि अन्त्तगात दशेका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि भागिरु खासगरी ग्राष्ट्मण क्षेरमा ष्ट्सप ष्ट्र्कास केन्त्द्रिरु खडा गरर ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि 

ष्ट्र्षयिरुमा ताष्ट्लम र ज्ञाि प्रदाि गररिे छ।  

ग) स्थािीय कच्चा पदाथा र प्राकृष्ट्तक स्रोतको अष्ट्िकम उपयोग गरी व्यर्साय प्रर्र्द्ाि गिा राष्ट्रिय युर्ा उद्यमीिरmलाई प्रोत्सािि 

गररिेछ।  

घ) यरु्ा र्गालाई ष्ट्र्चलि गराई रिकेो लागऔुषि दवु्र्यसिलाई ष्ट्िमुाल पािा उपयकु्त कदम चलाइिछे। 

ङ) सामाष्ट्जक तथा ष्ट्िष्ट्ज क्षेरसुँगको समन्त्र्यमा आष्ट्थाक ष्ट्र्कास तथा उत्पादिका कायािमिरुमा यरु्ािरुलाई समार्ेश गररिे 

छ। ष्ट्र्शेष गरी ष्ट्समान्त्तीकृत, मिशेी, मषु्ट्स्लम, आष्ट्दर्ासी, जिजाष्ट्त जस्ता ष्ट्पछष्ट्डएका युर््ा लष्ट्क्षत कायािम सञ्चालि गररिे 

छ। 

च) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा बालमैरी स्थािीय शासि अर्िारणालाई थप प्रर्र्द्ाि गद ै यरु्ा र अपाङ्गमैरी बिाई स्थािीय 

शासिको अर्िारणलाई समेत कायाान्त्र्यि गररिे छ। 

 

  ख. ष्ट्र्द्याथी  

 

क)  ष्ट्र्द्याथीिरुलाई परू्ासेर्ा अिभुर् प्रदाि गिा क्ष्लतभचलकजषउ् को व्यर्स्था गररिे छ।  

ख) स्िातकोत्तरमा अध्ययिरत ष्ट्र्द्याथीिरुलाई अको कलेजमा केिी समय त्यिी रिी ज्ञाि तथा अिभुर् ष्ट्र्ष्ट्ियम गि े

भ्िअजबलिभ एचयिचबm को व्यर्स्था गररिे छ।  

ग)  शोिकायाको लाष्ट्ग अिसुन्त्िाि कोषको व्यर्स्था गररिेछ।  

घ)  स्र्यमसेर्ी ताष्ट्लम सञ्चालि गरी स्र्यमसेर्क तथा समाजसेर्ामा संलग्ि गिा अष्ट्भप्रररत गररिे छ। 

ङ) उच्च ष्ट्शक्षा आजाि गिा चाििे गरीब तर जेिने्त्दार ष्ट्र्द्याथीलाई ष्ट्र्िा ष्ट्ितो दीघाकालीि शैष्ट्क्षक ऋण पाउिे व्यर्स्था गररिे 

छ।  



च) आिषु्ट्िक प्रष्ट्र्ष्ट्िमा यरु्ािरुको पिुैँ ुच अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिा कक्षा १२ भन्त्दा माष्ट्थका ष्ट्र्द्याथीिरुलाई ष्ट्िशलु्क ल्यापर्टप उपलब्ि 

गराईिे छ।  

 

४.५. सकुुमर्ासीिरुलाई सरुष्ट्क्षत आर्ासको व्यर्स्था   

िेपाल अष्ट्िराज्यभर घडेरी िभएका, श्म बािके अन्त्य पेशा िभएका, सरकारी, ष्ट्िजी र्ा सार्ाजष्ट्िक जग्गामा बष्ट्सरिकेा व्यष्ट्क्त 

र उक्त व्यष्ट्क्तमाष्ट्थ आष्ट्श्त व्यष्ट्क्तिरुलाई “सकुुमर्ासी पररर्ार” िुि।् यस िममा, 

क) प्रत्येक पररर्ारलाई “एक पररर्ार एक आर्ासको” व्यर्स्था गररिे छ।  

ख) प्रत्येक पररर्ारमा कमसेकम एकजिालाई रोजगारी एर्ं आयआजाि ष्ट्र्षयमा क्षमता र्षृ्ट्र्द् गरी सो व्यर्सायमा लाग्ि ष्ट्र्शेष 

व्यर्स्था गररिे छ।  

ग) भकूम्प पीष्ट्डत सकुुमर्ासी पररर्ारलाई तत्काल सरुष्ट्क्षत आर्ासको व्यर्स्था गररिेछ।  

 

४.६. खस आया समदुायको पष्ट्िचाि एर्ं संरक्षण 

क) िेपालका आष्ट्दर्ासी जिसमदुायका रुपमा खस आया ब्राम्िण क्षेरी, दशिामी र ठकुरीिरुको अलग पष्ट्िचािलाई राज्यल े

मान्त्यता ष्ट्दिेछ  र तदिरुुप िीष्ट्त ष्ट्िमााण गररिे छ।  

ख) ष्ट्पछष्ट्डएका क्षेरमा बसोबास गिे गररबीको रेखामषु्ट्ि रिकेा खस आयािरmको लाष्ट्ग पष्ट्ि ष्ट्र्शेष सामाष्ट्जक सरुक्षा योजिा 

लाग ुगररिे छ। 

 

४.७. गैरआर्ासीय िेपालीसुँग सिकाया बढाउिे 

िेपालीिरु अष्ट्िले ष्ट्र्श्वका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि भागिरुमा फैष्ट्लएर रिकेा छि।् प्रर्ासमा रिकेा िेपालीिरुको िक, ष्ट्ित र उन्त्िष्ट्तका लाष्ट्ग 

राज्यले उपयकु्त ध्याि ष्ट्दि ुपदाछ भन्त्िे राप्रपाको मान्त्यता रिकेो छ। यस िममा गैरआर्ासीय िेपालीिरुलाई िागररकता प्रमाणपर 

र रािदािी ष्ट्दिे, िेपालमा कारोर्ार, बसोर्ास तथा आर्त जार्तमा सिजता कायम गिे बारे राप्रपाले आर्श्यक िीष्ट्त तथा 

काििुी व्यर्स्था ष्ट्िमााण गिेछ। यस ष्ट्र्षयमा, 

क)  गैर आर्ासीय िेपालीलाई राष्ट्रिय ष्ट्ितको कायािरुमा संलग्ि सिकाया तथा सिचया गराउि राष्ट्रिय कायािम बिाइिे छ।  

ख)  गैर आर्ासी िेपालीिरुको आर्श्यकता, रुष्ट्च, सांस्कृष्ट्तक एर्ं आष्ट्थाक ष्ट्र्कासका कायािमा संलग्ि गराइिे  छ।  

ग)  ष्ट्र्दशेमा रिकेा िेपालीिरुले समेत मताष्ट्िकार प्रयोग गिा पाउिे व्यर्स्था राप्रपाले ष्ट्मलाउिे छ। 

घ)  गैर आर्ासीय िेपालीले अन्त्यर कमाएका सम्पष्ट्त िेपालमा करमकु्त गररिे छ ।  

ड)  गैर आर्ासीय िेपालीलाई िेपालष्ट्भर लगािी गिा प्रोत्सािि गररिेछ।  



च) िेपालको समष्ट्ष्टगत ष्ट्र्कास प्रयासमा गैर आर्ासीय िेपालीिरुलाई सिभागी गराउि उष्ट्चत िीष्ट्त ल्याईिे छ। 

 

४.८. मध्यमर्गाका आकांक्षा पररपषू्ट्ता 

र्तामािमा िेपाल गररब दशे भएतापष्ट्ि मध्यम र्गाको िमशः उदय भइरिकेो छ, जसबार्ट ियाुँ सोच, आचरण र िय शष्ट्क्त दखेा 

परररिकेो छ। उिीिरु गररबीको चिव्यिूबार्ट बाष्ट्िर ष्ट्िष्ट्स्करिकेा छि।् उिीिरुको आफ्िै आकांक्षा छ, जसको पररपषु्ट्ता गिा ष्ट्शक्षा, 

स्र्ास्थ्य र सरुष्ट्क्षत आर्ास, जीर्ीकाजन्त्य ष्ट्र्षयमा ष्ट्र्शेष प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइिे छ।  

 

५. आष्ट्दर्ासी, जिजाीत, दष्ट्लत (उत्पीष्ट्डत), अल्पसंख्यक, मषु्ट्स्लम समदुाय तथा ष्ट्पछष्ट्डएका र दगुाम क्षेरको समतु्थाि  

 

५.१. ष्ट्पछष्ट्डएका र दगुाम क्षेरको समतु्थाि  

क. एकीकृत दगुाम क्षेर ष्ट्र्कास पररयोजिा 

कणााली अञ्चल र सदुरु पष्ट्श्चम लगायत केिी ष्ट्जल्लािरु अष्ट्त दगुाम क्षेरको रुपमा रिकेा छि।् ती क्षेरिरुमा बसोर्ास गिे 

जिताको जीर्िस्तर अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिा तथा ती क्षेरिरुको योजिार्र्द् ष्ट्र्कासको ष्ट्िष्ट्मत्त राप्रपाले एकीकृत दगुाम क्षेर ष्ट्र्कास 

पररयोजिा तयार गरर कायाान्त्र्ि गिेछ। यस पररयोजिा अन्त्तगात : - 

क) ती क्षेरिरुमा ष्ट्शक्षाको ष्ट्र्कास तथा ष्ट्र्स्तारलाई जोड ष्ट्दईिे छ। ईष्ट्न्त्जष्ट्ियररङ, कृष्ट्ष, पशपुालि, फलफुल खेष्ट्त लगायतका 

प्राष्ट्र्ष्ट्िक ष्ट्र्षयिरुमा ष्ट्शप तथा ज्ञािको अष्ट्भर्षृ्ट्र्द् गिे खालका ष्ट्र्द्यालय तथा पोष्ट्लरे्टष्ट्क्िक कलेजिरु स्थापिा गररिे छ। 

ख) दगुाम क्षेरका ष्ट्जल्लािरुमा यातायात तथा संचार सषु्ट्र्िािरु व्यापक तलु्याईिे छ। 

ग) दगुाम क्षेरका जितालाई स्र्ास्थ्य सेर्ा सिज र सलुभ ढंगबार्ट प्राप्त िुिे व्यर्स्था गररिे छ। 

घ) आय आजािका ष्ट्बशेष प्याकेज कायािम संचालि गररिे छ। 

ङ) दगुाम क्षेरमा उद्यमशीलताको ष्ट्र्कास गिा सिुष्ट्लयत र सिजरुपमा ऋण तथा आष्ट्थाक अिदुाि ष्ट्दिे व्यर्स्था गररिे छ। 

च) ती क्षेरिरुको ष्ट्बकास तथा जिताको जीर्िस्तर उठाउि पयार्टि प्रर्र्द्िा कायािम संचालि गररिे छ।  

 

ख. तराईरमिेशको उत्थािको लाष्ट्ग ष्ट्र्शेष कायायोजिा 

तराईरमिेश भभूागमा बसोर्ास गिे िेपाली जिताको ष्ट्ित र समनु्त्िष्ट्तको लाष्ट्ग राप्रपाले ष्ट्र्शेष कायायोजिा बिाई कायाान्त्र्ि 

गिेछ। यस िममाः  



क) मिेशका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि ष्ट्जल्लािरुमा व्यापक रुपले भौष्ट्तक ष्ट्र्कासका परु्ाािार खडा गिे काया अष्ट्घ बढाईिे छ। यसै सन्त्दभामा 

िुलाकी राजमागाको बांष्ट्क रिकेो ष्ट्िमााण काया सम्पन्त्ि गिे, मेची मिाकाली रेलमागा ष्ट्िमााणा गिे र ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि ष्ट्जल्लािरुमा ष्ट्संचाई 

सषु्ट्र्िा ष्ट्र्स्तार गिे कायालाई उच्च प्राथष्ट्मकता ष्ट्दईिे छ।  

ख) मिेशका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि ष्ट्जल्लािरुमा सुष्ट्र्िा सम्पन्त्ि औद्योष्ट्गक कररडोरिरु खडागरर ती क्षेरिरुको औद्योष्ट्गकीकरणमा जोड 

ष्ट्दईिे छ।  

ग) ष्ट्मष्ट्थला, भोजपरुी र अर्िी संस्कृष्ट्तिरुको संरक्षण र सम्बर्द्ािका लाष्ट्ग संस्कृष्ट्त प्रर्र्द्ाि प्रष्ट्तष्ठाि खडा गररिे छ। थारु 

संस्कृष्ट्तको सम्बर्द्ाि तथा थारु समदुायको ष्ट्ित र समतु्थािको लाष्ट्ग अलग योजिा कायाान्त्र्ि गररिे छ।  

घ) जिकपरु र लषु्ट्म्बिीलाई िमशः ष्ट्मष्ट्थला र बौर्द् संस्कृष्ट्तको र्िृत केन्त्द्रका रुपमा ष्ट्र्कास गररिे छ।  

ङ) मिेशी समदुायका जितालाई सरुक्षा अगं लगायत राज्यको  ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि अगंिरुमा समािपुाष्ट्तक सिभाष्ट्गता कायम गररिे छ।  

च) जिसंख्याको अिपुातमा ष्ट्शक्षा, स्र्ास्थ्य, रोजगारी र जिप्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ित्र्को क्षेरमा आरक्षण सष्ट्ितको ष्ट्र्शेष व्यर्स्था गररिे छ।  

छ) आष्ट्थाक दृष्ट्ष्टकोणबार्ट पछाष्ट्ड परेका तराई मिेसका ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि समदुायको आष्ट्थाक ष्ट्स्थष्ट्तमा सिुार ल्याउि आय 

आजािसम्बन्त्िी योजिा कायाान्त्र्ि गररिे छ। 

ज) तराई मिेशका गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा औद्योष्ट्गक कररडोरिरु खडा गरी ती क्षेरिरुको औद्योष्ट्गकीकरण गिे कायालाई 

प्राथष्ट्मकता ष्ट्दईिे छ। 

 

५.२. आष्ट्दर्ासी, जिजाष्ट्त, उत्पीष्ट्डत (दष्ट्लत), अल्पसंख्यक तथा मषु्ट्स्लम समदुायको लाष्ट्गे ष्ट्र्शेष पिल 

राप्रपाले आष्ट्थाक, सामाष्ट्जक एर्ं राजिैष्ट्तक दृष्ट्ष्टकोणबार्ट पछाष्ट्ड परेका आष्ट्दर्ासी, जिजाष्ट्त, अल्यसंख्यक तथा मषु्ट्स्लम 

समदुायको ष्ट्ित, उत्थाि र अष्ट्िकारको संरक्षण र सम्बर्द्ािका ष्ट्िष्ट्मत्त ष्ट्र्ष्ट्भन्त्ि कायािमिरु संचालि गिेछ। जिसंख्याको 

अिपुातमा मािर् ष्ट्र्कासको एकीकृत राष्ट्रिय सचुकांक अिसुार राष्ट्रिय औसत  कायम िभएसम्म ष्ट्शक्षा, स्र्ास्थ्य, रोजगारी र 

जिप्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ित्र्को क्षेरमा आरक्षण सष्ट्ितको ष्ट्र्शेष व्यर्स्था गररिे छ। यस्तो आरक्षणको सषु्ट्र्िा आष्ट्थाक तथा सामाष्ट्जक 

दृष्ट्ष्टबार्ट पछाष्ट्ड परेका अन्त्य समदुायमा पष्ट्ि ष्ट्र्स्तार गररिे छ।  

 

क) आष्ट्दर्ासी जिजाष्ट्त 

क) आष्ट्दर्ासी जिजाष्ट्तको जीर्िस्तर उकास्ि, उिीिरुको ष्ट्ित, सरुक्षा तथा संस्कृष्ट्तको संरक्षण गिा ष्ट्र्शेष कायािम सञ्चालि 

गररिे छ।  

 

ख) उत्पीष्ट्डत (दष्ट्लत) समदुाय  



एक्काइसौ शताष्ट्ब्दमा समेत जाष्ट्तगत आिारमा ष्ट्र्भेद र छुर्ाछुतको मान्त्यता कायम रिि ुमािर् जाष्ट्तको लाष्ट्ग अष्ट्भशाप िो। 

राप्रपा सबै प्रकारका जातीय ष्ट्र्भेद र अश्पसृ्यतालाई अन्त्त गिा प्रष्ट्तबर्द् रििे छ। यस िममाः 

क) जाष्ट्तय आिारमा िुिे, गररिे कुिै पष्ट्ि प्रकारका ष्ट्र्भेद र छुर्ाछुतलाई दण्डिीय तलु्याईिे छ। जाष्ट्तय आिारमा छुर्ाछुत र्ा 

ष्ट्र्भेदको व्यर्िार गिेलाई काििु बमोष्ट्जम संजाय गररिे छ। 

ख) कुिै पष्ट्ि मठ मष्ट्न्त्दर र्ा िाष्ट्माक स्थलमा जाष्ट्तगत आिारमा प्रर्ेश ष्ट्िषिे गिे कायालाई अन्त्त गरर सबैलाई समािरुपमा मष्ट्न्त्दर 

प्रर्ेश गिा पाउिे व्यर्स्था सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिे छ। 

ग) दष्ट्लत र्गाको आष्ट्थाक सामाष्ट्जक ष्ट्स्थष्ट्तमा सिुारको ष्ट्िष्ट्मत्त खासगरी उक्त समदुायमा ष्ट्शक्षा, सीप र रोजगारीको प्रर्र्द्ाि गिा 

राष्ट्रिय उत्पीष्ट्डत उत्थाि प्राष्ट्िकरण स्थापिा गररिेछ।  

घ) दष्ट्लत तथा मिादष्ट्लतिरुका लाष्ट्ग ष्ट्शक्षा, स्र्ास्थ्य, जिप्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ित्र् र रोजगारीको क्षेरमा आरक्षण सष्ट्ितको ष्ट्र्शेष व्यर्स्था 

गररिे छ। 

 

ग) मषु्ट्स्लम समदुाय 

क) मषु्ट्स्लम समदुायको भाषा, संस्कृष्ट्त र परम्पराको प्रर्र्द्ािका लाष्ट्ग राष्ट्रिय मषु्ट्स्लम आयोगमाफा त कायािम संचालि गररि े

छ।  

ख) मदरसािरुको ष्ट्र्कास र आिषु्ट्िकीकरणको लाष्ट्ग राज्यको तफा बार्ट सियोग गररिे छ। 

 

घ) िाष्ट्माक अल्पसंख्यकिरु 

     क) िाष्ट्माक अल्पसंख्यकिरुको राजिैष्ट्तक, िाष्ट्माक र सांस्कृष्ट्तक अष्ट्िकारको प्रर्िाि एर्ं संरक्षण गररिेछ।  

 

ड) यौष्ट्िक अल्पसंख्यकिरु 

क) यौष्ट्िक अल्पसंख्यकिरुको पष्ट्िचाि, अष्ट्िकार एर्ं प्रष्ट्तष्ट्िष्ट्ित्र् सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिेछ। उिीिरुलाई पष्ट्िचाि सष्ट्ितको िागररकता 

ष्ट्दि काििुी ष्ट्र्ष्ट्ि सरल बिाइिे छ।  

 

च) ष्ट्लम्बरु्ाि 

क) ष्ट्लम्बरु्ाि लगायत सबै प्रमुख जाष्ट्तगत क्षेरको ष्ट्र्ष्ट्शष्ट पष्ट्िचाि र ष्ट्र्कासको ष्ट्िष्ट्मत्त राप्रपाले ष्ट्र्शेष कायािम संचालि 

गिेछ। 

 



छ) अष्ट्त ष्ट्र्पन्त्ि उपेष्ट्क्षत समदुाय 

क) अष्ट्त ष्ट्र्पन्त्ि उपेष्ट्क्षत समदुायलाई (जस्तैः र्ादी, मकु्त कमैया, िष्ट्लया, िरुर्ा, चरुर्ा, कमलरी, सकुुमर्ासी र गररब 

ष्ट्कसाििरु) आयआजाि, रोजगारी, र क्षमता र्षृ्ट्र्द्को लाष्ट्ग ष्ट्र्शेष कायािम सञ्चालि गररिे छ।  

ख) यी समदुायको सर्ााङ्गीण ष्ट्र्कासको लाष्ट्ग उच्च प्राथष्ट्मकता ष्ट्दईिे  छ।  

 

६. सशुासि, सम्पदा, संस्कृष्ट्त,ैं ष्ट्र्ज्ञाि तथा प्रष्ट्र्ष्ट्ि  

 

६.१. सशुासि र भ्रष्टाचारमकु्त प्रशासि (भ्रष्टाचार ष्ट्र्रुर्द्को जिआन्त्दोलि) 

ष्ट्र्गत एघार र्षाको गलत राजिैष्ट्तक अभ्यासको पररणाम स्र्रुप काििुी राज्यको ष्ट्सर्द्ान्त्तको बारम्बार उपिास भै रिकेो छ। 

त्यसै गरर िेपालको ईष्ट्तिासमा िै अष्ट्िलेको जस्तो िांगो र घषृ्ट्णत भ्रष्टाचार कष्ट्िल्यै भएको ष्ट्थएि। यसता प्रर्षृ्ट्त्तले िेपाली 

समाजको मािष्ट्सकतामा िै िकारात्मक प्रभार् बढेर गएको छ।  

 

राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सदुृढीकरण एर्ं िेपाली जिताको आष्ट्थाक समषृ्ट्र्द्को चाििा पररपषू्ट्ताका लाष्ट्ग राप्रपाले सक्षम, 

प्रभार्कारी एर्ं स्र्च्छ सरकारको अिभुषू्ट्त गराउिे तथा सशुासिको प्रत्याभषु्ट्त ष्ट्दलाउिे छ। राप्रपाले सीष्ट्मत तर सशक्त सरकारको 

मान्त्यतालाई कायाान्त्र्यि गिेछ। त्यसथा, राप्रपाले  

 

क) काििुी राज्यको ष्ट्सर्द्ान्त्तको कठोरताका साथ पालिा गिे अर्स्था ष्ट्सजािा गिेछ। अदालतबार्ट दष्ट्ण्डत भएकािरुलाई तथा 

जघन्त्य अपरािमा संलग्ि रिरे पष्ट्ि राजिैष्ट्तक संरक्षणको आडमा उन्त्मषु्ट्क्त पाई रिकेािरुलाई काििुको कठघरामा खडा गररिे छ।  

ख) भ्रष्टाचार ष्ट्र्रुर्द् शनू्त्य सििशीलताको िीष्ट्त कायाान्त्र्ि गररिे छ। अष्ट्ख्तयार दरुुपयोग अिसुन्त्िाि आयोग तथा राष्ट्रिय 

सतका ता केन्त्द्रलाई िीष्ट्तगत र संरचिागत रुपमा थप सदुृढ तलु्याईिे छ।  

ग) उच्चस्तरीय सम्पष्ट्त छािष्ट्र्ि आयोग गठि गरर अर्ैि सम्पष्ट्त जफत गररिे छ र भ्रष्टाचारीलाई काििु बमोष्ट्जम कारर्ािी 

गररिे छ।  

घ) ष्ट्र्गत केिी र्षायता अर्ैि रुपमा आजाि गरेको सम्पष्ट्त ष्ट्बदशेमा लगेर राख्िे काम भ ैरिकेो छ। राप्रपाले ष्ट्र्दशेमा लकुाइएको 

कालो िि दशेमा ल्याई जफत गिे व्यर्स्था ष्ट्मलाउिे छ। 

ङ) राप्रपाको िेततृ्र्मा बन्त्िे सरकारले पारदष्ट्शाता, जर्ाफदषे्ट्िता र काििुी राज्यजस्ता मान्त्यता र ष्ट्सर्द्ान्त्तलाई अर्लम्बि गिेछ।  



च) संष्ट्र्िाि प्रदत्त तथा प्रचष्ट्लत काििुले ष्ट्दएका िकको ष्ट्िर्ााि उपयोगलाई सषु्ट्िष्ट्श्चत गररिे छ। तर, आफ्िो अष्ट्िकारको प्रयोग 

गदाा अरुको अष्ट्िकार ििि गिा िपाउिे तथा राष्ट्रिय कताव्यप्रष्ट्त सचेत रिि ुपिे िागररक दाष्ट्यत्र्लाई समेत सशक्त ढंगबार्ट 

कायाान्त्र्यि गररिे छ। 

छ) मन्त्रालयिरुको संख्या घर्टाउिे तथा सरकारी खचामा व्यापक ष्ट्मतव्यष्ट्यता कायम गिे िीष्ट्त कायाान्त्र्ि गररिे छ। 

ज) प्रशासिलाई राजिीष्ट्तकरणको प्रकोपबार्ट पणूातः मकु्त तलु्याईिे छ। ज्ञाि, अिभुर् र िैष्ट्तकताको िरातलमा खडा भएको 

सबल र सक्षम प्रशासि प्रणाली कायम गररिे छ। ष्ट्ियषु्ट्क्त, सरुर्ा बढुर्ा जस्ता प्रशासष्ट्िक ष्ट्िणायिरुलाई पारदशी एर्ं काििुसम्मत 

बिाईिे छ। 

झ) सार्ाजष्ट्िक प्रशासि, आष्ट्थाक कृयाकलाप एर्ं ठेक्का पट्टाजस्ता कायासंग सम्बष्ट्न्त्ित ष्ट्िणायिरु पारदशी तलु्याईिे छ। 

सर्ासािारण जितालाई संष्ट्बिाि प्रदत्त सचूिाको िक सर्ासलुभ ढंगबार्ट प्राप्त गिा सष्ट्किे व्यर्स्था गररिे छ। 

(ञ) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुको सञ्चालि खलु्ला सरकारको अर्िारणाअिसुार गररिेछ। िगरपाष्ट्लका र गाउुँपाष्ट्लकालाई 

“ष्ट्र्कास र प्रगष्ट्तको केन्त्द्र” बिाइिेछ। 

र्ट) भ्रष्टाचारजन्त्य ष्ट्र्कृष्ट्त, कुशासि, सचूिा प्रर्ािमा अर्रोि र जर्ाफदिेीता ष्ट्र्िीिताको अर्स्थाको अन्त्त्य गिा “सचूिाको 

िक” र “तेश्ो पक्षको अिगुमि” (थडा पार्टी मष्ट्िर्टररङ) गराइिेछ।  

ठ) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुले प्रत्येक र्डाका जितासमक्ष बसेष्ट्ि कष्ट्म्तमा दईु पर्टक आफ्िा कायायोजिा प्रगष्ट्त ष्ट्र्र्रण अष्ट्िर्ाया 

जािकारी गराउिे व्यर्स्था गररिेछ। 

ड) मिािगरपाष्ट्लका, उपमिािगरपाष्ट्लका, िगरपाष्ट्लका र गाउुँपाष्ट्लकाका कायाालयिरु तथा अन्त्य स्थािीय सरकारी 

कायाालयिरुमा ‘ब्रोड ब्यान्त्ड’को पिुुँच बढाउुँद ैती कायाालय र्ररपरीका क्षेरमा ष्ट्िःशलु्क र्ाईफाई, इन्त्र्टरिेर्ट, सामाष्ट्जक ष्ट्मष्ट्डया 

र ईमेल चलाउिे र्ातार्रण ष्ट्सजािा गररिेछ। 

 

६.२. भाषा, साष्ट्ित्य, कला, संस्कृष्ट्त तथा चलष्ट्चर 

क) िेपाली चलष्ट्चर उद्योगको समग्र ष्ट्र्कासका लाष्ट्ग आर्श्यक परु्ाािारिरुको ष्ट्िमााण गररिे छ तथा मौजदुा काििुमा सिुार 

गरी चलष्ट्चर उद्योगलाई आत्मष्ट्िभार तलु्याउि आगाष्ट्म १० र्षासम्म कर मकु्त बिाईिे छ। िेपाललाई सषु्ट्रं्टग रु्टररजमको 

अन्त्तरााष्ट्रिय गन्त्तव्य स्थलको रुपमा ष्ट्र्कास गिुाका साथै िेपाली चलष्ट्चरलाई अन्त्तरााष्ट्रिय बजारमा स्थाष्ट्पत गिा सम्पणूा सियोग 

उपलब्ि गराईिे छ। 

ख) राप्रपाले साष्ट्ित्य, कला र संस्कृष्ट्तकोैे ष्ट्र्कासमा ष्ट्र्शेष ध्याि ष्ट्दिेछ।  

ग) राप्रपाले िेपालमा बोष्ट्लिे सबै रारिभाषाको ष्ट्र्कास, प्रर्र्द्ाि एर्ं समतु्थाि गिा उष्ट्चत व्यर्स्था ष्ट्मलाउिे छ।  

घ) िेपालका सम्पणुा मातभृाषािरुलाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा संरक्षण गररिे छ। यथासंभर् मातभृाषामा प्राथष्ट्मक तिको पढाईलाई 

प्रोत्सािि गररिे छ।  



ङ) गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा साष्ट्ित्य, कला, संस्कृष्ट्त तथा चलष्ट्चरको ष्ट्र्कास र प्रबर्द्ािका ष्ट्िष्ट्मत्त कायािमिरु संचालि गररिे 

छ। यस्ता कायािरुका संलग्ि संघ संसस्थािरुलाई प्रोत्साष्ट्ित गररिे छ। 

च) सबै जाष्ट्त, जिजाष्ट्त, आष्ट्दर्ासी र अल्पसंख्यक समदुायको संस्कृष्ट्त, ररष्ट्तररर्ाज, िाचगाि, चाडपर्ा, जारा, मेला र 

परम्पराको सम्बर्द्ािका ष्ट्िष्ट्मत्त केन्त्द्रीय तथा स्थािीय दबुै तिबार्ट ष्ट्र्शेष काया योजिा बिाई कायाान्त्र्यि गररिेछ। 

छ) स्थािीय िमा–संस्कृष्ट्तलाई दशेभरी र अन्त्तरााष्ट्रिय स्तरमा पररष्ट्चत गराउिका लाष्ट्ग गाउुँ/िगरपाष्ट्लकािरुमा ष्ट्िन्त्दबुौर्द् 

शैलीका मष्ट्न्त्दर, सत्संग भर्ि र िमाशालाको ष्ट्िमााण गरी स्थािीय साझेदारलाई सञ्चालिको ष्ट्जम्मेर्ारी ष्ट्दइिेछ। यसबार्ट उठ्िे 

भेर्टी स्थािीय ष्ट्शक्षा र स्र्ास्थ्य क्षेर तथा “ष्ट्िःसिाय” िरुको कल्याणमा खचा गररिेछ। 

ज) जिकपरु, लषु्ट्म्बिी र ष्ट्र्जयपरुलाई िमशः ष्ट्मष्ट्थला, बौर्द् र ष्ट्कराुँत संस्कृष्ट्तको र्िृत केन्त्द्रका रुपमा ष्ट्र्कास गररिेछ। 

जिकपरुको  जािकी मष्ट्न्त्दरलाई ष्ट्र्श्व सम्पदा सषू्ट्चमा समार्ेश गिा पिल गररिे छ। 

 

६.३. ष्ट्र्ज्ञाि तथा प्रष्ट्र्ष्ट्िलाई उच्च प्राथष्ट्मकता  

र्ैिाष्ट्िक आष्ट्र्रकार र ष्ट्र्कष्ट्सत प्रष्ट्र्ष्ट्ि रारि ष्ट्िमााणका आिार िुि।् यी दरु्ै क्षेरलाई उच्च प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइिे छ।  

क)  िालका अिसुन्त्िािशालािरुलाई स्र्ायत्त सािियकु्त तथा : -रककरयल : -यमभ मा व्यर्स्था गररिेछ।  

ख)  र्ैज्ञाष्ट्िकिरुलाई ष्ट्र्शेष र्ैज्ञाष्ट्िक भत्ताको व्यर्स्था गररिे छ।  

ग)  र्ैज्ञाष्ट्िकिरुको क्षमता र्षृ्ट्र्द् गिा दशे–ष्ट्र्दशे पठाइिे छ अन्त्तराष्ट्रिय संस्थािरुसुँग सिकाया गररिेछ।  

घ)  दशेष्ट्भरका प्रयोगशाला तथा अिसुन्त्िािशालािरुलाई एकीकृत गरी एउरै्ट छातामषु्ट्ि राष्ट्खिेछ।  

ङ)  अिसुन्त्िाि केन्त्द्रलाई अिसुन्त्िाि र ष्ट्र्कासमा लगािी गिा सिुष्ट्लयतपणूा ऋणको व्यर्स्था गररिेछ। 

च) ष्ट्र्ज्ञाि तथा प्रष्ट्र्ष्ट्िको परू्ाािार लगायत संचार तथा सचूिा प्रष्ट्र्ष्ट्िको क्षेरको ष्ट्र्कास र ष्ट्र्स्तारलाई ष्ट्तव्रगष्ट्तमा बढाउि 

ष्ट्र्शेष िीष्ट्त, ष्ट्ियम, सषु्ट्र्िा तथा ष्ट्र्शेष सर्ा ष्ट्मपात क्षेरिरुको व्यर्स्था गररिे छ। 

 

६.४. राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण 

क)  राष्ट्रिय सम्पदा (प्राकृष्ट्तक एर्ं साुँस्कृष्ट्तक दरु्ै) को अष्ट्भलेखि, अध्ययि तथा अिसुन्त्िाि गरी अन्त्तराष्ट्रिय क्षरीय तथा 

स्थािीय समिूमा ष्ट्र्भाजि गररिे छ। सोको  र्ैज्ञाष्ट्िक व्यर्स्थापि गिा केन्त्द्रीय, प्रादषे्ट्शक र गापा/िपालाई ष्ट्जम्मेर्ारी ष्ट्दइिे छ।  

ख)  सबै सम्पदािरुलाई जीष्ट्र्कोपाजाि, रोजगारी एर्ं आयआजािसुँग जोष्ट्डिे छ।  

ग)  गाईका स्थािीय जातीलाई पणुातया संरक्षण गररिे छ ।  

घ)  मित्र्पणुा िाष्ट्माक स्थलिरुलाई तीथास्थलको रुपमा खासगरी परु्ाािार, संरचिा, एर्ं संस्कृष्ट्तको ष्ट्र्कास गररिे छ।  



ङ) परुािा परुाताष्ट्त्र्क मित्र्का सम्पदािरुको (ऐष्ट्तिाष्ट्सक, दरर्ार, मठमष्ट्न्त्दर) संरक्षण, सम्र्िाि र समतु्थािको लाष्ट्ग 

जितासुँगको सिकाया र सिभाष्ट्गतामा ष्ट्र्शेष योजिा बिाई कायाान्त्र्यि गररिे छ । 

च) मौष्ट्लक साुँस्कृष्ट्तक सम्पदा एर्ं परुाताष्ट्त्र्क मित्र्ले भररपणूा बस्तीिरु (जस्तै ष्ट्दङ्ला, बन्त्दीपरु, छेकमपार, 

ओलाङ्चङ्ु,गोला आष्ट्द) लाई सम्पदा बस्ती घोषणा गरी ष्ट्र्शेष कायािम सञ्चालि गररिे छ।    

 

६.५. अिसुन्त्िाि तथा ष्ट्र्कासलाई प्राथष्ट्मकता 

राष्ट्रिय योजिा तथा कायािमको कायाान्त्र्िमा अिसुन्त्िाि र ष्ट्र्कास (च७्म)् लाई अष्ट्भन्त्ि अगंको रुपमा ष्ट्लइिे छ। यिी ि ै

सम्र्िािर्ादको (ष्ट्िरन्त्तरता सष्ट्ितको पररर्ातिको) आिारष्ट्शला िो। कुिै पष्ट्ि क्षेरमा ष्ट्िणाय गदाा च७्म ् को ष्ट्िरकषालाई 

मध्यिजरमा राखी ष्ट्िणाय कायाान्त्र्यि तथा पिुष्ट्र्ाचार गररिेछ। कुिै पष्ट्ि आयाष्ट्तत ष्ट्र्चार एर्ं अर्िारणालाई कायाान्त्र्यि गिुा 

अगाष्ट्ड च७्म ्को कसीमा समीक्षा गरेर मार प्रयोगमा ल्याइिे छ।  

प्रत्येक िगरपालष्ट्कामा एउर्टा िगरपाष्ट्लका अध्ययि केन्त्द खडा गरी च ्ैं म ्लाई अगाष्ट्ड बढाउि आर्श्यक स्रोत साििको 

व्यर्स्था गिेछ। 

६.६. िेपाल बन्त्द कायािममा ष्ट्िषिे 

दशेको आष्ट्थाक ष्ट्र्कासमा बन्त्दको संस्कृष्ट्तले अत्यन्त्त िकारात्मक प्रभार् पारेको छ। साथै, बन्त्दले गदाा सामाष्ट्जक, शैष्ट्क्षक एर्ं 

जिजीर्िका प्रत्येक क्षेरलाई प्रष्ट्तकुल प्रभार् पािे गरेको छ। यस तथ्यलाई दृष्ट्ष्टगत गद ैराप्रपाले िेपाल बन्त्द जस्तो काया कदाष्ट्प 

िगिे प्रष्ट्तबर्द्ता व्यक्त गदाछ। यस्तै स्र्ास्थ्य, िर्ाई, खािेपािी, ष्ट्र्द्यतु, ग्याुँस तथा पेिोष्ट्लयम पदाथा ढुर्ािी तथा ष्ट्र्तरण आष्ट्द 

क्षेरमा िडतालमा प्रष्ट्तबन्त्ि लगाइिेछ।  

 

राप्रपाका मखु्य संकल्पिरु 

 

 

दरुदृष्ट्ष्ट : - सनु्त्दर, सर्ल, समरृ्द् एर्ं समतामलुक रारि िेपालको ष्ट्िमााण 

 

 

१. राष्ट्रिय अखण्डता, सार्ाभौष्ट्मकता, एकता एर्ं स्र्तन्त्रताको संरक्षणप्रष्ट्त राप्रपा सदरै् सचेत रििे छ र प्रष्ट्तर्र्द् छ। 

 



२. सनु्त्दर, सर्ल, समतामलुक एर्ं समरृ्द् रारि िेपाल ष्ट्िमााण गिे लक्ष्य प्राष्ट्प्तका ष्ट्िष्ट्मत्त राप्रपाले सिाति ष्ट्िन्त्दरुारि, राजसंस्था 

सष्ट्ितको लोकतन्त्र, सदुृढ स्थािीय स्र्ायत्त शासि प्रणाली र आष्ट्थाक उदारर्ादलाई चार प्रमखु र्ैचाररक आिारस्तम्भका रुपमा 

आत्मसात गरेको छ। 

 

३. जिता ष्ट्बिा रारिको पररकल्पिा िुि सक्दिै। जिता रारिका आत्मा िुि।् राष्ट्रियता बष्ट्लयो ििु रारि बष्ट्लयो िुि ुपदाछ, अष्ट्ि 

रारि बष्ट्लयो िुि जिता बष्ट्लयो ििु ुपदाछ। जितालाई बष्ट्लयो बिाउि ुभिेको प्रजातन्त्रलाई बष्ट्लयो बिाउि ुिो। त्यसैल,े िेपालको 

संष्ट्र्िाि (२०७२) को पररष्ट्िष्ट्भर रिी लोकताष्ट्न्त्रक ष्ट्र्ष्ट्ि र प्रकृयाबार्ट जिमत ष्ट्जष्ट्त िेपालमा सामाष्ट्जक, आष्ट्थाक एर्ं 

राजिीष्ट्तक रुपान्त्तरण गिुा िै राप्रपाको अभीष्ठ िो। यिी मिाि ्लक्ष्य सष्ट्ित राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सदुृढीकरण एर्ं 

िेपाली जिताको आष्ट्थाक समषृ्ट्र्द्को चाििा पररपषू्ट्ताका लाष्ट्ग राप्रपा तपष्ट्सलका संकल्पिरु गदाछ र Mission Mode को रुपमा 

अगाष्ट्ड बढ्िे प्रण गदाछ। त्यसैले, िामी, राप्रपा :   

 

१. सबै िमाका ष्ट्बचमा समािता र पणूा िाष्ट्माक स्र्तन्त्रता सष्ट्ितको िेपाली पष्ट्िचािको रुपमा सिाति िमासापेक्ष ष्ट्िन्त्द ुरारि 

पिुस्थाापिा गछौं।    

२. दीघाकालीि मित्र् राख्िे राष्ट्रिय ष्ट्र्षयिरुमा जिताको राय बुझ्ि जिमत संग्रिको ष्ट्र्ष्ट्ि अर्लम्बि गछौं ।  

३. मष्ट्िलाको सरुक्षा, स्र्ाष्ट्भमाि, सम्माि र समािताकोलाष्ट्ग सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथष्ट्मकता ष्ट्दिे छौं। 

४. िेपाल बन्त्दजस्ता कायािमिरु कष्ट्िले पष्ट्ि गिे छैिौं।  

५. िेपालको राष्ट्रियतामा आुँच आउिे कुिै काया गिे छैिौं र राष्ट्रिय स्र्ािीिताको ष्ट्र्षयमा कसैसुँग कुिै सम्झौता गिे छैिौं। 

६. अल्पसंख्यकिरुको सरुक्षा र संरक्षणमा सदरै् लाष्ट्गरििे छौं ।  

७. स्र्ास्थ्य सषु्ट्र्िालाई पिुुँचयोग्य, गणुात्मक, सस्तो एर्ं सर्ासलुभ बिाउिे छौं। 

८. राष्ट्रिय सरुक्षा, सार्ाजष्ट्िक ष्ट्ित र र्ातार्रणीय संरक्षणको ष्ट्िष्ट्मत्त आर्श्यक दषे्ट्खएका बािके अन्त्य सबै आष्ट्थाक 

ष्ट्ियाकलापबार्ट राज्यको संलग्िता िमशः िर्टाउुँद ैलािेछौं।  

९. ग्रामीण इलाकामा बैंक शाखा ष्ट्र्स्तार गिे र प्रत्येक िागररकको बैंक खाता खोल्िे व्यर्स्था गिेछौं।  

१०. रुग्ण एर्ं बन्त्द भएका औद्योष्ट्गक प्रष्ट्तष्ठाििरुलाई पिुसंचालि गिेछौं। 

११. काठमाण्डौको र्ीर अस्पताल सरिका अस्पताल सातै प्रदशेमा ष्ट्िमााण गिेछौं। 

१२. शैष्ट्क्षक क्षेरमा ष्ट्र्द्यमाि पार्टीकरण र भागर्ण्डालाई अन्त्त्य गिेछौं र ष्ट्शक्षालाई राजिीष्ट्तको प्रत्यक्ष प्रभार्बार्ट मकु्त तलु्याउि े

छौं।  

१३. एक घर एक रोजगारीको अर्िारणा कायाान्त्र्ि गिेछौं। 



१४. सदाको लाष्ट्ग लोडसेष्ट्डंग अन्त्त्य गिेछौं।  

१६. आष्ट्थाक तथा व्यर्साष्ट्यक क्षेरमा ष्ट्सष्ट्ण्डकेर्ट प्रथा र कारे्टष्ट्लंगलाई ष्ट्िरुत्साष्ट्ित गिेछौं। 

१७. जलश्ोतको एकीकृत ष्ट्र्कासको लाष्ट्ग एष्ट्ककृत जलस्रोत मन्त्रालयको पिुस्थाापिा गिेछौं। 

१८. अपरािीको राजिीष्ट्तकरण र राजिीष्ट्तलाई अपरािीकरणबार्ट पणूातः मकु्त राख्ि कष्ट्र्टबर्द् छौं। 

१९. प्रशासिलाई राजिीष्ट्तकरणको प्रकोपबार्ट पणुातः मकु्त तलु्याउिे छौं। 

२०. राष्ट्रिय स्र्ाथा र स्र्ाष्ट्भमाि रक्षाको लाष्ट्ग असंलग्ि पररारि िीष्ट्त अर्लम्बि गछौं। 

२१. बाह्य शष्ट्क्तको सियोग अष्ट्भर्षृ्ट्र्द्का ष्ट्िष्ट्मत्त आष्ट्थाक कुर्टिीष्ट्तलाई जोड ष्ट्दिेछौं। 

२२. राजिैष्ट्तक सिुारको लक्ष्य िाष्ट्सल गिा तथा आष्ट्थाक र्षृ्ट्र्द्दर बढाउि जिमषु्ट्ख भषू्ट्मसिुार लाग ुगिेछौं। 

२३. सबैलाई ष्ट्शक्षा भन्त्िे मान्त्यता अिरुुप ष्ट्र्द्यमाि ष्ट्शक्षा प्रणालीमा आमलू सिुार गिा तत्काल ‘राष्ट्रिय ष्ट्शक्षा सिुार आयोग’ 

गठि गिेछौं। 

२४. उच्च ष्ट्शक्षा आजाि गिा चाििे गरीब तर जेिने्त्दार ष्ट्र्द्याथीलाई ष्ट्र्िाष्ट्ितो दीघाकालीि शैष्ट्क्षक ऋण पाउिे व्यर्स्था गिेछौं।  

२५. प्रत्येक िागररकको ष्ट्जऊ–ििको सरुक्षाको ग्यारेष्ट्ण्र्टका साथ कुिैपष्ट्ि प्रकारका ष्ट्िसंा र आतंकलाई जरै दषे्ट्ख ष्ट्िमुाल गिेछौं।   

२६. ष्ट्िजी क्षेर, सार्ाजष्ट्िक क्षेर र जिताको प्रत्यक्ष साझेदारीमाफा त आष्ट्थाक िाष्ट्न्त्तलाई अगाष्ट्ड बढाउुँिेछौं। 

२७. प्रत्येक िेपालीले ष्ट्बिा कुिै झन्त्झर्ट/दःुख/अर्रोि िागररकताको प्रमाणपर पाउि ु पदाछ। कुिै पष्ट्ि िेपाली िागररक 

िागररकताको प्रमाणपर पाउिबार्ट र्ष्ट्ञ्चत ििोस ्भन्त्िे मान्त्यतालाई दृढता परू्ाक पालिा गिेछौं ।  

२८. पारदष्ट्शाता, जर्ाफदषे्ट्िता र काििुी राज्यजस्ता मान्त्यता र ष्ट्सर्द्ान्त्तलाई अर्लम्बि गरी भ्रष्टाचार शनु्त्य प्रशासिको प्रत्याभषु्ट्त 

ष्ट्दलाउछौं।  

२९. खेलकुद, साष्ट्ित्य, कला, संस्कृष्ट्त र चलष्ट्चरको उत्थािमा ष्ट्र्शेष जोड ष्ट्दिेछौ। 

३०. प्रत्येक िगरपाष्ट्लकालाई स्मार्टा ष्ट्सर्टीका रुपमा ष्ट्र्कास गिेछौं। 

३१. १० र्षामा १० िजार मेघार्ार्ट ष्ट्र्द्यतु्त उत्पादि गिे योजिा कायाान्त्र्ि गिेछौं। 

३२. सबै प्रकारका जातीय भेदभार् र शोषणको अन्त्त्य गिेछौं। 


