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सघं ी य गणतन्त्र,भषी््रटाचारमत्तु m समनीु् नत समाज, सत्तामा सबकै ीा ी  पहच“ीु र पहहचान । 
शान्न्त्त, समानता, र रान्रिय स्वाभभमान, न .क.पा. (संयुक्त) को मूल अभभयान ।। 
सम्पूणण न पालीहरुमा आव्हान, यसपालीको चुनावमा ह“भसयामा मतदान ।। 

भाग – १ 

 

१. प्रस्तावना 
द शमा दोश्रोपल्ट संववधानसभाको ननवाणचन हुन गइरह को छ । पहहलो जनननवाणचचत संववधानसभाल , संख्यात्मक रुपल  
सबबधानसभामा वचणश्व रह का पाटीहरुको संबबधानसभाको कामभन्त्दा सत्ताको होडबाज , पाटीगत स्वार्ण, द श र 
जनताको चाहनाभन्त्दा आपूmल  चाह जस्तो संबबधान बनाउनुपने अडान र वैद भशक शन्क्त क न्त्रहरुको चलख लका 
कारण, संबबधान बनाउन सक न । अहहल  हाम  पुनः संववधानसभाको ननवाणचनमा प्रव श गर का छांीै । नयााँ ननवाणचचत 
हुन  संबबधानसभाका अगाडड पनन ववगतमा जस्तै जहटलता यर्ावत ्छन ्। नयााँ संबबधानसभाल  सफलताका सार् 
आपm्नो कायणभार पूरागरी संघ य लोकतान्न्त्रक गणतन्त्रको संबबधान ननमाणण गनण पाटीहरुब च ब्यापक सहमनत 
कायम गनुण आवश्यक छ । ववगतमा जस्तो मपाईंवाद र एकल  अकाणलाई पाखा लगाउन  ब्यबहारल  संबबधान बनाउन 
सककन  छैन । ववगत संबबधानसभाल  सहमनतको आधारमा ध रै काम सम्पन्त्न गररसक को अवस्र्ा छ । नयााँ 
संबबधानसभाल  त्यसको स्वाभमत्व भलई, राज्यको पुनसरंचना, शासकीय स्वरुप जस्ता वववाहदत ववषयहरुमा मार 
क न्न्त्रत रह र ननकास खोज्न  प्रयास र प्रनतवद्धता जाह र गर मा नयााँ संबबधानसभाल  आपm्नो कामलाई सुननन्श्चत गनण 
सक्दछ । यसका लाचग पाटीहरुब च सहमनतको आवश्यकता छ । यसका सारै् अव ननवाणचचत हुन  संववधानसभाल  
द शका आम शोवषत–प डडत जनताको पक्षमा संघ य लोकतान्न्त्रक गणतन्त्रको संववधान ननमाणण गनुणपछण र त्यस 
संववधान माफण त शोषण–दमन तर्ा जात य, वगीय, लैङ्चगक, भावषक, धाभमणक ववभ दमा पर का जनताहरुको 
सावणभौभमकता तर्ा सबोच्चता कायम गरी द शको राज्यसत्ता संचालनमा मध श, पहाड, हहमाल, सुदरुपन्श्चम, 

वपछडडएका क्ष रमा बसोबास गने सम्पूणण जनताको समानुपानतक प्रनतननचधत्वलाई सुननन्श्चत गनुण पदणछ भन्त्न  न .क.पा. 
(संयुक्त) को राजनैनतक अडान हो । हाम  यसका लाचग संववधानसभामा सशक्त आवाज उठाउन  छौं । तसर्ण, यस 
ननवाणचनमा आम मतदाताल  एकजूट र प्रनतवद्ध भएर आपm्नो क्रान्न्त्तकारी अठोट, पारस्पररक सद्भाव, जात य, क्ष र य, 

भावषक एकता तर्ा रान्रिय अखण्डता, सावणभौभमकता तर्ा स्वतन्त्रताको भावनाबाट अभभप्र ररत भएर द श  
एकाचधकारवादी पुनरुत्र्ानवादी शन्क्तहरुलाई परास्त गनण र ववद श  शन्क्तहरुको प्रभावलाई ननस्त ज गनण न .क.पा. 
(संयुक्त) लाई “ह“भसया” चचन्त्हमा मतदान गनण आम मतदातालाई आग्रह गदणछांीै । 

 



२. पहहलो संववधानसभाल  ककन संववधान हदन सक न ? 

ववगत संववधानसभाल  ककन संववधान बनाउन सक न ? जनता यसको जबाफ 

खोन्जरह का छन ्तर यसका लाचग मुख्य रुपल  न्जम्म वार ठूला पाटीहरुको न ततृ्वबगण 
एकल  अकोमाचर् दोष रु्पार र तर्ा संबबधानसभामा रह का साना पाटी तर्ा ठूलोसंख्याको 
संबबधानसभालाई हदएर उन्म्कन खोन्जरह का छन ्। संबबधानसभाको सदस्य भएको नाताल  
हाम  लगायतका अन्त्य दलहरु पनन जनताको नजरमा दोष भाग  छन ्र यस अपजसबाट 

हाम पनन मुक्त छैनौं । तर संववधानसभा ववघटन गराउनमा संबबधानसभामा ननणाणयक 

बहुमत राख्न  ठूला भनाउाँ दा दल र नतनको न ततृ्ववगण तर्ा नतनका पछाडड रह का शन्क्त 

क न्त्रहरु, जसल  आज पनन द शको राजन नतमा हालीमुहाली गरररह का छन,् मुख्य रुपमा 
दोष  छन ्। 
गत संववधानसभाको ननवाणचन जनताको लामो समयद खखको चाहनाको पररपूनतण 
चर्यो र त्यसमा हाम्रा समाजका ववभभन्त्न वगण, तप्का, क्ष र, जानत, धमण, भाषा तर्ा वणण 
आहदको प्रनतननचधत्व चर्यो र त्यस माफण त जनताल  आपm्ना मागहरु नयााँ संववधानल  
सम्बोधन गनुणपने माग अगाडड सार का चर्ए । यो स्वाभाववक चर्यो । ठूला पाटीका 
न ततृ्वल  आ–आपm्नो हिप  छोड  लचचलो भएर सहमनत खोज को भए सहमनत कायम 

गनण सककन  चर्यो । तर आपm्नो अडानलाई प्रनतरठाको ववषय बनाई सहमनत खोज्नुभन्त्दा 
संववधानसभालाई नै समाप्त गने बाटो भलए । 
अको कुरा त्यस संववधानसभाल  ब्यवस्र्ावपका संसदको पनन कायणभार पाएको 
हुाँदा ननणाणयक बहुमत ओगट का एमाओवादी, न पाली कांग र्स, एमाल  तर्ा मध श  
मोचाणहरु संववधान बनाउनुभन्त्दा राज्यसत्ता र सरकारमा कब्जा जमाउनुमा बिी क न्न्त्रत 

भए । संववधान सभाल  ववषयगत सभमनतहरुमा बाह क काम गनण पाएन र संववधानको 
मस्यौदालाई संववधानसभाको पणूण बैठकमा प्रव श गनणसम्म पनन हदइएन । फलस्वरुप आम 

जनता तर्ा संववधानसभामा रह का अन्त्य दलहरुल  चाहाँदा चाहाँदै पनन संववधान बन्त्न 

सक न । ०६९ ज ठ १४ गत  मध्यरातमा सवोच्च अदालतको आडभलई संववधानसभाको 
हत्या गररयो । 
संववधानसभामा रह का चारदल बाह कका हाम  लगायत अन्त्यदलहरु 

संववधानसभाबाटै नयााँ संववधान बन्त्नुपदणछ र चाडो संक्रमणकाल समाप्त गरी गणतन्त्र, 

संघ यता, समानुपानतक, समाव श  चरररको राज्यसत्तालाई संस्र्ागत गनुण पदणछ भन्त्न  
अडानमा रह का हौं, तर सत्ताको लाचग संघषणमा भलप्त त  पाटीहरुको कारणल  संववधान 

बन्त्न सक न । 

 



अहहल  हाम  पुनः संववधानसभाको ननवाणचनको चरणमा छौं । अवस्र्ा जहटल 

छ । संववधानको ववषयबस्तुमा रह का मतभभन्त्नता यर्ावत छन ्। सहमनतको बाटो कठीन 

छ तर द शको सावणभौभमकता र अखण्डता जोगाउन तर्ा जनसावणभौभमकता पुनः स्र्ावपत 

गनण ननवाणचन बाह क अको बाटो द खखदैंन । त्यसकारण हाम  नयनै मुद्दाहरुलाई भलएर 

ननवाणचनमा जनतासमक्ष आएका छांीै । हाम्रो ननवाणचन चचन्त्ह “ह“भसयामा” मतदान गरी 
हाम्रो यस संघषणमा सार् हदन अप ल गदणछौं । 

 

३. संववधानसभा ववघटनपनछको राजनैनतक अवस्र्ा र जहटलताहरु । 
जनआन्त्दोलन–२ पनछ राजनैनतक रुपमा सामन्त्तवाद समाप्त भएको छ । द श 

पूाँज वादी लोकतान्न्त्रक गणतन्त्रको चरणमा प्रव श गर को छ । जनआन्त्दोलनको भावना 
अनुरुप संघ य आधारमा राज्यको पुनसरंचना र समाव श  चरररको राज्यव्यवस्र्ा कायम 

गने तर्ा गणतन्त्रलाई संस्र्ागत गने काम अझै बााँकी छ । अहहल  द श सातवषण लामो 
यस कालखण्डको सवाणचधक जहटल तर्ा राजनैनतक अननन्श्चतताको चरणमा छ । द शको 
राजन नतमा ववद श  हस्तक्ष प अभूतपूबण रुपमा बि को छ । यस अवस्र्ामा भईरह को यो 
ननवाणचन पाटीहरुब चको प्रनतस्पधाण मार नरह र न पाललाई आपm्नो प्रभाव क्ष रभभरपारर 
भववरयमा न पालको राजनैनतक तर्ा आचर्णक ज वनमा आपm्नो प्रभुत्व कायम गनण 
खोन्जरह का अन्त्तराणन्रिय शन्क्तक न्त्रहरुको चलख ल र दाउप चको मैदानका रुपमा पनन 

रहन  द खखएको छ । यस ननवाणचनको पररणामल  एकातपणm न पालको भाव  राजनैनतक 

संरचना र हदशा तर्ा आचर्णक–सामान्जक संरचनाको स्वरुपमा गहहरो प्रभाव पाने छ 

भन  अकोतफण  द शको अन्स्मता, सावणभौभमकता, रान्रिय अखण्डता, सामान्जक एकता 
तर्ा रान्रियताको संरक्षण जस्ता अहम ्मुद्दाहरुलाई पनन प्रभाववत गनणसक्न  खतरा छ । 
आपmूलाई ठूला पाटी र ननणाणयक शन्क्त भन  दाब  गने पाटी र मोचाणहरुका ननवाणचन 

पूवणका गनतववचध तर्ा दौडधूपल  यस अवस्र्ाका पूवणसंक तहरु द खाइरह को छ । अतः हाम  
यस अवस्र्ाप्रनत सच त रह र तर्ा बाहुवल, धनको बल, जालझ ल, छलकपट तर्ा भmूठा 
आश्वासनमा नपर र स्वववव क तर्ा रारि र रान्रियताप्रनत संव दनश ल रह र मतदान गनण 
आम मतदातामा आव्हान गदणछौं । 
तर्ाकचर्त चारदलको भसन्ण्डक टल  स्व च्छाचारी िंगल  संववधान संशोधन 

गर र द शलाई संवैधाननक शून्त्यता तर्ा राजनैनतक अन्स्र्रताको अवस्र्ामा प¥ुयाएको 
छ । अन्त्तररम संववधानका मूलममण तर्ा भावना ववपरीत जनननवाणचचत संसद नरह को 
अवस्र्ामा बहालवाला प्रधानन्त्यायाध शको न ततृ्वमा ननदणलीय सरकार गठनगरी एकतफण  
न्त्यायापाभलकाको स्वतन्त्रता समाप्त गररएकोछ भन  अकोतफण  कायणपाभलकालाई गैर 



राजनैनतक ब्यन्क्तहरुको हातमा सुम्प र जनसावणभौभमकता गमुाएको अवस्र्ामा छ । 
महंग , खुला भ्ररटाचार, लूटपाट, हत्या, हहसंा, बलात्कार सरकारी सम्पन्त्तको हहनाभमना 
र सरकारी िुकुटीको दरुुपयोगल  चौतफी अराजकताको अवस्र्ा छ । भ्ररटाचारबाट 

मोटाएका र नाजायज तरीकाबाट अकूत सम्पन्त्त कमाएका दलहरु धाक–धम्की, न ता 
तर्ा कायणकताणहरुको खुला ककनब च, दलबदल, ववद श  शन्क्तहरुसंगको हारगुहार ज  
गर र भए पनन ननवाणचनमा न्जत्न  र सत्तामा पुग्न  ख लमा लाचगपर का छन ्। फलस्वरूप 

द शको राजन नत माकफयातन्त्र, कभमशनखोरहरुको तर्ा ववद श  शन्क्तक न्त्रहरुको कब्जामा 
पदै गईरह को छ । अर्णतन्त्र ओरालो लाग को छ । औद्योचगक अशान्न्त्त तर्ा उजाणसंकटल  
औद्योचगक क्ष र अस्तब्यस्त छ । ब्यापार घाटा चरमचुलीमा छ । यसबाट रान्रिय पूाँज को 
संचय र औद्योचगक क्ष रतफण को प्रवाहमाचर् नकारात्मक प्रभाव पार को छ । 
पाटीहरुका ववगतका कक्रयाकलापहरुल  गदाण आमजनतामा पाटीहरुप्रनत मार 

होईन लोकतन्त्रप्रनत सम त ननराशा पैदा भएको छ । राजन नत र लोकतन्त्रप्रनत जनतामा 
नैराश्यता बढ्दै गएमा हाम  लोकतान्न्त्रक गणतान्न्त्रक पररपाटीलाई संस्र्ागत गनण 
सक्दैनौ । रान्रियता, रान्रिय स्वाभभभान र सावणभौभमकताको रक्षा गनण सक्दैनौ तर्ा नयााँ 
न पाल ननमाणणका लाचग आधार कोनण सक्दैनौ । द शको वतणमान अवस्र्ा लोकतन्त्र वा 
गणतन्त्रल  ल्याएको अवस्र्ा होईन । यो त सत्ताभलप्सा तर्ा उपभोक्ताबादमा भलप्त रह का 
पाटीहरुका न ततृ्ववगणल  गर को जनववरोघ  तर्ा अलोकतान्न्त्रक कक्रयाकलापहरुको पररणाम 

हो । लोकतान्न्त्रक पररपाटीमा आमननवाणचन त्यस्तो हनतयार हो । जसको माध्यमबाट 

जनताल  द शहहत र जनहहतमा काम नगने न ता तर्ा पाटीहरुलाई ननवाणचनमा परास्त 

गरी दन्ण्डत गदणछन ्। न कपा (संयुक्त) आपm्नो जन्त्मकालद खखनै यस्ता ववकृनतहरुलाई 

समाप्तगरी सहीअर्णको जनमुख  लोकतन्त्र स्र्ापना गनण संघषण गदै आएका हौं । जनताको 
लोकतन्त्र स्र्ावपत नभएसम्म जनतासाँग रह र संघषण गनण प्रनतवद्ध छौं । हाम  संसदलाई 

जनताको लाचग संघषण गने कारगर हनतयारको रुपमा प्रयोग गनण चाहन्त्छौ । अतः प्रत्यक्ष 

ननवाणचन तर्ा समानुपानतक ननवाणचनमा हाम्रो चुनाव चचन्त्ह ह“भसयामा मतदान गरी 
हाम्रा उम्म दवारहरुलाई ववजय  गराउन तर्ा जनताको लाचग संघषण गने तपाईहरुको 
बभलयो प्रनतननचधका रुपमा ससंदमा पठाउन अनुरोध गदणछांीै । 

 

४. पाटीको संघषणमय इनतहास 

हाम्रो पाटी २००६ सालमा स्र्ावपत भएको कम्युननरट पाटी हो । २०४९ सालमा 
त न पाटी भमल पनछ गौरमा भएको एकता महाचधव शनबाट यसको नाम न .क.पा. (संयुक्त) 
राखखएको हो । आपm्नो स्र्ापनाकाल द खखनै सामन्त्तवाद, साम्राज्यवाद, उपननव शवाद तर्ा 



रंगभ द ववरुद्ध, रान्रिय स्वाध नता, जन सावणभौभभकता, तर्ा लोकतन्त्रका लाचग ननरन्त्तर 

संघषण गदै आएको पाटी हो । ववगतद खख आजसम्म लोकतन्त्रका लाचग हाम ल  ख ल को 
सकक्रय भूभमका र लडाकुपन, भसद्धान्त्त ननरठता, राजनैनतक दृिता, वैचाररक पररपक्वता, 
न नतगत स्परटता र न्स्र्रता, राजनैनतक संस्कार तर्ा वाम एकताको इमान्त्दार पक्षधर 

भएको कारण न पालको राजन नतमा यसल  आपm्नो ब ग्लै स्र्ान र पहहचान कायम गर को 
छ । यो सवणववहदत छ । 

 

२००७ सालको क्रान्न्त्तमा न पाल कम्युननरट पाटीका न ता कायणकताणहरु सकक्रय 

रुपमा सहभाग  रह का हुन ्र यसै क्रममा हाम्रा आदरण य न ता क. ववरणुबहादरु मानन्त्धर 
पन्श्चम  कमाण्ड अन्र्तगत पन्श्चम न पालमा लडनु भएको चर्यो । २००८ सालपनछ 

पाटी प्रनतवन्न्त्धत रह को अवस्र्ामा पाटील  २००९ द खख २०१३ सालसम्म चलाएको 
ककसान आन्त्दोलनको एउटा प्रमुख न ताको रुपमा क. ववरणुबहादरु मानन्त्धर रह का हुन । 
यसल  हजारौ हजार ककसानहरुलाई साहुको पञ्जाबाट मुक्त गर को चर्यो । इनतहासमा 
यो आन्त्दोलन “तमसूक फट्टा आन्त्दोलन” को नाउाँल  पनन पररचचत छ । यस आन्त्दोलनको 
दौरान क. जगद व राउत लगायत ककसान न ताहरुल  सहादत प्राप्त गर  । प्रजातन्त्र 

पुनस्र्र्ापनाको लाचग पंचायत ववरुद्ध गररएको त सबषण लामो संघषणमा पाटी सकक्रय रुपमा 
संलग्न रह को हो र यस संघषणको दौरान अन कौं कायणकताण चगरपm्तार र यातनाको भशकार 
भएका चर्ए । 
पाटीको चौर्ो महाचधव शनबाट पाटील  ननरंकुश पंचायत  व्यवस्र्ाको अन्त्त्य र 
प्रजातान्न्त्रक संसदीय पररपाटी र जनसावणभौसताको स्र्ापनालाई संघषणको मूलमुद्दा बनाई, 

पहहल  ननदणलीय पंचायतको अन्त्त र संसदीय पररपाटीको स्र्ापन गनुणपने कायणहदशा तय 

ग¥यो र त्यसका लाचग वामहरुब च एकता र त्यसको जगमा ब्यापक वाम–प्रजातान्न्त्रक 

एकता कायमगरी द शभभरैबाट शान्न्त्तपूणण संयुक्त जनआन्त्दोलन गनुणपने कायणन नत 

भलएर एकताको प्रस्तावना अगाडड सार को चर्यो । यसै आधारमा २०३६ सालमा संयुक्त 

ववद्यार्ी आन्त्दोलन गररयो । २०४२ को सत्याग्रह आन्त्दोहरुलाई संयुक्त आन्त्दोलनको 
रुपमा अगाडड बिाउन  प्रयास गर को हो । यो प्रयास सफल भएन । पंचायतको 
समान्प्त र जनसावणभौभमकता तर्ा अग्रगमनका लाचग वाम–प्रजातान्न्त्रक एकता, 
शान्न्त्तपूणण जनआन्त्दोलन, बहुदलीयता र प्रनतस्पधाणत्मक राजनैनतक व्यवस्र्ा, बहुलवाद 

तर्ा शन्क्तपरृ्कीकरणको आधारमा कानुन  राज्यको स्र्ापनाको हाम्रो कायणन नत र 
कायणहदशा उग्रवामपन्त्र्  तर्ा दक्षक्षण पन्त्र् हरुल  पचाउन सक नन ्। हाम्रो यो प्रयास 

सफल हुन सक न । २०४२ सालको आन्त्दोलनको पराजय पनछ, पंचायत  ननरंकुशता बढ्दै 



गएपनछ मार २०४६ सालमा यस कायणन नतको यर्ार्णता महसूस गररयो । न .कां. तर्ा 
वाममोचाणब च कायणगत एकता भएपनछ ननरंकुश पंचायत तन्त्र समाप्तगरी प्रजातान्न्त्रक 

ब्यवस्र्ा स्र्ापना गररयो । त्यसव ला लोकतन्त्रको स्र्ापना तर्ा सामान्जक–आचर्णक 

रुपान्त्तरणका लाचग हाम ल  अगाडड सार को “वाम–प्रजातान्न्त्रक एकता तर्ा शान्न्त्तपूणण 
जनआन्त्दोलको बाटोको” न नतको महत्व र आवश्यकता उग्रवामपन्त्र्  तर्ा दक्षक्षणपन्त्र्  
पाटीहरुल  स्व कार नन ्। इनतहासको गनत, द शको वस्तुगत अवस्र्ाको माग, अन्त्तराणन्रिय 

अवस्र्ा आहदल  य  प्रस्र्ापनाहरुको बस्तुगतता साववत ग¥यो र आज दशवषण “जनयुद्ध” लड को 
पाटी सम तल  यस एकता र शान्न्त्तपूणण जनआन्त्दोलनको बाटोलाई स्व कार का छन ्। 
२०४६ को जनआन्त्दोलनको लाचग बाममोचाण गठन गने काममा वाममोचाण र न .का. ब च कायणगत एकता कायम गनणमा 
पाटीको अहम्भूभमका रह को हो । यस जनआन्त्दोलनमा पाटील  ननवाणह गर को भूभमकाको फलस्वरुप वाममोचाणको 
तफण बाट पाटीलाई अन्त्तररम मन्न्त्रमण्डलमा साम ल गराइयो र २०४७ सालको संववधान बनाउनमा पाटीको महत्वपूणण 
भूभमका रह को चर्यो । 
२०६१ माघ १८ गत  राजा ज्ञान न्त्रल  प्रजातन्त्र समाप्त गरी सत्ता आपm्नो हातमा 
भलएपनछ संयुक्त वाममोचाण र जनमोचाण सवणप्रर्म यसकदम ववरुद्ध सडकसंघषणमा ओभलणएको 
चर्यो । बाममोचाणको सकक्रय सदस्यका हैभसयतल  २०६२÷०६३ को जनआन्त्दोलनमा 
सकक्रय सहभाग  रह को हो र त्यस आन्त्दोलनमा ननवाणहगर को सकक्रय भूभमकाल  नै पाटील  
अन्त्तररम ब्यवस्र्ावपका संसदमा आपm्नो स्र्ान प्राप्त गर को चर्यो । 
पाटीको यस संघषणमय इनतहासको परृठभूभममा गत संववधानको ननवाणचनमा 
पाटील  संववधानसभामा ५ वटा सभासदको स्र्ान प्राप्त गर को चर्यो । संववधानसभाका 
ववषयगत सभमनतहरुमा र संसदमा यसल  सकक्रय भूभमका ननवाणहगदै समयभभरै संववधान 

ननमाणण गनण ठूला त न दलहरुमाचर् दवाव हदन  उद्द श्यल  सानापाटीहरुको मञ्चबाट 

पाटील  अहम्भूभमका ननवाणह गर को हो । सानापाटीहरुको त्यस मञ्चल  संववधानसभाबाटै 

संववधान बनाउनु पदणछ । त नपाटी र मध श  मोचाणब च संववधानका ववषयबस्तुमा रह का 
मतभभन्त्नताहरुमा संववधानसभामा ववचधवत ्छलफलगरी ननकास खोज्नु पदणछ र त्यसका 
लाचग पाटीहरुल  लचचलो भएर सहमनत कायम गनुणपदणछ । संववधान नबनाई संववधानसभा 
भंग गनुणहुन्त्न भन्त्न  अडान भलएको हो । यसका लाचग हाम्रो पाटील  दबावका प्रत्य क मोचाण 
तर्ा सबणदलीय बैठकहरुमा आफ्ना स्परट धारणा राख्दै सकक्रय भूभमका ननवाणहगर को 
सवणववहदतै छ । अहहल  पनन पाटीी  ननश्पक्ष र धांधलीरहहत ननवाणचन गरी चााँडोभन्त्दा 
चााँडो नयााँ संववधान ननमाणणगरी जनआन्त्दोलनका उपलन्ब्धहरुलाई संस्र्ागत गरी संघ य 

लोकतान्न्त्रक गणतन्त्रलाई संस्र्ागत र संरक्षक्षत गनणका लाचग संघषणरत छ । 
 



५. पाटीको सैद्धान्न्त्तक आधार र राजनैनतक प्रनतवद्धता 
न .क.पा. (संयुक्त) माक्र्सवाद–ल नननवाद तर्ा सवणहारा अन्त्तराणन्रियतावादका 
मूलभूत र सावणकाभलक भसद्धान्त्तहरुबाट ननदेभशत पाटी हो । न पालमा मानवद्वारा 
मानवको शोषण गररन  सामान्जक, आचर्णक, राजनैनतक, सांस्कृनतक र धाभमणक पररपाटी 
र राजनैनतक व्यवस्र्ाको अन्त्त्य गरी धमणननरप क्ष, समतामूलक, न्त्यानयक, वैज्ञाननक 

समाजवादी व्यवस्र्ाको स्र्ापनागनण श्रभमक वगणको न ततृ्वमा समाजवादी क्रान्न्त्त सम्पन्त्न 

गरी पूणण लोकतान्न्त्रक, शोषणववहीन, न्त्यानयक तर्ा श्रमप्रधान वैज्ञाननक साम्यवादी 
व्यवस्र्ा स्र्ापना गने यसको रणनैनतक लक्ष्य हो । द शको वतणमान औद्योचगक आधार, 

आचर्णक ववकासको स्तर, श्रभमक वगणको सांगठननक अवस्र्ा, वगीय च तना तर्ा 
समाजवादी ध्य प्रनत लक्षक्षत सच त वगणसंघषणको कमजोर अवस्र्ा आहदल  गदाण आजको 
अवस्र्ाबाट सोझै समाजवादमा फड्को मानुण सम्भव छैन । लाखौलाख सच त श्रमज व  
जनताको सच त, संगहठत सहयोग र सत्तामा सहभाचगताववना समाजवादको ननमाणण 

गनण सककन्त्न भन्त्न  माक्र्स–ल नननका मूल्य मान्त्यतालाई आत्मसात गदै हाम ल  वतणमान 

चरणबाट समाजवादमा प्रव श गनण र आम श्रभमकवगणलाई राज्यसत्ताको माभलक वनाउन 

आचर्णक–सामान्जक र बैचाररक पूवाणधार तयार गनण वतणमान संरचनालाई समाजवादोन्त्मुख 

सरं mमणकालीन रान्रटय« जनवादी राज्य ब्यवस्र्ामा सरं mमण गदण ीै अगाडड बढ्न  कायणन नत 

भलएका छौ । यसको ववस्ततृ व्याख्या पाटीको घोषणापर – रान्रिय जनवादमा गररएको 
छ । 
अन्त्तराणन्रिय कम्युननरट आन्त्दोलन र ववश्व सवणहारा वगणको अभभन्त्न अंगका 
हैभसयतल  श्रमज व  वगणको ववश्वव्याप  ऐक्यवद्धता, पारस्पररक सहयोग र भाईचारा 
कायम गदै ववश्व साम्राज्यवाद, नव उपननव शवाद, नवउदारवाद, साम्राज्यवादी हैकमवाद 

ववरुद्ध द श य साम्राज्यवादपरस्त प्रनतकक्रयावादी शन्क्त, जानतभ द रङ्गभ द ववरुद्धको संघषणमा 
हाम्रो समाजका प्रगनतश ल अग्रगाम  शन्क्तहरुका व्यापकतम वगण र तप्काहरुलाई समय 

र अवस्र्ा साप क्ष एकतावद्ध गरी ननरन्त्तर संघषण गदै हाम्रो तात्काभलक लक्ष्य ‘रान्रिय 

जनवाद’ को प्रान्प्तको हदशामा आफ्नो क्रान्न्त्तकारी गनतववचधलाई ननरन्त्तर अगाडड बिाउनु 

यसको तात्काभलक कायण हो । 
न .क.पा.(संयुक्त) वौवद्धक स्वतन्त्रता, बहुलवाद, मानव अचधकार, कानुन  राज्य, 

नागररक स्वतन्त्रता र समानता तर्ा प्रनतस्पधाणत्मक राजन नतमा ववश्वास गदणछ । 
समाजवादको ननमाणणको दौरान ववगतमा भएका कम  कमजोरी तर्ा माक्र्सवादका 
आधारभूत सैद्धान्न्त्तक प्रस्तावनाहरुको अपव्याख्या र प्रयोगमा भएका गन्ल्तहरुबाट अनुभव 

बटुली एक्काइसौं शताब्दीको मानव समाज ववकासको अवस्र्ा र ववश्वको वस्तुगत 

यर्ार्णता तर्ा हाम्रो द शको सामान्जक र वगीय ववभशरटता, आचर्णक–सामान्जक ववकासको 
स्तर, भ–ूराजनैनतक अवस्र्ा र अन्त्तराणन्रिय तर्ा क्ष र य अवस्र्ा र शन्क्तसन्त्तुलन आहदको 



गहन अध्ययन र ववश्ल षणको आधारमा समाजवादमा संक्रमणपूवण संक्रमणकालीन 

समाजवादोन्त्मुख राज्यब्यवस्र्ा– रान्रिय जनवादका कायणभार पूरागरी समाजवादमा 
संक्रमणको कायणक्रम अंचगकार गर का छौं । 
क्रान्न्त्तको वतणमानचरण राजनैनतक रुपल  सामन्त्तवाद समाप्त गररएका, 
सांस्कृनतक तर्ा सामान्जक मनोववज्ञान र संस्कारमा यसका अवश ष अझै बााँकी रह को 
र पूाँज वादी प्रजातन्त्रका आचर्णक–सामान्जक कायणभार पूरा भइनसक को अवस्र्ा हो । 
यस अवस्र्ाबाट द शलाई अगाडड बिाउन  दइुवटा बाटो छन–् पहहलो–छाडा पूाँज वादी 
ववकासको बाटो जसल  समाजमा साम्राज्यवादी पूाँज वादी शोषणको एकछर राज्य स्र्ापना 
गनेछ र जनता झन–्झन ्शोषणको मारमा पनेछन भन  अकोबाटो छाडा पूाँज वादी 
ववकासको बाटोलाई ननयन्न्त्रत गदै द शलाई क्रभमक रुपमा समाजवाद उन्त्मुख हदशामा 
अगाडड बिाउन  र माननसद्वारा माननसको शोषणको पूाँज वादी आधारलाई समाप्त गरी 
समाजवादको ननमाणण गने । हाम्रो रणन नत दोश्रो बाटो हो । 
आजको अवस्र्ा लोकतान्न्त्रक गणतन्त्र स्र्ापना भईसक को तर संस्र्ागत 

नभएको तर्ा संघ यता कायम गनुण बााँकी रह को अवस्र्ा हो । तर गणतन्त्र स्र्ापना हुाँदैमा 
वा यस द शबाट राजतन्त्र समाप्त गदैमा नयााँ ब्यवस्र्ा आम श्रभमक तर्ा शोवषत–प डडत 

दभलत जनताको पक्षमा जान  छ भन  सोच्नु गलत हुन छ । अकोतफण –राजतन्त्रको 
अन्त्त्यबाट राजनैनतक रुपमा मारै सामन्त्तवाद समाप्त भएको छ । सामन्त्तवादका आचर्णक, 

सामान्जक तर्ा सााँस्कृनतक अवश ष बााँकी नै छन ्। समाजवादोन्त्मुख राज्यसत्ता कायम 

गनण र पूाँज वादी लोकतन्त्रका कायणभार पूरागनण यसलाई समाप्त गनुण आजको प्रमुख काम 

हो । यसका लाचग शान्न्त्तपूणण तर्ा ननश्पक्ष रुपमा संववधानसभाको ननवाणचन सम्पन्त्न 

गरी नयााँ संववधान माफण त गणतन्त्रलाई संस्र्ागत गने, संघ यताको आधारमा राज्यको 
पुनरसंरचना, समानुपानतक समाव श करणको भसद्धान्त्त अनुरुप राज्यसत्ता संचालनमा 
सबैको साझ दारी सुननन्श्चत गनण संघषण गनुण हाम्रो आजको राजनैनतक कायणभार हो । 
हाम  संधै उग्रबामपन्त्र्  दसु्साहसवाद, ननम्नपूाँज वादी क्रान्न्त्तकारी रोमान्न्त्टभसज्म, 

आतंकवाद, धाभमणक, जानतवादी अनतवाद, पाररवाररक तर्ा जानतय अहम्वाद, ननरंकुशता 
तर्ा अचधनायकवादको ववरोधमा रह का हौं । अहहल  पनन यसको ववरोधमा छौं । बहुदलीयता, 
बहुलबाद, मानवाचधकार, संचार माध्यमको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्त्यायापाभलका, प्राक्षज्ञक 

स्वतन्त्रता, प शाको स्वतन्त्रता न्त्यानयक तर्ा समतामूलक जनकल्याणकारी न्त्यानयक र 
समतामूलक समाजको ननमाणण गने हाम्रा वैचाररक र राजनैनतक प्रनतवद्धता हुन । 
हाम्रो पाटील  ननवाणचनको वतणमान मैदान र भोभलको संसदीय मंच यसै संघषणको अभभन्त्न 

अगं का रुपमा भलएका छा ींी ै। हाम लाइण  ववश्वास छ– जनताल ी  “ह“न्ीसया” चनु ीाव चचन्त्हमा मतदान 

गरी हामा्र ी  यस जनसघं षमण ीा खलु र  सार् हदनछ  न ी् र हामा्र ी  पक्षमा मतदान गनछे न ्। 
 



६. वाम एकता तर्ा सहकायणको आवश्यकता 
न कपा (संयुक्त) वाम एकताको पक्षमा रह को हो र अहहल  पनन यस पक्षमा 
दृितासार् उभभएको छ । हाम ल  स्परटतासार् भन्त्दै आएका हौं– अहहल को चरण 

पाटीहरुको एकीकरणको चरण होइन बरु वामहरुब च मोचाणगत एकताको चरण हो । 
त्यसैबाट एकीकरणको मागण प्रशस्त हुन छ । ववगत अनुभवल  क  द खाएको छ भन  
एकताका लाचग राजनैनतक ननकटताल  मार हुाँदैन सफल एकीकरणका लाचग पाटीहरुब च 

राजनैनतक संस्कार र ब्यवहारको साभमप्यताको पनन आवश्यकता पदणछ । आचर्णक, 

राजनैनतक, सामान्जक र सांस्कृनतक क्ष रमा साम्राज्यवादी प्रभतु्व तर्ा नवउपननव शवादी 
शन्क्तहरुको सोझो हस्तक्ष प र प्रभाव हदन प्रनतहदन बहिरह को वतणमान अवस्र्ामा द शको 
सावणभौभमकता, अखण्डता र सामान्जक सहज वनको संरक्षणका लाचग कम्युननरटहरुब च 

एकता तर्ा सहकायणको आवश्यकता हहजोभन्त्दा आज बिी छ । त्यसकारण वतणमान 

अवस्र्ामा कम्युननरटहरुब च एकता कायमगरी लोकतन्त्र र जनवादको संरक्षण सम्बधणन 

गदै अगाडड बढ्नु आवश्यक छ । 
 

 

भाग – २ 

रान्रिय जनवादको आचर्णक, सामान्जक र राजनैनतक पक्षहरु 

गणतन्त्रको स्र्ापना समाजको आमूल पररवतणनको हदशामा पहहलो राजनैनतक 

खुड्ककलो मार हो । नयााँ न पालको ननमाणण गनण गणतन्त्र वा संघ य िााँचाल  मार पुग्दैन । 
मूलकुरा राज्यको पुनरसंरचनापनछ सत्तामा सबैको पहुाँच र पहहचानलाई सुननन्श्चत गर र 

सत्ता जनताको हातमा प¥ुयाउनु र आमूल आचर्णक– सामान्जक पररवतणनको अभभयानमा 
सबैलाई सरीक गराएर समतामलूक नयााँ न पालको ननमाणण गनुण हो । अन्त्यर्ा सत्ता 
एउटा शोषकको हातबाट अको शोषकको हातमा जान  छ र हजारांीै वषणद खख शोवषत– 

प डडत आम श्रमज व  जनतालाई आचर्णक–सामान्जक शोषणबाट मुक्तगनण समतामूलक 

न्त्यानयक समाजको ननमाणण गनण सककंदैन । यसका लाचग रान्रिय जनवादल  ननम्न आचर्णक– 

सामान्जक पररवतणनका मूल मदु्दा अगाडड सार को छ – 

 

क. राजनैनतक कायणभार 

१. संववधानसभामा गनुणपने काम 

आगाम  संबबधानसभाको मूख्य न्जम्म वारी ववगत संववधानसभाल  पूरागनण 
नसक को काम– संघ य लोकतान्न्त्रक गणतन्त्रको संववधान बनाउनु हो । ववगत 

संववधानसभामा जस्तै आज पनन पाटीहरुब च राज्यको पुनसरंचन, शासकीय स्वरुप, 

समाव भशता, शन्क्त परृ्कीकरणको सवाल आहद जस्ता ववषयमा मतभभन्त्नता यर्ावत 

छन ्र य  ववषयहरुमा आमजनतामा सम त ब्यापक मतभभन्त्नता छन ्। यसल  संववधान 



ल खनका लाचग ठूलो चुनौनत प्रस्तुत गर को छ । य  ववषयहरुमा आमसहमनत खोज्न  प्रयास 

नगररकनै हाम  पुनः ननवाणचनमा ओभलणएका छौं । यसका सारै् संघ य संरचनाको सार 
र स्वरुप, प्रान्त्तहरुको स माङ्कन, समानुपानतक आधारमा समाव श कारणको भसद्धान्त्तलाई 

स्र्ावपतगने सवाल, मानवाचधकार, कानुन  राज्यको मान्त्यता, बहुलवाद तर्ा रान्रिय 

सावणभौभमकता तर्ा अखण्डता जस्ता ववषयहरुमा सवणसम्मत ननकास खोज्नु चुनौनतपूणण 
द खखएका छन ्। यसमा सहमनत कायमगरी संववधान ल खनको काम सम्पन्त्न गरी द शको 
संक्रमणकालीन अवस्र्ा समाप्त गनुणपदणछ भन्त्न  हाम्रो मान्त्यता हो । 
 

२. राज्यको शासकीय स्वरुपका सम्बन्त्धमा 
न कपा (संयुक्त) ल  ववगत चार दशकद खखनै कम्युननरटहरुल  राजनैनतक 

प्रनतस्पधाणमा बााँच्नु र जनमतबाट अनुमोदन प्राप्त गरी राज्यसत्ता सञ्चालन गनण भसक्नु 

पदणछ भन्त्न  राजनैनतक प्रनतबद्धता अगाडड सार को हो । आजपनन लोकतान्न्त्रक मूल्य 

मान्त्यतामा आधाररत बहुदलीय प्रनतस्पधाणत्मक राजन नत हाम्रो मुख्य मान्त्यता हो । 
शासकीय स्वरुप बार  हाम्रा धारणाहरु– 

क. सावणभौमसत्ता सम्पन्त्न दईु सदनात्मक संघ य संसदीय प्रणाली र बहुदलीय ब्यवस्र्ा । 
ख. संसदबाट ननवाणचचत कायणकारी प्रमुख– प्रधानमन्त्र  । 
ग. सावणभौमसत्ता सम्पन्त्न तर्ा समाव भशताको आधारमा ननवाणचचत एक सदनात्मक 

प्रान्त्त य सदन । 
घ. एक सदनात्मक स्वायत्त स्वशाभसत क्ष र तर्ा ववश ष क्ष रहरुका जनप्रनतननचधसभाहरु । 
ङ. संघ य सदनहरुका जनप्रनतननचध तर्ा स्वायत्त स्वशाभसत क्ष र र ववश ष क्ष रहरुका 
प्रनतननचधसभाका सदस्यहरुद्वारा ननवाणचचत रारिाध्यक्ष– रारिपनत । 
च. संसदीय सवोच्चता तर्ा शन्क्त परृ्कीकरणसहहतको कानुन  राज्य । 
छ. रारिाध्यक्ष तर्ा कायणकारी प्रमुखहरुको कायणक्ष र र अचधकार क्ष रको स्परट ब्याख्या 
सहहतको शन्क्त बााँडफााँड । 
 

 

३. राज्यको पुनसरंचना र संघ यताबार  न कपा (संयुक्त) को भनाई 

संघ यताको सवाल ककरााँत क्ष रबाट २००४ सालमा नै उठाएको प्रश्न हो । 
मध श आन्त्दोलनपनछ आज यो सवाल सबैको साझा सवाल भएको छ । हाम्रो सन्त्दभणमा 
राज्य पुनसरंचनाको अर्ण– अखण्ड न पाललाई संघ य आधारमा पुनगणठन गनुण हो । हाम्रो 
जस्तो भमचश्रत बसोवासको अवस्र्ा, सामान्जक–आचर्णक तर्ा भू–भौगोभलक बनौटको 
अवस्र्ा तर्ा प्राकृनतक श्रोत साधनहरुको अवस्र्ामा राज्यलाई संघ य आधारमा पुनगणठन 

गने काम ज्यादै कहठन र सम्व दनश ल छ । एकतफण  क न्त्रीकृत राज्यसंरचनालाई समाप्त 

गरी ववक न्त्रीकृत संघ य संरचना खडागनुण आजको आवश्यकता छ भन  अकोतफण  लामो 



समयदखख द शको प्रत्य क गाउाँ  तर्ा शहर सवै जानत धमण तर्ा भाषा–भाष हरुको साझा 
बसोबासको र्लोको रुपमा रह को अवस्र्ा छ । हाम ल  यसै यर्ार्णतामा ट क र समाधान 

खोज्नु पदणछ । अतः संघ यताबार  हाम ल  ननम्न अवधारणा अचधसार का छौ– 

क) प्राकृनतक श्रोतहरुको अपयाणप्तता, भ–ूभौगोभलक जहटलता र ववकटता आहदको 
अवस्र्ामा द शलाई ध रै प्रान्त्तहरुमा ववभान्जत गर मा प्रान्त्तहरु आचर्णक रुपमा आपूmलाई 

र् ग्न नसक्न  अवस्र्ामा हुन छन ्। अतः हाम ल  पहहचान, सामथ्र्य, भौगोभलक सुगमता, 
प्राकृनतक श्रोतको पयाणप्तता, बसोबासको अवस्र्ा र ननरन्त्तरता तर्ा ऐनतहाभसक 

परृठभूभम आहदलाई मध्यनजर राख  मध शमा ३, हहमाल तर्ा पहाड क्ष रमा ६ प्रद श 

गरी जम्मा ९ प्रद श बनाउनु पने अवधारणा राख का छौं । 
ख) राज्यहरुको स माङ्कन तर्ा संख्या प्राकृनतक श्रोतहरुको उपलब्धता, हदगो आचर्णक 

ववकासका लाचग उपलब्ध आधार, भौगोभलक सुगमता, सामथ्र्य तर्ा पहहचान, जात य 

सह–अन्स्तत्व र सद्भाव आहदको यर्ार्ण आधारमा ट क र गररनु पदणछ । 
ग) राज्यसत्तामा सबैको पहुाँच र पहहचानलाई सुननन्श्चत गनण प्रद शहरुलाई पनन– स्वायत 

स्वशाभसत क्ष र तर्ा ववश ष क्ष रसहहत संघ य स्वरुप हदनु पदणछ र प्रशासननक 

स्वायतत्ता तर्ा प्रद शभभरको प्राकृनतक श्रोत सम्पदामा सबकैो समान अचधकार 
सुननन्श्चत गनुण पदणछ । 
घ) प्रान्त्तहरुको स माङ्कन– नामाङ्कन ज  भएपनन प्रान्त्तहरु ननमाणण गदाणको बखत त्यस 

क्ष रभभर बसोवास गने प्रत्य क ब्यन्क्त त्यस प्रान्त्तको समान रुपल  अचधकार सम्पन्त्न 

साबणभौम नागररक मानननु पदणछ । कुनै जानत ववश ष, धमण वा भाषा ववश षलाई 

ववश षाचधकार हुनुहुन्त्न । 
 

४. संघ य संरचनाल  ननम्न कुरा सुननन्श्चत गनुण पदणछ भन्त्न  हाम्रो मान्त्यता हो 
क) रान्रिय अखण्डता, द शको सावणभौभमकता, स्वतन्त्र तर्ा आत्मननभणर आचर्णक ववकास, 

सम्पूणण जानत, धमण, भलङ्ग, वगण तर्ा उपवगणहरुको सह–अन्स्तत्व र आत्मसम्मान 

सहहतको पारस्पररक ननभणरता तर्ा सद्भाव, प्रान्त्त तर्ा क्ष रहरुब चका आचर्णक– 

सामान्जक सह–सम्वन्त्ध । 
ख) प्रान्त्तहरुमा बसोवास गने सबै जनताको मौभलक अचधकार– भशक्षा, स्वास््य, काम, 

माम र आराम जस्ता मौभलक अचधकारको ग्यार न्त्टी समान रुपल  हुनुपदणछ । 
ग) रारिभाषा, प्रान्त्त य भाषा, स्र्ान य भाषाको सम्मान र संरक्षणको ग्यार न्त्टी । 
घ) बहुदलीयता, बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मानसहहत सह–अन्स्तत्व र पारस्पररक 

सम्मानलाई मान्त्यता । 
 

५. समाव श करणको सवाल ीः 
क) न पाल जस्तो जानत–उपजानत, वगण–उपवगण, समुदाय तर्ा तप्काहरुमा ववभान्जत र 



बहुभावषक, बहुजात य, बहुधाभमणक तर्ा क्ष र य आधारमा ववभान्जत समाजमा राज्य 

संचालन तर्ा राज्ययन्त्रका प्रत्य क अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपानतक 

प्रनतननचधत्व गराई सवैको पहुाँच सुननन्श्त गनुणपदणछ भन्त्न  हाम्रो मान्त्यता हो । हाम ल  
बबगत संववधानसभामा यसका लाचग आवाज उठाएका हांीै र नयााँ संववधानसभामा 
पनन यो संघषण जारी राख्न छौं । 
ख) यसका सारै् बगीय आधारमा राज्यसत्तामा समाव श हुनु पाउनु पदणछ भन्त्न  न कपा 
(संयुक्त) को आधारभूत अडान हो । हाम  नयााँ संववधानमा यसलाई सुननन्श्चत 

गनेछौं । 
 

६. शन्क्त परृ्कीकरण र कानुन  राज्यको अवधारणा 
ब्यवस्र्ावपका, कायणपाभलका र न्त्यायापाभलका लोकतन्त्रका मूल आधार स्तम्भ 

हुन । नयनको अचधकार क्ष र र कायणक्ष र उल्ल खन य रुपमा स्परट र ककटान हुनुपदणछ । 
आम जनतालाई कानुन  उपचार प्रदान गनण तर्ा आम नागररकका प्रजातान्न्त्रक 

नागररक अचधकारको संरक्षणका लाचग स्वतन्त्र तर्ा संववधान सम्मत अचधकार सम्पन्त्न 

र राजनैनतक हस्तक्ष पबाट मुक्त न्त्यायापाभलका हुनुपदणछ । दोष लाई दण्ड सजायको 
अचधकार न्त्यायापाभलकाको अचधकार हुनपदणछ कुनै राजन नतल  अर्वा “वाद” ल  हस्तक्ष प 

गनण हुाँदैन । 
 

ख. सामान्जक–आचर्णक रुपान्त्तरणका लाचग कायणक्रम 

१. सामान्जक रुपान्त्तरणका लाचग 

क. महहलावगण तर्ा महहला समस्याः– महहला मुन्क्तको सवाल सामन्त्त  पाररवाररक 

संस्कार, आचर्णक परतन्त्रता, र श्रभमक क्ष रमा भइरह को लैंचगक भ दभावसंग जोडडएको 
सवाल हो । हाम  यसलाई समाप्तगरी महहलाहरुको समान अचधकार र सम्मान 

स्र्ावपत गनण चाहन्त्छौं । 
ख. पुरुष र महहलाहरूब चका ववभशरठ प्राकृनतक भभन्त्नता वाह क समाजद्वारा श्रजृना 
गररएका भभन्त्नता र भ दभावहरूलाई समाप्त गरी महहलाहरुलाई ज वनका प्रत्य क 

फााँटमा समान रूपल  अचधकार सम्पन्त्न गरी महहला शन्क्तलाई आचर्णक रुपमा 
स्वावलम्ब , सामान्जक शोषणबाट मुक्त तर्ा समाजको सवाणङ्ग ण ववकासमा सहभाग  
वनाउनु पदणछ भन्त्न  हाम्रो मान्त्यता हो । 
ग. एकातफण  आम श्रभमकवगण जस्तै श्रमज व  महहलाहरू पनन आचर्णक शोषण र अभशक्षा 
तर्ा ब रोजगारीको मारमा छन ्भन  अकोतफण  लैंचगक भ दभावल  गदाण नयनको र्प 

शोषण भइरह को छ । हाम  लैंचगक भ दभावको अन्त्त्य तर्ा श्रभमक महहलाहरुको 
समान अचधकार, पैतकृ सम्पन्त्तमाचर्को अचधकार तर्ा आचर्णक–सामान्जक मुन्क्तका 
लाचग ननरन्त्तर संघषण गदै आएका छौं । आउाँदा हदनहरुमा यसलाई अरु त ब्र पानेछौं । 



घ. राजनैनतक क्ष रमा महहलाहरूलाई अगाडड बिाउन पाटीगत संरचनाहरुमा महहलाहरूका 
लाचग ५०% स्र्ान सुरक्षक्षत गनुणका सारै् महहलाहरुब च मारै प्रनतस्पधाण हुन गरी ३३% 

महहला ननवाणचन क्ष र सुरक्षक्षत हुनुपदणछ भन  हाम ल  ववगत संववधानसभामा सशक्त 

आवाज उठाएका चर्यौं र आउाँदो संववधानसभामा यस संघषणलाई अरु अगाडड 

बिाउन  छौं । 
ङ. प्रशासननक क्ष रमा समान पद र योग्यताका लाचग महहलाहरूलाई प्रार्भमकता हदइनु 

पदणछ । ग्राम ण क्ष रका तर्ा शहरी क्ष रका वपछडडएका गरीब वाभलकाहरूका लाचग 

ननःशुल्क भशक्षाको व्यवस्र्ाका सारै् उच्च प्राववचधक भशक्षासम्म सन्जलो पहाँीुच 

सुननन्श्चत गररनु पदणछ । महहला समानताका लाचग यो पहहलो शतण हो । 
 

च. महहला रोजगार तर्ा श प ववकासको माध्यमबाट महहलाहरुको आचर्णक स्वावलम्बनको 
लाचग ठोस ववत्त य तर्ा प्राववचधक सहयोग उपलब्ध गराइनु पदणछ । बहुसंख्यक 

श्रमज व  महहलाहरू कृवषक्ष रमा कायणरत छन ्जहााँ नयनका समस्याहरू साना तर्ा 
गरीब ककसानहरूका समस्यासंग जोडडएका छन ्। ग्राम ण क्ष रमा महहलाहरुको 
उत्र्ानका लाचग र भशक्षाका लाचग ववश ष कायणक्रम सञ्चालन गनुणपदणछ । 
छ. महहलाहरूलाई कसैको दयामा वा दानमा वााँच्नु पने अवस्र्ा समाप्त गरी स्वावलम्वन 

र आत्मननभणर भई सम्मानपूवणक ज वन वााँच्न सक्न  अवस्र्ा श्रजृना गनुणपदणछ । 
महहलाको आत्मसम्मान तर्ा माततृ्वको पूणण कदर हुनुपदणछ भन्त्न  हाम्रो मान्त्यता हो । 
ज. छोड पर, पुनववणवाह, ववधवा वववाह महहलाहरुको स्वववव की अचधकार हो, यसलाई 

सुननन्श्चत गनुण पदणछ । दाइजो प्रर्ा, बाल वववाह तर्ा वहुवववाह, बोक्स  प्रर्ा, 
महहलाहरुको ब चववखन, कमलरी प्रर्ा जस्ता कुप्रर्ाहरूलाई समाप्त नगर सम्म 

महहला स्वतन्त्रताको प्रश्न अधुरो रहन्त्छ । हाम  यसका लाचग एकतफण  सामान्जक 

जागरण अभभयान सञ्चालन गदै आएका छौ भन  अकोतफण  ठोस कानुन  ब्यवस्र्ाको 
पक्षमा छौं । यो संघषण जारी रहन  छ । 
झ. मध श  समुदायः– मध श  समुदाय न पाली समाजको अभभन्त्न र अववभाज्य अंग हो । 
अन्त्य समुदाय जस्तै यो समुदाय पनन आफैमा तहगत रुपमा ववभान्जत समाज हो । 
यहााँका महहला, दभलत, जनजानत, अल्पसंख्य, वपछडावगण तर्ा आम श्रमज व  जनता 
आम न पाली श्रमज व  जस्तै त्यहींका उच्चवगण र तप्काहरुबाट शोवषत प डडत छन ्। 
न .क.पा. (संयुक्त) ववगत साठी वषणद खख यस ककभसमका शोषण दमन र ववभ दको 
ववरुद्ध लड्दै आएको पाटी हो र आउाँदा हदनहरुमा पनन हाम  त  श्रमज व  जनताको 
मुन्क्तका लाचग लड्दै रहन  छौं । यसका सारै् मध श  जनता आफ्नो भाषा, संस्कृनत, 

नागररकता, सम्पूणण राज्ययन्त्रमा समान पहुाँचको अचधकारको लाचग संघषणरत छन ्। 
जानत, क्ष र, वगण, वणण, भाषा, संस्कृनत, रंग वा धमण आहदको आधारमा गररन  कुनै 



पनन खालको ववभ द र शोषण–दमनको अन्त्त्य गनुण न .क.पा. (संयुक्त) को सैद्धान्न्त्तक 

र राजनैनतक अडान हो । स्वायत मध श प्रद शको मागप्रनत हाम ल  समर्णन गर का 
छौं । राज्यको पुनसरंचना गदाण यो मुद्दालाई सम्बोधन गनुणपदणछ । प्रत्य क सावणभौम 

न पाली जनता जस्तै त्यस क्ष रमा बसोवास गने न पाली नागररकल  पनन सहजतासार् 

नागररकता पाउनु पदणछ र ननवाणध रुपमा नागररक अचधकारको उपयोग गनण पाउनु पदणछ । 
ञ. दभलत समुदायः– न .क.पा. (संयुक्त) दभलत वगणको मुन्क्तप्रनत समवपणत तर्ा संघषणरत 

पाटी हो । युगांीैद खख वणण ववभाजनको चरम शोषणमा वपन्ल्सएको दभलत समुदायलाई 

आचर्णक र सामान्जक भ दभाव तर्ा शोषणबाट मुक्त गरी नतनलाई आचर्णक–सामान्जक 

ववकासको मूलधारमा नल्याएसम्म समाजको सवाणङ्ग ण ववकास सम्भव छैन भन्त्न  
हाम्रो मूल मान्त्यता हो । हाम  यसका लाचग ननरन्त्तर संघषण गनेछौं । यस समुदायको 
उद्धार हाम्रो रान्रिय जनवादी ब्यवस्र्ाको प्रमुख काम हो । 
 

दभलत वगणको उत्र्ानका लाचग राज्ययन्त्रको प्रत्य क क्ष रमा आरक्षणको ब्यवस्र्ा 
गने । यसका सारै् राज्यका न नत ननमाणण गने ठाउाँमा यसको पहुाँच सुननन्श्चत गनण 
राजनैनतक क्ष रमा आरक्षणको ववश ष ब्यवस्र्ाका सारै् दभलतहरुका लाचग जनसंख्याको 
आधारमा समानुपानतक प्रनतननचधत्व गराउन तर्ा जनसमर्णन प्राप्तगरी संसदमा 
प्रनतननचधत्व गनणसक्न  अवस्र्ा श्रजृना गनण दभलतहरुका लाचग आरक्षक्षत ननवाणचन 

क्ष रको ब्यवस्र्ा गने । 
ननःशुल्क प्राववचधक तर्ा श पमूलक भशक्षाको ब्यवस्र्ा गने र दभलत छारवनृत 

अननवायण रुपमा लागूगने । छुवाछूतको पररपाटी हाम्रो समाजको कलंक हो । कानुनतः 
यसलाई समाप्त गर को भएपनन ब्यवहारमा यो लागू हुनसक को छैन । पान  नचल्न , 
मन्न्त्दर प्रव श गनण नहदन , भसनो उठाउनु पने जस्ता अमानव य पररपाटी र ब्यवहार 
लाई जघन्त्य सामान्जक अपराध ककटानगरी यसलाई उन्त्मूलन गने । यसका लाचग 

कानुन  उपचारका सारै् सशक्त रुपमा सामान्जक अभभयान सचंालन गने । 
ट. आहदवास –जनजानतः– लोकतन्त्रको स्र्ापना पनछ शहदयौद खख गुन्म्सएका आहदवास , 
जनजानत तर्ा दभलत वगणका सवाल मुखररत भएर अगाडड आएका छन ्। आपm्नो 
स्र्ान र पहहचानका लाचग संघषणरत छन ्। य  मागहरुलाई समुचचत रुपमा सम्बोधन 

गनण राज्यसत्ताका प्रत्य क अंगमा नयनको पहुाँच र पहहचान सुननन्श्चत गनण जनसंख्याको 
आधारमा समाव भशताको न नत अवलम्बन गनुणपदणछ । राजनैनतक क्ष र, नोकरीका क्ष र 

र भशक्षा जस्ता क्ष रहरूमा आरक्षणको व्यवस्र्ा गरी नयनलाई माचर् उठाउन  हाम्रो 
न नत हो । 
ठ. मुन्श्लम समुदायः– शहदयौद खख यस द शमा बस्दै आएका मुसलमानहरु आफ्नो छुटै्ट, धमण 
संस्कार, संस्कृनत, भाषा तर्ा रीनतररवाज भलएर न पाली समाजमा सहज वन ववताई 



रह का छन ्। नयााँ संववधान ननमाणणको प्रकक्रयामा रह को वतणमान अवस्र्ामा सब ै

जानत प्रजानत, समुदाय तर्ा धाभमणक–भावषक समुदायल  आ–आपm्नो पहहचान र स्र्ान 

खोन्जरह का ब ला ननवाणचन आयोगद खख सरकारी ननकायसम्मल  यसलाई समुचचत 

स्र्ान हदएको छैन ्। हाम  ननवाणचन आयोगल  गर को सामान्जक वगीकरणको ब लाद  
खखनै यस समुदायलाई समुचचत रुपमा उल्ल ख गनुणपदणछ र यसको पहहचान कायम 

गनुणपदणछ भन  आवाज उठाउाँ दै आएका हौं । आजपनन राज्ययन्त्र तर्ा राजनैनतक 

क्ष रमा यसलाई अन्त्य समुदाय सरह मान्त्यता हदनुपदणछ भन  आवाज उठाउाँ दै छौ । 
नयनका परम्परागत, सामान्जक, सांस्कृनतक तर्ा धाभमणक आस्र्ाहरुलाई राज्यल  
समुचचत मान्त्यता हदनुपदणछ । 
अल्पसंख्यक तर्ा वपछडा बगणः– यो वगण शहदयौद खख स मान्त्त कृत र 
बहहरकरणको अवस्र्ामा रह को छ । यस्ता सामान्जक तप्काहरुलाई रान्रिय 

अर्णतन्त्रको मूलधारमा ल्याई राज्यसत्तामा यसको पहुाँच सुननन्श्चत गर पनछ मार 

द शमा सामान्जक समानताल  पूणणता पाउाँन  छ । यसलाई नारामा स भमत नराख  
ब्यवहारमा लागू गनुण हाम्रो आचर्णक–सामान्जक कायणक्रमको मखु्य पाटो हो । 
हाम  यसलाई कायाणन्त्वयन गने छौं । 
छ. अपाङ्ग तर्ा सामान्जकरुपमा बहहरकृत समुदायः– शारीररक रुपमा अपाङ्ग समुदायहरु, 

यौननक अल्पसंख्यक तर्ा सामान्जक रुपमा पछाडड पाररएका र बहहरकृत बादी, 
डोम, चमार जस्ता समुदाय तर्ा अहहल सम्म दभलतमा सूचचकृत नगररएका खहटक, 

वान्ल्मकी आहद जस्ता समुदायहरु हाम्रो समाजका अभभन्त्न अंग हुन । नयनलाई 

राजनैनतक तर्ा आचर्णक रुपमा सबल बनाउाँन र रान्रिय ज वनको मूलधारमा 
ल्याउन हाम ल  लामो समयद खख कामगदै आएका हौं । ववगत संववधानसभामा 
हाम ल  बहहरा तर्ा यौननक अल्पसंख्यकहरुलाई संववधानसभामा स्र्ान हदई यो काम 

गर का छौं र अगाम  हदनहरुमा पनन यो काम गने छौं । 
 

२. भशक्षा स्वास््य, भाषा, संस्कृनत, धमण तर्ा समाजकल्याण तफण  
क. भशक्षा न नत 

नयााँ संववधानल  भशक्षा तर्ा स्वास््यलाई प्रत्य क व्यन्क्तको मौभलक अचधकारको 
रुपमा स्र्ावपत गनुण पदणछ । यो हाम्रो प्रनतवद्धता हो । अहहल  ननज  क्ष रको ववद्यालयहरुमा 
सवणसाधारणको पहुाँच छैन र सरकारी तर्ा सामुदानयक क्ष र अस्तब्यस्त अवस्र्ामा छ । 
भशक्षा क्ष रमा भईरह को ब्यापाररकरणको अन्त्तगने र सवणसुलभ भशक्षा प्रणाली कायम गने । 
भशक्षक्षत ब रोजगारी समाप्त गनण रोजगारमूलक प्राववचधक भशक्षाको पररपाटी कायम गने । 
हाम  भशक्षाको िााँचामा आमूल पररवतणन गरी त्यसलाई उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक 

बनाउन  छौं । 



ववद्यार्ीहरूलाई कृवष उत्पादन, औद्योचगक वातावरण, स्वास््य जस्ता ववषय र 
घर लु तर्ा साना स्वावलम्बनका माध्यमहरूसंग पररचचत गराउन पोभलट न्क्नकल भशक्षण 

संस्र्ाहरूको स्र्ापना गरी युबाहरुलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गने छांीै । 
वपछडडएका जनजानत, दभलतवगण तर्ा आचर्णक अवस्र्ा कमजोर भएका तप्का 
तर्ा महहलाहरूको लाचग ननःशुल्क आधारभूत तर्ा उच्च माध्यभमक भशक्षाको व्यवस्र्ा 
गनुणका सारै् सवणसुलभ तर्ा रोजगारमूलक भशक्षा न नत लागू गने । 
भशक्षक्षत युवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्र्ा गनुण राज्यको सामान्जक दानयत्व हो । 
अहहल सम्म राज्यल  यो दानयत्व भलएको छैन । परम्परागत भशक्षा प्रणालीमा भशक्षक्षत 

युवाहरुको बजारमा माग छैन । त्यसकारण भशक्षक्षत ब रोजगारको संख्या हदन प्रनतहदन 

बढ्दै गईरह को छ । यस समस्याको समाधान गनण एकतफण  औद्योचगक ववकास र ग्राम ण 

ववकासको दरमा त ब्र ववृद्ध गरी रोजगारका अवसर श्रजृना गनुण आवश्यक छ भन  
अको तफण  प्राववचधक र रोजगारमूलक भशक्षा प्रणाली हुनु आबश्यक छ । यसका लाचग 

राज्य क्ष र र ननज  क्ष र अगाडड बढ्नु पछण । रोजगारको अवसर नपाउाँ दासम्म राज्यल  
प्रत्य क भशक्षक्षत ब रोजगारलाई ब रोजगारी अनुदान हदन  व्यवस्र्ाको ग्यार ण्टी गनुण पदणछ । 
सारै् ननम्न माध्यभमक र उच्च माध्यभमक ववद्यालयहरुमा व्यावसानयक र श पमूलक 

भशक्षा हदन  कायणलाई अगाडड बिाउनु पदणछ । 
 

ख. स्वास््यः 
बहुसंख्यक ग्राम ण क्ष रका जनताहरु स्वास््य सुववधाबाट बन्ञ्चत छन ्। 
स्वास््यस वा क न्त्रहरुमा न स्वास््यकमी छन ्न औषचधमूलो । हजारांीै हजार बालबाभलका 
तर्ा महहला स्वास््य सुबबधा नपाएर अकाल मरररह का छन ्। शहरी क्ष रमा उपलब्ध 

अत्यन्त्त महाँगो ननज  क्ष रसम्म नतनको पहुाँच सम्भव छैन र सरकारी क्ष रमा उपलब्ध 

गुणस्तरहीन स्वास््य स वासम त यर् रट रूपमा उपलव्ध छैन । स्वास््यलाई आम जनताको 
मौभलक हकका रूपमा स्र्ावपत गनण हाम  ननरन्त्त लड्दै आएका छौं । यस संघषणलाई 

अरु कडारुपमा अगाडड बिाउन  छांीै । स्वास््य क्ष रलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गरी 
स वामूलक क्ष रमा पररणत गने र सावणजननक स्वास््य प्रणालीलाई ववस्तार गने हाम्रो 
प्रनतबद्धता हो । 
मात ृभशशु कल्याण योजनालाई ग्राम ण क्ष रसम्म प्रभावकारी रुपमा प¥ुयाउन 

तर्ा प्रजनन ्स्वास््य सुबबधालाई आम महहलासम्म प¥ुयाउन  हाम्रो प्रार्भमक लक्ष्य हो । 
 

ग. संस्कृनतः 
न पाल बहुभावषक, बहुधाभमणक र बहुसांस्कृनतक द श हो । न पालमा बसोबास 

गने सबै जात–जानतका संस्कृनत एकीकृत रुपल  न पालको संस्कृनत हो । अतः प्रत्य क 

जानत–जनजानत, धमाणवलम्ब  तर्ा महत्वका संस्कृनतको ववनाकुनै भ दभाव समान रुपल  



संरक्षण र सम्बधणन गनुण रारिको दानयत्व हो । न कपा (संयुक्त) सांस्कृनतक समानता तर्ा 
ववकासका लाचग प्रनतवद्ध छ । 
हाम्रो समाजमा अन्स्तत्वमा रह का ववववध संस्कृनतलाई लोप हुनबाट जोगाउनु र 
एउटा एकीकृत रान्रिय हो । संस्कृनतको ववकास गने हाम्रो लक्ष्य छ । संस्कृनतको संरक्षक 

आम जनता हुन, नतनलाई आफ्नो संस्कृनतप्रनत सजग गराउनु र संस्कृनत संरक्षणको 
काममा संलग्न गराउन  न नत भलइन  छ । 
 

घ. भाषाः 
भाषा समस्याको समाधान माचर्बाट ननयम कानुन बनाएर मार हुाँदैन । यसका 
लाचग प्रत्य क भाषा भावषहरूलाई आपm्नो भाषाको संरक्षण र ववकासको काममा संलग्न 

गराउन  । पुराना भलवपसहहतका भाषा हाम्रा सांस्कृनतक न चध हुन । नयनको संरक्षण र 

ववकास गनुण पदणछ । भलवपबद्ध नभएका बोलचालका भावषकाहरूलाई, नतनल  ववकास गनण 
सक्न  हदसम्म, सहयोगको न नत अबलम्बन गनुण पदणछ । लोप हाँीुदै गइरह का भाषाहरूको 
संरक्षण सरकारीस्तरबाटै गररनु पदणछ । 
कुनै पनन भाषा, कुनै वगण ववश ष वा तप्का ववश षको मार सम्प्र षणको ववषय 

भएर लामो समयसम्म बााँच्न सक्दैन । बहुभावषक द शमा एकभाषा न नत लागू हुन 

सक्दैन । कुनै एकभाषाको भावषक ववश षाचधकार समाप्त गरी वहुभावषक न नत लागू गनुण 
पदणछ भन्त्न  हाम्रो न नत हो । 
प्रान्त्तहरुमा प्रान्त्तमा बोभलन  प्रमुख भाषा लगायत त  भाषाको न नत लागू गनुण 
पदणछ भन्त्न  हामो मान्त्यता हो । 
ङ. धमणः 
धमण प्रत्य क व्यन्क्त ववश षको ननज  आस्र्ाको ववषय हो । त्यसकारण यसलाई 

व्यन्क्तगत आस्र्ाको स मासम्म पूणण स्वतन्त्र रहन हदनु पदणछ । यसमा कुनै पनन पक्षबाट 

हस्तक्ष प हुनुहुाँदैन । समाज ववकासको क्रमसंगै धमण र त्यसका स्वरुप समयल  नै पररवतणन 

गदै जान  कुरा हुन ्। यसमा कृबरम व्यवधान खडा गनुण हुदैन । 
हाम्रो समाज परम्परागत रुपमा धाभमणक सहहरणुता र बन्त्धुत्वमा बााँच को समाज 

हो । यसको यस उज्ज्वल पक्षलाई कायम राख्न  मार होइन, यस बन्त्धुत्व र सह– 

अन्स्तत्वलाई अरु ठोस रुप प्रदान गनण सवै धमणप्रनत समान व्यवहार अपनाउनु पदणछ । 
सबै धमणका चाडपवणहरुप्रनत राज्यल  समान व्यवहार गनुणपदणछ । स्व च्छाल  आपm्नो आस्र्ा 
फ नण पाउनु प्रत्य क माननसको मौभलक हक भए पनन आचर्णक प्रलोभन, कर–दवाव वा अन्त्य 

माध्यमबाट कसैको इच्छा ववपरीत धमण पररवतणन गराउनु दण्डन य हुनुपदणछ । 
 

च. वालउत्र्ानः 
वालकहरूल  आत्मववकास गनण पाउनु तर्ा उचचत लालनपालनको अवसर पाउनु 



नतनको मौभलक अचधकार हो । राज्यल  यसको दानयत्व भलनुपदणछ । गरीब तर्ा वपछडडएको 
वगणका तर्ा अनार् बालबाभलका र आचर्णक रुपमा ध रै तल पर का पररवारहरूका बाल 

बाभलकाहरूको भशक्षा–दीक्षाको दानयत्व राज्यल  भलनु पदणछ । बालश्रम उन्त्मूलन गनण 
अन कौ सहयोग प्राप्त गररयो र योजनाहरु बनाइए । समस्या यर्ावत ्छ । वाल श्रमको 
मूलकारण गरीव  हो । अतः वाल श्रम उन्त्मूलन गनण समाजका गरीबतम तप्काहरूको 
आचर्णक अवस्र्ामा सुधारगनुण राज्यको दानयत्व हो । गरीव  ननवारण योजनाको माध्यमबाट 

यसलाई प्रार्भमकतासार् सम्बोधन गनुण पदणछ । 
 

छ. युवा रोजगारीः 
एकातफण  ववज्ञान तर्ा प्रववचधको ववकास र यान्न्त्रकृत उत्पादनको ववकासल  
दक्ष तर्ा अल्पदक्ष श्रम शन्क्तको बजार सााँगुररदै गइरह को छ भन  अकोतफण  पन्श्चमा 
एकाचधकारवादी शन्क्तहरूद्वारा सामान्जक स वामा गररएको लगातार कटौत ल  
व रोजगारीको समस्या झन ्विाएको छ । युवा शन्क्तको बहहरगमनको प्रकक्रया त ब्र 

रूपमा बि को छ । यस प्रकक्रयाल  एकातफण  तस्करतन्त्रलाई संस्र्ागत रूपमा जन्त्माएको छ 

भन  अकोतफण  जाली फटाहाहरूल  युवा जमातको भववरयसंग ख लवाड गरी पैसा कमाउन  
कालो धन्त्दालाई जन्त्म हदएका छन ्। बौवद्धक युवा ववश षज्ञहरूको ववद श पलायनल  
दक्ष श्रमशन्क्तको अभावको अवस्र्ा श्रजृना गदैछ । य  सम्पूणण प्रकक्रयालाई रोक्न र 
श्रमशन्क्तलाई म हनत गरी खान  अवसरहरूको श्रजृना गनण रान्रिय जनवादी सरकारल  
ववश ष महत्व हदन  छ । अन्त्यर्ा दक्ष जनशन्क्त र युवा श्रमशन्क्तको पूणण सहयोग ववना 
रान्रिय जनवादी कायण सम्पन्त्न गनण सककन  छैन । 
ज. वदृ्धवदृ्धाहरुको ह रचहारः 
 

आपm्नो सम्पूणण ज वन रान्रिय उत्पादन र सामान्जक ववकासको क्ष रमा समवपणत 

गर का बदृ्ध–बदृ्धाहरु ज वनको अन्न्त्तम चरणमा आचर्णक, पाररवाररक तर्ा सामान्जक रुपल  
असुरक्षक्षत र अपह भलत छन ्। नयनलाई ननःशुल्क स्वास््यस वा, सुननन्श्चत गााँसवास तर्ा 
सामान्जक सम्मानसार् ज वनयापन गने ब्यवस्र्ा गने र सम्मान जनकरुपल  ज वन 

यापन गनण सककन  गरी वदृ्धभत्ता हदन  । 
 

झ. एकल महहलाको सवालः 
हाम्रो समाजमा एकल महहलाहरु अपह भलत छन ्र पाररवाररक रुपमा पनन 

अपह भलत ज वन बााँच्न बाध्य छन ्। नयनलाई आचर्णक रुपमा स्वावलम्ब  बनाउन आचर्णक 

सहयाग  र स्वराज  गारका ी  ब्यवस्र्ा गनण ी  र सम्माननत ज वनयापन गनसण क्न ी  ब्यवस्र्ा गनण ी  । 
 

ट. वपछडडएका क्ष र–क्ष र य असमानता र समतामूलक ववकासः 



द शको भ–ूभौगोभलक बनौटल  गदाण हाम्रो समाज क्ष र य रूपमा पनन ववभान्जत 

छ । आचर्णक–सामान्जक ववकासको दृन्रटल  लामो समयद खख उप क्षक्षत य  जनता अब 

आपm्नो क्ष र य समस्याहरूलाई भलई संगहठत हुाँदै गइरह का छन ्। य  समस्याहरूको सही 
र सन्त्तुभलत िंगल  समाधान नगने हो भन  यसल  ठूलो समस्या र ववभाजनको न्स्र्नत 

खडा गनण सक्दछ । 
अहहल  घोवषत रुपमा कणाणली अंचल तर्ा स त  अंचलका क ही पहाड  
न्जल्लाहरुलाई ननवाणचनको दृन्रटकोणबाट वपछडडएको क्ष र घोषणा गररएको छ । यो 
 

यर्ार्ण होइन । सत्य क  हो भन  सुदरूपन्श्चम र मध्यपन्श्चमको सम्पूणण क्ष र तर्ा 
अचधकांश हहमाली न्जल्लाहरु शहदयौद खख राज्यबाट उप क्षक्षत रहाँदै आएका छन ्। आजपनन 

त्यही अवस्र्ामा छ । य ं क्ष रहरु, प्राकृनतक श्रोतसाधन तर्ा पयणटकीय सम्भावना र 
ऐनतहाभसक धरोहर तर्ा संस्कृनतको दृन्रटकोणबाट न पालको सवाणचधक धन  क्ष र रह का 
छन ्। 
३. ववद श न नत ीः 
क. बबद श  हस्तक्ष पको अन्त्त्यः आज रान्रियता र रान्रिय सावणभौभमकता तर्ा अखण्डताको 
सवाल टडकारो रुपमा अगाडड आएको छ । आजको न पाल हहजो जस्तो उप क्षक्षत तर्ा 
अलगर्लग रह को हहमाली द शको रुपमा छैन ्। यसको ववपरीत ववद श  शन्क्तहरुका 
लाचग न पाल दक्षक्षण एभशया क्ष रको महत्वपूणण सामररक तर्ा ब्यापाररक महत्वको 
द श भएकोछ र द शमा राजनैनतक, आचर्णक, सामान्जक, धाभमणक, आहद सबै क्ष रबाट 

ववद श  हस्तक्ष प त ब्र भएको छ । यसबाट न पाली जनताल  आपm्नो सावणभौभमकता, 
रान्रियता अखण्डता तर्ा जात य सद्भाव जोगाउन नसक्न  खतरा बि को छ । 
द शका ठूला भननन  पाटीहरुका न ततृ्वल  आपm्नो सत्ताभलप्सा तर्ा राजनैनतक स्वार्ण 
पूरा गनणका लाचग स्वयम ्यसको आधार तयार गर का छन ्। अतः आज रान्रियताको 
सवाल न पालीका लाचग सवाणचधक महत्वको सवाल भएको छ । न .क.पा. (संयुक्त) 
द शभभर सबैखाल  वदै भशक हस्तक्ष पको अन्त्त्य गनण प्रनतवद्ध छ । 
ख. दईु ववशाल उदीयमान ववश्व शन्क्तहरुब च अवन्स्र्त हाम्रो द शका लाचग शान्न्त्त, 

सुरक्षा तर्ा ववकास सबै सन्त्दभणमा दइुटै नछम की रारिहरुसंग मैर पूणण सम्बन्त्ध हुनु 

जरुरी छ । यसका लाचग दवुैसगं सन्त्तुभलत ब्यवहार, उन हरुको आ–आपm्नो रान्रिय 

सुरक्षाका चाहना तर्ा पारस्पररक हहतलाई ध्यानमा राख  मैर पूणण सहसम्बन्त्धको 
ववकास गनुण हाम्रो द शको आवश्यकता हो । कुनै एउटासंग मार अकोभन्त्दा नन्जकको 
सम्बन्त्ध बनाउनाल  द शको हहत गदैन । 
रान्रिय हहतको संरक्षण, रान्रिय सावणभौभमकता, अखण्डता तर्ा सावणभौभमकताको 
रक्षा तर्ा आत्मननभणर अर्णतन्त्रको ववकासका लाचग भमर रारिहरुको सहयोग जुटाउन  



अर्ण–कूटन नत, नवऔपननव भशक साम्राज्यवादी नवउदारवादी अनतक्रमणको ववरोध, 

जानतभ द, रंगभ द तर्ा आणववक हनतयार ववस्तारको ववरोध, ववश्वसाम्राज्यवाद तर्ा 
नवउपननव शवाद ववरोध  आन्त्दोलनहरु, रान्रिय स्वाध नता तर्ा रान्रियमुन्क्त आन्त्दोलन, 

मानवाचधकारवादी तर्ा पयाणवरण य आन्त्दोलहरुभसत ऐक्यवद्धता तर्ा पारस्पररक 

सहयोगको हाम्रो ववद श न नतका अंग हुन ्। 
 

शान्न्त्तपूणण सहअन्स्तत्व, पारस्पररक सहयोग, आपस  समझदारी तर्ा पारस्पररक 

सम्मान, छरनछम कसंगको मैर पूणण सम्बन्त्ध जस्ता पंचश लका भसद्धान्त्तहरुको पालना 
हाम्रो ववद शन नतका मूलपक्ष हुन छन ्। 
 

४. आचर्णक पररवतनका लाचग ीः 
१. जनआन्त्दोलन 

२ बाट राजनैनतक रुपमा सामन्त्त  राज्यब्यवस्र्ा समाप्त गररएको बतणमान 

अवस्र्ाबाट समाजवादोन्त्मुख रान्रिय जनवादी ब्यवस्र्ा कायम गनण द शमा त व्र औद्योचगक 

ववकास गदै आचर्णक रुपमा आत्मननभणर समदृ्ध न पालको ननमाणण गनुणीु हाम्रो मूल आचर्णक 

न नत हो । यसका लाचग हाम  ननम्न काम गने छौ – 

क. आमूल आचर्णक–सामान्जक पररवतणन गदै क्रभमक रुपमा द शको त ब्र औद्योग करण, 

जनहहतकारी बजार ब्यवस्र्ापन, उदार तर्ा सहज ब्यापारन नत, कृवषक्रान्न्त्त, 

त ब्रगनतमा ववद्युत करण, द शको औद्योचगकरणमा सहयोग  हुन  गरी ववद श  
लगान लाई आकवषणत गने वातावरण र श पववकास गने । 
ख. वतणमान आचर्णक ववपरताबाट द शलाई माचर् उकास्न तर्ा साम्राज्यवादीहरुबाट 

भइरह को आचर्णक अनतक्रमणलाई न्त्यून करण गदै द शमा स्वतन्त्र र आत्मननभणर 

अर्णतन्त्रको स्र्ापना गनण एकातफण  हाम ल  रान्रिय पूाँज को सरंक्षण र बचतको न नत 

अन्ख्तयार गरी स्वद शमै सुरक्षक्षत लगान को वातावरण श्रजृना गनुणछ भन  अकोतफण  
नवउदारवादी अर्णतन्त्रको आडमा साम्राज्यवादी शन्क्तहरूको शोषणबाट अर्णतन्त्रलाई 

मुक्त गरी आत्मननभणर अर्णतन्त्र ननमाणण गने न नत भलएका छौं । यो लक्ष्य प्राप्त गनण 
आपm्ना सम्पूणण आचर्णक श्रोतहरूको समुचचत पररचालन र उपयोग गदै योजनावद्ध 

हदगो आचर्णक ववकास गने न नत न कपा (संयुक्त) को रह को छ । 
ग. ववगतमा समाजवादोन्त्मुख संक्रमणकालीन व्यवस्र्ाहरूल , समाजवादी मलुुकहरुको 
आड–भरोसामा राजकीय क्ष रलाई क न्त्रववन्त्द ुवनाई त्यसको ननयन्त्रणमा ननज  
क्ष रलाई छुट हदई भमचश्रत अर्णतन्त्र चलाउन  न नत भलएको हो । आज यो अवस्र्ा 
छैन । अतः हाम  राजकीय क्ष रको ननयन्त्रण र ननदेशन अन्र्तगत नराख  लगान का 
उपरोक्त सम्पूणण क्ष रहरूलाई समानान्त्तर र एक अकाणको पररपूरक क्ष रहरूको रुपमा 
ववकभसत गनण चाहन्त्छौ । ववद श  पूाँज लाई सकभर संयुक्त लगान  अन्र्तगत प्रोत्साहन 



गने न नत अवलम्बन गनेछौ । 
घ. हाम्रो आचर्णक ववकासको न नत ग्राम ण अर्णतन्त्रको उद्धार गरी शहरी र ग्राम ण 

अर्णतन्त्रको समुचचत रुपमा एकीकरण गदै आत्मननभणर रान्रिय अर्णतन्त्रको ननमाणण 

 

गनुण हो । यसका लाचग ग्राम ण क्ष रका वपछडडएका महहला, आहदवास , जनजानत, 

दभलत तर्ा आचर्णकरुपमा वपछडडएका भौगोभलक क्ष रहरूमा सरकारी लगान लाई 

प्रार्भमकता हदई आम जनतालाई गरीब बाट मुक्त गने न नत रह को छ । 
 

२. वैद भशक लगान  न नत 

ववश्वव्याप करण र उदारीकरणको मारमा पर का अल्पववकभसत द शहरु आपm्नो 
कमजोर आचर्णक अवस्र्ा र प्राववचधक ज्ञान क्षमताको कम ल  गदाण साम्राज्यवादी द श तर्ा 
ववत्त य संस्र्ानहरुबाट ऋण सहयोग, तर्ा प्राववचधक आयात नगरी नछटोछररतो आपm्नो 
औद्योचगक तर्ा प्राववचधक ववकास गनण सक्दैनन ्। यो वाध्यात्मक अवस्र्ा हो । न पाल 

पनन त्यही अवस्र्ामा छ । तर यस्तो ऋण र सहयोग भलाँदा रान्रिय पूाँज लाई अन्त्तराणन्रिय 

एकाचधकार पूाँज को गुलाम बनाउनु हाँीुदैन भन्त्न  हाम्रो न नत हो । 
आज ववकासोन्त्मुख द शहरु आपm्नो आचर्णक ववकास तर्ा औद्योचगकरणका 
लाचग एकातफण  पन्श्चमा ववकभसत द शहरुको आचर्णक, प्राववचधक तर्ा वौवद्धक सहयोग 

भलन बाध्य छन ्भन  अकोतफण  यस्तो सहयोग र ऋणहरुकै कारण हदनहदनै साम्राज्यवादी 
नवऔपननव भशक बन्त्धनमा पनन परररह का छन ्। न कपा (संयुक्त) यस्ता ऋण तर्ा 
सहयोगहरुलाई आपm्नो सावणभौभमकता र स्वतन्त्रताको जग नाण गदै उपयोग गनण ी  र 
बिीभन्त्दा बिी स्वद श  पूाँज , श्रम, श प तर्ा जनशन्क्तको ववकास र पररचालन गरी 
रान्रिय आत्म ननभणर अर्णतन्त्रको ववकास गनण चाहन्त्छ । 
३. औद्योचगक न नत 

न .क.पा. (संयुक्त) को न नत त ब्र औद्योचगक ववकासका लाचग ननज , सावणजननक, 

साझा, संयुक्त लगान को आधारमा उद्योगहरु स्र्ावपत गरी य  उद्योगहरूलाई परस्पर 

सहयोग  र एक अकाणका पररपूरकको रूपमा ववकास गने हो । यसका लाचग– 

क. स्वद श  पूाँज को संचय, पररचालन र संरक्षण, अन्त्तराणन्रिय एकाचधकार पूाँज बाट 

रान्रिय पूाँज  र रान्रिय पूाँज पनतको संरक्षण गदै हाम्रो कमजोर रान्रिय उद्योगलाई 

असमान प्रनतस्पधाणबाट जोगाई संरक्षण हदन  न .क.पा. (संयुक्त) को औद्योचगक न नतको 
मूल ममण हो । हाम  रारि र रान्रिय पूाँज ंपनत वगणको हहत ववपरीत हुन  गरी ववद श  
पूाँज  लगान लाई ननरुत्साहहत गने छौ । 
ख. स–साना रान्रिय ननज  पूाँज लाई उद्योगतफण  प्रवाहहत गनण सहकाररतालाई बिावा 
हदन  । हस्तकला, पयणटन, घर लु र स–साना उद्योगहरुलाई सरंक्षण र आचर्णक प्रोत्साहन 

हदन  । ववद श  ननज  पूाँज लाई न पाली रान्रिय पूाँज भसत भमल र रान्रिय हहतमा न पालमा 



संयुक्त लगान  गनण प्रोत्साहहत गने । ववद शमा बस का न पालीहरुको पूाँज लाई संरक्षण 

प्रदान गदै रान्रिय उद्योगमा सहज लगान  गनण सककन ब्यवस्र्ा गने । 
 

ग. ग्राम ण तर्ा शहरी गरीबहरूलाई साना तर्ा घर लु उद्योगहरुमाफण त रोजगार श्रजृना 
गने र ठूला तर्ा मझौला रान्रिय उद्योगहरुका लाचग आवश्यक माल सामान 

उत्पादन गने गरी संगहठत गने । 
घ. ननज  पूाँज को प्रवाह हुन नसक का तर आचर्णक ववकासका पूवाणधार खडा गनण अनत 

आवश्यक क्ष रहरुमा र द शको शान्न्त्त सुरक्षा, आचर्णक स्वावलम्वन र सावणभौभमकता 
तर्ा द शको रान्रियता र शान्न्त्तसुरक्षामा सोझै असर पाने क्ष रहरुमा, आपm्नै बल र 
प्रबन्त्धकीय क्षमताको आधारमा बजारमा प्रनतस्पधाण गनण सक्न  गरी सरकारी लगान  
गने । 
 

५. श्रमन नत 

श्रम गनुण पाउनु र श्रमको उचचत मूल्य पाउनु श्रभमक वगणको मौभलक हक हो । 
यसलाई स्र्ावपत गनण हाम  ननम्न काम गने छौः— 

उत्पादन प्रबन्त्ध प्रणालीसंग श्रभमक वगणलाई संलग्न गराई पारस्पररक वाताण र 
ल नद नको आधारमा समस्याहरुको समाधान खोज्न  पररपाटी ठोस रुपमा लागूगने । 
श्रभमक वगणको भशक्षा, स्वास््य, कामको अवसर तर्ा न्त्यायोचचत स वा शतण, 
आवास तर्ा नागररक सुरक्षाका सारै् आपm्ना प शागत माग पूरा गराउन सभा जुलुस 

र हडताल जस्ता अचधकारहरू कानुन  रुपमा मार होइन ब्यवहाररक रुपमा सुननन्श्चत 

गने । 
रारि बैंकद्वारा प्रकाभशत उपभोक्ता मूल्यसूच को आधारमा हर क वषण मजदरु 
हरुको तलब ववृद्ध गने पररपाटी कायम गने । 
कृवष मजदरुको न्त्यूनतम दैननक ज्याला ननधाणररत गररन  छ र मजदरुल  आठ 

घण्टा काम गनुण पने न नतलाई कडाईका सार् लागु गने । 
मजदरुको ज वन ब मा र अंगभंग ब मालाई अननवायण गने । यो खचण उद्योगल  
व्यहोनुण पने । 
वैद भशक रोजगारमा गएकाहरुको हहत रक्षका लाचग रोजगार दाताहरुसंग भमभल 

उचचत ब्यवस्र्ा गने । 
 

६. ग्राम ण ववकास र कृवषन नत 

क. द शको आचर्णक समवृद्धका लाचग ग्राम ण क्ष रको त ब्रववकास पहहलो शतण हो । यसका 
लाचग कृवषको आधुननकीकरण र यान्न्त्रकीकरण तर्ा कृवष उद्योगको ववकास आवश्यक 

पहहलो आधार हो । यसका लाचग हाम  कृवषलाई ज ववकोपाजणनमुख  प शाबाट बजार 



मुख  बनाउन  छौ । कृवष उद्योग बबकासका लाचग ग्राम ण क्ष रमा ननज पूाँज को 
लगान लाई प्रोत्साहहत गरी कृवष उद्योगको ववकास गने, ग्राम ण उद्योगलाई शहरी 
उद्योगसंग जोड  पारस्पररक ननभणरता बिाउन  । साना तर्ा मझौला ककसानहरुलाई 

एकतफण  समूहगत रुपमा आधुननक प्रववचध, ब उ–ववजन तर्ा मलखादको आपूनतण, 
भसचंाई सुववधा प्रदान गने, अकोतफण  लाखौंलाख भूभमहीन तर्ा साना ककसानहरुलाई 

सामूहहक, साझा तर्ा सामुदानयक समूहमा आवद्ध गरी कृवषमा आधाररत साना तर्ा 
घर लु उद्यमहरु स्र्ापना गने । 
ख. कृवषको आधुननकीकरण गनण आधुननक प्रववचधको उपयोग, कृवष सामग्र को सुलभ 

उपलब्ध , परम्परागत बालीको साटो नगद वाली ववकासलाई बिावा हदन  कृषकको 
श प ववकास प्राववचधक ज्ञानको व्यवस्र्ा तर्ा सुरक्षक्षत कृवष बजारको व्यवस्र्ा गने । 
ग हदवन्त्दी तोककएको भएपनन पूणणरुपमा लागू गररएको छैन । ककसानल  आपm्नो 
आफैल  घोषणा गरी बिी जम न हदनुपने जस्तौ हचुवा न नतल  गदाण यो काम 

सम्पन्त्न हुनसक को छैन, यस ब्यवस्र्ालाई समाप्त गरी हदवन्त्दीभन्त्दा बिी जम न 

भूभमहीनहरुलाई हदन  र अ–जोताहा भूभमपनत, गुठ्ठ , ववताण, कीपटको अचधकारमा 
रह को जम नमा जोताहाको स्वाभमत्व कायम गनण ी  । 
घ. योजनाबद्ध रुपमा भूभमहीन ककसान, मुक्त कमैया तर्ा हभलया, बादी तर्ा अन्त्यकारणल  
ववस्र्ावपतहरुको समुचचत बसोबास तर्ा ज बबकोपाजणनको समस्या समाधान गने छौ । 
स्ववास  आधारमा जग्गा जोनतरह का ककसान, ब्लक नाप ल  गदाण समस्यामा पर का 
तर्ा छुट्ट नाप का समस्या समाधान गररन छन ्। 
ङ. समन्रटगत रुपमा न पाल कम्युननरट पाटी (संयुक्त)ीः– ग्राम ण क्ष रमा भूस्वाभमत्व तर्ा 
ब्यवस्र्ापनमा श्रमज व  वगणको पहुाँचलाई सुननन्श्चत गने छ । जोत्न लाई जम नको 
माभलक बनाउन  छ । पशुपालन, फलफुलख त , मत्स्यपालन, माहुरी तर्ा पशुपक्ष  
पालन, परम्परागत कृवष ब्यवसायको आधुननकीकरण, कृवषक्ष रको औद्योचगकरण तर्ा 
बजारीकरण गरी कृवषक्रान्न्त्त सम्पन्त्न गनेछ । 
च. जलश्रोतः– जलश्रोतको धननद श आज अन्त्धकारमा छ । जनता लोडस डडङको मार 

ख वपरह का छन ्। उद्योगधन्त्दा प्रायः बन्त्दछन ्। ववद्युतको अभावमा औद्योचगक क्ष र 

ववकभसत हुनसक को छैन ्। ब्यापार घाटा कम गनण र द शको औद्यौचगकरण तर्ा कृवष 

क्ष रको ववकासका लाचग जलश्रोतको ववकासलाई द शको पहहलो प्रार्भमकतामा राख  
ववद्युतलाई बस्तुसरह उत्पादन गरी बजार ब्यवस्र्ापन गने हाम्रो न नत छ । ववद श  
पूाँज  लगान का प्रचूर सम्भावना हुाँदाहुाँदै पनन सरकार र सत्ताश न पाटीहरुको कभमशन 

खोरी तर्ा जलमाकफयाहरुको संजालल  ववद श  लगान ल  प्रश्रय पाउाँन सक न । 
न .क.पा. (संयुक्त) ल  यस अराजकताको अन्त्त्य गनण जलश्रोतको ववकासमा रान्रिय 

तर्ा अन्त्तराणन्रिय पूाँज  लगान का लाचग सहज बातावरण बनाउन  छ । 



मध्यम खालका योजनाहरु बनाउन सक्न  श प र पूाँज  हाम सगं छ । अतः 
यस्ता आयोजनाहरु आपm्नै श प र रान्रिय पूाँज को बलमा ननमाणण गने र ठूला 
आयोजनाहको हकमा योजनाहरुमाचर् द शको ननयन्त्रण रहन  गरी तर्ा ववद श  
लगान कताणलाई उसको पूाँज को सुरक्षा तर्ा नाफा आजणनको अवस्र्ा सुननन्श्चत 

गरी सरकारी र ववद श  पूाँज , सरकारी र रान्रिय ननज पूाँज  अर्वा रान्रिय र ववद श  
ननज  पूाँज सहहतको संयुक्त लगान मा ववकास गने हाम्रो न नत हो । 
छ. पयणटन उद्योगः– ववगत लामो समयद खख पयणटन हाम्रो ववद श  मुरा आजणनको 
प्रमुख क्ष ररह को हो । पयणटनलाई उद्योग भननए पनन यसलाई उद्योगको रुपमा 
ववकभसत गने प्रयास भएन । द शभरी रह का अनचगन्त्त  सम्भाववत पयणटन स्र्लहरु र 

पुरातान्त्वक महत्वका स्र्लहरुको अझै पहहचान गररएको छैन । पयणटनलाई उद्योग 

सरह सहुभलयत प्रदानगरी ननज  पूाँज लाई यसतफण  प्रवाह हुन  वातावरण श्रजृना गररन  
छ र आय–आजणनको एउटा भरपदो क्ष रको रुपमा ववकास गररन  छ । 
ज वातावरण य समस्या ीः– वातावरण य कुनै द श ववश षको मार समस्या नभई ववज्ञान 

तर्ा प्रववचधको ववकास र अननयन्न्त्रत प्राकृनतक दोहनल  उत्पन्त्न गर को ववश्व व्याप  
मानव य समस्या हो । ब्यन्क्तगत नाफाका लाचग अननयन्न्त्रत रुपमा भईरह को प्रकृनतको 
दोहन, उद्योगहरूको ववस्तार, प्रकृनतप्रनतको असम्व दनश ल मानव ब्यवहार आहदल  
यस समस्यालाई झन जहटल बनाएको छ । वातावरण य समस्यालाई समाधान गनण 
हाम  रान्रिय रूपमा जनजागरण र अन्त्तराणन्रिय आन्त्दोलनसंग सहकायण बिाउन  छौं । 
हाम्रो आपm्नो सन्त्दभणमा चुर को बबनाश, अननयन्न्त्रत बनफडान , अननयन्न्त्रत 

बसोवास, नदीहरुको प्रदषूण, शहर बजारको फोहोर आहद मुख्य वातावरण य 

समस्याको रुपमा रह का छन ्। कारगर रुपमा यसको समाधान गनुणपदणछ । 
 

७. न .क.पा. (संयुक्त) को प्रनतज्ञा 
हाम  उपरोक्त सवालहरुलाई सरकार, संसद र सडकको माध्यमबाट ठोस 

रुपमा उठाउन चाहन्त्छौं । य  समस्याको समाधानका लाचग संसदीय मञ्च र जनसंघषणको 
माध्यमबाट ठोस आवाज उठाउन चाहन्त्छौं । 
संसदमा कुन पाटीको कनत स्र्ान छ भन्त्दा पनन संसदीय फााँटमा आम जनताको दैननक 

समस्याहरु भलएर कुन पाटील  ननरठापूवणक कनत संघषण गदणछ भन्त्न  कुरा बिी महत्वपूणण 
हो । 
न .क.पा. (संयुक्त) आम जनतालाई वचन हदन चाहन्त्छ कक माचर् उल्ल ख 

भएका न नतहरु अन्त्तगणत जनताका समस्यालाई टड्कारो रुपमा संसदमा प्रस्तुत गने 

छ । त्यसको प्रान्प्तका लाचग जनसंघषण उठाउन  छ र ननरठापूवणक आम जनताको हहतका 
लाचग काम गनेछ । 


