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समृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली

शािन्त, लोकतन्त्र,
स्वाधीनता र स्वािभमान,

समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली–
हाम्रो अिभयान !

रािष्ट्रय िहतको र�ा र
सम्बद्धर्न,

स्थाियत्व, सशुासन र
िवकासको प्रवद्धर्न !

एमालेले उठायो दशे र
जनताको स्वािभमान,

एमालेकै नेततृ्वमा समिृद्धको 
अिभयान !

‘समदृ्ध नेपालः
सखुी नेपाली’कोे आधार,

केन्द्र र प्रदशेमा
नेकपा (एमाले) सरकार

यस्तो कल्याणकारी राज्य िनमार्णको प�मा हामी
 

 • नाग�रक शारी�रक मानिसक �पमा सवल र स�म भएको अवस्थामा 
राष्ट्रको िवकास र समिृद्धमा योगदान गन�,

 

 • नाग�रकलाई सरु�ा र संर�णको आवश्यकता पन� अवस्थामा राज्यले 
सहयोगीको भिूमका खले्ने !

सुशासन, िवकास, समृि� र समानता
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खण्ड- क

अध्यक्षको अपिल
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आदिणीय शददीबशिनी तथा दाजुभाइिरू !

आगामी	 २०७९	 मङ्क पसर	 ४	 गिे	 समिनन	 हुन	 गइरहकेो	 प्पिपनपधसभा	 िथा	 प्िशे	
सभाको	 पनवा्ष्चनका	 अवसरमा	 नेकिा	 (एमाले)	 ्यहाँहरूलाई	 हापि्षक	 अपभवािन	

गि्ष्छ	।	 रापट्रि्यिाको	 रक्षा,	 सङ्क घी्य	 लोकिापनत्क	 गणिनत्को	 सथािना	 िथा	 समाजवािको	
लक््य	प्ापतिका	लापग	गररएका	आनिोलन	 र	क्रापनिमा	आफनो	अमलू्य	जीवन	उतसग्ष	 गनु्षहुने	
प्ािरःसमरणी्य	 शहीिहरूप्पि	 हाम्ो	 िा्टी	 भाविणू्ष	 श्रद्धाञजली	 अि्षण	 गि्ष्छ	।	 नेकिाका	
संसथािक	महासप्चव	िटु्िलाल,	जननेिा	मिन	भण्ारी	िथा	प्थम	जनपनवा्षप्चि	कम्यपुनस्	
प्धानमनत्ी	 मनमोहन	 अपधकारीलगा्यि	 अग्रजहरूप्पि	 उच्च	 आिर	 प्क्	 गि्ष्छ	।	
आनिोलनमा	 घाइिे	 िथा	 बेित्ा	 िाररएका	 ्योद्धाहरूप्पि	 सममान	 व्यक्	 गि्ष्छ,	 र	 समाज	
िररवि्षनको	्यस	अपभ्यानमा	अनेकौ	ँिरुःख,	कष्ट	र	त्यागका	साथ	पनणा्ष्यक	भपूमका	खलेनहुुने	
ििाई	ं आम	 जनसमिुा्यमा	 कृिज्िासपहि	 अपभननिन	 गिदै	 न्या्य,	 समानिा	 र	 समपृद्धको	
जनआकाङ्कक्षा	िरूा	गन्ष	अपव्चपलि	पनष्ाका	साथ	लापगरहने	दृढ	सङ्ककलि	गि्ष्छ	।

साव्षभौम	 नेिाली	 जनिाका	 प्पिपनपधहरूद्ारा	 पनमा्षण	 गररएको	 नेिालको	 संपवधानअनिग्षि	
प्पिपनपधसभा	 र	 प्िशे	 सभाको	 िोस्ो	 पनवा्ष्चन	 हुिँ्ैछ	।	 गमभीर	 र	 संवेिनशील	 रापट्रि्य	
िररपसथपिका	 पब्चमा	 हुन	 गइरहकेो	 ्यस	 पनवा्ष्चनको	 पवशरे	 महत्व	 ्छ	।	 हामीले	 खसाउने	
प्त्ेयक	मिले	मलुकुको	आगामी	बा्ो	र	भपवट््यको	रैसला	गनषे्छ	।	आज	रापट्रि्य	राजनीपि	िईु	
ध्वुमा	बाँप्एको	्छ	।	राट्रिले	कुन	ध्वु	रोजने	्यस	पनवा्ष्चनले	सिष्ट	रैसला	गनु्षिनषे्छ	।

•	 रापट्रि्य	 पहि,	 सवाधीनिा	 र	 सवाभीमानको	 रक्षा	 पक	 बाह्य	 समबनधमा	 गमभीर	
पव्चलन	र	रापट्रि्य	पहिमा	आघाि	?	

•	 राजनीपिक	 सथाप्यतव	 पक	 सत्ा	 बाँ्राँ्का	 नाममा	 अनत्यहीन	 अपसथरिा	 र	
पक्चलो	?	

•	 पमिव्य्यी,	 िारिशटी	 र	 जनउत्रिा्यी	 शासन	 व्यवसथा	 पक	 सीपमि	 व्यपक्हरूको	
सवाथ्षिपूि्षका	लापग	राज्यसं्यनत्को	िरुूि्योग	?	

•	 रापट्रि्य	 िुँजी	 पनमा्षण,	आतमपनभ्षरिा	 र	 मलुकुको	 समपृद्ध	 पक	अथ्षिनत्को	 िोहन,	
िरपनभ्षरिा	र	बबा्षिी	?	

•	 समदृ्ध	नेिाल,	सखुी	नेिालीको	रापट्रि्य	आकाङ्कक्षाको	प्ापति	पक	सीपमि	नेिाहरूको	
सत्ासवाथ्षको	िररिपूि्ष	?	
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•	 सवाथ्षमा	आधाररि	 गठबनधन	 पक	 नीपिगि	 नेितृवमा	आधाररि	 बपल्यो	 रापट्रि्य	
शपक्को	पनमा्षण	?

साव्षभौम	 मििािा	 !	 ्यहाँको	 एक	 मिले	 िशेको	 भाग्य	 कोनषे	 भएकाले	आफनो	 अमलू्य	 मि	
खसालनअुपघ	्यी	प्श्नहरूमा	गमभीरिािवू्षक	पव्चार	गन्ष	हामी	पवनम्	आग्रह	गि्ष्छौ	ँ।
्यस	पनवा्ष्चनमा	“रापट्रि्य	पहिको	रक्षा	र	समवद्ध्षन	रः	सथाप्यतव,	सशुासन	र	पवकासको	प्वद्ध्षन”	
मखु्य	सङ्ककलि	बोकेर	नेकिा	(एमाले)	ििाईहंरूसमक्ष	प्सििु	भएको	्छ	।

आमपनवा्ष्चन	२०७४	मा	ििाई ईंहरूले	नेकिा	(एमाले)	र	्यसको	नेितृवको	वाम–लोकिापनत्क	
िालमलेलाई	 समथ्षन	 गिदै	 व्यक्	 गनु्षभएको	 भरोसाको	 सखुि	 समरण	 गि्ष्छोै	ँ।	 राजनीपिक	
सथाप्यतव	र	समपृद्धको	अपिललाई	पवश्ास	गरेर	शासन	सञ्चालनको	जनािशे	पिन	ुभएकोमा	
ििाईहंरूप्पि	आभारी	्छौ	ँ।	 पनवा्ष्चनिप्छ	उक्	िालमले	िा्टी	एकतीकरणका	िहमा	 पवकपसि	
भ्यो,	नेिाल	कम्यपुनस्	िा्टी	(नेकिा)	गठन	गरर्यो	र	राजनीपिक	पसथरिाको	आधार	पनमा्षण	
भ्यो	।	 ििाईहंरूको	 पवश्ासलाई	 पशरमा	 राखरे	 हामीले	 साढे	 िीन	 वर्ष	 सरकार	 सञ्चालन	
गऱ्याँैं	।	इपिहासले	पवरासिमा	्छा्ेका	अनपगनिी	समस्याका	्चाङ	र	िप्छललो	सम्य	थपिएको	
कोपभ्	 महामारीको	 ्चनुौिीका	 पब्च	 िपन	 त्यो	 सरकार	 इपिहासकै	 सवा्षपधक	 गपिशील,	
उिलप्धिणू्ष	र	सरल	रह्यो	।	

्छो्ो	 अवपधम	ै हाम्ो	 नेितृवमा	 संपवधानको	 सरल	 का्या्षनव्यन	 गरर्यो	।	 प्िशे	 र	 सथानी्य	
सरकारहरू	 गपिशील	 बने	।	 संपवधान	 पनमा्षण	 भएको	 िीन	 वर्ष	 र	 पनवा्ष्चनको	 िपहलो	
वर्षपभत्ै	सङ्क घी्यिाको	सरल	का्या्षनव्यनको	्यो	उिाहरण	 पवश्म	ैनौलो	हो	।	्यसै	अवपधमा	
िथृकिावाि	र	 पहसंाका	्चनुौिी	समाति	िाररए	।	 पसके	राउि	र	 नेकिा	(पवपलव)	समहूहरूलाई	
रापट्रि्य	 एकिा,	 संपवधान	 र	 शापनििणू्ष	 प्पिसिधा्षको	 मलूधारमा	 आबद्ध	 गरर्यो	।	 मलुकु	
पहसंातमक	 द्नद्बा्	 मकु्	 भ्यो	।	 संपवधानप्पि	 असनिषु्ट	 िलहरूसमिे	 सरकारमा	 सहभागी	
हुन,ु	संपवधानको	का्या्षनव्यनमा	सहमि	बनन	ुर	संपवधानको	सव्षसवीका्य्षिा	सथापिि	हुन	ु्यस	
अवपधका	उललेख्य	उिलप्ध	हुन्क	।

हामीले	 साव्षभौम	 समानिा,	 िारसिररक	 लाभ	 एवं	 सममान	 र	 अहसिक्षेिका	 मान्यिामापथ	
आधाररि	भएर	पविशे	समबनध	सदुृढ	गऱ्यौ	ँ।	कपिि्य	नसलु्केा	समस्या	सलु्ा्यौ	ँर	थपैु्	न्याँ	
कामहरू	अपघ	बढाई	समबनधलाई	न्याँ	उ्चाइमा	िऱु्या्योै	ँ।
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पलपमि्याधरुा,	 पलिलेुक	र	कालािानीसपहिका	 नेिालका	भभूाग	समे् ेर	न्याँ	नकसा	प्काशन	
गऱ्यौ	ँ।	अभिूिवू्ष	 रापट्रि्य	सहमपिका	साथ	संपवधान	संशोधन	गऱ्यौ	ँ।	 ्यी	भभूाग	 नेिाललाई	
परिा्ष	 गन्ष	 कू्नीपिक	 संवाि	 सरुु	 गऱ्यौ	ँ।	 ‘सबैसँग	 पमत्िा,	 कसैसँग	 ्ैछन	 शत्िुा’	 भनने	
मान्यिाबा्	 पनिषेपशि	 हुिँ	ै नेिालले	 ्यस	 अवपधमा	 बाह्य	 समबनध	 पवसिार	 र	 सदुृढीकरणमा	
गणुातमक	पवकास	गऱ्यो	।	अनिरा्षपट्रि्य	जगि्क्कमा	नेिालको	्छपव	पवकासोनमखु,	लोकिापनत्क	र	
प्गपिशील	राट्रिका	रूिमा	सथापिि	हुिँ	ैग्यो	।

‘समदृ्ध	 नेिालरः	 सखुी	 नेिाली’को	 रापट्रि्य	 आकाङ्कक्षा	 िरूा	 गनषे	 उद्शे्य	 प्ाति	 गन्ष	 नीपि	 र	
संर्चनागि	 कामको	 थालनी	 गरर्यो	।	 िीघ्षकालीन	 र	 रणनीपिक	 महत्वका	 िवूा्षधार	 पनमा्षण	
थालनी	 गररए	।	 भकूमििप्छको	 िनुपन्षमा्षणमा	 अनिरा्षपट्रि्य	 जगि्क्कले	 समिे	 प्शसंा	 गरेको	
उिाहरणी्य	 सरलिा	 हापसल	 भ्यो	।	 क्षपिग्रसि	 लाखौ	ँ पनजी	 आवास,	 हजारौ	ँ सांसकृपिक	
समििा,	पवद्ाल्य	भवन	र	सरकारी	का्या्षल्यहरूको	िनुपन्षमा्षण	गरर्यो	।	

सरकार	 पनमा्षणिप्छ	 लगािार	 साि	 (७)	 प्पिशिभनिा	 मापथको	आपथ्षक	 वपृद्ध	 हापसल	 गिदै	
नेिालले	 पवश्को	 ध्यान	आकर्षण	 गन्ष	 सरल	भ्यो	।	 बाह्य	लगानीमा	 ठुलो	 िररमाणमा	 वपृद्ध	
भ्यो	।	पनरिेक्ष	र	बहुआ्यापमक	गररबी	िवुै	उललेख्य	रूिमा	घ्े	।	सं्यकु्	राट्रि	सङ्क घबा्	हाम्ो	
िशेलाई	पवकासशील	मलुकुमा	सिरोननपिका	लापग	पसराररस	भ्यो	।	

मानव	 पवकास,	 शापनि,	 खसुी,	 बहुआ्यापमक	 गररबी,	 व्यवसाप्यक	 सहजिा,	 लैङ्क पगक	
समानिा,	 पिगो	 पवकासमा	लक््यलगा्यि	 पवश्व्यािी	 स्ूचकहरूमा	 नेिालले	 उललेख्य	सधुार	
गऱ्यो	।	हामीले	्यस	अवपधमा	सामापजक	न्या्य	र	सरुक्षाको	िा्यरालाई	गणुातमक	पवसिार	गिदै	
जनिालाई	 सङ्क घी्य	 लोकिापनत्क	 गणिनत्	 र	 न्याँ	 ्यगुको	अनभूपूि	 पिलाउन	 सरल	 भ्यौ	ँ।	
राट्रिको	 गौरविणू्ष	 इपिहासको	 सवतव	 जगाउँि	ै सवापभमान	 र	 आतमपवश्ासको	 जग	 बपल्यो	
बनाएर	 रापट्रि्यिा,	 लोकिनत्,	 सवच्छिा,	 सशुासन	 र	 पवकासको	 समबनधमा	 न्याँ	 दृपष्टकोण	
(पभजन)	 पििँ	ै अनेकौं	 ्यगुानिकारी	 नीपि	 र	 का्य्षहरूमार्ष ि्क	 िशेमा	 न्याँ	 भपवट््यसपहिको	
पवकासको	न्याँ	्यगुको	प्ारमभ	गऱ्यौं	।

‘समदृ्ध	नेिालरः	सखुी	नेिाली’को	रापट्रि्य	आकाङ्कक्षा	हापसल	गनषे	पिशामा	प्ाति	्यी	उिलप्धले	
नेिाली	जनिामा	सखुि	भपवट््यप्पि	पवश्ास	बपल्यो	र	मनोबल	उच्च	बनि	ैग्यो	।
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दाजुभाइ तथा शददीबशिनीिरू !

नेिालको	अग्रगपिका	लापग	अपसथरिा,	अव्यवसथा	 र	 शपक्	 केनद्रहरूको	 ्चलखले	सधैभँरर	
मखु्य	 बाधकका	 रूिमा	 रहिँ	ै आएका	 ्छन्क	।	 त्यस	 अवपधमा	 ्यी	 बाधाहरू	 पनकै	 हिसमम	
पन्यनत्ण	 भएका	 पथए	।	 राजनीपिक	 सथाप्यतव	 हापसल	 भएको	 पथ्यो,	 प्णालीगि	 पसथरिा	
का्यम	 भएको	 पथ्यो	 र	 राट्रिले	 आफनो	 साव्षभौम	 अपधकार	 प््योगको	 क्षमिालाई	 बपल्यो	
बनाउँि	ै लगेको	 पथ्यो	।	 राजनीपिक	 र	 आपथ्षक	 बाह्य	 ्चलखले	 धरैे	 मात्ामा	 पन्यपनत्ि	 हुिँ	ै
गएका	 पथए	।	 िर	 सधँभैरर	 अपसथरिा,	 असिव्यसििा	 र	 अपनश्च्यिापभत्ै	आफना	 सवाथ्ष	 िपूि्ष	
गन्ष	बानी	िरेकाहरूका	लापग	्यसिो	 सथाप्यतव	सवीका्य्ष	 पथएन	।	 त्यसैले	सरुुमा	सरकार	बननै	
नपिने	 र	 सरकार	 गठन	 भएलगत्	ै ्यसलाई	 असरल	 बनाउने	 प््यास	 सरुु	 गररए	।	 ितकालीन	
नेकिापभत्का	अवसरवािी,	अराजक	र	अिपवत्	िात्हरू	्यसका	लापग	प््योग	भए	।	उनीहरूका	
लापग	आनिोलन	 र	 िशेको	 भपवट््यभनिा	आफनो	अहङ्ककार,	 कुणठा	 िथा	आफनो	 िररवार	 र	
गु् को	 पहि	 ठुलो	भ्यो	।	 राट्रिको	सवापभमान	र	गररमाभनिा	 व्यपक्गि	सवाथ्ष	सववोिरर	बन्यो	।	
र,	आनिोलनका	सह्यात्ीभनिा	िपक्षणिनथी	शपक्	बढी	पप््य	बनन	िगुे	।	कोपभ्	महामारीबा्	
नागररकको	 जीवन	 र	 जीपवका	 रक्षाका	 लापग	 सरकारले	 कठोर	 प््यतन	 गरररहकेो	 बेला	 प्यनै	
िात्हरूको	्योजनामा	सरकार	ढालने	 प्िञ्च	गरर्यो	।	जनािशे	 पविरीि	प्धानमनत्ीलाई	 िाँ्च	
वरषे	 का्य्षकाल	 िरूा	 गन्ष	 नपिने	 र	 महापधवेशनबा्	 पनवा्षप्चि	 िा्टी	 अध्यक्षलाई	 स्कबा्ै	
कारबाही	गनषे	अराजक	र	अलोकिापनत्क	का्य्ष	गररए	।	िरुानो	जनािशेको	बनाव्	भतकाइएको	
्यसै	 िषृ्भपूममा,	 प्पिपनपधसभा	 पवघ्न	 गरेर	 न्याँ	 पनवा्ष्चनको	 घोरणा	 गनु्षिनषे	 बाध्यातमक	
िररपसथपि	पनमा्षण	भ्यो	।

प्ाति	जनािशे	खपण्ि	भइसकेिप्छ	िनुरः	साव्षभौम	जनिाको	बी्चमा	जान	ुर	िाजा	जनािशेका	
आधारमा	समस्याको	समाधान	खोजन	ुसवाभापवक	एवं	लोकिापनत्क	पवपध	पथ्यो	।	िर	त्यसो	
हुन	पिइएन	।	अिालिको	्चरम	िरुूि्योग	र	संपवधानको	अिव्याख्या	गरर्यो,	सरकार	बनाउने	
जनिाको	 साव्षभौम	 अपधकार	 कुपणठि	 भ्यो,	 शपक्	 िथृककतीकरणको	 पसद्धानि	 कुपल्चइ्यो	
र	 काननु	 र	 सरकार	 पनमा्षण	 एवं	 िररवि्षन	 गनषे	 संसिको	अपधकारलाई	 कुपल्चि	ै अिालिका	
िरमािशेबा्	 प्धानमनत्ी	 पन्यकु्	 हुने	 अलोकिापनत्क	 एवं	 सवेच्छा्चारी	 नपजर	 सथापिि	
गरर्यो	।	जनािशे	पवसथापिि	हुने	र	िरमािशेबा्	शासन	्चलाउने	घािक	अभ्यास	सरुु	भ्यो	।	
लोकिापनत्क	प्णालीको	मम्षका	रूिमा	 रहकेो	 िली्य	िद्धपिमापथ	प्हार	गिदै	सांसिहरूमापथ	
समबपनधि	िलको	पवििसमिे	नलागने	 पनि्षली्य	अभ्यास	सरुु	गरर्यो	।	िाजा	जनािशेका	लापग	
जनिाका	 पब्चमा	 जाने	 पवर्यलाई	 ‘प्पिगमन’	 र	 असंवैधापनक	 एवं	 असंसिी्य	 िररकाबा्	
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िरमािशेमार्ष ि	सरकार	बनाउनलुाई	 ‘अग्रगमन’	को	जनपवरोधी	भाट््य	 पनमा्षण	 गनषे	 कुप््यास	
गरर्यो	।	गठबनधनका	नाममा	राजनीपिलाई	असाध्ैय	पवकृि,	नीपिपवहीन	र	सत्ासवाथ्षको	बनिी	
बनाइ्यो	।

गठबनधन	सरकारको	१६	मपहनाले	अका ््क्य	ढङ्क गबा्	िपुष्ट	गरेका	्छन्क	–	जनािशेबा्	गठन	
भएको	 सरकारलाई	 िरमािशेबा्	 पवसथािन	 गनु्षको	 उद्शे्य	 सरकार	 िररवि्षन	 मात्ै	 पथएन	।	
्यो	 ि	 सवाथ्षिरक	 िशेी-पविशेी	 शपक्का	 इसारामा	 नेिाली	 राजनीपिको	 अग्रगामी	 धार	 नै	
उल्ो	 पिशामा	 रका्षउन	ु पथ्यो	अथा्षि्क	 सिष्टिरः	 प्पिगमन	 पथ्यो	।	 सबल	बनि	ै गएको	 रापट्रि्य	
पहि	 र	 सवापभमानमापथ	आ्ँच	 िऱु्याउँि	ै बाह्य	 ्चलखलेका	 लापग	 ढोका	खोलन,	 राजनीपिक	
सथाप्यतवलाई	समाति	िािदै	मुलुकुलाई	अननि	अपसथरिापिर	धकेलन	 र	सेप्ङका	माध्यमबा्	
पसङ्क गो	 राज्यसं्यनत्लाई	 सीपमि	 नेिाहरूको	 सवाथ्षिपूि्षको	 माध्यम	 बनाउन	 ्यी	 सबै	 प्िञ्च	
रप्चएको	पथ्यो	।	

त्यस	 घ्नाका	 नकारातमक	 असरबा्	 आज	 मलुकु	 आक्रानि	 ्छ	।	 हरेक	 दृपष्टले	 मलुकु	
सङ्कक्का	सँघारमा	्छ	।	लोकिनत्को	धजजी	उ्ाइएको	्छ	र	अग्रगपिको	्यात्ालाई	उल ््क्याउने	
काम	गररएको	्छ	।	पवकास	र	समपृद्धको	्यात्ा	अवरुद्ध	गरी	िशेलाई	ओरालोपिर	धकेपलएको	
्छ	।	्यस	गपिहीनिा,	अवरोध	 र	उल्ो	्यात्ालाई	 रोकती	िशेलाई	शापनि,	 पसथरिा,	 सथाप्यतव,	
भ्रष्टा्चार	पन्यनत्ण	र	सशुासन	िथा	पवकासको	बा्ोमा	अग्रसर	गराउन	ु्छ	।	रापट्रि्य	सवाधीनिा	
र	 सवापभमानको	अपभवपृद्ध	गनु्ष	्छ	।	्यसथ्ष,	आगामी	 पनवा्ष्चन	्यस	सङ्कक्को	्चक्र््यहूबा्	
मलुकुलाई	 मकु्	 गनषे	 पनणा्ष्यक	 अवसर	 हो	।	 र््यनत्िणू्ष	 ढङ्क गले	 पवसथापिि	 गररएको	
जनािशेलाई	 िनुसथा्षपिि	 गनषे	 मलू्यवान	 मौका	 हो	।	 आफनो	 िशेका	 समस्या	 िशेपभत्ैबा्	
समाधान	 गन्ष	 हामी	सक्षम	्छौ	ँ भनी	संसारलाई	 िखेाउने	अनकूुल	सम्य	हो	।	 ्यस	मौकालाई	
सििु्योग	गन्ष	हामी	साव्षभौम	नेिाली	जनिासमक्ष	हापि्षक	अनरुोध	गि्ष्छौ	ँ।

केपी िरामा ओली
अध्यक्ष	
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गन्तव्य
रापट्रि्य	 

आकाङ्कक्षा

वर्ष
एमालेले	ग्छ्ष	!

प्राथमिकतरा

रराष्ट्रि य 
आकराङ्क ्रा
समदृ्ध	नेिाल,	 
सखुी	नेिाली

हराम्रो घरोरणरा

ग्रारेन्टी

िहहनरा

संकल्प
सशुासन,	पवकास,	
समपृद्ध	र	समानिा

करािकरा  
्ेत्र

िराइलस्रोन
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एमालेले उठायो देश र जनताको स्ाभिमान
एमालेकै नेतृत्मा समृद्धिको अभियान ! 

खण्ड– ख

नेकिा (एमाले) : 
गौरवशाली इतिहास, सही नेिृत्व
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सामनिवािको	अनत्य,	लोकिनत्	र	नागररक	अपधकारको	सथािना,	रापट्रि्य	सवाधीनिा	र	सवापभमानको	रक्षा,	न्या्य,	समानिा,	समपृद्ध	एवं	समाजवाि	सथािनाको	ऐपिहापसक	
अपभभारा	बोकेर	नेिाल	कम्यपुनस्	िा्टी	सथािना	भएको	पथ्यो	।	साि	िशकभनिा	लामो	्यस	
अवपधमा	 हाम्ो	 िा्टीले	 राणाशासन,	 िञ्चा्यिी	 िानाशाही	 र	 पनरङ्क कुश	 राजिनत्लगा्यि	
सबैखाले	अपधना्यकवािी	सत्ाका	 पवरुद्ध	 पनणा्ष्यक	सङ्क घर्षको	 नेितृव	गरेको	्छ	।	श्रमजीवी	
वग्षका	 पहिमा	 दृढिािवू्षक	 उपभिँ	ै अपधकार,	 न्या्य,	 समानिा	 र	 जनिाको	 समपृद्धका	 लापग	
अग्रिङ्क पक्मा	 रहरे	ल्ेको	्छ	।	सबैखाले	 बाह्य	हसिक्षेि	 र	 प्भतुवको	 पवरोध	गिदै	 रापट्रि्यिा,	
साव्षभौमसत्ा,	 भौगोपलक	 अखण्िा,	 रापट्रि्य	 पहि	 र	 सवापभमानको	 प्पिरक्षा	 गरेको	 ्छ	।	
सङ्क घर्षका	 क्रममा	 िा्टीका	 हजारौ	ँ नेिा	 र	 का्य्षकिा्षहरूले	 शहािि	 हापसल	 गनु्षभएको	 ्छ,	
पनरङ्क कुश	सत्ाबा्	अनेकौ	ँप्िा्ना,	्यनत्णा	र	िमन	खपेन	ुभएको	्छ	।	िशेभपक्,	लोकिनत्,	
पवकास	र	जनसेवा	नेकिा	(एमाले)	का	िपह्चान	बनेका	्छन्क	।	्यसैले	 नै	िा्टी	आज	मुलुकुकै	
मखु्य	 राजनीपिक	शपक्का	रूिमा	 सथापिि	 हुनसकेको	्छ	।	जनिाबा्	प्ाति	अ्ु्	 पवश्ास	 र	
आठ	िशक	लामो	बपलिानिणू्ष	इपिहासप्पि	हामीलाई	गब्ष	्छ	।

िथ्यहरू	 साक्षी	 ्छन्क–	 इपिहासका	 प्त्ेयक	 मो्मा	 हाम्ो	 िा्टीले	 आमरूिमा	 उि्यकु्	 नीपि	
पलएको	 ्छ,	 सही	 नेितृव	 गरेको	 ्छ	।	 २००७	 सालको	आनिोलनलाई	 प्जािनत्को	 पनणा्ष्यक	
पवज्यसमम	 िऱु्याउनिु्छ्ष	 भनने	 िा्टीको	 मान्यिा	 पथ्यो	।	 िर	 शपक्केनद्रहरूको	 सवाथ्षमा	
आनिोलनलाई	 सम्ौिामा	 ्ुङ्क ग्याइ्यो	।	 कपिसमम	 भने	 –	 िशेभक्हरूमापथ	 िमन	 गिदै	
कम्यपुनस्	 िा्टीमापथ	 प्पिबनध	 लगाइ्यो	।	 रलिरः	 क्रापनि	 अधरैु	 रह्यो	 र	 राजा	 महनेद्रले	
त्यसलाई	 उल ््क्याउने	 मौका	 िाए	।	 िा्टीले	 सरुुिपेख	 नै	 पनरंकुश	 राजिनत्	 र	 िञ्चा्यिी	
िानाशाहीपवरुद्ध	सं्यकु्	जनआनिोलनको	प्सिाव	गरेको	 पथ्यो,	 िर	्यसलाई	 बेवासिा	गररँिा	
पनरङ्क कुश	व्यवसथा	िीस	वर्षसमम	लपमब्यो	।	 पव.सं	२०४६	सालको	सं्यकु्	जनआनिोलन	र	
त्यसका	सरलिाले	के	िपुष्ट	गरे	भने	–	हाम्ो	िा्टीले	अगाप्	सािदै	आएका	मान्यिाहरू	सही	
पथए	।	थि,	२०४७	सालको	संपवधानलाई	गपिशील,	जनिक्षी्य	र	अग्रगामी	बनाउन	िा्टीले	
र्चनातमक	 भपूमका	 खलेेको	 पथ्यो	।	 िर	 िा्टीले	 अगाप्	 सारेका	 २७	 मखु्य	 पवर्यहरूलाई	
बेवासिा	 गररँिा	संपवधान	अकम्षण्य	बनि	ै ग्योे	 र	 उग्रिपक्षणिनथी	िथा	 उग्रवामिनथी	प्हारका	
साम	ूसंपवधान	असरल	हुन	िगु्यो	।	अपन	२०६२/६३	को	जनआनिोलनिप्छ	िा्टीले	अगाप्	
सारेका	िी	पवर्यलाई	पसङ्क गो	राट्रिले	नै	आतमसाि	गऱ्यो	।

्यथापसथपिवािी	 शपक्	 र	 पहसंातमक	 बा्ोका	 िक्षधर	 अपिवािी	 शपक्लाई	 शापनििणू्ष,	
लोकिापनत्क	 र	अग्रगामी	 बा्ोमा	 ल्याउन	 नेकिा	 (एमाले)	 ले	 र्चनातमक	 भपूमका	खलेेको	
्छ	।	संपवधानसभाबा्	संपवधान	बननै	नपिने,	मलुकुलाई	जािी्य–क्षेत्ी्य–धापम्षक	अपिवािको	



नेपाल कम्युननस्ट पार्टी (एमाले)को घोषणा पत्र12

भुवँरीमा	 धकेलने	 र	 संपवधान	 पनमा्षणजसिो	 कुनै	 िपन	 मलुकुको	 साव्षभौम	 अपधकारमापथ	
समिे	पन्यनत्ण	गन्षखोजने	सबैखाले	आनिररक	र	बाह्य	अवरोधलाई	प्चिदै	 नेिालको	संपवधान	
जनिाबा्ै	 ्चपुनएका	 प्पिपनपधबा्	 पनमा्षण	 गन्षमा	 नेकिा	 (एमाले)	 को	 भपूमका	 पनणा्ष्यक	
र	 नेितृविा्यी	 रह्यो	।	 नाकाबनिीको	 सामना	 गिदै	 संपवधान	 रक्षाका	 लापग	 िा्टी	 अग्रमो्चा्षमा	
उपभ्यो	।

नेिालको	संपवधान	नेिाली	जनिाको	लामो	सङ्क घर्ष,	त्याग	र	बपलिानको	उच्चिम	उिलप्ध	
हो	।	 ्यो	 संपवधान	 आनिोलन	 र	 क्रापनिमा	 अपभव्यक्	 भएका	 जनआकाङ्कक्षा,	 अिेक्षा	 र	
सिनाहरूको	मिू्ष	रूि	हो	।	सङ्क घी्य	लोकिापनत्क	गणिनत्,	समावेपशिा	र	सामापजक	न्या्य,	
बहुलिा	र	पवपवधिाको	समबोधन	एवं	समाजवािउनमखु	पवशरेिाजसिा	पवर्य	मलू्यवान्क	्छन्क	
र	 प्यनले	 हामीलाई	 समाजवािसमम	 िगुने	 शापनििणू्ष	 लोकिापनत्क	 माग्ष	 प्िान	 गरेका	 ्छन्क	।	
संपवधान	 पनमा्षण	 गन्ष,	 ्यसलाई	 प्गपिशील	 सवरूि	 पिन	 र	 ्यसको	 का्या्षनव्यन	 गन्ष	 खलेेको	
पनणा्ष्यक	भपूमकाप्पि	हाम्ो	िा्टी	गौरवबोध	गि्ष्छ	।	मलुकुको	 राजनीपिलाई	सही	 पिशाबोध	
गन्ष	 नेकिा	(एमाले)	र	जनिाको	बहुिली्य	जनवािले	वै्चाररक	माग्षिश्षन	गरररहकेो	िथ्यसँग	
्यहाँहरू	सबै	सिष्ट	नै	हुनहुुन्छ	भनने	हामीलाई	पवश्ास	्छ	।

सथािनािपेख	 ्यिाका	 ७३	 वर्षमध्ेय	 आधा	 सम्य	 प्पिबपनधि	 अवसथामा	 सङ्क घर्ष	 गन्ष	
बाध्य	 हाम्ो	 िा्टी	 बहुिली्य	 व्यवसथामा	 िपन	 अपधकांश	 सम्य	 प्पििक्षी	 भपूमकामा	 रहकेो	
्छ	।	कररब	साि	वर्ष	सरकारको	 नेितृव	गनषे	अवसर	िाएको	िा्टीले	्यस	अवसरलाई	 राट्रि	 र	
जनिाको	 अपधकिम	 पहिमा	 सििु्योग	 गरेको	 ्छ	।	 शासन	 सञ्चालनमा	 न्याँ	 धार	 र	 न्याँ	
मानक	 पनमा्षण	गिदै	जनमखुी	सरकार	कसिो	 हुन्छ	भनने	 दृष्टानि	प्सििु	गरेको	्छ	।	सामापजक	
सरुक्षाको	 थालनी	 नेकिा	 (एमाले)	 को	 सरकारले	 नै	 गरेको	 हो	।	 गि	 २०५१	 मा	 बदृ्धभत्ा,	
२०६१	सालमा	सरुपक्षि	माितृव	 (सतुकेरी	 भत्ा)	 िथा	समिपत्मा	 मपहलाको	 सवापमतव	बपृद्ध	
(मपहलाका	नाममा	जगगा	िास	गिा्ष	२५	प्पिशि	राजसव	्ुछ्),	२०६६	सालमा	बालसंरक्षण	
अनिुान	 िथा	 जनिा	आवास	 का्य्षक्रम	 हुिँ	ै अगाप्	 बढेको	 सामापजक	 सरुक्षाको	 िा्यरा	 र	
िर	 िवुै	 बढेर	आज	्यसले	३२	लाखभनिा	बढी	 नागररकलाई	समे् ेको	्छ	।	काठमा्ौ–ँिराई	
दू्रिमाग्ष,	 िटु्िलाल	 मध्यिहा्ी	 लोकमाग्ष,	 मिन	 भण्ारी	 रापट्रि्य	 राजमाग्ष,	 सनुकोशी–मररन	
र	भरेी	 बबई	्ाइभस्षन,	 िोखरा	 र	भरैहवा	 पवमानसथल,	मोपिहारी–अमलेखगञज	िेरिोपल्यम	
िाइिलाईनलगा्यि	ठुला	िवूा्षधार	्योजना	सरुु	्या	समिनन	गरेर	 नेकिा	(एमाले)	ले	आरूलाई	
पवकास–पनमा्षणको	अग्रणीका	रूिमा	सथापिि	गरेको	्छ	।	
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भकूमििप्छको	 िनुपन्षमा्षणमा	 अनशुरणी्य	 उिाहरण	 सथापिि	 गरेको	 ्छ	।	 भपूम	 आ्योगका	
माध्यमबा्	 आवासको	 हक	 प्त्याभिू	 गनषे	 कामको	 थालनी	 गरेको	 ्छ	।	 िा्टीकै	 पनणा्ष्यक	
िहलमा	अपधकारसमिनन	 र	 सवा्यत्	 सथानी्य	 पनका्यका	माध्यमबा्	जनिाको	 सवशासनको	
सरुुवाि	 भएको	 ्छ	।	 हाम्ो	 िा्टीकै	 अगवुाइमा	 राज्यका	 हरेक	 अङ्क गमा	 न्यनूिम	 एक	
पिहाइ	 मपहला	 सहभापगिा	 सपुनपश्चि	 भएको	 ्छ	।	 नेकिा	 (एमाले)	 कै	 का्य्षकालमा	 नेिाल	
अलिपवकपसि	 राट्रिबा्	 पवकासशील	 राट्रिमा	 सिरोननपिका	 लापग	 ्योग्य	 भएको	 ्छ	।	
्चीनसँगको	 व्यािार	 िारवहन	 सपनधिप्छ	 हाम्ो	 िशे	 ‘भिुररवेपष्िबा्	 भजुप्ि	 मलुकु’मा	
िररणि	भएको	्छ	।	नेिालको	नकसा	बिपलएको	्छ	भने	बाह्य	समबनध	समुधरु	र	बपल्यो	बनेको	
्छ	।	 ्यसरी	 सामापजक	 सरुक्षा	 र	 न्या्य,	 भौपिक	 िवूा्षधार	 पवकास,	आपथ्षक	 पवकास	 र	 बाह्य	
समबनधका	हरेक	क्षेत्मा	नेकिा	(एमाले)	सरकारले	नेितृविा्यी	भपूमका	खलेेको	्छ	।

प्यनै	 कारणले	 नै	 िा्टीमापथ	 ि्क–ि्क	 घरेाबनिी	 भएको	 ्छ	 र	 संपवधानको	 िरुूि्योग	 गिदै	
सरकारलाई	िरूा	का्य्षकाल	व्यपिि	गन्ष	नपिई	पब्चमैा	पवसथापिि	गररएको	्छ	।	

मलूिरः	नेकिा	(एमाले)का	िीनव्ा	सरकारहरू	नेिाली	जनिाले	सधैभँरर	सपम्इरहने	्छन्क	।	

पशिलो, २०५१ सालरा गशित सिकािले नीशतगतरूपरा नयाँ रो्ड शदयो (पोशलसी 
श्डपारमाि गऱयो) ।

•	 ज्ेयष्	 नागररक	 (वृदृ्ध	 भत्ा)	 सामापजक	 सरुक्षामार्ष ि्क	 लोककल्याणकारी	
राज्यप्णालीको	अवधारणा	सथापिि	गरर्यो	।

•	 ‘आफनो	गाउँ,	आरैँ	बनाऊँ’	का्य्षक्रममार्ष ि्क	जनसहभापगिामा	आधाररि	पवकास	
अवधारणा	सथापिि	भ्यो	।

•	 ‘नौ–स’	का्य्षक्रम	मार्ष ि्क	सनिपुलि	पवकासको	अवधारणा	सरुु	गरर्यो	।
•	 सकुुमबासीलाई	 जगगाधनी	 बनाउन	 उच्चसिरी्य	 भपूमसधुार	आ्योग	 र	 सकुुमबासी	

समस्या	समाधान	आ्योग	गठन	गरी	लालिजुा्ष	पविरण	गनषे	का्य्ष	अपघ	बढाइ्यो	।
•	 कुनै	 िपन	 नेिालीले	 अनागररक	 हुन	 निरोस्क	 भनने	 सों्चलाई	 का्या्षनव्यन	 गन्ष	

नागररकिा	समस्या	समाधान	आ्योग	गठन	गरर्यो	।	
•	 भारिसँग	१९५०	को	असमान	सपनध	िनुरावलोकनका	लापग	औि्चाररक	प्सिाव	

अपघ	बढाइ्यो	र	बाङ्कलािशेसँगको	 पसधा	समिक्ष का	लापग	रूलवारी	बङ्कलाबनध	
बा्ोको	माग	गरर्यो	।

•	 ्छररिो	सरकार,	्चसुि	प्शासन	र	सशुासनको	नमनुा	प्सििु	गरर्यो	।	
•	 कम्यपुनस्	आनिोलनप्पिको	भ्रम	प्चनषे	का्य्ष	भ्यो	।
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२०५१ साल : पहिलो कम्युविस्ट सरकार,  

पहहलरो परोललसटी ष्िपरार्षर !
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•	 जेष्ठ नागरिक (वृद्ध भत्ा) सामाजजक सुिक्ामार्फ त् 
लोककल्ाणकािी िाज्यप्रणालीको अवधािणा स्ापित गरियो ।

•	 ‘आफनो गाउँ, आरैँ बनाऊँ’ काय्फक्रममार्फ त् जनसहभागगतामा 
आधारित ववकास अवधािणा स्ापित भयो ।

•	 ‘नौ–स’ काय्फक्रम मार्फ त् सन्ुजलत ववकासको अवधािणा सुरु 
गरियो ।

•	 सुकुम्ासीलाई जग्ाधनी बनाउन उच्चस्तिीय भूवमसुधाि आयोग 
ि सुकुम्ासी समस्ा समाधान आयोग गठन गिी लालिुजजा 
ववतिण गनने काय्फ अगि बढाइयो ।

•	 कुनै िवन नेिालीले अनागरिक हुन नििोस् भन्े सोचलाई 
कायजान्वयन गन्फ नागरिकता समस्ा समाधान आयोग गठन 
गरियो । 

•	 भाितसँग १९५० को असमान सन्धि िुनिावलोकनका लागग 
औिचारिक प्रस्ताव अगि बढाइयो ि बाङ्लादेशसँगको जसधा 
सम्पक्फ का लागग रूलवािी बङ्लाबधि बाटोको माग गरियो ।

•	 छरितो सिकाि, चुस्त प्रशासन ि सुशासनको नमुना प्रस्तुत 
गरियो । 

•	 कम्ुवनस्ट आन्ोलनप्रवतको भ्रम चचनने काय्फ भयो ।
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दोस्ो, २०७२ रा गशित सिकािले स्ाधीनता, स्ाशभरान ि श्कासप्रशतको शतखामा 
जगायो ।

•	 संपवधान	 जारी	 गरेवािि	 लगाइएको	 नाकाबनिीको	 दृढिािवू्षक	 सामना	 गिदै	
मलुकुको	 सवापभमान	 एवं	 सवाधीनिाको	 रक्षाका	 लापग	 नेिाल	 सक्षम	 ्छ	 भनने	
उिाहरण	प्सििु	गरर्यो	।	्यस	किमसँगै	आम	नेिालीमा	आफनो	सभ्यिा,	संसकृपि,	
गौरविणू्ष	इपिहास	र	रापट्रि्य	भावको	िनुरोि्य	भ्यो	।

•	 ्चीनसँग	व्यािार–िारवहन	सपनध	गरी	भिूररवेपष्ि	मलुकुको	हक	सथािना	गरर्यो	।	
ि्कि्क	हुने	गरेको	नाकाबनिीबा्	भावी	िसुिाले	प्िाप्ि	हुन	ुनिनषे	अवसथाको	
सपुनपश्चििा	गरर्यो	।

•	 जनिाका	 ‘मपूच्छ्षि	 सिना’	 िनुरः	 जागिृ	 गरी	 नेिाली	 राजनीपिलाई	 ‘पवकास	 र	
समपृद्धको	बहस’िर्ष 	मोप््यो	।

•	 संपवधानमा	 िपहलो	 संशोधन	 गरी	 केही	 असनिषु्ट	 समहूलाई	 संवैधापनक	
मलूप्वाहमा	समपे््यो	।

•	 हाम्ो	िशेको	पवकास	हामी	आरैं ले	गन्ष	सक्छौं	र	गनषे	हो	भनने	रापट्रि्य	आतमपवश्ास	
जगाउँि	ै िवू्ष–िपश्चम	 हुलाकती	 राजमाग्ष	 र	 काठमा्ौं–पनजगढ	 दु्रिमाग्षको	आरैं ले	
पनमा्षण	गनषे	का्य्ष	अपघ	बढाइ्यो	।

तेस्ो, २०७४ रा गशित सिकािले सङ्घीयता कायामान्यन ि ‘सरृद्ध नेपालः सखुी 
नेपाली’को िाशट्रिय आकाङ््ालाई कायामान्यनरा लयायो ।

•	 संपवधान	र	सङ्क घी्यिा	का्या्षनव्यनको	ऐपिहापसक	नेितृव	गऱ्यो	।	
•	 साव्षभौम	 समानिा,	 अहसिक्षेि	 र	 िारसिररक	 लाभ	 एवं	 सममानमा	 आधाररि	

िरराट्रि	समबनध	अपघ	बढा्यो।
•	 पसङ्क गो	 नेिाललाई	 एक	 पढकका	 बनाई	 संपवधानमा	 सव्षसममि	 संशोधन	 गरी	

अपिक्रपमि	भभूागहरू	–	 पलपमि्याधरुा,	 पलिलेुक	 र	कालािानी	समे् ी	 नेिालको	
न्याँ	नकसा	प्काशन	गऱ्यो	।

•	 पिगो	शापनि	र	संपवधानको	सवीका्य्षिा	सथापिि	गरी	िथृकिावाि	र	सशस्त्र	द्नद्को	
अनत्य	गऱ्यो	।	असहमि	िक्षलाई	राजनीपिको	मलूधारमा	समावेश	गऱ्यो	।

•	 पिगो	पवकासका	अवधारणा	अनरुूि	रणनीपिक	महत्वका	भौपिक	िथा	सामापजक	
िवूा्षधारको	पवकासको	अगवुाइ	गऱ्यो	।

•	 अलित्	 िरेको	 भकूमििप्छको	 िनुपन्षमा्षण	 का्य्षलाई	 िोपकएकै	 सम्य	 सीमामा	
समिनन	गऱ्यो	।
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•	 सं्यकु्	 राट्रिसङ्क घबा्	 नेिाल,	 ‘अलिपवकपसि’बा्	 ‘पवकासशील	 राट्रि’मा	
सिरोननपिको	पसराररस	गरर्योे	।

•	 पवसं	 २०५१	 सालमा	 सरुु	 गररएको	 लोककल्याणकारी	 राज्यको	 अवधारणालाई	
जीवन्चक्रमा	 आधाररि	 सामापजक	 सरुक्षा	 र	 राज्यको	 सामापजक	
उत्रिाप्यतवसपहिको	लोककल्याणकारी	 राज्यको	िहमा	 पवकास	गरी	सामापजक	
न्या्य	र	सरुक्षाको	पवसिार	गऱ्यो	।

•	 सशुासन,	 पवत्ी्य	 अनशुासन,	 िथा	 दु्रि	 आपथ्षक	 पवकास	 र	 सथाप्यतवको	 न्याँ	
उिाहरण	प्सििु	गऱ्यो	।

•	 पवश्सिरमा	 एककासी	आइलागेको	 कोपभ्-१९	 महामारीको	 सरल	 सामना	 गरी	
जनिालाई	राहि	पि्यो	।	

•	 ‘समदृ्ध	 नेिालरःसखुी	 नेिाली’को	 रापट्रि्य	 आकाङ्कक्षा	 प्ाति	 गनषे	 र	 समाजवािका	
आधार	पनमा्षणको	थालनी	गऱ्यो	।

एकरालीस रशिना ः बयासी राइलस्ोन
२०७४	मा	गपठि	हाम्ो	सरकार	४१	मपहनासमम	शासनरि	रह्यो	।	हाम्ो	सरकार	संपवधानका	
माग्षिश्षक	 पवर्यहरू,	 पनिषेश	 र	 िररकलिनालाई	 का्या्षनव्यन	 गन्ष	 केपनद्रि	 रह्यो	।	 ्यी	 ४१	
मपहनामा	 हामीले	 ८२	 माइलस्ोनहरू	 (कोसेढुङ्क गा)	 हापसल	 गरेका	 ्छौ	ँ।	 िररपशष्ट–	 १	 मा	
उललेपखि	्यी	माइलस्ोनहरू	मपु्छ्षि	सिना	जगाउने	माध्यम	हुन्क	।	्यी	माइलस्ोनहरू	आफनो	
४१	 मपहने	 का्य्षकालमा	 गररएका	 स्यौ	ँ महत्विणू्ष	 का्य्षमध्ेयका	 केही	 उललेख्य	 का्य्षक्रमका		
दृष्टानि	मात्	 हुन्क	।	 र,	 ‘इच्छाशपक्	भए	जसिो	सकैु	प्पिकूलिामा	िपन	उिलप्ध	हापसल	गन्ष	
सपकन्छ’	भनने	हाम्ो	क्षमिाका	िरर्चा्यक	िपन	हुन्क	।	

(हनेु्षहोस्क	रः	िररपशष्ट–	१,	४१	मपहनामा	हापसल	गररएका	८२	माइलस्ोनहरू)
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खण्ड– ग

हाम्ो राष्ट्रिय आकाङ्क क्षा : 
समृद्ध नेिाल, सुखी नेिाली
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रराज्यकरो सिृद्धिकरा लरागग नरागररक  
र नरागररककरो सुखकरा लरागग रराज्य

जननेता मदन भण्ािीको नेतृत्वमा प्रवतिादन भएको 
जसद्धान् जनताको बहुदलीय जनवादले हाम्ो समग्र 
कामलाई माग्फदश्फन गरििहेको छ । जनताको बहुदलीय 
जनवादको माग्फदश्फनमा हाम्ो िाटटी आर््फक–सामाजजक 
ववकास ि रूिान्िणका माध्यमबाट सामाजवादको आधाि 
तयाि गददै समाजवादमा िुग्न चाहन्छ । ‘समृद्ध नेिालः 
सुखी नेिाली’को िापट्रि य आकाङ्क्ा नै नेिाली ववशेषतामा 
आधारित सामाजवाद वनमजाणको बाटो हो । ‘िाज्यको 
समृद्द्धका लागग नागरिक ि नागरिकको सुखका लागग 
िाज्य’को मान्यतामा आधारित भएि हामी त्यस गन्व्यमा 
िुग्न चाहन्छछाँै । त्यसैले हामी के भन् चाहन्छछौँ भने– ‘समृद्ध 
नेिाल, सुखी नेिाली’को िापट्रि य आकाङ्क्ा नै हाम्ो िाटटीको 
स्पट् गन्व्य हो ।
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क्ापनि	वा	राजनीपिक	िररवि्षनको	उद्शे्य	आपथ्षक–सामापजक	पवकास	र	रूिानिरणका	
माध्यमबा्	 जनिाको	 जीवनमा	 सकारातमक	 िररवि्षन	 ल्याउन	ु र	 राट्रिलाई	 समदृ्ध	

बनाउन	ु हो	।	 नेिालमा	भएका	 ठुला	 राजनीपिक	िररवि्षनहरू	आपथ्षक–सामापजक	 पवकास	 र	
रूिानिरणको	उद्शे्यमा	अपघ	बढ्कन	निाई	प्पिगमनको	िशु्चक्रमा	िरेको	पििो	्यथाथ्ष	हामीसँग	
्छ	।	गि	२०६२/६३	को	्यगुानिकारी	िररवि्षनलाई	िपन	्यथापसथपिको	गोल्चककरमा	रसाउने	
काम	सत्ाधारी	गठबनधनबा्	भइरहकेो	्छ	।	्यथापसथपिवािको	िलिलबा्	मलुकुलाई	मापथ	
उठाउँि	ै आपथ्षक–सामापजक	 पवकास	 र	 रूिानिरणको	 पिशामा	 अपघ	 बढाउन	 हाम्ो	 िा्टी	
प्पिबद्ध	्छ	।

जनअपधकारका	 दृपष्टकोणबा्	 मात्	 होइन,	 लोकिनत्का	 आधारभिू	 मलू्य	 र	 मान्यिाका	
दृपष्टकोणबा्	समिे	 हाम्ो	 संपवधान	 उननि	्छ	।	 राम्ो	 संपवधान	 बनाएर	 मात्	 िगुिनै	 त्यसलाई	
संपवधानको	 मलू्य	 र	 मान्यिा	 अनरुूि	 का्या्षनव्यनमा	 लैजान	ु िनषे	 हुन्छ	।	 हाम्ो	 िा्टी	 –	
संपवधानका	प्बनधहरूलाई	िररिणू्ष	लोकिनत्का	रूिमा	सथापिि	गन्ष	्चाहन्छ	।	लोकिनत्लाई	
जीवन–िद्धपि	र	जीवन–मलू्यका	रूिमा	सथापिि	गन्ष	्चाहन्छ	।	लोकिनत्	जनिाले	िाँ्चवर्षमा	
आरूले	्चाहने	प्पिपनपध	रोजने	व्यवसथा	मात्	होइन,	राज्य	र	जनिाका	पब्चमा	अन्योन्यापश्रि	
समबनध	भएको	उननि	प्कारको	शासन	प्णाली	हो	भनने	मान्यिालाई	सथापिि	गन्ष	्चाहन्छ	।

कपहलै	कसैबा्	 िराधीन	 नभएको	 हाम्ो	 िशे	 राजनीपिक	अपसथरिाको	 पसकार	 हँुि	ैआएको	
्छ	।	सािसाल	 (२००७)	को	 िररवि्षन	 ्यिा	 कुनै	 िपन	 प्धानमनत्ीले	 िणू्षकाल	 िशेको	 नेितृव	
गनषे	 अवसर	 िाउन	 सकेका	 ्ैछनन्क	।	 मलुकुलाई	 पवकास	 र	 समपृद्धका	 पिशामा	 अपघ	 बढाउन	
राजनीपिक	 अपसथरिाको	 अनत्य	 अिररहा्य्ष	 ्छ	।	 पवकास	 र	 समपृद्धका	 लापग	 बपल्यो	
राजनीपिक	 शपक्,	 िरूिशटी	 नेितृव	 र	 राजनीपिक	 सथाप्यतव	 आवश्यक	 हुन्छ	।	 नीपिपवहीन,	
उद्शे्यपवहीन	 र	 गनिव्यपवहीन	 गठबनधन	 सत्ा	 सवाथ्षको	 माध्यम	 मात्	 हो	।	 ्यपिबेला	 नेकिा	
(एमाले)	 िा्टी	 नीपि	 र	 नेितृवका	प्श्नमा	 सिष्ट	्छ	।	सङगठनातमक	रूिमा	सदुृढ	 र	एकिाबद्ध	
्छ	।	 मङ्क पसर	 ४	 मा	 हुने	 पनवा्ष्चनमा	 िा्टीले	 घोरणाित्का	 माध्यमबा्	 उि्यकु्	 नीपि	 मात्ै	
अपघ	 सारररहकेो	 ्ैछन,	 नेितृवको	 प्श्नलाई	 समिे	 जनिाका	 पब्चमा	 प्सििु	 गरेको	 ्छ	।	 हामी	
िा्टी	अध्यक्ष	केिी	शमा्ष	ओलीका	नेितृवमा	्चनुावी	प्पिसिधा्ष	गन्ष	गइरहकेा	्छौ	ँ।	्चनुाविप्छ	
उहाँलाई	 मलुकुको	 प्धानमनत्ीका	 रूिमा	 सथापिि	 गन्ष	 ्चाहन्छाँै	।	 मलुकुलाई	 राजनीपिक	
अपसथरिाको	िलिलबा्	बापहर	पनकालनका	लापग	्यसो	गनु्ष	अिररहा्य्ष	्छ	।
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हाम्ो	िा्टी	 पव्चार	 र	 पसद्धानिका	दृपष्टकोणबा्	 नेिालका	 राजनीपिक	िलहरूमा	अग्रणी	्छ	।	
जननेिा	मिन	भण्ारीको	नेितृवमा	प्पििािन	भएको	पसद्धानि	जनिाको	बहुिली्य	जनवािले	
हाम्ो	समग्र	कामलाई	माग्षिश्षन	गरररहकेो	्छ	।	जनिाको	बहुिली्य	जनवािको	माग्षिश्षनमा	
हाम्ो	िा्टी	आपथ्षक–सामापजक	 पवकास	र	रूिानिरणका	माध्यमबा्	सामाजवािको	आधार	
ि्यार	गिदै	समाजवािमा	िगुन	्चाहन्छ	।	 ‘समदृ्ध	 नेिालरः	सखुी	 नेिाली’को	रापट्रि्य	आकाङ्कक्षा	
नै	 नेिाली	 पवशरेिामा	 आधाररि	 सामाजवाि	 पनमा्षणको	 बा्ो	 हो	।	 ‘िाजयको सरृशद्धका 
लाशग नागरिक ि नागरिकको सखुका लाशग िाजय’को	मान्यिामा	आधाररि	भएर	हामी	
त्यस	गनिव्यमा	िगुन	्चाहन्छाँै	।	त्यसैले	हामी	के	भनन	्चाहन्छौ	ँभने	–	‘सरृद्ध नेपालः सखुी 
नेपाली’को	रापट्रि्य	आकाङ्कक्षा	नै	हाम्ो	िा्टीको	सिष्ट	गनिव्य	हो	।

नेिालका	राजनीपिक	िलहरू	लामो	सम्यसमम	राज्यपवरुद्धका	 पवद्रोही	शपक्का	रूिमा	रहन	ु
िऱ्यो	।	 अब	 नेिालका	 राजनीपिक	 िलहरू	 राज्यका	 पवद्रोही	 होइनन्क,	 राज्यका	 पनमा्षिा	 र	
नेितृवकिा्ष	हुन्क	भनने	पवर्यलाई	सथापिि	गनु्ष	आवश्यक	्छ	।	्यसका	लापग	सवाथ्ष	र	सम्ौिामा	
आधाररि	िलहरूबा्	होइन,	नीपिगि	रूिमा	सिष्ट	र	सङ्क गठनातमक	रूिमा	सदुृढ	राजनीपिक	
िलहरूबा्	 मात्ै	 त्यो	 भपूमका	 पनवा्षह	 हुन	 सकि्छ	।	 मङ्क पसर	 ४	 को	 ्चनुावका	 माध्यमबा्	
मलुकुमा	 बपल्यो	 रापट्रि्य	 शपक्	 पनमा्षणको	 उद्शे्यअनरुूि	 राजनीपिक	 ध्वुीकरण	आवश्यक	
्छ	।	 सही	 नीपि	 र	 नेितृवका	 माध्यमबा्	 हाम्ो	 िा्टी	 नेिाली	 जनिाको	 ्यो	 ऐपिहापसक	
आवश्यकिा	िरूा	गन्ष	्चाहन्छ	।

आपथ्षक–सामापजक	 पवकासको	 बा्ो	 के	 हो,	 र	 गनिव्य	 के	 हो	 भनने	 प्श्नका	 पनरूिणपवना	
िशे	 पवकास	 र	 समपृद्धका	 बा्ोमा	 अपघ	 बढ्कन	 समभव	 ्ैछन	।	 िाँ्चिली्य	 गठबनधन	 ्यस	
पजममवेारीबा्	 िणू्षिरः	 पवमखु	 ्छ	।	 गठबनधनका	 नाममा	 नीपि	 र	 नेितृवको	 िहलकिमी	
्छो्ेर	 जनआकाङ्कक्षा	 िरूा	 गन्ष	 नसपकने	 सिष्ट	 ्छ	।	 िाम्ो पा्टी जी्नरक्ररा आधारित 
सदुृढ साराशजक सिु्ासशितको लोककलयाणकािी िाजय शनरामाणको प्रा छ । 
मनमोहन	अपधकारीको	 नेितृवमा	सरुु	भएको	 ्यस	अवधारणालाई	 िा्टी	अध्यक्ष	प्धानमनत्ी	
भएका	 सम्यमा	 एउ्ा	 नमनुा	 (मो्ेल)	का	 रूिमा	 पवसिार	 गनषे	 प््यास	 भएको	 पथ्यो	।	 हामी	
त्यसलाई	अ्	ैसदुृढ	र	 व्यवपसथि	गन्ष	्चाहन्छौ	ँ।	नागररक	शारीररक	मानपसक	रूिमा	सबल	
र	सक्षम	भएको	अवसथामा	 राट्रिको	 पवकास	र	समपृद्धमा	्योगिान	गनषे	 र	नागररकलाई	सरुक्षा	
र	संरक्षणको	आवश्यक	िनषे	अवसथामा	राज्यले	त्यो	भपूमका	खलेने	लोककल्याणकारी	राज्य	
पनमा्षणका	िक्षमा	हाम्ो	िा्टी	रहकेो	्छ	।
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‘समदृ्ध	 नेिाल,	 सखुी	 नेिाली’	 आपथ्षक–सामापजक	 पवकासको	 एक	 पवहङ्क गम	 अवधारणा	
हो	।	 जनिाको	 बहुिली्य	 जनवािले	 आतमसाि्क	 गरेका	 उननि	 लोकिापनत्क	 मलू्यिद्धपिका	
माध्यमबा्	 हामी	 त्यसलाई	 हापसल	 गन्ष	 ्चाहन्छौ	ँ।	 ्यस	 अवधारणा	 अनिग्षि	 नागररकहरू	
िणू्षरूिमा	सक्षम	 हुने्छन्क,	 र	 पिनले	सामापजक	मलू्यमा	आधाररि	नागररक	सविनत्िाको	िणू्ष	
प््योग	गनषे्छन्क	।	आफनो	्योग्यिा	 र	अनभुवका	आधारमा	 उतिािनका	काममा	संलगन	भएका	
हुने्छन्क	।	्यसका	लापग	लोकिनत्	शासन	प्णाली	मात्	होइन,	एक	उननि	जीवन	िद्धपि	बनन	ु
आवश्यक	्छ	।	राज्य	र	नागररकका	पब्चको	घपनष्ट	र	आतमी्य	समबनधको	पवकासबा्	हाम्ो	
िा्टी	नेकिा	(एमाले)	लोकिनत्लाई	जीवनमलू्य	िद्धपिका	रूिमा	पवकास	गन्ष	्चाहन्छ	।

समपृद्ध	 नै	 सखुको	आधार	 हो	।	 सखु,	 मानवी्य	 र	 जैपवक	आवश्यकिाको	 सहज	 प्ापति	 हो	।	
समपृद्धपवना	सखुको	िररकलिना	गन्ष	सपकँिनै	।	समपृद्धका	लापग	आपथ्षक	सामापजक	पवकास	
अपनवा्य्ष	सि्ष	हो	।	उतिािक	शपक्को	 पवकासबा्	िीव्र	आपथ्षक	सामापजक	पवकास	समभव	
हुन्छ	।	 पशक्षा,	 सवासथ	 र	 रोजगारीको	 सहज	 उिल्धिाबा्	 नै	 उतिािक	 शपक्को	 िीव्र	
पवकास	 गन्ष	 सपकन्छ	।	 उच्च	 र	 पिगो	 उतिािन	 र	 उतिािकतव	 वपृद्ध,	 आधपुनक	 िवूा्षधार	 र	
सघन	अनिआ्षबद्धिाको	 पवकास,	मानवी्य	िुँजी	 पनमा्षण,	 त्यसको	िणू्ष	 उि्योग	 र	उच्च	िथा	
समिामलूक	रापट्रि्य	आ्य	समपृद्धका	स्ूचक	हुन्क	।	हामी	िीव्र	आपथ्षक	सामापजक	पवकासका	
माध्यमबा्	त्यो	लक््य	हापसल	गन्ष	्चाहन्छौ	।

िवूटी्य	 ज्ान	 पसद्धानिले	 भौपिक	 सखुलाई	 मानवी्य	 सखुपसि	 जो ््क ने	 प््यास	 गिदैआएको	
्छ	।	 मानवी्य	 सखुसँग	 नजोप्एको	 भौपिक	 पवकासले	 समाजलाई	 अनिद््षनद्मा	 धकेल्छ	।	
हाम्ो	 िा्टी	 भौपिक	 पवकासलाई	 सामापजक	 पवकास	 र	 मानवी्य	 सखुसँग	 जो ््कन	 ्चाहन्छ	।	
सखुका	लापग	 िररट्कृि	 िथा	 म्या्षपिि	जीवन,	सभ्य	 र	 न्या्यिणू्ष	 समाज,	 सवसथ	 र	सनिपुलि	
ि्या्षवरणी्य	िद्धपि,	सबल	लोकिनत्,	रापट्रि्य	एकिा	र	सममान	आवश्यक	हुन्छ	।	हाम्ो	िा्टी	
समपृद्धका	माध्यमबा्	िी	सखुका	स्ूचकहरूलाई	हापसल	गन्ष	्चाहन्छ,	िापक	सबै	व्यपक्	िथा	
घरिररवारका	िहु्ँचमा	सखुी	जीवन	िरोस्क	।	आआफनो	जीवनसिर	सबैले	अ्	मापथ	उठाउन	
सकने	 गरी	आपथ्षक	भौपिक	उननपि	 होस्क	।	अपन	आआफनो	 रुप्चको	 िेसा	 व्यवसा्य	अगँालि	ै
भ्यरपहि	र	सरुपक्षि	वािावरणमा	बाँचन	िाउने	अपधकार	सबैका	लापग	सपुनपश्चि	रहोस्क	।	

पवगिमा	हाम्ो	िा्टी	 नेितृवको	सरकारले	्यस	पिशामा	साथ्षक	प््यास	अपघ	बढाएको	 पथ्यो	।	
िा्टीपभत्को	सङ्क गठनातमक	अराजकिा	 र	 िपक्षणिनथी	अवसरवािका	कारणले	 त्यो	 प्पक्र्या	
अवरुद्ध	 भ्यो	।	 जनिाको	 जनािशेलाई	 खपण्ि	 गरी	 मलुकुलाई	 अवसरवािको	 िलिलमा	
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िूवटीय ज्ान जसद्धान्ले भौवतक सुखलाई 

मानवीय सुखजसत जोड्ने प्रयास गददैआएको छ । 

मानवीय सुखसँग नजोपडएको भौवतक ववकासले 

समाजलाई अन्र््फन्द्वमा धकेलछ ।

लैजाने	 कुप््यासलाई	 रोकन	 िाजा	जनािशेमा	जाने	 प््यतन	 गरर्यो	।	 िर	 र््यनत्	 र	 िाउिे्चका	
माध्यमबा्	 उक्	 प््यतनलाई	 असरल	 िारर्यो	।	 लोकिनत्का	 आधारभिू	 मलू्य,	 संसिी्य	
िद्धपि	 र	हामी	आरैले	सथापिि	गरेको	िली्य	प्णालीका	 पवरुद्धमा	िरमािशेका	माध्यमबा्	
जनािशे	प्ाति	सरकार	ह्ाउने	काम	भ्यो	।	अब	हामी	िनुरः	न्याँ	जनािशेका	माध्यमबा्	‘समदृ्ध	
नेिाल,	सखुी	नेिाली’को	रापट्रि्य	आकाङ्कक्षा	िरूा	गनषे	पिशामा	अपघ	बढ्कन	्चाहन्छौ	ँ।	्यसका	
लापग	नीपिगि	नेितृव	गनषे	गरी	प्पिपनपधसभा	र	प्िशेसभामा	बहुमि	प्ाति	हुन	ुआवश्यक	्छ	।	
्यस	 पनवा्ष्चनमा	 हाम्ो	 िा्टीले	 सोही	 उद्शे्य	 प्ापतिका	लापग	 बहुमिसपहिको	 नेितृवका	लापग	
जनिासमक्ष	आरूलाई	प्सििु	गरेको	्छ	।	
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खण्ड– घ

आगामी ५ वर्ष : 
हाम्ा २० ग्ारने्टी
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्््ान्ी गयािेन्ी
पाँर बरमा– एरालेले गछमा !

पशिलो सेसन :
सरृशद्ध अशध्ेिन

िङ्गि :  
नो लङ्गि 

सिुश्त छाना :  
पुगछ सबैको रािना

पढाइ :  
भश्ट्यको जग बसाइ 

शरि शर्ि :  
दि िजाि शल्ि

खेत बािीरा पानी :  
खा्डीरा िैन, स्देिरैं ज्ानी

भूशरगत ताि :  
सिि बजाि

५ लाख िोजगाि :  
नयूनतर जयाला २५ िजाि

स्सथ रशिनाबािी :  
१५ सय बरमाभिी

िारी साराशजक :  
सभय नागरिक

नेपालीलाई रात्र  
नागरिकता

उतपादन स्देिी :  
बजाि श्देिी 

कराइ :  
यु्ाको िोजाइ

पे्रसि–सगुि :  
भइनन शबिारी औरशध बेगि

शरि युशन् :  
५० युशन्

शदनशदनै स्डक श्सताि :  
श्कासका पू्ामाधािको आधाि

नो लाइन :  
से्ा अनलाइन

सरृशद्धसगंको नाता :  
सबैको बैंक खाता

फाइभ जी सञराि:  
आइ्ीरा ररतकाि 

िाम्ो अथमा:  
१०० खबमा
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द््गिका	 पनवा्ष्चनहरूमा	 ्चनुावी	 घोरणाित्का	 रूिमा	 जारी	 गररएका	 िलहरूका	
प्पिबद्धिा	व्यवहारमा	िरूा	भएनन्क	भनने	प्श्न	उठ्क ने	गरेका	्छन्क	।	त्यसैलाई	ध्यानमा	राखी	

्यस	पनवा्ष्चनमा	हाम्ो	िा्टीले	सरकार	गठन	हुिँा	ग्यारेन्ीका	रूिमा	पनमन	पवर्यलाई	लाग	ुगनषे	
प्पिवद्धिा	अपघ	सारेको	्छ	रः	

गयािेन्ी १  सरृशद्धका लाशग नीशतगत ि सिंरनागत सधुाि गनने 
	 समपृद्धको	 अपभ्यानमा	 बाधक	 रहकेा	 नीपिहरूमा	 सधुार	 गररने	 ्छ	।	 अपि	

राजनीपिकरणका	 कारण	 असक्षम	 बनेका	 राज्यका	 पवपभनन	 संसथाहरूलाई	
िनुसईंर्चना	 गरी	 सक्षम	 र	 व्यावसाप्यक	बनाइने	्छ	।	 नागररक	 प्शासनलाई	सक्षम,	
व्यावसाप्यक	 र	 जनिाप्पि	 उत्रिा्यी	 बनाइने	 ्छ	।	 राज्यका	 पनका्यहरूपब्च	
अनिपन्षका्य	 समनव्यको	 प्भावकारी	 व्यवसथा	 गररने	 ्छ	।	 का्य्षसमिािनको	
सपुनपश्चििाका	लापग	प्भावकारी	अनगुमनको	संर्चना	पनमा्षण	गररने	्छ	।	

गयािेन्ी २  िाट्रिशित ि नागरिकशितलाई स्वोपरि िाखी िाजय सञरालन गनने 
	 हाम्ा	 काम	 रापट्रि्य	 गौरव	 बढाउन	 र	 सबै	 नागररकको	 सममानजनक	 जीवनसिर	

हापसल	 गनषे	 का्य्षक्रममा	 केपनद्रि	 हुने्छन्क	।	 सरकार	 गठन	 भएको	 एक	 मपहनापभत्	
नेिाली	 नागररकका	 सनिानले	 नागररकिा	 निाउने	 अवसथा	 अनत्य	 गनषे	 र	 ्छ	
मपहनापभत्	 नागररकिासमबनधी	 समस्या	 हल	 गररने	 ्छ	।	 एक	 वर्षपभत्	 रापट्रि्य	
िरर्च्यित्	पविरण	गररने	्छ	।

गयािेन्ी ३  ‘कोिी भोकै पददैन, भोकले कोिी रददैन’को नीशत कायामान्यन गनने 
	 कृपर	उतिािन	वपृद्ध	 र	आिपूि्षमा	 व्यािक	सधुार	गररने	्छ	।	सबै	िापलकामा	खाद्	

भण्ार	 सथािना	 गररने	 ्छ	।	 सबै	 प्िशेमा	 खाद्	 गणुसिर	 मािन	 िथा	 पनधा्षरण	
प््योगशाला	 सथािना	 गररने	 ्छ	।	 खानपिनका	 बानीमा	 िररवि्षन	 गरी	 सवसथ	 र	
सनिपुलि	 र	 खानाको	 अवधारणा	 व्यािक	 गररने	 ्छ	।	 कामका	 लापग	 खाद्ानन	
िथा	 नगि	 का्य्षक्रमबा्	 प्पिवर्ष	 एक	 लाख	 िररवारलाई	 खाद्सरुक्षा	 पिइने्छ	।	
प्धानमनत्ी	 रोजगार	 का्य्षक्रमबा्	 प्पिवर्ष	 िीन	 लाख	 िररवारलाई	 आ्य	
आज्षनमार्ष ि्क	खाद्सरुक्षा	प्िान	गररने	्छ	।
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गयािेन्ी ४  स्देिी उतपादन ि स्देिी उपभोगका लाशग ‘रेक इन नेपाल’ अशभयान 
सञरालन गनने 

	 सविशेी	 कच्चाििाथ्षमा	 आधाररि	 र	 आ्याि	 प्पिसथािन	 गनषे	 प्कृपिका	 उिभोग्य	
वसिहुरूको	 उतिािनमा	 जो्	 पिइने्छ	।	 सविशेमा	 उतिािन	 हुने	 खाद्वसि,ु	 जतु्ा,	
औरधी,	पसमने्जसिा	वसिहुरूको	उि्योगमा	प्ोतसाहन	गररने	्छ	।	्यसिा	उतिािनलाई	
प्ोतसापहि	गनषे	 गरी	सहकारी	िथा	 पनजी	क्षेत्लाई	कर,	 पवद्िु	महसलु	िथा	ऋणमा	
उि्यकु्	््याज	अनिुान	पिइने्छ	।	भनसार	पन्यमनका	माध्यमबा्	समिे	सविशेी	उद्ोग	
र	उतिािनलाई	संरक्षण	गररने	्छ	।

गयािेन्ी ५  आ्ासश्िीनलाई सिुश्त आ्ास ि रयामाशदत जी्न उपलबध गिाउने 
	 कुनै	 िपन	 नेिाली	 नागररक	 आवासपवहीन	 वा	 स्क	 मानवका	 अवसथामा	 रहन	ु

िनषे	 ्ैछन	।	 जनिा	 आवास	 िथा	 सरुपक्षि	 आवासका	 माध्यमबा्	 आवासको	
अपधकारलाई	 सपुनपश्चि	 गररने	 ्छ	।	 असरुपक्षि	 बसिीलाई	 सरुपक्षि	 सथानमा	
सथानानिरण	गररने	्छ	।	सञ्च्यकोरका	सञ्च्यकिा्ष	िथा	नागररक	लगानी	कोरका	
ब्चिकिा्षलाई	 िी	कोरका	लगानीमा	आवास	सपुवधा	 उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 सबै	
आवासहरू	सरुपक्षि	र	आधारभिू	सपुवधासपहिका	हुने्छन्क	।	

गयािेन्ी ६  सबैका लाशग कार ि शनयशरत कराइको सशुनशचितता गनने 
	 काम,	 रोजगारी	 र	सामापजक	सरुक्षाका	प्बनधबा्	सबैका	लापग	काम	 र	 पन्यपमि	

कमाइ	 सपुनपश्चि	 गररने	 ्छ	।	 रोजगारी	 पसज्षना	 हुने	 क्षेत्मा	 राज्यको	 लगानी	
बढाइने	 ्छ	।	 रोजगारी	 र	 उद्मशीलिाउनमखु	 सवरोजगारीका	 लापग	 पसि,	 िुँजी	 र	
व्यावसाप्यक	िापलम	 पिइने	्छ	।	सरुुआिी	व्यवसा्य	गन्ष	्चापहने	 पबउिुँजी	 (पस्–
मनी)	 सहुपल्यििणू्ष	 ््याजिरमा	 उिल्ध	 गराइने्छ	।	 कामिार	 वा	 श्रपमकको	
न्यनूिम	ज्याला	सपुनपश्चि	गरी	सम्यानकूुल	वपृद्ध	गररने	्छ	।	हरेक	वर्ष	 रोजगारी	 र	
सवरोजगारी	गरी	वापर्षक	५	लाख	रोजगारी	पसज्षना	गररने	्छ	।	

गयािेन्ी ७  ‘पूणमा सा्ि देि ि उद्यरिील शिश्त यु्ा’को नीशत कायामान्यन गनने 
	 आगामी	 िईु ्ष	 वर्षमा	 िशेलाई	 िणू्ष	 साक्षर	 बनाइने	 ्छ	।	 सबै	 िापलकामा	 कमिीमा	

िईुव्ा	प्ापवपधक	धारका	पवद्ाल्य	सञ्चालन	गररने	्छ	।	उच्चपशक्षा	पनपमि	पविशे	
जानिुनषे	 बाध्यकारी	 अवसथाको	 अनत्य	 गररने	 ्छ	।	 िशेका	 सरकारी	 अनिुानबा्	
िोरण	 गररएका	 पवद्ाल्य,	 महापवद्ाल्य	 र	 पवश्पवद्ाल्यलाई	 रोजगारीकेपनद्रि	
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पशक्षामा	जो्	पििँ	ैसिरीकरण	गररने	्छ	।	सबैका	लापग	गणुसिरी्य	पशक्षाको	नीपि	
अवलमबन	गररने	्छ	।

गयािेन्ी ८  ‘शनिोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीशत अशघ बढाउने
	 सबै	 नागररकलाई	 पनरोगी	 रहने	 उिा्य	 अवलमबन	 गन्ष	 स्चिे	 गराइने	 ्छ	।	 सबै	

िापलकामा	 आधारभिू	 सवासथ्य	 सपुवधा	 िऱु्याइने्छ	।	 ६०	 वर्षभनिा	 मापथका	
नागररकका	लापग	उच्च	रक््चाि	र	मधमुहे	रोगको	पनरःशलुक	िरीक्षण	िथा	औरपध	
उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 प्भावकारी	 सवासथ्य	 पबमा	 का्य्षक्रममार्ष ि्क	 नागररकको	
सवासथोि्चार	 सहज	 बनाइने	 ्छ	।	 सबै	 िापलकामा	 आधारभिू	 असििाल	 र	
प्िशेहरूमा	 पवपशष्टीकृि	 असििालको	 व्यवसथा	 गररने	 ्छ	।	 प्सपूि	 सेवासपहि	
मपहला	 सवासथ्यको	 रक्षा	 गररने	 ्छ	 	।	 सबै	 बालबापलकालाई	 िणू्ष	 खोि	 सपुनपश्चि	
गररने	्छ	।	अपधकांश	रोगको	उि्चार	सविशेमा	नै	हुने	प्बनध	गररने	्छ	।

गयािेन्ी ९  स्चछ पानी, सफा ्ाता्िण’को सशुनशचित गनने
	 आगामी	िईु	वर्षपभत्ै	सबै	िररवारमा	पिउनेिानीको	आधारभिू	सपुवधा	िऱु्याइने्छ	।	

सबै	िररवारलाई	मापसक	१०	हजार	पल्रसमम	िानी	पनरःशलुक	उिल्ध	गराइने्छ	।	
रोहरको	वैज्ापनक	व्यवसथािन	गररने	्छ	।

गयािेन्ी १०  ‘सबैलाई शबजुली बत्ी, श्दु्यतबा्ै देिको उननशत’ गनने 
	 िईु	वर्षमा	पवद्िुमा	िहु्ँच	हुने	जनसङ्क ख्या	शि	प्पिशि	िऱु्याइने्छ	सबै	िररवारलाई	

ग्राहसथ	उिभोगका	पनपमि	वरा्ष्याममा	मापसक	५०	्यपुन्	र	पहउँि	्याममा	मापसक	
३०	्यपुन्	 पवद्िु	 पनरःशलुक	उिल्ध	गराइने्छ	।	५	वर्षमा	 पवद्िु	उतिािन	क्षमिा	
६५००	मगेावा्	र	प्पिव्यपक्	पवद्िु	खिि	७००	पकलोवा्	प्पिघण्ा	िऱु्याइने्छ	।	

गयािेन्ी ११  ‘खेत बािीरा पानी, दोबबि िुनछ उबजनी’को रानयतारा अशघ बढाउने
	 आगामी	 िीन	 वर्षमा	 सिह	 िथा	 भपूमगि	 पसँ्चाइबा्	 िराई–मधसेको	 थि	 िीन	

लाख	हके्र	जपमन	पसपञ्चि	गररने	्छ	।	पसँ्चाइलाई	वरा्ष्यामको	पबजलुी	महसलुमा	
५०	प्पिशि	र	 पहउँि्यामको	 पबजलुीमा	२५	प्पिशि	्ुछ्	 पिइने्छ	।	आगामी	िीन	
वर्षमा	सिह	िथा	भपूमगि	पसँ्चाइबा्	िराई–मधसेको	थि	िीन	लाख	हके्र	जपमन	
पसपञ्चि	 गररने	 ्छ	।	 कृपर	आधाररि	 उद्ोगमा	 सङ्कलगन	 हुने	 ्यवुा	 िथा	 वैिपेशक	
रोजगारीबा्	रकषे का	नेिालीहरूलाई	ऋण	िथा	सहुपल्यिका	पसकमहरू	ल्याइने्छ	।	
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कृपर	उिजको	समथ्षन	मलू्य	िोकने	र	कृपर	उिजको	व्यावसाप्यक	उतिािन	किा्षसँग	
अपग्रम	 कृपर	 उिज	 खररि	 सम्ौिा	 गररने	 ्छ	।	 कृपर	 उिजको	 पबमाको	 व्यवसथा	
गररने	्छ	।

गयािेन्ी १२  स्डक पू्ामाधाि ि सलुभ सा म्ाजशनक यातायातको सशुनशचितता गनने
	 हरेक	 पजलला	 सिरमकुामलाई	 रणनीपिक	 स्क	 सञजालमा	 जोप्ने	 ्छ	।	 २	

वर्षपभत्	सबै	िापलकाका	केनद्र	जो ््क ने	िककती	स्क	पनमा्षण	गररने	्छ	।	पनमा्षणाधीन	
रापट्रि्य	राजमाग्ष	 र	 रणनीपिक	स्कहरू	५	वर्षपभत्	समिनन	गररने	्छ	।	भौगोपलक	
पवक्िाले	समभव	नभएका	बाहके	आधा	घण्ापभत्को	िरूीमा	सबै	गाउँबसिीलाई	
स्कको	िहु्ँचमा	िऱु्याइने्छ	।	सथानी्य,	प्िशे	िथा	सङ्क घी्य	सरकारका	सहका्य्षमा	
मखु्य	 सहरी	 क्षेत्मा	 सहज,	 सलुभ	 र	 भरििवो	 साव्षजपनक	 ्यािा्याि	 सेवाको	
प्बनध	 गररने	 ्छ	।	 सहरलाई	 प्िरूणमकु्	 िलु्याउन	 िथा	 हररि	 एवम्क	 नवीकरणी्य	
ऊजा्ष	 प््योगलाई	 बढाउन	 साव्षजपनक	 र	 अन्य	 सबै	 ्यािा्यािमा	 पवद्िुी्य	 सवारी	
साधनलाई	 प्ोतसापहि	 गररने	 ्छ	।	 साव्षजपनक	 ्यािा्याि	 व्यवसथािनमा	 प्पज्ल	
प्णाली	लाग	ुगररने	्छ	।

गयािेन्ी १३  ‘वय्शसथत सििः स्चछ ि िरियाली बसती’को अबधािणा कायामान्यन 
गनने

	 प्मखु	 सहरको	 सौनि्य्षका	 लापग	 पवद्िु	 लाईन,	 ्ेपलरोन	 लाईन,	 खानेिानीका	
िाइि,	िरूसञ्चार	सेवा,	केबल	प्भी	आपिका	िारहरू	भपूमगि	गररने	्छन्क	।	स्ूचना	
प्पवपधका	माध्यमबा्	्चहुाव्	पन्यनत्ण	र	सम्यमा	नै	 पिनको	मम्षि	समभार	गररने	
्छ	।	प्ािपेशक	राजधानीहरूको	गरुु्योजना	बनाई	का्या्षनव्यन	गररने	्छ	।	

गयािेन्ी १४  ‘सिल, सिज सा म्ाजशनक से्ा’को प्रबनध गनने
	 आगामी	िईु	वर्षपभत्मा	सथानी्य	िहका	सबै	प्शासकती्य	भवनको	 पनमा्षण	समिनन	

गररने	 ्छ	।	 प्पज्ल	 नेिाल	 फे्मवक्ष 	 का्या्षनव्यन	 गरी	 सरकारी	 सेवा	 अनलाईन	
प्णालीद्ारा	उिल्ध	गराइने	्छ	।

गयािेन्ी १५  साराशजक सिु्ाको दायिा ि सशु्धा श्सताि गनने
	 गभा्षवसथामा	 िोरण	 र	 सवासथ्य	 िरीक्षण,	 बाल्यावसथामा	 बालसंरक्षण	 अनिुान,	

पवद्ाल्य	उमरेमा	पन:शलुक	पशक्षा	र	पिवा	खाजा,	व्यसक	उमरेमा	कामको	ग्यारेन्ी	
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र	 न्यनूिम	 ज्याला	 िथा	 वदृ्ध	 अवसथामा	 सामापजक	 सरुक्षा	 भत्ाको	 प्बनध	 गरी	
हरेक	 व्यपक्लाई	गभा्षवसथािपेख	वदृ्धावसथासमम	 राज्यद्ारा	सरुक्षा	 पिइने्छ	।	 ज्ेयष्	
नागररक,	 िपलि,	 एकल	 मपहला,	 अिाङ्क गिा	 भएका	 व्यपक्,	 लोिोनमखु	 जापि	
िथा	लपक्षि	वग्ष	र	क्षेत्का	बालबापलका	गरी	िाँ्च	वर्षमा	६०	लाखले	सामापजक	
सरुक्षा	 भत्ा	 िाउने	 ्छन्क	।	 अपधकांश	 श्रपमक	 िथा	 कम्ष्चारी	 सामापजक	 सरुक्षाको	
िा्यरामा	आएका	 हुने्छन्क	।	औि्चाररक	क्षेत्का	सबै	 र	अनौि्चाररक	क्षेत्का	 ७५	
प्पिशि	 श्रपमकहरू	 ्योगिानमा	आधाररि	 सामापजक	सरुक्षाको	 िा्यरामा	 समपे्ने	
्छन्क	।	सविशे	िथा	 पविशेमा,	ज्याला	रोजगारी	िथा	सवरोजगारीमा	रहकेा	सबैलाई	
्योगिानमा	आधाररि	सामापजक	सरुक्षाको	िा्यरामा	समपे्ने	्छ	।	आपथ्षक	बपृद्धका	
आधारमा	सबै	प्कारका	भत्ा	बपृद्ध	गररने	्छ	।	न्यनूिम	ज्याला	मापसक	रु	२५	हजार	
िऱु्याइने्छ	।

गयािेन्ी १६  सबै नागरिकरा श्त्ीय पिुरँ सथाशपत गनने
	 आगामी	 िईु	 वर्षमा	 सबैको	 बैंक	 खािा	 भएको	 हुने्छ	।	 िाँ्च	 वर्षमा	 सबै	 व्यसक	

व्यपक्लाई	कुनै	न	कुनै	््याङ्कक,	सहकारी,	लघपुवत्लगा्यिका	पवत्ी्य	कारोबारमा	
जोप्ने	्छ	।	सबै	साना	 कृरक	िथा	साना	 व्यवसा्यीलाई	लघपुबमा	सेवा	उिल्ध	
हुने्छ	।	 उद्मशीलिामा	 जोप्न	 ्चाहने	 नागररकलाई	 सहुपल्यििणू्ष	 ््याजिरमा	
ऋण	उिल्ध	गराइने	्छ	।	सहकारी	संसथाका	सिस्यहरू	एक	करो्	र	सहकारीबा्	
िरर्चालन	गनषे	ब्चि	रु	१०	खब्ष	िऱु्याइने्छ	।

गयािेन्ी १७  ‘स्सथ रशिना्ािी, सिुश्त रातृत्’को नीशत कायामान्यन गनने
	 सरुपक्षि	 मपहनावारी	का्य्षक्रमका	लापग	 मपहनावारी	 हुने	 उमरे	 समहूका	 िशेपभत्का	

समिणू्ष	 मपहलाका	 लापग	 गणुसिरी्य	 स्यापन्री	 प्या्	 वा	 अन्य	 वैकपलिक	 साधन	
खररिपनपमि	वापर्षक	रु	१	हजार	५	स्य	उिल्ध	गराइने	्छ	।	प्सपूि	हुने	शिप्पिशि	
मपहलाको	 गभा्षवसथाको	 पन्यपमि	 सवासथ्यजाँं्च	 िथा	 िक्ष	 सवासथ्यकमटीको	
सह्योगमा	सवासथ्य	संसथाबा्	प्सपूि	सेवा	सपुनपश्चि	गररने	्छ	।	ग्रामीण	िथा	िगु्षम	
क्षेत्का	जोपखममा	 िरेका	 गभ्षविी	 िथा	सतुकेरी	 मपहलाको	 पनशलुक	आितकालीन	
उद्धार	गन्ष	हवाइ	एमबलेुनस	र	एमबलेुनसको	व्यवसथा	गररने	्छ	।
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गयािेन्ी १८  ससतो, सिज ि भिपदवो सञराि सशु्धाको प्रबनध गनने
	 सबैका	 लापग	 स्ूचना	 िथा	 सञ्चार	 सपुवधा	 ससिो,	 सहज	 र	 भरििवो	 बनाइने	 ्छ	।	

अपप्कल	 राइवर	 पबछ्याउने	 काम	 समिनन	 गरी	 स्ूचना	 प्पवपधमा	 राइभ–जी	
प्पवपधको	सपुवधा	उिल्ध	गराइने	्छ	।	पवद्ाल्य,	असििाल,	सरकारी	का्या्षल्य,	
पवत्ी्य	संसथा,	सपिङ्क 	कमपलेकसलगा्यि	साव्षजपनक	सेवा	प्वाह	 हुने	साव्षजपनक	
सथलहरूमा	ब्ो्््यान्	इन्रने्	सपुवधा	पनशलुक	गररने	्छ	।	कृपरका्य्ष,	बजार	मलू्य	
स्ूचना,	 रोजगारीका	अवसर,	 राज्यले	 पिने	 सहुपल्यि	 िथा	 सपुवधा,	 जनसवासथ्य,	
मौसम	िथा	पविि्क	समबनधी	जानकारी	पन्यपमिरूिमा	मोबाइल	एिमार्ष ि	उिल्ध	
गराइने	 ्छ	।	 नागररक	 सरुक्षाका	 लापग	 सहरी	 स्क	 िथा	 साव्षजपनक	 सथलमा	
पसपसक्यामरेा	ज्ान	गररने	्छ	।

गयािेन्ी १९  ‘सभय सराजः रयामाशदत नागरिक’को नीशत कायामान्यन गनने
	 बालबापलकामापथको	 िवु्य्षवहार,	 मपहला	 पहसंा,	 मानव	 बे्चपबखन,	 बलातकार,	

घरा्यसी	 लेनिनेमा	 पम्र	 ््याजी	 शोरण,	 बँधवुा	 श्रम,	 ्ुछवा्ूछि,	 गणु्ागिटी,	 लाग	ु
ििाथ्ष	 िवु्य्षसन,	 ्छाउि्ी,	 िाइजो	 िथा	 पिलक	 प्था	आपि	 सामापजक	 पवकृपि	 र	
शोरणका	सबै	पकपसमको	सारभिू	रूिमा	अनत्य	गरी	सभ्य	समाजको	पनमा्षण	गररने	
्छ	।	

गयािेन्ी २०  प्रशतवयशति आय दोबबि गनने
	 कृपरको	व्यवसा्यीकरण	गररने	्छ	।	साना,	म्ौला	िथा	ठुला	उद्ोगको	पवसिारबा्	

रापट्रि्य	आ्यमा	उललेख्य	वपृद्ध	गररने	्छ	।	ि्य्ष्नमा	आधाररि	सेवा	क्षेत्को	पवसिार	
गररने	्छ	।	 नेिाल	भ्रमण	गनषे	 पविशेी	 ि्य्ष्कको	सङ्क ख्या	 ५	 वर्षपभत्	वापर्षक	 २५	
लाख	िऱु्याइने्छ	।	कुल	गाह्षसथ	उतिािन	(पजप्िी)	लाई	आगामी	िाँ्च	वर्षपभत्	रू.	
१००	खब्ष	िऱु्याइने्छ	।	नेिालीको	औसि	प्पिव्यपक्	आमिानी	रु	३	लाख	(२४००	
अमरेरकती	्लर)	िऱु्याइने्छ	।
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खण्ड– ङ

सुशासन, ववकास, समृद्द्ध  
र समानिाका लाद्ग  

५ वरषे नीति िथा प्ाथद्मकिा

एमालेका ५ वर्षे 

नीति िथा प्ाथतमकिा

राद्ट्रि य द्ितको रक्ा र सम्धिद्धन ः
 स्ाद्यत्, सुशासन र द््कासको प्र्धिद्धन

सुशासन

तवकास

समृद्धि

समानिा
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आदिणीय शददीबशिनी तथा दाजुभाइिरू !
्यहाँहरूको	अमलू्य	 मि,	 साथ,	 सह्योग	 र	 समथ्षनबा्	 नेकिा	 (एमाले)	 ले	 जनिाको	 त्याग,	
बपलिान	 र	 सङ्क घर्षबा्	 प्ाति	 रापट्रि्य	 उिलप्धहरूको	 रक्षा	 गनषे्छ	।	 पवकास	 पनमा्षण	 र	
सशुासनका	लापग	सरुु	गररएका	का्य्षहरू	समिनन	गनषे्छ	।	जनअिेक्षा	बमोपजमका	न्याँ	्योजना	
का्या्षनव्यन	गनषे,	िशेलाई	समदृ्ध	बनाउने	र	नेिालीलाई	सखुी	बनाउने	्छ	।	्यसका	लापग	नेकिा	
(एमाले)	सँग	िशेभक्,	लोकिापनत्क	र	पवकासको	पभजन	भएको	आतमपवश्ासी	नेितृव	्छ	।

एमालेसँग	 ५	 वर्षपभत्	 समिनन	 गनषे,	 १०	 वर्षपभत्	 का्या्षनव्यनमा	 ल्याउने	 र	 २०	 वर्षपभत्	
िशेलाई	 पवकपसि	 बनाउन	 का्या्षनव्यन	 गररने	 नीपि,	 ्योजना	 र	 का्य्षक्रम	 ि्यारी	 अवसथामा	
्छन्क	।	 सरकारको	 नेितृवका	 लापग	 जनािशे	 िाउनासाथ	 ्यसलाई	 का्या्षनव्यनमा	 लपगने	 ्छ	।	
आगामी	५	वर्षपभत्को	का्य्षपिशा,	नीपि	र	समिनन	गनषे	प्मखु	का्य्षक्रमहरू	उललेख	गररएको	
्यो	घोरणाित्का	साथ	नेकिा	(एमाले)	अमलू्य	मिको	अिेक्षासपहि	्यहाँहरूको	घर	आगँनमा	
आएको	्छ	।

१ िाम्ो रूल रनत्रः बशलयो िाशट्रियता ि सदुृढ लोकतनत्र
•	 नेकिा	 (एमाले)	 राट्रि,	 रापट्रि्यिा,	साव्षभौमसत्ा,	भौगोपलक	अखण्िा	 र	 रापट्रि्य	

एकिाप्पि	 स्चिे	 ्छ,	 प्पिबद्ध	 ्छ	 र	 संवेिनशील	 ्छ	।	 ्यसले	 न्या्य,	 समानिा,	
सद्ाव,	 समपृद्ध	 र	 गौरवका	 माध्यमबा्	 रापट्रि्य	 एकिालाई	 सदृढ	 र	 मजबिु	
बनाउने्छ	।	मतै्ीभाव,	सपक्र्यिा	र	एकिालाई	नेिालको	रापट्रि्य	नीपि	र	समाजको	
मलू	्चररत्का	रूिमा	पवकास	गनषे्छ	।

•	 नेिाली	 जनिाको	 त्याग,	 बपलिान	 र	 कष्टिणू्ष	 लामो	 सङ्क घर्षबा्	 प्ाति	 सङ्क घी्य	
लोकिापनत्क	 गणिनत्को	 रक्षा,	 सदुृढीकरण	 र	 सही	 प््योगमा	 नेकिा	 (एमाले)	
अप्ग	 ्छ	।	 नेकिा	 (एमाले)	 ले	 िररिणू्ष	 लोकिनत्	 (कपमप्ह्यापनसभ	 ्ेमोक््यासी)	
को	िक्षिोरण	गि्ष्छ	।	सबैलाई	समान	अपधकार,	अवसरमा	सबैको	समान	िहु्ँच,	
सबैमा	समानिाको	प्त्याभपूि,	सबैलाई	सामापजक	न्या्य	एवम्क	सरुक्षा	र	सममानको	
सपुनपश्चििाको	िक्षमा	एमाले	रहन्छ	।	

•	 नेकिा	 (एमाले)	 सवच्छ,	 पनट्िक्ष,	 धाँधलीरपहि,	 प्पिसिधा्षतमक,	 बहुिली्य	
गणिनत्ातमक	 राजनीपिक	 प्णालीमा	 पवश्ास	 गि्ष्छ	 र	 ्यो	 मौपलक	 हक,	 शपक्	
िथृककतीकरण,	 सनिलुन	 र	 पन्यनत्ण,	 सविनत्	 न्या्याल्य,	 मानव	 अपधकारप्पि	
प्पिबद्ध	्छ	।	 पभनन	मिलाई	 सवीकार	 गनषे,	सहअपसितवलाई	सममान	गनषे,	 सवच्छ	
प्पिसिधा्षको	 अवसर	 पिने,	 सबैलाई	 काननु	 प्ित्	 सथानको	 सपुनपश्चििा	 पिने	 र	
साव्षभौम	जनिाको	पनण्ष्यलाई	सववोिरर	मानने	लोकिनत्मा	्यो	िा्टी	पवश्ास	गि्ष्छ	।	
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नेकिा	 (एमाले)	 सवसथ	 प्पिसिधा्षलाई	 शत्िुा	 ठानिनै,	 पनरधे	 र	 अपधना्यकवाि	
किापि	मानिनै	।	

•	 जसरी	हामीले	संपवधान	 पनमा्षणमा	महत्विणू्ष	्योगिान	गऱ्यौ,ँ	 नेिाल	र	 नेिालीको	
पहिलाई	 केनद्रमा	 राखरे	 संपवधानका	 व्यवसथाहरूको	 प्भावकारी	 का्या्षनव्यनमा	
िपन	हामी	दृढ	्छौ	ँ।

•	 संपवधानले	 िररकलिना	 गरेअनसुार	 प्िशेलाई	 पवकास	 पनमा्षणको	 सहजकिा्ष	
बनाइने्छ,	सथानी्य	िहलाई	सेवा	प्वाहको	केनद्र	बनाइने	्छ,	र	्यसको	स्ोि	साधन	
िरर्चालनलगा्यि	व्यवसथािकती्य	क्षमिाको	पवकास	गररने	्छ	।

•	 िउेवा	 नेितृवको	 सत्ाधारी	 गठबनधनले	 संपवधान	 का्या्षनव्यनको	 ्यात्ालाई	
बारमबार	 अवरुद्ध	 बनाएको	 ्छ	।	 सत्ासवाथ्षका	 लापग	 रापट्रि्य	 िथा	 अनिरा्षपट्रि्य	
लजजा	 हुने	 गरी	 संवैधापनक	 पनका्यलगा्यिका	 सरकारका	 प्मखु	 अङ्क गहरूको	
्चरम	 िरुुि्योग	 गरेको	 ्छ	।	 संपवधान	 मात्	 होइन,	 राट्रिलाई	 असरल	 बनाउने	
र ््क्यनत्	गरेको	्छ	।	नेकिा	(एमाले)	ले	्यसिो	अवरोध	ह्ाई	नेिालीको	आकाङ्कक्षा	
र	 भावनाअनसुार	 संपवधानको	 का्या्षनव्यनलाई	 अ्	 प्भावकारी	 बनाउने	 ्छ	।	
संपवधानवािको	अभ्यास	गिा्ष	नेकिा	(एमाले)	सिासव्षिा	नेिाली	जनिाको	िक्षमा	
उपभने्छ	।

•	 रापट्रि्यिा,	 रापट्रि्य	 सरुक्षा,	 लोकिनत्,	 शासनप्णाली,	 िरराट्रि	 समबनध,	 सशुासन,	
पवकास	 पनमा्षण	 र	 समपृद्धलगा्यिका	 राट्रिका	 आधारभिू	 पवर्यहरूमा	 नेकिा	
(एमाले)	 ले	 रापट्रि्य	 सहमपि	 पनमा्षण	 गरी	 रापट्रि्य	 सामथ्य्ष	 वपृद्ध	 गनषे्छ,	 रापट्रि्य	
सथाप्यतव	का्यम	गनषे्छ	।

२ शदगो आशथमाक श्कासः उचर आशथमाक ्शृद्धदि
•	 उच्च	आपथ्षक	 वपृद्धिर	 हापसल	 गनषे,	आपथ्षक	 सथाप्यतव	 का्यम	 गनषे	 र	आपथ्षक	

सरलिाको	न्या्योप्चि	पहससेिारी	सपुनपश्चि	गरी	समिामलूक	न्या्यिणू्ष	समाजको	
सदुृढ	 आधार	 ि्यार	 गरी	 नेिाली	 अथ्षव्यवसथालाई	 समाजवािउनमखु	 बनाइने	
्छ	।	 ्यस	 प्पक्र्यामा	 समाजका	 सबै	 वग्ष	 र	 िपकाका	 समहूको	 सहभापगिा	 गराई	
‘पवकासको	समावेशी	मो्ेल’को	का्या्षनव्यन	गररने	्छ	।	

•	 प्ारमभमा	 साि	 प्पिशिको	आपथ्षक	 वपृद्धिर	 हापसल	 गिदै	आगामी	 िाँ्च	 वर्षपभत्	
आपथ्षक	 वपृद्धिर	 उच्च	 बनाउँि	ै ्यसलाई	 िईु	 अङ्ककमा	 िऱु्याइने्छ	।	 नेिाली	
अथ्षिनत्लाई	पवश्को	उि्यीमान	अथ्षिनत्	बनाइने	्छ	।
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•	 प्रािम्भमा ७ प्रवतशतको आर््फक वृद्द्धदि हाजसल गददै आगामी ५ 
वष्फरभत्र आर््फक वृद्द्धदि उच्च बनाउँदै यसलाई दईु अङ्कमा िुऱयाइने 
छ । नेिाली अ््फतन्त्रलाई ववश्वको उदयीमान अ््फतन्त्र बनाइने छ ।

•	 हालको करिव रू. ४८ खब्फको कुल गाह्फस् उत्ादन (जजपडिी) 
लाई आगामी िछाँच वष्फरभत्र रू. १०० खब्फ िुऱयाइने छ । िछाँच वष्फरभत्र 
नेिालीको औसत प्रवतव्यगति आम्ानी अमेरिकी डलि २ हजाि ४ 
सय िुऱयाइने छ ।

•	 उद्ोग व्यवसाय दतजाका लागगसुरुकै ववन्ुबाट सबै प्रकािका 
स्ीकृवतहरू उिलब्ध हुने सुवनजचितता गरिने छ ः

	» वनवेदन ििेको ७ ददनरभत्र स्ीकृवत ददने, 

	» स्ीकृवत ददन नसपकने भए कािण खोली स्ीकृत नहुने 
जानकािी ददने, 

	» स्ीकृत गन्फ समय लाग्ने भए के कािणले कवत समय लाग्ने हो सो 
खुलाई जानकािी ददने, 

	» यसिी वनधजारित समयरभत्र स्ीकृवत नददने कम्फचािीलाई सजाय 
समेत गनने कानुनी व्यवस्ा ल्ाइने,

	» दतजा ि सेवा सुववधामा हुने पढलासुस्ती, अनुचचत काय्फ त्ा 
भ्रट्ाचाि अन्त्य गरिने ।
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•	 हालको	कररव	रू.	 ४८	खब्षको	 कुल	 गाह्षसथ	 उतिािन	 (जी्ीिी)	 लाई	आगामी	
िाँ्च	 वर्षपभत्	 रू.	 १००	 खब्ष	 िऱु्याइने्छ	।	 िाँ्च	 वर्षपभत्	 नेिालीको	 औसि	
प्पिव्यपक्	आमिानी	अमरेरकती	्लर	२	हजार	४	स्य	िऱु्याइने्छ	।

•	 कृपर	 िथा	 वन,	 उद्ोग,	 ि्य्ष्न,	 ऊजा्ष,	 स्ूचना	 प्पवपध	 र	 भौपिक	 िवूा्षधारलाई	
आपथ्षक	वपृद्धको	प्मखु	संवाहकका	रूिमा	पवकास	गररने	्छ	।

•	 साव्षजपनक,	सहकारी,	पनजी	लगा्यिका	सबै	माध्यमबा्	आपथ्षक	वपृद्धका	प्मखु	
संवाहक	क्षेत्मा	लगानी	गरी	रापट्रि्य	उतिािन	वपृद्ध	गररने	्छ	।	रापट्रि्य	ब्चि	वपृद्ध	
गरी	 लगानीको	 िा्यरा	 पवसिार	 गनषे	 र	 सथाप्यतवसपहिको	 सदुृढ	अथ्षिनत्	 पनमा्षण	
गररने	्छ	।

•	 पनजीक्षेत्लाई	उतिािन,	उद्ोग	र	सेवा	क्षेत्मा	व्यािक	लगानी	गनषे,	रोजगारी	पसज्षना	
गनषे	र	उतिािन	बढाउने	भपूमकामा	प्ोतसापहि	गररने	्छ	।	कृपरको	आधपुनकतीकरण,	
व्यवसा्यीकरण	र	उद्मशीलिा	पवकासमा	सहकारी	क्षेत्लाई	िरर्चालन	गररने	्छ	।	
आम	नेिालीलाई	उिल्ध	गराउनिुनषे	सवासथ्य,	पशक्षा,	सरुक्षा,	सामापजक	संरक्षण,	
ठुला	 िवूा्षधार	 पनमा्षणलगा्यिका	 क्षेत्मा	 प्ाथपमकिाका	 साथ	 राज्यको	 लगानी	
केपनद्रि	गररने	्छ	।	

•	 प्ाकृपिक	 स्ोि,	 साधन,	 िुँजी,	 जनशपक्	 र	 प्पवपधको	 िणू्ष	 िरर्चालन	 गरी	 कुल	
गाह्षसथ्य	उतिािन	बढाउने	रापट्रि्य	अपभ्यानमा	सािै	प्िशे	र	सबै	सथानी्य	िहको	
उतसाहजनक	सहभापगिा	सपुनपश्चि	गररने	्छ	।	कुल	गाह्षसथ	उतिािनमा	प्िशेहरूको	
्योगिानमा	रहकेो	असनिलुन	घ्ाउने	नीपि	अबलमबन	गररने	्छ	।

३ भूशरको ्ैज्ाशनक वय्सथापन ः प्रकृशत सिं्ण, आधुशनक कृशर ि समपनन 
शकसान
•	 भपूमको	 प्कृपि,	 सवरूि	 र	 संभावनाका	 आधारमा	 भपूमको	 उि्योग	 गररने	 ्छ	।	

पनमा्षण	 भइसकेका	 संर्चनाहरूको	 समभव	 भएसममको	 सधुार	 िथा	 उि्यकु्	
पवकलिको	्योजनासपहि	भ–ूउि्योग	नीपि	िथा	काननुको	का्या्षनव्यन	गररने	्छ	।

•	 कृपर	 भपूमको	 खण्ीकरण	 र	 अपिक्रमण	 रोपकने	 ्छ	।	 भपूम	 बैंक	 सथािना	 गररने	
्छ	।	 साव्षजपनक	 जगगामापथको	 अपिक्रमण	 रोपकने	 ्छ	।	 सरकारी	 जपमनमापथको	
अपिक्रमण	ह्ाइने	्छ	।	

•	 आगामी	 िईु	 वर्षपभत्	 सकुुमबासी,	 मकु्	 हपल्या,	 मकु्	 कम्ैया,	 अव्यवपसथि	
बसोबासीको	समस्या	समाधान	गररने	्छ	।	भपूम	व्यवसथाको	आधारभिू	संर्चनाका	
अनिपन्षपहि	समस्याहरूलाई	समाधान	गन्ष	‘रापट्रि्य	भपूम	आ्योग’	गठन	गररने	्छ	।
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•	 कृपष त्ा वन, उद्ोग, िय्फटन, ऊजजा, सूचना प्रववरध ि भौवतक िूवजाधािलाई 
आर््फक वृद्द्धको प्रमुख संवाहकका रूिमा ववकास गरिने छ । 

•	 साव्फजवनक, सहकािी, वनजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर््फक वृद्द्धका 
प्रमुख संवाहक क्ेत्रमा लगानी गिी िापट्रि य उत्ादन वृद्द्ध गरिने छ । िापट्रि य 
बचत वृद्द्ध गिी लगानीको दायिा ववस्ताि गनने ि स्ागयत्वसदहतको सुदृढ 
अ््फतन्त्र वनमजाण गरिने छ ।

•	 वनजी क्ेत्रलाई उत्ादन, उद्ोग ि सेवा क्ेत्रमा व्यािक लगानी गनने, 
िोजगािी जसज्फना गनने ि उत्ादन बढाउने भूवमकामा प्रोत्ादहत गरिने छ । 
कृपषको आधुवनकीकिण, व्यवसायीकिण ि उद्मशीलता ववकासमा 
सहकािी क्ेत्रलाई िरिचालन गरिने छ । आम नेिालीलाई उिलब्ध 
गिाउनु िनने स्ास्थ्य, जशक्ा, सुिक्ा, सामाजजक संिक्ण, ठुला िूवजाधाि 
वनमजाणलगायतका क्ेत्रमा प्रा्वमकताका सा् िाज्यको लगानी केन्द्रित 
गरिने छ । 

•	 प्राकृवतक स्ोत, साधन, िुँजी, जनशगति ि प्रववरधको िूण्फ िरिचालन गिी 
कुल गाह्फस्थ्य उत्ादन बढाउने िापट्रि य अरभयानमा सातै प्रदेश  ि सबै 
स्ानीय तहको उत्ाहजनक सहभागगता सुवनजचित गरिने छ । कुल 
गाह्फस्थ्य उत्ादनमा प्रदेशहरूको योगदानमा िहेको असन्ुलन िटाउने 
नीवत अबलम्न गरिने छ ।

•	 कृपषलाई नेिाली अ््फतन्त्रको मेरूदण्का रूिमा ववकास गरिने छ । 
कृपष िेसालाई मयजाददत िेसाको रूिमा ववकास गरिने छ । उत्ादन 
लागतमा उचचत नारासदहतको सम््फन मूल् तोक्े ि उत्ादनकतजासँग 
कृपष उिज खरिद सम्ौता गरिने छ । 

•	 कृपष क्ेत्रको लगानीलाई दोब्बि बनाइने छ । कृपष क्ेत्रको 
आधुवनकीकिण, व्यवसायीकिण ि यान्त्रीकिणको अरभयान 
देशव्यािीरूिमा सञ्ालन गिी कृपषक्ेत्रको रूिान्िण गरिने छ  ।
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•	 कृपरलाई	नेिाली	अथ्षिनत्को	मरेूिण्का	रूिमा	पवकास	गररने	्छ	।	कृपर	िेसालाई	
म्या्षपिि	 िेसाको	 रूिमा	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	 आगामी	 िाँ्च	 वर्षपभत्	 नेिाललाई	
खाद्	िथा	िोरण	सरुपक्षि	गरी	भोकमरीमकु्	िशे	बनाइने	्छ	।	 कृपरलाई	आपथ्षक	
वपृद्ध,	रोजगारी	पसज्षना,	गररबी	पनवारण,	औद्ोगीकरण	र	वैिपेशक	मदु्रा	आज्षनको	
माध्यमका	रूिमा	पवकास	गररने	्छ	।

•	 कृरकलाई	सम्यम	ैसिुथ	मलू्यमा	मल	र	उननि	बीउ	उिल्ध	गराइने	्छ	।	पसँ्चाइ	
सपुवधा	 उिल्ध	 गराउनका	 साथै	 कृपर	 प्ापवपधक	 सेवा	 खिेबारी,	 रम्षमा	 नै	
िऱु्याइने्छ	।	 सबै	 कृपर्योग्य	 जमीनको	 मा्ो	 जाँ्च	 गरी	 मा्ोको	 उब्षरा	 शपक्मा	
गणुातमक	 सधुार	 गररने	 ्छ	।	 कती्नाशक	 औरपध	 र	 बाली	 संरक्षणका	 सेवाको	
अभाव	हुन	पिइने्ैछन	।	कृपर	औजार	र	उिकरण	सविशे	म	ैउतिािन	गरी	उिल्ध	
गराइने	्छ	।	सबै	 सथानी्य	िहमा	कोल्स्ोरेज	 र	गोिाम	सपुवधा	उिल्ध	गराइने	
्छ	।	गोिाममा	रापखएका	कृपर	उिजका	आधारमा	ऋण	पलन	िाउने	व्यवसथा	गनषे,	
हानी	 नोकसानी	 हुनबा्	 ब्चाउन	 पबमाको	 व्यवसथासपहि	 पनपश्चि	 अनिुानसमिे	
पिइने्छ	।	उतिािन	लागिमा	उप्चि	नारासपहिको	समथ्षन	मलू्य	िोकने	र	उतिािन	
किा्षसँग	कृपर	उिज	खररि	सम्ौिा	गररने	्छ	।

•	 कृपर	क्षेत्को	लगानीलाई	 िो्बर	बनाइने	्छ	।	 प्मखु	खाद्	बालीहरू	धान,	 मकै,	
गहु,ँ	रािर,	 िरकारी	 र	रलरूल	िथा	 िधू,	अण्ा,	 मास,ु	 मा्छा	 र	 िश–ुिन्छीका	
उतिािनमा	नेिाललाई	आतमपनभ्षर	बनाइने	्छ	।	नेिाली	कृपर	उतिािनको	पनकासी	
वपृद्ध	गिदै	कृरकको	हालको	आमिानीलाई	कमिीमा	िो्बर	बनाइने	्छ	।	

•	 उतिािन	र	उतिािकतव	वपृद्ध	गरी	कृपर	उतिािनमा	आतमपनभ्षर	हुने,	कृरकको	आ्य	
र	जीवनसिरमा	सधुार	ल्याउने	र	पनकासी	वपृद्ध	गनषे	उद्शे्यका	साथ	अपघ	बढाइएको	
प्धानमनत्ी	 कृपर	 आधपुनकतीकरण	 िरर्योजनाको	 प्भावकारी	 का्या्षनव्यन	 गररने	
्छ	।	 कृपर	 क्षेत्को	 आधपुनकतीकरण,	 व्यवसा्यीकरण	 र	 ्यानत्ीकरणको	 अपभ्यान	
िशेव्यािीरूिमा	सञ्चालन	गरी	कृपरक्षेत्को	रूिानिरण	गररने	्छ	।

•	 पसँ्चाइ	 सपुवधा	 बढाउने,	 आधपुनक	 प्पवपधको	 प््योगलाई	 पवसिार	 गनषे,	
व्यावसाप्यक,	 सामपूहक,	 सहकारी	 र	 करार	 खिेीमा	 ्यवुा	 िथा	 व्यावसाप्यक	
कृरकलाई	 प्ोतसाहन	 गररने	 ्छ	।	 बाली	 लगाउँिा	 खिेबारी,	 कानला	 र	 प्ल	 सबै	
जपमनको	 समपु्चि	 उि्योग	 हुनेगरी	 बहुखिेी	 प्णालीिर्ष 	 कृरकलाई	 आकपर्षि	
गररने	्छ	।

•	 अगा्षपनक	 खिेीको	 पवसिार	 र	 व्यवसा्यीकरण	 गरी	 ठुलो	 िररमाणमा	 उतिािन	
गन्ष	 ‘अगा्षपनक	 कृपर	 का्य्षक्रम’	 सञ्चालन	 गररने	 ्छ	।	 कृरक	 िथा	 ्यवुा	
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व्यवसा्यीहरूलाई	 अगा्षपनक	 वसि	ु उतिािन	 गन्ष	 प्ोतसाहनका	 ्योजनाहरू	
ल्याइने्छ	।	 अगा्षपनक	 वसिकुो	 पन्या्षिलाई	 प्ाथपमकिा	 पिने,	 अगा्षपनक	 खिेीका	
रम्षसँगै	 इको	 ्ुररजम	 समिेको	 प्वद्ध्षन	 गरी	 कृरकको	 आ्य	 वपृद्ध	 गन्ष	 थि	
सह्योगका	का्य्षक्रम	ल्याइने्छ	।	

•	 उच्च	 िहा्ी	 क्षेत्मा	 ्याक,	 ्चौरँी,	 भे ँ् ा,	 च्याङ्क ग्रा,	 मध्यिहा्,	 उित्यका	 िथा	
िराई	 मधसेमा	 गाई,	 भैसँी,	 भे ँ् ा,	 बाख्ा,	 बङ्क गरु,	 कुखरुा,	 अपसरि्चलगा्यिका	
िशिुन्छी	िालनका	लापग	 कृरक	िथा	्यवुा	उद्मीहरूलाई	सहुपल्यि	िरमा	ऋण	
र	प्पवपध	उिल्ध	गराइने	्छ	।	्यसिा	उतिािनको	बजार	प्वद्ध्षन	गररने	्छ	।	व्ा–
व्ामा	 नगिबेाली,	 िरकारी,	रलरूल,	जप्बु् ी	खिेीका	रम्षहरू,	 मौरीिालन	 र	
मा्छािालनका	 रम्षहरू	 सञ्चालन	 गन्ष	 कृरक	 िथा	 ्यवुा	 व्यवसा्यीलाई	 ऋण	 र	
प्पवपध	उिल्ध	गराइने	्छ	।	

•	 कसिरुी,	 बँिले,	 कापलजजसिा	 वन्यजनि	ु िथा	 िन्छीहरूको	 व्यावसाप्यक	
उतिािनको	संभावना	खोजी	गरी	अपघ	बढाइने	्छ	।

•	 वनक्षेत्मा	 वन	 िैिावारका	 साथै	 कृपर	 वन,	 मसला,	 रलरूल	 िथा	
िरकारीलगा्यिका	 नगिबेालीहरूको	 खिेी	 गनषे	 अपभ्यान	 सञ्चालन	 गररने	 ्छ	।	
कृपर	रम्षहरू	कलस्रमा	 पवकास	गन्ष	प्ोतसाहन	गररने	्छ	 र	िी	 सथानमा	 पवद्िु	 र	
स्कको	िहु्ँच	िऱु्याइने्छ	।

•	 िाँ्च	वर्षपभत्	 रासा्यपनक	मल	कारखाना	 सथािना	गररने	्छ	।	 प्ाङ्क गाररक	मलको	
उतिािन	र	प््योगलाई	प्ोतसाहन	गन्ष	र	त्यसबा्	उतिािन	हुने	 ग्यास	एवं	पवद्िुको	
प््योगका	 लापग	 सहुपल्यिका	 िररका	 (पसकम)	 उि्योगमा	 ल्याइने्छ	।	 मा्ोको	
सवासथ्य	 पबग्रन	 नपिन	 र	 पबग्रेको	 मा्ोको	 सवासथ्य	 सधुारका	 लापग	 का्य्षक्रम	
सञ्चालन	गररने	्छ	।

४ कृशर भूशररा पानीः शसरँाइरा लगानी
•	 सबै	 कृपर्योग्य	 भपूममा	 पसँ्चाइ	 सपुवधा	 िऱु्याइने्छ	।	 िाल,	 िोखरी	 र	 भपूमको	

सिहमा	 िानीको	 सिर	 िल	 जान	 नपिने	 िथा	 न्याँ	 प्पवपधमा	 आधाररि	 पसँ्चाइ	
प्णाली	समिेको	अपधकापधक	उि्योग	गररने	्छ	।	नहर	िथा	कुलोमार्ष ि्क	वर्षभरर	
पसँ्चाइ	 सपुवधा	 उिल्ध	 गराउन	भौगोपलक	अवसथाले	असमभव	भएका	क्षेत्मा	
िानीको	प््योग	नै	नगरी	वा	कम	िानी	प््योग	गरी	खिेी	गन्ष	सपकने	पबउ	र	प्पवपधको	
प््योग	गररने	्छ	।	
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•	 आगामी	 िाँ्च	 वर्षपभत्	 पनमा्षणाधीन	 ठुला	 बहुउद्शे्यी्य	 पसँ्चाइ	आ्योजना,	 निी	
्ाइभस्षन	 पसँ्चाइ	 आ्योजना,	 उित्यका	 िथा	 ्ार	 पसँ्चाइ	 आ्योजना,	 भपूमगि	
स्यालो	िथा	प्ि	 ््क्यबुवेल	आ्योजनाहरू	समिनन	गररने	्छ	।

५ सिकािीबा् वय्साय प्र्द्धमानः नागरिकको आशथमाक उननयन
•	 नेिालका	सबै	िररवारलाई	सहकारीमा	आबद्ध	हुन	प्ोतसाहन	गररने	्छ	।	सहकारी	

संसथाहरूको	क्षमिा	पवकासमा	राज्यले	सह्योग	गनषे्छ	।	
•	 सबै	 साना	 उतिािकहरूलाई	 सहकारी	 संसथामा	 आवद्ध	 हुन	 ्ेवा	 िऱु्याइने्छ	।	

्छररएका	 उतिािनहरूलाई	 एकतीकृि	 गिदै	 व्यावसाप्यक	 रूिमा	 अगाप्	 बढाइने	
्छ	।	 न्यनू	आ्य	भएका	 िररवारलाई	सहकारीका	माध्यमबा्	आपथ्षक	 पवकासका	
काममा	 संलगन	 गनषे	 र	 बेरोजगारहरूलाई	 उतिािक	 सहकारीमा	 आबद्ध	 गरी	
सवरोजगार	र	आतमपनभ्षर	बनाइने	्छ	।	

•	 सबै	 सहकारीलाई	 सहकारी	 पबमा	 व्यवसथामा	आबद्ध	 गररने	 ्छ	।	 सहकारी	 ऋण	
स्ूचना,	िरलिा	व्यवसथािन	िथा	कारोवार	पकल्यररंगको	व्यवसथा	गररने	्छ	।	

•	 ब्चि	 िथा	 ऋण	 सहकारीलाई	 उतिािनमलूक	 क्षेत्	 िथा	 रापट्रि्यरूिमा	 ठुला	
आ्योजनामा	 समिे	 िँजुी	 िरर्चालन	 गन्ष	 पमलने	 काननुी	 व्यवसथा	 पमलाउँि	ै
प्ोतसापहि	गररने	्छ	।	

•	 पवत्ी्य	 कारोबारको	 पन्यपमि	 अनगुमन	 समिे	 गिदै	 सङ्कक्	 िरेका	 बेला	
सहकारीलाई	राज्यले	संरक्षण	गनषे	अवसथा	पमलाईने	्छ	।	

६ औद्योगीकिण राफमा त ्अथमातनत्रको रूपानतिण
•	 औद्ोगीकरणको	 जग	 बपल्यो	 बनाउन	 सबै	 प््यासहरू	 एकतीकृि	 गरी	 अनकूुल	

औद्ोपगक	वािावरण	पनमा्षण	गररने	्छ	।	औद्ोपगक	पवकासका	लापग	आवश्यक	
प्मखु	िवूा्षधारहरू	ि्यार	गररने	्छ	।	 कृपरमा	आधाररि	उद्ोग,	प्ाकृपिक	स्ोिमा	
आधाररि	उद्ोग	 र	ज्ान	िथा	उच्च	प्पवपधमा	आधाररि	उद्ोगको	िीव्र	 पवकास	
गरी	औद्ोपगक	उतिािन	बढाइने	्छ,	पनकासी	वपृद्ध	गररने	्छ	।	

•	 आपथ्षक	 िथा	 औद्ोपगक	 कोरर्ोहरूको	 िवूा्षधार	 पनमा्षण	 गररने	 ्छ	।	 संभावना	
भएका	 बनि	 उद्ोगहरू	 िनुरः	 सञ्चालनमा	 ल्याइने्छ	।	 रुगण	 अवसथामा	 रहकेा	
उद्ोगहरूको	 सबलीकरण	 गरी	 ससुञ्चालनमा	 ल्याइने्छ	।	 उतिािनको	 प्पि	
एकाइ	लागि	घ्ाउन	एउ्ै	सबल	र	 पमिव्य्यी	 व्यवसथािनबा्	समान	प्कृपिका	
बहुउद्ोग	सञ्चालन	गनषे	कामलाई	प्ाथपमकिा	पिइने्छ	।	
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•	 उद्ोग	व्यवसा्य	ििा्षका	लापग	 पवपभनन	 पनका्यमा	जानिुनषे	 र	जप्ल	प्पक्र्या	िरूा	
गनु्षिनषे	अवसथाको	अनत्य	गररने	्छ	।	सरुुकै	 पवनिबुा्	सबै	प्कारका	सवीकृपिहरू	
उिल्ध	 हुने	सपुनपश्चििा	गररने	्छ	।	 पनवेिन	िरेको	साि	 पिनपभत्	 सवीकृपि	 पिने,	
सवीकृपि	 पिन	नसपकने	भए	कारण	खोली	 सवीकृि	नहुने	जानकारी	 पिने,	 सवीकृि	
गन्ष	सम्य	लागने	भए	के	कारणले	कपि	सम्य	लागने	हो	सो	खलुाई	जानकारी	पिने,	
्यसरी	पनधा्षररि	सम्यपभत्	सवीकृपि	नपिने	कम्ष्चारीलाई	सजा्य	समिे	गनषे	काननुी	
व्यवसथा	ल्याइने्छ	।	ििा्ष	 र	सेवा	सपुवधामा	 हुने	 पढलाससुिी,	अनपु्चि	का्य्ष	िथा	
भ्रष्टा्चार	अनत्य	गररने	्छ	।

•	 नेिाललाई	 िपक्षण	 एपस्यामा	 लगानीको	 आकर्षक	 गनिव्य	 बनाइने	 ्छ	।	 उद्ोग	
क्षेत्को	 प्वद्ध्षनका	 लापग	औद्ोपगक	 नीपिमा	 िररमाज्षन	 गररने	 ्छ,	 कमिनी	 ऐन,	
मध्यसथिा	ऐन,	करार	ऐन,	साव्षजपनक	खररि	ऐन	लगा्यिका	ऐनहरूमा	आवश्यक	
संशोधन	गररने	्छ	।

•	 उद्मी	 व्यवसा्यीहरूलाई	 िुँजी	 िरर्चालन	 गन्ष	 सह्योग	 गररने	 ्छ	।	 शोध,	
अनसुनधान,	प्पवपध	र	ज्ान	प्ाति	गन्ष	र	प््योग	गन्ष	सहज	बनाइने	्छ	।	अनमुान्योग्य	
र	पवश्सनी्य	व्यवसाप्यक	वािावरण	पसज्षना	गररने	्छ	।

•	 आपथ्षक	 पवकासका	 नीपि	 पनमा्षण	 गिा्ष	 पनजीक्षेत्लाई	 सहभागी	 गराइने	 ्छ	।	
अप्त्यापशि	 र	 अनिेपक्षि	 व्यवसाप्यक	 सङ्कक्को	 अवसथामा	 पनजीक्षेत्लाई	
भरििवो	सहारा	पिइने्छ	।	

•	 घरेल,ु	साना	िथा	म्ौला	उद्ोगहरूको	सथािना	र	सञ्चालनका	लापग	आवश्यक	
काननुी	र	प्शासपनक	सधुार	गररने	्छ	।	्यसिा	उद्ोग	सञ्चालन	गन्ष	मपहलाहरूलाई	
पवपभनन	सपुवधा	उिल्ध	गराइने	्छ	।

•	 सविशेी	उतिािनहरूको	न्यनूिम	िररमाण	साव्षजपनक	क्षेत्ले	खररि	गनु्षिनषे	र	्यसिा	
उतिािनहरूको	 सविशेी	 िथा	 पविशेी	 बजारको	 उिल्धिामा	 सरकारले	 सह्योग	
गनु्षिनषे	काननुी	व्यवसथा	पमलाईने	्छ	।

•	 उद्ोग	सथािना	गन्ष	भ–ूउि्योग	्योजनाले	िोकेका	उद्ोग	क्षेत्पभत्	िनषे	साव्षजपनक	
िथा	सरकारी	जगगा	पलजमा	उिल्ध	गराइने्छ	।	

•	 पवगिमा	 नेकिा	 (एमाले)	 को	 सरकारले	 अपघ	 बढाएका	 १२	 न्याँ	 औद्ोपगक	
क्षेत्,	१५	 पवशरे	आपथ्षक	क्षेत्	र	१०३	औद्ोपगक	ग्रामको	िवूा्षधार	 पवकास	गरी	
उद्ोगहरूको	 सथािना	 गररने	 ्छ	।	 सबै	 िापलकामा	 औद्ोपगकग्राम	 सथािना	 गन्ष	
प्ोतसापहि	गररने	्छ	।	
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•	 कृपर	उतिािनको	कलस्रका	आधारमा	खाद्ानन,	 िधू,	मास,ु	रलरूल,	िरकारी,	
प्च्या,	करती,	अलैं्ची,	अिवुालगा्यिका	नगिबेालीहरूको	प्शोधन	गनषे	उद्ोगहरू	
सथािना	गन्ष	्यवुा	उद्मीहरू	र	वैिपेशक	रोजगारीबा्	रकषे का	नेिालीहरूलाई	ऋण	
िथा	सहुपल्यिका	पसकमहरू	ल्याइने्छ	।	

•	 पसमने्,	रलाम,	सनु,	जेमस	लगा्यिका	बहुमलू्य	ितथर,	्यरेुपन्यम,	िामा,	िेरिोल,	
ढुङ्क गा,	 िानी,	 पवद्िु,	 काठ,	 वनिैिावारलगा्यिका	 प्ाकृपिक	 स्ोिमा	आधाररि	
उद्ोगहरू	सथािना	गन्ष	सविशेी	िुँजीिपि,	गैरआवसी्य	नेिाली	नागररक	र	वैिपेशक	
लगानीकिा्षहरूलाई	आकपर्षि	गन्ष	आवश्यक	सह्योग	र	सपुवधा	उिल्ध	गराइने	
्छ	।	 आगामी	 िीन	 वर्षपभत्मा	 नवलिरुको	 धौवािी	 रलाम	 खानीबा्	 कच्चा	
रलाम	उतखनन	िथा	प्शोधन	गरी	सविशेमा	नै	उतिािन	सरुु	गररने	्छ	।

•	 ्ेपलकम्यपुनकेशन,	 रमा्षस्यपु्कलस,	 मपे्कल	 उिकरण,	 वैज्ापनक	 उिकरण,	
प्चपस,	 सफ्वे्यर,	 आप ््षपरपस्यल	 इन्ेपलजेनसलगा्यिका	 पवपशष्ट	 ज्ान	 र	 उच्च	
प्पवपधमा	आधाररि	उद्ोगहरू	 सथािनाका	लापग	 रापट्रि्य	उद्ोगी–व्यवसा्यीहरू,	
प्पिभावान्क	 उद्मशील	 नेिाली	्यवुा	 र	अनिरा्षपट्रि्य	लगानीकिा्षहरूलाई	अनकूुल	
वािावरण	उिल्ध	गराइने	्छ	।	

•	 मदु्रासरतीपिलाई	 वापञ्छि	 सीमामा	 पन्यनत्ण	 गिदै	 बैङ्कक	 िथा	 पवत्ी्य	 क्षेत्मा	
सवच्छिा	 का्यम	 गररने	 ्छ	।	 ब्चिकिा्ष	 र	 बैंकको	 लगानीको	 व्याजिर	 पनपश्चि	
सीमापभत्	 रापखने	 ्छ	।	 पवत्ी्य	 क्षेत्को	 संभापवि	 सङ्कक्	 सामना	 गन्ष	 पवशरे	
सिक्ष िा	अिनाइने	्छ	।	

•	 बैंपकङ	 क्षेत्बा्	 उतिािन	 र	 पन्या्षिमलूक	 क्षेत्	 र	 व्यवसा्यलाई	 आवश्यक	 िनषे	
िुँजी	 सहजरूिले	 उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 िुँजीको	 अभावमा	 कुनै	 िपन	 प्कारको	
उद्मशीलिालाई	पनरुतसापहि	हुन	पिइने्ैछन	।

•	 अथ्षिनत्का	 प्मखु	 क्षेत्मा	 िीव्र	 गपिमा	 उतिािन	 वपृद्ध	 गरी	 िशेलाई	आतमपनभ्षर	
बनाइने	 ्छ,	 पनकासी	 वपृद्ध	 गररने	 ्छ,	 व्यािार	 घा्ा	 उललेख्यरूिले	 घ्ाइने	 ्छ	।	
अपि	आवश्यकिाका	वसि	ुवा	सेवा	मात्ै	आ्याि	गनषे	र	समभव	हुने	सबै	वसि	ुवा	
सेवा	पन्या्षि	गनषे	रणनीपि	का्या्षनव्यन	गररने्छ	।	आ्यािमा	आधाररि	उिभोग	गनषे	
प्वपृत्लाई	उतिािनमा	आधाररि	िलु्याइने्छ	।	

•	 व्यािार	 सहजीकरणका	 िवूा्षधार	 ि्यार	 गररने	 ्छ	।	 पन्या्षि	 प्वद्ध्षन	 गन्ष	 समभाव्य	
िशेहरूसँग	 आवश्यक	 सपनध	 सम्ौिा	 गररने	 ्छ	।	 सखुखा	 बनिरगाह,	 निीको	
बा्ोबा्	समदु्रसममको	 िहु्ँच,	 एकतीकृि	जाँ्च्चौकतीका	 िवूा्षधार	 िथा	 सपुवधाहरू	
पवसिार	गररने	्छ	।
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•	 अनिरा्षपट्रि्य	बजारमा	पबक्रती	हुनसकने	सबै	प्कारका	वसि	ुवा	सेवाको	उतिािन	वपृद्ध	
गररने	्छ	।	्यसका	लापग	 सविशेी	िथा	 पविशेी	 ठुला	लगानी	आकपर्षि	गररने	्छ,	
वैिपेशक	सहा्यिासमिे	िरर्चालन	गररने	्छ	।	पन्या्षिमलूक	उतिािन	व्यवसा्यलाई	
लपक्षि	गरी	सपुवधाका	्योजना	ल्याइने	्छ	।

•	 िूँजी	बजार	िथा	पवत्	बजारको	व्यवसथािनको	लापग	िा्टी	पभत्	आवश्यक	सं्यनत्	
बनाइने	्छ	।	

७ पयमा्न ि ससंकृशतः िाट्रिको सरुननशत 
•	 नेिाललाई	 आकर्षक	 अनिरा्षपट्रि्य	 ि्य्ष्कती्य	 गनिव्यका	 रूिमा	 पवकास	 गररने	

्छ	।	पवश्	बजारमा	ि्य्ष्न	प्वद्ध्षनका	का्य्षक्रमहरू	सञ्चालन	गररने	्छ,	ि्य्ष्कती्य	
गनिव्यको	 प््चार-प्सार	 गररने	 ्छ	।	 नेिाली	 कू्नीपिक	 पन्योगहरूलाई	 ि्य्ष्न	
प्वद्ध्षनमा	िरर्चालन	गररने	्छ	।

•	 ि्य्ष्कको	 बसाई	 अवपध	 लम््याउन	 र	 प्पिि्य्ष्क	 ख्च्ष	 वपृद्ध	 गन्ष	 ि्य्ष्नका	
िवूा्षधारहरू	 पनमा्षण	 िथा	 सधुार	 गररने	 ्छ	।	 ि्य्ष्न	 सेवाको	 पवसिार	 गररने	 ्छ	।	
ि्य्ष्नसमबनधी	 उच्च	 अध्य्यन	 र	आवश्यक	 जनशपक्	 ि्यार	 गन्ष	 पवश्पवद्ाल्य	
सथािनासपहि	आवश्यक	व्यवसथा	गररने	्छ	।	

•	 गणुसिरी्य	 ि्य्ष्कको	 सङ्क ख्यामा	 वपृद्ध	 गिदै	 आगामी	 िाँ्च	 वर्षमा	 ि्य्ष्कको	
सङ्क ख्या	वापर्षक	२५	लाख	िऱु्याइने्छ	।	िि्यात्ा,	 पहमाल	आरोहण	िथा	होमस्े	
केपनद्रि	का्य्षक्रमलाई	सिरीकरण	गररने	्छ	।	

•	 प्ाकृपिक,	ि्या्षवरणी्य,	साहपसक,	आरोग्य	सेवा,	धापम्षक,	सांसकृपिक,	कृपर	िथा	
मनोरञजनका	 पवधामा	ि्य्ष्नको	िपह्चान,	प्वद्ध्षन,	 पवकास	र	संरक्षण	गररने	्छ	।	
जैपवक	र	ि्या्षवरणी्य	पवपवधिासपहिको	इको	्ुररजमलाई	प्वद्ध्षन	गररने	्छ	।	

•	 नेिाली	्चलप्चत्को	प्वद्ध्षन,	पवकास	र	पवसिार	गररने	्छ	।	समभावनाका	आधारमा	
सबै	प्िशेमा	परलमपस्ी	पनमा्षण	गररने	्छ	।	

८ ्न ि ्ाता्िणको सिं्णः जल्ायु अनुकूलन ि श्पद् वय्सथापन 
•	 न्यनूिम	४५	प्पिशि	हरर्याली	वन	क्षेत्	सरुपक्षि	गनषे	र	वन	क्षेत्लाई	सघन	वन	क्षेत्मा	

रूिानिरण	 गनषे,	 जैपवक	 पवपवधिा	 िथा	 ि्या्षवरण	 प्णालीको	 पिगो	 संरक्षण	 गनषे	 र	
जलवा्य	ुिररवि्षनका	असर	कम	गनषे	गरी	रणनीपि	िजु्षमा	गररने	्छ	।	काठ	उतिािनमा	
आतमपनभ्षर	बनने	लक््यका	साथ	वनको	संरक्षण,	पवकास	र	उि्योग	गररने	्छ	।	काष्,	
गैरकाष्	 र	 रलरूलका	 पवरूवाहरू	 िशेव्यािीरूिमा	 रोपने	 र	 संरक्षण	 गनषे	 अपभ्यान	
सञ्चालन	गररने	्छ	।	्यसका	लापग	्योजनाबद्ध	ढङ्क गले	नस्षरीको	पवकास	गररने	्छ	।
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•	 वन	जङ्क गलको	संरक्षण,	प्वद्ध्षन	र	सही	उि्योग	गिदै	वािावरणी्य	सनिलुन	का्यम	
गररने	 ्छ	।	 जैपवक	 पवपवधिाको	 संरक्षण	 र	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	 नेिाललाई	काब्षन	
न्यरूिल	िशेमा	रूिानिरण	गनषे	अपभ्यानलाई	अपघ	बढाइने	्छ	।	

•	 रापट्रि्य	 पनकुञज,	आरक्ष,	 संरक्षण	 एवं	 मध्यविटी	क्षेत्,	 रापट्रि्य	 र	अन्य	 वनक्षेत्मा	
मानव–जनावरपब्च	 द्नद्	 र	 क्षपि	 हुन	 नपिन	 संरक्षण	 र	 पन्यनत्णका	 ्योजना	
का्या्षनव्यन	 गररने	 ्छ	।	 वन्यजनिकुो	 संरक्षण	 हुने,	 िाररपसथपिक	 प्णाली	
(इकोपसस्म)	 मा	खलबल	 नहुने	 र	 जनधनको	 क्षपि	 िपन	 नहुने	 अवसथा	 पसज्षना	
गररने	्छ	।	वन्यजनिबुा्	भएको	क्षपि	हरेी	उप्चि	क्षपििपूि्ष	उिल्ध	गराइने	्छ	।

•	 नेिालमा	मात्	िाइने	िलु्षभ	वन्यजनि	ुिथा	हुक्ष न	स्यौ	ँवर्ष	लागने	जापिका	रूखहरू	
भएको	वन	संरक्षणका	लापग	पवशरे	का्य्षक्रम	लाग	ुगररने	्छ	।	

•	 वन,	 रलरूल,	 जप्बु् ी	 िथा	 कृपरजन्य	 वनिैिावारको	 खिेी	 पवसिार	 र	 बजार	
प्वद्ध्षन	गररने	्छ	।	जप्बु् ी	िथा	वनजन्य	उद्ोग	पवकास	गन्ष	िवूा्षधार	पनमा्षण	गरी	
पिनमा	पनजीक्षेत्को	लगानी	आकपर्षि	गररने	्छ	।	एक सारुदाशयक ्न–एक ्न 
उद्यरको	अवधारणा	का्या्षनव्यन	गररने	्छ	।	

•	 जलवा्य	ु अनकूुलनका	 का्य्षक्रमहरू	 सञ्चालन	 गररने	 ्छ,	 नेिाललाई	 वािावरण	
मतै्ी	 पिगो	 पवकासको	 नमनुा	 िशे	 बनाइने	 ्छ	।	 जलवा्य	ु कू्नीपि	 एवं	 जलवा्य	ु
िररवि्षनको	 क्षपििपूि्षलाई	 उच्च	 प्ाथपमकिामा	 राखी	 जलवा्य	ु िररवि्षनका	
मदु्ालाई	अनिरा्षपट्रि्यकरण	गन्ष	अलिपवकपसि	िथा	पहमाली	िशेहरूको	सञजाल	
पनमा्षणको	िहल	गररने	्छ	।	पहमाल	र	महासागरपब्चको	वािावरणी्य	अनिस्षमबनध	
र	 पवशरे	 गरी	 पहमाली	 वािावरण	 र	अथ्षिनत्को	संरक्षणको	अपभ्यान	सञ्चालन	
गररने	्छ	।

•	 निी,	खोला,	िाल,	पहमिाल	र	िोखरीको	संरक्षण	गररने	्छ	।	मा्ो	संरक्षण,	िपहरो	
िथा	 निी	क्ान	 रोकथाम	 र	 जगगा	 पवकासको	का्य्षलाई	 िशेव्यािी	अपभ्यानका	
रूिमा	सञ्चालन	गररने	्छ	।	बाँ्ो,	साव्षजपनक	िपि्ष	जगगा	 र	निी	उकास	भएका	
क्षेत्लाई	कृपर	वनका	लापग	उिल्ध	गराई	रोजगारी	पसज्षना	गररने	्छ	।	

•	 िशेव्यािीरूिमा	 पविि्क	जोपखम	क्षेत्हरूको	िपह्चान	 र	नकसाङ्ककन	गरी	 रोकथाम	
र	 पन्यनत्णका	लापग	 िवू्ष	 ि्यारीका	 ्योजनाहरू	बनाइने	्छ	।	 पहमिाि,	शीिलहर,	
बाढी,	 िपहरो,	 ्ुबान,	आगलागी	 िथा	्च ््क्याङजसिा	 पविि्कका	सम्यमा	 ितकाल	
उद्धार	 गरी	 उप्चि	 राहि	 उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 प्भापविहरूको	 िनुसथा्षिनाका	
का्य्षहरू	शीघ्र	समिनन	गररने	्छन्क	।
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•	 सही	 र	 पवश्सनी्य	 िवू्षस्ूचनाहरू	 सम्यम	ै उिल्ध	 हुने	 सपुनपश्चि	 गरी	 पविि्क	
िवू्षस्ूचना	प्णालीलाई	सदुृढ	बनाइने	्छ	र	जनधनको	क्षपि	हुनबा्	जोगाइने	्छ	।

•	 सहर	िथा	सहरउनमखु	क्षेत्मा	 हरर्याली	 प्वद्ध्षन,	 वािावरणी्य	 सवच्छिा	 र	सहरी	
सौनि्य्षिा	प्वद्ध्षन	गन्ष	रलरुल,	रुल	र	अन्य	बो्पवरुवा	रोिी	संरक्षण	गररने	्छ	।	

•	 साव्षजपनक	पनका्यमा	सविशेी	काठ	एवं	रपन्ष्चर	प््योग	गनषे	नीपि	पलइने्छ	।	
•	 प्त्ेयक	सथानी्य	िहमा	सनािक	िहको	प्ापवपधकको	व्यवसथा	गररने	्छ	।	
•	 उद्ोग,	कलकारखाना	र	पवकास	िवूा्षधार	पनमा्षण	गिा्ष	वािावरणमा	प्पिकूल	असर	

निनषे	गरी	सहज	रुिमा	वन	क्षेत्को	उिभोग	गनषे	व्यवसथा	गररने	्छ	।	
•	 जमीनको	उिल्धिाको	आधारमा	प्त्ेयक	पजललामा	नमनूा	कृपर	वन	िथा	पनजी	

वनको	पवकास	र	संरक्षणको	व्यवसथा	गररने	्छ	।	
•	 जलवा्य	ुिररवि्षन	 र	 पवकास	िवूा्षधार	 पनमा्षणका	बी्च	अनिरस्षमबनध	का्यम	गरी	

वािावरणमतै्ी	र	पिगो	िवूा्षधार	संर्चना	पनमा्षणमा	जो्	पिइने्छ	।	
•	 पविि्क	 उतथानशील	 मलुकुका	 रुिमा	 पवकास	 गन्ष	 पविि्क	 जोपखम	 न्यनूीकरणका	

उिा्यहरू	अवलमबन	 गररने	 ्छ	।	 वीमा	 लगा्यिका	 पवपधहरूको	अवलमबन	 गरी	
पविि्क	जोपखम	न्यनूीकरण	िथा	व्यवसथािनका	लापग	आवश्यक	िनषे	पवत्ी्य	प्बनध	
पमलाइने्छ	।	

९ स्चछ खानेपानी जनताको िक
•	 सबै	 पनमा्षणाधीन	खानेिानी	आ्योजनाहरू	आगामी	 िाँ्च	 वर्षपभत्	 समिनन	 गररने	

्छ	।	 खानेिानीको	 स्ोि	 संरक्षण	 र	 प्शोधन	 िवुै	 उिा्य	 अवलमबन	 गररने	 ्छ	।	
पवकास	 पनमा्षण,	 संरक्षण	 र	 प्ाकृपिक	 स्ोिको	 उि्योग	 गिा्ष	 िानीको	 िनुभ्षरण	
(रर्चाज्ष)	अवरुद्ध	नहुने	 व्यवसथा	 पमलाइने	्छ	।	्यसरी	सबैलाई	 सवच्छ	खानेिानी	
सव्षसलुभरूिमा	उिल्ध	गराउने	र	सबै	िररवारलाई	मापसक	१०	हजार	पल्रसमम	
िानी	पनरःशलुक	उिल्ध	गराइने	्छ	।

•	 िराईका	 पजललामा	खानेिानी	आिपूि्षका	लापग	निीबा्	समिे	िानी	ल्याई	थोक	
पविरण	प्णालीमार्ष ि्क	खानेिानी	आिपूि्षको	व्यवसथा	पमलाइने्छ	।	

१० श्दु्यत ्तथा ऊजामा श्कासबा् सरृशद्ध 
•	 सव्षसाधारणले	 व्यहोन्षसकने	 मलू्यमा	 पवद्िुको	 प्पिव्यपक्	 उिभोग	 वपृद्ध	 गररने	

्छ	।	 असवसथकर,	 महगँा,	 आ्यािीि,	 िरमिरागि	 इनधनलाई	 आफनै	 पवद्िु	
उतिािनले	 प्पिसथािन	 गररने	 ्छ	।	 घरा्यसी,	 औद्ोपगक	 र	 व्यावसाप्यक	 प््योग	
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िथा	सबै	प्कारका	सवारीसाधनहरू	पवद्िुबा्	सञ्चालन	गन्ष	आवश्यक	िवूा्षधार	
पनमा्षणसपहि	प्ोतसाहनका	प्याकेज	लाइने्छ	।	

•	 िईु	 वर्षमा	 पवद्िुमा	 िहु्ँच	 हुने	 जनसङ्क ख्या	 शि	 प्पिशि	 िऱु्याइने	 ्छ	।	 सबै	
िररवारलाई	 ग्राहसथ	 उिभोगका	 पनपमि	 वरा्ष्याममा	 मापसक	 ५०	 ्यपुन्	 र	 पहउँि	
्याममा	 मापसक	३०	्यपुन्	 पवद्िु	 पनरःशलुक	 उिल्ध	गराइने्छ	।	 साना,	 म्ौला	
र	 ठुला	जलपवद्िु	आ्योजनाहरूको	 पनमा्षण	समिनन	 गरी	आगामी	 िाँ्च	वर्षपभत्	
६	 हजार	 ५	 स्य	 मगेाबा्	 पवद्िु	 उतिािन	 गररने	 ्छ	।	 प्पिव्यपक्	 पवद्िु	 खिि	
७००	 पकलोवा्	प्पिघण्ा	िऱु्याइने्छ	।	सोलर	रापम्षङ्कलाई	प्ोतसाहन	गररने	्छ	।	
हाइड्ोजन	लगा्यि	सबै	प्कारका	ऊजा्षको	सपममश्रण	र	ऊजा्ष	बैंकका	माध्यमबा्	
ऊजा्ष	सरुक्षाको	प्त्याभपूि	गररने	्छ	।	

•	 जलपवद्िु	आ्योजना	समिनन	गन्ष	साव्षजपनक,	 पनजी	 र	वैिपेशक	लगानी	जु् ाइने	
्छ	।	 िशेको	 जलस्ोिको	 लाभ	 सबै	 नागररकमा	 िऱु्याउन	 आकर्षक	 जलपवद्िु्क	
िरर्योजनामा	 जनिा,	 सहकारी	 संसथा	 र	 सरकारको	 सं्यकु्	लगानी	 प्वद्ध्षन	 गररने	
्छ	।	 ब्चि	 गन्ष	 नसकने	 व्यपक्हरूलाई	 िपन	 ्यसिा	 िरर्योजनामा	 से्यर	 उिल्ध	
गराउन	पवशरे	पवत्ी्य	व्यवसथा	गररने	्छ	।

•	 आगामी	 िाँ्च	 वर्षपभत्	 सबै	 पनमा्षणाधीन	 पवद्िु	 प्सारण	 लाईनहरूको	 पनमा्षण	
समिनन	 गररने	 ्छ	।	 पवद्िु	 उतिािनको	 कलस्रका	आधारमा	 न्याँ	 प्सारण	लाईन	
पनमा्षण	िथा	पवसिार	का्य्षलाई	िीव्रिा	पिइने्छ	।	प्शारण	लाइन	मनुी	र	िा्याँबा्याँ	
जगगा	िनषे	जगगाधनीलाई	 पवद्िु	आ्योजनाको	प्भापवि	क्षेत्को	वापसनिा	सरहको	
सपुवधा	 उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 साथै,	 त्यसिा	 जगगाको	 पनरःशलुक	 पकत्ाका्को	
व्यवसथा	पमलाइने	्छ	।	

•	 पनमा्षणाधीन	 नेिाल	 पवद्िु	 प्ापधकरणका	 सहा्यक	 कमिनीहरूका	 आ्योजना	
(६४६	 मगेावा्),	 पनजी	 क्षेत्का	 पनमा्षणाधीन	 आ्योजना	 (२,७७६	 मगेावा्),	
सविशेी	 पनजी	क्षेत्बा्	प्सिापवि	आ्योजना	 (१,४९४	मगेावा्)	 र	आगामी	 िस	
वर्षमा	पनमा्षण	गन्ष	सपकने	ठुला	आ्योजनाहरू	(९,८६१	मगेावा्)	को	का्या्षनव्यन	
िीव्र	गपिमा	अगाप्	बढाइने	्छ	 ।	 र,	आगामी	१०	वर्षमा	 पवद्िु	उतिािन	क्षमिा	
कररब	१५	हजार	मगेावा्	िऱु्याइने	्छ	।

•	 अन्य	 सथानमा	 न्याँ	 िरर्योजनाका	समभावना	अध्य्यन	गररने	्छ	।	साथै,	 िशेपभत्	
उिभोग	 गरेर	 ब्चि	 हुने	 पवद्िु	 ऊजा्षलाई	 अन्य	 िशेमा	 पवक्रती	 पविरण	 गनषे	
समभावनाको	खोजी	गररने	्छ	।	
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११ िाट्रि शनरामाणको आधािः गुणसतिीय शि्ा ि िैश्क पू्ामाधाि 
	 प्कृपिपभत्	असीपमि	समभावना	(िो्पनस्यल)	्छ	।	पशक्षाले	त्यसलाई	िपह्चान,	उजागर	

र	 उि्योग	 गनषे	 क्षमिाको	 अपभवपृद्ध	 ग्छ्ष	।	 पशक्षाले	 व्यपक्को	 जीवन	 सहज	 र	 सरल	
बनाउन	मद्ि	ग्छ्ष	।	 त्यसबा्	िररवार,	समाज	र	राट्रिलाई	्योगिान	िऱु्याउन	सकनिु्छ्ष	।	
पशपक्षि	 व्यपक्	 इनोभपे्भ	 र	 पसज्षनातमक	 हुनिु्छ्ष	।	 पशक्षाको	 उद्शे्य	 ज्ानप्ापति	 मात्	
होइन	।
•	 समिणू्ष	 बालबापलकालाई	 पशक्षाको	 अवसर	 सपुनपश्चि	 गररने	 ्छ	।	 कुनै	 िपन	

बालबापलका	 आपथ्षक	 िरुावसथाका	 कारण	 पवद्ाल्य	 जानबा्	 वपञ्चि	 हुने	
वा	 पब्चमैा	 िढाइ	्छो ््कन	ु िनषे	अवसथा	अनत्य	 गररने	 ्छ	।	 प्ारपमभक	बालपवकास	
का्य्षक्रमिपेख	माध्यपमक	िहसममको	पशक्षालाई	पनरःशलुक	र	अपनवा्य्ष	गररने	्छ	।

•	 शपैक्षक	वर्ष	सरु	 हुनअुगाप्	हरेक	वर्ष	 पवद्ाल्य	भना्ष	अपभ्यान	सञ्चालन	गररने	
्छ	।	आगामी	िईु	वर्षपभत्	पवद्ाथटी	भना्षिर	शि	प्पिशि	िऱु्याइने्छ	।

•	 जीवनि्योगी	 नमनुा	 पशक्षा	 र	 त्यसका	 लापग	 नमनुा	 िाठ्क्यक्रमको	 पनमा्षण	 गररने	
्छ	।	 प्ाथपमक	 पशक्षालाई	 िरीक्षामखुीभनिा	 पसज्षनातमक	 प्पिभा	 र	 उतसकुिा	
पवकपसि	 गनषे	 ढाँ्चामा	 रूिानिरण	 गररने	 ्छ	।	 माध्यपमक	 पशक्षालाई	 पवद्ाथटीको	
अपभरुप्चअनसुार	 पवपशष्टीकरण	 एवम्क	 व्यावसाप्यकिाको	 आधार	 ि्यार	
गनषे	 प्कृपिको	 बनाइने	 ्छ	।	 उच्च	 पशक्षालाई	 ज्ान,	 पसि	 र	 पवपशष्टीकरण्यकु्	
अनिरा्षपट्रि्यसिरमा	प्पिसिधा्ष	गन्षसकने	िथा	ज्ानमा	आधाररि	आपथ्षक,	सामापजक	
पवकासका	लापग	उि्यकु्	पवपशष्ट	जनशपक्	पनमा्षण	गन्षमा	केपनद्रि	गररने	्छ	।

•	 पशक्षण	 िेसालाई	 म्या्षपिि	 बनाइने	 ्छ,	 अपिररक्	 आमिानी	 गन्ष	 भौिँाररन	ु िनषे	
अवसथा	अनत्य	गरी	 पशक्षकलाई	सममानजनक	जीवन	 पजउन	िगुने	 िलब	सपुवधा	
उिल्ध	गराइने	्छ		।

•	 माध्यपमक	 पशक्षालाई	 उतिािनसँग	 जो ््कि	ै जीवनोि्योगी	 िलु्याउन	 प्त्ेयक	
िापलकामा	प्ापवपधक	धारका	माध्यपमक	पवद्ाल्य	सथािना	र	पिनलाई	गणुसिरी्य	
रूिमा	सञ्चालन	गन्ष	सङ्क घ	र	प्िशेबा्	सहका्य्ष	गररने	्छ	।	शपैक्षक	संर्चनालाई	
रूिानिण	गरी	वैज्ापनक,	प्ापवपधक	र	व्यावसाप्यक	पशक्षाको	पहससा	७०	प्पिशि	
बनाइने	 ्छ	।	 रोजगारी	 खोजने	 होइन,	 रोजगारी	 पसज्षना	 गनषे	 जनशपक्	 उतिािन	
गररने	्छ	।	 रापट्रि्य	िथा	अनिरा्षपट्रि्य	बजारको	मागअनसुारका	उतकृष्ट,	प्पिसिधटी	
जनशपक्	पवकास	गररने	्छ	।	

•	 प्ापवपधक	 िथा	 व्यवसाप्यक	 महापवद्ाल्य	 र	 बहुप्ापवपधक	 पशक्षाल्यहरूको	
सथािना	 गररने	्छ	।	 पवज्ान	 र	 प्पवपधका	क्षेत्मा	 पवश्सिरको	अध्य्यन,	अध्यािन	
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र	अनसुनधान	गनषे	पवपशष्ट	प्पिष्ानहरू	सथािना	गररने	्छ	।	शपैक्षक	सधुारका	लापग	
पवद्ाल्य	व्यवसथािनलाई	्चसुि	िरुुसि	बनाइने	्छ	।	

•	 पशक्षाको	 गणुसिर	 सधुार	 गररने	 ्छ	।	 अध्य्यन	 अध्यािनको	 ढाँ्चा	 िररवि्षन	 गरी	
पवद्ाथटीहरू	गपहरोसँग	अध्य्यनमा	केपनद्रि	हुने,	अनसुनधान	र	ज्ानको	खोजी	गरी	
क्षमिा	 पवकासमा	उतसापहि	 हुने	 पवपधहरूको	अभ्यास	बढाइने	्छ	।	्योग्य	 पशक्षक	
पशपक्षकाहरूको	 व्यवसथा	 गररने	 ्छ	।	 पशक्षक	 पशपक्षकाहरूको	 क्षमिा	 पवकास	 र	
प्ोतसाहनका	 का्य्षक्रमहरू	 ल्याइने्छ	।	 िाठ्क्यिसुिक	 र	 शपैक्षक	 सामग्री	 सम्यम	ै
उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 खाजा,	 िोसाक,	 शपैक्षक	 सामग्रीलगा्यि	 पवद्ाथटीलाई	
उिल्ध	 गराइने	 सपुवधामा	 वपृद्ध	 गररने	 ्छ	।	 पवद्ाल्यमा	 नस्षको	 सेवा	 उिल्ध	
गराइने	्छ	।

•	 आगामी	 िाँ्च	 वर्षपभत्	 पवद्ाल्यका	भौपिक	 िवूा्षधार	 व्यवपसथि	 गररने	 ्छ	।	 सबै	
पवद्ाल्यमा	 ि्या्षति	 कक्षा	 कोठा,	 सपुवधा्यकु्	 रपन्ष्चर,	 पवज्ान	 प््योगशाला,	
िसुिकाल्य,	स्ूचना	प्पवपध	प््योगशाला,	सवच्छ	पिउनेिानी,	शौ्चाल्य	र	समभव	
भएसमम	खले	मिैानको	व्यवसथा	गररने	्छ	।	सबै	पवद्ाल्यलाई	स्ूचना	प्पवपधका	
िवूा्षधारसँग	आबद्ध	गरी	प्पज्ल	पशक्षण	आरमभ	गररने	्छ	।	शपैक्षक	गठुीअनिग्षि	
वा	 पनजीसिरमा	 सञ्चापलि	 पवद्ाल्यहरूमा	 समिे	 िोपकएका	 िवूा्षधारको	
व्यवसथाका	लापग	जो्	पिइने्छ	।	

•	 अिाङ्क गिा	 भएका	 पवद्ाथटीहरूलाई	 पवशरे	 सपुवधा	 र	 पशक्षाको	 व्यवसथा	 गररने	
्छ	।	संर्चनाहरु	अिाङ्क गमतै्ी	बनाइने	्छ	।	िगु्षम	क्षेत्का,	पविनन	र	पवद्ाल्य	्ाढा	
भएका	पवद्ाथटीहरूका	पनपमि	आवासी्य	पशक्षाको	व्यवसथा	गररने	्छ	।	

•	 िशेका	लापग	आवश्यक	जनशपक्को	 पवधागि	िथा	 पवर्यगि	माग	र	आिपूि्षको	
िलुनातमक	 पवशे्रणका	आधारमा	 रापट्रि्य	 जनशपक्	 प्ोराइल	 ि्यार	 गररने	 ्छ	।	
पवर्यगि	जनशपक्को	आकँलनका	आधारमा	 पशक्षाल्य	 र	शपैक्षक	का्य्षक्रमहरू	
सञ्चालन	गररने	्छ	।

•	 उच्च	 पशक्षामा	 िखेािरेको	 अव्यवसथाको	 अनत्य	 गररने	 ्छ	।	 उच्च	
पशक्षालाई	 म्या्षपिि	 र	 अनसुनधानमलूक	 बनाउँि	ै पवपशष्टीकरण	 गररने	 ्छ	।	
पवश्पवद्ाल्यहरूलाई	सेन्र	अर	एकसेलेनसका	रूिमा	पवकास	गररने	्छ	।

•	 पशक्षा	र	सवासथ्य	क्षेत्मा	अनिरा्षपट्रिसिरका	िवूा्षधार	पनमा्षण	गररने	्छ	।	नेिाललाई	
अध्य्यन,	अध्यािन	र	उि्चारका	लापग	पविशेीहरूको	आकर्षक	गनिव्यका	रूिमा	
पवकपसि	गररने	्छ	।	खलेकुि,	संसकृपि	र	कलाको	क्षेत्का	पवपशष्टीकृि	पशक्षाबा्	
पवश्सिरको	जनशपक्	पनमा्षण	गररने	्छ	।	
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हराम्रो नेतृत्वकरो सरकरारले

•	 जशलान्यास गिेको िछाँच, दश ि िन्ध्र शैय्ाका ३९६ स्ानीय तहका 
आधािभूत अस्पताल वनमजाणको काय्फ दइु बष्फरभत्र सम्पन् गनने । 

•	 सुरु गिेको जजल्ा अस्पताललाई २५ देखख ५० शैय्ाको अस्पताल, 
तत्ालीन अञ्ल अस्पताललाई २०० शैय्ाको जनिल अस्पताल ि 
के्रिीय अस्पताललाई ५०० शैय्ाको ववशेषज् अस्पतालमा स्तिोन्वत 
गनने काय्फ सम्पन् गनने ।

•	 काठमाडछौँ उित्यकामा ३०० शैय्ा ि सातै प्रदेशमा ५० शैय्ाको 
सरूवा िोग अस्पताल वनमजाण सम्पन् गनने । जपटल ि िातक प्रकृवतका 
िोगहरूको उिचािका लागग अन्िजापट्रि यस्तिको उिचाि सेवा स्देशमै 
सुवनजचित गन्फ ववजशट्ीकृत अत्याधुवनक उिचाि सेवा उिलब्ध गिाउने 
अस्पतालहरूको वनमजाण सम्पन् गनने ।

•	 अरधकाि सम्पन् ‘िापट्रि य प्रत्यायन प्रारधकिण’ (नेशनल एपक्रडेशन 
अ्ोरिटी) बनाई स्ास्थ्य सेवाको वनयमन गनने ।

•	 ६० बष्फभन्ा मार्का नागरिकका लागग उच्च ितिचाि ि मधुमेह 
िोगको वनःशुल्क िरिक्ण त्ा औषरध उिलब्ध गिाउने  । कडा, असाध्य 
िोगहरूको उिचाि वनःशुल्क गनने ।

•	 मदहनावािी हुने उमेि समूहका देशरभत्रका सम्पूण्फ मदहलाका लागग 
स्ावनटिी प्ाड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागग बापष्फक  
रु १ हजाि ५ सय उिलब्ध गिाउने ।



नेपाल कम्युननस्ट पार्टी (एमाले)को घोषणा पत्र50

•	 मिन	 भण्ारी	 पवज्ान	 िथा	 प्पवपध	 पवश्पवद्ाल्य,	 मिन	 भण्ारी	 प्ौद्ोपगक	
पवश्पवद्ाल्य,	 प्पिरक्षा	 पवश्पवद्ाल्य,	 खलेकुि	 पवश्पवद्ाल्य	 िथा	 अन्य	
पवर्यका	 प्ािपेशक	 पवश्पवद्ाल्यको	 पनमा्षण	 समिनन	 गरी	 सञ्चालन	 गररने	 ्छ	।	
प्त्ेयक	प्िशेमा	प्ापवपधक	िथा	व्यावसाप्यक	महापवद्ाल्य	सञ्चालन	गररने	्छ	।	
्यी	महापवद्ाल्यहरूलाई	उच्चसिरका	िक्ष	प्ापवपधक	र	व्यवसथािक	उतिािन	गन्ष	
प््योग	 गररने	्छ	।	 केनद्री्य	 सिरमा	 राट्रिलाई	आवश्यक	िनषे	 वैज्ापनकहरू	उतिािन	
गन्ष	 पवर्यगि	 अनसुनधान	 केनद्र	 सथािना	 गररने	 ्छ	।	 वैज्ापनकहरूले	 प्ाति	 गरेको	
ज्ानलाई	बौपद्धक	समिपत्का	रूिमा	 ििा्ष	 गररने	्छ	।	शपैक्षक	क्षेत्लाई	सक्षम	एवं	
राजनीपिक	हसिक्षेिमकु्	गराइने	्छ	।

१२ िाम्ो नेपालः शनिोगी नेपाल
•	 ‘पनरोगी	 नेिाल’	 नेकिा	 (एमाले)	 को	 मखु्य	 सवासथ्य	 नीपि	 हो	।	 ्यसका	 लापग	

पनरोधातमक	र	प्पिरोधातमक	िवुै	िद्धपि	अवलमबन	गररने	्छ	।	सवासथ्य	सेवालाई	
सव्षसलुभ	र	गणुसिरी्य	बनाइने	्छ	।

•	 सवच्छ	 पव्चार,	 सकारातमक	 प्चनिन,	 सवसथ	खाना,	 पन्यपमि	 व्या्यामलगा्यिका	
सवासथ्य	पशक्षाका	पवर्यहरूमा	आम	नेिालीलाई	प्पशपक्षि	गन्ष	नागररक	सवासथ्य	
जागरण	 का्य्षक्रम	 सञ्चालन	 गररने	 ्छ	।	 ‘भानसा	 नै	औरधाल्य	 हो,	 भानसालाई	
पवरमकु्	गरौ’ँ	अपभ्यान	सञ्चालन	गरी	आहार–व्यवहारमा	जनस्चिेना	 पवकास	
गररने	्छ	।

•	 सबै	 नागररकलाई	 मलुकुपभत्ै	 प्ाथपमकिपेख	अपि	 जप्ल	 र	 पवपशष्टीकृि	 समिणू्ष	
सवासथ्य	उि्चार	सेवाको	ग्यारेन्ी	गररने	्छ	।	
	» सबै	 नेिालीलाई	 उच्च	 गणुसिरको	 उि्चार	 सेवा	 नपजकबा्	 ितकालै	

उिल्ध	 हुने	 व्यवसथा	 सपुनपश्चि	 गनषे	 रापट्रि्य	 अपभ्यानअनिग्षि	 हाम्ो	
सरकारको	 िालामा	 िईु	 वर्षपभत्	 पनमा्षण	समिनन	 गनषे	अठो्का	साथ	३९६	
सथानी्य	िहका	िाँ्च,	िश	र	िनध्	श्ैयाका	आधारभिू	असििाल	पनमा्षणको	
पशलान्यास	गररएको	पथ्यो	।

	» हाम्ो	 नेितृवको	 त्यही	 सरकारले	 पजलला	 असििाललाई	 २५	 िपेख	 ५०	
श्ैयाको	 असििाल,	 ितकालीन	 अञ्चल	 असििाललाई	 २००	 श्ैयाको	
जनरल	 असििाल	 र	 केनद्री्य	 असििाललाई	 ५००	 श्ैयाको	 पवशरेज्	
असििालमा	सिरोननपि	गनषे	का्य्षक्रम	सरुु	गरेको	पथ्यो	।

	» काठमा्ौ	ँ उित्यकामा	 ३००	 श्ैया	 र	 सािै	 प्िशेमा	 ५०	 श्ैयाको	 सरूवा	
रोग	 असििाल	 पनमा्षण	 प्ारमभ	 गरेको	 पथ्यो	।	 जप्ल	 र	 घािक	 प्कृपिका	
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रोगहरूको	 उि्चारका	 लापग	 अनिरा्षपट्रि्यसिरको	 उि्चार	 सेवा	 सविशेम	ै
सपुनपश्चि	 गन्ष	 पवपशष्टीकृि	 अत्याधपुनक	 उि्चार	 सेवा	 उिल्ध	 गराउने	
असििालहरूको	पनमा्षण	प्ारमभ	गरेको	पथ्यो	।

	» असििाल	 पनमा्षणका	 साथै	 ि्या्षति	 सङ्क ख्यामा	 प्चपकतसक,	 नस्ष,	
सवासथ्यकमटी,	आवश्यक	सवासथ्य	उिकरण	िथा	औरधीको	कमी	हुन	नपिने	
पिगो	प्णाली	सपुनपश्चि	गिदै	पथ्यो	।	

	» िउेवा	 नेितृवको	 गठबनधन	 सरकारले	 आम	 नेिालीको	 जीवन	 रक्षाका	
सवा्षपधक	महत्विणू्ष	्यी	का्य्षक्रमहरूलाई	अलित्	िारेको	्छ,	बजे्	का्ेको	
्छ,	का्या्षनव्यन	रोकेको	्छ	।

•	 ्यस	पनवा्ष्चनमार्ष ि्क	नेकिा	(एमाले)	ले	िउेवा	नेितृवको	जनपवरोधी	गठबनधनबा्	
जनिालाई	मकु्	गरी	आगामी	िीन	वर्षपभत्मा	्यी	समिणू्ष	का्य्षहरू	समिनन	गनषे्छ	।	
सबै	नेिालीलाई	उच्च	गणुसिरको	सवासथ्य	उि्चार	सेवा	सविशेम	ैउिल्ध	गराउने	
्छ	।	

•	 आगामी	 िाँ्च	वर्षपभत्	समिणू्ष	 नेिालीको	 सवासथ्य	 पबमा	गररसपकने	्छ,	 सवासथ्य	
पबमाले	 समे् ्कने	 सबै	 उि्चार	 सथानी्य	 िहका	 सवाथ्य	 केनद्रहरूबा्	 उिल्ध	 हुने	
गरी	 सपुनपश्चि	 गररने	 ्छ	।	 पनरःशलुक	 पविरण	 गररने	 औरधीको	 सङ्क ख्यामा	 थि	
र	सवु्षसलुभ	गररने	्छ	।	६०	बर्ष	भनिा	मापथका	नागररकका	लापग	उच्च	रक््चाि	
र	 मधमुहे	 रोगको	 पनरःशलुक	 िररक्षण	 िथा	 औरपध	 उिलवध	 गराइने	 ्छ	।	 क्ा,	
असाध्य	 रोगहरूको	 उि्चार	 पनरःशलुक	 गररने	 ्छ	।	 ्यसिा	 पवरामीहरू	 र	 ८०	 वर्ष	
नाघकेा	जेष्	नागररकहरूलाई	िोरण्यकु्	आहारका	लापग	थि	सहा्यिाको	्योजना	
ल्याइने	्छ	।	खोि,	िोरण	र	प्सपूि	सेवाको	अभाव	हुन	पिइने	्ैछन	।

•	 सरुपक्षि	मपहनावारी	का्य्षक्रमका	लापग	मपहनावारी	 हुने	उमरे	समहूका	िशेपभत्का	
संिणू्ष	 मपहलाका	 लापग	 स्यापन्री	 प्या्	 वा	 अन्य	 वैकपलिक	 साधन	 खररिको	
लापग	 बापर्षक	 रु	 १	 हजार	 ५	 स्य	 उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 बालबापलका,	 गभ्षविी	
मपहला,	ज्ेयष्	नागररक,	ररक	क्षमिा	भएका	नागररक	र	 बेसहारा	नागररकहरूको	
सवासथ	 उि्चार	 िथा	 िोरणका	 लापग	 ‘जनिाको	 सवासथ्य,	 राज्यको	 पजममवेारी’	
का्य्षक्रम	सरुु	गररने	्छ	।	

•	 सबै	सथानी्य	िहका	असििाल	िथा	सवासथ्य	केनद्रहरूमा	बाल	उि्चार	कक्ष,	ज्ेयष्	
नागररक	उि्चार	कक्ष	र	मािपृशश	ुउि्चार	कक्षको	अपनवा्य्ष	 व्यवसथा	गररने	्छ	।	
सबै	सथानी्य	िहमा	२४सै	घण्ा	एमबलेुनस	सेवा	उिल्ध	गराइने्छ,	राजमाग्षमाको	
पनपश्चि	 िरूीमा	 रिमा	 सेन्र	 सथािना	 गररने	 ्छ	।	 आवश्यकिा	 र	 संभावनाको	
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आधारमा	हपेलकप्र	वा	हवाइजहाज	वा	एमबलेुनस	व्यवसथा	गरेर	गभ्षविी	मपहला	
र	 िघु््ष नामा	 िरेका	 व्यपक्को	 ितकाल	 उद्धार	 गरी	 शीघ्र	 उि्चारको	 व्यवसथा	
पमलाइने	्छ	।	

•	 सवासथ्य	 सेवाको	 गणुसिरी्यिा	 सपुनपश्चििाका	 लापग	 अपधकार	 समिनन	 एक	
पन्यमनकारी	पनका्य	‘रापट्रि्य	प्त्या्यन	प्ापधकरण’	(नेशनल	एपक्र्ेशन	अथोरर्ी)	
बनाई	सवासथ्य	सेवाको	पन्यमन	गररने	्छ	।	सवासथ्य	सेवामा	प्चपकतसकहरूको	मात्	
सेवा	 शलुक	 िोपकएको	 सनिभ्षमा	 साव्षजपनक,	 सामिुाप्यक	 िथा	 पनजी	 क्षेत्बा्	
प्वाह	हुने	सेवाको	शलुक	र	गणुसिर	िोपकने्छ	।	प््योगशाला	लगा्यि	पनिानातमक	
सवासथ्य	 सेवालाई	 पन्यमनकारी	 पनका्यमार्ष ि्क	 व्यवपसथि	 गरी	 िशेभरीका	 सेवा	
व्यवपसथि	र	पन्यमन	गररने	्छ	।

•	 घरघरमा	 सवासथ्य	 सपुवधा	 िऱु्याउन	 मपहला	 सवासथ्य	 सव्ंयसेपवकाको	 िक्षिा	
अपभवपृद्धसपहि	थि	सेवा	सपुवधा	उिल्ध	गराइने	्छ	।	

•	 सबै	 नेिालीको	 सवासथ्यसमबनधी	 पवद्िुी्य	अपभलेख	राखी	४०	वर्षमापथका	सबै	
व्यपक्	 र	औरपध	 उि्चार	 गरररहकेा	 सबै	 नेिालीको	 पनरःशलुक	 पन्यपमि	 सवासथ्य	
िरीक्षणको	व्यवसथा	गररने	्छ	।	

•	 सविशेम	ैअनिरा्षपट्रि्यसिरको	गणुसिर्यकु्	औरपध	र	 प्चपकतसा	उिकरण	उतिािन	
गन्ष	प्ोतसापहि	गररने	्छ	।	

•	 गमभीर	 रोगको	िवू्ष	 िरीक्षण	 (पसक्रपनङ),	 िाठेघरको	क्यानसरको	 पनशलुक	िरीक्षण	
रसबै	 गभ्षविी	 मपहलालाई	 सवासथ्य	 केनद्रमा	 गई	 प्सपूि	 हुने	 व्यवसथा	 गररने	 ्छ	।	
गभा्षवसथामा	नै	िौपष्टक	आहार	पविरण,	सवासथ्य	िरीक्षण,	माितृव	पशक्षा	र	पशश	ु
स्याहारको	जानकारीलाई	अ्	प्भावकारी	बनाइने	्छ	।

१३ रयामाशदत श्ररः सिुश्त िोजगािी 
•	 श्रमको	 सममान,	 म्या्षपिि	 काम,	 न्या्योप्चि	 ज्याला,	 सामापजक	 सरुक्षा	 एवम्क	

असल	औद्ोपगक	 श्रम	 समबनध	 नेकिा	 (एमाले)	 को	 श्रम	 नीपिका	 आधारभिू	
मान्यिा	हुन्क	।	्यी	मान्यिाहरूको	का्या्षनव्यन	गरी	श्रपमकको	हक,	पहि	र	कल्याण	
अपभवपृद्ध	गररने	्छ	।

•	 काम	नगनषे	प्वपृत्	 पनरुतसापहि	गिदै	हाम्ो	िशे	 नेिाललाई	आफनो	काम	आरै	गनषे	
र	 काम	 पसज्षना	 गनषे	 सवावलमबी,	 आतमपनभ्षर	 र	 उद्मशील	 नागररकको	 िशेमा	
रूिानिरण	गररने	्छ	।
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•	 िीब्	गपिको	पवकाससँगै	उतिािन,	उद्ोग	र	सेवा	क्षेत्मा	अपधकापधक	रोजगारीका	
अवसरहरू	 पसज्षना	गररने	्छ	।	श्रपमकहरूको	क्षमिा	 पवकासका	लापग	 पसिमलूक	
िापलम	र	प्पशक्षणहरू	सञ्चालन	गररने	्छ	।

•	 कृपर	 िथा	 वन,	 उद्ोग,	 ि्य्ष्न,	ऊजा्ष,	 ्यािा्याि	 िथा	 स्ूचना	 प्पवपध	 र	 भौपिक	
िवूा्षधारलाई	रोजगारीको	प्मखु	कलस्रका	रूिमा	पवकास	गररने	्छ	।

•	 हरेक	 कामलाई	 म्या्षपिि	 बनाइने	 ्छ	।	 बँधवुा	 श्रम,	 बलिवू्षक	 लगाइने	 श्रम	 र	
बालश्रमलाई	 पनमू्षल	गररने	्छ	।	का्य्षथलोमा	 हुने	सबै	प्कारका	 पवभिेलाई	अनत्य	
गिदै	समान	कामको	समान	िाररश्रपमकको	प्पिबद्धिा	लाग	ुगररने	्छ	।	अनौि्चाररक	
क्षेत्का	श्रपमकहरूलाई	ििा्ष	प्पक्र्यामा	लपगने्छ	।	

•	 रोजगार	स्ूचना	केनद्रलाई	थि	प्भावकारी	बनाउँि	ैबेरोजगारी	अवसथाको	िथ्याङ्कक	
सङ्ककलन	 र	 स्ूचनाप्णाली	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	 श्रम	 गन्ष	 सकनेलाई	 प्धानमनत्ी	
रोजगार	का्य्षक्रममा	आबद्ध	गरी	 न्यनूिम	६	मपहनाको	 रोजगारी	उिल्ध	गराइने	
्छ	।	 सवरोजगार	 बनन	 ्चाहनेलाई	 सहुपल्यि	 ऋण	 वा	 अनिुान	 सह्योग	 उिल्ध	
गराइने	्छ	।	पविननलाई	उतिािनका	साधन	िथा	पसिमलूक	िापलम	उिल्ध	गराई	
काम,	रोजगारी	र	आ्य	आज्षनको	अवसर	पिलाईने	्छ	।

•	 श्रम	 काननुहरूको	 प्भावकारी	 का्या्षनव्यन	 गिदै	 अनौि्चाररक	 श्रम	 समबनधलाई	
औि्चाररकरण	गररने	्छ	।	श्रम	अप््का	माध्यमबा्	श्रपमकहरूको	हक	सपुनपश्चि	
गनषे	 र	 श्रम	काननुमा	 व्यवसथा	 भए	 बमोपजम	सामापजक	समवािमार्ष ि्क	 पहि	 रक्षा	
गररने	 ्छ	।	 संपवधानअनरुूिको	 न्याँ	 श्रम	 समबनध	 व्यवसथािन	 गन्ष	 पवर्यगि	
समवाि	 र	 नीपिगि	 ्छलरलका	 लापग	 संसिमा	 सामापजक–आपथ्षक	 बहुिक्षी्य	
समवाि	सं्यनत्	सथािनाको	िहल	गररने	्छ	।

•	 आफनो	 पन्यनत्ण	 वा	 काबबुापहरको	 िररपसथिका	 कारणले	 बेरोजगार	 हुनिुरेका	
व्यपक्लाई	 सापवकको	 रोजगारीको	 पनरनिरिा	 वा	 अकवो	 रोजगारी	 नहुिँासमम	
ितकापलक	राहिका	लापग	रोजगारी	उिल्ध	गराइने	्छ	।

•	 असंगपठि	रुिमा	 व्यािार	 व्यवसा्य	गनषे	 व्यपक्को	 व्यवसा्यलाई	 व्यवपसथि	गररने	
्छ	।	

•	 अपधकांश	 श्रपमक	 िथा	 कम्ष्चारीलाई	 सामापजक	 सरुक्षाको	 िा्यरामा	 ल्याइने्छ	।	
औि्चाररक	 क्षेत्का	 सवै	 र	 अनौि्चाररक	 क्षेत्का	 ७५	 प्पिशि	 श्रपमकहरू	
्योगिानमा	आधाररि	 सामापजक	 सरुक्षाको	 िा्यरामा	 समपे्ने	 ्छन्क	।	 सविशे	 िथा	
पविशेमा,	 ज्याला	 रोजगारी	 िथा	 सवरोजगारीमा	 रहकेा	 सबैलाई	 ्योगिानमा	
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आधाररि	 सामापजक	 सरुक्षाको	 िा्यरामा	 समपे्ने्छ	।	 श्रपमकहरूको	 न्यनूिम	
ज्याला	मापसक	रु	२५	हजार	िऱु्याइने्छ	।

•	 वैिपेशक	रोजगारीलाई	वाध्यिा	होइन	िलुानातमक	लाभको	वैकपलिक	अवसरका	
रूिमा	पवकास	गररने	्छ	।	वैिपेशक	रोजगारीमा	गएकाहरूको	व्यवपसथि	अपभलेख	
रापखने	्छ	।	वैिपेशक	रोजगारीलाई	सरुपक्षि,	म्या्षपिि	र	व्यवपसथि	गररने	्छ	र	त्यस	
क्षेत्का	पवकृपिहरूलाई	क्ाइका	साथ	पन्यनत्ण	गररने	्छ	।	िशेलाई	आवश्यक	िनषे	
जनशपक्को	 व्यवसथािन	गिदै	 रोजगारिािा	 मलुकुसँग	श्रम	सम्ौिा	 गरी	सरकारी	
माध्यमबा्	 श्रपमक	 िठाउने	 व्यवसथा	 गररने	 ्छ	।	 वैिपेशक	 रोजगारीमा	 जानेका	
लापग	 न्यनूिम	एउ्ा	 पसिमलूक	िापलम	 पिने	 र	 पविशेबा्	रकषे का	 व्यपक्हरूको	
ज्ान,	 पसि	 र	 िुँजीको	 सििु्योग	 गनषेसमबनधी	 का्य्षक्रम	 सञ्चालन	 गररने	 ्छ	।	
वैिपेशक	रोजगारीका	क्रममा	 नेिालीहरूले	प्ाति	गरेको	 पसिलाई	प्माणीकरण	गरी	
राट्रिपनमा्षणमा	उि्योग	गररने	्छ	।	िशेमा	प्ाति	हुने	पवपे्रणलाई	रापट्रि्य	उतिािनमा	
लगाइने	्छ	।

•	 पवपभनन	 िशेमा	 पवपभनन	 कालखण्मा	 औि्चाररक	 वा	 अनौि्चाररक	 ढङ्क गले	
गएका	 श्रपमकहरूको	 सङ्क ख्या,	 सेवाका	 सि्ष	 र	 सपुवधा	 िथा	 सहमपिहरू	 रापट्रि्य	
पहि	अनकूुल	नवीकरण	गररने	्छ	।	

•	 ्यवुाहरूलाई	िापलम	र	प्पशक्षणद्ारा	िक्ष	िथा	अध्षिक्ष	श्रपमकका	रूिमा	पवकास	
गररने	्छ	।	केनद्र,	प्िशे	र	सथानी्य	िहहरूमा	िक्ष	श्रमशपक्	आिपूि्ष	केनद्र	सथािना	
गररने	्छ	।

•	 िराई–मधसेमा	आपथ्षक	रुिमा	 पविनन,	मधसेी	िपलि,	सामापजक	रुिमा	 पवभिे	 र	
भिेभावमा	िरेका	व्यपक्	िथा	समिुा्यलाई	राज्यबा्	उप्चि	संरक्षण	गरी	आपथ्षक	
सवरोजगार	र	सामापजक	रुिानिरणका	पवशरे	का्य्षक्रम	सञ्चालन	गररने	्छ	।

१४ जी्नरक्ररा आधारित साराशजक सिु्ाः रौशलक िकको ि्ा
•	 बाल्यकालिपेख	 वदृ्धावसथालाई	 समे् ्कने	 गरी	 जीवन्चक्रमा	आधाररि	 सामापजक	

सरुक्षासमबनधी	व्यवसथा	प्भावकारी	रूिमा	लाग	ुगररने	्छ	।
•	 सबै	 नागररकको	 संरक्षण	 र	 पवकासका	 लापग	 बाल्यकालमा	 िोरण,	 पशक्षा	

र	 सवासथ्य,	 ्यवुा	 अवसथामा	 पसि,	 उद्मशीलिा	 र	 रोजगारी	 िथा	 जेष्	
नागररकहरूलाई	सममान,	संरक्षण	र	सरुक्षाको	व्यवसथा	गररने	्छ	।

•	 कृपर,	 आवास,	 सवासथ्य	 र	 उद्मशीलिाका	 क्षेत्मा	 मपहला,	 अिाङ्क ग,	 पविनन,	
सीमानिकृि	जािजापि	 वा	समहू	 र	क्षेत्लाई	लपक्षि	गरी	 ््याज	िथा	अनिुानका	
पसकमहरू	ल्याइने्छ	।	
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•	 एपस्	 आक्रमणलगा्यि	 मपहलापवरुद्धका	 सबै	 पहसंालाई	 पनमू्षल	 गररने	
्छ	।	 सामापजक	 पवभिे,	 ्ुछवा्ूछि,	 अनधपवश्ास,	 िाइजो,	 पिलक,	 ्छाउि्ी,	
बोकसीजसिा	 कुसंसकार,	 कुरीपि	 र	 लाञ्छनाको	 उनमलून	 गररने	 ्छ	।	 अन्या्य,	
पनराशा,	 कुष्ा	 र	 पनपट्क्र्यिाबा्	 समाजलाई	 मकु्	 गररने	 ्छ	।	 मपहला	 पहसंा	 र	
सामापजक	कुरीपिमा	संलगनलाई	कठोर	िण्	पिने	र	िीप्ि	मपहलाको	पहि	संरक्षण	
गनषे	ऐन	िजु्षमा	गररने	्छ	।

•	 अिाङ्क गिा	 भएका,	 अशक्,	 बेसहारा,	 अपभभावकपवहीन	 बालबापलका,	
सङ्कक्रपमि,	 आश्र्यपवहीन,	 अलित्	 र	 मनोरोगीहरूलाई	 संरक्षण	 गररने	 ्छ,	
उि्चार	 गररने	 ्छ	 वा	 त्यसिा	 का्य्षमा	 संलगन	 संसथाहरूलाई	 प्ोतसापहि	 गररने	
्छ	।	 जनसङ्क ख्याको	 त्यसिो	 पहससालाई	 भने	 पशक्षा,	 पसि	 र	 िापलम	 पिई	अवसर	
उिल्ध	गराइने	्छ	र	सामापजक	मलूप्वाहमा	ल्याइने्छ	।	

•	 बालबापलकाहरूको	 िोरण,	 पशक्षा,	 सरुक्षा	 र	 संरक्षणका	 ्योजनाहरू	 ल्याइने्छ	।	
बाल	 अपधकारका	 आधारभिू	 पवर्यहरू	 का्या्षनव्यन	 गन्षका	 लापग	 आवश्यक	
काननुी	सधुार	गररने	्छ	।	सबै	साव्षजपनक	िवूा्षधारमा	बालमतै्ी	एवं	अिाङ्क गिामतै्ी	
संर्चना	पनमा्षण	गररने	्छ	।

•	 जेष्	 नागररक	 सामापजक	 सरुक्षा	 भत्ालाई	 वपृद्ध	 गररने	 ्छ	।	 जेष्	 नागररकहरूको	
जीवनलाई	सममापनि	र	सहज	बनाउन	नगर	क्षेत्का	व्ा	र	गाउँिापलकामा	कमिीमा	
एउ्ा	 राज्य	 प्वपद्ध्षि	 सपुवधासमिनन	 के्यर	 होम	 सञ्चालनमा	 ल्याइने्छ	।	 जेष्	
नागररक	पमलन	केनद्रलाई	जेष्	नागररकहरूको	ज्ान,	अनभुव	र	पशक्षाको	सङ्ककलन	
िथा	अनिरिसुिा	हसिानिरणको	काममा	िरर्चालन	गररने	्छ	।

•	 सबै	 जािजापि,	 भाराभारी,	 लोिोनमखु	 िथा	 पसमानिकृि	 बग्ष	 र	 समिुा्यलाई	
सबै	 क्षेत्मा	 पनट्िक्ष	 र	 समान	 अवसरको	 ग्यारेन्ी	 गररने	 ्छ	।	 क्षमिा	 पवकास	 र	
िहु्ँच	 पवसिारका	 लापग	 लपक्षि	 र	 सकारातमक	 सह्योगका	 नीपि	 िथा	 का्य्षक्रम	
का्या्षनव्यनमा	ल्याइने्छ	।

•	 अिाङ्क गिा	भएका	 व्यपक्हरूको	हकहीि	संरक्षण,	क्षमिा	 पवकास	िथा	 रोजगारी	
एवं	सवरोजगारीका	अवसर	प्िान	गररने	्छ	।	

•	 जोपखममा	 रहकेा,	 अनाथ,	 स्कमा	 आपश्रि,	 मानपसक	 समस्या,	 ्यौनशोरण	 र	
पहसंामा	 िरेका	 बालबापलकाहरूको	 उद्ार	 र	 िनुसथा्षिनको	 पजममवेारी	 राज्यले	
पलने्छ	।	
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१५ िाशनत प्रशक्रया ि सकं्ररणकालीन नयाय
•	 शापनि	 प्पक्र्या	 र	 संक्रमणकालीन	 न्या्यसमबनधी	 बाँकती	 काम	 समिनन	 गररने	 ्छ	।	

द्नद्कालमा	 घाइिे	 िथा	 अङ्क गभङ्क ग	 भएका	 व्यपक्हरूलाई	 उि्चार,	 रोजगारी,	
सवरोजगारका	 अवसर	 र	 िनुरः	 सथािनासमबनधी	 का्य्ष	 गररने	 ्छ	।	 द्नद्िीप्ि	
िररवारलाई	क्षपििपूि्ष,	िनुसथा्षिना	र	िररिरूणको	का्य्ष	अपघ	बढाइने	्छ	।

•	 द्नद्िीप्िलाई	 द्नद्को	 त्ासिी,	 पनराशा	 र	 अन्या्यबा्	 मकु्	 गररने	 ्छ,	 संरक्षण	
गररने	्छ	र	न्या्य	पिइने्छ	।	घाइिे	िथा	िीप्िहरूमा	क्षमिा	पवकास	गरी	रोजगारी	
उिल्ध	 गराउने	 र	 समाजको	 मलू	 प्वाहमा	 ल्याई	 सममानजनक	 जीवन्यािन	
गन्षसकने	बनाइने	्छ	।

१६ िाट्रिका लाशग यु्ाः यु्ाका लाशग खेलकुद ि स्यंसे्ा
•	 ्यवुाको	 शपैक्षक	 उनन्यन,	 सीि	 िथा	 प्पवपधमा	 िहु्ँच,	 उद्मशीलिा	 पवकास,	

शारीररक	 सवासथ्य,	 राजनीपिक	 िथा	 सामापजक	 नेितृव	 पवकास	 गरी	 पशपक्षि,	
सबल,	सवसथ	र	उद्मशील	्यवुािङ्क पक्लाई	राट्रि	पनमा्षणमा	िरर्चालन	गररने	्छ	।

•	 ्यवुा	उद्मशीलिा	पवकासका	लापग	िापलम,	व्यावसाप्यक	िथा	पसिमलूक	पशक्षा,	
इन्न्षपसि,	स्ा ््ष	अि	लगा्यि	्यवुा	केपनद्रि	पबउिुँजीको	व्यवसथा,	अनवेरण	िथा	
अनसुनधानमा	 ्ेवा	 िऱु्याइने्छ	।	 प्त्ेयक	 वा ््षमा	 ्यवुाकेपनद्रि	 उद्म	 व्यवसा्यको	
व्यवसथा	गररने	्छ	।

•	 ्यवुाको	 सव्षिोमखुी	 पवकास	 र	 उनीहरूलाई	 राजनीपिक,	 आपथ्षक,	 सामापजक,	
िथा	 सांसकृपिक	 रूिानिरणको	 संवाहकका	 रूिमा	 पवकास	 गन्ष	 नेितृव	 पवकास,	
समाजमा	 सव्ंयसेवा,	 पविि्क	 व्यवसथािन,	 नवअनवेरणमा	 आधाररि	 व्यवसा्य	
प्वद्ध्षन	 का्य्षक्रम	 सञ्चालन	 गिदै	 पवकासको	 अपभ्यनिा	 र	 संवाहकका	 रूिमा	
पवकास	 गररने	 ्छ	।	 ्यवुाहरूमा	 पसज्षनातमक	 सो्च,	 सव्ंयसेवी	 भावना,	 िशेपे्म,	
सामपूहकिा	र	पसि	पवकासका	लापग	पवशरे	अपभ्यान	सञ्चालन	गररने	्छ	।	हरेक	
क्षेत्मा	्यवुाहरूलाई	अगाप्	बढ्कन	प्ोतसाहन	र	आवश्यक	वािावरण	पनमा्षण	गररने	
्छ	।

•	 राजनीपिमा	्यवुाहरूको	संलगनिा	र	नेितृव	क्षमिा	पवकास	गिदै	सामापजक,	आपथ्षक	
र	 राजनीपिक	माध्यमबा्	 सथानी्य	 पवकास	 पनमा्षणमा	्यवुा	 िरर्चालन	गररने	्छ	।	
्यवुाहरूलाई	रूिानिरणका	संवाहक	र	नेितृवका	सा्िेारका	रूिमा	पवकास	गररने	
्छ	।	 सामापजक,	 राजनीपिक	 र	आपथ्षक	क्षेत्का	 पजममवेारी	 समहालन	 ्यवुा	 नेितृव	
पवकास	गररने	्छ	।
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•	 पविि्क,	 महामारी,	 पवकास	 पनमा्षण	 का्य्ष,	 सरसराइ	 िथा	 वािावरण	 संरक्षण	 र	
सामापजक	 ्चिेना	 अपभवपृद्धका	 लापग	 हरेक	 िापलकामा	 ्यवुा	 सव्ंयसेवकहरूको	
सथा्यी	 सं्यनत्	 पनमा्षण	 गररने	 ्छ	।	 रापट्रि्य	 पविि्क	 व्यवसथािन	 प्ापधकरणलगा्यि	
राज्यका	संर्चनासँग	समनव्य	गररने	्छ	।

•	 उद्मशीलिा	 वपृद्ध	 गरी	 ्यवुालाई	 सवरोजगारिर्ष 	 आकपर्षि	 गररने	 ्छ	।	 पशपक्षि	
र	 िक्ष	 ्यवुालाई	 आधपुनक	 कृपर,	 पनजी	 उद्म,	 स्ूचना	 प्पवपधमा	 आधाररि	
नवप्वि्षनातमक	 (इननोभपे्भ)	 व्यवसा्य	 िथा	 पनमा्षण	 क्षेत्मा	 उच्च	 िाररश्रपमक	
आधाररि	रोजगारी	पसज्षना	गररने	्छ	।

•	 ्ुछवा्ूछि,	 ्छाउि्ी,	 िाइजो,	 पिलक,	 जािी्य	 िथा	 लैङ्क पगक	 भिेभाव,	
अनधपवश्ास,	 कुसंसकारजसिा	 सामापजक	 कुरीपि	 ह्ाउँि	ै सामापजक–आपथ्षक	 र	
सांसकृपिक	रूिानिरणमा	्यवुाको	भपूमका	बढाइने	्छ	।	पहसंा,	िवु्य्षसन	र	अराजक	
काममा	्यवुालाई	िरुूि्योग	गनषे	प््यासलाई	असरल	बनाइने	्छ	।

•	 ्यवुाहरूको	शारीररक	िथा	मानपसक	पवकासका	लापग	खले	मिैान	पनमा्षण,	कभ ््ष	
हल	िथा	कलब	भवन,	आवश्यक	खलेकुि	िथा	मनोरञजनका	साधनको	व्यवसथा,	
अन्य	िवूा्षधार	पनमा्षण,	सञ्चालन	िथा	व्यवसथािन	गररने	्छ	।	

•	 बाह्ौ	िपक्षण	एपस्याली	खलेकुि	प्पि्योपगिामा	िीनव्ा	मात्	सवण्ष	ििक	पजिेको	
नेिालले	 हाम्ो	 नेितृवको	 सरकारको	 सम्यमा	 भएको	 िेह्ौ	ँ िपक्षण	 एपस्याली	
खलेकूि	 प्पि्योपगिामा	 ५१	 व्ा	 सवण्ष	 ििक	 पजिेर	 कतीपि्षमान	 का्यम	 गन्ष	
सरल	भ्यो	 ।	अब	 एपस्याली	 र	ओलपमिक	खलेकुिमा	 समिे	 ििक	 पजतने	 गरी	
खलेा्ीहरूलाई	सक्षम	बनाइने	्छ	।	उनीहरूको	क्षमिा	पवकासका	लापग	िापलम	र	
प्पशक्षणको	व्यवसथा	गररने	्छ,	आवश्यक	मात्ामा	खले	िवूा्षधार	ि्यार	गररने	्छ	।	

•	 खलेा्ीहरूको	 सममान	 र	 वपृत्	 पवकासका	 का्य्षक्रमसपहि	 जीवनवपृत्	 प्णाली	
का्या्षनव्यनमा	 ल्याइने्छ	।	 रापट्रि्य	 एकिा	 र	 अनिरा्षपट्रि्य	 प्पिष्ा	 र	 पमत्िा	
अपभवपृद्ध	गन्ष	नेिालको	खलेजगतलाई	न्याँ	उ्चाइमा	िऱु्याइने	्छ	।

•	 रापट्रि्य	 िथा	 अनिरा्षपट्रि्यसिरका	 खलेा्ी	 बननसकने	 समभावना	 भएका	 ्यवुाको	
खोजी	 गररने	 ्छ	।	 क्षमिा	 पवकासका	 प्पशक्षण	 र	 िापलम	 पिइने्छ	।	 खले	
प्पि्योपगिाहरूमा	 भाग	 पलने	अवसर	 उिल्ध	 गराइने	 र	 खलेा्ीहरूको	 प्वध्षन	
गररने	 ्छ	।	 खलेा्ीमा	 रापट्रि्य,	 अनिरा्षपट्रि्य	 खले	 प्पिसिधा्षमा	 पवज्य	 हापसल	
गन्षसक्छौ	ँभनने	आतमपवश्ास	र	उतसाह	जगाइने	्छ	।
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१७ रशिला सिभाशगता ि सितितीकिण
•	 रापट्रि्य	जीवनका	सबै	आ्यामहरूमा	मपहलाहरूको	साथ्षक	सहभापगिा	सपुनपश्चि	

गररने	 ्छ	।	 संरक्षण,	 क्षमिा	 पवकास	 र	 अवसरमा	 प्ाथपमकिा	 पिएर	 मपहला	
सशक्तीकरण	 गररने	 ्छ	।	 मपहलाहरू	 सक्षम	 भई	 समान	 प्पिसिधा्षबा्	 राज्य	
सं्यनित्मा	सथापिि	हुनसकने	वािावरणको	पवकास	गररने	्छ		 ।	राज्य	र	समाजका	
हरेक	अङ्क ग	 र	क्षेत्मा	 मपहलाको	 न्या्योप्चि	सहभापगिा	सपुनपश्चि	 गिदै	 लैङ्क पगक	
समानिा,	समावेपशिा	र	समानिा	प्त्याभिू	गररने	्छ		।

•	 पशक्षा,	सवासथ्य,	रोजगारी	र	सामापजक	सरुक्षालगा्यि	मपहलाका	संपवधान	प्ित्	
हकको	का्या्षनव्यनका	लापग	पवशरे	का्य्षक्रम	बनाइने	्छ	।	

•	 मपहलाको	सरुपक्षि	माितृव	र	प्जनन	सवासथ्यको	हक	सपुनपश्चि	गन्ष	सङ्क घ,	प्िशे	
र	सथानी्य	िहपब्च	सहका्य्ष	गररने	्छ	।	घरेल	ुश्रममा	मपहलाको	्योगिानको	गणना	
गररने	्छ	।	 घरेल	ुकामको	घरेाबा्	बापहर	 पनकालि	ै मपहलाहरूलाई	 उतिािनशील	
श्रममा	लगाउने	पवशरे	्योजना	का्या्षनवन	गररने	्छ	।	

•	 मपहला	 उद्मशीलिामार्ष ि्क	 सवरोजगारी	बढाउने	का्य्ष	 गररने	्छ	।	समान	कामको	
लापग	 समान	 िाररश्रपमक,	 सपुनपश्चि	 गररने	 ्छ	।	 का्य्षसथलमा	 लैङ्क पगक	 पहसंा,	
घरेल	ु पहसंा	 िथा	 सामापजक	भिेभाव	 ह्ाउन	 पवशरे	अपभ्यान	 सञ्चालन	 गररने	
्छ	।	 राट्रििपि	 मपहला	 उतथान	 का्य्षक्रमको	 प्भावकारी	 का्या्षनव्यन	 गररने	 ्छ	।	
समाजलाई	 मपहला	 पहसंामकु्,	 बालपववाह	 र	 बहुपववाह	 मकु्,	 बोकसीप्थामकु्,	
्छाउि्ीमकु्	 र	 रुढीमकु्	 घोरणा	 गररने	 ्छ	।	 िहजे,	 िाइजो	 र	 पिलक	 प्थालाई	
पनरुतसापहि	गररने	्छ	र	त्यसको	प्भावकारी	का्या्षनव्यनका	लापग	समिुा्यका	समिे	
सहभापगिामा	आवश्यक	सं्यनत्	पनमा्षण	गररने	्छ	।	

•	 एपस्	आक्रमणबा्	मपहलाहरूको	रक्षाका	लापग	्यस	समबनधी	ऐनको	प्भावकारी	
का्या्षनव्यन	गररने	्छ	।	 िीप्िहरूलाई	उि्चार,	 िनुसथा्षिना	 र	 रोजगारीको	 प्बनध	
गररने	 ्छ	।	 ्यौनजन्य	 पहसंा,	 बलातकार,	 मपहलाद्रेी	 संसकारबा्	 समाजलाई	 मकु्	
गन्ष	पवशरे	सांसकृपिक	रूिानिरण	अपभ्यान	सञ्चालन	गररने	्छ	।

१८ सििी श्कास ः एकतीकृत ्सती ि सिुश्त आ्ास 
•	 सबै	 नेिाली	 नागररकलाई	 सरुपक्षि	 सथानमा	आवासको	 ग्यारन्ी	 गररने	 ्छ	।	 कुनै	

िपन	नेिाली	नागररक	आवासपवहीन	वा	स्कमानवका	अवसथामा	रहन	ुिनषे	्ैछन	।	
जनिा	आवास	 िथा	 सरुपक्षि	आवासका	 माध्यमबा्	आवासको	 अपधकारलाई	
सपुनपश्चि	गररने	्छ	।	जोपखम्यकु्	र	 पवकासमा	बाधक	िथा	सेवा	प्वाहका	दृपष्टले	



59प्रतितिधिसभा िथा प्रदेशसभा तिर्वाचि–२०७९

अिा्यक	 र	कपठन	 सथानमा	 ्छररएर	 रहकेा	 घर	 िथा	 बसिीलाई	 सरुपक्षि	 सथानमा	
सथानानिरण	 गरी	 सपुवधा	 समिनन	 एकतीकृि	 बसिीहरूको	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	
सञ्च्यकोरका	 सञ्च्यकिा्ष	 िथा	 नागररक	 लगानी	 कोरका	 व्चिकिा्षलाई	 िी	
कोरको	लगानीमा	आवास	सपुवधा	उिल्ध	गराइने	्छ	।	सबै	आवासहरू	सरुपक्षि	
र	आधारभिू	सपुवधासपहिका	हुने्छन्क	।	

•	 एकतीकृि	 बसिी	 नपजक	 समभाव्यिाका	आधारमा	औद्ोपगक	 क्षेत्,	 उद्ोग	 ग्राम	 वा	
कृपर	उतिािनका	रम्षहरू	सथािना	गरी	रोजगारीका	अवसरहरू	उिल्ध	गराइने	्छ	।	

•	 ठुला	िथा	समा ््ष	सहर,	क्षेत्ी्य	सहर	 र	इको	 पभलेजका	िवूा्षधारहरू	 पनमा्षण	गररने	
्छ	।	सहरी	पवकासलाई	उतिािन	वपृद्ध,	व्यवसा्य	पवसिार	र	रोजगारीका	अवसरसँग	
आबद्ध	गररने	्छ	।

•	 िशेका	 पवपभनन	 सथानमा	 पनमा्षण	 सरुु	 गररएका	 २७	 न्याँ	 सहर	 एवं	 १८	 समा ््ष	
पस्ीहरूको	पवकास	िथा	२५	प्मखु	सहरहरूको	आधपुनक	सहरी	िवूा्षधार	पनमा्षण	
िथा	पवसिार	का्य्षलाई	समिनन	गररने	्छ	।	

•	 ५०	व्ा	थि	न्याँ	सहरहरूको	 पवकास	िथा	थि	५०	व्ा	सहरहरूमा	आधपुनक	
सहरी	िवूा्षधार	पनमा्षणका	लापग	पवशरे	का्य्षक्रम	सञ्चालन	गररने	्छ	।	

•	 प्िशे	 र	 सथानी्य	 िहसँगको	 समनव्यमा	 प्िशे	 राजधानी	 िथा	 सथानी्य	 िहका	
सिरमकुामहरूमा	 भवन,	 स्क,	 ढल,	 ल्यान्परल	 साइ्,	 खानेिानी,	 पवद्िु,	
बसिाक्ष ,	 मनोरञजनलगा्यिका	 िवूा्षधारहरू	 एकतीकृि	 ्योजनामा	 आधाररि	 भई	
पनमा्षण	गररने	्छ	।	सहरहरूलाई	क्रपमकरूिमा	हररि	सहरमा	रूिानिरण	गिदै	लपगने	
्छ	।

•	 सहरी	 क्षेत्मा	 ‘्यपु्पल्ी	 कोरर्ोर’को	 अवधारणाअनरुुि	 खानेिानी,	 पवद्िु,	
्ेपलरोन	लाइन	भपूमगि	गररने	्छ	।	

•	 प्िशे	 र	 सथानी्य	िहको	समनव्य	र	सहका्य्षमा	सरा	स्क	अपभ्यान	सञ्चालन	
गररने	्छ	।	स्क	पकनारामा	रूलका	बगै्ँचा	पनमा्षण	गनषे,	रलरूलका	रूखहरू	रोपने	
र	हरर्याली	प्वद्ध्षन	गररने	्छ	।	

•	 रोहोरमलैा	 व्यवसथािनका	लापग	प्त्ेयक	सथानी्य	िहमा	 व्यवपसथि	ल्यान्परल	
साइ्	 पनमा्षण	 गररने	 ्छ	।	 रोहोरमलैालाई	 स्ोिबा्ै	 कुपहने	 र	 नकुपहने	 गरी	
अपनवा्य्षरूिमा	्ुछ ््क्याउनिुनषे	िाप्यतव	पनधा्षरण	गररने	्छ	।	आधपुनक	प्पवपध	प््योग	
गरेर	ररसाइकल	हुनेबा्	िनुरः	उि्योग	गन्ष	सपकने	वसि	ुबनाउने,	नास	हुनेबा्	मल	
िथा	ऊजा्ष	उतिािन	गनषे	 र	नास	नहुने	रोहोलमलैालाई	सरुपक्षि	िवरबा्	नष्ट	गनषे	
व्यवसथा	गररने	्छ	।	्यस	का्य्षका	लापग	पनजी	क्षेत्सँग	सा्िेारी	गररने	्छ	।	
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१९ गशतिील अथमातनत्र ि से्ाको आधािः यातायात पू्ामाधािको श्सताि
•	 गपिशील	अथ्षिनत्	र	सेवा	पवसिारका	लापग	्यािा्याि	िवूा्षधार	पवकास	अिररहा्य्ष	

्छ	।	 नेकिा	 (एमाले)	 ्यािा्याि	 क्षेत्को	 पवकासलाई	 अन्य	 क्षेत्को	 पवकास	 र	
समपृद्धको	 प्सथान	 पवनि	ु मानि्छ	।	 स्क,	 रेलमाग्ष,	 पवमानसथल	 र	 जलमाग्षका	
आधपुनक	िवूा्षधार	 पनमा्षण	 र	 पवसिार	गरी	समग्र	 पवकासलाई	िीव्र	गपि	 पिइने्छ,	
रापट्रि्य	भावना	र	एकिालाई	सदुृढ	गररने	्छ	।

•	 स्क	सरुक्षाका	उि्यकु्	प्बनध	र	पवश्रामसथल	िथा	आवश्यक	सपभ्षस	सेन्रसपहि	
कमिीमा	िईु	लेनका	आधपुनक	स्क	पनमा्षण	गररने	्छ	।	स्कलाई	वािावरणमतै्ी	
बनाइने	्छ	।	पन्यपमिरूिमा	मम्षि	संभारको	व्यवसथासपहि	स्कलाई	खाल्ारपहि	
र	रोहोररपहि	बनाइने	्छ	।	

•	 पनमा्षणाधीन	 रापट्रि्य	 राजमाग्ष,	 रणनीपिक	 महतवका	 सबै	 राजमाग्ष	 र	 आपथ्षक	
समपृद्धको	 केनद्र	 जो ््क ने	 स्कको	 पनमा्षण	 का्य्ष	 आगामी	 िाँ्च	 वर्षपभत्	 समिनन	
गररने	 ्छ	।	 िवू्ष–िपश्चम	 राजमाग्ष,	 रणनीपिक	 राजमाग्ष,	 उत्र–िपक्षणका	 कोरर्ोर	
राजमाग्षलाई	पवकास	िथा	पवसिार	गनषे	का्य्ष	आगामी	िाँ्च	वर्षपभत्	समिनन	गररने	
्छ	।	

•	 सथानी्य	 िहका	 व्ा	 केनद्रलाई	 िापलका	 केनद्रसँग	 र	 िापलका	 केनद्रलाई	 प्िशे	
राजधानीसँग	 जो ््क ने	 स्कको	 पनमा्षणलाई	 िीव्र	 गपिमा	 अगाप्	 बढाइने	 ्छ	।	
सबै	 सथानी्य	 िहका	 सिरमकुाम,	 व्ा	 केनद्र	 र	 पवद्ाल्य,	 सवासथ्य	 संसथा,	 कृपर	
रम्ष,	 उद्ोग	 व्यवसा्यसथल	िथा	मखु्य	बजार	 केनद्रसमम	 पि्च	स्क	 पनमा्षण	गनषे	
का्य्षलाई	िीव्र	गपिमा	अपघ	बढाइने	्छ	।

•	 ढुवानी	 लागि,	 ्यात्ा	 सम्य	 र	 सवारी	 साधनको	 क्षपि	 कम	 गन्ष	 स्कको	 िरूी	
्छो ््क्याइने	 ्छ	।	 स्कलाई	 पसधा	 बनाइने्छ,	आधपुनक	 सरुुङ	 र	 िलुहरू	 पनमा्षण	
गररने	 ्छ	।	 ठुला	 सहरका	 मखु्य	भागका	 स्कलाई	 हाई	 पसरि्का	रूिमा	 पवकास	
गररने	्छ	।

•	 पनमा्षणाधीन	िवू्ष–िपश्चम	पवद्िुी्य	 रेलमाग्षको	बपि्षवास–पनजगढ	खण्को	पनमा्षण	
का्य्ष	समिनन	गरी	रेल	सञ्चालन	गररने	्छ,	पनजगढ	बु् वल	खण्को	पनमा्षण	का्य्ष	
अपघ	 बढाइने्छ,	 बाँकती	 भागको	 जगगा	 अपधग्रहण	 का्य्ष	 गररने	 ्छ	।	 रसवुागढी–
काठमा्ौ	ँ रेलमाग्ष	 र	 वीरगञज–काठमा्ौ	ँ रेलमाग्षको	 पनमा्षण	 प्पक्र्या	 सरुु	 गररने	
्छ	।	सबै	महानगरहरूमा	काठमा्ौं	उित्यकामा	मरेिो	रेल,	सहरी	केवलकार	एवं	ि्	
वे	जसिा	आधपुनक	िररवहन	सेवा	सञ्चालनको	लापग	आवश्यक	अध्य्यन	गरी	
का्या्षनव्यन	गररने	्छ	।	
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•	 प्छमकेती	 पमत्राट्रिहरूको	 सामपुद्रक	 बनिरगाह	 प््योग	 गरी	 नेिाली	 ्ण्ासपहिको	
िानीजहाज	 सञ्चालनमा	 ल्याइने्छ	।	 नेिालका	 प्मखु	 निी	 हुिँ	ै गङ्क गाबा्	
कलकत्ा	बनिरगाह	र	समदु्रसममको	जल	्यािा्याि	सञ्चालन	गररने	्छ	।	

•	 पवद्िुी्य	 सवारी	 साधनको	 प््योगलाई	 प्वद्ध्षन	 गररने	 ्छ	।	 सहरी	 क्षेत्मा	 ठुला	
पवद्िुी्य	 सवारी	 साधन	 सञ्चालन	 गन्ष	 प्ोतसाहन	 गररने	 ्छ	।	 मो्रबा्ो	 लैजान	
नपमलने	िथा	स्क	िगुन	कपठन	बसिीहरूमा	 सिरी्य	ििमाग्ष,	 केबलुकार	 र	अन्य	
वैकपलिक	प्बनध	गररने	्छ	।

•	 समभापवि	 सवारी	 िघु््ष नासथल	 र	 बारमबार	 सवारी	 िघु््ष ना	 भइरहकेा	 स्कहरू	
िपह्चान	 गरी	 त्यसिा	 स्कहरूको	 प्ाथपमकिाका	 साथ	 मम्षि	 सधुार	 गररने	 ्छ	।	
आवपधकरूिमा	 सवारी	 ्चालकको	 सवासथ्य	 िरीक्षण	 गनषे	 र	 सवारी	 साधनको	
मकेापनकल	्ेस्	गनषे	व्यवसथालाई	अपनवा्य्ष	गररने	्छ	।

•	 बनि	 रहकेो	 हे् ौं्ा–काठमा्ौं	 रोि	 वे	 सेवालाई	 िनुरःसञ्चालन	 गरी	
काठमा्ौंकेपनद्रि	 मालसामानको	 ढुवानी	 गररने	 ्छ	।	 साथै	 िशेका	 अन्य	 सथानमा	
समिे	समभाव्यिा	हरेी	मालबाहक	रोि	वे	सेवा	पनमा्षण	िथा	सञ्चालन	गररने	्छ	।	

•	 ्यािा्याि	 कमिनीहरूले	 साव्षजपनक	 ्यािा्याि	 सञ्चालन	 गनषे,	 ्यािा्याि	
सपमपिहरूले	 ्यािा्याि	 व्यवसा्यीहरूको	 हकपहिको	 संरक्षण	 र	 समनव्य	 गनषे	
िथा	 ्यािा्याि	 व्यवसथािन	 प्ापधकरणहरूले	 समग्र	 ्यािा्याि	 व्यवसथािनको	
सहजीकरण,	 नेितृव,	 अनगुमन	 एवं	 पन्यमन	 गनषे	 गरी	 साव्षजपनक	 ्यािा्याि	
प्णालीको	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	 सङ्क घ,	 प्िशे	 र	 सथानी्य	 िहको	 समनव्यमा	
साव्षजपनक	 ्यािा्याि	 प्ापधकरण	 सथािना	 गरी	 सञ्चालन	 गररने	 ्छ	।	 सवारी	
साधनको	 िापक्ष ङ्क गका	 लापग	 आधपुनक	 संर्चना	 पनमा्षण	 गररने	 ्छ	।	 ्यािा्याि	
व्यवसथािनमा	प्पज्ल	प्णाली	लाग	ुगररने	्छ	।

•	 नेिालको	 हवाई	 उ ््क््यन	 क्षेत्लाई	 अत्याधपुनक,	 प्पवपध्यकु्	 र	 सरुपक्षि	 बनाइने	
्छ	।	 सञ्चालनमा	 रहकेा	 पवमानसथलहरूको	 पनरनिर	 सधुार	 र	 न्याँ	 अनिरा्षपट्रि्य	
पवमानसथलहरूको	 पनमा्षण	 प्ारमभ	 गररने	 ्छ	।	 न्याँ	 उ्ान	 गनिव्यहरूमा	 उ्ान	
पवसिार	गररने	्छ	।

•	 पनजगढ	 अनिरा्षपट्रि्य	 पवमानसथल	 पनमा्षण	 गररने	 ्छ	।	 सबै	 प्िशेहरूमा	 रहकेा	
पवमानसथलहरूलाई	सिरोननपि	र	पवसिार	गरी	क्षेत्ी्य	अनिरा्षपट्रि्य	पवमानसथलका	
रुिमा	पवकास	गररने	्छ	।	गौिमबदु्ध	र	िोखरा	अनिरा्षपट्रि्य	पवमानसथलहरूलाई	िणू्ष	
क्षमिाका	साथ	सञ्चालन	गररने	्छ	।	सबै	सथानी्य	िहमा	हपेलप्या्	पनमा्षण	गररने	
्छ	।	
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२० स्ोत साधनको परिरालन, योजना कायामान्यन ि शदगो श्कास
•	 सङ्क घ,	 प्िशे	 र	 सथानी्य	 िहको	 समग्र	 पवकासको	 ्योजना	 समनव्यातमक	 रूिमा	

का्या्षनव्यन	गररने	्छ	।	प्िशे	र	सथानी्य	िहहरूको	पवकासको	माग,	आवश्यकिा,	
स्ोि	र	साधनको	उिल्धिालाई	आधार	बनाई	सनिपुलि	पवकास	गररने	्छ	।	

•	 रूिानिरणकारी	 िथा	 रापट्रि्य	 महत्वका	 आ्योजनाहरूको	 शीघ्र	 का्या्षनव्यन	 गनषे	
पवशरे	 काननुी	 व्यवसथा	 गररने	 ्छ	।	 रापट्रि्य	 प्ाथपमकिा	 प्ाति	 आ्योजना	 िथा	
का्य्षक्रमको	 का्या्षनव्यनको	 सपुनपश्चििाका	 पनपमि	 नेिाल	 सरकारका	 पवपभनन	
मनत्ाल्य	 एवं	 पवभागलगा्यिका	 पनका्यहरूका	 अपिररक्	 आवश्यक	 संख्यामा	
पवपशष्ट	 संसथागि	 संर्चनाहरूको	 सथािनासपहि	 रापट्रि्य	 एवं	 अनिरा्षपट्रि्यसिरमा	
उिल्ध	 प्पिसिधा्षतमक	 एवं	 उतकृष्ट	 जनशपक्को	 िरर्चालन	 गररने	 ्छ	।	
पवपभनन	मलुकुमा	 रही	लामो	अनभुव	एवं	 ज्ान	िथा	सीि	आज्षन	 गरेका	 नेिाली	
पवशरेज्हरूलाई	्यस	प्कारका	पवपशष्ट	संसथागि	संर्चनामा	रही	मलुकुको	पवकास	
र	समपृद्धमा	्योगिान	पिन	आविान	गररने	्छ	।	

•	 पवकास	 आ्योजना	 का्या्षनव्यनको	 ढाँ्चामा	 िररवि्षन	 गररने	 ्छ	।	 आ्योजना	
सँध	ै ‘प्गपि’मा	मात्	 रहने,	अनिपन्षका्य	द्नद्	 हुने,	कपहल्ैय	समिनन	नहुने	 पवकास	
व्यवसथािनको	 रोगलाई	 पनमू्षल	 गररने	 ्छ	।	 पवकास	आ्योजना	 पनधा्षररि	 सम्यम	ै
समिनन	 गरी	 पिनको	 प्पिरल	जनिालाई	 उिल्ध	 गराइने्छ	।	 साइ्	 पकल्यरेनस,	
जगगा	 अपधग्रहण,	 रुख	 क्ान,	 वािावरणी्य	 प्भाव	 मलू्यांकनजसिा	 आ्योजना	
का्या्षनव्यन	 िवू्षका	 आधारभिू	 का्य्ष	 समिनन	 नभएका	 आ्योजनाको	 पनमा्षण	
का्य्षका	 पनपमि	 बजे्	 पवपन्योजन	 गररने	 ्ैछन	।	 िवू्ष	 ि्यारी	 ्चरण	 र	 आ्योजना	
का्या्षनव्यन	 ्चरण	 गरी	 सबै	आ्योजनाहरूलाई	 िईु	 ्चरणमा	 पवभाजन	 गरी	 बजे्	
पवपन्योजन	र	का्या्षनव्यन	गनषे	व्यवसथा	पमलाइने्छ	।	

•	 ठेकका,	सम्ौिा	िथा	करारको	 सवीकृपिमा	 हुने	 पढलाससुिीको	अनत्य	गररने	्छ	।	
सम्यमा	 पनण्ष्य	 नगनषे,	 अनपु्चि	 र	 भ्रट्रिा्चारजन्य	 पक्र्याकलाि	 गनषे,	 िोपकएको	
लागि,	 सम्य,	 िररमाण	 र	 गणुसिरको	 काम	 समिनन	 नगनषे	 जनुसकैु	 िक्षलाई	
्यसबा्	हुने	हानी	नोकसानीका	लापग	पजममवेार	बनाई	काननुी	कारवाही	गररने	्छ	।	
लािरबाही	र	पन्यिसाथ	गररएको	अनपु्चि	पवलमबका	कारण	िरर्योजनाको	लागि	
वपृद्ध	(भरेर्यसन	र	प्ाइस	सकालेशन)	हुन	पिइने्ैछन,	िर	ठेककाको	िरुुि्योग	गनषेबा्	
हानी	नोकसानीको	रकम	असलुउिर	गररने	्छ	।

•	 पशक्षा,	 सवासथ्य,	 सामापजक	 सेवा	 र	 सरुक्षाका	 क्षेत्बाहके	 अन्य	 क्षेत्मा	 सरकारी	
लगानी	 गनषे	 पनण्ष्य	 लाभ	 र	 लागिको	 पवशे्रणका	 आधारमा	 मात्ै	 गररने	 ्छ	।	
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संसथान,	 प्ापधकरण	 र	 बो ््षमा	 हुने	 लगानी	 लागिभनिा	 प्पिरल	 बढी	 हुने	
आ्योजनाहरूमा	मात्	गररने	्छ	।	

•	 कृपर	 उतिािन	 र	 आतमपनभ्षरिाको	 रापट्रि्य	 उतिािन	 बढाउन	 र	 व्यािार	 घा्ा	
कम	 गन्ष	 ्योगिान	 िगुने	 क्षेत्मा	 अनिुान	 उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 हालको	 अनिुान	
व्यवसथाको	मलू्याङ्ककन	गरी	लागि	वा	प्पिरल	वा	 पन्या्षिमा	िोहोरो	निनषे	गरी	
अनिुान	उिल्ध	गराउने	प्णाली	पवकास	गररने	्छ	।	अनिुान	पिने	बजे्को	स्ोि	
सपुनपश्चि	गररने	्छ	।

•	 रापट्रि्य	 ब्चि	 वपृद्धका	 सबै	 उिा्यहरू	 अवलमबन	 गररने	 ्छ	।	 उतिािनशील	 र	
पनकासी	 बढाउने	 क्षेत्मा	 लगानी	 बपृद्ध	 गन्ष	आनिररक	 िथा	 बाह्य	ऋण	 र	 प्त्यक्ष	
वैिपेशक	 लगानी	 उि्योग	 गररने	 ्छ	।	 पवपे्रण	 आ्यलाई	 उतिािनमलूक	 क्षेत्मा	
केपनद्रि	गन्ष	पवपभनन	िरर्योजनाहरू	का्या्षनव्यनमा	ल्याइने्छ	।

•	 रापट्रि्य	 प्ाथपमकिाका	 क्षेत्मा	 लगानी	 वपृद्ध	 गन्ष	 वैिपेशक	 सहा्यिा	 जु् ाइने्छ	।	
वैिपेशक	सहा्यिा	िरर्चालन	गिा्ष	रापट्रि्य	पहिलाई	सववोिरर	रापखने्छ	।	

•	 घोरणाित्मा	 उपललपखि	 नीपि,	 का्य्षक्रम	 िथा	 आ्योजना	 का्या्षनव्यन	 गन्ष	
आवश्यक	 िनषे	 थि	 लगानीका	 पनपमि	 नेिाल	 सरकारको	 आनिररक	 स्ोिका	
अपिररक्	 प्त्यक्ष	 वैिपेशक	 लगानी,	 िवूा्षधार	 बण्,	 सपमपश्रि	 पवत्,	 समिपत्	
मौपद्रकतीकरण,	 पनजी	 क्षेत्को	 लगानीलगा्यिका	 वैकपलिक	 पवत्ी्य	 स्ोिका	
िरर्चालन	 गररने	 ्छ	।	 सविशेमा	 रहकेा	 प्ाकृपिक	 स्ोि	 र	 साधनको	 उच्चिम	
िरर्चालन	 गन्ष	 र	 पवकास	 सा्िेारसँगको	 सा्िेारी	 र	 सहका्य्षमा	 समिे	 जो्	
पिइने्छ	।	 वैकपलिक	लगानीका	 पवपधहरूको	का्या्षनव्यनको	सपुनश्चििाका	लापग	
लगानी	बो ््ष	नेिाल	र	नेिाल	िवूा्षधार	बैंकको	संसथागि	क्षमिा	सदुृढ	बनाइने्छ	।	

•	 ‘रापट्रि्य	्योजना	आ्योग’लाई	संघी्य	सरकारको	्योजना	िजु्षमाका	साथै	प्िशे	एवं	
सथानी्य	िहका	सरकारहरूको	्योजना	िजु्षमा	का्य्षमा	 पवशरेज्	सह्योग	िऱु्याउने	
पनका्यका	रुिमा	समिे	का्य्ष	गननें	गरी	सक्षम	िलु्याइने्छ	।	िीनै	िहका	सरकारको	
्योजना	िजु्षमा	प्पक्र्यामा	िािातम्यिा	पमलाउन	र	्योजना	का्या्षनव्यनलाई	एकतीकृि	
एवं	समनव्यातमक	बनाउन	्ुछटै्	ऐनको	िजु्षमा	गरी	का्या्षनव्यनमा	ल्याइने्छ	।	

•	 साव्षजपनक	खररि	का्य्षलाई	िारिशटी,	प्भावकारी	एवं	शीघ्र	रुिमा	अपघ	बढाउन	
अनिरा्षपट्रि्य	अभ्यास	समिे	ध्यानमा	राखि	ैएक	वर्षपभत्ै	साव्षजपनक	खररि	ऐनमा	
आवश्यक	 संशोधन	 गररने	 ्छ	।	 साव्षजपनक	 खररि	 प्णालीलाई	 व्यवपसथि	 गन्ष	
हालको	साव्षजपनक	खररि	अनगुमन	का्या्षल्यलाई	 िनुसंर्चना	 गरी	 ‘साव्षजपनक	
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खररि	 अनगुमन	 बो ््ष’को	 सथािना	 सपहि	 ्यसलाई	 सवा्यत्,	 सक्षम	 र	 अपधकार	
समिनन	िलु्याइने्छ	।	

•	 पनमा्षण	का्य्षको	गणुसिर	िररक्षण,	सशुासन	्योजनाको	का्या्षनव्यनको	सपुनपश्चििा	
िथा	समिणू्ष	सरकारी	पनका्यहरूको	व्यवसथािकती्य	क्षमिाको	िररक्षण	र	मलू्यांकन	
गन्षका	पनपमि	सवा्यत्,	सक्षम	र	अपधकार	समिनन	सं्यनत्	सथािना	गररने	्छ	।	्यसका	
लापग	आवश्यक	ऐनको	िजु्षमा	गररने	्छ	।	

•	 िवूा्षधारहरूको	 पनमा्षणसँग	 समबपनधि	 समस्याहरूको	 समाधान	 गन्ष	 िथा	 पनमा्षण	
व्यवसा्य	 एवं	 इपनजनी्यररङ्क ग	लगा्यिका	 िरामश्ष	 सेवालाई	 म्या्षपिि,	 व्यवपसथि	
र	 सदुृढ	 िलु्याउनका	 पनपमि	 ‘पनमा्षण	 व्यवसा्य	 पवकास	 िरररि्क’को	 िनुरःसंर्चना	
गररने	्छ	।	इपनजनी्यररङ्क ग,	कृपर,	 प्चपकतसा,	वन	लगा्यिका	प्ापवपधक	पवधासँग	
समबपनधि	जनशपक्हरूलाई	नवीन	प्पवपधको	प््योगसपहि	सक्षम	बनाउन	‘नेिाल	
प्ापवपधक	स्ार	कलेज’को	सथािना	गररने	्छ	।	

•	 आ्योजनाहरूको	पनमा्षणिश्चाि	कपमिमा	िाँ्च	वर्षसमम	सं्चालन	व्यवसथािन	िथा	
मम्षि	समभार	का्य्ष	समबपनधि	पनमा्षण	व्यवसा्यीबा्ै	गराउने	व्यवसथा	पमलाइने्छ	।	

२१ जनताको कि ः जनताकै लाशग
•	 करका	 िरहरूलाई	 प्गपिशील	 बनाइने	 ्छ	।	 करको	 िा्यरा	 पवसिार	 गररने	 ्छ	।	

उद्ोगी	व्यवसा्यी	र	आ्यआज्षन	गनषे	व्यपक्	पनरुतसापहि	हुने	र	उद्मशीलिा	घ ््कने	
गरी	करका	िरहरू	 पनधा्षरण	गररने	 ्ैछन;	िर	जनिाको	करलाई	िरुूि्योग	 हुन	िपन	
पिइने्ैछन	।

•	 राजसव	मासने,	राजश्	्चहुाव्	र	िरुूि्योग	गनषे,	लक््य	अनसुार	राजसव	सङ्ककलन	
गन्ष	 नसकने,	 पवकास	 आ्योजनाको	 िुँजीगि	 ख्च्ष	 गन्ष	 नसकने	 र	 रजलु	 ख्च्ष	
गनषेलाई	उत्रिा्यी	बनाई	सजा्ँय	गन्ष	काननुमा	संशोधन	गररने	्छ	।	 पवत्ी्य	नीपि,	
राजसव	नीपि	र	ख्च्ष	नीपिको	िजु्षमा	र	का्या्षनव्यन	एक	अका्षको	प्वध्षक	हुने	गरी	
व्यवपसथि	गररने	्छ	।	सथानी्य	िहमा	िञजीकरणसमबनधी	शलुक	ह्ाइने	्छ	।

•	 अनौि्चाररक	अथ्षिनत्लाई	मौपद्रकतीकरण	र	औि्चारीकरण	गररने	्छ	।
•	 न्यनू	 पवजकतीकरण,	अपधकपवजकतीकरण,	 हुण्ी	लगा्यिका	 पवपभनन	 माध्यमबा्	

अवैधरूिमा	मदु्रा	 पविशे	लगने	का्य्षलाई	 पन्यनत्ण	गररने	्छ	।	समिपत्	शदु्धीकरण	
िथा	 आिङ्ककवािी	 पक्र्याकलािमा	 हुने	 लगानी	 पवरूद्धको	 अनिरा्षपट्रि्य	
प्पिबद्धिाको	का्या्षनव्यन	गररने	्छ	।
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२२ सरूना प्रश्शध ि पे्रस स्तनत्रता 
•	 साव्षजपनक	 सेवामा	 स्ूचना	 प्पवपधको	 प््योग	 बढाइने	 ्छ	।	 प्पज्ल	 नेिाल	

फे्मवक्ष लाई	 िररमाज्षनसपहि	का्या्षनव्यन	 गररने	 ्छ	।	 राज्य	 सं्यनत्को	 िरर्चालन,	
सेवा	 प्वाहका	 का्य्षहरू	 िथा	 उतिािन	 र	 उतिािकतव	 अपभवपृद्धका	 क्षेत्हरूमा	
प्पज्ल	 प्पवपधको	 अपधकापधक	 प््योग	 गरी	 आपथ्षक	 सामापजक	 पवकास	
र	 रूिानिरण	 गररने	 ्छ	।	 इन्रने्लगा्यिका	 स्ूचना	 प्पवपधका	 अत्याधपुनक	
िवूा्षधारहरू	ि्यार	गररने	्छ	।

•	 स्ूचना	प्पवपधलाई	आम	नागररकको	िहु्ँचमा	िऱु्याइने्छ	।	सवासथ्य,	पशक्षा,	कृपर,	
ि्य्ष्न,	ऊजा्ष,	सहरी	िवूा्षधार	र	पवत्ी्य	क्षेत्मा	स्ूचना	प्पवपधका	माध्यमबा्	सेवा	
प्वाह	 गररने	 ्छ	।	 सामिुाप्यक	असििाल	 र	 पवद्ाल्यमा	 इन्रने्	 सेवा	 पनरःशलुक	
उिल्ध	गराइने	्छ	।

•	 सबै	सथानी्य	िहका	केनद्र	र	िराई–मधसे	िथा	िहा्ी	पजललाका	सथानी्य	िहको	
व्ा	 केनद्रसमम	 िईु	 वर्षपभत्	 ब्ो्््यान्	 इन्रने्	 सपुवधा	 िऱु्याइने्छ	।	 हुलाक	
व्यवसथालाई	आधपुनकतीकरण	गरी	नागररक	सेवा	संसथाका	रूिमा	पवकपसि	गररने	
्छ	।

•	 हाम्ो	 नेितृवको	 सरकारले	 लामो	 सम्यिपेख	अलित्	 िरेको	 नेिालको	अवा्षइ्ल	
सल्लाई	 नेिालकै	 सवापमतवमा	ल्याएको	्छ	।	उक्	अवा्षइ्ल	सल्	उि्योग	गरी	
अनिरीक्षमा	 आफनै	 स्या्ेलाई्	 सथािना	 गररने	 ्छ	।	 ््याण्पवथको	 भकु्ानीका	
लापग	पविपेशने	गरेको	ठुलो	रकम	पविपेशनबा्	रोपकने	्छ	।	िरूसं्चार	सेवाको	सहज	
र	गणुसिरी्य	पवसिार	गररने	्छ	।

•	 सञ्चार	 जगिलाई	 गररमाम्य	 बनाइने्छ,	 सञ्चारकमटीहरूको	 हक	 पहिको	
संरक्षण	 गररने	 ्छ	।	 सं्चारकमटीहरूको	 सरुक्षा	 र	 सममानजनक	 जीवन्यािन	 िथा	
का्य्षसमिािनका	लापग	आवश्यक	िनषे	सेवा,	सपुवधा	र	सहुपल्यि	उिल्ध	गराउने	
व्यवसथा	पमलाइने	्छ	।

•	 पमप््यामा	 प्त्यक्ष	 वा	 िरोक्षरूिमा	 हुने	 पविशेी	 लगानी	 पनरधे	 गररने	 ्छ	।	 राट्रि,	
लोकिनत्,	शापनि,	 पवकास	र	सामापजक	सद्ावप्पि	पजममवेारीसपहिको	िणू्ष	 पे्स	
सविनत्िा	का्यम	गररने	्छ	।

•	 साव्षजपनक	 सेवा	 प्वाहलाई	 स्ूचना	 प्पवपधमा	 आबद्ध	 गरी	 प्छ्ो्छररिो,	
गणुसिरी्य,	िारिशटी	र	सहज	िलु्याइने्छ	।	स्ूचना	प्पवपधमा	नवप्वि्षन	(इननोभसेन)	
लाई	 प्ोतसाहन	 गररने	 ्छ	।	 सामापजक	 सञजाल	 र	 अनलाईन	 पमप््यालाई	
आमजनिाको	्चिेना	अपभवपृद्धका	पनपमि	सििु्योग	गररने	्छ	।	
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•	 रापट्रि्यिा,	 रापट्रि्य	 एकिा	 िथा	 रापट्रि्य	 पहि	 पविरीिका	 समा्चार	 र	 पमथ्या	
एवम्क	 द्रैिणू्ष	 स्ूचनाद्ारा	 जनिाको	 ससुपू्चि	 हुने	 हकलाई	 कुपणठि	 गनषे	 का्य्षलाई	
हिोतसापहि	गररने	्छ	।	

२३ सिुासनः िाम्ो उचर प्राथशरकता
•	 सरकारलाई	िशे	र	जनिाको	पहि	र	सेवामा	समपि्षि	गररने	्छ	।	सशुासन	र	शापनि	

सरुक्षालाई	सदुृढ	बनाइने	्छ	।
•	 नेिालपभत्को	 जनुसकैु	 भौगोपलक	 क्षेत्मा	 बसोवास	 गनषे	 नेिालीलाई	 राज्यले	

उिल्ध	 गराउने	 नागररकिा,	 रापट्रि्य	 िरर्च्यित्,	 सवारीसाधन	 ििा्ष	 र	
सवारी्चालक	 अनमुपिित्,	 घरजगगा	 लगा्यिका	 समिपत्को	 खररि	 पबक्रती	 कर,	
पवद्िु,	 खानेिानीलगा्यिका	 सरकारी	 शलुक	 िथा	 कर	 बु् ाउने	 र	 सवासथ्य	 िथा	
कृपर	प्ापवपधक	लगा्यिका	सेवाहरू	अनलाईन	प्णालीबा्	उिल्ध	गराइने	्छ	।

•	 साव्षजपनक	का्या्षल्यबा्	 सममानजनक	 व्यवहार	 र	 पनसिक्ष	सेवा	 शीघ्र	 उिल्ध	
गराइने	्छ	।	राज्यका	समिणू्ष	सं्यनत्लाई	िशे	र	जनिाको	सेवा	गनषे	कि्षव्य	िरूा	गन्ष	
केपनद्रि	 गररने	 ्छ	।	 सरकारको	 प्भावकाररिा	 वपृद्ध	 गनषे	 र	 रापट्रि्य	 जीवनका	 सबै	
क्षेत्मा	सवु्यवसथा	र	सशुासन	का्यम	गररने	्छ	।

•	 का्य्षसमिािन	 र	 ्योग्यिाप्णालीलाई	 साव्षजपनक	 प्शासन	 सञ्चालनको	 आधार	
बनाइने	 ्छ	।	 राट्रिसेवकहरूलाई	 सममानजनक	जीवन	 पनवा्षहका	लापग	आवश्यक	
िाररश्रपमक	 िथा	 सपुवधा	 उिल्ध	 गराइने	 ्छ	।	 अनिरा्षपट्रि्य	 सङ्क घ	 संसथाहरूमा	
इन्न्षपसिमा	 िठाइने	 र	 ख्यापिप्ाति	 सङ्क घ	 संसथामारा्षि्क	 िापलम	 पिइने्छ	।	
का्य्षसमिािनमा	 उतकृष्ट	कम्ष्चारीलाई	ख्यापिप्ाति	 पवश्पवद्ाल्यहरूमा	थि	 उच्च	
पशक्षाका	लापग	िठाइने	्छ	।	राट्रिसेवकहरूलाई	िणू्ष	इमानिारीसाथ	िशे	र	जनिाको	
सेवामा	लगाइने	्छ	।

•	 नेिाली	 सेनालगा्यि	 सबै	 सरुक्षा	 पनका्यहरूको	 क्षमिा	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	
स्ोि,	 साधन	 र	 आधपुनक	 सरुक्षा	 सामग्रीहरूको	 व्यवसथा	 पमलाइने	 ्छ	।	 सरुक्षा	
पनका्यहरूलाई	 िक्ष,	 व्यवसाप्यक	 र	 उच्च	 मनोबल्यकु्	 बनाइने	 ्छ	।	 नेिाल	 र	
नेिालीको	पहि	संरक्षण	र	प्वध्षनमा	िरर्चालन	गररने	्छ	।

•	 सङ्क घी्यिा	 का्या्षनव्यनको	 अनभुव	 समिेका	 आधारमा	 पनजामिी	 सेवालगा्यि	
समिणू्ष	साव्षजपनक	क्षेत्को	िनुरावलोकन	गरी	साव्षजपनक	क्षेत्मा	रूिानिरणकारी	
सधुार	गररने	्छ	।	‘सरृद्ध नेपालका लाशग प्रभा्कािी सा म्ाजशनक से्ा’लाई	
प्शासन	सधुारको	मलू	आिश्ष	मापनने	्छ	।
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•	 नेिाल	 सरकारका	 सङ्क घी्य	 िथा	 प्िशे	 सरकारका	 मनत्ीहरूको	 का्य्षसमिािनको	
साव्षजपनक	िरीक्षण	गनषे	व्यवसथा	प्ारमभ	गररने	्छ	।	्यस	िरीक्षणको	िषृ्िोरणका	
आधारमा	 मनत्ीहरूको	 पनरनिरिा	 र	 पजममवेारी	 हरेरेरको	 पनधो	 गनषे	 प््चलनको	
पवकास	गररने	्छ	।

•	 अपखि्यारको	 िरुूि्योग,	 रापट्रि्य	 िथा	 सरकारी	 स्ोि	 साधनको	 िोहन	 र	
भ्रष्टा्चारप्पि	पनम्षम,	कठोर	र	शनू्य	सहनशीलिाको	नीपि	अिनाइने	्छ	।	अनगुमन,	
अनसुनधान	 र	 ्छानपबन	 का्य्षलाई	 सशक्	 बनाइने	 ्छ	।	 भ्रष्टा्चार,	 अपन्यपमििा,	
सरकारी	 समिपत्को	 िरुुि्योग	 र	 अि्चलन	 गनषे	 जनुसकैु	 व्यपक्लाई	 काननुी	
कारवाहीको	िा्यरामा	ल्याइने्छ	।

•	 भ्रष्टा्चार	 र	अपखि्यारको	 िरुुि्योगसँग	जोप्एका	 पवर्यको	्छानपबन	अनसुनधान	
गरी	 कुनै	 िपन	 कालखण्मा	 भएका	 भ्रष्टा्चार	 र	 जोकोही	 भ्रष्टा्चारीउिर	 काननुी	
कारवाही	अगाप्	बढाइने	्छ	।	भ्रष्टा्चारी	एक	पिन	काननुको	कठघरामा	िगुने्छ	भनने	
पवश्ास	नेिाली	समाजमा	सथापिि	गररने	्छ	।

•	 सरकारी	जगगा	अपिक्रमण	गनषे	पवरूद्धका	्छानपवन	अनसुनधान	ििारूकिाका	साथ	
अगाप्	बढाइने्छ,	मदु्ा	िा्यर	गररने	्छ,	िोरीलाई	काननु	बमोपजम	िपण्ि	गररने	
्छ	।	नेिाल	रिस्	र	सरकारको	नाममा	रहकेो	जपमन	र	संिपत्	सरकारको	सवापमतवमा	
ल्याइने्छ	।

२४ उपभोतिा शितः आर जनताको शित
•	 आिपूि्ष	 व्यवसथालाई	 सरल,	 सलुभ	 र	 सहज	 बनाइने	 ्छ	।	 सवच्छ,	 प्पिसिधटी	 र	

िारिशटी	 बनाइने	 ्छ	।	 होप ््षङ	 गनषे,	 का ष्ेपलङ	 गनषे,	 पमलेमिो	 गनषे,	 पम्र््याजी	 र	
पब्चौपल्यालाई	 कठोरिाका	 साथ	 पन्यनत्ण	 गररने	 ्छ	।	 ्यसका	 लापग	 काननुमा	
संशोधन	 गरी	 त्यसको	 का्या्षनव्यन	 प्भावकारी	 बनाइने	 ्छ	।	 अनपु्चि	 मलू्य	
वपृद्धलाई	 रोपकने	 ्छ	।	आिपूि्ष	 व्यवसथाको	 पन्यमन	 र	 अनगुमनलाई	 प्भावकारी	
बनाइने	्छ	।

•	 उिभोक्ा	 पहि	संरक्षणसमबनधी	काननुलाई	थि	प्भावकारी	बनाइने	्छ	।	 राज्यका	
प्त्ेयक	 िहमा	 उिभोक्ा	 पहि	 संरक्षणसमबनधी	 पनका्य	 सथािना	 गरेर	 उिभोक्ा	
पहिलाई	संरक्षण	गररने	्छ	।	

•	 वसि	ु र	 सेवा	 आिपूि्ष	 गनषे	 साव्षजपनक	 िथा	 पनजी	 व्यवसाप्यक	 क्षेत्लाई	 वसि	ु
र	 सेवाको	 िररमाण,	 गणुसिर,	 उिभोगको	 अवपध	 िथा	 मलू्यसमबनधी	 पवर्यमा	
जवारिहेी	बनाइने	्छ	।
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•	 खाद्ानन,	 औरधी,	 िेरिोपल्यम	 ििाथ्षलगा्यिका	 अत्यावश्यक	 वसिकुो	
सङ्कक्कालीन	 मौजिािको	 पवशरे	 व्यवसथा	 गररने	 ्छ	।	 त्यसका	लापग	 भण्ारण	
गहृ,	शीिभण्ार	र	गोिामको	व्यवसथा	गररने	्छ	।

२५ स्र ि सदुृढ सङ्घ, अशधकाि समपनन प्रदेि ि सथानीय सिकाि 
•	 ‘समदृ्ध	 नेिालरः	 सखुी	 नेिाली’को	 रापट्रि्य	आकाङ्कक्षा	 िरूा	 गन्ष	 प्िशे	 र	 सथानी्य	

िहलाई	संपवधान	प्ित्	अपधकार	प््योग	गरी	जगैिपेख	बपल्यो	अथ्षिनत्	 पनमा्षण,	
सामापजक	पवकास,	लोककल्याणकारी	राज्यव्यवसथाको	पवकास	गन्षसकने	बनाउन	
थि	संसथागि	िथा	काननुी	प्बनध	गररने	्छ	।

•	 प्िशे	 िथा	 सथानी्य	 िहलाई	 राज्यले	 प्वाह	 गनषे	 सेवा	 सपुवधाहरू	घर	 िलैोमा	 नै	
िऱु्याउन	पवत्ी्य,	प्शासपनक	िथा	सङ्क गठनातमक	रूिमा	सक्षम	बनाइने	्छ	।	

•	 प्ाकृपिक	स्ोि	 र	साधनहरूको	खोजी	 र	 उि्योगको	का्य्ष्योजना	 ि्यार	 गन्ष	 िथा	
व्यवपसथि	 सहरीकरण	 एवं	 एकतीकृि	 बसिी	 पवकासको	 गरुु्योजना	 पनमा्षण	 गन्ष	
आवश्यक	प्पवपधसपहि	प्ापवपधक	जनशपक्	उिल्ध	गराइने	्छ	।	बजे्	पनमा्षण	र	
िरर्चालन	गन्ष	प्ापवपधक	सह्योग	उिल्ध	गराइने	्छ	।

•	 आगामी	 िईु	 वर्षपभत्	 प्ािपेशक	 राजधानीहरूको	 व्यवपसथि	सहरी	 ्योजना	 ि्यारी	
र	 का्या्षनव्यनसपहि	 प्िशे	 सरकारको	 सप्चवाल्य,	 प्िशे	 प्मखु	 िथा	 मखु्यमनत्ी	
का्या्षल्य,	 प्िशेसभा	भवन,	 उच्च	अिालिलगा्यि	 सथानी्य	 िहमा	जनप्शासन	
भवन,	 सभा	 भवन,	 पवभागी्य	 भवन,	 पवद्ाल्य–महापवद्ाल्य,	 एकतीकृि	 सेवा	
केनद्र,	असििाल,	सामिुाप्यक	सेवा	भवन	र	सरुक्षा	्चौकती	पनमा्षण	समिनन	गररने	्छ	।	
िापलका	र	व्ामा	प्शासकती्य	भवनलगा्यि	भौपिक	िवूा्षधारको	काम	समिनन	गन्ष	
सङ्क घ	र	प्िशेबा्	सह्योग	गररने	्छ	।	

•	 संपवधानको	प्भावकारी	का्या्षनव्यनका	लापग	बाँकती	काम	समिनन	गनषे,	संपवधान	
प्ित्	 सा्ा	 स्ूचीमा	 रहकेा	 अपधकारहरूको	 िणू्ष	 का्या्षनव्यनका	 लापग	 सङ्क घ	 र	
प्िशेबा्	बनन	बाँकती	काननुहरूको	अपवलमब	पनमा्षण	गररने	्छ	।

•	 कम्ष्चारी	समा्योजनमा	रहकेा	अन्यौल	र	पद्पवधाहरूको	समाधान	गनषे,	आवश्यक	
िनषे	 िक्ष	 जनशपक्को	 शीघ्र	 आिपूि्ष	 गनषे,	 सथानी्य	 िहका	 जनप्पिपनपध	 िथा	
कम्ष्चारीहरूको	क्षमिा	पवकास	गररने	्छ	।	

•	 अनिर	 प्िशे	 समनव्य	 िरररि्क,	अनिरसरकारी	 पवत्	 िरररि्क,	 प्ाकृपिक	स्ोि	 िथा	
पवत्	आ्योगलगा्यि	संर्चनालाई	थि	सपक्र्य	र	प्भावकारी	बनाइने	्छ	।	 पजलला	
समनव्य	सपमपिको	अनगुमनकारी	भपूमकालाई	थि	सिष्ट	र	प्भावकारी	बनाइने	्छ	।	
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•	 प्िशे	 एवम्क	 सथानी्य	 िहमा	 अ्	 बढी	 स्ोिको	 प्वाह	 गनषे,	 सथानी्य	 िहबा्	
सञ्चालन	 गररने	 िवूा्षधार	 आ्योजनाहरूमा	 आवश्यक	 िनषे	 सहुपल्यि	 ऋण,	
अनिुान	 िथा	 प्ापवपधक	 सह्योग	 उिल्ध	 गराउन	 साव्षजपनक–पनजी	 सा्िेारी	
अवधारणा	अनरुूि	 पनजी	 क्षेत्को	 िुँजी,	 प्पवपध	 र	 क्षमिालाई	 सथानी्य	 िवूा्षधार	
पवकास	िथा	आपथ्षक	समपृद्धका	क्षेत्मा	िरर्चालन	गररने	्छ	।

•	 सहरउनमखु	 िापलकाको	 सरुपक्षि	 र	 व्यवपसथि	 सहरीकरण	 ्योजना	 बनाउने,	
बसाइसँराइ	ँरोकन	आवश्यक	किम	्चालने,	अव्यवपसथि	बसोबासलाई	व्यवपसथि	
बनाउने,	 सीमाविटी	 क्षेत्मा	 िापलका	 लपक्षि	 सरुक्षा	 र	 पवकासका	 लापग	 सङ्क घ	
िथा	प्िशेसँग	प्भावकारी	समनव्य	गनषे	र	 पवकास	पनमा्षणमा	िपेखएको	िोहोरोिन	
ह्ाउने	का्य्ष	गररने	्छ	।	

•	 सङ्क घ,	 प्िशे	 र	 सथानी्य	 िहका	 सरकारहरूका	 पब्चमा	 समनव्य,	 सहका्य्ष	 र	
कामकाजी	समबनध	(रङ्क सनल	ररलेसन)	लाई	प्भावकारी	बनाइने	्छ	।	

२६ स्चछ, सनुदि ि आधुशनक िाजधानी
•	 काठमा्ौ	ँ उित्यकाका	 सहरलाई	 प्ाकृपिक,	 सांसकृपिक,	 धापम्षक,	 िथा	

ऐपिहापसक	 समििाले	 ्यकु्	 आधपुनक	 सहरहरूका	 रूिमा	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	
काठमा्ौ,ँ	 लपलििरु	 र	 भक्िरु	 पजललाहरूलाई	 एकतीकृिरूिमा	 पवकास	 गिदै	
उित्यकालाई	सांसकृपिक	मौपलकिा	र	आधपुनकिाको	सं्योजनको	नमनुा	बनाइने	
्छ	।	

•	 उित्यकाका	 बागमिी,	 पवट्णमुिी,	 रुद्रमिी,	 मनोहरा	 र	 हनमुनिे	 निी	 र	 खोलाहरू	
सवच्छ	 र	 सरा	 गररने	 ्छन्क	।	 राजधानी	 उित्यकालाई	 रोहोर,	 धलुो,	 पहलो	 र	
प्िरूणमकु्	बनाइने	्छ	।	उित्यकाको	वररिरर	वन	क्षेत्का	संरक्षण	गिदै	हरर्याली	र	
सौनि्य्ष	पवकास	गररने	्छ	।	

•	 हाम्ो	 नेितृवको	 सरकारले	 ि्यार	 िारेको	 बहृत्र	 ्ँुप्खले	 क्षेत्को	 गरुु्योजना	
का्या्षनव्यन	 गररने	 ्छ	।	 काठमा्ांै	 उित्यकाको	 रिापरक	 जामलाई	 ध्यानमा	
राखी	 फलाईओभर	 लगा्यि	 आवश्यक	 संर्चना	 पनमा्षण	 गररने	 ्छ	।	 िेरिोपल्यम	
वाहनलाई	पवद्िुी्य	वाहनबा्	प्पिसथािन	गररने	्छ	।	धवूाँ	उतसज्षन	गनषे	उद्ोगहरू	
उित्यकाबापहर	सथानानिरण	गररने	्छ	।	

२७ सांसकृशतक रूपानतिण, साराशजक सद्ा् ि िाशट्रिय एकता
•	 सामापजक	 सद्ाव,	 रापट्रि्य	 एकिा,	 सांसकृपिक	 र	 धापम्षक	 सपहट्णिुा	 एवं	 उिार	

मलू्यहरूको	 अपभवपृद्ध	 गररने	 ्छ	।	 बहुजािी्य,	 बहुभापरक,	 बहुसांसकृपिक	 र	
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बहुधापम्षक	 पवशरेिालाई	 संरक्षण	 र	 संवध्षन	 गररने	 ्छ	।	 जािी्य	 सङ्ककतीण्षिा,	
भौगोपलक	 पवखण्न	 र	 धापम्षक	 अपिवािजसिा	 प्वपृत्लाई	 पनरुतसापहि	 गररने	
्छ	।	 पवपवधिा	 र	 बहुलिालाई	 नेिालको	 समििाका	 रूिमा	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	
‘सामापजक	 सद्ाव	 र	 रापट्रि्य	 एकिा’	 नीपिका	आधारमा	 सामापजक	 सद्ाव	 र	
रापट्रि्य	एकिालाई	सदुृढ	गन्ष	पवशरे	अपभ्यान	सञ्चालन	गररने	्छ	।

•	 हाम्ो	 सभ्यिा,	 भारा,	 धम्ष	 र	 संसकृपिको	 संरक्षण	 र	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	 नेिाली	
सभ्यिालाई	 न्याँ	 उ्चाइमा	 िऱु्याउन	 िनुजा्षगरणको	 अपभ्यान	 सञ्चालन	 गररने	
्छ	।	 प्त्ेयक	 प्िशेमा	 कला,	 सापहत्य	 र	 संसकृपिको	 पवकासका	 लापग	 प्पिष्ान	
सथािना	गररने	्छ	।	त्यसरी	नै	प्त्ेयक	प्िशेमा	पवज्ान,	प्पवपध	र	अनवेरणसमबनधी	
प्पिष्ानहरू	सथािना	गररने	्छ	।

•	 कलाकमटी,	 स्ष्टा,	 सापहत्यकारको	 हक	 पहि	 संरक्षण	 गररने	 ्छ	।	 थि	 क्षमिा	
प्सरु्नका	लापग	आवश्यक	वािावरण	बनाइने	्छ	र	प्पिभाको	सममान	गररने	्छ	।	
कलाकार,	संसकृपिकमटी,	स्ष्टा,	सबै	धापम्षक	क्षेत्का	अगवुा	र	समाजसेवीहरूलाई	
सममापनि	रूिमा	राट्रिउतथानमा	उतपे्ररि	गररने	्छ	।	

•	 राजनीपिलगा्यि	 पवपभनन	 क्षेत्मा	 िखेािरेका	 पवकृपिको	 अनत्य	 गिदै	 सवच्छिा,	
िारिपश्षिा	 र	 रापट्रि्य	 पहि	 िथा	 एकिाका	 आिश्षहरूलाई	 प्वध्षन	 गररने	 ्छ	।	
लागिुिाथ्ष,	 धमूिान,	 ्यौनव्यािार,	 मपिराको	 अपन्यपनत्ि	 उतिािन,	 पविरण	 र	
उिभोगमा	पन्यनत्ण	गिदै	सामापजक	म्या्षिा	प्वद्ध्षन	गररने	्छ	।

•	 मानव	अपधकारको	सममान,	सामापजक	न्या्यको	प्त्याभपूि	र	सामापजक	सौहाि्षिा,	
जािी्य	सद्ाव	र	सांसकृपिक	सह्चा्य्षका	माध्यमबा्	समनुनि	समाज	पनमा्षण	गररने	
्छ	।	धापम्षक	आसथा,	प्था	वा	प््चलनका	कारणले	कसैलाई	कुनै	आघाि	वा	मका्ष	
िन्ष	 पिइने्ैछन	।	िर	मानव	अपधकारको	उललङ्क घन	र	सामापजक	सद्ावमा	खलल	
िऱु्याउन	पिइने्ैछन	।	

२८ स्र िाजय, स्तनत्र नयायालय
•	 व्यवसथापिका,	 का्य्षिापलका,	 न्या्यिापलका,	 संवैधापनक	 अङ्क ग	 र	 समिणू्ष	

सरकारी	 साव्षजपनक	 सं्यनत्	 एक	 अका्षका	 पवरूद्ध	 लपक्षि	 होइनन्क,	 नेिाल	 र	
नेिालीको	 पहिका	 लापग	 काम	 गनषे	 रापट्रि्य	 मलू	 प्वाहमा	आबद्ध	 एक	अका्षका	
प्वध्षक	 हुन्क	 भनने	 आधारभिू	 शासकती्य	 मान्यिाका	 आधारमा	 नेकिा	 (एमाले)	
ले	 राज्य	 सञ्चालनको	 नेितृव	 गनषे्छ	।	 नेकिा	 (एमाले)	 ले	 पसङ्क गो	 नेिालको,	
समिणू्ष	 नेिालीको	प्पिपनपधतव	गरेर	सरकार	सञ्चालन	गनषे्छ,	समदृ्ध	नेिाल	सखुी	
नेिालीको	रापट्रि्य	आकाङ्कक्षालाई	साकार	िानषे्छ	।



71प्रतितिधिसभा िथा प्रदेशसभा तिर्वाचि–२०७९

•	 काननुको	 शासन,	 सविनत्	 न्या्याल्य,	 शपक्िथृककतीकरण,	 पन्यनत्ण	 र	 सनिलुन	
र	 जनिाका	 हक	अपधकारको	 प्त्याभपूिको	 िक्षिोरण	 गररने	 ्छ	।	 न्या्याल्यप्पि	
जनिाको	पवश्ास	अपभवपृद्ध	गन्ष	आवश्यक	सधुारको	प्पक्र्या	अपघ	बढाइने	्छ	।

•	 हामी	 सविनत्	 न्या्याल्यको	 जग	 सदुृढ	 गन्ष	 िथा	 ्यसका	 िवू्षसि्षहरूको	 पवकास	
गन्ष	प्पिबद्ध	्छौ	ँ।	सवच्छ,	पनसिक्ष	र	पजममवेार	सविनत्	न्या्याल्यको	िक्षमा	्छौ	ँ।	
आग्रह,	 िवूा्षग्रह,	 सत्ार ््क्यनत्	 र	 अनपु्चि	 महत्वाकाङ्कक्षाको	 बाप्छ्ाबा्	 मकु्	
राट्रि,	जनिा,	न्या्य	र	संपवधानप्पि	समपि्षि	न्या्याल्यको	िक्षमा	्छौ	ँ।	

२९ सदुृढ िाशट्रिय सिु्ाः िाशट्रिय शित ि स्ाशभरानको ि्ा
•	 रापट्रि्य	 सवाधीनिा,	 साव्षभौपमकिा	 र	 भौगोपलक	 अखण्िाको	 रक्षा,	 प्ाकृपिक	

समििाको	 जगेना्ष,	 सामापजक	 सद्ाव	 र	 मानवी्य	 सरुक्षा	 सपुनपश्चि	 हुने	 गरी	
रापट्रि्य	 सरुक्षा	 नीपिको	 पवकास	 गररने	 ्छ	।	 शापनि,	 सथाप्यतव	 र	 जनापधकारको	
रक्षा	 गररने	 ्छ	।	 बहुलिा्यकु्	 नेिालको	आनिररक	 एकिालाई	 सदुृढ	 गिदै	 नेिाली	
रापट्रि्यिाप्पिको	गौरवबोध	र	रापट्रि्य	एकिाको	भाव	संवध्षन	गररने	्छ	।	

•	 नेिाली	 सेनालाई	 साधनस्ोि	 समिनन,	 थि	 आधपुनक	 र	 अ्	 िक्ष	 बनाइने	 ्छ	।	
नेिाल	 प्हरी,	 सशस्त्र	 प्हरी	 बल,	 नेिाल	 र	 रापट्रि्य	 अनसुनधान	 पवभागलाई	
आधपुनक,	ि्या्षति	स्ोिसाधन	समिनन	र	िक्ष	बनाइने	्छ	।	

•	 रापट्रि्य	 एकिा	 र	 भौगोपलक	 अखण्िामा	 आ्ँच	 िऱु्याउने	 पवभाजनकारी	 र	
पवखण्नकारी	पक्र्याकलािलाई	पनरुतसापहि	र	पन्यनत्ण	गररने	्छ	।	

•	 रापट्रि्य	सरुक्षा	प्णालीलाई	पिगो,	सदुृढ	र	व्यािक	बनाउन	रापट्रि्य	सरुक्षा	रणनीपि	
िजु्षमा	गरी	अपघ	बपढने	्छ	।

३० स्तनत्र ि सनतुशलत अनतिामाशट्रिय समबनध
•	 हाम्ो	 िरराट्रि	 समबनध	 सं्यकु्	 राट्रि	 सङ्क घको	 ब्ाित्,	 िञ्चशीलको	 पसद्धानि,	

िारसिररक	 लाभ	 र	 सममान,	 अनिरा्षपट्रि्य	 प्पिवद्धिा	 िथा	 िाप्यतव	 र	 न्या्यमा	
आधाररि	हुने्छ	।	‘सबैसँग	्छ	पमत्िा,	्ैछन	कसैसँग	शत्िुा’	को	नीपि	अवलमबन	
गररने	्छ	।	

•	 पविशे	समबनध	सञ्चालन	गिा्ष	साव्षभौम	समानिाको	नीपि	अवलमबन	गररने	्छ	।	
वासिपवक	अथ्ष	 र	मम्षका	साथ	आफनो	िशेको	सवाधीनिा	 र	सविनत्िाको	प््योग	
गररने	्छ	।	

•	 प्छमके	समबनधलाई	 प्ाथपमकिामा	 राखी	अनिरा्षपट्रि्य	समबनधको	 पवकास	 गररने	
्छ	।	
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•	 हामी	 सं्यकु्	 राट्रि	 सङ्क घ,	क्षेत्ी्य	 िथा	 बहुिक्षी्य	संसथा	 र	 मञ्चहरूमा	 नेिालको	
पहि,	 सवापभमान,	 प्पिष्ा,	 पवश्	 शापनि,	 मानविा	 एवम्क	 धिटीको	 सरुक्षाका	
िक्षमा	 दृढिािवू्षक	 प्सििु	 हुने्छौ	ँ।	 सं्यकु्	 राट्रि	 सङ्क घ	 र	 क्षेत्ी्य	 िथा	 बहुिक्षी्य	
संसथाहरूको	थि	सधुार	र	प्भावकाररिा	वपृद्धको	िक्षमा	हुने्छौ।ँ

•	 नेिालको	 भौगोपलक	 अखण्िा,	 साव्षभौमसत्ा,	 सवाधीनिा	 र	 सविनत्िलाई	
अ्	सदुृढ	बनाइने	्छ	।	 नेिाली	भपूम	 पलपमि्याधरुा,	 पलिलेुक	र	कालािानीसपहि	
जनुसकैु	िशेपसि	जोप्एका	नेिालको	सीमाको	समानरूिले	सरुक्षा	गररने	्छ	।	

•	 नेिालको	 पहि	संरक्षण	 र	प्वद्ध्षन	 हुने	गरी	सपनध	सम्ौिाहरूको	िनुरावलोकन	 र	
संशोधन	गररने	्छ,	आवश्यकिाअनसुार	न्याँ	सपनध	सम्ौिाहरू	गररने	्छ	।

•	 गैरआवासी्य	 नेिालीहरूको	 अनभुव,	 सीि	 र	 िुँजीलाई	 नेिालको	 आपथ्षक,	
सामापजक	पवकासका	लापग	उच्च	सममानका	साथ	िरर्चालन	गररने	्छ	।

आदिणीय जनसरुदाय !
आज	मलुकुको	 राजनीपि	 सिष्टरूिमा	 िईुव्ा	ध्वुमा	 पवभापजि	भएको	्छ	।	 एकापिर	 नेकिा	
(एमाले)	 ्छ,	 जसले	 मलुकुको	 रापट्रि्य	 पहि,	 सवापभमान	 र	 सवाधीनिाको	 िक्षिोरण	 ग्छ्ष	।	
जसले	 राजनीपिक	 सथाप्यतव,	 लोकिापनत्क	 िद्धपि	 र	 जनिाको	 सववोच्चिाको	 प्पिपनपधतव	
ग्छ्ष	।	 पवकास	 पनमा्षणलाई	 िीव्र	 रूिमा	 अगाप्	 बढाउन,ु	 ‘समदृ्ध	 नेिाल,	 सखुी	 नेिाली’को	
रापट्रि्य	आकाङ्कक्षा	 िरूा	 गनु्ष	 एवं	समाजवािका	आधार	 पनमा्षण	 गनु्षबाहके	 ्यसको	अरू	 कुनै	
सवाथ्ष	 ्ैछन	।	 िर	 अका्षपिर	 िउेवा	 नेितृवको	 िपक्षणिनथी–्यथापसथपिवािी	 गठबनधन	 ्छ,	 जो	
रापट्रि्य	पहिप्पि	होइन,	अरू	कसैका	लापग	‘कमर ष्ेबल’	बनन	ब्चनबद्ध	्छ	।	जो	राजनीपिक	
अपसथरिा,	 अराजकिा	 र	 अिालिसँगको	 सेप्ङमा	 पवश्ास	 ग्छ्ष	।	 राज्यका	 महत्विणू्ष	
संसथाहरूमापथ	 प्हार	 ग्छ्ष	 र	 ्यसका	 नेितृवकिा्षहरूको	 ध्ेय्य	आफनो,	आफनो	 गु् 	 र	आफनो	
िररवारका	सिस्यको	सवाथ्षिपूि्षबाहके	केही	िपन	्ैछन	।	

आज	िशेको	समग्र	राजनीपि	 प्यनै	िईु	 पव्चार,	शपक्	र	का्य्षपिशाका	वररिरर	घपुमरहकेो	्छ	।	
आम	मििािाका	काँधमा	्यी	 िईुमध्ेय	 िशेका	लापग	अिररहा्य्ष	शपक्	िपह्चान	गरेर	आफनो	
मिको	सििु्योग	गनषे	अवसथा	आएको	्छ	।	

इपिहासमा	 िपहलो	 िल्	 प्धानन्या्याधीशका	 पवरुद्ध	 महाअपभ्योग	 प्सिाव	 ििा्ष	 गराएर	 ६	
मपहनासमम	थनक्याएर	 राखने,	 संसिको	का्य्षकाल	सपकने	 बेलामा	 मात्ै	कपथि	्छानपबनलाई	
अगाप्	 बढाउने	 र	 संसिको	 का्य्षकाल	 सपकए	 िपन	 पनजलाई	 अघोपरि	 नजरबनिमा	 राखरे	
सविनत्	 न्या्याल्यको	्चीरहरण	गनषे	कामको	अगवुाइ	्यसैले	 गऱ्यो	।	 ्यसैको	सकू्म	्योजनामा	
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नेिाललाई	कुनै	शपक्	राट्रिको	अघोपरि	सैन्य	गठबनधनमा	आबद्ध	गनषे	र	पविशेी	सेनाहरूका	
लापग	 आधार	 उिल्ध	 गराउने	 जसिा	 नेिालको	 रापट्रि्य	 पहि,	 असंलगन	 िरराट्रि	 नीपि	 र	
प्छमकेतीहरूका	आधारभिू	पहिमापथ	आघाि	िऱु्याउने	खालका	असरल	प््यास	भए	।

िउेबा	 नेितृवको	 वि्षमान	 गठवनधन	 सरकारले	आपथ्षक	 क्षेत्मा	 अबलमबन	 गरेको	 बेपथपि	 र	
अराजकिाका	 कारण	 अपधकांश	आपथ्षक	 िररस्ूचकहरू	 पनराशाजनक	 िहमा	 िगुेका	 ्छन्क	।	
अथ्षिनत्	अत्यनि	जोपखमिणू्ष	अवसथामा	 मात्	 होइन,	 सङ्कक्को	 नपजक	्छ	।	 बाह्य	क्षेत्को	
व्यािार	 िथा	 पविशेी	 मदु्राको	 आमिानी	 र	 ख्च्षपब्चकोे	 असनिलुन	 भ्यावह	 ्छ	।	 अपहले	
मलू्यवपृद्ध	 िर	 ्यस	 िशककै	 सबैभनिा	 उच्च	 भएको	 ्छ	।	 खासगरी	 उिभोग्य	 िथा	 पनमा्षण	
सामग्रीको	 मलू्य	 अ्चाकली	 वपृद्ध	 भएको	 ्छ	।	 पवत्ी्य	 प्णालीमा	 ््याजिर	 बढेर	 अपघललो	
वर्षका	िलुनामा	 िो्बर	 हुने	सङ्क केि	िपेखिँ्ैछ	।	लगानीकिा्षको	मनोबल	खसकेर	से्यर	मलू्य	
पनरनिर	घ ््किो	्छ	।	समिणू्ष	िुँजी	बजार	असिव्यसि	्छ	।	

िशेमा	अपहले	 एक	 पकपसमको	 समानानिर	अथ्षव्यवसथा	 हावी	 भएको	्छ	।	 िसकरी,	 राजसव	
्छली,	हुन्ी	लगा्यि	पक्रप्ो	मदु्रा,	हाइिर	रन्,	र	प्पज्ल	समिपत्का	क्षेत्मा	अवैध	लगानी	
भइरहकेो	्छ	।	सरकार	सव्ंय	अिारिशटी	र	अवैध	कारोबारीलाई	प्ोतसाहन	पिने	र	त्यसिो	हक्ष ि	
गनषेलाई	पन्यनत्ण	गनषे	पन्यामक	पनका्यलाई	उल्ै	हिोतसापहि	गनषे	काम	गरररहकेो	्छ	।	

पवत्ी्य	 क्षेत्मा	 सङ्कक्का	 सङ्क केि	 िपेखन	 थालेका	 ्छन्क	।	 बैकँबा्	 कजा्षका	 रूिमा	 बापहर	
गएको	 रकम	 पनक्षेिका	 रूिमा	 बैंकमा	 अपहले	 रकईं िनै	।	 घर	 जगगा	 र	 से्यर	 बजारको	 उच्च	
मलू्यसँगै	 बैंपकङ्क 	 प्णालीबा्	 बापहर	 गएको	 रकम	 बैंकमा	 रक्ष न	 सकेको	 ्ैछन	।	 अवैध	
समिपत्लाई	 वैध	 बनाउने	 सरकारकै	 कपिि्य	 नीपि	 िथा	 पनण्ष्यका	 कारण	 िशे	 समिपत्	
शदु्धीकरणको	्चिे्ोमा	िनषे	्र	्छ	।	

पनजी	सवाथ्ष	र	लाभका	लापग	मलुकुलाई	अनधकारपिर	धकेली	िलाल	िुँजीिपि,	पब्चौपल्या,	
कालोबजारी	 िथा	 गठबनधनका	 मपि्यार	 र	आसेिासेलाई	 िोसने	 काम	 जारी	 ्छ	।	 नेिालको	
इपिहासम	ै िपहलो	 िल्	 पब्चौपल्याका	 प्पिपनपधहरू	 राखरे	 बजे्मा	 करका	 िरहरू	 हरेरेर	
गनषे	 जसिा	 आिरापधक	 काम	 भए	।	 नेिाली	 काङ्क ग्रेसले	 ्यसिो	 प्वपृत्को	 संरक्षण	 गऱ्यो	।	
्यसरी	 नीपिगि	 भ्रष्टा्चार	 िथा	आपथ्षक	अनशुासनहीनिा	 मौलाएको	 ्छ	।	 सरकारले	 पनपश्चि	
व्यवसा्यीको	सवाथ्षपसपद्ध	हुने	गरी	अपघललो	आपथ्षक	वर्षको	अध्यािशे	बजे्को	प्पिसथािन	
पवध्ेयक	ल्याएको,	्चाल	ुबजे्	 व्यवसा्यीकै	एजेन्	 राखरे	बनाइएको,	करका	िरहरू	 पनपश्चि	
व्यवसा्यीका	 सवाथ्षमा	 हरेरेर	 गररएको,	 सीपमि	 व्यवसा्यीको	 पहिमा	 बजे्मार्ष ि	 करका	
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िरहरू	 हरेरेर	 गररएबा्	 आक्रानि	 भएका	 आम	 व्यवसा्यीहरू	 इपिहासम	ै िपहलो	 ि्क	
बजे्को	पवभिेकारी	व्यवसथाका	पवरुद्ध	कालो	््यानरसपहि	स्कमा	उत्निुनषे	अवसथासमिे	
आएको	 ्छ	।	 गठबनधन	 सरकारका	 बजे्कै	 कारण	 कपिि्य	 उद्ोगहरू	 बनि	 हुने	 पसथपिमा	
िगुेका	 ्छन्क	।	 व्यवसाप्यक	 क्षेत्मा	 िण्हीनिा	 मौलाएको	 ्छ	 र	 पनजी	 क्षेत्	 साम	ु सरकारको	
साख	समाति	भएको	्छ	।	्यसरी	अग्रगमन,	सामापजक	िथा	आपथ्षक	रूिानिरण	र	रापट्रि्य	िूंजी	
पनमा्षणको	का्य्ष	अवरुद्ध	हुन	गएको	्छ	।

त्याग,	बपलिान,	समि्षण	र	पसज्षनशीलिाको	आधा	शिा्िीभनिा	लामो	नेकिा	(एमाले)	को	
व्यवहारले	िपुष्ट	गरेको	्छ–	नेिाल	राट्रिको	िनुपन्षमा्षण,	सविनत्िा,	साव्षभौपमकिा,	सवाधीनिा,	
सवापभमान	 र	अखण्िाको	 रक्षा	िथा	जनिाको	समपृद्धको	 नेितृव	 हामीले	मात्	गरेका	्छौ	ँ र	
गन्ष	सक्छौ	ँ।	्यपिबेला	नेकिा	(एमाले)	नेिाली	कम्यपुनस्	आनिोलनको	मलू	प्पिपनपध	संसथा	
मात्	हनै	प्मखु	रापट्रि्य	शपक्का	रूिमा	रहकेो	्छ	।	एमालेले	नै	इमानिारी	र	क्षमिािवू्षक	राट्रि	र	
जनिाको	नेितृव	गिदै	सवाधीन,	समदृ्ध,	समनुनि	एवं	समाजवािउनमखु	नेिाल	पनमा्षणको	उद्शे्य	
िरूा	गन्ष	सक्छ	।

नेकिा	 (एमाले)	 ले	 सरकारको	 नेितृव	 गनषे	 अवसर	 िाउँिा	 िशे	 र	 जनिाका	 लापग	 गरेको	
कामहरू	बारे	 ्च्चा्ष	 भइसकेको	्छ	।	 पवगिमा	 सुरुु	 गरेको	 राट्रि	 पनमा्षणको	अपभभारा	 समिनन	
गिदै	 मापथ	 ्च्चा्ष	 गररएका	 नीपि,	 का्य्षक्रम	 र	 का्य्ष्योजना	 का्या्षनव्यन	 मार्ष ि्क	 समदृ्ध	 नेिाल,	
सखुी	 नेिालीको	रापट्रि्य	आकाङ्कक्षा	िरूा	गन्ष	 नेकिा	(एमाले)	ले	 	बहुमिको	सरकार	 पनमा्षण	
गन्ष	आवश्यक	्छ	 ।	 ्यसका	लापग	 ्यस	 ि्क	 िपन	 एमालेको	 िक्षमा	 मििानका	 माध्यमबा्	
पनणा्ष्यक	भपूमका	खलेन	्यहाँहरू	समक्ष	हापि्षक	आविान	गि्ष्छौ	ँ।	

िशे	र	जनिालाई	मा्या	गनषे,	लोकिनत्	र	शापनिका	िक्षधर	िथा	मलुकुको	समपृद्ध	र	जनिाको	
श्रीवपृद्ध	 ्चाहने	 पवपभनन	 राजनीपिक	 िलमा	 ्छररएर	 रहन	ु भएका	 नागररकहरू,	 िलबापहर	
रहनभुएका	 सविनत्	 व्यपक्तवहरू	 र	आम	जनिाले	 िपन	 नेकिा	 (एमाले)	को	 नेितृवमा	समदृ्ध	
राट्रि	पनमा्षण	गनषे	्यस	अपभ्यानलाई	सघाउन	ुहुने्छ	।	त्यसैले,	आगामी	२०७९	मङ्क पसर	४	गिे	
आइिबार	 हुने	 प्पिपनपधसभा	 र	 प्िशेसभाको	 पनवा्ष्चनमा	 नेकिा	 (एमाले)	 को	 स्ूय्ष	 प्चह्नमा	
मििान	 गरी	 हाम्ा	 उममिेवारहरूलाई	 पवज्यी	 बनाउन	 समिणू्ष	 जनसमिुा्यमा	 हामी	 पवनम्	
अनरुोध	गि्ष्छौ	ँ।

धन्यवाि	।
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परिशशष्ट १

हाम्ो सरकारका ४१ महहना र  
हाससल गहरएका ८२ माइलस्ोन
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७५०,०००
पनजी	आवास	
िनुपन्षमा्षण

७५१ 
सवासथ्य	

संसथाहरूको	
िनुपन्षमा्षण

७,५५३
पवद्ाल्य	 
िनुपन्षमा्षण

५७४
सरकारी	भवन	
िनुपन्षमा्षण
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२१६
सरुक्षा	पनका्यका	
भवन		िनुपन्षमा्षण

१,५००
खानेिानी	आ्योजना	

समिनन

५८९
ऐपिहापसक	समििा	

िनुपन्षमा्षण

७६४ ष्किटी

स्क	पनमा्षण

भकूमि	िप्छको	िनुपनमा्षण	का्य्षबा्	
पजप्िी	बपृद्ध	िरमा	३.३	प्पिशिसमम	्योगिान
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कानुन शनरामाण ि श्शधको िासन

१	 पनरःशलुक	 पशक्षा,	आधारभिू	 सवासथ्य,	खाद्	सरुक्षा,	आवास,	 सामापजक	सरुक्षालगा्यि	
नेिालको	संपवधानले	प्त्याभिू	गरेका	नागररकका	मौपलक	हक	का्या्षनव्यन	गनषे	१६	सपहि	
८९	न्याँ	काननु	िजु्षमा	गरी	का्या्षनव्यन	गरर्यो	।	्यस	अवपधमा	संपवधानसँग	बाप्एका	२	
स्यभनिा	बढी	ऐन	संशोधन	गरी	सङ्क घी्यिा	का्या्षनव्यनलाई	संसथागि	गरर्यो	।	

२	 न्याँ	 िररवेश	 र	 संवैधापनक	 व्यवसथाअनकूुल	 न्याँ	 मलुकुती	 संपहिा	 का्या्षनव्यन	 गरर्यो	।	
न्याँ	संर्चनाको	रूिमा	रहकेा	प्िशे	र	सथानी्य	िहको	ससुञ्चालनका	लापग	िज्षनौ	ँनमनुा	
काननुसपहि	५०	भनिा	बढी	नमनुा	पन्यमावली,	त्यपत्कै	सङ्क ख्यामा	पनिषेपशका,	का्य्षपवपध	
िथा	माििण्	ि्यार	गरी	सङ्क घी्य	शासन	व्यवसथालाई	सथापिि	गनषे	आधार	ि्यार	गरर्यो	।

श्रर, िोजगािी तथा साराशजक सिु्ा

३	 प्त्ेयक	 सथानी्य	 िहमा	 रोजगार	 स्ूचना	 केनद्र	 सथािना	 गरी	 बेरोजगारको	 िथ्याङ्कक	
सङ्ककलन	िथा	अद्ावपधक	गन्ष	प्ारमभ	गरर्यो	।	नागररकको	मौपलक	हकका	रूिमा	रहकेो	
रोजगारीको	 अपधकारलाई	 साथ्षकिा	 पिन	 प्धानमनत्ी	 रोजगार	 का्य्षक्रमअनिग्षि	 वर्षको	
कमिीमा	 स्य	 पिनको	 रोजगारीको	 प्त्याभपूि	 र	 रोजगारी	 प्ाति	 गन्ष	 नसकने	 नागररकलाई	
वेरोजगार	भत्ाको	व्यवसथा	गरर्यो	।	श्रपमकको	मापसक	न्यनूिम	िाररश्रपमकमा	५	हजार	३	
स्यले	वपृद्ध	गरी	रु	१५	हजार	िऱु्याइ्यो	।	

४	 सबैका	लापग	जीवन्चक्रमा	आधाररि	सामापजक	सरुक्षा	का्य्षक्रमको	थालनी	गरर्यो	।	वाल	
अवसथामा	 पनशलुक	 पशक्षा	 िथा	 पिवा	खाजा,	 ्यवुा	अवसथामा	 रोजगारी	 िथा	 वेरोजगार	
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भत्ा	 एवम्क	 ज्ेयष्	 नागररकलाई	 राज्यको	 िर्ष बा्	 जीवन्यािनको	 लापग	 भत्ासपहिको	
सामापजक	सरुक्षा	 प्णालीलाई	बपल्यो	बनाइ्यो	।	सामापजक	सरुक्षा	 प्णालीको	अङ्क गका	
रूिमा	 ‘्योगिानमा	 आधाररि	 सामापजक	 सरुक्षा	 का्य्षक्रम’	 शभुारमभ	 गरर्यो	।	 प्त्ेयक	
नेिालीलाई	 जीवनभरर	 भरििवो	 सामापजक	 सरुक्षा	 सपुनश्चि	 गन्ष	 पन्यपमि	 वा	आकपसमक,	
औि्चाररक	 वा	 अनौि्चाररक	 र	 सवरोजगारमा	 संलगन	 लाखौ	ँ व्यपक्लाई	 सामापजक	
सरुक्षाको	िा्यरामा	ल्याउने	का्य्षको	थालनी	गरर्यो	।	

५	 लाखौ	ँ िपलि	 िथा	 भपूमहीनको	 भपूममापथको	 अपधकार	 सथापिि	 गन्ष	 भपूमसमबनधी	 ऐन	
संशोधन,	 भपूमहीन	 र	 घरबारपवहीनलाई	 संपवधान	 प्ित्	 आवासको	 हकको	 प्त्याभपूि	
गन्ष	अपधकारसपहिको	भपूम	आ्योग	गठन	गरी	आवासका	लापग	जगगा	 उिल्ध	गराउने	
कामको	सरुुआि	गरर्यो	।	

६	 िपलि,	आवासपवहीन	 नागररक	 िथा	 प्ाकृपिक	 पविद्ा्	 घरवास	 गमुाएका	 िररवारसपहि	
सबैका	 लापग	 सरुपक्षि	 आवास	 प्िान	 गन्ष	 जनिा	 आवास,	 सरुपक्षि	 नागररक	
आवासलगा्यिका	का्य्षक्रम	सञ्चालन	गरी	साि	लाख	भनिा	बढी	घर	पनमा्षण,	सधुार	िथा	
हसिानिरण	गरर्यो	।	

७	 मकु्	 कम्ैया,	 हपल्या	 िथा	 बाढीिैह्ोलगा्यिका	 प्ाकृपिक	 पविद्ा्	 पवसथापििलाई	
िनुसथा्षिना	 का्य्षक्रम	 सञ्चालन	 गरर्यो	।	 पहमाली	 िथा	 िहा्ी	 भगेमा	 एकतीकृि	 बसिी	
पनमा्षण	गरी	सवासथ्य,	पशक्षालगा्यिका	आधारभिू	सेवा	सपुवधा	एकतीकृि	रूिमा	उिल्ध	
गराउने	का्य्षको	थालनी	गरर्यो	।
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८	 जेष्	 नागररकसपहि	 एकल	 मपहला,	 अिाङ्क गिा	 भएका	 व्यपक्,	 बालबापलका,	 िपलि	
िथा	ि्छाप्	िरेका	क्षेत्का	नागररकलाई	 पिइिँ	ैआएको	सामापजक	सरुक्षा	भत्ामा	िो्बर	
वपृद्ध	 गरी	 जेष्	 नागररकलाई	 प्िान	 गररने	 मापसक	 भत्ा	 रकम	 रु	 ्चार	 हजार	 बनाइ्यो	।	
प्त्ेयक	िररवारका	बाब–ुआमालगा्यिका	जेष्	 नागररकलाई	 राज्यका	अपिररक्	सनिानले	
अपनवा्य्षरूिमा	िालन,	िोरण	िथा	संरक्षण	गनु्षिनषे	काननुी	व्यवसथा	गरर्यो	।

९	 जीवनपनवा्षहका	लापग	स्कमा	मागेर	बाँचनिुनषे	अवसथा	अनत्य	गरर्यो	।	असहा्य,	बेसहारा	
िथा	 आमिानी	 नहुनेको	 अपभभावकतव	 राज्यले	 वहन	 गरी	 स्कमानवरपहि	 स्कको	
अवधारणालाई	का्या्षनव्यनमा	ल्याइ्यो	।	

१०	 राट्रििपि	मपहला	उतथान	का्य्षक्रमका	माध्यमबा्	ज्यान	जोपखममा	िरेका	स्यौ	ँसतुकेरीलाई	
हवाइ	उद्धार	गरी	जीवन	 रक्षा,	एपस्	आक्रमणमा	िरी	अङ्क गभङ्क ग	भएका	िीप्ि	 र	्यौन	
पहसंा	िीप्ि	मपहलाको	उद्धार,	संरक्षण,	 पवकास	र	अपधकार	सथापिि	गन्ष	काननुी	प्बनध	
गरर्यो।	

पू्ामाधाि शनरामाण तथा श्सताि

११	 िटु्िलाल	 लोकमाग्ष,	 काठमा्ौ–ँिराई	 दू्रि	 माग्ष,	 िवू्षिपश्चम	 राजमाग्ष,	 मिन	 भण्ारी	
राजमाग्ष,	 पसद्धाथ्ष	 राजमाग्ष	एवम्क	उत्र–िपक्षण	राजमाग्षको	 पनमा्षण	र	 पवसिारको	का्य्षलाई	
िीव्रिा	पिइ्यो	।	

१२	 लामो	 सम्यिपेख	 अधरुो	 रहकेो	 हुलाकती	 राजमाग्षको	 पनमा्षणलाई	 प्ाथपमकिा	 पिई	 ्यस	
अवपधमा	थि	३००	पकलोपम्र	स्क	पनमा्षण	गरर्यो	।	
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४१ िहहनरािरा भौमतक तथरा आरथ्षक मवकरासकरो रफ्रार

•	 प्रवतददन ५ पकमी सडक कालोित्र गरिए । 

•	 प्रवतददन कन्तिमा १२ भवन वनमजाण भए ।

•	 प्रत्येक ददन सिदि १ भन्ा बढी ्ोलुङे् िुल वनमजाण भयो ।

•	 हिेक दोश्ो ददन सिदि कन्तिमा एउटा सडक िुल वनमजाण भयो ।

•	 हिेक तेश्ो ददन सिदि एउटा ग्रावमण िुल वनमजाण भयो ।

•	 वनििेक् गरिबीको िेखामुवनका जनसंख्ा (करिब ९ लाख) २१.६ 
प्रवतशतबाट १८.७ प्रवतशतमा ्ऱयो । बहुआयावमक गरिबीको सूचकाङ्क 
३०.१ बाट १७.४ मा ्ऱयो ।

•	 िेटरि ोजलयम िाइिलाइन सञ्ालनमा आएिचछ रु. २ अब्फ ३५ किोड 
बिाबिको लागत बचत भयो । आयात १२.१ प्रवतशतले िट्ो, वनयजात ४.५ 
प्रवतशतले बृद्द्ध भयो । कूल ग्राहस् उत्ादनको अनुिातमा व्यािाि िाटा 
९ प्रवतशतले िट्ो ।

•	 सिकाि छोड्दाको समयमा उिभोतिा मुद्ास्फिवत ५ प्रवतशतरभत्र ि समग्र 
मुद्ाफिीवत ३.५ प्रवतशतमा वनयन्न्त्रत र्यो । 

•	 वैदेजशक िोजगािीमा जानेको संख्ा िटेको ति ववप्रेषण आप्रवाह भने 
११.१ प्रवतशतले बढी िहेको र्यो ।
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१३	 िराईका	 सबै	 बाइस	 पजलला	 सिरमकुाम	 र	 िवू्ष–िपश्चम	 राजमाग्षिपेख	 नेिाल–भारि	
पसमानासमम	्चार	लेन	र	्छ	लेनका	स्क	पनमा्षण	का्य्षलाई	िीव्रिा	पिइ्यो	।

१४	 आधपुनक	 ्यािा्याि	 िवूा्षधार	 पवकास	 गरी	 सहज,	 सरल	 िथा	 पकरा्यिी	 ्यात्ाका	 लापग	
िवू्ष–िपश्चम	राजमाग्षको	समानानिर	पवद्िुी्य	रेलमाग्ष	पनमा्षणको	थालनी,	ज्यनगर–जनकिरु	
(कुथा्ष)	 रेलमाग्षको	 पनमा्षण	 समिनन	 भई	 आधपुनक	 रेल	 सेवा	 सञ्चालन	 भ्यो	।	 रेलवे	
काननुको	 िजु्षमा	 गरर्यो	।	 ‘रेल–सिना’लाई	 साथ्षक	 बनाउन	 उत्र–िपक्षण	 रेलवे	 िवूा्षधार	
पनमा्षणको	 समभाव्यिा	 अध्य्यनका	 साथै	 पवसििृ	 िरर्योजना	 प्पिवेिन	 ि्यारी	 र	 पनमा्षण	
प्ारमभ	गन्ष	्चीन	िथा	भारि	सरकारसँग	्ुछट्ा्ुछटै्	सहमपि	गरर्यो	।

१५	 िशेका	 सबै	 पनवा्ष्चन	 क्षेत्मा	 आपथ्षक	 गपिपवपध	 पवसिारसपहि	आवागमनलाई	 सगुम	 र	
सहज	बनाउन	सबै	 १६५	 न्याँ	 रणनीपिक	स्क	 पनमा्षण	थालनी	 गरर्यो	।	 िशेभरका	सबै	
सथानी्य	 िहको	 केनद्रलाई	 प्िशे	 राजधानीसँग	 िककती	 स्कले	 जो ््क ने	 पसलपसलामा	
कालोित्े	स्क	पनमा्षण	प्ारमभ	गरर्यो	।	

१६	 िशेभर	 थि	 २	 हजार	 ७	 स्य	 पकलोपम्र	 रणनीपिक	 स्क,	 सङ्क घ,	 प्िशे	 र	 सथानी्य	
िहबा्	समिे	गरी	५	हजार	४	स्य	९८	पकलोपम्र	कालोित्े	स्कसपहि	िककती	स्कको	
सञजाललाई	िो्बर	बनाइ्यो	।	

१७	 गौिम	 बदु्ध	 (भरैहवा)	 र	 िोखरा	 अनिरा्षपट्रि्य	 पवमानसथल	 पनमा्षण	 का्य्ष	 समिनन	 भए	।	
धनगढी,	 नेिालगञज,	 जनकिरु,	 राजपवराज,	 भद्रिरुलगा्यिका	 प्मखु	 आनिररक	
पवमानसथलको	भौपिक	िवू्षधार	 सिरोननपि	गररनकुा	साथै	िी	 पवमानसथलमा	 रापत्कालीन	
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उ्ान–अविरणको	 सपुवधा	 पवसिार	 गरर्यो	।	 ्ोलिाको	 मपसने्चौर,	 गलुमीको	 रेसङु्क गा,	
ओखलढुङ्क गाको	पखजी	्चण्ेश्री,	इलामको	सपुकलमुवा	पवमानसथल	पनमा्षण	समिनन	भए	।

१८	 नेिालभरर	पनमा्षण	गररने	िककती	स्क	िइु	लेनभनिा	कमको	नबनाउने	र	स्कको	गणुसिर	
का्यम	राखन	स्क	बनाउने	गनषे	 पनमा्षण	 व्यवसा्यीले	 नै	आरूले	बनाएको	स्कको	िाँ्च	
वर्षसमम	पनरःशलुक	मम्षि	समभारको	पजममवेारी	पलनिुनषे	व्यवसथा	थालनी	गरर्यो	।	

१९	 साव्षजपनक	्यािा्याि	सञ्चालनलाई	व्यवपसथि	बनाउन	साव्षजपनक	्यािा्याि	प्ापधकरण	
ऐन	िजु्षमा	गरर्यो	।	सा्ा	्यािा्यािमार्ष ि्क	िीनस्य	पवद्िुी्य	बस	सञ्चालन	गन्ष,	िशेव्यािी	
रूिमा	 पवद्िुी्य	 सवारी	 साधनको	 प््योग	 बढाउन	 त्यसिा	 सवारी	 साधनको	 कर	 महसलु	
घ्ाइ्यो	।	

२०	 िशकाँैिपेखको	 सिना	 साकार	 गिदै	 ्ोलिा	 र	 हुमला	 पजललाको	 सिरमकुाम	 रापट्रि्य	 स्क	
सञजालमा	जोप््यो	।	िशेका	सबै	पजलला	सिरमकुाम	रापट्रि्य	स्क	सञजालमा	जोप््यो	।	

२१	 िइुन	पवसथािन	गरी	्ोलङु्क गे	िलु	पनमा्षण	गनषे	क्रममा	१	हजार	४	स्य	२३	्ोलङु्क गे	िलु	र	
९	स्य	१५	िककती	स्क	िलु	पनमा्षण	समिनन	गरर्यो	।

२२	 काठमा्ौ	ँ उित्यकावासीले	 वरषौंिपेख	 प्िीक्षा	 गरेको	 मलेम्चीको	 खानेिानी	 काठमा्ाैँमा	
ल्याउने	कामको	प्ारमभ	गरर्यो	।	मलेम्चीको	खानेिानी	पविरण	गन्ष	थि	पविरण	प्णालीको	
पनमा्षण	र	िरीक्षणको	का्य्षलाई	िीव्रिा	पिइ्यो	।

२३	 ्चीनसँग	िारवाहन	प्ो्ोकलमा	हसिाक्षर,	्चीनका	्चार	समदु्री	 र	िीन	सकुखा	बनिरगाहमा	
पसधा	 िहु्ँच	 सथापिि	 भई	 न्याँ	 व्यािाररक	 माग्षको	 सपुवधा	 प्ाति	 भ्यो	।	 ्चीनसँग	 सीमा	
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जोप्एका	 ओलाङ्क्चङु्क गोला,	 पकमाथाङ्कका,	 कोराला,	 पहलसा	 लगा्यिका	 नाकामा	
िवूा्षधार	पनमा्षण	का्य्ष	थालनी	गरर्यो	।

२४	 वीरगञज	 र	 पवरा्नगरमा	 एकतीकृि	 भनसार	 जाँ्च	 ्चौकती	 पनमा्षण	 र	 सञ्चालन	 भ्यो	 भने	
नेिालगञजमा	 पनमा्षण	प्ारमभ	गरर्यो	।	अमलेखगञज–मोिीहारी	सीमा	वारिार	िेरिोपल्यम	
िाइिलाइन	पशलान्यास	गरेको	१७	मपहनामा	नै	पनमा्षण	समिनन	गरी	सञ्चालनमा	ल्याइ्यो	।	

२५	 िथृवी	राजमाग्षको	नागढुङ्क गा–नौपबसे	सरुुङ्क 	माग्ष	 पनमा्षण	का्य्षको	सरुुआिसँगै	 नेिाल	सरुुङ	
माग्षको	्यगुमा	प्वेश	गऱ्यो	।	 पसद्धाथ्ष	 राजमाग्षको	 पसद्धबाबा	क्षेत्मा	सरुुङ्क 	 पनमा्षणका	लापग	
पनमा्षण	कमिनी	्छनौ्,	्ोखा–्छहरे	र	वेत्ाविी	स्याफु्बेशी	सरुुङ्क 	माग्षको	पवसििृ	िरर्योजना	
प्पिवेिनको	 ि्यारी	 का्य्ष	 सरुु	 भ्यो	।	 प्च्याबारी–खकुवो्,	 लेउिी–धरान,	 मप्म्ार–
शपक्खोरलगा्यि	िज्षनौ	ँसथानमा	सरुुङ्क 	माग्ष	पनमा्षणको	प्ारपमभक	का्य्ष	थालनी	भ्यो	।	

२६	 कोसी	िथा	नारा्यणी	निी	भई	भारिको	कालघुा्	र	साहबेगञजसमम	जलमाग्ष	पवसिार	गनषे	
का्य्षको	प्ारपमभक	अध्य्यन	समिनन	गरर्यो	।

२७	 िशेका	पवपभनन	सथानमा	५४	न्याँ	सहर	पनमा्षणको	लापग	िवूा्षधार	पवकासका	का्य्ष	गरर्यो,	
पवपभनन	िश	सथानमा	समा ््ष	पस्ी	पनमा्षणको	का्य्ष	प्ारमभ	गरर्यो	।

२८	 थि	 ३१	 लाखभनिा	 बढी	 जनसङ्क ख्या	 लाभापनवि	 हुने	 सहरी	 खानेिानी	 िथा	 सरसराइ	
आ्योजना	 एवम्क	 सहलगानीको	अवधारणाअनसुार	 सञ्चापलि	 ८३	खानेिानी	आ्योजना	
समिनन	 भए	।	 ग्रामीण	 क्षेत्का	 ३	 स्य	 ४०	 आ्योजना	 मार्ष ि्क	 थि	 ३	 लाख	 ६०	 हजार	
जनसङ्क ख्यालाई	गणुसिरी्य	खानेिानी	आिपूि्ष	गरर्यो	।	
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भूकमपपशछको पुनशनमारामाण तथा पुनसथामापना, श्पद् वय्सथापन

२९	 भकूमििप्छको	 िनुपन्षमा्षण	 िथा	 िनुसथा्षिनामा	 ऐपिहापसक	 एवम्क	 असाधारण	 उिलप्ध	
हापसल	भ्यो	।	भकूमि	प्भापविलाई	आवास	सपुवधा	उिल्ध	गराउने	क्रममा	७	लाख	५०	
हजार	पनजी	आवासको	िनुपन्षमा्षण	र	प्बलीकरण	गरी	प्भापविलाई	िनुसथा्षपिि	गरर्यो	।	

३०	 भौगोपलक	 अवसथाका	 कारण	 जोपखमिणू्ष	 अवसथामा	 रहकेा	 २	 स्य	 ९९	 बसिीका	 ४	
हजार	 ७	 स्य	 २०	 िररवारलाई	 सरुपक्षि	 सथानमा	 सथानानिरण	 गरर्यो;	 त्यसिै	 १	 स्य	 २०	
एकतीकृि	बसिीहरूको	पनमा्षण	गरर्यो	र	१२	हजारभनिा	बढी	भपूमहीन	िररवारलाई	जगगाको	
सवापमतवसपहि	आवास	सपुवधा	उिल्ध	गराइ्यो	।	

३१	 भकूमिबा्	 िणू्ष	 वा	 आपंशकरूिमा	 क्षपि	 भएका	 ७	 हजार	 ५	 स्य	 ५३	 सामिुाप्यक	
पवद्ाल्यमा	 आधपुनक	 िवूा्षधार	 पनमा्षण	 गरर्यो	।	 शपैक्षक	 सामग्रीसमिे	 उिल्ध	 गराई	
गणुसिरी्य	पशक्षाको	प्त्याभपूि	गरर्यो	।	

३२	 प्सपूि	गहृ,	वीर	असििाललगा्यिका	िशेका	पवपभनन	७	स्य	५१	असििाल	िथा	सवासथ्य	
केनद्रको	िनुपन्षमाण	गरी	गणुसिरी्य	सवासथ्य	सेवाको	सपुनपश्चििा	गरर्यो	।	

३३	 ऐपिहापसक	 िथा	 िरुािापतवक	 महत्वका	 पवपभनन	 ५	 स्य	 ८९	 समििाको	 िनुपन्षमा्षण	 िथा	
संरक्षण	गरर्यो	।	

३४	 आधपुनक	प्पवपध	िथा	उिकरणसपहि	पवपभनन	पजललाका	५	स्य	७४	सरकारी	एवम्क	सरुक्षा	
पनका्यका	भवन	िनुपन्षमा्षण	गरी	गणुसिरी्य	नागररक	सेवा	सपुनपश्चि	गरर्यो	।	
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३५	 भकूमिबा्	क्षपि	भएको	भौपिक	िवूा्षधारमध्ेय	१	हजार	५	स्य	खानेिानी	आ्योजना	िथा	७	
स्य	४४	ग्रामीण	स्क	िनुपन्षमाण	गरर्यो	।	

३६	 भकूमििप्छको	िनुपन्षमा्षणको	प्पक्र्यामा	४०	करो्	का्य्षपिनभनिा	बढीको	रोजगारी	सजृना	
गरर्यो,	 र	 कुलमा	 १	 लाख	 िक्ष	 र	 १०	 लाख	 अध्षिक्ष	 पनमा्षणकमटीलाई	 रोजगारी	 प्िान	
गरर्यो	।	 पवश्मा	 नै	 प्शपंसि	 नेिालको	 िनुपन्षमा्षणसमबनधी	 का्य्षबा्	 आपथ्षक	 वपृद्धमा	
वापर्षक	१	िपेख	३	प्पिशिसममको	्योगिान	िगु्यो	।	

श्पद् जोशखर नयूनीकिण ि वय्सथापनरा दीघमाकालीन कायमा आिमभ

३७	 रापट्रि्य	 पविि्क	 जोपखम	 न्यनूीकरण	 िथा	 व्यवसथािन	 ऐनको	 िजु्षमा	 गरी	 पविि्क	
व्यवसथािनसमबनधी	 का्य्षलाई	 एकतीकृिरूिमा	 सञ्चालन	 गन्ष	 रापट्रि्य	 पविि्क	 जोपखम	
न्यनूीकरण	 िथा	 व्यवसथािन	 प्ापधकरण	 सथािना	 गरर्यो	।	 पविि्क	 जोपखम	 न्यनूीकरण	
रणनीपि	 िथा	 जोपखम	 न्यनूीकरण	 पवत्ी्य	 रणनीपिसपहिको	 माग्षप्चत्	 का्या्षनव्यनमा	
ल्याइ्यो	।

उजामा, शसरँाइ ि कृशर श्कास

३८	 भरेी–बबइ	्ाइभस्षनको	सरुुङ्क 	समिनन	भ्यो	।	 पसक्ा	 पसँ्चाइ	आ्योजनाबा्	िानी	 पविरण	
गरर्यो	।	 रानी,	 जमरा	 कुलरर्या	 पसँ्चाइ	आ्योजनाको	 कमान्	 एरर्या	 पवसिार	 गरी	 िराई	
मधसेको	आपथ्षक	 रूिानिरणका	 लापग	 सनुकोशी–मररन	 ्ाइभस्षन	आ्योजनाको	 प्ारमभ	
गरर्यो	।	िमोर–प्चस्याङ्क ,	कालीगण्कती–पिनाउ	निी	्ाइभस्षन	आ्योजना,	्चरेु	िथा	भावर	
क्षेत्मा	कोसी,	नारा्यणी	िथा	कणा्षली	निीको	िानीको	िथानिरण	िरर्योजनाको	संभाव्यिा	
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अध्य्यनका	 साथै	 सिह	 र	 भपूमगि	 पसँ्चाइ	 आ्योजनामार्ष ि	 सबै	 कृपर्योग्य	 जपमनमा	
पसँ्चाइ	सपुवधा	पवसिारको	िरर्योजनालाई	िीव्रिा	पिइ्यो	।

३९	 पनमा्षणाधीन	पवद्िु	आ्योजनाको	पनमा्षणमा	िीव्रिा	िथा	न्याँ	आ्योजनाको	पवसिारमार्ष ि्क	
पवद्िु	उतिािन	क्षमिा	१	हजार	४५	मगेावा्बा्	िोववर	वपृद्ध	भइ	२	हजार	२	स्य	मगेावा्	
िगु्यो	।

४०	 प्पिव्यपक्	पवद्िु	खिि	१	स्य	६४	पकलोबा्	प्पिपिन	प्पिघण्ाबा्	कररब	िो्बर	वपृद्ध	
भई	३	स्य	पकलोबा्भनिा	बढी	भ्यो	।	रापट्रि्य	पवद्िु	प्णालीमा	आबद्ध	हुने	घरधरुी	कुल	
घरधरुीको	६९	प्पिशिबा्	९१	प्पिशि	िगु्यो	।

४१	 पवद्िु	प्सारण	लाइन	पवसिारसँगै	िशेकै	ठुलो	४	स्य	केपभए	क्षमिाको	ढलकेवर	स्स्ेशन	
र	िोस्ो	 ठुलो	 कुसमा	स्स्ेशनको	 पनमा्षण	समिनन	गरी	सञ्चालनमा	ल्याइ्यो	।	मापथललो	
अरुण	िपेख	इनरुवा	अनारमनीसमम	४००	केपभए,	िपुमलङ्ार–	पिमला	पखमिी	हुिं	ैढलकेवर	
४००	 केपभए,	 केरुङ–रसवुागढी–रािमा्े	 ४००	 केपभए	 अनिरिशेी्य	 प्सारण	 लाइन	
पनमा्षणको	 प्ारपमभक	का्य्ष	 सरुु	 गरर्यो	।	 भारि	 र	 नेिालको	 पब्चमा	अनिरिशेी्य	 प्शारण	
लाइन	पनमा्षण	समिनन	गरर्यो	।

४२	 भपूम	बैंक	सथािना	गरी	भपूमहीन	िथा	सीमानि	कृरकलाई	कृपर	उतिािनमा	संलगन	गराउन	
उतिािनशील	भपूम	उिल्ध	गराउने	का्य्ष	प्ारमभ	गरर्यो	।

उद्योग तथा पयमा्न

४३	 नीपिगि	 सहजिा	 र	 सविशेी	 उद्ोगलाई	 प्िान	 गररएको	 संरक्षण	 िथा	 सपुवधा	 पिई	
व्यावसाप्यक	वािावरणमा	सधुार	गरर्यो	।	वैिपेशक	लगानी	आकपर्षि	गन्ष	लगानी	सममलेन	
आ्योजना	गरर्यो	।	नेिालको	पन्या्षि	व्यािार	िपहलो	ि्क	रु	१	खब्ष	नाध्यो	।		

४४	 आतमपनभ्षर	हुने	उद्ोगको	सथािनाका	लापग	िी	उद्ोगका	उतिािनमा	प््योग	हुने	सामग्री	र	
कच्चा	ििाथ्षको	आ्यािमा	भनसार	महसलु	्ुछ्,	कर	सहुपल्यि	िथा	अनिुानको	व्यवसथा	
गरर्यो	।

४५	 सबै	 प्िशेमा	 न्याँ	 औद्ोपगक	 क्षेत्को	 पनमा्षण,	 पवशरे	 आपथ्षक	 क्षेत्को	 सथािना	 िथा	
पवसिार,	 औद्ोपगक	 प्िश्षनीसथलको	 पनमा्षण,	 सबै	 सथानी्य	 िहमा	 औद्ोपगक	 ग्रामको	
सथािनासपहि	 साना,	 घरेल	ु िथा	 म्ौला	 औद्ोपगक	 प्पिष्ानको	 पवकास,	 मपहलाबा्	
प्वपध्षि	 साना	 उद्ोग	 िथा	 व्यवसा्यलाई	 सहुपल्यि,	 ्यवुा	 लपक्षि	 ््याज	 अनिुान	
का्य्षक्रममार्ष ि	सवरोजगार	प्वध्षनका	का्य्षक्रम	सञ्चालन	गरर्यो	।	

४६	 धौबािीमा	रलाम	खानी,	 िलेैखमा	िेरिोपल्यम	खानी,	मसुिाङमा	्यरेुपन्यम	िथा	 बैि्ीमा	
रोसरोरसलगा्यिका	 अन्य	 संभापवि	 क्षेत्मा	 बहुमलू्य	 धािकुो	 अध्य्यन	 र	 उतखननको	
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•	 प्रदेश त्ा स्ानीय तह सञ्ालनको लागग आवश्यक योजना त्ा बजेट, 
एकीकृत सम्परत् कि, न्यागयक सवमवतको काय्फसञ्ालन, खिीद त्ा 
साव्फजवनक ववत् जस्ता ववषयहरुमा स्ानीय तहका ५१ हजाि ४ सय ६५ जना 
िदारधकािी ि कम्फचािीहरुलाई प्रजशक्णको व्यवस्ा गरियो ।

•	 संि, प्रदेश ि स्ानीय तहमा आवश्यक जनशगति व्यवस्ािन गन्फ संिमा कूल 
४७ हजाि ९ सय २०, प्रदेशमा कूल २२ हजाि ६ सय ८५ ि स्ानीय तहमा 
६६ हजाि ७ सय ६६ गिी कूल १ लाख ३७ हजाि ३ सय ७१ जना कम्फचािी 
दिबन्ी कायम गिी जपटल मावनएको कम्फचािी समायोजनको अरधकांश काय्फ 
एक वष्फरभत्रै लगभग सम्पन् गरियो ।

•	 लगानीमैत्री वाताविण वनमजाणका लागग उद्ोग दतजादेखख वदहग्फमन सम्मका सबै 
सेवाहरु एकै स्ानबाट उिलब्ध गिाउने एकल मवन् ुसेवरा केन्द्र स्ािना त्ा 
सञ्ालनको प्रकृया अगि बढाइयो । 

•	 आर््फक एवं िूवजाधाि ववकासका क्ेत्रमा वनजी क्ेत्रको सहभागगता प्रोत्ाहन 
गन्फ प्रधामन्त्रीको अध्यक्तामा ‘उद्रोग–वराद्णज्य प्वधि्षन सम्राद परररद्क’ 
गठन गरियो । 

•	 स्देशका सबै ववर्ानहरुको ववचािलाई िाट्रि  वनमजाणमा सदिुयोग गनने उदे्श्यले 
स्ायत् र्ङ्क ट्ाङ्क संस्ाको रुिमा ‘नटीमत अनुसन्रान प्मतष्रान’ स्ािना 
गरियो । 

•	 वाह्य त्ा अन्िदेशीय लागनीकतजाहरुलाई नेिालमा लगानीको लागग 
उत्पेरित गन्फ अन्तरराष्ट्रि य लगरानटी सम्ेलनको तयािी गरियो ।

•	 नेिाल आरैं ले जलवायू िरिवत्फन, दहमाल ि मानवीताको भववष्य र्ममा 
ववश्वस्तिीय सगरिराथरा संवरादको शुरुवात गनने तयािी गरियो । 

•	 संसािभि िहेका गैिआवासीय नेिालीहरुको ज्ान, सीि ि िूँजी िरिचालन गनने 
उदे्श्यले उनीहरुकै सहकाय्फमा नलेज कन्फरेन्स आयोजना सदहत ब्ेन गेन 
सेण्टर स्ािना गरियो ।
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प्ारपमभक	का्य्ष	सरुु	गरर्यो	।	धौबािी	रलाम	खानीबा्	रलाम	उतिािनका	लापग	धौबािी	
रलाम	कमिनीको	सथािना	गरर्यो	।	

४७	 सेवा	 उद्ोगको	 पवकास	 र	 पवसिारमा	िीव्रिा	 ल्याइ्यो	।	 हो्ल,	 रेस्ुरेन्	 एवम्क	 हवाइ	सेवा	
लगा्यि	ि्य्ष्न	िवूा्षधार	पनमा्षणले	गपि	पल्यो	।	कोपभ्–१९	को	अवसथामा	बाहके	अन्य	
अवसथामा	पविशेी	ि्य्ष्कको	आगमनमा	उललेख्य	वपृद्ध	भ्यो	।	आनिररक	ि्य्ष्नको	प्वाह	
िपन	बढ्क्यो	।	

सरूना प्रश्शध

४८	 स्ूचना	प्पवपधका	माध्यमबा्	मलुकुको	पवकास	र	समपृद्धको	्यात्ालाई	िीव्र	गपिमा	अपघ	
बढाउन	 प्पज्ल	 नेिाल	 फे्मवक्ष ,	 २०३०	 का्या्षनव्यनमा	 ल्याइ्यो	।	 साव्षजपनक	 सेवा	
प्वाहलाई	 प्पज्ल	 पले्रम्ष	आधाररि	बनाउने	का्य्षको	सरुुआि	गरर्यो	।	 हलेो	सरकार	
प्णालीमार्ष ि्क	 नागररकको	 गनुासो	 िथा	 समस्या	 पसध	ै समबपनधि	का्या्षल्यमा	 प्वाह	भई	
समाधान	 गनषे,	आरूले	 गरेको	 गनुासो	 रस्या्षै्को	 अवसथा	आरैले	 थाहा	 िाउने,	 नेिाली	
पवद्िुी्य	 िो ््षलमार्ष ि्क	 अध्यागमनसमबनधी	 आवागमन	 अपभलेख	 प्णालीको	 पवकास	 र	
सञ्चालन	गनषे,	इ–पभसाको	प्ारमभ,	हवाइ	्यात्ा	प्णालीको	प्पज्लाइजेशन,	सरकारबा्	
सञ्चापलि	पवकास	आ्योजना	िथा	का्य्षक्रमको	अनगुमनका	लापग	एकसन	रुमको	सथािना	
र	 अनगुमन	 िो ््षल	 पनमा्षण,	 िप्लक	 एकसेस	 मो्लमार्ष ि्क	 जगगा	 रपजसरेिशन	 िास	 हुने	
व्यवसथा	र	मरेो	पकत्ा	एपस	मार्ष ि	जगगाको	नाि	जाँ्च	र	अपभलेख	प्णालीसमबनधी	सेवा	
प्वाह	गनषे	व्यवसथा	गरर्यो	।	
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'नरो लराइन : सेवरा अनलराइन'करो अबधरारणरा
•	 हेलरो सरकरार मार्फ त गुनासा सम्ोधन ि अनुगिन परोर्षल मार्फ त अनुगमनको िवन 

अनुगमन गनने काय्फहरुसँगै पडजजटल नेिाल अरभयानलाई अगि बढाएको । 

•	 मन्न्त्रिरिषदक्ा सदस् ि मन्त्रालयहरुको कामलाई तोपकएको समयमा तय गरिएको 
लक्ष्य रत्े गन्फ काय्फ सम्रादन कररार शुरु गरिएको । यसको प्रभावकािी अनुगमन 
गन्फ प्रधानमन्त्री कायजालयमा खडा गरिएको। ‘एक्सन रुि’बाट िापट्रि य गौिवका 
आयोजनामा भइिहेका कामहरुको ‘रियल टाइम’ अनुगमन गनने प्रबधि समेत 
गरिएको । 

•	 अध्यागमन वनयमनका लागग आफनै नयछाँ सफ्टवेयि प्रणाली नेपरालटी परोर्ष ववकास 
गरिएको।

•	 मालिोत कायजालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कायजालयहरुका पकतावी 
अरभलेखलाई पडजजटाइज गिी (ववदु्तीय रुिान्िण) आम नागरिकको सेवामा सो्ै 
िहँुच िुऱयाउन पव्लिक एक्सेस िरोिल नामक प्रणाली शुरु गरिएको । 

•	 नरागररक एप मार्फ त सिकािी सेवामा नागरिकको सिल िहँुच िुऱयाउने काम शुरु 
गरिएको । 

•	 ववद्ुतीय सेवा प्रवाहको मेरुदण्को रुिमा रराष्ट्रि य परररयपत्र ववतिणलाई महत्व 
ददइएको । 

•	 वैदेजशक िोजगािीमा िहेको भ्रट्ाचाि वनयन्त्रणको लागग अनलाई श्म स्ीकृत प्रणाली 
शुरु गरिएको । 

•	 सिकािी दस्तुि त्ा िाजश्व संकलनको लागग मवद्तुटीय भुक्रानटी प्णरालटी शुरु 
गरिएको ।

•	 श्वमकहरुको िारिश्वमक समेत बैंक मार्फ त् भुतिानी ददने ि सबैलाई बैंपकङ 
प्रणालीमा आवद्ध गन्फ खरोलौं बैक खरातरा अरभयरान ्ाजलएको । 

•	 िाजश्व चुहावटलाई प्रभावकािी ढङ्ले िोक् मालवस्तु त्ा ढुवानी साधनको 
अनुगमन प्रणाली (रभलसष्रएस) शुरु गरिएको । 

•	 ‘म भ्रट्ाचाि गदद्फन, गन्फ ददन्’ भन्े सिकािको प्रवतवद्धताको साव्फजवनक उदि्ोष 
प्रधानमन्त्रीबाटै गरिएको ।
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४९	 खानेिानी,	 पवद्िु,	 ्ेपलरोन,	 सथा्यी	 लेखा	 नमबर	 िथा	 मलू्य	 अपभवपृद्ध	 कर	 ििा्ष,	 कर	
भकु्ानी	 िथा	 कर	 ्चकु्ा	 प्माणित्लगा्यिका	 पवपभनन	 सरकारी	 सेवा	 ‘नागररक	 एपस’	
प्णालीमार्ष ि्क	प्िान	गनषे	व्यवसथा	गरर्यो	।	पवद्िुी्य	सेवा	प्वाहको	मरेुिण्का	रूिमा	रहने	
प्पज्ल	रापट्रि्य	िरर्च्य–ित्	प्णालीको	सथािना	 र	सञ्चालन,	अनलाइन	श्रम	सवीकृपि	
प्णाली,	मालवसि	ुिथा	 ढुवानी	साधनको	अवपसथपि	अनगुमन	गनषे	प्णालीको	 पवकास	र	
प््योग	 गरी	 राजसव	्चहुाव्	 पन्यनत्णका	अपिररक्	साव्षजपनक	सेवा	 पविरण	 प्णालीलाई	
पवद्िुी्य	 प्णालीमा	 आबद्ध	 गरी	 पवद्िुी्य	 सशुासन	 प्णालीको	 सथािना	 र	 सञ्चालन	
गरर्यो	।	

५०	 सञ्चार	 िथा	 स्ूचना	 प्पवपधसमबनधी	 िवूा्षधार	 संर्चनाको	 पवसिारका	 कारण	 इन्रने्को	
प््योगकिा्ष	सङ्क ख्या	पवसिार	भई	८५	प्पिशि	जनसङ्क ख्यामा	इन्रने्को	िहु्ँच	िगु्यो	।

स्ास्थय तथा शि्ा

५१	 सवासथ्य	 वीमा	 पवसिारका	लापग	 एक	अपभ्यान	 नै	 सञ्चालनमा	 गरर्यो	।	 ्छो्ो	अवपधम	ै
कररब	६४	लाख	नागररकलाई	्यस	प्णालीमा	आबद्ध	गरर्यो	।	

५२	 िशेभररका	सबै	सथानी्य	िहमा	िाँ्च,	िश	र	िनध्शयै्याका	आधारभिू	असििाल	पनमा्षणका	
लापग	स्ोिको	व्यवसथासपहि	एकैि्क	३	स्य	९६	असििाल	पशलान्यास	गरर्यो	।	

५३	 कोपभ्	 महामारीको	 अवसथामा	 कवारेन्ीन,	 उि्चार	 र	 खोिलगा्यिका	 समिणू्ष	 सेवा	
पनशलुक	 उिल्ध	 गराइ्यो	।	 कोपभ्	 पबमाको	 व्यवसथा	 गरी	 सामपूहक	 कोरोना	 पबमामा	
पप्पम्यम	अनिुान	प्िान	गरर्यो	।	

५४	 पवद्ाल्यका	 िहु्ँच	 बापहर	 रहकेा	 लाखौ	ँ बालबापलकालाई	 पवद्ाल्य	 भना्ष	 अपभ्यान	
सञ्चालन,	 र	 अपभभावकपवहीन	 बालबापलकाको	 अपभभावकतव	 राज्यले	 वहन	 गनषे	
अपभ्यान	सञ्चालन	गरर्यो	।	िशेभरका	आधारभिू	पवद्ाल्यमा	अध्य्यनरि	पवद्ाथटीलाई	
पिवा	 खाजाको	 प्बनध	 गरर्यो	।	 पशक्षा	 र	 सवासथ्य	 क्षेत्मा	 हुने	 सरकारी	 लगानीमा	 वपृद्ध	
गरर्यो	।	 पशक्षकको	 िरवनिी	 िनुरावलोकन	 गरर्यो	।	 ्यसबा्	 पवद्ाल्य	 भना्ष	 िर	 बढ्क्यो,	
पब्चमैा	िढाइ	्छो ््क ने	प्वपृत्मा	कमी	आ्यो	।

५५	 ‘राट्रििपि	 शपैक्षक	 सधुार	 का्य्षक्रम’	 को	 सरुु	 गरर्यो	।	 ्यसबा्	 सामिुाप्यक	 पवद्ाल्यको	
भौपिक	िवूा्षधारमा	लगानी	पवसिार	गरर्यो	।	पवद्ाल्यमा	अध्य्यनरि	्छात्ालाई	पनरःशलुक	
स्यापन्री	प्या्को	व्यवसथा	गरर्यो	।	

५६	 सबै	सथानी्य	िहमा	प्ापवपधक	धारको	पवद्ाल्य	र	पशक्षाको	पवसिार	गरर्यो	।	मिन	भण्ारी	
पवज्ान	 िथा	 प्पवपध	 पवश्पवद्ाल्य,	 मिन	 भण्ारी	 प्ौद्ोपगक	 पवश्पवद्ाल्य,	 रापट्रि्य	
प्पिरक्षा	पवश्पवद्ाल्य	िथा	पवपभनन	प्ािपेशक	पवश्पवद्ाल्यको	सथािना	गरर्यो	।	
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आशथमाक ्शृद्ध, लगानी ि वया्साशयक ्ाता्िण 

५७	 पकसान,	 मपहला,	 ्यवुा,	 िपलि,	 वैिपेशक	 रोजगारीबा्	 रकषे का	 व्यपक्	 िथा	 साना	
व्यवसा्यका	 लापग	 बैंक	 कजा्षमा	 सहज	 िहु्ँचको	 वािावरण	 ि्यार	 गरर्यो	।	 कमिीमा	 ५	
प्पिशि	 ््याज	 अनिुान,	 कजा्ष	 सरुक्षणको	 पप्पम्यममा	 ७५	 प्पिशिसमम	 अनिुान,	 साना	
पनक्षेिकिा्षको	 पनक्षेि	 सरुक्षाको	 िा्यरा	 पवसिार,	 पधिोित्	 बो ््ष	 पवकासका	लापग	 संर्चना	
िथा	 नीपिगि	 सधुार,	 पबमाको	 िा्यरा	 पवसिार	 गरी	 िशिुालन	 िथा	 साना	 व्यवसा्य	
सञ्चालन	गरेका	सवरोजगारको	व्यवसा्यमा	पसज्षना	हुने	जोपखम	पवरुद्ध	पबमाको	व्यवसथा	
गरर्यो	।	

५८	 कोपभ्–	१९	महामारी	सरुु	 हुनअुपघ	वापर्षक	औसि	७	प्पिशिको	आपथ्षक	वपृद्ध	भ्यो	।	
मदु्रापसरपि	 ५	 प्पिशिपभत्	का्यम	 रापख्यो	।	 िीन	 वर्षमा	 रु	 ३	खब्षभनिा	 बढी	अपिररक्	
पविशेी	मदु्राको	सपञ्चपिसपहि	्चाल	ुखािा	िथा	शोधनानिर	 पसथपिमा	ब्चिसपहि	सदुृढ	
अथ्षव्यवसथा	 का्यम	 गरर्यो	।	 बजे्	 अनशुासन	 का्यम	 भई	 अपघललो	 सरकारले	 सजृना	
गरेको	८	खब्ष	रूिै्ँयाभनिा	बढीको	स्ोिपवहीन	िाप्यतव	व्यवसथािन	गरी	त्यसलाई	कररब	३	
खब्षमा	्ारर्यो	।	

५९	 पवत्ी्य	क्षेत्मा	गररएको	सधुारबा्	समग्र	पवत्ी्य	सथाप्यतव	का्यम	भ्यो	।	बैंक	िथा	पवत्ी्य	
संसथामा	लगानी्योग्य	रकमको	ि्या्षतििाका	कारण	कजा्ष	पवसिारमा	िीव्रिा	आ्यो,	कजा्षको	
््याजिर	पन्यपनत्ि	हुिँा	उतिािन	लागि	कम	भ्यो	।	

६०	 व्यवसा्यमतै्ी	र	िारिशटी	कर	प्णाली	िथा	कर	संर्चना,	लगानी	मतै्ी	काननु	िथा	प्णालीको	
पवकासका	कारण	लगानी	अनकूुल	वािावरण	पनमा्षण	भ्यो	।	लगानीकिा्ष	 र	 व्यावसा्यीले	
पनभ्ष्यका	साथ	नेिालमा	लगानी	पवसिार	गनषे	अनकूुल	िररपसथपि	सजृना	भएकोले	१४	खब्ष	
रूिैं्या	बराबरको	प्त्यक्ष	वैिपेशक	लगानीको	प्पिबद्धिा	प्ाति	भ्यो	।	

६१	 पवकास	 सा्िेारबा्	 प्ाति	 सहा्यिा	 रकममा	 वपृद्ध	 भएकोले	 स्क	 िवूा्षधार,	 सवासथ्य	
िथा	उजा्ष	 उतिािन	एवम्क	प्सारण	लाइन	 पनमा्षणका	क्षेत्मा	उललेख्य	िररमाणमा	सहा्यिा	
िरर्चालन	गरर्यो	।	

६२	 प्गपिशील	 करप्णाली	 लाग	ु गरर्यो	।	 आम	 सव्षसाधारणबा्	 सङ्ककलन	 गररएको	 मलू्य	
अपभवपृद्ध	 कर	 व्यावसा्यीलाई	 परिा्ष	 पिने	 करप्णालीको	 पसद्धानि	 पविरीिको	 पवगिको	
अभ्यासलाई	अनत्य	गरर्यो	।	राजसव	्छली	र	्चहुाव्पवरुद्ध	प्भावकारी	अपभ्यान	्चलाइ्यो	।	
राजसव	 प्शासनपभत्	 हुने	 अपन्यपमििा	 अनत्य	 गरर्यो	।	 करको	 िा्यरा	 पवसिार	 हुिँा	
करिािाको	सङ्क ख्या	पवगिको	भनिा	िो्बर	भ्यो	।	समग्र	साव्षजपनक	पवत्	पसथपि	सनिपुलि	
रहनकुो	साथै	आपथ्षक	वर्षको	अनत्यमा	सरकारी	कोर	रु	१	खब्ष	९५	अब्ष	व्चि	रह्यो	।	
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६३	 राज्यका	 स्ोि,	 साधन	 र	 अवसरको	 न्या्योप्चि	 पविरण	 प्णाली	 सथािना	 गनु्षका	 साथै	
सबै	 सथानी्य	 िहलाई	 भगूोल,	 जनसङ्क ख्या	 र	 समग्र	 पवकासको	 अवसथाका	 आधारमा	
समानिुापिक	ढङ्क गबा्	 राजसव	र	अनिुान	 पविरण	गनषे	प्णाली	 पवकास	गरर्यो	।	्यसबा्	
सथानी्य	िहको	पवत्ी्य	सबलिा	अपभवपृद्ध	भई	सनिपुलि	पवकासको	आधार	ि्यार	भ्यो	।	

६४	 सहकारीका	 माध्यमबा्	 िुँजी	 पनमा्षण,	 उतिािन,	 रोजगारी	 पसज्षना	 र	 उद्मशीलिाको	
पवकास	भ्यो	।	

६५	 नेिाल	 अलिपवकपसि	 मलुकुबा्	 पवकासशील	 मलुकुका	 रूिमा	 सिरोननपिका	 लापग	
पसराररस	भ्यो	।

प्रदेि सिकाि तथा सथानीय स्ायत्ता

६६	 समानीकरण,	 सशि्ष,	 समिरूक	 कोरहरू	 िथा	 पवशरे	 अनिुानमार्ष ि	 प्िशे	 िथा	 सथानी्य	
िहमा	 पवकास	 का्य्षलाई	 िीव्रिा	 पिइ्यो	।	 िवूा्षधार	 पनमा्षणमा	 सहलगानीको	 अवधारणा	
का्या्षनव्यनमा	ल्याइ्यो	।		 	

६७	 आपथ्षक	 स्ोि	 र	 साधनको	 न्या्योप्चि	 पविरण	 एवम्क	 सङ्क घी्य	 सरकारको	 पवपन्योजनमा	
प्ािपेशक	सनिलुनका	कारण	आपथ्षक	असमानिा	र	क्षेत्ी्य	असनिलुन	घ ््कि	ैग्यो	।	

६८	 सङ्क घी्य,	प्िशे	र	सथानी्य	िहमा	आवश्यक	जनशपक्	व्यवसथािन	गन्ष	कम्ष्चारी	समा्योजन	
गरी	सबै	िहमा	जनशपक्	 पवन्यास	गरर्यो	।	प्िशेसिरमा	लोक	सेवा	आ्योग	सथािना	गरी	
प्िशे	र	सथानी्य	िहमा	जनशपक्	िररिपूि्ष	गरर्यो	।	

६९	 सङ्क घ,	 प्िशे	 र	 सथानी्य	 िहका	 पब्चमा	 समनव्य	 र	 सहका्य्ष	 सथापिि	 गन्ष	 अनिस्षरकारी	
समनव्य	िरररि्कलाई	पक्र्याशील	बनाइ्यो	।	

७०	 प्िशे	एवम्क	सथानी्य	िहको	संसथागि	क्षमिा	पवकास	िथा	सदुृढीकरणका	पनपमत्	प्ािपेशक	
एवम्क	सथानी्य	सरकार	सह्योग	का्य्षक्रम	प्ारमभ	गरर्यो	।	

७१	 लगभग	शनू्यिाका	अवसथाबा्	का्या्षरमभ	गरेका	प्िशे	सरकारका	संर्चना,	िवूा्षधार	िथा	
जनशपक्	व्यवसथािनमा	सहजीकरण	गरी	न्याँ	शासकती्य	संर्चनालाई	 पक्र्याशील	बनाउन	
सह्योग	गरर्यो	।	

७२	 संपवधानको	 अनसु्ूचीमा	 उपललपखि	 सङ्क घ,	 प्िशे	 र	 सथानी्य	 िहका	 एकल	 िथा	
सा्ा	 अपधकार	 स्ूची	 बमोपजमका	 का्य्षको	 का्या्षनव्यनका	 लापग	 ि्यार	 गररएको	 का्य्ष	
पवसििृीकरण	प्पिवेिन	बमोपजम	सङ्क घी्य	काननु	िजु्षमा	र	िररमाज्षन	िथा	प्िशे	र	सथानी्य	
िहको	काननु	पनमा्षण	एवम्क	संसथागि	बनिोबसिका	लपग	सहजीकरण	गरर्यो	।	

७३	 सबै	प्िशेमा	्योजनाबद्ध	पवकास	का्य्षक्रम	िजु्षमा	 र	का्या्षनव्यनका	लापग	रापट्रि्य	्योजना	
आ्योगमार्ष ि्क	प्ापवपधक	सह्योग	उिल्ध	गराइ्यो	।	
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िाशट्रिय शितको ि्ा, िाशट्रिय स्ाशभरान अशभ्शृद्ध ि िाशट्रियता सदुृढीकिण

७४	 प्पिपनपधसभा	 र	 रापट्रि्यसभाको	 सव्षसममि	 पनण्ष्यसपहि	 नेिालको	 संपवधान	 संशोधन	
गरी	 पलपमि्याधरुा,	 पलिलेुक	 र	 कालािानी	 समे् ेर	 नेिालको	 राजनीपिक	 र	 प्शासपनक	
सीमासपहिको	न्याँ	नकसाको	प्काशन	गरर्यो	।	

७५	 साव्षभौपमक	समानिा,	अहसिक्षेि	 र	 िारसिररक	लाभ	 एवम्क	 समानिामा	आधाररि	 सदुृढ	
बाह्य	समबनध,	थि	१५	मलुकुसँग	िौत्य	समबनध	पवसिार,	पवपभनन	मलुकुसँग	उच्चसिरी्य	
भ्रमणको	 आिान–प्िानसपहि	 ्चीनका	 राट्रििपिको	 उच्चसिरी्य	 भ्रमण	 र	 भारिका	
प्धानमनत्ीको	पन्यपमि	भ्रमण	भ्यो	।	

७६	 नेिालको	िरराट्रि	नीपि	जारी	गनु्षका	साथै	सबल	आपथ्षक	कू्नीपिका	लापग	मलुकु	पवशरे	
नीपि	जारी	गरर्यो	।	

७७	 पनधा्षररि	का्य्ष	समिनन	भएिश्चाि्क	िपन	लामो	सम्यिपेख	बनि	हुन	नसकेका	पवरा्नगरपसथि	
भारिको	समिक्ष 	का्या्षल्य	र	सं्यकु्	राट्रि	सङ्क घको	राजनीपिक	का्या्षल्य	बनि	गरर्यो	।

७८	 सबै	प्कारका	िथृकिावािको	अनत्य	गररनकुा	साथै	संपवधान	िथा	प्णालीप्पि	असहमपि	
राखि	ै पहसंाको	 माग्षमा	 रहकेा	 समहू	 िथा	 िलबा्	 पहसंाको	अनत्यसपहि	 संपवधानप्पिको	
सवापमतव	र	संपवधानको	सव्ष	सवीका्य्षिा	सथापिि	गरर्यो	।	

७९	 भारिको	 गङ्क गा	 निी	 हुिँ	ै बङ्क गालको	 खा्ीसमम	 िगुने	 भारिी्य	 आनिररक	 जलमाग्षको	
प््योगका	लापग	नेिाल	र	भारिका	पब्चमा	सम्िारी	समिनन	भ्यो	।	

८०	 सीमा	 सरुक्षा,	 अवापञ्छि	 आपथ्षक	 गपिपवपधको	 पन्यनत्ण	 िथा	 सदुृढ	 सीमािार	 सरुक्षा	
व्यवसथाका	 लापग	 िा्चु्षलाको	 व्यासलगा्यि	 िपक्षणी	 र	 उत्री	 सीमाका	 पवपभनन	 २०८	
सथानमा	बो ््षर	आउ्–िोस्	सथािना	गरर्यो	।	

८१	 रापट्रि्य	सरुक्षा	र	प्पिरक्षा	नीपि	िजु्षमा	गरी	का्या्षनव्यन	गरर्यो	।	

८२	 िा्टी	 नेितृवका	प्िशे	सरकारबा्	प्िशेको	 नामाकरण,	 राजधानी	 पनधा्षरण	 र	 राजधानीको	
िवूा्षधार	पवकास,	प्ािपेशक	पवकासका	िीघ्षकालीन	सो्च,	रापट्रि्य	्योजनासँग	अनिआ्षबद्ध	
रहकेो	आवपधक	्योजना	 र	 प्िशेको	आपथ्षक	िथा	सामापजक	रूिानिरणका	लापग	प्िशे	
गौरवका	आ्योजनाको	पनमा्षण	र	सञ्चालन,	प्ािपेशक	पवश्	पवद्ाल्य	र	असििाल	पनमा्षण	
लगा्यि	कोपभ्-१९	 महामारीको	 जप्ल	 िररपसथपिमा	आम	 नागररकको	 जीवन	 रक्षाका	
लापग	प्भावकारी	ढंगले	का्य्षक्रम	सञ्चालन	गरर्यो	।
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•	 डा. जसके िाउत नेतृत्वको समूहलाई मुलुकको साव्फभौमसत्ा, 
भौगोजलक अखण्ता ि संववधानलाई मानै् िाजनीवतको मुलधािमा 
रपक्फ न सहमत गिाएको । िृ्कतावाद िरित्याग गिी अदहले त्यो 
समूह जनमत िाटटीको नाममा सपक्रय छ । यो एउटा महत्विूण्फ 
सरलता हो ।

•	 वबद्ोह ि क्रान्न्को नाममा दहसंात्मक गवतववरधमा संलग्न नेत्रवबक्रम 
चन् ‘ववप्लव’ नेतृत्वको नेकिालाई संववधानको सववोच्चता स्ीकािी 
प्रवतष्पधजात्मक िाजनीवतमा रपक्फ न सहमत गिाएको । यससँगै 
नेिालमा सञ्ाजलत सबै प्रकृवतका दहसंात्मक अरभयान समाप्त भयो ।

•	 मधेस केन्द्रित दलहरू औचचत्य ि आवश्यकताको आधािमा संववधान 
शंसोधन हुने भन्े एमालेको अवधािणामा सहमत भई सहकाय्फमा 
सङ्लग्न भए । 

•	 नेिाल–भाित सम्धिको सन्भ्फमा ‘प्रबुद्ध व्यगतिहरुको समूह 
(इपिजी)’ गठन गरिएको । १९५० को सधिी लगायत दईु देश बीच 
भएका दर्िक्ीय सधिी ि सं्ौताहरुको िुनिावलोकन गिी समस्ा 
हल गन्फ सहमतीमा सु्ाव प्रवतवेदन तयाि गरियो । 

•	 सुदिूिजचिम प्रदेशको कालािानी, जलिुलेक ि जलन्दम्पयाधुिा सदहतको 
आफनो भूभाग समेटेि नयछाँ प्रशासवनक–िाजनीवतक नक्ा प्रकाजशत 
गरिएको । चुच्चे नक्ाको नाममा चचच्फत नेिालको नक्ालाई 
संसदले सव्फसम्मत रुिमा संववधानको अनुसूची ३ संशोधन गिी 
वनशान छािमा समावेश गर र्ि एको ।



नेपाल कम्युननस्ट पार्टी (एमाले)को घोषणा पत्र96

k|ltlglw;ef tyf k|b]z;ef lgjf{rg–@)&(

g]kfn sDo'lg:6 kf6L{ -Pdfn]_ sf]

घोषणा प�

समृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली

शािन्त, लोकतन्त्र,
स्वाधीनता र स्वािभमान,

समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली–
हाम्रो अिभयान !

रािष्ट्रय िहतको र�ा र
सम्बद्धर्न,

स्थाियत्व, सशुासन र
िवकासको प्रवद्धर्न !

एमालेले उठायो दशे र
जनताको स्वािभमान,

एमालेकै नेततृ्वमा समिृद्धको 
अिभयान !

‘समदृ्ध नेपालः
सखुी नेपाली’कोे आधार,

केन्द्र र प्रदशेमा
नेकपा (एमाले) सरकार

यस्तो कल्याणकारी राज्य िनमार्णको प�मा हामी
 

 • नाग�रक शारी�रक मानिसक �पमा सवल र स�म भएको अवस्थामा 
राष्ट्रको िवकास र समिृद्धमा योगदान गन�,

 

 • नाग�रकलाई सरु�ा र संर�णको आवश्यकता पन� अवस्थामा राज्यले 
सहयोगीको भिूमका खले्ने !

सुशासन, िवकास, समृि� र समानता
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