‘जनमत पार्टी’को घोषणापत्र - २०७५
ङ्जिषय-सूची

I.

िैचाङ्चरक एिम् राजनैङ्झतक मान्यताहरू ............................................................... 5

(1) िैचाङ्चरक अधार-स्तम्भ: सामुदाङ्जयक स्िराज ..................................................... 5
(क) जन-सं प्रभ ुता .......................................................................................... 6

(ख) लोकतन्र ............................................................................................. 6
(ग) सामाजजक न्याय ..................................................................................... 7
(घ) समाजिाद ............................................................................................. 8
(2)ऄन्य राजनैङ्झतक मान्यताहरू............................................................................ 8
गणतन्र ....................................................................................................... 8
सं घीयता ....................................................................................................... 8
स्िशासन र स्िायत्तता .................................................................................... 9
अत्मङ्झनणणयको ऄङ्झधकार .................................................................................. 9
धमण ङ्झनरपेक्षता ............................................................................................... 9
समानुपाङ्झतक समािेजशता ............................................................................... 10
लोककल्याणकारी राज्य ................................................................................ 10
बहुलिाद .................................................................................................... 10
मानिऄङ्झधकार र लोकतन्रको ङ्जिश्िव्यापी मूल्य-मान्यताहरूलाइ अत्मसात् ......... 11

II.

अङ्झथक
ण नीङ्झत ............................................................................................... 11

III. सामाजजक नीङ्झत ............................................................................................ 17

IV. सांस्कृङ्झतक नीङ्झत........................................................................................... 23
िातािरणीय नीङ्झत ......................................................................................... 23

V.

VI. राजरिय सुरक्षा नीङ्झत ...................................................................................... 24
VII. िैदेजशक नीङ्झत .............................................................................................. 24
VIII. प्राथङ्झमकताका कायणक्रमहरू ........................................................................... 25
1.

२० लाख रोजगारी ङ्झसजणना ....................................................................... 25

2.

१ करोड़ िृक्षारोपन ................................................................................. 25

3.

मानिरङ्जहत च ुङ्चरया र बसाआँसराआको व्यिस्थापन ........................................... 25

4.

ILO 169 सङ्जहतको कायाणन्ियन ............................................................... 26

5.

नागङ्चरकताको स्थायी समाधान ................................................................... 26

6.

प्रत्यक्ष लोकतन्रको कायाणन्ियन ................................................................ 26

7.

राजरिय स्ियंसेिक कोर ............................................................................ 27

8.

सामुदाङ्जयक स्िराज

9.

समानुपाङ्झतक समािेशी र समतामूलक ङ्जिकास.............................................. 27

र अत्मङ्झनणणयको ऄङ्झधकार .......................................... 27

10. जाङ्झतको ईन्मूलन ('ऄनाआऄलेशन ऄभ कास्र्ट') ........................................... 27
IX. ऄरु पार्टॊसँगको ऄन्तर।जनमत पार्टॊ नै ङ्जकन?.................................................. 28

जनमत पार्टॊको घोषणापर - २०७५

2

‘जनमत पार्टी’को घोषणापत्र - २०७५
मानि-समाजको आङ्झतहास जीिनको लाङ्झग सं घषणको आङ्झतहास हो। समस्त जीिको लक्ष्य

पङ्चरराण रहँदै अएको छ। मानि समाजको हरे क गङ्झतङ्जिङ्झध तथा सं घषण, चाहे प्राकृङ्झतक,
सामाजजक, अङ्झथक
ण
िा राजनैङ्झतक जे सुकै होस्, त्यसमा पङ्झन त्यही लक्ष्य कङ्झतपर्टक
प्रत्यक्ष स्परर्ट रुपले

त कङ्झतपर्टक ऄप्रत्यक्ष सू क्ष्म रुपले

ऄन्तङ्झनङ्जण हत भएको हुन्छ।

प्राणीको क्रङ्झमक ङ्जिकास पङ्झन प्रकृङ्झतसँगको लय र सामञ्जस्य ऄनुसार ऄजस्तत्ि कायम राख्नु
नै हो। यसै क्रममा मानि-समाज जङ्गली ऄिस्था हुँदै व्यजिबार्ट पङ्चरिार, झुण्ड, गण,
कङ्झबला र जनजाङ्झत हुँदै जाङ्झत िा रारिको रुपमा सं गङ्छित भए पश्चात् राज्यको ईदय
भएको हो। राज्यको ईद्देश्य चर-ऄचर सबैको लय र ऄजस्तत्ि कायम राख्दै समस्त
मानिको सुरक्षा र सुखलाइ ईच्चतम बनाईनु हो। राज्य अफैंमा साध्य न भइ, साधन
हो। यसै क्रममा ितणमान नेपालको भूभागमा पङ्झन प्राचीन कालमा पङ्झन ङ्जिङ्झभङ्ङ राज्यहरू
स्थाङ्जपत भएको पाआन्छ। मध्यदे शमा ओकाकाको राज्य, जनकपुर क्षेरमा ङ्जिदे ह राज्य,
ङ्जिरार्टनगर क्षेरको महाभारतकालीन् ङ्जिरार्ट राज्य तथा कािमाडौं ईपत्यकामा नेपाल राज्य

् इ.पू. ६०० ङ्झतर मल्ल र िृजज
सङ्जहतका राज्यहरू प्राचीनतम् राज्यका ईदाहरण हुन।
सं घको ईदय सँग-सँगै बुद्ध-कालमा मल्ल, िृजज, शाक्य र कोङ्झलय गणतन्रहरू ङ्झथए।
एकछर शासन गनण खोज्ने शजिशाली सम्रार्ट र िं शहरूको ईदयसँगै यहाँ ङ्जिङ्झभङ्ङ
साम्राज्यहरूको ईदय र ऄस्त हुँदै गयो। यसै क्रममा १८औ ं शताब्दीको ईत्तराधणमा

अआपुग्दा सम्म नेपालको ितणमान भूभागमा करीब पाँच दजणन स्ितन्र र स्िायत्त स-साना
राज्यहरू (बाआसी, चौबीसी, मोरं ग, चौदण्डी, मकिानपुर, पाल्पा अङ्छद राज्यहरू) ङ्झथए र
ङ्झतनीहरू ङ्झमलेर नै ितणमान नेपालको स्थापना भएको हो। नेपाल-ऄं ग्रज
े युद्ध पश्चात् इ.
१८१५ मा नेपाल र तत्काङ्झलन् आस्र्ट आजन्डया कम्पनी

बीच भएको सुगौली सं ङ्झध तथा इ.

१८१६ र इ. १८६० मा भएका बेलायत-नेपाल सं ङ्झधहरूले नै नेपालको ितणमान
् ऄं ग्रज
भौगोङ्झलक सीमाना ङ्झनधाणरण गरे का हुन।
े हरूको शासन भारतमा ऄन्त भएर भारत
स्ितन्र भए सँगै इ. १९५० मा नेपाल-भारत शांङ्झत एिम् मै री सं ङ्झधद्वारा नेपालको स्थान

ु
ङ्जिश्ि मानजचरमा सुङ्झनजश्चत् भए सँगै इ. १९५५ ङ्छदसम्बर १४ ताङ्चरखमा नेपालले सं यि
रारिसं घको सदस्यता हाङ्झसल गयो।
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यसरी ङ्जिङ्झभङ्ङ रारिहरू ङ्झमलेर बनेको बहुराजरिय राज्य नेपाललाइ ङ्जिङ्झभङ्ङ समयमा एकल

रारि बनाईने प्रयासहरू भए। एईर्टै भाषा एईर्टै भेष एईर्टै सं स्कृङ्झत लाद्ने ऄनेकौं
प्रयत्नहरू भए। एकल जातीय शासन हाबी रह्यो। कैयन् समुदायहरू ङ्जिभेद, दमन र
शोषणको जशकार भए,

कैयन् समुदायहरू सीमान्तकृत भए। एईर्टै राजरियतामा जङ्झतसुकै

ढाल्ने कोजशस गरे तापङ्झन त्यो प्रयास पूणत
ण ः ऄसफलत र प्रत्युपादक रहयो। बहुसंख्यक
जनताले यो राज्य र शासन हाम्रै हो ऄनुभङ्झू त गनण पाएनन्।

राज्यको दमनका कारणले

ऄनेकौं ङ्जिद्रोहहरू भए। फलतः २००७ सालको ङ्जिद्रोह, २०४६ र २०६३ सालको
जनअन्दोलन र माओिादी जनक्राजन्तदे जख ङ्झलएर ङ्जिङ्झभङ्ङ समयमा भएका अङ्छदिासी
जनजाङ्झत अन्दोलन, मधेश अन्दोलन, स्िराज अन्दोलन, थरुहर्ट अन्दोलन, दङ्झलत
अन्दोलन र मुजस्लम अन्दोलनहरूले अफ्नो पङ्जहचान, ऄङ्झधकार र अत्मङ्झनणणयको लाङ्झग
सं घषण गरे । रारिहरूको पुनजाणगरण भएर अयो। नेपालमा मारै होआन, २१औ ं शताब्दीको

ङ्जिश्ि च ुनौती नै रारिहरूको ऄभ्युदय र ङ्झतनीहरूको समुजचत व्यिस्थापन हो। २१औ ं
शताब्दीमा राजनैङ्झतक ङ्जिचारधाराको प्रङ्झतस्पधाण भन्दा पङ्झन सांस्कृङ्झतक, धाङ्झमक
ण
र रारिरारि बीचको सं घषण तथा र्टकराि ( क्लाश ऄभ ङ्झसङ्झभलाआजेसन्स ) नै प्राथङ्झमक समस्याको
ँ ा छोपेर
रुपमा ईदय भएको छ। यसलाइ हामीले हुङ्जर्टट्याईँले जस्तै अफ्नो अख

ऄस्िीकार गदै ऄगाडी बढन सक्दै नौं। दे श ङ्झभरका सम्पूणण रारि र समुदायहरूले यो दे श
हाम्रै हो ऄनुभङ्झू त गनण सक्नु,

सम्पूणण ङ्जिभेद, शोषण, दमन र ईत्पीडनहरूको ऄन्त हुन,ु

सबैको लाङ्झग समान ङ्जिकास हुन,ु सबैको लाङ्झग ईच्चतम समृजद्ध र सुख हाङ्झसल गङ्चरनु,
समग्रताको चेतनाको ङ्जिकास हुँदै पूरा ङ्जिश्िसँग नै िातािरणीय र पयाणिरणीय सङ्जहत
राजनैङ्झतक सामाजजक अङ्झथक
ण सामञ्जस्यता स्थाङ्जपत गनुण अजको प्रमुख च ुनौती रहेको छ।
यसै का लाङ्झग नेपालको सं ङ्जिधानले प्रदान गरे को नेपालको स्ितन्रता, सािणभौङ्झमकता,
भौगोङ्झलक ऄखण्डता, राजरिय एकता, स्िाधीनता र स्िाङ्झभमानलाइ ऄक्षुण्ण राखी जनताको
सािणभौम ऄङ्झधकार, स्िायत्तता र स्िशासनको ऄङ्झधकार तथा मौङ्झलक हक र कतणव्यलाइ
अत्मसात् गदै ,
जनताले

समय-समयमा

गरे का

जनअन्दोलन,

जनङ्जिद्रोह,

सशस्र

जनसङ्घषण,

मधेश

अन्दोलन, थरुहर्ट अन्दोलन, अङ्छदिासी जनजाङ्झत अन्दोलन, स्िराज अन्दोलन, ऄनेकौं
सड़क सं घषण तथा ङ्झनिाणचन अङ्छदका माध्यमबार्ट व्यि जनऄङ्झभमतलाइ
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जनताको िास्तङ्जिक सािणभौमसत्ता स्थाङ्जपत गनण, लोकतन्रको ऄनुभङ्झू त गराईन, ङ्जिङ्झभङ्ङ
दमन, शोषण, ईत्पीडन र ङ्जिभेदलाइ ऄन्त्य गदै जनतालाइ ऄङ्झधकार सम्पङ्ङ बनाईन र
ङ्जिभेदरङ्जहत

समतामूलक

मानि-समाज

ङ्झनमाणण

गनण

ङ्जिङ्झभङ्ङ

अन्दोलन,

ङ्जिद्रोह

र

क्राजन्तहरूमा अफ्नो जीिनको अहुङ्झत ङ्छदएका सम्पूणण िीर शहीदहरूलाइ स्मरण गदै
जनमत पार्टॊ को स्थापना भएको छ।

I.

िैचाङ्चरक एिम् राजनैङ्झतक मान्यताहरू
(1) िैचाङ्चरक अधार-स्तम्भ: सामुदाङ्जयक स्िराज

दे श ङ्झभरका हरे क नागङ्चरकले यो हाम्रै राज्य हो यो हाम्रै शासन हो,
भङ्ङे ऄनुभङ्झू त गनुण नै स्िराज हो। ऄदृश्य रे खाहरू कोरे र कुनै

भूखण्डलाइ ऄलग गनुण नै स्िराज होआन, बरु दे शको भूभाग ङ्झभर पङ्झन
त्यहाँ बसोबास गने हरे क िगण, समुदाय एिम् जातजाङ्झतले राज्य
व्यिस्थासँग ऄपनत्िको बोध गनुण नै स्िराज हो।

ऄङ्जहले ङ्झनिाणचनको प्रङ्जक्रयाबार्ट स्थानीय सरकार दे जख प्रादे जशक तथा

सं घीय सं सद् र सरकार गिन भए तापङ्झन च ुङ्झनएका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूबार्ट नै
भआराखेको

जनता

प्रङ्झतको

गैरजजम्मेबारपूणण

व्यिहार,

भ्ररर्टाचार,

स्िेच्छाचारी, मनोमानी, दमन र ईत्पीडनले गदाण जनताले यो अफ्नै
सरकार हो यो अफ्नै शासन हो यो हाम्रै जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध हो भङ्ङे ऄिस्था
कुनै पङ्झन तहमा रहेको छै न। त्यस्तै स्थानीय र प्रादे जशक सीमाङ्कन तथा
सं घीय तहमा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गराईन बनाआएको ङ्झनिाणचन क्षेर ङ्झनराधार
एिम् ऄिैज्ञाङ्झनक रहेको, ङ्जिङ्झभङ्ङ तहहरू बीचमा स्परर्ट ऄङ्झधकार, साधन
र स्रोतको बाँडफाँड भइ कायाणन्ियनमा न अएको, र ऄझै पङ्झन राज्यसं चालन केजन्द्रकृत एकल-जातीय शासनको मानङ्झसकताबार्ट भआरहे को

हुँदा जनताले स्थानीय, प्रादे जशक िा सं घीय तहको सरकार तथा

प्रङ्झतङ्झनङ्झधसँग ऄपनत्िको ऄनुभङ्झू त गनण सकेको ऄिस्था छै न। यसथण
राजनीङ्झत ङ्झभर रहेका ङ्जिसं गङ्झत र ङ्जिकृङ्झतहरूलाइ मेर्टाएर, राज्य-व्यिस्था
र शासकीय स्िरुपमा अिश्यक पङ्चरितणनहरू गदै दे श ङ्झभरका हरे क
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समुदायले ऄपनत्िको ऄनुभङ्झू त गनण सक्ने र स्िभाङ्जिक रुपले नागङ्चरक
जजम्मेबारी बहन गने सामुदाङ्जयक स्िराज कायम गनुण जनमत पार्टॊको
लक्ष्य हुनेछ।
(क) जन-सं प्रभ ुता

जनमत पार्टॊ सदै ि जनताको सं प्रभ ुताको पक्षमा खड़ा रहँदै त्यसको
व्यिहाङ्चरक

कायाणन्ियनका

लाङ्झग

ऄग्रसर

भआरहनेछ।

नेपालको

सं ङ्जिधानले सािणभौमसत्ता जनतामा ऄन्तङ्झनङ्जण हत रहेको भने तापङ्झन जनताले

अफ्नो सािणभौमसत्ताको ऄङ्झधकार कुन स्तरमा के-केका लाङ्झग कसरी
प्रयोग गने भङ्ङे कायाणन्ियनको पक्ष स्परर्ट रहे को छै न। अजखरमा

एईर्टा व्यजिले अफ्नो सं प्रभ ुता एक्लै प्रयोग गनण त सक्दै न। त्यस
सम्बन्धमा जनमत पार्टॊ सामुदाङ्जयक सं प्रभ ुताको ङ्झसद्धान्तलाइ प्रङ्झतपादन

र ऄं गीकार गदै ऄगाडी बढनेछ। समुदायको परम्परागत ऄथण जे भए
तापङ्झन यस प्रयोजनको लाङ्झग समुदाय जनताको त्यो प्राकृङ्झतक आकाइ हो

जसले अंङ्झगक रुप धारण गनण सक्छ, जसको पारस्पङ्चरक बुझ्न सङ्जकने
भाषा हुन्छ र जसको साझा राजनैङ्झतक अकांक्षा हुन्छ। यस ऄथणमा
एईर्टा रारिका लाङ्झग अिश्यक हुने तत्त्िहरू मध्ये भौगोङ्झलक एकता,
साझा ऐङ्झतहाङ्झसक पृरिभूङ्झम, सजातीयता, साझा सं स्कृङ्झत, साझा अङ्झथक
ण
जीिन र सम्भितः एईर्टै

धमण ईपरोि प्रयोजनमा प्रयोग भएको

'समुदाय'को लाङ्झग अिश्यक हुँदैन। समुदाय ङ्झनजश्चत भूगोलरङ्जहत पङ्झन

सम्भि छ। जन-सं प्रभ ुता यही सामुदाङ्जयक स्तरमा प्रयोग गनण सङ्जकने
व्यिस्थाका लाङ्झग जनमत पार्टॊ प्रयत्नशील रहनेछ।
(ख) लोकतन्र

जनमत पार्टॊ लोकतन्रको पक्षमा सदै ि खड़ा रहँदै प्रत्यक्ष-लोकतन्रको
लाङ्झग ऄग्रसर रहनेछ। स्थानीय ङ्जिकासको नीङ्झत र पङ्चरयोजना ङ्झनधाणरण
गने दे जख ङ्झलएर सं घीय सरकारको गिन र सं चालनमा समेत जनमतको
कदर

गनण

प्रत्यक्ष

लोकतन्र,

समािेशी

लोकतन्र

र

'ङ्झडजजर्टल

ङ्झडमोक्रेसी'को ऄभ्यास स्थानीय स्तर दे जख सं घीय सं रचना सम्ममा
गङ्चरनेछ। लोकतन्रलाइ थप जजम्मेबार बनाईन जनतालाइ 'सूचनाको
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ऄङ्झधकार', 'राआर्ट र्टू ङ्चरकॉल' र 'नो भोर्ट'को ऄङ्झधकार समेत ऄभ्यासमा
ल्याआनेछ। भ्ररर्टाचार ङ्जिरुद्ध शून्य सहनशीलता ङ्झलँदै जनलोकपाल

सङ्जहतका सं यन्रहरूको ङ्झनमाणण गरी भ्ररर्टाचार ईन्मूलन गङ्चरनेछ।
लोकतन्रको ऄभ्यासमा बाङ्झलग मताङ्झधकार, बहुदङ्झलय प्रङ्झतस्पधाण र
अिङ्झधक ङ्झनिाणचनलाइ ऄं गीकार गङ्चरनेछ।
(ग) सामाजजक न्याय
ङ्जिङ्जिधताले

भङ्चरएको

दे श

नेपालमा

ऄनेकौं

धमण,

जाङ्झत,

िगण

र

समुदायहरू रहेका छन् तर ङ्झतनीहरू बीचको अङ्झथक
ण , सामाजजक र
राजनैङ्झतक ऄसमानता ङ्झनकै नै ङ्जिशाल रहे को छ। समानतामा अधाङ्चरत
न्यायले िास्तङ्जिक समानता स्थापना गनण सक्दै न। समानतामा अधाङ्चरत
न्याय तब सम्भि हुन्छ जब सबै माङ्झनस समान पृरिभूङ्झम, क्षमता,
दक्षता, शारीङ्चरक सबलता र पहुँचयुि हुन्छन्। तसथण अङ्झथक
ण
र

सामाजजक ढं गले पङ्झछ परे का िगण, न्यून अयस्तर िगण, कम जशजक्षत
िगण, ङ्जकसान, मजदूर, श्रङ्झमक, मङ्जहला, ऄल्पसं ख्यक लै जङ्गक समूह, जेरि
नागङ्चरक, बालबाङ्झलकाहरू, दङ्झलत, ङ्जिङ्झभङ्ङ जातजाङ्झत समुदाय तथा
ङ्जपछ़डेका िगणहरूलाइ समतामूलक न्याय प्रदान गदै शासन प्रणालीको
मूलधारमा ल्याईन, सशिीकरण गनण र ऄिसर प्रदान गनण अरक्षण
तथा ङ्जिङ्झभङ्ङ सामाजजक सुरक्षाका कायणक्रमहरू सङ्जहतका ङ्जिशेष नीङ्झत र
कायणक्रमहरू ल्याआनेछ।
दे श ङ्जिदे शमा जातीय सं गिनहरू सशि भएर ईदाआरहेका छन्।
जशक्षा, औद्योङ्झगकीकरण, अधुङ्झनङ्जककरण र िैश्िीकरणले गौण हुने

माङ्झनएको जातीय पङ्जहचान झन् झन् दङ्चरलो हुँदै गएको छ। जशजक्षत
नागङ्चरकहरू ङ्जिकङ्झसत र अधुङ्झनक दे शमा पुग्दा होस् ङ्जक मजदूरहरू
िैदेजशक रोजगारमा सामुङ्जहक रुपमा काम गदाण, त्यहाँ पङ्झन ङ्झतनीहरूले

जातीय सं गिनहरू बनाईँदै गदाण जातीय पङ्जहचान झन् झन् मुखङ्चरत
भआरहे को ऄिस्था छ। नेपालमा मार १२५ भन्दा बढी जाङ्झतहरूको

बसोबास रहेको छ। यसको ईत्कषण कतै क्लाश ऄभ कास्र्ट ङ्झतर हुने
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त होआन भङ्ङे शं का ङ्झनराधार भङ्ङ ङ्झमल्दै न। यसथण ङ्जिभेदकारी जातीय
सं रचनालाइ समूल ऄन्त्य गने नीङ्झत ङ्झलआनेछ।
(घ) समाजिाद
जनमत पार्टॊले सामुदाङ्जयक समाजिादको ङ्छदशामा केजन्द्रत भइ अङ्झथक
ण राजनैङ्झतक नीङ्झत ऄजख्तयार गने छ। राजरिय ङ्जहत, ऄन्तराणजरिय पङ्चरिेश

तथा समग्र समुदाय र जनताको ङ्जिकासलाइ मध्यनजर गदै समाजिादी
अङ्झथक
ण कायणक्रम तथा योजनाहरूको तजुम
ण ा गङ्चरनेछ।

(2) ऄन्य राजनैङ्झतक मान्यताहरू
गणतन्र

इ.पू. छै िौं शताब्दीमा नै ङ्जिश्िकै ईत्कृरर्ट गणतन्रात्मक व्यिस्थाको
ऄभ्यास

िजज्ज र कङ्जपलित्थु गणतन्रमा भआसकेको ऄिस्थामा २१औ ं

शताब्दीमा समेत गणतन्रात्मक व्यिस्थालाइ हर्टाईने र अनुिंजशक
राजतन्रात्मक

व्यिस्था

पुनस्थाणङ्जपत

गने

प्रङ्झतङ्जक्रयािादी

तत्त्िहरू

सल्बलाआरहेको हुँदा गणतन्रात्मक व्यिस्था माङ्झथ पार्टॊ ऄङ्झडग रहेर
जनताको िू लो बङ्झलदानीबार्ट प्राप्त यस व्यिस्थालाइ हरे क हालमा रक्षा

गनण पार्टॊ प्रङ्झतबद्ध रहनेछ। प्रत्यक्ष ङ्झनिाणजचत कायणकाङ्चरणी रारिपङ्झत
सङ्जहतको शासकीय स्िरुप पार्टॊको ध्येय हुनेछ।
सं घीयता

भौगोङ्झलक, जातीय, भाङ्जषक, अङ्झथक
ण तथा सांस्कृङ्झतक ङ्जिङ्जिधता भएका

ु हरूको लाङ्झग सं घीयता ईपयुि व्यिस्था हुनक
ु ा साथै ङ्जिश्िका
मुलक
ङ्जिङ्झभङ्ङ दे शहरूमा सफल रूपमा लागू भएको प्रणाली भएको हुनाले
नेपालमा सं घीय प्रणालीको प्रभािकारी कायाणन्ियनको पक्षमा जनमत
पार्टॊ

प्रङ्झतबद्ध

रहनेछ।

हालको

ऄिैज्ञाङ्झनक

सीमाङ्कन

सङ्जहतको

प्रशासङ्झनक सं घीयताको बदलामा सामुदाङ्जयक सं घीयताको स्थापनाको
लाङ्झग

पार्टॊ

प्रयत्नशील

जनमत पार्टॊको घोषणापर - २०७५
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जातजाङ्झतहरू रहेको र १२३ को हाराहारीमा भाषा रहेको ऄिस्थामा
प्रदे श-स्तरमा मारै शासकीय शजि र साधन ङ्जिकेजन्द्रकरण गदाण

सं घीयता लागू गनण कङ्छिन हुने दे जखन्छ। हालमा एईर्टा प्रदे श ङ्झभर पङ्झन
ऄनेकौं भाषा, जातीय पङ्जहचान र राजनैङ्झतक मनोङ्जिज्ञान भएकोले
सामुदाङ्जयक स्तरमा प्रभािकारी ढं गले सं घीयता लागू गदाण नै जनताले
स्िराजको ऄनुभङ्झू त गनण सक्छन् भङ्ङे हाम्रो मान्यता रहेको छ।
स्िशासन र स्िायत्तता
सामुदाङ्जयक स्िराजमा दे श ङ्झभरका हरे क समुदायलाइ अफ्नो प्रदे श,
स्थानीय सरकार िा ऄन्य ङ्जिशेष सं रचनाहरूको माफणत् अफ्नो शासन

स्थाङ्जपत गने ऄङ्झधकार हुनेछ। ङ्झतनीहरूलाइ अफ्नो समुदाय िा क्षेरसँग
सम्बजन्धत मामलाहरूमा बाह्य हस्तक्षेप ङ्झबना ङ्झनणणय गने र त्यसलाइ

कायाणन्ियन गने ऄङ्झधकार हुनेछ। ऄन्तराणजरिय श्रम सं गिनको ऄङ्झभसं ङ्झध
१६९

ऄनुसार

भूङ्झम

माङ्झथ

समुदायहरूको

ऄग्राङ्झधकार

सुङ्झनजश्चत

गङ्चरनेछ।
अत्मङ्झनणणयको ऄङ्झधकार
सामुदाङ्जयक

सं प्रभ ुताको

समुदायहरूलाइ

अफ्नो

अधारलाइ
शासन

र्टे केर

चलाईने

दे श

ङ्झभरका

सम्बन्धमा

सबै

नेपालको

ु
सं ङ्जिधानको दायरा ङ्झभर रहेर अत्मङ्झनणणयको ऄङ्झधकार हुनेछ। सं यि
रारिसं घको घोषणापरको धारा (१),

ु
सं यि
रारिसं घको साधारण

सभाले १९६० ङ्छदसम्बर १४ ताङ्चरखमा पाङ्चरत गरे को ङ्झनणणय 1514
(XV),

ु
सं यि
रारिसं घको साधारण सभाले १९६६ ङ्छदसम्बर १६

ताङ्चरखमा पाङ्चरत गरे को ङ्झनणणय 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR
ऄनुरुप

समुदायलाइ अत्मङ्झनणणयको ऄङ्झधकार प्राप्त हुनछ
े ।

धमण ङ्झनरपेक्षता
सबै धमण सं ङ्जिधान र कानूनका ऄगाडी समान हुनेछन्। धमण माङ्झनसको

व्यजिगत अस्थाको ङ्जिषय भएको हुनाले जनता अफ्नो अस्था ऄनुसार
धमण माङ्ङ िा नमाङ्ङ स्ितन्र हुनेछन्, भने कुन धमण माङ्ङे त्यो व्यजिको
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ङ्झनजी मामला हुनेछ। राज्यले सबै धमणको सह-ऄजस्तत्िलाइ ईजत्तकै

सम्मानका साथ स्िीकार गदै नेपाल राज्यलाइ बहुधाङ्झमक
ण
राज्यकै
रुपमा स्थाङ्जपत गङ्चरनेछ।
समानुपाङ्झतक समािेजशता
सामुदाङ्जयक स्िराजको ऄिधारणामा दे शका सबै समुदायहरूलाइ राज्य
सं चालन तथा नीङ्झत ङ्झनधाणरणमा समानुपाङ्झतक समािेजशताको हक हुनेछ।
यस ऄनुसार अङ्छदिासी जनजाङ्झत, मधेशी, थारु, खस, अयण, दङ्झलत,
मुजस्लम, ऄल्पसं ख्यक समूह लगायतका सबै समुदायहरूलाइ राज्यका
सबै ऄङ्ग, तह र ङ्झनकायहरूमा समािेशी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्िको व्यिस्था
गङ्चरनेछ। मङ्जहला, फरक क्षमता भएका तथा यौङ्झनक ऄल्पसं ख्यकहरूको
समािेशीको लाङ्झग ईपयुि व्यिस्था गङ्चरनेछ।
लोककल्याणकारी राज्य
सामुदाङ्जयक स्िराजको ऄिधारणामा लोककल्याणकारी राज्य व्यिस्थाको
ऄिलम्बन गदै नागङ्चरकहरूको सामाजजक र अङ्झथक
ण
ईङ्ङङ्झतको लाङ्झग
ऄग्रसर हुँदै नागङ्चरकहरू बीच ऄिसरको समानता र धन-सम्पजत्तको

समन्याङ्जयक ङ्जितरण सुङ्झनजश्चत गदै जीिनको न्यूनतम अिश्यकता पूरा
गनण ऄसक्षम बालबाङ्झलका, ऄशि, ऄसहाय तथा िृद्ध नागङ्चरकहरूको
सामाजजक सुरक्षा र सं रक्षणको दाङ्जयत्ि राज्यले बहन गनेछ।

खाना,

अिास, लुगा, जशक्षा, स्िास््य, रोजगार र सामाजजक सुरक्षालाइ
नागङ्चरकको मौङ्झलक हकको रुपमा सुङ्झनजश्चत गङ्चरनेछ।
बहुलिाद

सामुदाङ्जयक स्िराजको ऄिधारणामा सबै समुदायको भाषा, धमण, सं स्कृङ्झत
र सभ्यतालाइ राज्यले मान्यता ङ्छदने, सं रक्षण गने र प्रिद्धणन गने नीङ्झत
ङ्झलइ बहुलतायुि समाज ङ्झनमाणण गङ्चरनेछ।

जनमत पार्टॊको घोषणापर - २०७५

10

मानिऄङ्झधकार

तथा

लोकतन्रको

ङ्जिश्िव्यापी

अत्मसात्
सामुदाङ्जयक

स्िराजमा

मानिऄङ्झधकार

सम्बन्धी

मूल्य-मान्यताहरू
ु
सं यि

रारिसं घीय

ङ्जिश्िव्यापी घोषणापर सङ्जहत ऄन्य मानिऄङ्झधकार तथा लोकतन्र
सम्बन्धी

ङ्जिश्िव्यापी

मूल्यमान्यताहरूलाइ

अत्मसात्

गदै

सम्पूणण

जनताको मानिऄङ्झधकार सुङ्झनजश्चत गङ्चरनेछ।
शासकीय सुधार, प्रशासकीय सुशासन
सािणजङ्झनक ङ्झनकायका काम-कारबाहीहरूलाइ पारदजशणता, जिाफदे ङ्जहता,
जनईत्तरदायी, सदाचारयुि र अधुङ्झनक प्रङ्जिङ्झधमा अधाङ्चरत बनाइ
सुशासनको सुङ्झनजश्चतता गङ्चरनेछ।

भ्ररर्टाचार ईन्मूलन
भ्ररर्टाचार ङ्जिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीङ्झत ङ्झलइ भ्ररर्टाचार ङ्झनयन्रणका
सं यन्रहरूको

सिणव्यापक

ईपजस्थङ्झत

सुङ्झनजश्चत

गङ्चरनुका

साथै

कारबाहीको लाङ्झग मजबू त र ऄङ्झधकारसम्पङ्ङ 'जनलोकपाल' सङ्जहतका
सं यन्रहरूको गिन गङ्चरनेछ।
II. अङ्झथक
ण नीङ्झत

नेपालमा अङ्झथक
ण िषण ०७४/०७५ को औसत अङ्झथक
ण िृजद्धदर ५.९% रहेको छ भने
०७५/०७६ मा ऄथणतन्रको अकार झन्डै साढे ३५ खबण रुपैयाँको हुने ऄनुमान छ।
ङ्जिगत १० िषणमा कुल ग्राहस्थ ईत्पादनको ऄनुपातमा कुल ग्राहस्थ बचत र राजरिय बचत
क्रमशः ११% र ४०.८% रहेको छ।

तीव्र अङ्झथक
ण िृजद्ध र समृजद्धका लाङ्झग अिश्यक

लगानी ईत्पादनमुखी क्षेरमा िृजद्ध गरी नागङ्चरकको अय र बचत गने क्षमता बढाआने छ।
व्यिजस्थत तथा सं तङ्झु लत ईपभोगको नीङ्झत ङ्झलँदै ईच्च बचतको ईपयुि एिम् प्रभािकारी

पङ्चरचालन गरी लगानी तथा अयमा िृजद्ध गङ्चरनेछ। त्यस्तै १० िषणमा सािणजङ्झनक खचण
कुल ग्राहस्थ खचणको ऄनुपातमा १९.८% बार्ट ३६% पुगक
े ो छ। तसथण सािणजङ्झनक

खचणमा ङ्झमतव्यङ्जयता, प्रभािकाङ्चरता, समन्याङ्जयकता, ङ्जिजत्तय जिाफदे ङ्जहता र ङ्छदगोपना ल्याईने
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तथा ईच्च एिम् गुणस्तरीय पूँजीगत लगानी गदै राजरिय पूँजी ङ्झनमाणण गरी ईच्च अङ्झथक
ण
िृजद्ध हाङ्झसल गने नीङ्झत ङ्झलआनेछ। सुदृढ र प्रगङ्झतशील राजस्ि प्रणालीको ङ्जिकास गरी

समाजिाद ईन्मुख ऄथणतन्रको ङ्झनमाणणमा जोड ङ्छदआनेछ। ०७४/०७५ मा कुल ग्राहस्थ
ईत्पादनको ऄनुपातमा राजस्ि २४.६% रहेको छ। त्यसै गङ्चर ०७४/०७५ सम्म कुल
ग्राहस्थ

ईत्पादनको

ऄनुपातमा

२९.७%

ऊण

ङ्झतनण बाँकी

छ।

तसथण

िैदेजशक

सहायतालाइ प्रभािकारी ईपयोगमा ल्याईँदै क्रमशः अत्मङ्झनभणरतामा जोड़ ङ्छदआनेछ। मुद्रा

स्फीङ्झत ङ्झनयन्रण गने, शोधान्तर बचत र ङ्जिजत्तय स्थाङ्जयत्ि हाङ्झसल गने , ङ्जिजत्तय सेिा हरे क
िडा सम्म पुर्याइ हरे क नागङ्चरकको बैं क खाता हुने तथा 'कैस-लेस' ऄथणतन्र स्थाङ्जपत गने

नीङ्झत रहनेछ। बजार ऄनुगमन प्रभािकारी बनाआने, बजार सूचना केन्द्र िडा स्तर सम्म
ङ्जिस्ताङ्चरत गने, तथा ईच्च मूल्य िृजद्धलाइ ङ्झनयन्रण गदै िैज्ञाङ्झनक तथा प्रभािकारी रुपले

प्रङ्झतस्पधाणत्मक माग र अपूतॉको सन्तुलनबार्ट मूल्य जस्थरता कायम गङ्चरनेछ। ०७४/७५
मा व्यापार घार्टा कुल ग्राहस्थ ईत्पादनको ३८.६% रहे कोमा अन्तङ्चरक ईत्पादनमा िृजद्ध

गरी त्यसलाइ कम गदै लङ्झगनेछ। जोजखम न्यूनीकरणको ईपायको रुपमा िीमा क्षेरलाइ

ऄङ्झधकतम नागङ्चरक सम्म र कृङ्जष, जशक्षा तथा स्िास््य सङ्जहतका ऄङ्झधकतम क्षेर सम्म
ङ्जिस्तार गङ्चरनेछ।
अङ्झथक
ण
समृजद्ध तथा सामाजजक ङ्जिकासका लाङ्झग गुणात्मक एिम् दीगो सहकाङ्चरतालाइ
प्राथङ्झमकताका साथ ङ्जिकास गदै लगानी ऄङ्झभिृजद्ध गङ्चरनेछ। ईत्पादनशीलता र रोजगारी
ङ्झसजणना गदै िस्तु तथा सेिा ईत्पादन गनण नीजज क्षेर तथा सािणजङ्झनक-ङ्झनजी क्षेरको
साझेदारीलाइ व्यिजस्थत र सहजीकरण गङ्चरनेछ। ङ्जिप्रेषण अयलाइ ईत्पादनशील क्षेरमा
ईपयोग गरी अङ्झथक
ण िृजद्ध र रोजगार िृजद्धमा सदुपयोग गङ्चरनेछ। िैदेजशक लगानीलाइ
दे शका जनता प्रत्यक्ष लाभाजन्ित हुने र अन्तङ्चरक रोजगार सृजना हुने कायणमा लगाईन
प्रोत्साङ्जहत गङ्चरनेछ।

कृङ्जष तथा प्राकृङ्झतक स्रोत
कृङ्जष
कुल ग्राहस्थ ईत्पादनको २७.६% योगदान कृङ्जष क्षेरले गदै छ भने ६०.४% जनसं ख्या
कृङ्जष क्षेरसँग अबद्ध छ। दे शलाइ खाद्य सम्प्रभ ु बनाईन र स्िाधीन ऄथणतंरको ङ्जिकास

गनण कृङ्जष क्षेरमा लगानी बढाआनेछ। ङ्झबजुली, ङ्झसँचाआ, सड़क, कृङ्जष बजार, शीत भण्डार,
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गोदाम घर, जचस्यान केन्द्र, सं कलन केन्द्र जस्ता भौङ्झतक पूिाणधारको ङ्झनमाणण गदै

कृङ्जष

ईत्पादकत्ि िृजद्ध गनण अिश्यक स्रोत-साधन र सामग्रीहरूको ईपलब्धतालाइ सुङ्झनजश्चत्
गङ्चरनेछ। कृङ्जष क्षेरमै स्िदे शमै रोजगारी सृजना गरी, िैदेजशक रोजगारमा जान चाहने

युिाहरूलाइ कृङ्जष क्षेरमै रोजगारीमा लगाआनेछ। कृङ्जष क्षेरमा ऊण, ङ्झबमा, ङ्झनिृजत्तभरण
अङ्छदको व्यिस्था गरे र कृङ्जष क्षेरलाइ अकषणक र सुरजक्षत बनाआनेछ।

खाद्य सुरक्षा र पोषण
झन्डै ८% जनसं ख्याले दै ङ्झनक ङ्झनधाणङ्चरत क्यालोरीको न्यूनतम मारा पाआनराखेको ितणमान
जस्थङ्झतमा सुधार ल्याईन खाद्य सुरक्षाका दृजरर्टले जोजखममा रहे का समूह र क्षेरको पङ्जहचान
गरी खाद्य ईपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्य ईपयोग र जस्थरतामा सुधार ल्याआनेछ।

ङ्झसँचाआ
नेपालमा रहेको २६ लाख ४१ हजार हेक्र्टर कृङ्जष योग्य भूङ्झम मध्ये २२ लाख ६५

हजार हेक्र्टर ङ्झसँचाआयोग्य छ, जस मध्ये अङ्झथक
ण िषण ०७४/०७५ सम्ममा १४ लाख

७३ हजार हेक्र्टरमा ङ्झसँचाआको लाङ्झग पूिाणधार ङ्जिकास भएको छ। ङ्झसँचाआको दीघणकालीन्
समाधानका लाङ्झग ऄन्तरनङ्छदय तथा ऄन्तरजलाशय ङ्झसँचाआ योजनाहरू ल्याईँदै, परम्परागत
बाली तथा खेती गने तरीकामा अमूल पङ्चरितणन गरी कम पानीले पुग्ने खालको अधुङ्झनक

खेतीको ङ्जिकास गदै , सतह र भूङ्झमगत ङ्झसँचाआ प्रणाली बीच समन्िय कायम गदै , तथा

पानीको स्रोतमा ह्रास अईन नङ्छदन ईपयुि कदमहरू चाल्दै ङ्झसँचाआ सम्बन्धी दीघणकालीन्
नीङ्झत ङ्झलआनेछ।

भूङ्झम व्यिस्था
नेपालमा केही ङ्झसङ्झमत िगणले सै कडौं हजारौं ङ्झबघा जमीनमाङ्झथ ऄझै कब्जा जमाएका छन्।
िास योग्य ऐलानी जग्गाको िू लो ङ्जहस्सा सरकारी लेखाजोखा बाङ्जहर छ। तैपङ्झन अङ्छदिासी
जनजाङ्झत,

दङ्झलत,

मुजस्लम,

कमै या,

कमलरी,

हङ्झलया

र

सुकुम्बासी

लगायतका

समुदायहरूको िू लो ङ्जहस्सा ऄझै भूङ्झमबार्ट बं जचत रहेको छ। अङ्छदिासी भूङ्झमपुर रहे को

मुसहर समुदायमा ७९% जनतासँग कुनै भूङ्झम नै छै न। त्यस्तै ४०% मुजस्लम र करीब
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४५% मधेशी दङ्झलत समुदायसँग पङ्झन कुनै भूङ्झम छै न। भूङ्झममाङ्झथ सबै नागङ्चरकको
समन्याङ्जयक पहुँच स्थाङ्जपत गने, मुि कमैया, कमलरी, हङ्झलया, दङ्झलत, सुकुम्बासी,

अङ्छदिासी जनजाङ्झत र भूङ्झमहीनलाइ भूङ्झम ईपलब्ध गराईने, भूङ्झममा ऄव्यिजस्थत बसोबास
रोक्ने, कृङ्जषयोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, जग्गा बाँझो राख्ने प्रिृजत्तको ऄन्त्य गने तथा
प्लङ्जर्टंग र माङ्जफयाकरण ऄन्त्य गने नीङ्झत ङ्झलनुका साथै भूङ्झमको प्रभािकारी ईपयोगको
लाङ्झग सामुदाङ्जयक चकलाबं द ईपभोगको मान्यतालाइ ऄगाडी बढाआनेछ। सामुदाङ्जयक
चकलाबं द खेतीको प्रयोग गदै भूङ्झमको ईपभोगलाइ प्रभािकारी बनाआनेछ।

जलस्रोत
जलङ्जिद्युत, ङ्झसँचाआ, खानेपानी र पारिहन समेतमा ईपयोग हुन सक्ने जलस्रोतको
समन्ियात्मक ङ्जिकास,

बहुअयाङ्झमक तथा समन्याङ्जयक ईपयोगलाइ प्रबद्धणन गदै अङ्झथक
ण ,

सामाजजक र िातािरणीय क्षेरको ईङ्ङङ्झत गङ्चरनेछ। जलाधारबार्ट ङ्झनजम्तन सक्ने ङ्जिपद् र
हुन सक्ने अङ्झथक
ण
र सामाजजक क्षङ्झतलाइ न्यूनीकरणका लाङ्झग जलाधार व्यिस्थापनका
लाङ्झग दीघणकालीन् दीगो पहल गङ्चरनेछ।

िन, जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता तथा जलाधार
नेपालको कुल भूभागको करीब ४५% िनले ओगर्टे को छ। िन, जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता र
जलाधारको सं रक्षण, पुनस्थाणपन र दीगो ईपयोग गदै त्यसबार्ट प्राप्त लाभको समतामूलक
ङ्जितरण गने तथा यसमा अधाङ्चरत पयणर्टन, कृङ्जष, पशुपालन र ईद्योगहरूको दीगो
व्यिस्थापन गने नीङ्झत ङ्झलआनेछ।

ईद्योग, िाजणज्य, अपूङ्झतण र पयणर्टन
अङ्झथक
ण
िषण ०७४/७५ मा कुल ग्राहस्थ ईत्पादनमा ईद्योगको योगदान १४% र
ईत्पादनमूलक क्षेरको योगदान ५.४% रहे को छ, भने कुल राजरिय रोजगारीमा यसको

केिल ८.१% योगदान रहे को छ। तसथण अङ्झथक
ण
िृजद्ध र रोजगारीको लाङ्झग तीव्र
औद्योङ्झगकीकरण ऄपङ्चरहायण जस्तै छ। औद्योङ्झगक क्षेरमा स्िदे शी कच्चा पदाथणमा अधाङ्चरत

रोजगारमूलक औद्योङ्झगक ङ्जिकास गदै कुल ग्राहस्थ ईत्पादनमा औद्योङ्झगक क्षेरको योगदान
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बढाईने, सामुदाङ्जयक साझेदारीलाइ प्राथङ्झमकतामा राखेर ईद्योग पङ्चरचालन गने , िू ला
ईद्योगको लाङ्झग लगानी मैरी िातािरण ङ्झसजणना गरी स्िदे शी र ङ्जिदे शी लगानी बढाईने
नीङ्झत ङ्झलआनेछ। अङ्झथक
ण समृजद्धका लाङ्झग अयात कम गदै ङ्झनयाणत प्रबद्धणन गने र व्यापार
सन्तुलन गने नीङ्झत ङ्झलआनेछ। खाद्याङ्ङ, तरकारी, दै ङ्झनक ईपभोगका िस्तुहरू तथा बढी
लाभ हुने ङ्झनयाणतजन्य िस्तु र सेिाको ईत्पादनमा िृजद्ध गङ्चरनेछ। द्रतु मागण, रे लिे ढु िानी
सेिा, जल यातायात सङ्जहतको पूिाणधार तैयार गदै अन्तङ्चरक तथा ऄन्तराणजरिय व्यापार

लागत कम गङ्चरनेछ। दै ङ्झनक ईपभोग्य िस्तु र औषधी सङ्जहतका ऄत्यािश्यक िस्तु तथा

ु भता सुङ्झनजश्चत गङ्चरनेछ। बजार प्रणालीलाइ स्िच्छ, प्रङ्झतस्पधॉ
सेिालाइ दे शव्यापी सिणसल
र ईपभोिाप्रङ्झत जजम्मेबार बनाआनेछ। ऄथणतन्रमा पयणर्टन क्षेरको योगदान िृजद्ध गनण
पयणर्टकीय िाईँहरूको स्थापना, सं रक्षण र प्रिद्धणन गदै ङ्जिश्ि पयणर्टन बजारमा ऄग्रणी
स्थानमा

पुग्ने

प्रयास

गङ्चरनेछ

र

पयणर्टनबार्ट

प्राप्त

लाभलाइ

समतामूलक

रुपले

जनस्तरसम्म पुर्याआनेछ।

पूिाणधार क्षेर
उजाणः जलङ्जिद्युत र िैकजल्पक उजाण
नेपाललाइ जलस्रोतको धनी

र ८४,००० मेगािार्ट जलङ्जिद्युत ईत्पादन क्षमता भएको

भङ्झनए तापङ्झन ०७४/७५ सम्ममा केिल १०२० मेगािार्ट ईत्पादन भआरहे को, ङ्जिदे शबार्ट

ङ्झबजुली अयात गनुप
ण ङ्चररहे को, ऄझै पङ्झन चाहेजङ्झत ङ्जिद्युत अपूतॉ गनण नसङ्जकरहेको, र केिल
७०% जनताको पहुँच ङ्जिद्युत ङ्झग्रडमा रहेको तीतो यथाथण हामी कहाँ छ। ङ्जिकासको

सूचक रहे को प्रङ्झत व्यजि ङ्जिद्युत खपत केिल १९८ ङ्जकलोिार्ट घंर्टा रहेको छ, जबङ्जक
ु
भारतको करीब ११०० ङ्जकलोिार्ट घंर्टा र सं यि
रारि ऄमेङ्चरकाको करीब १२,०००
ङ्जकलोिार्ट घंर्टा रहे को छ।
जस्ता

िैकजल्पक

उजाणका

यसथण जलङ्जिद्युतको तीव्र ईत्पादन गनुक
ण ा साथै
स्रोतहरूलाइ

प्राथङ्झमकता

ङ्छदआनेछ।

सोलार पािर

नेपालमा

ईत्पादनको खचण लगानी ५ ङ्झमङ्झलयन ऄमेङ्चरकी डलर प्रङ्झत मेगािार्ट

जलङ्जिद्युत
(जस्तै ७०

मेगािार्टको मध्य-मसाणङ्दी जलङ्जिद्युत अयोजनामा) छ भने सोलार पािर ५ गुणा सस्तो १
ङ्झमङ्झलयन ऄमेङ्चरकी डलर प्रङ्झत मेगािार्टको दरमा ईत्पादन गनण सङ्जकन्छ। भारतको
तङ्झमलनाडुमा १० िगण ङ्जकलोमीर्टरको भूङ्झममा ङ्झनमाणण गङ्चरएको ६४८ मेगािार्टको कमुिी
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सोलार पािरप्लान्र्ट ङ्जिश्िकै िू लो हो जसको लागत मार ६७९ ङ्झमङ्झलयन ऄमेङ्चरकी डलर
रहेको छ। हाल नेपालमा िैकजल्पक उजाणको स्रोतबार्ट केिल ५५ मेगािार्ट ईत्पादन भइ
३६ लाख घरधू री लाभाजन्ित भआरहे का छन् भने करीब ३० हजार जनालाइ रोजगारी

यसले ङ्छदएको छ। यसथण भरपदो ङ्जिद्युत उजाण सुलभ रुपमा सबै घरपङ्चरिार तथा
ईत्पादनशील क्षेरमा पुर्याईने र उजाण ङ्झनयाणत व्यापारका लाङ्झग ऄग्रसर रहने नीङ्झत
ङ्झलआनेछ।

यातायात पूिाणधार
दे शको अङ्झथक
ण सामाजजक ङ्जिकास, व्यापार, व्यिसाय, पयणर्टन र सेिालाइ सहजीकरण गनण
तथा सिणसाधारणलाइ ङ्झनिाणध रुपमा पहुँच प्रदान गनणका लाङ्झग सडक सञ्जाल ङ्जिस्तार
गनुक
ण ा साथै हिाइ यातायात, रे लिे तथा जल यातायात समेतको पूिाणधार ङ्जिकास
गङ्चरनेछ। रणनीङ्झतक महत्त्िका सड़क सञ्जाल, पूि-ण पजश्चम लोकमागण, हुलाकी राजमागण,
प्रादे जशक राजधानी जोडने लोकमागण र पूि-ण पजश्चम रे लिेका साथै ऄन्तरदे शीय रे लिे र
व्यिसाङ्जयक जल यातायातलाइ प्राथङ्झमकताको रुपमा ङ्जिकास गङ्चरनेछ। जनकपुर, लुजम्बनी,
पोखरा

जस्ता

ऄन्तराणजरिय

पयणर्टकीय महत्त्िको

रुपमा

रहेका

िाईँहरूमा

ङ्झनयङ्झमत

ऄन्तराणजरिय ईडान रहने गरी सो ङ्झनकर्टको िाईँमा ऄन्तराणजरिय ङ्जिमानस्थल दीगो रुपमा
सं चालनमा ल्याआनेछ।

सूचना तथा सञ्चार प्रङ्जिङ्झध
सूचना तथा सञ्चार प्रङ्जिङ्झधको पहुँच र तत् सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमताको ङ्जिकासलाइ

जन-जन सम्म पुर्याइ हरे क कायणमा सो प्रङ्जिङ्झधको सदुपयोग बढाईने, आ-गिनेन्सको लाङ्झग
हरे क तहलाइ सक्षम बनाईने, तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध ईद्योगलाइ व्यिजस्थत बनाइ भारी
सं ख्यामा रोजगारी ङ्झसजणना गने नीङ्झत ङ्झलआनेछ।
स्थानीय पूिाणधार
अङ्झथक
ण
सामाजजक रुपान्तरणका लाङ्झग ग्रामीण ऄथणतन्र र सामाजजक ङ्जिकासमा सघाई
पुग्ने गरी स्थानीय पूिाणधारहरूको ङ्जिकास प्राथङ्झमकताका साथ गङ्चरनेछ।
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ङ्जिज्ञान तथा प्रङ्जिङ्झध
समाजमा िैज्ञाङ्झनक सं स्कार र सोचको ङ्जिकास गदै तथा ङ्जिज्ञानको जशक्षालाइ व्यिहाङ्चर क
बनाईँदै, निीतम् प्रङ्जिङ्झधहरूलाइ ईत्पादन िृजद्ध, औद्योङ्झगक ङ्जिकास र सेिा प्रिाहमा प्रयोग
गङ्चरँदै जानेछ।

III. सामाजजक नीङ्झत
जनसं ख्या तथा बसाआँसराआ
नेपालमा अन्तङ्चरक बसाआँसराआ ईच्च र जनसं ख्याको ङ्जितरणमा ऄसमानता छ। कृङ्जषयोग्य
भूङ्झममा जनसं ख्याको बसाआँसराआले कृङ्जष तथा गैर-कृङ्जष क्षेरको ईत्पादनमा नकारात्मक
ऄसर परे को छ। शहरीकरण ऄव्यिजस्थत र ऄस्तव्यस्त छ।तसथण यसका प्रत्युत्पादक
प्रभािहरू कम गनण जनसं ख्या तथा बसाआँसराआको ईजचत व्यिस्थापन गने खालको नीङ्झत
ऄिलम्बन गङ्चरनेछ।
जशक्षा
दे शमा ङ्जिङ्झभङ्ङ कारणले गदाण ऄझै पङ्झन जशक्षा सबैको पहुँचभन्दा बाङ्जहर रहनुका साथै यो
परम्परागत जीणण प्रणालीमा अधाङ्चरत रहे को छ। नेपालमा ५ िषण माङ्झथका ईमेरको
साक्षरता दर ६५.९% रहेको छ। ऄझै पङ्झन २८.२% (१९.५% पुरुष र ३६.२%
मङ्जहला) बच्चाहरू कङ्जहले पङ्झन ङ्जिद्यालय जाँदैनन्। त्यस्तै ११.९% शहरी क्षेरका
बच्चाहरू र २४.१% ग्रामीण क्षेरका बच्चाहरू कङ्जहले ङ्जिद्यालय जाँदैनन्। तसथण जशक्षा
क्षेरमा ङ्झनम्न सुधारहरू ल्याआनेछ।


दै ङ्झनक भोजन, छारािास, अिागमन सुङ्जिधा, साआङ्जकल, शैजक्षक सामग्री, पोशाक

अङ्छद ङ्छदँदै ङ्जिशेष कायणक्रमहरू ल्याइ ङ्जिद्यालय जान नसकेका सबै बच्चाहरूको
ङ्जिद्यालय भनाण सुङ्झनजश्चत गङ्चरनेछ। जशक्षा क्षेरमा दीगो ङ्जिकास लक्ष्य हाङ्झसल गने
गरी कायणक्रमहरू ल्याआनेछ।
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छोरीलाइ र ग्रामीण क्षेरका बच्चाहरूलाइ पढाईन प्रोत्साङ्जहत गने खालका
कायणक्रमहरू ल्याआनेछ। ङ्झतनीहरूलाइ ईच्च शैजक्षक स्तर सम्मै जशक्षा हाङ्झसल
गनण प्रोत्साङ्जहत गने खालका कायणक्रमहरू ल्याआनेछ।



शैजक्षक क्षेरलाइ राजनैङ्झतक हस्तक्षेपबार्ट मुि राखी, ङ्जिद्यालयलाइ शाजन्त क्षेर
घोषणा गदै , बं द-हडताल सङ्जहतका गङ्झतङ्जिङ्झधहरूबार्ट ङ्जिद्यालय तथा शैजक्षक
सं स्थाहरूलाइ र्टाढा राजखनेछ।



बच्चाहरूलाइ जशक्षा ङ्छदइ ऄसल र सक्षम नागङ्चरक बनाएर दे शलाइ योगदान

ङ्छदआरहे का जशक्षकहरूको मनोबल िृजद्ध गनण र जशक्षण पेशालाइ अकषणक बनाइ
“बेस्र्ट एंड ब्राआर्टे स्र्ट”लाइ यस पेशामा ताङ्ङ जशक्षकहरूको तलब समान स्तरको

ऄरू सरकारी कमणचारी भन्दा २०% बढी बनाईँदै ऄन्य अकषणक सुङ्जिधा र
ऄङ्झधकारहरू पङ्झन प्रदान गङ्चरनेछ।


राजरिय जशक्षाबार्ट ऄन्तरराजरिय स्तरको दक्ष जनशजि ईत्पादन गनण तथा
सरकारी र ङ्झनजी क्षेरको जशक्षामा रहेको ङ्जिषमता हर्टाईन सम्पूणण जशक्षाको
माध्यम ऄं ग्रज
े ी बनाईँदै मातृभाषा तथा सरकारी र प्रशासङ्झनक कामकाजको भाषा
सङ्जहतका भाषाहरूलाइ ङ्जिषयगत रुपमा पढाईने प्रभािकारी व्यिस्था गङ्चरनेछ।



+2 सम्मको सम्पूणण जशक्षा ङ्झनःशुल्क हुनेछ। ईच्च ऄध्ययन गनण चाहनेहरूको
लाङ्झग पङ्झन न्यूनतम शुल्कमा जशक्षा अजणन गने ङ्जिकल्प सदै ि ईपलब्ध हुने
सुङ्झनजश्चतता गङ्चरनेछ।



हरे क व्यजि अङ्झथक
ण रुपले अत्मङ्झनभणर हुन सक्ने तथा राजरिय ऄथणतन्र र राज्य
सं चालनमा योगदान ङ्छदन सक्ने खालको ईपयुि पङ्चरमाजजणत जशक्षा प्रणाली लागू
गङ्चरनेछ। व्यिसाङ्जयक, प्राङ्जिङ्झधक तथा व्यिहाङ्चरक जीिनमा ईपयोगी

हुने

जशक्षालाइ ङ्जिशेष जोड़ ङ्छदआनेछ।


राजरिय बजेर्टबार्ट जशक्षाको लाङ्झग ईपयुि मारामा प्राथङ्झमकताका साथ लगानी
छु ट्टयाईन लगाइ अिश्यक शैजक्षक पूिाणधार र भौङ्झतक सं रचनाहरूको ङ्झनमाणण
गनुक
ण ा साथै अधुङ्झनक जशक्षण सामग्री र व्यिहाङ्चरक जशक्षालाइ बढािा ङ्छदने
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जशक्षण-कक्ष र प्रयोगशालाहरूको ङ्झनमाणण अधारभूत स्तरदे जख नै गङ्चरनेछ। हरे क
ङ्जिद्यालयमा

सुरजक्षत

भिन,

फङ्झनच
ण र,

ङ्झबजली,

फोन/फ्याक्स/आन्र्टरनेर्ट,

पुस्तकालय, हरे क कक्षाकोिामा प्रोजेक्र्टर सङ्जहतका शैजक्षक सामग्री, ऄङ्झडर्टोङ्चरयम,
प्रयोगशाला, शौचालय, खानेपानी, क्यान्र्टीन, छारािास, प्ले ग्राईन्ड, खेलकुद

सामग्री अङ्छदको व्यिस्था गङ्चरनेछ। हरे क ङ्जिद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार
प्रङ्जिङ्झधको प्रयोग ऄङ्झनिायण गङ्चरनुका साथै आ-लाआब्रे रीको स्थापना गरी ट्याबलेर्ट,
ल्यापर्टप, ङ्जिङ्झडयो कन्फेरे न्स अङ्छदको प्रयोग गरी जशक्षा हाङ्झसल गने िातािरण
बनाआनेछ।


ईच्च जशक्षामा मौङ्झलक ऄनुसन्धानलाइ ङ्जिशेष महत्त्ि ङ्छदइ दे शमा प्रयोग हुन
सक्ने र दे शलाइ फाआदा गने खालका शोध कायणहरूलाइ मूल ङ्जिषयको रुपमा
ङ्झलइ जशक्षा हाङ्झसल गने गराईने िातािरण बनाआनेछ।



सरकारी जशक्षामा रहेको स्थू लता र

ङ्झनजी क्षेरमा रहेको ऄत्यङ्झधक नाफामूलक

व्यिसाङ्जयकतालाइ ऄन्त गदै सरकारी क्षेरमा लगानी िृजद्ध गदै तथा ङ्झनजी क्षेरमा
ङ्झनयमन गदै दुआर्टै क्षेरमा समान अकषणण र जशक्षाको ऄिसर प्राप्त हुने गरी
सुधारका नीङ्झतहरू ल्याआनेछ।


खुला ङ्जिश्िङ्जिद्यालयलाइ प्रभािकारी ढं गले सञ्चालनमा ल्याईनुका साथै यसको

ङ्जिषयमा ईजचत प्रचार-प्रसार गरी सबै क्षेरका जनताको लाङ्झग सहज ढं गमा पहुँच
हुने गरी यसको ङ्जिस्तार गङ्चरनेछ। खुला ङ्जिश्िङ्जिद्यालयमा जशक्षाको सर्टीक

मापदण्ड स्थाङ्जपत गरी त्यसबार्ट जशक्षा अजणन गरे काहरूले समान मान्यता पाईने
र रोजगारीका ऄिसरहरूमा ङ्झतनीहरूलाइ कम प्राथङ्झमकतामा राख्ने िा िंजचत गने
गरी ङ्जिभेद नगङ्चरने खालको िातािरण बनाआनेछ।


जनकपुर र लुजम्बनी अस्था र ज्ञानको केन्द्रको रुपमा परापूिक
ण ाल दे जख नै

जचरपङ्चरजचत रहेको हुँदा त्यहाँ नाम मारको ङ्जिश्िङ्जिद्यालयहरू नभइ ङ्जिश्िका
ङ्जिङ्झभङ्ङ दे शबार्ट ङ्जिद्याथॉ र ऄनुसन्धानकत्ताणहरू अएर पढने र शोधकायण गने
ऄन्तराणजरिय स्तरको ङ्जिश्िङ्जिद्यालय सं चालनमा ल्याआनेछ।त्यसको लाङ्झग सो
क्षेरमा ऄन्तरराजरिय हिाइऄड्डा ङ्झनयङ्झमत सं चालनमा ल्याइ दे श ङ्जिदे शका ङ्जिद्याथॉ
र शोधकताणहरू अएर बस्ने स्तरको भौङ्झतक पूिाणधारहरू बनाईने तथा ङ्जिश्िका
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ऄन्य

प्रख्यात

ङ्जिश्िङ्जिद्यालयहरूसँग

सहकायण

गरे र

शैजक्षक

कायणक्रमहरू

सं चालनमा ल्याआनेछ। जनकपुर र लुजम्बनीलाइ पुरातनकाल झैं पुनः“एजुकेशन
हब” िा ज्ञानको केन्द्रको रुपमा स्थाङ्जपत गङ्चरनेछ।

स्िास््य
सबै तहमा सबल स्िास््य प्रणालीको ङ्जिकास र ङ्जिस्तार गदै जनस्तरमा गुणस्तरीय
स्िास््य सेिाको पहुँच सुङ्झनजश्चत गङ्चरनेछ। स्िास््य क्षेरलाइ क्रमशः पूणत
ण ः राजरियकरण

गदै “यू ङ्झनिसणल हेल्थ केयर”को ऄिधारणालाइ लागू गने नीङ्झत हुनेछ। सुत्केरी, बच्चा,
ऄपाङ्ग, ऄशि र िृद्धहरूको खानपान र हेरचाहको लाङ्झग राजरिय नीङ्झत ल्याइ लागू

ु भ ईपलब्धता
गङ्चरनेछ। खानेपानी र सरसफाइ सेिाको पयाणप्त, सुरजक्षत र सिणसल
गराआनेछ।

युिा ङ्जिकास
युिामा दक्षता र क्षमताको िृजद्ध गदै ईनीहरूलाइ ईद्यमशील, रोजगारमूलक, अत्मङ्झनभणर,

स्िाबलम्बी र चङ्चररिान् बनाईँदै शासकीय प्रङ्जक्रया र सामाजजक, अङ्झथक
ण तथा सांस्कृङ्झतक
रुपान्तरणमा साथणक सहभागी गराआनेछ।

लैं ङ्झगक समानता तथा मङ्जहला सशजिकरण
२०६८ सालको जनसं ख्या ऄनुसार पुरुष र मङ्जहलाको साक्षरता दर क्रमशः ७५.६% र
५७.७% छ भने, श्रमशजि सहभाङ्झगता दर क्रमशः ५३.८% र २६.३%, बेरोजगारी
क्रमशः १०.३% र १३.१% रहेको छ। सम्पजत्तमा स्िाङ्झमत्ि पुगेको मङ्जहला २६%
रहेको छ। मङ्जहलाहरूको स्िास््य, जशक्षा, रोजगारी, सम्पजत्तमा स्िाङ्झमत्ि सङ्जहतका

राजनैङ्झतक ऄङ्झधकारहरू ऄङ्झभिृजद्ध गने , स्रोत, साधन र ऄिसरमा समान तथा ऄथणपूणण
सहभाङ्झगता सुङ्झनजश्चत गने, मङ्जहला ङ्जिरुद्ध हुने सबै भेदभाि, ङ्जहंसा र शोषणको ऄं त गने
नीङ्झत ङ्झलइ मङ्जहला सशजिकरण गदै लैं ङ्झगक समानता कायम गङ्चरनेछ।
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ज्येरि नागङ्चरक तथा ऄपाङ्ता भएका व्यजिहरू
पाङ्चरिाङ्चरक, अङ्झथक
ण र कानूनी सं रक्षणको माध्यमबार्ट ज्येरि नागङ्चरकको हक-ऄङ्झधकारको

सं रक्षण र प्रिद्धणन गदै तथा अिश्यक सेिा-सुङ्जिधा ईपलब्ध गराईँदै ईनीहरूको ज्ञान,
सीप र ऄनुभिलाइ दे शको अङ्झथक
ण -सामाजजक रुपान्तरणमा प्रयोग गङ्चरनेछ। त्यस्तै सेिा
सुङ्जिधा, साधन र स्रोतमा फरक क्षमता भएका व्यजिको पहुँच स्थाङ्जपत गरी ईनीहरूको
अङ्झथक
ण
सामाजजक सशजिकरण गदै

सम्मानपूिक
ण
जीिनयापनको िातािरण ङ्झसजणना

गङ्चरनेछ।

खेलकुद
खेलकुदको ङ्जिकास र ङ्जिस्तार गरी स्िस्थ, सक्षम र ऄनुशाङ्झसत नागङ्चरक तयार पाने , सबै

क्षेरमा खेलकुदको मूल प्रिाहीकरण गने तथा खेलकुद क्षेरलाइ प्रङ्झतस्पधॉ र व्यिसाङ्जयक
बनाआने नीङ्झत ङ्झलआनेछ।

सामाजजक सुरक्षा तथा सं रक्षण
अङ्झथक
ण िषण ०७४/०७५ मा कुल बजेर्टको ११.३%

खाद्याङ्ङ, पोषण स्िास््य, जशक्षा,

कृङ्जष, श्रम र रोजगारीका कायणक्रमहरू सङ्जहतको सामाजजक सुरक्षा तथा सं रक्षणमा

खजचणएको छ। हरे क नागङ्चरकलाइ ऄङ्झनिायण रुपमा राज्यले “सामाजजक सुरक्षा नम्बर”
प्रदान गरी नागङ्चरकलाइ सिणव्यापी रुपमा सामाजजक सुरक्षा प्रणाली सँग जोङ्झडनेछ।
अङ्झथक
ण
सामाजजक िञ्चीकरण र जोजखममा परे का समुदायलाइ सामाजजक सुरक्षा र
सं रक्षण ईपलब्ध गराआनेछ।
गङ्चरबी ङ्झनिारण
अङ्झथक
ण
िषण ०७४/०७५ को ऄन्त्य सम्म गङ्चरबीको रे खा मुङ्झन रहे को जनसं ख्या
१८.७% र बहुअयाङ्झमक गरीबी २८.६% रहेको छ। गङ्चरबी ङ्झनिारणका लाङ्झग
िास्तङ्जिक गङ्चरबलाइ लजक्षत गरी ङ्जिङ्झभङ्ङ कायणक्रमहरू सं चालन गने, ङ्झतनीहरूलाइ राज्यको

स्रोत-साधनमा सहज पहुँच ङ्छदने, अधारभूत अिश्यकताका िस्तु तथा सेिामा गङ्चरबहरूको

पहुँच सुङ्झनजश्चत गने , ङ्जितरणमुखी भन्दा क्षमता ङ्जिकासलाइ प्राथङ्झमकता ङ्छदने, िैदेजशक
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रोजगारीबार्ट प्राप्त अङ्झथक
ण सामाजजक ङ्जिप्रेषणको ईपयोग ईत्पादनमूलक क्षेरमा लगाईने,
लगानीमैरी िातािरण बनाइ कृङ्जष, ईद्योग, सेिा तथा पयणर्टनमा रोजगारीको ङ्झसजणना गने
तथा कृङ्जष क्षेरलाइ अधुङ्झनकीकरण र व्यिसायीकरण गने नीङ्झत ङ्झलआनेछ।

श्रम तथा रोजगारी
अङ्झथक
ण
िषण ०७४/०७५ सम्ममा श्रम शजिको ३६.५% औपचाङ्चरक क्षेरमा सं लग्न
रहेको छ भने बेरोजगारी दर ११.४% रहेको छ। दै ङ्झनक कङ्चरब एक हजार युिा
ङ्जिदे जशने गरे को छ भने ङ्जिप्रेषण अय कुल ग्राहस्थ ईत्पादनको २५.१% रहेको छ जुन
ङ्जिश्िकै ईच्च मध्येको एक हो। बेरोजगारीको समस्या समाधान गनण श्रम प्रङ्झतको सम्मान

बढाईँदै, श्रम, सीप र ईत्पादनबीच तादात्म्य कायम गदै रोजगारीमूलक लगानी र
ईद्योगलाइ प्रोत्साहन ङ्छदने, िैदेजशक रोजगारीबार्ट प्राप्त अङ्झथक
ण
सामाजजक ङ्जिप्रेषणलाइ

रोजगारी ङ्झसजणना गने कायणमा लगाईने तथा ईद्यमशीलताको ङ्जिकास गदै स्िरोजगार
प्रबद्धणनका कायणक्रमहरूमाङ्झथ जोड ङ्छदने नीङ्झत रहनेछ।

मानि सं शाधन ङ्जिकास
दे शमा रहे को १५ दे जख ४० िषणका ४०.३५% युिाहरूलाइ ितणमान् मानि सं शाधनको
ऄिस्थालाइ मूल्याङ्कन गदै

दे शलाइ अिश्यक तथा श्रमबजारको माग बमोजजमको

गुणस्तरीय व्यिसाङ्जयक प्राङ्जिङ्झधक जशक्षा र सीपमूलक ताङ्झलम ङ्छदएर दक्ष जनशजिमा
पङ्चरणत गने नीङ्झत रहनेछ।

ऄनुसन्धान तथा ङ्जिकास
दे श ङ्झभर मौङ्झलक र ईपयोगी ऄनुसन्धान तथा ङ्जिकासलाइ प्रोत्साहन ङ्छदएर त्यसलाइ
दे शको अङ्झथक
ण तथा सामाजजक ङ्जिकासमा लगाआने नीङ्झत रहनेछ।
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IV. सांस्कृङ्झतक नीङ्झत

सबै समुदायको भाषा, सं स्कृङ्झत, परम्परा र सम्पदाहरूलाइ समान सम्मान ङ्छदने तथा
सं रक्षण र प्रबधणन गने नीङ्झत हुनेछ। ङ्जिङ्झभङ्ङ समुदायको जचनारी झल्काईने गरी
सामुदाङ्जयक सम्पदाहरूको सं रक्षणको लाङ्झग सामुदाङ्जयक सं ग्रहालयहरूको ङ्झनमाणण
गङ्चरनेछ। दे श भङ्चरका ऐङ्झतहाङ्झसक सम्पदाहरूको सं रक्षण गने र त्यसलाइ अन्तङ्चरक
तथा बाह्य पयणर्टनलाइ बढािा ङ्छदने गरी प्रबद्धणन गङ्चरनेछ। ङ्जिङ्झभङ्ङ समुदायका स्ररर्टा
र ईनका सृजनाहरूलाइ राज्यको तफणबार्ट सं रक्षण गने नीङ्झत हुनेछ। ङ्जिरार्टनगर

क्षेरको महाभारतकालीन् सभ्यता, जनकपुर क्षेरको ङ्जिदे ह सभ्यता, ङ्झसमरौनगढ
क्षेरको मध्यकालीन् सभ्यता, लुजम्बनी क्षेरको बौद्धकालीन् सभ्यता तथा कािमाडौं
ईपत्यकाका ऄनेकौं सभ्यताहरूको दे न सङ्जहतलाइ ङ्जिशेष महत्त्िका साथ सं रक्षण र
जगेणाण गङ्चरनेछ।

V.

िातािरणीय नीङ्झत
नेपालको कमजोर भौगङ्झभक
ण
तथा भू-धरातलीय बनोर्ट, मौसमी ङ्जिषमता, जलिायु
पङ्चरितणन, ऄव्यिजस्थत पूिाणधार ङ्जिकास तथा ऄसं िदे नशील ङ्जिकास ङ्झनमाणण कायण
सङ्जहतको कारणले नेपाल ङ्जिङ्झभङ्ङ प्राकृङ्झतक तथा गैर-प्राकृङ्झतक ङ्जिपद्को ऄत्यङ्झधक
जोजखममा रहे को छ।बाढी पङ्जहरो, हािाहुरी, भूकम्प र अगजनी जस्ता घर्टनाहरू िषै

भङ्चर क्षङ्झत पुर्याआरहे को हुन्छ। प्राकृङ्झतक तथा गैरप्राकृङ्झतक ङ्जिपद्को जोजखम

न्यूनीकरण गनण पूिस
ण ूचना, तयारी, ईद्धार, राहत एिम् पुनस्थाणपना गने नीङ्झत
ऄिलम्बन गदै सोही ऄनुसारको कायण-योजना बनाआनेछ। भौगङ्झभक
ण
रुपमा सार्है

कमजोर रहेको च ुङ्चरया पिणत श्रं ृखलामा जनसांजख्यकी चाप र गङ्झतङ्जिधी बढ्दै गरे कोले

तथा च ुङ्चरया क्षेरको िन तथा पयाणिरण माङ्झसएर त्यसको प्रङ्झतकूल प्रभाि ङ्जिकराल

हुँदै गरे कोले च ुङ्चरया क्षेरलाइ मानिरङ्जहत सं रजक्षत क्षेर घोषणा गरी सं रक्षण
गङ्चरनेछ। त्यस्तै प्रदूषण ङ्झनयन्रण, फोहरमैला व्यिस्थापन र हङ्चरयाली प्रिद्धणन गरी
स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बाँच्न पाईने ऄङ्झधकारको सुङ्झनजश्चतता गङ्चरनेछ।
त्यसको लाङ्झग एकीकृत र योजनाबद्ध ङ्जिकास माङ्झथ जोड़ ङ्छदने, जनसं ख्याको चापलाइ

ङ्झनयन्रण गदै ऄव्यिजस्थत अप्रिासन र शहरीकरण माङ्झथ ङ्झनयन्रण गने , पूिाणधार
ङ्जिकास र िातािरण बीचको सन्तुलन कायम गने जस्ता नीङ्झत ऄिलम्बन गङ्चरनेछ।
जलिायु पङ्चरितणनको प्रङ्झतकूल प्रभािलाइ पेङ्चरस सम्झौता ऄनुरुप न्यूनीकरण गदै
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ऄनुकूलन क्षमताको ऄङ्झभिृजद्ध गङ्चरनेछ। जल, मौसम तथा जलिायुको क्षेरमा भरपदो
ु ान तथा पूिस
सेिाको ङ्जिकास गरी त्यसबार्ट हुने प्रकोपको पूिाणनम
ण ूचनाको प्रिाहबार्ट
नागङ्चरकको जीईधनको सुरक्षा गनुक
ण ा साथै ईद्धार, राहत तथा ङ्जिपद् व्यिस्थापनलाइ
प्रभािकारी बनाआनेछ।
VI. राजरिय सुरक्षा नीङ्झत
नेपालको

राजरिय

सुरक्षालाइ

लोकतन्रीकरण,

समानुपाङ्झतक

समािेशीकरण

र

व्यिसाङ्जयकीकरण गदै जनता प्रङ्झत जजम्मेबार बनाआनेछ। अणङ्जिक हङ्झथयार सङ्जहतको
ऄत्याधुङ्झनक तरीकाले युद्ध हुने युगमा सेनाको सं ख्या बढाईनु खासै ऄथण नराख्ने हुँदा

सम्पूणण नागङ्चरकले एक िषण सै ङ्झनक ताङ्झलम ऄङ्झनिायण ङ्झलने र सेिा ङ्छदने प्रािधान ल्याइ
राजरिय सुरक्षा सम्पूणण नागङ्चरकको जजम्मेबारी भएको मान्यताको ङ्जिकास गङ्चरनेछ।
नेपाल

प्रहरी

र

सशस्र

प्रहरी

बललाइ

पङ्झन

लोकतन्रीकरण,

समानुपाङ्झतक

समािेशीकरण र व्यिसाङ्जयकीकरण गदै तथा शाजन्त-सुरक्षा र ऄमनचै न कायम गनण
अधुङ्झनक प्रङ्जिधीको प्रयोग गदै सुरक्षा ङ्झनकायहरूको अधुङ्झनकीकरण गङ्चरनेछ।
VII. िैदेजशक नीङ्झत

ङ्जिश्ि भङ्चरका दे शहरूसँग शाजन्तपूणण सहऄजस्तत्ि, ऄसं लग्नता र पञ्चशीलको ङ्झसद्धान्त

ऄनुरुप कुर्टनैङ्झतक सम्बन्ध स्थाङ्जपत गङ्चरनेछ। कुनै पङ्झन ङ्जकङ्झसमको प्रत्यक्ष िा
ऄप्रत्यक्ष साम्राज्यिाद र ईपङ्झनिेशिादलाइ रोक्ने नीङ्झत हुनेछ। दे शको भूङ्झम, जनता
र साधन-स्रोतलाइ िैदेजशक चलखेलको मै दान बङ्ङबार्ट रोङ्जकनेछ। दे शको जनताको

ङ्जहत पङ्जहलो प्राथङ्झमकतामा राख्दै ऄरु दे शहरूसँग व्यापार, लगानी, पयणर्टन, श्रम,
िातािरण, ङ्जिपद् व्यिस्थापन र ङ्जिज्ञान तथा प्रङ्जिङ्झध क्षेरमा सहकायण गने नीङ्झत
रहनेछ। अतं किाद, तस्करी,

कालोबजारी, भ्ररर्टाचार, मानि-बेचङ्झबखन तथा

ओसारपसार अङ्छद रोक्न ऄन्तराणजरिय जगतसँग दुरुस्त र प्रभािकारी समन्िय
गङ्चरनेछ।
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VIII.

प्राथङ्झमकताका कायणक्रमहरू
1. २० लाख रोजगारी ङ्झसजणना

दे शमा बेरोजगारीको समस्या ङ्झबकराल रुपमा रहेको छ। दे शका ४० लाख
भन्दा बढी होनहार युिाहरू अफ्नो घरपङ्चरिारबार्ट र्टाढा भइ ङ्जिदे जशन बाध्य

छन्। दे शमा साधन, स्रोत र सम्भािना हुँदाहुँदै पङ्झन यङ्झत भारी सं ख्यामा
युिाहरू ङ्जिदे जशनु दे शको लाङ्झग ङ्झनकै नै दुभाणग्यपूणण हो। यसले दीघणकालीन्
रुपमा दे श परङ्झनभणर मारै बनाईने होआन, पूरै समाज र पङ्चरिारको ङ्जिघर्टन

समेत गराआरहेको छ। िैदेजशक रोजगारमा गएकाहरूको ङ्छदनहुँ कैयन् लाश

बाकसमा बन्द भएर अआरहे का छन्। तसथण जनमत पार्टॊले दे श ङ्झभरै २०
लाख रोजगारी ङ्झसजणना गने लक्ष्यलाइ अफ्नो पङ्जहलो प्राथङ्झमकताको रुपमा
राखेको छ। त्यसको लाङ्झग भौङ्झतक पूिाणधारहरूको व्यापक ङ्झनमाणण दे जख
ङ्झलएर कृङ्जष क्राजन्त, तीव्र औद्योङ्झगकरण र सेिा क्षेरको व्यापक ङ्जिस्तार
माङ्झथ जोड ङ्छदँदै रोजगारी ङ्झसजणनाको िातािरण बनाआनेछ।
2. १ करोड़ िृक्षारोपन

च ुङ्चरया क्षेरमा भआरहेको िन-ङ्जिनाश र मरुभूङ्झमकरणलाइ रोक्नका लाङ्झग
सरोकारिालाहरूसँगको

सहकायणमा

१

करोड़

िृक्षारोपन

गने

लक्ष्य

राजखएको छ।
3. मानिरङ्जहत च ुङ्चरया र बसाआँसराआको व्यिस्थापन

च ुङ्चरया पिणत भौगङ्झभक
ण
रुपमा सार्है कमजोर रहे को श्रं ृखला हो। यसमा
ऄत्यङ्झधक जनसांजख्यकी चाप र गङ्झतङ्जिधी बढ्दै गदाण यस क्षेरको िन तथा

पयाणिरण माङ्झसएर त्यसको प्रङ्झतकूल प्रभाि ङ्जिकराल हुँदै गएको छ। तसथण
च ुङ्चरया क्षेरलाइ मानिरङ्जहत सं रजक्षत क्षेर घोषणा गरी सं रक्षण गङ्चरनेछ।

कृङ्जषयोग्य भूङ्झममा जनसं ख्याको बसाआँसराआले कृङ्जष तथा गैरकृङ्जष क्षेरको
ईत्पादनमा नकारात्मक ऄसर परे कोले जनसं ख्या तथा बसाआँसराआको
ईजचत व्यिस्थापन गने खालको नीङ्झत ऄिलम्बन गङ्चरनेछ।
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4. ILO 169 सङ्जहतको कायाणन्ियन

ु
सं यि
रारिसं घीय ङ्जिश्िव्यापी मानिऄङ्झधकार घोषणापर, सबै ङ्जकङ्झसमको
जातीय

भेदभाि

ईन्मूलन

सम्बन्धी

सं गिनको

महासं ङ्झध

१६९

ऄन्तराणजरिय

महासं ङ्झध,

अङ्छदिासी

ु
जनजाङ्झतको ऄङ्झधकार सम्बन्धी सं यि
रारिसं घीय घोषणापर र ऄन्तराणजरिय
श्रम

सङ्जहतका

ऄन्तराणजरिय

सं ङ्झधहरूको

कायाणन्ियन गदै जल, जमीन, जं गल र साधन-स्रोत माङ्झथ अङ्छदिासी
समुदायहरूको ऄग्राङ्झधकार कायम गनण जोड़ ङ्छदआनेछ।
5. नागङ्चरकताको स्थायी समाधान
नागङ्चरकताको ऄङ्झधकार मौङ्झलक ऄङ्झधकार भए तापङ्झन नागङ्चरकताको समस्या
लामो समय दे जख यथाित् रहे को हुँदा अिश्यक नीङ्झत, ङ्झनयम र ऐन ल्याइ

नागङ्चरकताको समस्यालाइ सधैं का लाङ्झग समाधान गने तफण पहल गङ्चरनेछ।
6. प्रत्यक्ष लोकतन्रको कायाणन्ियन
स्थानीय सरकार दे जख सं घीय सरकारको गिन, सं चालन, नीङ्झत ङ्झनधाणरण
तथा ङ्जिकासका महत्त्िपूणण पङ्चरयोजना ङ्झनधाणरणमा प्रत्यक्ष लोकतन्रको
ऄभ्यास प्राथङ्झमकताका साथ लागू गङ्चरनेछ। हरे क नागङ्चरकको लाङ्झग
“सामाजजक सुरक्षा नम्बर” र “बैं क खाता नम्बर” ईपलब्ध भए झैं

त्यहीसँग अबद्ध रहेको एईर्टा ङ्झनजश्चत अङ्झधकाङ्चरक मोबाआल नम्बर िा
ऄन्य ङ्जिशेष ङ्जिद्युतीय ईपकरण समेत ईपलब्ध गराइ सो माफणत् स्थानीय
पङ्चरयोजना र नीङ्झत ङ्झनधाणरणमा अफ्नो मत ङ्जिद्युतीय तरीकाले जुनसुकै बेला
पङ्झन ङ्छदन सक्ने गरी प्रत्यक्ष लोकतन्रको ऄभ्यास सुचारु गङ्चरनेछ।
स्िीजरलैं डमा एक लाख मतदाताले कुनै सं ङ्जिधान सं शोधनको ङ्जिषयमा
हस्ताक्षर सं कलन गरे पङ्झछ ईि सं शोधन जनमत-सं ग्रहमा लग्नु पने
व्यिस्था भए झैं नेपालको सं ङ्जिधान सं शोधनको लाङ्झग ५ लाख मतदाताको
हस्ताक्षर सं कलन गरे पङ्झछ सो प्रस्तािलाइ जनमत-सं ग्रहमा लग्नु पने
प्रािधानको व्यिस्था गङ्चरनेछ।
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7. राजरिय स्ियंसेिक कोर

राजरिय सुरक्षा सम्पूणण नागङ्चरकको जजम्मेबारी भएको मान्यताको ङ्जिकास गनण
तथा ऄनुशाङ्झसत,

सबल र जजम्मेबार नागङ्चरक बनाईने ईद्देश्यले दे शका

सम्पूणण नागङ्चरकले माध्यङ्झमक जशक्षा पङ्झछ एक िषण सै ङ्झनक/स्ियंसेिक
ताङ्झलम ऄङ्झनिायण ङ्झलने र तत् ऄनुसारको स्ियंसेिक सेिा ङ्छदने व्यिस्था
गङ्चरनेछ।
8. सामुदाङ्जयक स्िराज र अत्मङ्झनणणयको ऄङ्झधकार

जनचाहना बमोजजम प्रदे श र स्थानीय तहको सीमांकन सच्चाईँदै सामुदाङ्जयक
त्यसै गरी

ु
सं यि

१९६० ङ्छदसम्बर १४ मा पाङ्चरत गरे को ङ्झनणणय 1514 (XV),

ु
सं यि

स्िराजको

ऄभ्यासलाइ

कायाणन्ियनमा

रारिसं घको घोषणापरको धारा (१),
रारिसं घको साधारण सभाले

ल्याआनेछ।

ु
सं यि
रारिसं घको साधारण सभाले

१९६६ ङ्छदसम्बर १६ मा पाङ्चरत गरे को ङ्झनणणय

2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनुसार

समुदायको

अत्मङ्झनणणयको

ऄङ्झधकार स्थाङ्जपत गङ्चरनेछ।
9. समानुपाङ्झतक समािेशी र समतामूलक ङ्जिकास
दे शमा ङ्जिद्यमान रहेको रं गभेद, जातीय क्षेङ्झरय लैं ङ्झगक ऄसमानता, ङ्जिभेद र
ईत्पीडनहरू तथा ऄसमान ङ्जिकासको समस्यालाइ ङ्झनराकरण गनण राज्यका
हरे क तह र ङ्झनकायहरूमा समानुपाङ्झतक समािेशीको ङ्झसद्धान्त कडाइका साथ
लागू गनुक
ण ा साथै राज्यको साधन, स्रोत र ऄिसरहरूमा समतामूलक पहुँच
सुङ्झनजश्चत गङ्चरनेछ।
10. जाङ्झतको ईन्मूलन (“ऄनाआऄलेशन

ऄभ कास्र्ट”)

नेपाली समाजमा िणण र जाङ्झत व्यिस्था ङ्जिभेद, छूिाछूत, दमन र शोषणको

ऐङ्झतहाङ्झसक कारण रहँदै अएको छ। ङ्जिङ्झभङ्ङ सामाजजक, धाङ्झमक
ण
र
राजनैङ्झतक पङ्चरितणनहरू अए पङ्झन ङ्झतनीहरू िणण र जाङ्झतमा अधाङ्चरत रहेको
ङ्जिभेद, छूिाछूत, दमन र शोषण ऄन्त गनण ऄसक्षम नै रहे। तसथण िणण र
जाङ्झत व्यिस्था ईन्मूलन नभएसम्म ङ्जिभेद, छूिाछूत, दमन र शोषण ऄन्त
नहुने हुनाले जनमत पार्टॊले शुरुमा नेपालको सं ङ्जिधानले नै जाङ्झतय क्लरर्टर
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ऄनुसार व्यिस्था गरे को सकारात्मक ङ्जिभेदको प्रािधानलाइ ऄं गीकार गरे
पङ्झन ऄन्ततः िणण र जाङ्झत व्यिस्थाको ईन्मूलन गरी समानता कायम गने
पक्षमा खड़ा रहनेछ।
IX. ऄरु पार्टॊसँगको ऄन्तर। जनमत पार्टॊ नै ङ्जकन?
ङ्जि. सं . १९औ ं शताब्दीको पूिाणद्धमा गोखाण साम्राज्यको ङ्जिस्तारसँगै त्यङ्झतबेला सम्म ङ्झनकै

समृद्ध रहेको नेपाल (काजन्तपुर, पार्टन, भादगाईँ), ङ्झसंजा, मकिानपुर, पाल्पा, चौदण्डी र
मोरं ग सङ्जहतका राज्यहरूको पतन शुरु भयो। सामन्तिादी क्रूर ङ्झनरं कुश राजतन्रको

चपेर्टमा ऄथणतन्र, राज्यव्यिस्था र न्याय प्रणाली धराशायी मारै भएन, जनतालाइ अफ्नो
जीउधन समेत बचाईन राङ्जहराङ्जह हुनपु र्यो।
ङ्जि. सं . १९०३ मा नेपालको शासनमा राणाहरूको कब्जा भए पङ्झछ दे श झनै कालो
ऄँध्यारो युगमा प्रिेश गयो र १०४ िषण सम्म दे श ङ्झनसाङ्झसरह्यो।

जनताको बङ्झलदानी र ऄथक सं घषणका कारण ङ्जि. सं . २००७ सालमा राजनैङ्झतक
पङ्चरितणनको अशा त दे जखयो, तर ङ्झसङ्झमत िगणको स्िाथणको र्टकरािको कारणले त्यो दीगो

हुन सकेन। दे शमा ङ्झनरकं ु श पञ्चायती व्यिस्था हाबी भयो र सामन्त तथा जमीन्दारहरूको
ऄधीनमा जनता दास सरह जीिन व्यतीत गनण बाध्य भआरहे।
ङ्जि. सं . २०४६ सालको अन्दोलन पश्चात् नेपालमा बहुदलीय प्रजाताजन्रक व्यिस्थाको
पुनस्थाणपना भयो। तत्पश्चात् ङ्जिगतको ३० िषणमा सत्ता मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रस
े ,
नेपाल कम्युङ्झनरर्ट पार्टॊ (एमाले) र राजरिय प्रजातन्र पार्टॊको हातमा रह्यो। जनताले
पङ्चरितणनको लाङ्झग िू लो बङ्झलदानी ङ्छदए पङ्झन

यी पार्टॊहरूले

जनताप्रङ्झत बारम्बार

ङ्जिश्िासघात गदै गाईँ-गाईँमा सामन्त र जमीन्दारहरूलाइ नै बढािा ङ्छदएर, ईनीहरूलाइ
सं रक्षण गदै , ईनीहरूलाइ नै शजि-केन्द्रको रुपमा स्थाङ्जपत गरी ईनीहरू माफणत् जनताको
दमन शोषण गङ्चररहे।
नेपाली कांग्रस
े ले सामन्तिादको पक्षपोषण गदै लाखौं अङ्छदिासीहरूलाइ दास, कमै या,
कमलरी, हङ्झलया र भूङ्झमहीन बनायो। कांग्रस
े ले ङ्झबगत ७० िषणमा नागङ्चरकता जस्तो

अधारभूत ऄङ्झधकार समेत मधे शी, थारु, मुजस्लम तथा अङ्छदिासी जनजाङ्झतहरूलाइ ङ्छदन
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सकेन, नागङ्चरकताको ऄङ्झधकारबार्ट समेत बं जचत राजखरह्यो, ऄरु ऄङ्झधकारको कुरा के
गनु?
ण
नेकपा (एमाले ) ले ईग्र-एकलजातीय रारििादको पक्षपोषण गदै दे शका सम्पूणण साधन,
स्रोत र ऄिसरहरूलाइ ङ्झसङ्झमत िगण र जाङ्झतमा खुम्चाईँदै अएको छ। यस पार्टॊको
ऄन्धरारििादले दे शका ऄरु राजरियता र समुदायलाइ सीमान्तकृत बनाएर ङ्जिस्थाङ्जपत गने
काम गङ्चररहे को छ।
राजरिय प्रजातन्र पार्टॊ जस्ता गणतन्र र सं घीयता ङ्जिरोधी शजिहरूले दे शलाइ कंगाल

बनाईने राजतन्रको शि ऄझै अफ्नो र्टाईकोमा बोकेर दे शमा परापूिक
ण ाल दे जख ङ्जिद्यमान
धाङ्झमक
ण सङ्जहरणुतालाइ

खल्बल्याईँदै ङ्जहँडेको छ र सामन्ती व्यिस्था पुनः कायम गने र

जनतालाइ पुनः दास बनाईने ङ्छदिास्िप्न दे ख्दै छ।
यी पार्टॊहरूले गदाण दे शमा अज एकल जातीय नश्लिादी शासन-व्यिस्था कायम रहे को
छ। दे शमा रं गभेद, जातीय क्षेङ्झरय लैं ङ्झगक ऄसमानता, ङ्जिभेद र ईत्पीडन सं रचनागत रुपमै
सं स्थागत भएको छ।
यसै को पृरिभूङ्झममा ईदाएको तथा ङ्जिश्िास गरे र १७००० जनताले अफ्नो बङ्झलदानी
ङ्छदएको नेकपा (माओिादी) को जनक्राजन्त समेत जनताको अशामाङ्झथ तुषाराघात गदै
ऄन्ततः त्यही यथाजस्थङ्झतिादी शजिमै ङ्जिङ्झलन हुन पुगक
े ो छ।
पङ्चरितणनको लहरसँगै सत्तामा जान ईदाएका दजणनौं क्षेङ्झरय र जातीय ऄिसरिादी शजिहरू
ऄनेकौं र्टूर्टफूर्ट र गूर्टबन्दी पश्चात् ऄनेकौं पर्टक अफ्नो रुप पङ्चरितणन गदै ऄङ्जहले सं घीय
समाजिादी फोरम नेपाल र राजरिय जनता पार्टॊ नेपालको रुपमा ईपजस्थत छ।
राजरिय जनता पार्टॊ नेपाल कुनै ङ्झसद्धान्त, एजेण्डा र ऄडान ङ्झबनाको केिल सत्तामा जानको

लाङ्झग गूर्टबं द भएको ऄनेकौं पार्टॊहरूमा रहँदै सत्ता-भत्ता चाख्दै अएका सत्ता-भत्तामुखी
ऄिसरिादी नेताहरूको झूं ड मारै हो। यो पुरानो थोरो गाडी हो जसले जनतालाइ कुनै
गन्तव्य सम्म पुर्याईनै सक्दै न।
सं घीय समाजिादी फोरम नेपाल व्यजिगत महात्िाकांक्षा पङ्चरपूङ्झतक
ण ा लाङ्झग मधेशी जनताको
बङ्झलदानीलाइ पर्टक-पर्टक बेच्दै अएको ऄिसरिादी सत्तामुखी शजि हो।
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०६३/०६४ सालमा भएको मधेश अन्दोलनमा ५४ जना मधेशीहरूले शहादत ङ्छदइ िू लो
बङ्झलदानी ङ्छदएकोमा मधेशी जनताको त्याग, तपस्या र बङ्झलदानीसँग धोखा गदै यी “मधेश

केजन्द्रत” दलहरूले अन्दोलनका मागहरू पूरा नहुँदै शङ्जहदको लाशलाइ सरकारमा जाने
ङ्झसढी बनाएर ५६ िर्टा मन्रालय हात पारे , पर्टक-पर्टक मं री बने र सत्ताको ईपभोग
गरे , तर मधेशी जनताको कुनै पङ्झन माग पूरा गने तत्परता दे खाएनन्। मधेश केजन्द्रत
दलका नेताहरूले अफ्नो श्रीमती, साली, समधी र नातेदारहरूलाइ सांसद् तथा मन्री

बनाईने र अफ्ना अफन्त नातेदारहरूलाइ मारै पोषण गने काम गरे । मधेशमा ङ्जिषालु
जाङ्झतिादी राजनीङ्झतको बीजारोपण गरे । ०७२ सालमा पुनः मधेश अन्दोलन सजल्कयो।
जनताले पाँच मङ्जहना नाकाबं दी झेल्नुपयो। त्यस क्रममा तराइ-मधेशमा रहे का ईद्योग र
व्यापार धराशायी भए। अमजनताको जीिन तहशनहश भयो। दै ङ्झनक ज्यादामा खङ्जर्टने
गङ्चरब र मजदुरहरू मङ्जहनौं सम्म कुनै काम नपाईँदा ङ्झतनीहरूको पङ्चरिारको ङ्झबचल्ली
भयो। हजारौं जनताहरू ङ्जिस्थाङ्जपत हुन बाध्य भए। व्यापारीहरू व्यापार बं द गदै पलायन
भए। तर नाकाबं दीका क्रममा जजल्लाका नेताहरूले पैसा ङ्झलएर गाडी पास गदै रहे ,
सामानको तस्करी गदै

रहे

र करौडौं रुपैयाँ कमाए। ईता अन्दोलन ईत्कषणमा

पुङ्झगराखेको बेलामा िीरगंजको ङ्झमतेरी पूल लगायतका नाकामा जनताले धनाण ङ्छदँदाङ्छदँदै
मधेशी जनतासँग धोखा गरी मधेश केजन्द्रत दलका नेताहरूले नेपाली कांग्रस
े को सुशील

कोआराला सरकारलाइ भोर्ट ङ्छदएर अन्दोलनको औजचत्यलाइ अफैंले समाप्त पाङ्चरङ्छदए।
माग सम्बोधन नगरे सम्म कािमाडौं नै नजाने िाचा गरे का नेताहरू लुखरु क्क परे र
कािमाडौं गए।

माग पूरा नभए सम्म सं सद्मा न बस्ने िाचा गरे का मधे श केजन्द्रत

दलहरू अफैं सं सद्मा गआङ्छदए। ङ्झनिाणचनमा भाग नङ्झलने घोषणा गरे का मधेश केजन्द्रत

दलहरू ऄकस्मात् अफ्नो ङ्झनणणय ईल्र्टाईँदै र जनभािनालाइ लात मादै सत्ता र पद
प्राजप्तका लाङ्झग ङ्झनिाणचनमा जाने ङ्झनणणय गरे । त्यङ्झत मारै होआन, ङ्झनिाणचन पश्चात् पुनः
नेकपा (एमाले )को केपी शमाण ओलीको सरकारलाइ समथणन ङ्छदँदै सरकारमै शामेल भए।

यसरी मधेश केजन्द्रत दलहरूले मधेश अन्दोलनलाइ सत्ताको लाङ्झग ङ्जिक्री गङ्चररहे।

फलतः अन्दोलन तुङ्जहयो र यजत्तका सं घषण र बङ्झलदानीका बािजूद पङ्झन मधे शी जनताको

कुनै पङ्झन माग पूरा हुन सकेन। सं ङ्जिधान पुनले खनको त कुरा छोडौं, एईर्टा सानो
सं शोधन समेत गराईन सङ्जकएन। मधेश केजन्द्रत दलका नेताहरू स्थानीय स्तरदे जख सं घीय
सरकारमा सामेल भएर सत्तामा रमाईँदै भ्ररर्टाचार गने ,

पैसा अजणन गने र जनतालाइ

दमन र शोषण गने ङ्झतर लागे।
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ङ्जिद्यमान राजनैङ्झतक पार्टॊहरूबार्ट जनतामा व्याप्त ङ्झनराशाले गदाण जनताले हामीलाइ पर्टकपर्टक मूलधारको राजनीङ्झतमा अईन अग्रह गरे । ङ्जिगत छ िषणदेजख जनताको बीचमा
हामी भोक-भोकै कुनै पद पैसा िा सत्ताको लोभ-लालच नगरी, घाम-पानीको परिाह

नगङ्चरकन ऄङ्जिरल ऄथक रुपमा जनताको सेिा, दे शको ईङ्ङङ्झत र जनजागरणको लाङ्झग
खङ्जर्टराख्दा मातृभङ्झू म प्रङ्झत हाम्रो ऄगाध ङ्झनस्िाथण प्रेम दे खेर जनताले हामीलाइ मूलधारको

राजनीङ्झतमा अईन पर्टक-पर्टक अग्रह गरे कोले , जनताले नै अफ्नो पार्टॊ बनाएर च ुनािजचन्ह सङ्जहत जनता माझ अईन जनमत ङ्छदएकोले , जनताको सोही अकांक्षा ऄनुरुप
जनमत पार्टॊको गिन भएको हो। ऄब जनमत पार्टॊले नै अफ्नो नेतत्त्ृ िमा जनमतको

कदर गने जनता राज स्थाङ्जपत गरी दे शमा व्याप्त समस्त ङ्जकङ्झसमका ङ्जिभेद, दमन, शोषण,
ईत्पीडन र ऄसमानताहरू हर्टाईँदै दे शमा शाजन्त, समृजद्ध र खुशीहाली ल्याईनेछ।
जनताको राज ऄिश्य अईनेछ। जनमतको सम्मान ऄिश्य हुनेछ।
जय जनमत ! जय स्िराज
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जनमत पार्टॊको ङ्जिधान –२०७५ मा ऄनुशासन सम्बन्धी व्यिस्था
पङ्चरच्छे द – १५
ऄनुशासन

धारा – 39 : ऄनुशासनको कारबाही

(क) दे हायको ऄिस्थामा कुनै पङ्झन सदस्य िा सङ्झमङ्झतहरूलाइ ऄनुशासनको
कारबाही हुन सक्नेछ :
1. पार्टॊको िैधाङ्झनक ब्यिस्था र कायणक्रमको ङ्जिपक्षमा सािणजङ्झनक
ङ्जक्रयाकलाप गरे मा,
2. पार्टॊको ङ्झनणणय खुला रुपले ईल्लङ्घन गरे मा,
3. पार्टॊ ङ्झभर गूर्टबं दी िा षड्यन्र गरे को प्रमाजणत भएमा,
4. पार्टॊको नीङ्झत, ङ्झनयम, ङ्झनणणय र कायणक्रमहरूको ङ्जिरोधमा सािणजङ्झनक
ऄङ्झभव्यजि ङ्छदएमा िा दुःस्प्रचार गरे मा,
5. पार्टॊ र नेत्तत्ृ ि प्रङ्झत ङ्झनरिा र ङ्जिश्िास नरहेको प्रमाजणत भएमा,
ँ अईने काम गरे को प्रमाजणत भएमा,
6. पार्टॊको प्रङ्झतरिा र मयाणदामा अच
7. पार्टॊको नाम, छाप, लेर्टरप्याड, सदस्यता रङ्झसद िा पदको नाम ङ्झबना
अङ्झधकाङ्चरकता प्रयोग गरे मा िा कुनै पङ्झन तरीकाले दुरुपयोग गरे मा,

8. ङ्झबना अङ्झधकाङ्चरकता (अङ्झधकाङ्चरक सङ्झमङ्झतको ङ्झनणणय र अङ्झधकाङ्चरक

ऄनुमङ्झत ङ्झबना) कसै सँग सदस्यता शुल्क, चं दा, लेिी िा ऄन्य
अङ्झथक
ण लाभ ईिाएमा,

9. पार्टॊ सङ्झमङ्झतको गोपङ्झनयता बदङ्झनयतले भङ्ग गरे मा,

10. पार्टॊको जजम्मेबारीमा रहँदा पार्टॊको ङ्झनणणय र ङ्झनदे शन ङ्जिपरीत कायण
गरे मा,
11. माङ्झथल्लो सङ्झमङ्झतले ङ्छदएको ङ्झनदे शनलाइ पर्टक-पर्टक ऄर्टे री गरे मा िा
ङ्झलएको जजम्मेबारी पर्टक-पर्टक पूरा गने तत्परता न दे खाएमा,
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12. पार्टॊद्वारा सञ्चाङ्झलत अन्दोलन र कायणक्रमको ङ्जिपक्षमा रहेमा िा
ङ्जिरोधीहरूसँग साँिगाँि गरे मा,

13. ऄनैङ्झतक िा भ्ररर्ट ङ्जक्रयाकलाप गरे को प्रमाजणत भएमा,
14. पदीय अचरण िा पार्टॊ प्रङ्झतरिाको ङ्जिपरीत अङ्झथक
ण ऄनुशासनहीनता िा
कुनै ऄन्य गङ्झतङ्जिङ्झधमा सं लग्न भएको प्रमाजणत भएमा,
15. पार्टॊको ङ्जिधान िा ङ्झनयमािलीमा सदस्यहरूले पालन गनुण पने भनी
ईल्लेजखत कतणव्यको ईल्लङ्घन गरे मा,
(ख) कारबाही गदाण गल्तीको गम्भीरता हेरी कुनै पङ्झन रुपको कारबाही प्रयोग गनण
सङ्जकनेछ । गल्तीको प्रकृङ्झत र पङ्चरणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बजन्धत

सङ्झमङ्झतले ङ्झलजखत िा मौजखक रुपमा स्परर्टीकरण माग्ने, अलोचना गने ,
ङ्झलजखत रुपमा अत्मालोचना गराईने, चेतािनी ङ्छदने, पद िा सदस्यताबार्ट
ङ्झनलम्बन गने, ङ्जक्रयाशील सदस्यबार्ट नै हर्टाईने र पदमुि गने गरी
कारबाही गनण सक्नेछ।
(ग) ङ्झनिाणचन क्षेर, जजल्ला र प्रदे श सङ्झमङ्झतको हकमा ऄनुशासन ईल्लङ्घन गने

सङ्झमङ्झत सदस्यलाइ ऄनुशासनको कारबाही गने ऄङ्झधकार सम्बजन्धत
सङ्झमङ्झतको ङ्झसफाङ्चरसमा

केजन्द्रय ऄनुशासन सङ्झमङ्झतलाइ हुनेछ । िडा

सङ्झमङ्झतको हकमा सम्िजन्धत पाङ्झलकाले र

पाङ्झलका सङ्झमङ्झतको हकमा

सम्बजन्धत जजल्ला सङ्झमङ्झतले कारबाही ऄगाङ्झड बढाईने छ।
(घ) कुनै पङ्झन सङ्झमङ्झत िा सदस्यले अफूलाइ तोङ्जकएको दाङ्जयत्ि र जजम्मेबारी
पालन नगरे मा सङ्झमङ्झतको हकमा माङ्झथल्लो सङ्झमङ्झतले ङ्जिघर्टन गनण सक्नेछ र
सदस्यको हकमा सम्बजन्धत सङ्झमङ्झतले िोस अधार तथा कारण खुलाइ एक
पद घर्टु िा गनण सक्ने छ ।
(ङ) पार्टॊ ऄनुशासनको कारबाही भोङ्झगरहे का ङ्जक्रयाशील सदस्यले कारबाही

ऄिङ्झध भर पार्टॊको कुनै पङ्झन तह र जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधमूलक ङ्झनकायको ङ्झनिाणचनमा
ईम्मेदिारी ङ्छदन सक्ने छै नन् ।

जनमत पार्टॊको घोषणापर - २०७५

35

(च) ङ्जिशेष पङ्चरजस्थङ्झतमा केजन्द्रय

ऄनुशासन सङ्झमङ्झतले तोकेको प्रङ्जक्रयाको

ऄधीनमा रही कुनै पङ्झन ङ्जक्रयाशील सदस्य र सङ्झमङ्झत ईपर कारबाही गनण
सक्नेछ ।

ँ पुर्याईने काम
(छ) पार्टॊ ङ्झनणणयको ऄिज्ञा गरे मा िा पार्टॊ ङ्जहत र प्रङ्झतरिामा अच
गरे मा, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको हकमा पार्टॊ केजन्द्रय सङ्झमङ्झतले ङ्झनिाणजचत भएको
तहबार्ट हर्टाईने सम्मको कारबाही गनण सक्नेछ ।

धारा – 40 : स्परर्टीकरण ङ्छदने मौका
कुनैपङ्झन सदस्य िा सङ्झमङ्झत ईपर ऄजन्तम कारबाही गनुण ऄजघ व्यिहाङ्चरक ङ्झनजश्चत
समय-सीमा तोकेर स्परर्टीकरण ङ्छदने मौका ङ्छदआनेछ ।

धारा – 41 : पुनरािेदन
अफू माङ्झथ भएको कारबाही ईपर जचत्त नबुझे कुनै पङ्झन सदस्य िा सङ्झमङ्झतले

माङ्झथल्लो सङ्झमङ्झतमा पुनरािेदन ङ्छदन सक्नेछ । केजन्द्रय सङ्झमङ्झतका पदाङ्झधकारी र
सदस्यहरूमाङ्झथ केजन्द्रय ऄनुशासन सङ्झमङ्झतले गरे को कारबाहीको हकमा केजन्द्रय
सङ्झमङ्झतमा पुनरािेदन गनण सङ्जकनेछ।
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