
 

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणा पर 

संविधानसभाको ननिााचन २०७० 

प्रस्तािना ः  
विश्ि इतिहासमा विरलै दोहोररने घटना नेपालमा दोहोररएको छ । नेपालमा दोश्रो पटक सवंिधान सभाको 
तनिााचन हुादैछ । यो तनिााचन सामान्य अिस्थामा हुन लागेको छैन, पररस्स्थति र अिस्था असामान्य िथा 
असाधारण छ । नयााा संविधान तनमााणका लागग गठन हुने संविधानसभाको तनिााचनमा मुलुकका सम्पूणा 
दलहरुको सहमति र सहभागगिा रहनु पनेमा संविधानसभाकै लागग एक दशक लामो सशस्र संघर्ा गरेको 
शस्तिको एक हहस्सा -अियि) चुनाि िहहष्कारको अिस्थामा छ । संविधान सभा गठन प्रकरणमा यस्िो 
उदाहरण विरलै मार पाइन्छ । यसरी सहभागगिा र बहहष्कारको चेपुिामा हुन लागेको यस तनिााचन प्रति विश्ि 
समुदायकै ध्यान केस्न्ि्रि भएको छ । 
नयााा संविधान तनमााणको लागग दईु िर्ाको जनादेश पाएको संविधानसभालाई चार िर्ासम्म िन्काउादा पतन 
संविधान बनाउन नसकी उपलब्धी हहन र औगचत्यहहन भएर विघटन भयो । समयको हहसािले चार िर्ा खेर 
गयो । आगथाक हहसािले अरिौ अरि रकम अपव्यय भयो । राजनीतिक हहसािले संक्रमणकाल लस्म्बएर नेपाली 
जनिाले अतनस्श्चििा, अन्योल र राशदीको शशकार भई मानशसक, आगथाक र सामास्जक यन्रणा व्यहोनुा पर् यो । 
रास्ष्िय विकास क्रमको गति दशकौं पतछ धकेशलयो । रास्ष्िय र अन्र्िरास्ष्िय क्षेरमा नेपालका राजनीतिक दल-
खास गरी विघहटि संविधानसभामा तनणरा्ायक स्थान र भूशमका हाशसल गरेका एमाओिादी, नेपाली कााागे्रस, 

नेकपा एमाले र संयतुि मधेशी मोचाा रास्ष्िय राजनीतिको बागडोर शलन हरेक क्षेरमा असफल, अयोग्य र 
अनतु्िरदायी देखखए । 
पहहलो संविधानसभालाई उपलब्धीहहन र औगचत्यहहन िुल्याउन ुन ैघोर विडम्िना गथयो । अहहले अको 
विडम्बना थवपएको छ । पहहलो संविधानसभालाई तनरथाक र तनष्प्रयोस्जि िलु्याएका हर क्षेरमा असफल र 
अनतु्िरदायी ठहररएका शस्तिहरुको पहलमा संविधान सभाको दोश्रो तनिााचन हुन गैरहेको छ । असफल, अयोग्य 
र अनतु्िरदायी प्रमाखणि उस्ल्लखखि चार शस्ति नयााा खास्टो ओढेर संप्रभु नेपाली मिदािा सामू तनलाज्ज 
रुपमा प्रस्ििु भएका छन ्। आगामी संविधानसभामा पतन पहहलो संविधानसभामा िचाश्ि कायम गरेका दल नै 
हािी भएमा फेरर पतन नयााा संविधान नबन्ने खिरा यथािि विि्यमान रहने छ । अिः सचेि नेपाली 
मिदािाले विगि देखख ििामानसम्मको यथाथा मूल्याङ्कन गरेर आˆनो अमूल्य मिको प्रयोग गनुा पने अिस्था 
छ । आम नेपाली मिदािालाई नेपाल र नेपालीको भािना र चाहना अनरुुपको नयााा संविधान हदन सतने, 

मुलुकमा हदगो शास्न्ि, राजनीतिक स्स्थरिा र समग्र पक्षमा सुशासन हदन सतने र रास्ष्िय स्िाशभमान िथा 
एकिा कायम गना सतने शस्तिलाई यस तनिााचनबाट प्रादभुााि गराउने एउटा अको अिसर आएको छ । 
लोकिन्रको सुन्दर पक्ष भनेको पयााप्त ि विकल्प मुजुद रहेको अिस्था हो । नेपाली जनिा सामु पयााप्त ि विकल्प 
अथााि राजनीतिक दलहरु छन ्। िी मध्ये उपयुति विकल्प छान्ने सुनुलो अिसर आएको छ । अि पतन 
उपयुति विकल्प छान्न िा रोज्न सककएन भने नेपाललाई असफल राष्ि बन्नबाट कसैले जोगाउन सतिनै । 
नेपाल र नेपालीले अफगातनस्िान, इराक र सुडानको तनयति भोग्न पने हुन सतिछ । 



समय, पररस्स्थति र घटनाक्रमले समकालीन नेपाली राजनीतिमा रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी -राप्रपा) एक मार 
उपयुति विकल्प रहेको पसु्ष्ट गरेका छन ्। राप्रपाले गरेका राजनीतिक विश्लेर्ण, भविष्यिाणी र अनुमान 
समयको कसीमा खरो उत्ररएका छन ्। यो दलले मार नेपालीलाई एकिािद्ध, राष्िलाई अखण्ड, स्िाशभमानी िथा 
संप्रभुिा सम्पन्न कायम राख्ने र राजनीतिक स्थातयत्ि कायम गरेर आगथाक रुपमा समदृ्ध िलु्याउन सतने 
विश्िास आममिदािामा बढेको छ । नेपाली जनिाले प्रायः सबै विकल्पलाई चाखे, समय र व्यिहारको कसीमा 
राखेर हेरे । समय, पररस्स्थति र व्यिहारको कसीमा एमाओिादी, नेपाली, कााागे्रस, एमाले र मधेश केस्न्ि्रि 
दलहरु असफल र असान्दशभाक प्रमाखणि भए । प्रमुख दलहरुको असफलिा र अकमाव्यिाले उत्पन्न गरेको घोर 
तनराशाको अन्धकारमा राप्रपा आशा र विकल्पको खिल्कोको रुपमा उपस्स्थि छ । राप्रपा नेपाली िन, मन र 
विचारको उपज हो । नेपाललाई विशभन्न प्रकारका राजनीतिक पररक्षणको प्रयोगशालामा राखेर पररक्षण गने 
काम भयो । िर नेपाल र नेपालीको हकमा िी प्रयोग र पररक्षण सफल ठहररएनन ्। शहदयौं देखख नेपालीपन र 
पहहचान, नेपाली विचार संस्कार र संस्कृतिमा रमाएका नेपाली जनिा सधै परीक्षणका बस्िु बन्न ियार छैनन ्। 
नेपाली िन, मन र विचार बोकेको राजनीतिक शस्तिलाई माध्यम बनाएर रास्ष्िय स्िाशभमान, एकिा र सघंीय 
लोकिास्न्रक गणिन्रको रक्षा गना सतने स्जम्मेिार र उत्िरदायी राष्ििादी लोकिास्न्रक शस्तिलाई आफू बीच 
हुकााउन उि्यि छन ्। नेपाली जनिाको गुम्दै गएको आत्मसम्मान खस्केको मनोिल िा आत्मविश्िासमा 
रास्ष्िय जागरण र प्रतिष्ठाको नयााा प्राणिाय ुभरेर िीर नेपालीको स्थावपि मुशलक पररचयलाई पनुजीविाि 
िलु्याउन, संघीय लोकिास्न्रक गणिन्रका आदशा र शसद्धान्ि अनरुुपको सुशासन, हदगो शास्न्ि र समवृद्ध िथा 
सनािन सिाधमा सापेक्ष राष्िको समभाियुति आदशामा आधाररि नेपाली समाजको जगमा उशभएको देशका 
स्िािलम्बी र आत्मतनभार नागररकको रुपमा नेपाली जनिाको शशर विश्ि समुदाय सामू उाचो राख्ने संकल्प र 
उद्देश्य शलई चनुाि गचन्ह “हलो” बोकेर रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी, पाटीको चनुािी घोर्णा पर -प्रतििद्धिा) सहहि 
संविधानसभाको दोश्रो तनिााचनमा िपाईको अमूल्य मि माग्न आएको छ । 
मंशसर ४ गिेको तनिााचनले संविधानसभा व्यिस्थावपका संसद गठन गने हुादा रा.प्र.पा.ले पाटी घोर्णा परमा 
संविधान सभा र सरकार संचालनका लागग अलग-अलग नीति र कायाक्रम प्रस्िुि गरेको छ । 

भाग-१ 

संविधानसभासंग सम्बस्न्धि नीति िथा दृस्ष्टकोण ाः नयााँ संविधानका प्रस्िाविि अन्र्ििस्ि ु

१. राजनीतिक प्रणाली ाः रास्ष्िय प्रजािन्र पाटीले सघंीय लोकिास्न्रक बहुलिादी गणिन्रलाई राजनीतिक 
प्रणालीको रुपमा आत्मसाि ्गरेको छ । पाटी यही प्रणालीि्िारा तनदेशशि रहेको छ, प्रतििद्ध छ । नयााा 
संविधानमा “संघीय लोकिास्न्रक बहुलिादी गणिन्र” नेपालको राजनीतिक प्रणाली रहनु पने प्रस्िाि गदाछ । 

२. शासकीय स्िरुप -ढाचंा) ाः 
रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी सिंैधातनक राष्िपति र संसदबाट तनिाागचि िथा संसद प्रति जिाफदेही कायाकाररणी 
अगधकारयुति प्रधानमन्री रहने केन्रमा ि्विसदनात्मक व्यिस्थावपका भएको शासकीय स्िरुपको पक्षमा छ । 
शासकीय स्िरुप -ढाााचा) बारे प्रमुख दलहरु बीच मि शभन्निा छ जसको पररणाम स्िरुप सवंिधानका 
अन्र्ििस्िु मध्येको एक यस मुख्य विर्यमा सहमति कायम हुन नसतिा विघहटि संविधानसभा नयााा 
संविधान तनमााण 

गना असफल रहयो । राजनीतिक प्रणाली -गणिन्र) बारे दलहरु बीच सहमति भए पतन शासकीय स्िरुप बारे 



अिै सहमति कायम हुन सकेको छैन । रा.प्र.पा.ले केन्रीय सरकार, प्रादेशीक सरकार, स्थानीय सरकार गरी 
शासकीय स्िरुपमा िीन िहका सरकारको प्रस्िाि गरेको छ । 
रा.प्र.पा. जनिामा तनहहि सािाभुमसत्िा र राजकीय सत्िालाई अविस्छछन्न अकुस्ण्ठि राख्ने नागररकको 
आधारभूि मानि अगधकार सुरक्षक्षि गरी संसदीय प्रणालीमा आधाररि प्रतिष्पधाात्मक, बहुलिादी संघीय 
गणिन्रात्मक लोकिास्न्रक शासन व्यिस्था, िाशलगं मिागधकार, आिगधक तनिााचन, शमश्रति तनिााचन प्रणाली, 
पूणा पे्रस स्ििन्रिा र स्ििन्र न्यायपाशलका लगायिलाई शासकीय स्िरुपका आधार ठान्दछ र नयााा 
संविधानमा यी विर्यलाई शासन प्रणालीका अपररहाया आधार ककटान गना प्रस्िाि गदाछ । 

३. राज्यको पनुसंराचना ाः 
रास्ष्िय प्रजािन्र पाटीले संघीयिाको शसद्धान्ि अनरुुप राज्यको पनुसारचनालाई अंगीकार गरेको छ र पाटीले 
सामथ्र्य, पहहचान, भूगोल र ऐतिहाशसक पषृ्ठभूशमलाई संघीय संरचनाको आधार मानेको छ । उस्ल्लखखि चारिटा 
आधारमा मुलुकमा साििटा संघीय राज्य -िराई/मधेशमा दईुिटा र पहाड-हहमालमा पाााचिटा प्रदेश) बनाउने 
प्रस्िाि गरेको 
छ । प्रदेशको नाम, शसमाना र अन्य संरचनाको ठेगाना सिादलीय सहमतिबाट गनुापछा भन्ने पाटीको धारणा छ 
। गाउास्िरका जनिा र गाउा सरकारलाई सामथ्र्य र पहहचानको आधारमा बढी से बढी अगधकार सम्पन्न 
िलु्याउने विगध र माध्यमको रुपमा राप्रपाले संघीयिालाई समथान गरेको छ । राप्रपा एकल जािीय िा 
जािीयिाको आधारमा कुनै एक जातिलाई विशेर् राजनीतिक अगधकार हदने संघीयिाको पक्षमा छैन । रास्ष्िय 
एकिा, अखण्डिा र सािाभुमसत्िालाई सिल िथा सुदृढ िलु्याउने राज्य पनुसरंचनाको पक्षमा छ । 
राज्यको पुनसंरचनाबारे दलै वपछछे फरक धारणा छन ्। दलहरुको फरक धारणाको कारण राज्यको पुनसंरचनामा 
सहमति कायम हुन नसतिा विघहटि संविधानसभामा संविधान तनमााण कायामा व्यिधान उत्पन्न भयो । 
रास्ष्िय राजनीतिमा सकक्रय रहेको दलहरु बीच सघंीयिाबारे सघन एिं गम्भीर छलफल चलाएर सहमति कायम 
गना आिश्यक भएको राप्रपाको धारणा छ । 

४. स्ििन्र न्यायपाशलका ाः 
रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी स्ििन्र न्यायपाशलकाको शसद्धान्िलाई आत्मसाि गदाछ । न्यातयक सिोछचिा र काननूी 
राज्यको अिधारणामा आधाररि विगधको शासन र शस्ति पथृकीकरणको शसद्धान्िमा विश्िास गदाछ । विघहटि 
संविधानसभामा केही दलबाट न्यायपाशलकालाई संसदको मािहिमा राख्ने प्रस्िाि आउादा राप्रपा सो प्रस्िािको 
विपक्षमा उशभयो । स्ििन्र न्यायपाशलकालाई राप्रपा राज्यका अंगहरु बीच सन्िुलन र तनयन्रणको कडी -
आधार) मान्दछ । यस शसद्धान्ि र आदशाको उछच सम्मान एिं कदर गरेर राप्रपाले ििामान चनुािी मन्री 
पररर्दका अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीस पदबाट रास्जनामा गना प्रस्िाि गरेको हो । 
अदालि -न्यायपाशलका) लाई राजनीतिक रुपमा तनरपेक्ष राख्नु पछा र राष्िपति देखख राज्यका सम्पूणा 
संिैधातनक अंग, तनकाय, दलहरु िथा प्रत्येक नागररकले अदालिका आदेशको पालना एिं सम्मान दशााउनु पछा 
भन्ने राप्रपाको स्पष्ट मान्यिा हो । सरकार, कतिपय सिंैधातनक अंग र केही दलबाट अदालिका कतिपय 
आदेश िथा तनणायको अिज्ञा हुादै आएको छ । अदालिबाट दोर्ी ठहर भई कारिाही आदेश पाएका व्यस्तिहरु 
राजनीतिक आिरणमा खलुा गतिविगधमा संलग्न रहेकाले काननूी राज्य र विगधको शासनको धज्जी उडकेो 
अिस्था छ । साथै कतिपय न्यातयक तनयसु्ति समेि दशलय भागिण्डाका आधारमा हुन थालेकाले न्यातयक 



स्ििन्रिा -स्ििन्र न्याय पाशलका) को आदशामा प्रतिकूल असर पने राप्रपाको गचन्त्िा छ । नयााा संविधानमा 
स्ििन्र न्यायपाशलका र कानूनी सबोछचिाको प्रािधानलाई प्राथशमकिा पिूाक समािेश गना राप्रपा प्रतििद्ध छ । 

५. धमा, भार्ा र संस्कृति ाः 
नेपाल बहुजातिय, बहुभार्ी, बहुधाशमाक र बहुल संस्कृति िथा भुगोशलक विविधिा भएको राष्ि हो । सहदयौं देखख 
उस्ल्लखखि विविधिा बीच एकिा, समन्िय र सहहष्णिुा कायम रहेको छ । नेपालको यो विशशष्ट सुन्दर पक्ष हो 
। यसै िास्िविकिा र संिेदनशीलिाको ममाका आधारमा राप्रपाले नेपाललाई “सनािन सिाधमा सापेक्ष राष्ि” 

प्रस्िाि गरेको 
छ । िर केही दशक यिा विविधिा बीचको यस अनपुम एकिालाई भाााड्ने र विथोल्ने प्रयास हुादै आएका 
छन ्। यस संिेदनशील विर्यमा राप्रपा पथृ्िीनारायण शाहको सबै जाि र िणाको सािा फूलबारी भन्ने आदशा 
उि्घोर्णबाट अशभपे्रररि एिं तनदेशशि छ । विविध फूलले भररएको यस फूलिारी रुपी राष्िका सबै फूललाई 
तनिााध फुल्न र फकक्रन हदनु पछा भन्ने आदशालाई अंगालेको छ । धमा, भार्ा र संस्कृति छनुट गना पाउनु 
प्रत्येक नागररकको नैसगगाक अगधकार हो । 
धमा र धाशमाक आस्था िथा भािना मातनसको अत्यन्ि संिेदनशील विर्य हुन र तयनै संिेदनशीलिा नेपाली-
नेपाली बीच समन्िय र एकिाको कडी रहेको यथाथालाई आत्मसाि ्गरेर रा.प्र.पा.ले कुनै एक जाति िा 
सम्प्रदाय विशेर्ले अंगीकार गरेको धमालाई मार “रास्ष्िय धमा”को मान्यिा नहदई राष्िमा प्रचशलि सबै धमालाई 
“रास्ष्िय धमा” मानेको छ र सबै धमाको संरक्षण र प्रिद्धान राज्यबाट गररन ुपने प्रस्िाि गरेको छ । नागररक 
प्रति राज्य उत्िरदायी र जिाफदेही हुनु पने भएकाले नागररकका भार्ा, धमा र संस्कृति प्रति पतन राज्य उस्त्िकै 
उत्िरदायी हुनु पछा भन्ने मान्यिाका आधारमा राप्रपाले “धमा तनरपेक्षिा” लाई अस्िीकार गरेर “सनािन सिाधमा 
सापेक्ष राष्ि” को प्रस्िाि गरेको हो । धमा सम्बस्न्ध वििाद कायमै रहेमा जनमि संग्रहबाट वििादको तछनो 
फानो हुनु पछा भन्ने पाटीको धारणा छ । राज्य र नागररक एक अकााका पररपूरक िथा सापेक्ष हुने भएकाले 
नागररकको जीिनका अशभन्न भािना, संस्कृति र संस्कारका रुपमा रहेका भार्ा, धमा र संस्कृति राज्य तनरपेक्ष 
रहन सतिनैन ्भन्ने रा.प्र.पा.का मान्यिा हो । 
नयााा संविधानमा नेपाललाई “सनािन सिाधमा सापेक्ष राष्ि” उल्लेख गरेर राष्िमा प्रचशलि सबै धमा, संस्कृति 

र परंपराको विकास िथा सुदृहढकरणमा राज्यले स्जम्मेिारी बहन गनुा पदाछ भन्ने प्रािधान राख्न रा.प्र.पा. 
प्रस्िाि गदाछ । 

६. विदेश नीति ाः 
नेपालको भू-बनुटले नै हाम्रो विदेश नीति तनधाारण गरेको छ । भू-राजनीतिबाट तनदेशशि भई पचंशीलका 
शसद्धान्िमा आधाररि असंलग्न परराष्ि नीति अिलम्बन गररएको हो । नेपालले असंलग्निा र िटस्थिामा 
आधाररि परराष्ि नीतिको विकल्प सोछन सतने अिस्था छैन । एकिफा  भारि र चीन जस्िा शस्तिशाली 
तछमेकी र अको िफा  विज्ञान, प्रविगध र आगथाक क्षेरमा भएको विश्िव्यापीकरणले गदाा विश्ि सम्बन्ध पररिेश 
नस्जककएको िथा कतिपय आगथाक र राजनीतिक परतनभारिाको कारण पतछल्ला दशकहरुमा विदेश नीतिमा 
उिार चढाि र एक हदसम्म असन्िुलन िथा विचलनका लक्षण देखखएका छन ्। राप्रपाले यो स्स्थतिलाई 
गम्भीर रुपमा शलएको छ । 
परराष्ि नीतिलाई सन्िुलनमा राखेर यस नीतिको माध्यम नेपालमा आगथाक र प्राविगधक फाइदा शभत्र्याउन हामी 
आफै कारक हुन ुपछा भन्ने राप्रपाको धारणा छ । यसो गनाका लागग सिा प्रथम देशमा कक्रयाशील सबै दल बीच 



बाह्य सम्बन्ध र व्यिहारबारे समान धारणा र दृस्ष्टकोण कायम हुन आिश्यक छ । दोश्रो नेपालको आन्िररक 
अिस्था र सुरक्षाको स्स्थतिले दईु शस्ति राष्ि-भारि र चीनको सुरक्षालाई समेि प्रभाविि िलु्याउन सतने हुादा 
यस सम्िेदनशीलिालाई समेि ध्यानमा राखेर परराष्िनीतिको तनधाारण र सचंालन गना आिश्यक छ । भारि र 
चीनले नेपाली भूशमबाट उनीहरुको सुरक्षामा आाच नआउने विश्िास गरेको अिस्था हुन ुपछा भन्ने पाटीको 
दृस्ष्टकोण छ । हाम्रो पाटी एक चीन नीति प्रति प्रतििद्ध छ र चीनको सुरक्षा प्रति जति सम्िेदनशील छ, अको 
तछमेकी भारिको सुरक्षा प्रति पतन त्यस्त्िकै सम्िेदनशील छ । रा.प्र.पा. हाम्रा यी दिुै तछमेकीबाट पतन यस्िै 
धारणा र व्यिहारको अपेक्षा गदाछ । 
परराष्िनीतिमा विि्यमान असन्िुलन र विचलनको स्स्थतिलाई हटाउन नयााा संविधानमा प्रष्ट प्रािधान राख्न 
राप्रपा प्रस्िाि गदाछ । नेपालको परराष्िनीति सचंालनमा दलीय स्िाथाले होइन रास्ष्िय हहि र स्िाथाले 
प्राथशमकिा पाउनु पछा । खास गरी तछमेकी राष्ि भारि र चीनसंग आपसी हहि, समानिा र एक अकााका 
आन्िररक मामलामा अहस्िक्षेपकारी शसद्धान्िमा अंडरे दिुै तछमेकीको विश्िास र सम्मान शलन सतनु पदाछ 
भन्ने रा.प्र.पा.को स्पष्ट धारणा छ । बदशलदंो विश्ि पररिेशलाई दृस्ष्टगि गरेर परराष्ि नीतिमा राप्रपाले 
आगथाक कूटनीतिलाई बढी प्राथशमकिा 
हदन्छ । नयााा संविधानमा आगथाक कूटनीतिलाई परराष्िनीतिको मुख्य लक्ष ककटान गना रा.प्र.पा. प्रस्िाि 
गदाछ । 
हाम्रा दिुै महान तछमेकीहरु र कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका सबै राष्िहरुसंग आˆनो रास्ष्िय स्िाथाको 
जगमा अडरे आपसी हहि, समानिा, विश्िास र समिदारीको आधारमा परराष्ि नीति कायम गररने छ र सबै 
मुलुकसंगको सम्बन्धलाई समयानुकूल सुमधुर गतिशील िलु्याई नेपालको विकासमा सद्भाि र सहयोग आजान 
गररने छ । 

७. समािेशशकरण, आरक्षण र सशस्तिकरण ाः सहदयौं देखख राजनीतिक, आगथाक, सामास्जक र सााास्कृतिक 
रुपमा पतछ परेका अथााि बस्चचतिकरणमा पाररएका र गररिीको दशु्चक्रमा रहेका हहमाल, पहाड, िराई/मधेशका 
महहला, दशलि, आहदिासी जनजाति, अल्पसंख्यक जातिमा पतन सिभन्दा पछाडड परेका समूदाय र जाि जाति 
विशरे् िथा क्षेरीय दृस्ष्टकोणबाट सबभन्दा पछाडड परेका स्जल्लालाई आरक्षणको आधारमा राजनीतिक र 
आगथाक मूल प्रिाहमा समािेश गरी अरु विकशसि र सम्पन्न जाति, समुदाय क्षेर र स्जल्लाको दाााजोमा परु् याई 
सशति िलु्याउन रा.प्र.पा.ले जनपक्षीय उदारिादको शसद्धान्ि अबलबंन गरेको छ । 
मुलुकमा युगान्िकारी पररििानका बाबजदु पतन विगिमा जस्िै उस्ल्लखखि जािजाति, समूदाय, क्षेर र स्जल्लाको 
नाममा केही सीशमि कुलीन र टाठा-बाठाले नै फाइदा शलदै आएका छन ्। जनपक्षीय उदारिादको माध्यमबाट 
आजसम्म बस्चचतिकरणमा परेका व्यस्ति, क्षेर र स्जल्लालाई आरक्षण प्रदान गरेर समािेशीकृि िलु्याई गरीिी र 
पछुटेपनको दशु्चक्रबाट बाहहर तनकालेर सम्पन्न शस्तिशाली र विकशसि क्षेरको समकक्षी िलु्याउने पाटीको 
नीति र कायाक्रम रहेको छ । यसथा नयााा संविधानमा समािेशीकरण, आरक्षण र सशस्तिकरणलाई एक 
अकााका पूरकको रुपमा स्पष्ट उल्लेख गना प्रस्िाि गदाछ । यस क्रममा विशभन्न जातिय समुदायको मानि 
विकास सुचकाङ्कलाई आरक्षणको एक प्रमुख आधार बनाइनु पने रा.प्र.पा.को धारणा छ । 

८. खाि्यान्न, शशक्षा, स्िास्थ्य र आिास ाः रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी खाि्यान्न, शशक्षा, स्िास्थ्य र आिासलाई 
मातनसका आधारभूि आिश्यकिा र जीिनका प्रमुख आधार ठान्दछ । खाि्यान्न, शशक्षा, स्िास्थ्य र आिासको 



प्रास्प्त िलाई नागररकको मुशलक हक िथा अगधकार पररभावर्ि गरेर नयााा संविधानमा यो प्रािधान कायम 
गररन ुपदाछ भन्ने प्रस्िाि गदाछ । 

९. िािािरण ाः विकशसि मुलुकका उि्योगधन्दाबाट भएको कािान उत्सजान र आणविक भट्टीका िापले 
पथृ्िीको िापक्रम क्रशमक रुपमा बढ्दै गएको छ । नेपाल जस्िा अल्पविकशसि र विकाशशील राष्िले िािािरण 
प्रकरणमा नगरेको कशुर िापि सजाय पाइरेहको अिस्था छ । िन जंगलको विनाश, िायुमण्डलीप प्रदरू्ण, 

कािानको मारामा बवृद्ध र जमीन िथा समुरका सिहमा क्रशमक पररििानको अिस्थाले विश्िमा िािािरणीय 
सन्िुलन गुम्दै गएको छ । 
तयोटो अशभसस्न्ध, कोपनहेगेन घोर्णा पर र विश्ि िािािरण संरक्षण सम्बन्धी ब्रास्जलको ररओ डड जेनेरो 
घोर्णापर लगायिका अन्िराास्ष्िय घोर्णा पर, नीति िथा कायाक्रमका आधारमा नेपालमा िािािरण संरक्षण 
एिं प्रिद्धानको नीति अिलम्बन गररने छ । ररओ डड जेनेरो घोर्णा परको सूची २१ मा उस्ल्लखखि प्रविगध 
हस्िान्िरण, िन-जंगलको संरक्षण, विकासका चुनुतिहरु, जनसंख्याको चाप, बढ्दो शहरीकरण, जैविक विविधिा, 
दीगो विकास, आगथाक र मानिीय प्रभाि जस्िा विर्यहरुमा राप्रपाको विशरे् ध्यान केस्न्ि्रि भएको छ । 
उस्ल्लखखि विर्यहरुलाई समेट्दै, नेपालको िािािरण संरक्षणलाई नयााा संविधानमा स्थान हदन राप्रपा प्रस्िाि 
गदाछ । यस्िै दलूभा िन्यजन्िु र जडडबटुी िनस्पतिको संरक्षण एिं बवृद्धका लागग अनसुन्धान र िगीकरण गरी 
सूगच ियार गनुा विनाश र अनगधकृि व्यापार रोतन कडा काननू बनाउने िथा उत्सस्जाि कािान सोस्न िन 
जंगलको विकास र संरक्षणलाई प्राथशमकिा हदइने कुरा संविधानमै उल्लेख गनुा पने पाटीको धारणा छ । 
नेपाल जस्िा कम मारामा कािान उत्सजान गने अल्पविकशसि एिं विकाशशील मुलुकहरुले प्रभाि व्यहोनुा 
परेकाले सो को क्षतिपतूि ा माग गना संविधानमै व्यिस्था गना रा.प्र.पा. प्रस्िाि गदाछ । 

१०. मुशलक हक र अगधकार ाः प्रत्येक नागररकको तनजी सम्पस्त्ि सुरक्षा र सम्पस्त्ि आजान गना पाउने, मुलुक 
शभर तनिााध हहडडुल गना पाउने, िाक् िथा प्रकाशन लगायि सबै प्रकारका मुशलक हक िथा अगधकारको 
प्रत्याभूति संविधानमै गना रा.प्र.पा. प्रस्िाि गदाछ । 

११. मानि अगधकार ाः पहहलो र दोश्रो जनआन्दोलनबाट मानि अगधकार बहाली भएर संविधान मै त्यसको 
व्यिस्था गररए पतन नेपालमा “तनरपेक्ष मानि अगधकार” कायम भएको व्यहाररक अनुभूति भएको छैन । मानि 
अगधकारलाई खास दल, सरकार िा व्यस्ति सापेक्ष िलु्याइएको अिस्था छ । नयााा संविधानमा मानि 
अगधकारलाई तनरपेक्ष पररभावर्ि गरेर उल्लंघनकिाा जो कोही भए पतन कडा कारिाहीको भागी बन्ने कुरा 
संविधानमै उल्लेख गना रा.प्र.पा. प्रस्िाि गदाछ । 

१२. पे्रस स्ििन्रिा ाः पे्रस स्ििन्रिालाई मुशलक अगधकार उल्लेख गरी संचार उि्योग िथा संचारकमीका 
सुविधा र सेिाको प्रािधान सवंिधानमा उल्लेख गना प्रस्िाि गररन्छ । 

भाग-२ 

राज्य सचंालन सम्बन्धी नीति र कायाक्रम 

विघहटि संविधानसभामा भएको प्रतितनगधत्िको आधारमा प्रमुख शस्ति भएको दािी गरेका एमाओिादी नेपाली 
कााागे्रस, नेकपा -एमाले) र संयुति मधेशी मोचाा नयााा संविधान तनमााण गना मार असफल भएका होइनन ्



सरकार संचालन गना पतन असफल भए । उनीहरुको असफलिाको कारण बहुदशलय लोकिास्न्रक गणिन्रमा 
“गैह्रदलीय सरकार” गठन भएर त्यस्िो सरकारले संविधानसभाको दोश्रो तनिााचन गराउादै गरेको अिस्था छ । 
प्रमुख शस्ति भएको दािी गने दलहरु राजनीतिक, आगथाक, सामास्जक, सााास्कृतिक क्षेर र परराष्िनीति 
संचालनमा समेि असक्षम र असफल असफल रही आएकोाे पषृ्ठभूशममा मुलुकमा राजनीतिक स्थातयत्ि कायम 
गना, सुशासन हदन, शास्न्ि सुरक्षाको स्स्थति कायम गरेर आगथाक रुपमा सिल र समदृ्ध िलु्याउन सशति नीति, 

कायाक्रम, प्रतििद्धिा र अठोटका साथ रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी “हलो” गचन्हमा मि माग्दै आम नेपाली मिदािा 
समक्ष आएको छ । 

१. नेपालको ििामान अिस्था ाः 
-क) रास्ष्ियिा ाः पुरानो राजनीतिक प्रणालीलाई समाप्त ि गरेर नयााा राजनीतिक प्रणालीको प्रादभुाािसंगै कायम 
भएको संक्रमण कालीन अिस्थालाई उपयुति ढंगबाट संबोधन गना नसतिा नेपालको आन्िररक अिस्था सोचे 
भन्दा बढी दयनीय िथा गम्भीर बनेको छ । राष्िको शाख, छवि र स्िाशभमान कमजोर िथा कफका बनेको छ । 
विश्ि समुदायमा नेपाल र नेपाली हेवपएको अिस्था छ । रास्ष्ियिा र रास्ष्िय एकिाका िन्िुहरु अत्यन्ि 
कमजोर बनेका छन ्। शासन सत्िा भ्रष्टाचार, दण्डहहनिा र अराजकिाको पयााय बनेको छ । सरकार र राज्य 
सिासाधारण जनिाको कल्याण र पहुाचबाट टाढा भएका छन ्। चरम राजनीतिकरण र दलीय भागिण्डाले 

सम्पूणा संिधैातनक अंग िथा तनकाय, राष्िको सुरक्षा संयन्र, तनजामति सेिा, अदालि, विि्यालय, कलेज र विश्ि 
विि्यालय, उि्योगधन्धा, पयाटन क्षेर, अस्पिाल लगायि आम जनिालाई सेिा, सुविधा र राहि हदने िथा 
उत्पादन गने क्षेर र संस्था क्षि विक्षि ्भएको अिस्था 
छ । नेपालमा दण्डहहनिा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र चरम दलीयकरण व्याप्त ि भएको प्रतििेदनका आधारमा विश्ि 
संस्थाहरुले “असफल राष्ि” उन्मुख भएको तनष्कशा तनकालेका छन ्। 
नेपाली जनिाले रास्ष्िय शाख िथा छविलाई उज्िल र उाचो राख्ने, संघीय लोकिास्न्रक गणिन्रलाई 
जीिनशैलीमा रुपान्िरण गने, शास्न्ि सुरक्षा कायम गरेर भ्रष्टाचार तनमूाल गदै सुशासन हदने, िन जंगल र चुरे 
क्षेर लगायिका रास्ष्िय सम्पति िथा सम्पदाको संरक्षण गरी िािािरण र प्राकृतिक सन्िुलनलाई कायम राख्ने, 

मुलुकमा राजनीतिक स्थातयत्ि कायम गना सतने, स्िदेशमै रोजगारीका अिसर श्रजृना गरी विना भेदभाि 
रोजगारीको स्स्थति तनमााण गरेर आगथाक रुपमा राष्िलाई आत्म तनभार, स्िािलम्िी र समदृ्ध िलु्याउने, रास्ष्िय 
व्यस्तित्ि र पदीय व्यस्तित्िको व्यस्तिगि प्रतिष्ठा जोगाउने िथा नेपाल र नेपालीको समग्र हहि, प्रतिष्ठा, 
एकिा र स्िाशभमान प्रति उत्िरदायी भएको स्जम्मेिार राजनीतिक दलको आिश्यकिा बोध गरेका छन ्। 
नेपालमा रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी नै त्यस्िो दल हो जो नेपाली जनिाका यी आिश्यकिा र अपेक्षा पूरा गना 
सतने अनभुि, योग्यिा र क्षमिा राख्दछ । रा.प्र.पा. विघटन र विध्िंशमा होइन, एकिा, तनमााण र सजृनामा 
विश्िास गदाछ । यसको पररचय स्िरुप, चररर र विशेर्िा नै यही हो । नेपाल र नेपालीको आजको आिश्यकिा 
विध्िंश विघटन र विखण्डन होइन, एकिा, समन्िय, तनमााण र सजृनशीलिा हो । राप्रपा यही चररर र लक्ष 
शलएर तनिााचनको माध्यमबाट आम नेपाली जनिा समक्ष प्रस्ििु भएको छ । 

-ख) रा.प्र.पा.को मुख्य कायाभार ाः ििामान नेपालले िेलेका समस्या मध्ये राजनीतिक अस्स्थरिा, गगदो 
अथािन्र र शास्न्ि सुरक्षाको दयनीय अिस्था मुख्य हुन ्। नेपाली जनिा मुख्यिया तयनै िीनिटा समस्याबाट 
वपरोशलएकाले राप्रपाले राजनीतिक स्थातयत्ि, आगथाक विकास र शास्न्ि सुरक्षालाई प्रमुख एजेण्डा -विर्य) िथा 
कायाभार मानेको छ । राष्ि र जनिा प्रतिका यी िीन गुरुत्िर दातयत्ि -कायाभार) एि ंप्रतििद्धिा कायाान्ियन 



गना गराउनका लागग मंशसर ४ गिे हुने तनिााचनमा रा.प्र.पा.लाई बहुमि हदलाउन आम मिदािामा पाटी हाहदाक 
अनुरोध गदाछ । 
रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी यो चनुािी घोर्णा पर माफा ि तनम्न शलखखि राजनीतिक प्रतििद्धिा, आगथाक र 
सामास्जक नीति िथा कायाक्रम आदरणााीय मिदािा समक्ष प्रस्ििु गदाछ । 

२. राजनीतिक स्थातयत्ि ाः तनिााचनबाट सवंिधानसभा व्यिस्थावपका संसद गठन भई निगहठि सभाले पहहलो 
एक िर्ामा नयााा सवंिधान तनमााण गरी घोर्णा गनै पदाछ भन्ने रा.प्र.पा.को अटल विश्िास छ । नयााा 
संविधान घोर्णा संगै संक्रमणकाल स्ििः समाप्त ि हुनेछ । संविधान घोर्णा पश्चाि ्संविधानसभाका अस्स्ित्ि 
स्ििः समाप्त ि भएर व्यिस्थावपका संसद कक्रयाशील हुनेछ र संसदबाट तनिाागचि जन उत्िरदायी सरकारले 
मुलुकको कायाभार सम्हाल्ने छ । त्यस्िो जनउत्िरदायी सरकार गठनका लागग राप्रपाले बहुमि माग गरेको हो 
। राप्रपाले बहुमि पाएको खण्डमा मुलुकमा दीगो शास्न्ि, सुरक्षा, स्थातयत्ि सुशासन र विकास तनमााण प्रदान 
गने प्रतििद्धिा व्यति गदाछ । 

३. राप्रपाको सदै्धास्न्िक धरािल ाः 
-क) रास्ष्िय प्रजािन्र पाटीको प्रादभुााि रास्ष्ियिा, प्रजािन्र र उदारिादको सैद्धास्न्िक जगमा भएको हो । 
पाटीको मुख्य लक्ष राज्य व्यिस्थामा सबै नेपाली – आहदिासी जनजाति, खस-आया, महहला, दशलि, 

िराईिासी/मधेशी, मुशलमान िथा अल्पसंख्यक जाति, वपछडा िगा र समुदाय) को राज्य व्यिस्थामा 
समानपुातिक सहभागगिाको सुतनस्श्चििा गराउने हो । राप्रपा यसलाई समािेशी प्रजािास्न्रक राष्ििाद 
पररभावर्ि गदाछ । समािेशी राष्ििाद राप्रपाको पररचय र साध्य हो बहुलिादी प्रजािास्न्रक पद्धति यसलाई 
हाशसल गने माध्यम -साधन) 
हो । यस मनेमा राप्रपाले समािेशी प्रजािास्न्रक राष्ििाद र बहुलिादी प्रजािास्न्रक पद्धतिलाई एक अकााका 
पूरक मानेको छ । एकको अभािमा अकोको अस्स्ित्ि रहन सतिनै भन्ने पाटीको तनष्कशा हो । 
-ख) िाशलगमिागधकार, आिगधक तनिााचन, न्यायपाशलका, कायापाशलका र विधातयका बीच शस्ति पथृकीकरणको 
शसद्धान्िको आधारमा शस्ति सन्िुलन, काननुी राज्य र विगधको शासन पे्रस स्ििन्रिा, मुशलक हक र अगधकार 
िथा मानिअगधकारलाई राप्रपाले बहुलिादी प्रजािन्रका अपररहाया आधार र शिा मानेको छ । 
-ग) उदारिादी धारणालाई समयानुकूल िलु्याउन राप्रपाले जनपक्षीय उदारिाद पररभावर्ि गरेको छ । जनपक्षीय 
उदारिादको केन्र विन्द ुराजनीतिक रुपमा वपछडडएका र िस्चचतिकरणमा परेका िथा आगथाक रुपमा विपन्न 

-गररिीबाट सिाइएका) जनिा र समूदाय हुन ्। आगथाक र राजनीतिक रुपमा पछाडड परेका िगा र समूदायलाई 
अिसरको समानिा उपलब्ध गराएर अगाडड बढाउन राज्यको भूशमका सहयोगी र सहयारीको रुपमा रहनु पछा 
भन्ने रा.प्र.पा.को धारणा छ । यस अथामा ग्रामीण अथािन्रको पुनःतनमााण गरी रोजगारीका नयााा अिसर र 
आम्दानीको श्रजृना गनुा जनपक्षीय उदारिादको प्रमुख लक्ष हो । यस क्रममा कृवर् क्षरेमा नयााा लगानी र 
आधारशसला विस्िार महत्िपणूा हुने रा.प्र.पा.को ठहर छ । समस्ष्टमा राप्रपाको रास्ष्ियिा, प्रजािन्र र 
उदारिादको शसद्धान्िले आगथाक र राजनीतिक रुपमा पतछ परेका विपन्न जनिा र समूदाय एिं ग्रामीण 
अथािन्रको उत्थानलाई मूल लक्ष्य बनाएको छ । यस अिधारणाको राजनीतिक पक्षलाई पाटीको सााागठातनक 
संरचना र प्रतितनगधत्िको व्यिस्थामा समेि लागू गररसकेको छ । 



४. मुलुकको आगथाक अिस्था ाः एक शसहंािलोकन 

आगथाक रुपमा नेपाल दक्षक्षण एशशयाका अन्य मुलुकको िलुनामा तनकै पछाडड परेको छ । यसरी पछाडड पनामा 
मूलिः न्यनू आगथाक बवृद्धदर र रोजगारीका अिसरको कमी, व्यापारघाटा, चरम उजाा संकट, विकासको असमान 
वििरण, कमजोर पिूााधार, विग्रदो सामास्जक पिूााधार, कमजोर शासन व्यिस्था रहेका राप्रपाको ठम्याई छ । 
कृवर् र उि्योग जलश्रोि र पयाटन नेपाली अथािन्रका मेरुदण्ड हुन ्। यी क्षेरको अिस्था नाजकु छ । राष्िको 
कूल जनसंख्याको दईु तिहाई बढी जनसंख्या कृवर्मा आश्रति छ । नेपाल विश्ि समूदायमा कृवर् प्रधान देशको 
रुपमा पररगचि छ । 
केही दशक अतघसम्म खाि्यान्न तनयाािबाट रास्ष्िय अथािन्रको एक हहस्सा थेगेको कृवर् प्रधान मुलुक नेपालले 
अहहले करीि िावर्का  २० अिा भन्दा बढी मूल्यको अन्न मार आयाि गना थालेको छ । प्रशोगधि खाि्यिस्ि,ु 

मासु र फलफूल आयािको समेि हहसाि गदाा यो अंक दोब्बर भन्दा बढी हुन्छ । 
एक समय उत्पादनशील उि्योगले मुलुकको कूल गाहास्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशि योगदान परु् याएकोमा अहहले 
घट्िै गएर ६ प्रतिशिमा ओशलाएको छ । कैयौं उि्योग बन्द भएका छन ्ि कतिपय उि्योग बन्द हुने 
अिस्थामा छन ्। स्स्थति बडो विगचरको छ । एकातिर कृवर् र उि्योगमा रोजगारको संख्या घटेको छ र 
उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ भने अकोतिर चरम बेरोजगारी बढेर मुलुका उजााशील िथा उत्पादनशील युिा 
पुस्िाको ठूलो संख्या रोजगारीका लागग बाध्यिापिूाक विदेश पलायन भैरहेको छ । उत्पादनशील क्षमिाका यिुा 
शस्तिको विदेश पलायनबाट जनशस्तिको अभािमा कृवर् क्षेर धराशायी बनेको छ र औि्योगगक क्षेरले दक्ष 
िथा उत्पादनशील जनशस्तिको अभाि िेशलरहेको छ । 
कृवर् र औि्योगगक उत्पादनमा ह्रास आए पतछ तनयााि घट्न गई आयाि बढ्नु स्िाभाविक हो । यसले रास्ष्िय 
अथािन्रको चररर र स्िरुपमा नै पररििान ल्याएर नेपालको अथािन्र “आयािमुखी” चरररको भएको छ । फलिः 
व्यापार घाटा बढेको छ । तनयााि भन्दा आयाि सािगुणा बढी छ । व्यापार घाटा नेपालको एक िर्ाको बजेट 
भन्दा बढी छ । 
उि्योग र कृवर्लाई चरम उजाा संकट -लोडसेडडङ्ग) ले नराम्ररी प्रभाविि िलु्याएको छ । विजुलीको अभािमा 
उि्योगधन्दा पूणा क्षमिामा संचाशलि हुन नसकेकाले स्ििः न ैउत्पादनमा ह्रास आएको छ । यस्िै विजुलीको 
अभािले गदाा बोररङ्गबाट शसचंाई गना र कृवर्जन्य एिं पशुजन्य उि्योग संचालनमा बाधा परेको छ । 
पेिोशलयम पदाथाको प्रयोग गदाा उत्पादन लागिमा बवृद्ध भएर मूल्य बढेको अिस्था छ । 
विकाशको असमान वििरणले समाजमा असमानिा र खण्डीकरणको स्स्थति छ । पिूी र मध्य नेपालको 
िुलनामा मध्यपस्श्चम र सुदरूपस्श्चममा लगानी, उत्पादन र रोजगारीका अिसर कम छन ्। 
उत्पादनशील उि्योग -सरकारी र तनजी) पयाटन क्षेर -होटल) यािायाि क्षेर र शकै्षक्षक प्रतिष्ठान -विश्ि 
विि्यालय देखख प्राथशमक विि्यालय सम्म) हरु कमजोर शासन व्यिस्थाको कारण राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार एिं 
आगथाक अतनयशमििाको चपेटामा परेका छन ्। 
पाटी वपछछेका िेड यतुनयनका अराजक व्यिहारले शसङ्गो उि्योग क्षेर ममााहि भएको छ, अस्िब्यस्ि एिं 
अराजक स्स्थतिमा छ । 

५. राप्रपाको उि्योग नीति र कायाक्रम ाः 
-क) िन्िहटला र अव्यािहाररक ऐन कानूनमा सुधार ल्याएर लगानी मैरी ऐन काननू तनमााण गने, 

-ख) जलविि्यिु उत्पादनलाई प्राथशमकिा हदई उजाा विकासमा बाह्य लगानी आकवर्िा गने । अनतु्पादक 



अिस्थामा रहेको आन्िररक पूंजीलाई उजाा उत्पादनमा लगानी गराउने । 
-ग) नेपालमा लगानी गना चाहने लगानीकिाालाई कम्िीमा साधारणिया तछमेकी मुलुक र प्रतिष्पधी 
अथािन्रहरुले उपलब्ध गराएका सहुशलयि सरह सहुशलयि प्रदान गने । 
-घ) यिुापुस्िालाई उि्योग व्यिसाय िफा  आकवर्िा िलु्याउन शशक्षा र िाशलमको व्यिस्थाका साथै पूाजी श्रजृना, 
प्रविगध ऋण िथा बजार व्यिस्थाको लागग सरकारी सहयोग िथा अनदुानको व्यिस्था गने । 
-ङ) नेपाललाई बन्द र हड्िाल तनरे्गधि राष्ि बनाउने । 
उल्लेखखि नीति कायाान्ियन गरेर आगामी एकदशक शभर ४५ लाख व्यस्तिका लागग रोजगारी श्रजृना गने लक्ष 
राप्रपाको रहेको छ । 
आगथाक रुपमा मुलुकलाई आत्मतनभार िलु्याएर समदृ्ध बनाउन राप्रपाले देशमा आगथाक क्रास्न्िका छ िटा आधार 
अतघ सारेको छ । िी हुन ाः 
-१) चुरे संरक्षण र हररि -कृवर्) क्रास्न्ि -२) जलश्रोि र उजाा क्रास्न्ि -३) पयाटन क्रास्न्ि -४) सूचना प्रविगध 
क्रास्न्ि 

-५) औि्योगगक क्रास्न्ि -६) यािायाि विकास 

५.क. हररि क्रास्न्ि ाः मेचीदेखख महाकालीसम्म फैशलएको चुरे क्षेरको िन विनास, ढुङ्गा, गगटी र बालुिा तनयााि 
गना हदइएको कारण शसगंो चरेु क्षेर उजाड बन्दै गएको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाि परेर िराई -मधेश) मा 
मरुभूशमकरणको खिरा बढेको छ । राप्रपाले चुरे संरक्षण अशभयानलाई रास्ष्िय कायाक्रम बनाएर संरक्षण गने र 
दलहरुको भागिण्डामा परेर उजाड गराइदै गरेका चुरे लगायि मुलुकका सम्पूणा सामुदातयक, सरकारी र तनजी 
बनको संरक्षण गने नीति र कायाक्रम िजुामा गरी हररयाली िािािरण कायम गररने छ । 
ख रा.प्र.पा.ले आगामी १० िर्ामा मुलुकका खेिी योग्य सब ैजशमनमा शसचंाई सुविधा परु् याउने लक्ष राखेको हुादा 
शसचंाई कायाक्रमलाई रास्ष्िय प्राथशमकिा प्राप्त ि कायाक्रमको रुपमा अगाडड बढाइने छ । नेपालमा अथाह जलश्रोि 
हुादाहुादै पयााप्त ि मारामा भरपदे शसचंाईको अभािमा िराई/मधेशका उब्जाउ फाााट र पहाडका उिारक जशमनबाट 
चाहे अनरुुप उत्पादन शलन सककएको छैन । अगधकाश भू-भाग अिसम्म आकाशे पानीमा आश्रति छन ्। यो 
स्स्थतिको अन्त्य गरेर मुलुकका पहाड र िराई/मधेशका खेिी योग्य जमीनलाई बाहै्र महहना हराभरा िलु्याउन 
रा.प्र.पा.ले शसचंाईलाई प्राथशमकिा हदने नीति शलएको छ । आन्िररक श्रोि साधन र बाह्रय ऋण िथा 
अनदुानबाट मुलुक भर ठूला साना नहर िथा कुलाहरु तनमााण गने अठोट शलएको छ । िराई भएर बग्ने कोशी, 
गण्डकी, कणरा्ाली र महाकाली लगायिका नदीहरुको पानीलाई दीघाकालीन शसचंाईको लागग ठूला-ठूला नहर 
तनमााण गना अन्र्िरास्ष्िय दाि ृसंस्था र राष्िहरुको सहयोग जटुाइने छ । 
- बोररङ्ग शसचंाईमा अनदुान हदइने छ । 
- पाटीको जनपक्षीय उदारिादी नीति अन्र्िगि आउादो १० िर्ा शभर भूशमहहन ककसानलाई घर घडरेीको व्यिस्था 
गररने छ । 
- साना र मिुला ककसानलाई विशेर् व्याजदरमा ऋण, नयााा प्रविगध, बजार सुविधा र प्रशोधन उि्योगको 
व्यिस्था गरेर प्रत्येक िर्ा ५ प्रतिशिका दरले कृवर् उत्पादन बढाइने छ । यसबाट कृवर् व्यिसायमा आकर्ाण 
बढ्ने र रोजगारीमा व्यापक बवृद्ध हुनेछ । 
- कमसे कम तछमेकी देश -भारि) का ककसानले पाए सरह नेपाली ककसानलाई मल र विउमा अनदुान िथा 
ऋण, नयााा प्रविगध, बजार व्यिस्थापनमा सुविधा र सहुशलयि हदलाइने छ । 



- रासायतनक मलमा परतनभारिा हटाउन स्िदेशमै रासायतनक मल कारखाना खोशलने छ । 
- कृवर् उत्पादन -खडािाली) र पशु बीमाको व्यिस्था गररने छ । 
- ६ िटा उत्िर-दक्षक्षण नाका विकशसि गरेर भारि र चीनको शस्तिशाली अथािन्रसंग जोड्ने योजना बनाएको 
रा.प्र.पा.ले कणरा्ाली-हहमाली अथािन्रको विकासलाई उछच प्राथशमकिा हदएको छ । हहमाली क्षेरमा यािायाि 
सुविधा पुर् याएर त्यहााा जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र व्यिस्स्थि बजारीकरण िथा पशुपालन फलफूल खेिी र 
पयाटनमा व्यापक लगानी गरेर हहमाली अथािन्रलाई सुदृढ िलु्याइने छ । 

५. ख. जलश्रोि िथा उजााक्रास्न्ि ाः यो क्रास्न्ि सम्पन्न गरेर मुलुकमा विि्यमान चरम उजाा संकट समाप्त ि 
गना राप्रपाले - 
- मागथल्लो कणरा्ाली, पस्श्चम सेिी, बुढी गण्डकी, मागथल्लो मस्र्याङदी, िल्लो अरुण, अरुण िेश्रो, िामाकोशी 
िेश्रो िथा मागथल्लो िमोर लगायिका मेगा प्रोजेतट -बहृि आयोजना) आगामी १० िर्ा शभर सम्पन्न गरी 
सतने लक्ष राखेको छ । विदेशी लगानी र आन्िररक पूाजी संचालन गरेर तनयााि मूलक यस्िा बहृि जलविि्यिु 
आयोजनाहरु तनमााण गररने छ । 
- प्रदेश र गाउा सरकारलाई मझ्युला र साना जलविि्यिु आयोजनामा लगानीका लागग प्रोत्साहहि गना विशेर् 
विस्त्िय व्यिस्था र संरचना खडा गररने छ । 
- पहाडी र हहमाली क्षेरका गाउा-गाउामा नदी, नाला र छहराबाट साना जलविि्युिमा स्थातनय जनिालाई संलग्न 
एिं सहभागग गराई राष्िको नयााा पूाजीमा उनीहरुको स्िाशमत्ि बढाउने नीति लागू गररने छ । यस नीति 
अन्र्िगि १०० ककलोिाटसम्मका विि्युि आयोजनामा जनिाको सहकारी माफा ि २० प्रतिशि लागि रकम 
उठाएर बाााकी ८० प्रतिशि सरकारबाट उपलब्ध गराईने छ । यस कायाक्रमबाट साना जलविि्युि विकास र 
ग्रामीण विि्यिुीकरणमा नयााा क्रास्न्ि शुरु हुनेछ । 
- मझ्युला र ठूला जलविि्यिु आयोजनामा स्थातनय जनिाको पतन तनस्श्चि प्रतिशि स्िाशमत्ि रहने व्यिस्था 
गररने छ । 

५.ग. पयाटन क्रास्न्ि ाः यो क्रास्न्ि सम्पन्न गना तनजी क्षेरलाई अि बढी प्रोत्साहहि गना लगचला, उदार र 
व्यािहाररक कानून तनमााण गररने छ । पयाटन विकासका लागग राजनीतिक स्थातयत्ि दीगो शास्न्ि र आन्िररक 
सुरक्षा पहहलो 
शिा भएकोले यी पक्षमा राप्रपाले विशेर् ध्यान हदनेछ । धाशमाक पयाटन विकासका लागग आिश्यक पूिााधार 
ियार गररने छ । पयाटन विकासको तनशमत्ि बन्द-हड्िाल बन्द गराउन, होटल लगायिका आिश्यक पूिााधार 
ियार गना सरकारको विशेर् भूशमका हुनु पने पाटीको नीति रहेको छ । आम हड्िाल, बन्द, अशास्न्ि र 
असुरक्षाले पयाटन क्षेरलाई नराम्ररी असर परु् याउदै आएकाले यस्िा कायाक्रमहरुलाई सध -सध का लागग बन्द गने 
पाटीको अठोट छ । 

५.घ. सूचना प्रविगध क्रास्न्ि ाः सूचना र प्रविगधको विकासमा आन्िररक तनजी क्षेर र बाहृय लगानी िथा 
प्रविगध शभत्र्याउने समयानुकूल ऐन काननूमा सुधार गररने छ । यिुा र विि्याथी िगालाई सकेसम्म तनःशुल्क 
अथिा एकदमै कम दरमा इन्टर नेट लगायिका प्राविगधक सेिा उपलब्ध गराइने छ । 



५.ङ. क्षेरीय विकासको नयां रुपरेखा -नेपाली राजनीतिमा कररडोर अिधारणा) ाः कणरा्ाली क्षेर लगायि 
हहमाली क्षेरको अथािन्रमा क्रास्न्िकारी पररििान ल्याउन, व्यापक रुपमा पयाटन विकास गना र नेपाललाई भारि 
र चीन बीच औि्योगगक िथा व्यापाररक केन्र विन्द ुबनाई यिुा रोजगारीका अनगन्िी अिसर श्रजृना गना 
राप्रपाले यािायाि विकासलाई विशेर् महत्ि हदएको छ । उस्ल्लखखि लक्ष हाशसल गना राप्रपाले कोदारी नाकाका 
अतिररति भारि, नेपाल र चीन जोड्ने थप ६ िटा नाका खोल्ने प्रस्िाि गरेको छ । पाटीले िराई/मधेशका छ 
िटा ठाउामा औि्योगगक कररडोर स्थापना गरी िी कररडोरहरुलाई भारि र चीनका बजारसंग प्रत्यक्ष रुपमा 
जोडरे नेपालको अथािन्रमा छोटै समयमा अभूिपिूा प्रगति हाशसल गना विलकूल निीनिम क्रास्न्िकारी 
अिधारणा प्रक्षपेण गरेको 
छ । यो अिधारणालाई मूिािा प्रदान गना सककने र यसमा विश्ि समुदायको सहयोग एिं समथान प्राप्त ि हुने 
पाटीको दृढ विश्िास छ । कररडोर अिधारणा कायाान्ियन हुादा नेपालको मुहार र नेपालीको जीिनशैली र 
आयाममा न ैअकल्पनीय सकारात्मक पररििान आउने पाटीको विश्िास छ । -१) सुदरूपस्श्चममा धनगढी-
अत्िररया-बिैडी-हटकर नाका -२) मध्यपस्श्चममा नेपालगंज-सुखेि-शसशमकोट -हुम्ला)-हहल्सा नाका -३) 
पस्श्चमाचचलमा भैरहिा-पोखरा-बाग्लुङ्ग-जोमसोम-लोमाङथान नाका -४) मध्यमाचचलमा बीरगंज-गल्छी-त्ररशुली-
हटमुरे नाका -५) पिूााचचलमा रानी -विराटनगर) -इटहरी-हहले-संखिुासभामा-ककमाथान्का नाका र -६) केचना-
इलाम-कफहदम-िाप्त लेजुङ्ग-ओलाङचङुगोला नाका िथा काठमाडौं र बीरगंज जोड्ने रेलमागा आउादो १० देखख १५ 
िर्ा शभर ियार गरी संचालनमा ल्याउने लक्ष राखेको छ । यस्ि ैमेची महाकाली जोड्ने रेल यािायाि तनमााण 
गरी संचालन गररने छ । जल यािायािको विकास र सचंालनमा विशरे् ध्यान हदइने छ । 

५.च. औि्योगगक क्रास्न्ि ाः मुलुकमा व्यापक यिुा रोजगारी बवृद्ध गना आयाि र तनयाािमा सन्िुलन ल्याई 
व्यापार घाटा कम गना, आयाि करमा आश्रति रास्ष्िय अथािन्रलाई तनयाािमुखी िलु्याएर राष्िलाई आत्मतनभार 
िथा स्िािलम्बी बनाउन राप्रपाले विि्यमान औि्योगगक क्षेरका अतिररति थप ६ िटा औि्योगगक विकास 
रेखाको प्रस्िाि गरेको छ । िी ६ िटा विकास रेखा तनम्न बमोस्जम छन ्ाः 
-१) विराटनगर-धरान औि्योगगक रेखा -२) बीरगंज-पथलैया औि्योगगक रेखा -३) ठोरी-माडी-भरिपुर-गैडाकोट 

-निलपरासी) औि्योगगक रेखा -४) भैरहिा-बटुिल औि्योगगक रेखा -५) नेपालगंज-कोहलपुर औि्योगगक रेखा र 
-६) धनगढी-अत्िररया औि्योगगक रेखा । यी क्षेरहरुलाई विशेर् औि्योगगक क्षेर घोर्णा गरी बाहृय लगानी 
समेि शभत्र्याउने र स्िदेशी पूजंी र बाहृयपूजी संचालन गरेर उि्योगहरु संचालन गररने छ । उि्योग संचालनमा 
सािाजतनक-तनजी संयुति लगानी नीति अिलम्बन गररने छ । 
उत्िरी र दक्षक्षणी व्यापारी नाकाहरुमा सुख्खा बन्दरगाह तनमााण गने क्रम जारी रहेको छ । यस क्रममा 
कचचनपुर स्जल्लाको महाकाली पारी अिस्स्थि दोधारा-चााादनीमा समेि सुख्खा बदरगाह तनमााण गररने छ । 
नेपाल अल्पविकशसि राष्िको सूगचमा छ । राजनीतिक स्थातयत्ि र उछच आगथाक बवृद्धदर जस्िा भरपदाा 
पूिााधार ियार गरेर नेपाललाई विकासशशल राष्िको सूगचमा उकाशलने छ । 

६. भूशम सम्बन्धी नीति र कायाक्रम ाः नेपाली साम्यिादी दलहरुले प्रत्येक तनिााचनको बेला “क्रास्न्िकारी 
भूशमसुधार” का आकर्ाक नारा उराल्ने गरेका छन ्। जग्गाधनीका जमीन हड्पेर भूशमहहनलाई बाााड्ने उनीहरुको 
नारा न ि व्यािहाररक छ, न ि संभि नै । नेपालले अंगीकार गरेको उदार आगथाक नीतिले यस्िो अनुमति 
हददैन । रा.प्र.पा. “सपनाको खेिी” गना चाहादैन । उत्पादन, रोजगारी र दीगो विकासलाई भूशम सम्बन्धी नीतिको 
आधार मान्दछ । मुलुक संघीयिा िफा  उन्मुख भएकोले राज्यको पनुसंरचना पतछ प्रदेशहरुको विशशष्ट 



अिस्थाका आधारमा दीघाकालीन भूशम, नीति िय गररने छ । 
िराईका दशलि र अल्पसंख्यक -सिार, मुसहर, बााािर, डोम, दरु्ाध, चमार, गचडडमार) चरेु र महाभारि 
उपत्यकका मािी, बोटे, िादी, दनिुार, चेपाङ्ग, कुसुण्डा र राउटे िथा हलखोर, हशलया-खशलया र अिै पतन केही 
मुति कमैया र कम्लहरीहरु पूणा रुपमा भूशमहहन रहेका छन ्। मुलुकमा जरा र जस्िा सुकै पररििान आए पतन 
यी भूशमहहन जनिाको आगथाक अिस्थामा अपेक्षाकृि पररििान आएको छैन । भूशमहहन र एक अथामा कफरन्िे 
जीिनको अिस्थामा रहेका जाति र समूदायले राज्य िथा पररििानको अनुभूति गना पाएका छैनन ्। यी 
िास्िविक भूशमहहनलाई गााासबास र कपासको व्यिस्था गना राप्रपाले तनम्न कायाक्रम प्रस्िाि गरेको छ ाः 
- िराई/मधेश र पहाडका िास्िविक भूशमहहन -सुकुमबासी) को िथ्याकं शलने । 
- राज्यले प्रत्येक भूशमहहनलाई कम्िीमा एउटा बस्ने घर घडरेीको व्यिस्था गरी स्िाशमत्ि हदलाउने । भूशम ब क 
खडा गरेर यो काया सम्पन्न गने । 
- भूशम हहन जनिालाई सकेसम्म एकै ठाउामा बसोबासको व्यिस्था गरी बसोबास क्षेरमा विि्यालय, स्िास्थ्य 
केन्र, संचार, वपउने पानी, सडक र बजारको प्रिन्ध गने । 
- प्रत्येक गा.वि.स. सरकारले आˆनो शसमा शभरका पति ा-बााािो र नदी उकास जशमनको लगि ियार गरी यसरी 
उपलब्ध हुने जशमन सो गा.वि.स.का भूशमहहन ककसानलाई प्राथशमकिा हदई ५० िर्ाका लागग पट्टामा उपलब्ध 
गराउने र यस्िा ककसानलाई ऋण, विउ र प्रविगधमा विशेर् सुविधा हदइने छ । यो विगध र प्रकक्रयाबाट आगामी 
१० िर्ा शभर भूशमहहन अिस्थाको समास्प्त ि गररने छ । 
- आय आजान -स्जविका) को लागग शीपमूलक साना कुहटर उि्योग व्यिसाय संचालन गना विना व्याज ऋण 
हदलाउने । 
- उनीहरुको शीप र क्षमिा बवृद्ध गना अल्पकाशलन िाशलमको व्यिस्था गने, स्िािलम्बी र आत्म तनभार िलु्याउने 
। 
- बाढी पहहरो जस्िा प्राकृतिक प्रकोपमा परी विस्थावपि भएर सरकारी जंगल िा सािाजतनक जग्गामा आश्रय 
शलएको अब्यिस्स्थि पररिारलाई सुरक्षक्षि बसोबासको व्यिस्था गरेर उपलब्ध जमीनको स्िाशमत्ि समेि प्रदान 
गररने छ । 
- दश िरे् सशस्र ि्िन्दको क्रममा विस्थावपि नागररकलाई ससम्मान पनुःस्थावपि गररने छ । 

७. शशक्षा नीति िथा कायाक्रम ाः शशक्षा विकासमा राष्िले ठूलो लगानी गरे अनुरुप तनरक्षरिा घटेको र 
शशक्षक्षिको संख्या बढेको भए पतन आगथाक र नतैिक विकासमा अपेक्षक्षि योगदान पुग्न सकेको छैन । राप्रपाले 
शशक्षा, नीति र पाठ्यक्रममा समयानुकूल पररििानको खाााचो महशुस गरेको छ । राप्रपा श्रमलाई माया गने, 

नैतिकिा र चरररको ख्याल गने, राष्ि र रास्ष्ियिा प्रति सचेि हुने व्यिसातयक, रोजगार मुलक उत्पादनमूखी 
सिाशुलभ शशक्षा प्रणालीको पक्षमा छ । शशक्षा क्षेरलाई राजनीतिक प्रभाि र हस्िपेक्षबाट उन्मुति राख्नु पने 
पाटीको मान्यिा छ । 
- मुलुकमा अिै पतन विि्यालय जाने उमेरका ८ देखख १० प्रतिशि बालबाशलका विि्यालयको पहुाच र 
अिसरबाट िस्चचि रही तनरक्षर रहेकाले तिनलाई दृस्ष्टगि गरेर शशक्षा योजना िथा कायाक्रम संचालन गररने छ 
। 
- कम आय र विपन्न िगा गुणस्िरीय प्राविगधक िथा उछच प्राविगधक शशक्षाबाट बस्चचि रहेकाले यस समूहलाई 
प्राविगधक र व्यािहाररक शशक्षाका लागग विशेर् कायाक्रम लागू गररने छ । 



- सरकारी लगानीमा संचाशलि प्राथशमक विि्यालय देखख विश्ि विि्यालयसम्मका शकै्षक्षक प्रतिष्ठानहरुमा 
व्यिस्थापन एि ंस्िरीयिामा आमूल सुधार गरेर गुणस्िरीय प्राविगधक र व्यािसातयक शशक्षाको अिसर सबैलाई 
समान रुपमा सिाशुलभ गराइने छ । 
- तनजी क्षेर र सरकारी क्षेरका शैक्षक्षक प्रतिष्ठानहरुमा कायम रहेको अन्िरलाई हटाउन व्यिहाररक नीति 
अिलम्बन गररने छ र तनजी क्षेरलाई तनयमनकारी संयन्र शभर ल्याएर उनीहरुलाई सामास्जक दातयत्ि बोध 
गराइने छ । 
- उछच शशक्षामा समायानकूुल सुधार िथा पररििान ल्याई विदेश कै स्िरका शैक्षक्षक प्रतिष्ठान कायम गरेर 
विदेश जान नपने अिस्था श्रजृना गररने छ । अहहले िावर्का  १० अिा भन्दा बढी रकम उछच शशक्षाका तनस्म्ि 
मुलुकबाट बाहहररएको अिस्था छ । 
- सरकारी स्िाशमत्िका शकै्षक्षक प्रतिष्ठानहरुमा +२ सम्मको शशक्षालाई तनःशुल्क िलु्याइने छ । 
- बढी से बढी प्राविगधक िथा व्यािसातयक प्रतिष्ठान स्थापना गरेर सहज ढङ्गबाट कम खचामा कम आय र 
विपन्न िगाका छार छारालाई रोजगारमूलक प्राविगधक िथा व्यािसातयक शशक्षा हदलाइने छ । 
- शशक्षा क्षेरलाई राजनीतिक प्रदरु्णबाट उन्मुति राख्न उपयुति काननुको व्यिस्था गररने छ । 
- िैज्ञातनक अध्ययन, अन्िेर्ण िथा अनुसन्धान गना स्िदेश मै अिसर र िािािरण तनमााण गररने छ । 
- समस्ष्टमा नैतिकिा र रोजगारीसंग जोडडएको शशक्षा नीति िथा कायाक्रम लागू गररने छ । 
- िास्िविक र व्यािहाररक रुपमै विि्यालय, उछच विि्यालय र विश्ि विि्यालयहरुलाई “शास्न्ि क्षेर” कायम 
गररने 

छ । 
- तनजी क्षेरलाई सामुदातयक विश्िविि्यालय खोल्न र संचालन गना अनुमति हदइने छ । 
- उछच शशक्षा अध्ययन गना चाहने विि्याथीलाई सस्िो व्याजदरमा दीघाकालीन शकै्षक्षक ऋणको व्यिस्था गररने 
छ । 
- एक मार सन्िान जन्माउने दम्पतिका सन्िानलाई प्राथशमक िह देखख विश्िविि्यालय िह सम्म तनःशुल्क 
शशक्षाको व्यिस्था गररने छ । 
- सबै िहका शकै्षक्षक प्रतिष्ठानहरुमा कायारथ अस्थायी, करार िथा ज्यालादारी शशक्षक, प्राध्यापक र कमाचारीलाई 
नयााा दरिन्दी श्रजृना गरी स्थायी गररने छ । 

८. महहला सम्बन्धी नीति िथा कायाक्रम ाः 
राष्िको कूल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हहस्सा ओगटेका नेपाली महहलाको अिस्था समस्ष्टगि रुपमा 
सन्िोर्जनक छैन । राज्यका प्रत्येक अंग र दलहरुमा महहलाको सखं्या, स्जम्मेिारी र भूशमका नगण्य न ैरहेको 
छ । महहला अगधकार, समािेशीकरण र सशस्तिकरण बारे संविधान, ऐन काननू र दलहरुका दस्िािेजमा पयााप्त ि 
मारामा जोड हदइएको भए पतन व्यिहारमा चररिाथा नभएको स्स्थति छ । अगधकाशं घर-पररिार र समाजमा 
अहहले पतन महहला उपेक्षक्षि, अिहेशलि र प्रिाडडि नै छन ्। अत्यागधक शारररीक श्रम र मानशसक िनािको 
साथै दोश्रो दजााको व्यिहारको अिस्था कायमै छ । धमा र संस्कृतिको नाममा देउकी र छाउपडी प्रथा 
अि्यािगध पयान्ि तनमूाल हुन सकेका छैनन ्भने बोतसीको आरोपमा अमानिीय कारिाही र सामास्जक 
िहहष्कारमा पने प्रितृि र व्यिहार कायमै छ । कतिपय दगुाम स्जल्लामा बहुपति प्रथा यथािि छ भने िादी 
समूदायका महहला आज पतन युन व्यापारमा सररक हुन बाध्य र वििस छन ्। िाल वििाह, चेलीिेटी 



बेचविखन, िाल युन शोर्ण, बलात्कार र दाइजो प्रथाले आजसम्म महहलालाई आक्रान्ि बनाएको स्स्थति छ । 
जबसम्म पररिार र समाजको सकक्रयिा, पहल र वििेकमा प्रत्येक घर पररिारका महहलालाई उस्ल्लखखि विभेद, 

दवु्र्यिहार, रुढीिाद िथा विकृति एिं विसंगतिबाट छुट्कारा हदलाएर उन्मुति िलु्याउन सककदैन ििसम्म हाम्रा 
सैद्धास्न्िक प्रतििद्धिा र प्रयास पूणा रुपमा सफल हुन सतिैनन ्। रा.प्र.पा.को विचारमा महहला अगधकार, 
समािेशीकरण र सशस्तिकरणको व्यिस्था एिं प्रत्याभूति संविधान, कानून र दलका दस्िािेजमा गररए संगै 
पररिारको प्रत्येक अशभभािक र परुुर्ले पररिारका महहला सदस्यलाई शशक्षक्षि, चेिनशील र अगधकारसम्पन्न 
िलु्याउन लागग पनुा पदाछ । िब मार नेपाल रुपी रथको एक पांग्राको भूशमकामा रहेका महहला िगाको उत्थान 
हुनेछ । 
“प्रत्येक घरबाट शुरु गरौं, महहला सशस्तिकरण र समािेशशकरण” भन्ने नीति अस्ख्ियार गरेको रा.प्र.पा. तनम्न 
नीति र कायाक्रम घोर्णा गदाछ ाः 
- महहला अगधकार सम्बन्धी नैरोिी, कोपनहेगेन र िेइस्जङ, घोर्णा कायाान्ियन गररने छ । 
- सम्पस्त्ि मागथ महहलाको हक र अगधकारलाई सुतनस्श्चि िलु्याउन संविधानमा नै व्यिस्था गररने छ । 
- महहला मागथका विभेद, उत्पीडन, शारीररक िथा मानशसक शोर्ण, अिहेलना र यािनालाई गंभीर प्रकृतिका 
अपराधको सूगचमा सुगचकृि गरी िदनुरुप दण्ड सजायको काननूी व्यिस्था गररने छ । 
- दल र राज्यका सबै िह तनकायमा महहला सहभागगिालाई ५० प्रतिशि नै परु् याउने सिंैधातनक व्यिस्था 
गररने छ । 
- नेपाललाई महहला हहशंा मुति राष्ि बनाउने प्रयास हुनेछ । 
- महहला स्िास्थ्यलाई राष्िको मूल दातयत्ि र कायाभारको सूचीमा राखेर िदनरुुप बजेट र कायाक्रम बनाइने छ 
। 
-कणरा्ाली-हहमाली क्षेर र िराई/मधेशका महहलाका लागग ित्काल व्यिहारमै अनुभूि हुने विशेर् राजनीतिक 
आगथाक र सामास्जक कायाक्रमको प्त याकेज बनाई कायाान्ियन गररने छ । 
- सीमान्िकृि र विपन्न महहलाका लागग हािेमालो कायाक्रम संचालन गररने छ । 

-९) यिुा नीति र कायाक्रम 

नेपाली युिा पसु्िा मूलिः बेरोजगारी र आगथाक समस्याबाट मानशसक िथा भुतिक रुपमा पीडडि छ । राष्िको 
मेरुदण्डको रुपमा रहेको अजस्र श्रोिको खानी युिा पसु्िा काम, दाम र मामको खोजीमा भुिाररएको अिस्था छ 
। यिुा वपढीको उन्नति, विकास, सन्िुस्ष्ट न ैराष्िको उन्नति, प्रगति, शास्न्ि र स्थातयत्िको आधार भएको हुनाले 
राप्रपाले ाः 
- आगामी १० िर्ा शभरमा राष्िका ४५ लाख युिा-यिुिीलाई रोजगारी हदलाउने लक्ष राखेको छ । 
- युिा पुस्िालाई उि्योग व्यिसाय र उन्नि िथा आधतुनक कृवर् िफा  आकवर्िा गना व्यिसाय अनुरुपको शशक्षा 
शीप र िाशलमको व्यिस्थाका साथै पूंजी श्रजृना, प्रविगध, आिश्यक ऋण िथा बजार व्यिस्थाको लागग सरकारी 
सहयोग एि ंअनदुानको व्यिस्था गररने छ । 
- बेरोजगार युिा-यिुिीलाई रोजगारी नपाउन्जेलसम्म बेरोजगार भत्िा हदइने छ । 
- गचककत्सा, विज्ञान प्रविगध, कृवर् र व्यिस्थापनमा उछच शशक्षा हाशसल गना चाहने युिा-युििीलाई तनव्र्याजी 
रुपमा दीघाकाशलन ऋण उपलब्ध गराइने छ । 
- अल्प शशक्षक्षि र अधा शशक्षक्षि युिा-यिुिीलाई रोजगार मूलक िाशलम र सीप तनःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । 



- बैदेशशक रोजगारीमा जान चाहनेलाई तनव्र्याजी ऋणको व्यिस्था गररने छ । 
- +२ सम्म तनःशुल्क शशक्षा हदइने छ । 
- स्िदेशमा रोजगारी हदलाएर रोजगारीका लागग विदेश जानु पने स्स्थतिको अन्त्य गरने छ । 
- युिा-विि्याथीलाई सकेसम्म तनःशुल्क र सो सम्भि नभएमा एकदमै सस्िो मूल्यमा इन्टरनेट सेिा हदइने छ 
। 

-१०) िालिाशलका र िाल अगधकार ाः नेपालका सम्पूणा बालबाशलका र विशेर्िः सडक बालबाशलका र विपन्न 
पररिारका बालबाशलकाको स्स्थति अत्यन्ि दयनीय छ । अबोध बालबाशलकालाई विशभन्न असामास्जक एि ं
आपरागधक कायामा दरुुपयोग गने क्रम बढेको छ । विि्यालय जाने उमेरका लाखौं बालबाशलका कडा शारीररक 
श्रम गना बाध्य छन ्। नेपाललाई बालश्रम मुति राष्ि बनाउन राप्रपा प्रतििद्ध छ । यसका लागग ाः 
- बालश्रम विरुद्ध कडा काननू तनमााण गरेर लागू गररने छ । बालश्रमलाई अपराध पररभावर्ि गररने छ । 
- विि्यालय जाने उमेरका सम्पूणा बालबाशलकालाई अतनिाया रुपमा विि्यालय पठाउने व्यिस्था गररने छ । 
- असहाय िथा अपांग, टुहुरा-टुहुरी िथा सडक बालबाशलकाका लागग पुनःस्थापन केन्रहरुको व्यिस्था गरेर शशक्षा 
दीक्षा र रोजगारीको अिसर शमलाइने छ, बाल अस्पिालहरु स्थापना र विस्िार गररने छ । नेपाललाई सडक 
बालबाशलका विहहन देश बनाइने छ । 
- बाल िस्करी र बालबाशलका माफा ि लागू पदाथा ओसार पसार गराउने कायालाई गस्म्भर अपराध मानी 
तनयन्रणका लागग कडा काननू बनाइने छ । 
- राज्यका अतिररति तनजी क्षेरलाई बालसुधार िथा पनुस्र्थापना केन्र खोल्न र संचालन गना प्रोत्साहहि गररने 
छ । बालकल्याणमा समवपाि लगानीकिाालाई तनस्श्चि हदसम्म कर शमनाहा हदइने छ । 
- बालबाशलका क्षेरमा काम गने गैर सरकारी र अन्िराास्ष्िय गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुलाई स्जम्मेिार र 
उत्िरदायी िलु्याइने छ । 
- दगुाम स्जल्लाका बालबाशलकाका तनस्म्ि विि्यालय भएकै स्थानमा छाराबासको व्यिस्था गररने छ । 
- बाल अगधकारको संरक्षणका लागग उपयतुि काननू बनाइने छ । 
- राजनीति उद्देश्यका लागग बालबाशलकाको प्रयोगमा पूणा प्रतििन्ध लगाइने छ, सबै ककशसमका बाल हहसंा रोककने 
छ । 

-११) मधेश/िराई सम्बन्धी कायाक्रम ाः 
मधेश/िराईका मुख्य समस्या भनेका पहहचान, सम्मान र अगधकार िथा राज्य व्यिस्थामा समान र 
सम्मानजनक सहभागगिा हुन । शदीयौं देखख खेपेको अन्याय, उपेक्षा र उत्पीडनबाट मधेश/िराईलाई छुट्कारा 
हदलाउन रा.प्र.पा. प्रतििद्ध छ, कृि संकस्ल्पि छ । मधेश/िराईलाई पाटीले नीति र कायाक्रममा विशरे् स्थान र 
ग्राह्यिा हदएको छ । पाटीले मधेश/िराईमा २ िटा प्रदेश -बुद्ध प्रदेश र जनक प्रदेश) बनाउन प्रस्िाि गरेको छ 
। शदीयौं देखखको अन्याय सस्छचने गरी आरक्षण, प्रतितनगधत्ि, सकक्रय सािेदारी र सम्मान जस्िा चारिटा 
आधारभूि पक्षमा विशेर् ध्यान हदइएको छ । उस्ल्लखखि चारिटा आधारभूि विर्यको कायाान्ियनमा आहदिासी 
जनजािी, मुसलमान, दशलि र महहलालाई प्राथशमकिा सूगचमा राखखएको छ । भविष्यमा बन्ने प्रदेश सरकारका 
मुख्य कायाभार यी न ैविर्य हुने 

छन ्। प्रदेश सरकारका अलािा केन्रीय सरकारले पतन मधेश/िराईलाई जनसखं्याको आधारमा राजनीतिक, 

सामास्जक र प्रशासतनक तनकायमा समानपुातिक एि ंसमािेशीक हक िथा हहस्साको व्यिस्था गने पाटीको लक्ष 



िथा नीति रहेको छ । यी उद्देश्य प्रास्प्त िका लागग 

- िराई/मधेश प्रदेशलाई स्िायििा प्रदान गररने छ । 
- नेपाली सेनामा जनसखं्याको आधारमा भनाा व्यिस्था गररने छ, मधेश/िराईको छुटै्ट पल्टन खडा गररने छ । 
- मधेश/िराईको विकास नेपालको विकास र अथािन्रको जग -आधार) भएकाले यस क्षेरका प्रथम स्िरका 
शहरहरु-धनगढी, नेपालगंज, भैरहिा, बीरगंज, जनकपुर र विराटनगरलाई एक अकाासंग जोडरे रिु तनमााण र 
विस्िार गना तनमााणधीन हुलाकी राजमागालाई अन्िरास्ष्ियस्िरको राजमागामा रुपान्िरण गररने छ । 
- दोश्रो स्िरका शहर- महेन्रनगर, कृष्णनगर, कलैया, जलेश्िर, लाहान, राजविराज, इटहरी र भरपुरको योजनािद्ध 
विकास र विस्िार गररने छ । 
- पहाड र िराई जोड्ने नाकाका रुपमा रहेका सुखेि, िुलसीपुर, त्ररभुिननगर -दाङ) बटुिल, भरिपुर, हेटुडा, 
गाईघाट -उदयपुर) िथा धरान र बीरिामोडमा विशरे् आगथाक क्षेर, प्राविगधक केन्र िथा आिाश आयोजना 
संचालन गरी अत्याधतुनक र विकशसि िलु्याइने छ । 
- रा.प्र.पा.ले प्रस्िाि गरेका ६ िटा आगथाक नाका -कररडर) मधेश/िराईमै रहने भएकाले भारि-नेपाल र चीनलाई 
जोड्ने ६ िटा उत्िर दक्षक्षण राजमागा आउादो १० िर्ा शभरमा तनमााण गररने छ । 
- कोशी र नारायणी नदीमा जल यािायािको विकास गना नदी बन्दरगाह तनमााण गररने छ । 
- मधेश/िराईका भार्ा र संस्कृतिको संरक्षण िथा उत्थानमा विशेर् जोड हदइने छ । 
- राज्य पक्ष भई सम्पन्न गररएका मधेश आन्दोलन लगायि समय-समयमा भएका अन्य आन्दोलन सम्बन्धी 
सहमति र संिुिाहरुको कायाान्ियन गररने छ । 
- िराई/मधेशका कृवर् योग्य जशमनमा चतलािन्दीको व्यिस्था गना काननू बनाई कायाान्ियन गररने छ । 
- िराई/मधेशका सीमाििी क्षरेका नागररक नेपाल र भारिका सुरक्षाकमीहरुबाट अनाहकमा अगधकिम रुपमा 
सिाइदै आएकाले यस्िो पररस्स्थतिको अन्त्य गररने छ । 
- भूशम मागथको ि्िधै स्िाशमत्ि अन्त्य गने रा.प्र.पा.को घोवर्ि लक्ष अिै पूरा नभएकाले बाााकी रहेको ि्िैध 
स्िाशमत्िलाई एक िर्ाशभर एकल स्िाशमत्िमा बदशलने छ । 

-१२) सामास्जक नीति िथा कायाक्रम ाः 
जाति, भार्ा, धमा, संप्रदाय र संस्कृति सम्बन्धी विर्यमा विगि केही समय यिा नेपाली समाज ध्रुिीकृि हुादै 
आएको छ । छुिाछुि, धामी-िाााक्री, बोतसी र छाउपडी -रजस्िला हुादा घर बाहहर तनकाशलने प्रथा) जस्िा 
रुढीिादी प्रिसृ्त्ि र व्यिहार पतन अस्िाभाविक रुपमा फैशलदै गएका छन ्। शशक्षक्षि र चेिनशील व्यस्तिहरु 
पस्श्चमा संस्कृतिबाट प्रभाविि हुादै जााादा संयुति पररिारको संस्कृति र परम्परालाई एकात्मक पररिार प्रथाले 
विस्थावपि गदै लगेको छ । फलिः बदृ्ध-बदृ्धाको समस्या समाजमा जहटल बन्दै गएको छ । पाररिाररक र 
सामास्जक अपराधमा पतन बढोत्िरी आएको छ । सामास्जक र पाररिाररक अराजकिा दण्डहहनिा िााागगदै 
गएको अिस्था छ । राप्रपाले नकारात्मक पररििानका यस्िा सकेंिलाई गंभीर अथामा शलएको छ । 
नेपाल बहुभार्ी, बहुजािीय, बहुधाशमाक र बहुसााास्कृतिक देश भएकाले िराई/मधेशका माघी छठ र रमजान -
इद) हुन, पूिाका साकेला, उधुली-उभुली र मुन्धुम संस्कृति हुन िा सुदरू पस्श्चमको गुरा पिा हुन अथिा हहमाली 
क्षेरको ल्होसार र काठमाडौं उपत्यकाका इन्रजारा र मछछेन्रनाथको जारा, योमरी पखूणर ्अथिा दशै र तिहार 
हुन, यी र यस्िै अरु सबै सााास्कृतिक र धाशमाक विविधिा नेपाली जनिाका सांस्कृतिक सम्पस्त्ि र पहहचानका 
आधार रहेका राप्रपाको बुिाई छ । िर शहदयौं देखख जरा गाडरे बसेका जािभाि र छुिाछुि जस्िा जािीय 



रुढीिादी संस्कार र परम्पराले यी अमूल्य सााास्कृतिक सम्पस्त्ि र पहहचानका आधारलाई किै कम्जोर 
िलु्याउादै र किै खलबल्याउादै आएकाले सामास्जक विकृति, विसंगति र कुसंस्कार हटाएर यो पहहचानलाई युगु 
युगसम्म जीविि राख्न राप्रपा तनरंिर संघर्ारि छ । सामास्जक सुधारका लागग राप्रपा तनम्न नीति िथा 
कायाक्रम प्रस्िाि गदाछ 

- छुिाछुि र जातिय विभेदका संस्कार िथा प्रथा समाजका कलंक भएकाले तयनलाई तनमूाल पाना राप्रपा कहटिद्ध 
छ । छुिाछुि विरुद्ध शून्य सहनशशलिाको नीति शलएको छ । 
- प्रत्येक जातिको मािभृार्ा शलवप धमा-संस्कृति िथा परंपराको संरक्षण गना राप्रपा प्रतििद्ध छ । 
- जेष्ठनागररक र एकल महहलालाई राज्यको पूणा संरक्षण आिश्यक भएको महशुस गरेका हुनाले राज्यबाट 
उपलब्ध भएको ििामान सामास्जक सुरक्षा भत्िा िापिको रकम बढाएर दोब्बर बनाउने लक्ष शलएको छ । 
- असहाय जेष्ठ नागररकको संरक्षण, सेिा र सुविधाका लागग सुविधायतुि बदृ्धाश्रमहरुको तनमााण गररने छ । 
यस्िा पतुनि कायामा सेिाभाि भएका समाजसेिी, उि्योगपति, व्यापारीलाई प्रोत्साहहि गना सेिा िा लगानी हदए 
िापि आयकरमा छुट हदने व्यिस्था गररने छ । 
- रास्ष्िय र अन्िराास्ष्िय क्षेरबाट सहयोग जुटाएर पयााप्त ि मारामा बदु्धाश्रमहरु तनमााण गररने छ र प्रत्येक 
बदृ्धाश्रममा उपचारका लागग गचककत्सक र पूजाआजाको लागग यथोगचि व्यिस्था समेि गररने छ । 
- जेष्ठ नागररकका लागग िावर्का  बजेट, नीति िथा कायाक्रम ल्याइने छ । 
- जेष्ठ नागररक मागथ हुने आगथाक, पररिाररक र सामास्जक दवु्र्यिहार रोतन कडा काननू ल्याइने छ । 
- नेपालमा शारररीक अशतिहरुको संख्या तनकै धेरै छ । शारीररक र मानशसक अपांगिालाई संबोधन गने स्पष्ट 
रास्ष्िय नीति नभएकाले यस्िा अशति नागररकले दया मायाााको भरमा बाााछनु पने स्स्थति छ । शारररीक 
अपांगिा भएका व्यस्तिहरु पररिारका लागग पतन समस्या भएकाले “अपांग गहृ” तनमााण गरेर उनीहरुलाई एकै 
थलोमा सबै सुविधा जुटाउने र शीप र िाशलमको व्यिस्था गरी स्िाशभमानी श्रजृनशील जीिनयापनका लागग 
रास्ष्िय नीति, बजेट िथा कायाक्रम ल्याउन पाटी प्रतििद्ध छ । 
- िेश्रो शलगंीको सामास्जक, राजनीतिक र सााास्कृतिक अगधकार कायम गना पाटी प्रतििद्ध छ । 
- सीमान्िकृि विपन्न िगालाई पररचय परको आधारमा रासन काडा उपलब्ध गराई सस्िो मूल्यमा खाि्यान्न 
उपलब्ध गराउने राप्रपाको नीति रहेको छ । 

-१३) खेलकुद ाः राप्रपाले खेलकुदलाई राष्िको प्रतिष्ठा, पररचय र स्िाशभमानको अियि मानेको छ र 
खेलकूदलाई व्यिसायीकरण गना चाहेको छ । खेलाडी बन्नु भनेको एउटा सुरक्षक्षि र संरक्षक्षि व्यिसायी बन्नु हो 
भन्ने विश्िास हदलाउन विशभन्न ककशसमका खेलकूदको विकास र संचालनका लागग पिूााधार तनमााण गररने छ । 
खेलकुद क्षेरमा दक्षिा र अनभुि भएका व्यस्तिलाई खेलकूदको नेितृ्ि हदइने छ । 
रास्ष्िय कीति ामानी कायम गरेका खेलाडीलाई अिकाश पतछको जीिन स्जउन विशरे् व्यिस्था गररने छ । 

-१४) बैदेशशक रोजगारी ाः बदेैशशक रोजगारीबाट प्राप्त ि रकम-विपे्रर्ण -रेशमटेन्स) ले नेपालको अथािन्रमा ठूलो 
टेिा हदएको छ । विपे्रर्ण प्राप्त ि गने पररिारको जीिनस्िर र शैलीमा नै उल्लेख्य पररििान आएको छ । 
विपे्रर्णले रास्ष्िय अथािन्र धान्ने काम गरेको भए पतन उत्पादनशील क्षेरमा सदपुयोग नगररएकाले अथािन्रमा 
दीघाकालीन फाइदा पुगेको स्स्थति छैन । राप्रपाले विपे्रर्ण राशीलाई उत्पादनशील क्षेरमा लगाउने सोचमा छ । 
बैदेशशक रोजगारीमा जाने नेपाली यिुाहरुको संख्या कररि ४० लाखको हाराहारीमा रहेको कारण यसले 
व्यस्तिगि रुपमा आगथाक टेिा राम्रै हदएको भए पतन सगंसंगै पाररिाररक विखण्डन र सामास्जक विसंगति 



सामास्जक/मानशसक असुरक्षा, बसाई-सराईमा बवृद्ध जस्िा नकारात्मक पक्ष पतन चनुुतिको रुपमा उत्पन्न भएका 
छन ्। 
बैदेशशक रोजगारीमा जाने युिा-युििीले स्िदेश शभर र रोजगारदािा मुलुकमा अनेकौं कानूनी प्राविगधक र 
व्यािहाररक अड्चनको सामान गनुा परररहेकाले राप्रपा यस स्स्थतिमा सुधार ल्याएर बदेैशशक रोजगारीलाई 
भरपदो, सुरक्षक्षि र आकर्ाक बनाउन कृि संकस्ल्पि छ । बैदेशशक रोजगारीमा जान चाहनेलाई प्रविगध सीप 
शसकाउन तनःशुल्क िाशलमको व्यिस्था गररने छ । बदेैशशक रोजगारी सम्बन्धमा अस्ख्ियार दरुुपयोग 
अनुसन्धान आयोगले दशााएको चासोलाई सकारात्मक पहल मानेको छ । 
बैदेशशक रोजगार व्यिसायीलाई व्यािसातयक सुरक्षा प्रदान गना पाटी प्रतििद्ध छ । िर राप्रपा बदेैशशक 
रोजगारीलाई लामो समयसम्म कायम राख्ने पक्षमा छैन । नेपालीले स्िदेशमै स्िाशभमान र आत्मसम्मानपूिाक 
शशर ठाडो 
गरेर बाााछन र उन्नति गना आउादो दश िर्ा शभर ैसबै नेपालीलाई स्िदेशमै काम र माम हदलाउने पाटीको 
नीति रहेको छ । 

-१५) गैर सरकारी संघ, संस्था ाः नेपालमा गैर सरकारी र अन्िररास्ष्िय गैर सरकारी संघ/संस्थाको सजंाल 
व्यापक छ । उनीहरुको योगदान िथा भूशमका उल्लेख्य रहे पतन जािीय, धाशमाक र साम्प्रदातयक भािना 
भड्काउनमा समेि केही केहीको परोक्ष भूशमका रहेको चचाा र हटप्त पणी पतन व्यापक छ । मुलुकमा कक्रयाशील 
सबै यस्िा गैर सरकारी संघ/संस्थाहरुको संचालनका लागग उपयतुि ऐन, कानूनको तनमााण गरेर पारदशी र 
उत्िरदायी िलु्याएर कक्रयाशील गराइने छ । यसो भएमा बजेट र कायाक्रममा पारदशशािा कायम भई रकमको 
दरुुपयोग र भ्रष्टाचार हुन रोककने 

छ । 

-१६) शास्न्ि सुरक्षा ाः शस्न्ि सुरक्षाको स्स्थति अिै पतन चुनुतिपूणा र दयनीय छ । राजनीतिमा अपराधीकरण 
र अपराधलाई राजनीतिकरण गने प्रितृि र व्यिहार यथािि रहेकाले दण्डहहनिा राज्य र सरकारको आदशा 
जस्िै भएको छ । राप्रपा राजनीतिलाई अपरागधकरणको चंगुलबाट बाहहर तनकालेर मयााहदि र आदशायतुि 
िलु्याउन र शास्न्ि सुरक्षा कायम गना प्रतििद्ध छ । नागररकको जीउधनको सुरक्षा र औि्योगगक सुरक्षालाई 
पाटीको प्राथशमकिा सूगचमा राखखएको छ । 

-१७) रास्ष्िय सुरक्षा नीति ाः उपयतुि रास्ष्िय सुरक्षा नीतिको अभािमा नेपालको आन्िररक अिस्था अत्यन्ि 
गंभीर रहेको 
छ । रास्ष्िय राजनीति र सुरक्षामा बाहृय हस्िक्षपे बढेको चचाा र हटप्त पखण आम नागररकमा व्याप्त ि छ । 
विशभन्न बाहृय शस्तिको जासुसी र सुरक्षा तनकायहरु नेपाली भूशममा प्रत्यक्ष िथा परोक्ष रुपमा सकक्रय रहेको 
हटप्त पखण दिुै तछमेकीबाट बेला बेलामा आउने गरेको छ । नेपालको आन्िररक सुरक्षा अिस्था कमजोर हुादा दिु ै
तछमेकीको सुरक्षा प्रभाविि हुने िफा  बारंबार आएका छन ्। रा.प्र.पा. शास्न्ि सुरक्षा कायम गरेर नागररकको 
जीउ, धन र व्यिसायको सुरक्षाको पूणा प्रत्याभूति हदन प्रतििद्ध छ । मुलुकको आन्िररक माशमलामा बाह्रय 
हस्िक्षपे प्रभािी बन्दै गएको आम नेपालीले महशुस गरेका छन ्। शमर राष्िहरुको सद्भाि, सहयोगलाई तनरन्िर 
कायम राख्दै राप्रपा यो स्स्थतिको अन्त्य गना चाहन्छ । 
दईु शस्तिशाली तछमेकीको बीचमा छयावपएको नेपालले आन्िररक सुरक्षा अिस्थालाई नजरअन्दाज गरेर बस्न 



हुादैन, आˆनो आन्िररक सुरक्षालाई सुदृढ िलु्याएर दिुै तछमेकीलाई नेपाली भूशमबाट उनीहरुको सुरक्षामा कुन ै
खिरा नरहेको विश्िास हदलाउन आिश्यक छ । राप्रपा यसै संिेदनशीलिालाई केन्र विन्दमुा राखेर उपयुति, 

व्यािहाररक िथा बैज्ञातनक रास्ष्िय सुरक्षा नीति तनमााण गना कहटिद्ध छ । 

-१८) प्रशासन सम्बन्धी नीति ाः तनजामति प्रशासन मुलुकको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार राजनीतिक 
तनरपेक्ष, मयााहदि र उत्िरदायी हुन अत्यािश्यक छ । चरम राजनीतिकरण, अिााातछि हस्िक्षेप र भेदभािपूणा 
व्यिहारको कारण स्थायी सरकार मनोिल गगरेको िेजोिध अिस्थामा छ । तनरपेक्ष र समभािका आधारमा 
दातयत्ि बहन गना असमथा 
छ । तनजामति सेिामा राजनीति घुसाइएको कारण नेपालको शसगंो तनजामति प्रशासन बहृध्रुिमा विभास्जि छ । 
तनजामति प्रशासन स्िेछछाले नभई बाध्यिा बस बहुध्रुिीकृि भएकोले राप्रपा यस पररस्स्थतिमा सकरात्मक 
सुधार ल्याएर स्ििन्र, िटस्थ र राजनीतिक तनरपेक्ष िलु्याउन कृि संकस्ल्पि छ । 

-१९) ि्िन्द पीडडि नागररक बारे ाः दश िरे् सशस्र ि्िन्दको क्रममा राज्य पक्ष र ित्काशलन विरोही पक्षबाट 
माररएका, बेपत्िा बनाइएका, अङ्गभङ्ग गररएका, सम्पस्त्ि लुहटएका र विस्थावपि िलु्याइएका नेपाली नागररक 
र तिनमा आश्रति पररिारलाई ििामान राज्य र सरकारले संबोधन नगरेका कारण शास्न्ि प्रकक्रया अधुरै रहेको 
रास्ष्िय प्रजािन्र पाटीको बिुाई छ । शास्न्ि प्रकक्रया शुरु भए यिा देखख आजको शमतिसम्म नेपालको शासन 
व्यिस्था ित्काशलन विरोही शस्ति एनेकपा -माओिादी) को प्रत्यक्ष िथा परोक्ष तनदेशनमा संचाशलि हुादै आए 
पतन माओिादी लडाकु बाहेक माओिादी र गैह्र माओिादी ि्िन्द पीडडिले राज्यबाट न्याय, उपचार र राहि 
पाएका छैनन ्। उत्पीडकहरु नै राज्य व्यिस्थामा तनणरा्ायक र हिााकिाा बनेकाले ि्िन्द पीडडिको चहराएको 
घाउमा ननु चकु छके सरह भएको छ । 

-२०) ि्िन्द पीडडि नागररकलाई न्याय, राहि र सेिा सुविधा हदलाउन ाः 
- तनष्पक्ष सत्य तनरुपण िथा मेलशमलाप आयोग गठन गररने छ, 

- पीडडि समुदायको शशक्षा, स्िास्थ्य, जीविकोपाजान, पहहचान, सम्मान िथा सन्िसु्ष्टका अगधकारको प्रत्याभूति 
गररने छ, 

- नेपालले हस्िाक्षर गरेका रोम विधान लगायिका अन्िराास्ष्िय महासस्न्धहरुमा उस्ल्लखखि मानि अगधकारका 
शसद्धान्ि र मान्यिालाई कायाान्ियन गराइने छ, 

- पश्चाि ्दशी काननू बनाएर गंभीर मानि अगधकार उल्लघंनका घटनालाई सबंोधन गररने छ, 

-२१) सेिातनबतृ्ि सैतनक, प्रहरी र कमाचारी ाः सेिा तनबतृ्ि कमाचारी, भू.पू.सैतनक िथा प्रहरी अनुभि प्राप्त ि 
खाररएका राष्िका शस्ति भएकाले संगहठि गरेर उनीहरुमा भएको शीप, दक्षिा र क्षमिालाई राष्िको उत्थान एिं 
विकासमा सदपुयोग गने र आिश्यक संरक्षण िथा सम्मान प्रदान गररने छ । उत्पादन मूलक र सेिा मुलक 
क्षेरमा नेितृ्ि हदइने छ । महागीको अनुपािमा पेन्सन िथा अनदुानको रकममा बवृद्ध गररने छ । विदेशमा सेिा 
तनबतृ्ि भू.पू. सैतनकलाई सम्बस्न्धि देशका भू.पू. सतैनककै सरह पेन्सन िथा अनदुान हदलाउन प्रकक्रया अगाडड 
बढाइने छ । 



-२२) मजदरू नीति र कायाक्रम ाः नेपालमा मानि र मुशलक हक अगधकार युति खलुा राजनीतिक र आगथाक 
िािािरण कायम भएको भए पतन औि्योगगक र कृवर् मजदरूको भुतिक अिस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको 
छैन । राजनीिक दलहरुले उनीहरुका स्िाथाको लागग प्रयोग गरेको अिस्था छ । दलका िण्डा मुतन रहेकाकारण 
मजदरू िगा एक जटु नभएको स्स्थति छ । फलि ाः अनेकु िेड युतनयन गठन भएका छन ्। मजदरूको हक र 
हहिको लागग ाः 
- न्यूनिम िेिन र अन्य सुविधा तनधाारण गररने छ । 
- व्यिस्थापन र श्रशमक एक अकााका पूरक रहेको भािना र सोच विकशसि गररने छ । 
- औि्योगगक प्रतिष्ठानहरुमा तनस्श्चि प्रतिशि शेयर मजदरूलाई हदलाएर स्िाशमत्ि र अपनत्िको िािारण 

बनाइने छ । 
- एकल िेड युतनयन अिधारणालाई कायाान्ियन गररने छ । 

-२३) भ्रष्टाचार तनयन्रण ाः भ्रष्टाचार, अराजकिा र दण्डहहनिा ठूला दल र सरकारको पयााय भएका छन ्। 
राजनीतिक िहबाट भ्रष्टाचार तनयन्रण, सदाचार र सुशासनको सािाजतनक प्रतििद्धिा आएर व्यिहारमा चररिाथा 
नभए सम्म सदाचार र सुशासन कायम हुन नसतने स्स्थति छ । ठूला राजनीतिक दलका नेिा लगायि मन्री 
पररर्दका सदस्य र उछच िहका सरकारी कमाचारीले व्याप्त ि भ्रष्टाचार, चुहािट, विकृति र विसंगति रोतने 
सामूहहक प्रतििद्धिा गरेर भ्रष्टाचार शून्य सहनशशलिाको नीति अिलंिन गनुा पने राप्रपाको दृस्ष्टकोण छ । 

-२४) शहरीकरण नीति ाः मध्य पहाडी लोक मागा तनमााण काया हुादै गदाा पहाडी िथा हहमाली क्षेरमा थपु्रै 
नयााा शहर बजारहरु विकशसि हुादै गएका छन ्। यस्ि ैराप्रपाि्िारा प्रस्िाविि ६ िटा उत्िर-दक्षक्षण मागा -
नाका) तनमााण हुादा पहाड र िराईमा अरु धेरै शहर बजारको प्रादभुााि हुनेछ । अहहले अस्स्ित्िमा आइसकेका र 
भविष्यमा प्रादभुााि हुने शहर बजारको व्यिस्स्थि एिं योजनािद्ध विकासका लागग दीघाकालीन योजना बनाई 
क्रमशः कायाान्ियन गदै लगगने छ । 

-२५) लागू पदाथा तनयन्रण ाः लागू पदाथा उत्पादन, ओसार-पसार व्यापार एिं सेिनमा पूणा प्रतििन्ध लगाइने 
छ । लागू पदाथा र दवु्र्यसन विरुद्ध पाठ्यक्रम ियार गरी विि्याथीलाई अध्ययन अध्यापन गराइने छ । 

-२६) कला-संस्कृति संरक्षण ाः नेपाल कला र संस्कृतिको प्राचीन िथा ऐतिहाशसक केन्र विन्द ुहो । यहाााको 
कला विश्ि प्रशसद्ध र अनुपम छ । खास गरी काठमाडौं उपत्यका काष्ठकला, मूति ाकला लगायि लशलि कलाको 
तनगध न ैहो । िर अहहले नेपाल र नेपालीको यो विशशष्ट पररचय बनेको कला र संस्कृति उपयुति रास्ष्िय 
नीतिको अभािमा क्षयोन्मुख अिस्थामा छ । लशलि कला प्रिद्धान, संरक्षण र विकासको लागग पाटीले विशेर् 
रास्ष्िय नीति िजुामा गरी कायाान्ियन गने गराउने प्रतििद्धिा व्यति गदाछ । 

-२७) सािाजतनक संस्थान ाः अत्यािश्यक िस्िु िथा सेिा संग सम्बस्न्धि सािाजतनक संस्थान, तनगम, 

प्रागधकरणलाई राजनीतिकरणबाट उन्मुति िलु्याई संचालन गररने छ । 

-२८) तनष्कर्ा, 
आकारमा ठूला भएको दािी गने दलहरुको चरम सत्िा मोह, शसमा विहहन नााागो भ्रष्टाचार, कुशासन, 



आत्मसमपणाबाद र पराश्रति प्रबतृि िथा व्यिहारले नेपाली रास्ष्ियिालाई इतिहासकै कमजोर बनाएको छ । 
नेपाली स्िाशभमान र आत्मसम्मानमा तनरन्िर प्रहार भैरहेको छ । शास्न्ि प्रकक्रयालाई समभािको आधारमा 
न्यायोगचि रुपले ि्िन्दमा प्रभाविि सबै पक्षमा कायाान्ियन नगरी अधकल्चो छाडडएकाले शास्न्ि सुरक्षाको 
स्स्थति अिै दयनीय र कमजोर रहेको छ । धनी गरीि िीचको खाडल बढेको छ । राप्रपा यो स्स्थतिमा सुधार 
एिं सकारात्मक पररििान ल्याएर नेपालको रास्ष्ियिा र नेपालीको आत्मसम्मान िथा स्िाशभमानमा भैरहेको 
प्रहारको अन्त्य गना, दीगो शास्न्ि, राजनीतिक स्थातयत्ि, आगथाक समवृद्ध िथा सामास्जक न्यायको श्रजृना गना 
सक्षम छ , दक्ष छ, योग्य र प्रतििद्ध छ । राप्रपा नेपाली विचार र माटोमा प्रादभुााि भएको राष्ििादी-
प्रजािास्न्रक शस्ति भएकाले समािेशी प्रजािास्न्रक राष्ििादी गचन्िन र अिधारणालाई जीिन्ि दशानको रुपमा 
व्यिहारमा उिाने प्रतििद्धिा र संकल्प बोकेर िपाई स्िाशभमानी, देशभति र राष्ििादी जनिा समक्ष प्रस्ििु 
भएको छ । िपाईको एकमि नेपाल र नेपालीको भाग्य िथा भविष्यलाई गति र हदशा तनधाारण गना 
तनणरा्ायक हुने हुादा आˆनो अन्िरात्माको आिाज सुनेर अमूल्य मिको प्रयोग गना हाहदाक अनुरोध गदाछ । 
यसथा रास्ष्िय प्रजािन्र पाटी ाः 
- कमजोर बनेको रास्ष्ियिा र एकिाको स्स्थतिमा सुधार ल्याई सिल बनाउन, 

- अन्िराास्ष्िय क्षेरमा धशमलो बनेको नेपालको शाख र छविलाई चहककलो िलु्याउन, 

- संघीय लोकिास्न्रक गणिन्रको आधार-नयााा संविधान तनमााण गना, 
- संघीयिामा आधाररि राज्यको पुनसंरचना गना, 
- गगरेको रास्ष्िय अथािन्रलाई उठाएर नेपाललाई विकशसि मुलुकहरुको दाााजोमा पुर् याउन, 

- गररिी र बेरोजगारी समाप्त ि गना, 
- हहमाल, पहाड र िराई/मधेशलाई समान रुपमा राजनीतिक, आगथाक, सामास्जक र सााास्कृतिक रुपमा विकशसि 
िलु्याउन, 

- महहला, मधेशी/िराईिासी, आहदिासी जनजाति, दशलि, मुसलमान, अल्पसंख्यक जाति र समुदायलाई राज्यका 
प्रत्येक तनकायमा सहभागीिा र प्रतितनगधत्ि गराई राज्य संचालनमा तनणरा्ायक िुल्याउन, 

- भ्रष्टाचार तनयन्रण गरी सबै नेपालीलाई सुशासनको अनुभूति हदलाउन र राष्िमा व्याप्त ि अराजकिा, 
दण्डहहनिा, अनुशासनहहनिा र कमजोर शास्न्ि सुरक्षाको अन्त्य गरी राजनीतिक स्थातयत्ि, विगधको शासन 
सदाचार र शास्न्ि सुरक्षाको पुनिाहाली गना, 
- मुलुकको तनजामति प्रशासन सेिालाई राजनीतिक तनरपेक्ष िलु्याई स्थायी सरकार लाई सबै नेपालीको सािा, 
तनष्पक्ष र स्ििन्र िलु्याउन, 

- सम्पूणा नेपाली जनिालाई अगधकार सम्पन्न, समदृ्ध सुखी िलु्याउन, 

- पयााप्त ि विि्यिु उत्पादन गरी लोडसेडडङ्गको अन्त्य गना, 
- शैक्षक्षक क्षेरमा व्याप्त ि अराजकिा र अतनस्श्चििाको स्स्थतिको अन्त्य गरी शैक्षक्षक प्रतिष्ठानहरुलाई 
सरस्ििीका मस्न्दरमा रुपान्िरण गना, 
- यस पटक “हलो” गचन्हमा मिदान-शास्न्ि सुरक्षा, रोजगारी र संविधान, 

तपाई संप्रभु मतदाताको अमूल्य मत “हलो” चचन्त्हमा प्रदान गरी अत्याचधक मतबार्ट विजयी गराउन हार्दाक 
अनुरोध गदाछ । 

 


