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आदरणीय दददीबदिनी तथा दाजुभाइिरू ।

	 यही	२०७९	वैशाख	३०	गते	सम्पन्न	 हु्न	गइरहकेो	
स्ा्नीय	 तह	 न्नवावाच्नको	 ्पवूवासन्धयामा	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	
यहाँहरूलाई	हान्वाक	अनिवा््न	वयक्त	ग्वाछ	।	रानट्रियताको	
रक्ा,	 सङ्घीय	 लोकताननरिक	 गणतनरिको	 स्ा्प्ना	 त्ा	
समाजवा्ी	्धयेयका	लानग	िएका	आन्ोल्न	र	क्ाननतमा	
आफ्नो	 अमलूय	 जीव्न	 उतसगवा	 ग्न्वाहु््ेन	 आ्रणीय	 अमर	
शही्हरूप्रनत	 िाव्पणूवा	 श्रद्ाञजली	 अ्पवाण	 ग्वाछ	।	
्ेनक्पाका	संस्ा्पक	महासनचव	्पट्््पलाल,	ज्न्ेनता	म््न	
िण्ारी	 त्ा	 प्र्म	 ज्नन्नवावानचत	 कमयन््नष्ट	 प्रधा्नमनरिी	
म्नमोह्न	 अनधकारी	 लगायत	 आन्ोल्नलाई	 मागवा्शवा्न	
ग्नने	अग्रजहरूको	उचच	सममा्नका	सा्	समरण	ग्वाछ	।	यस	
महा्न	यारिामा	सहिागी	 हु्ेन	क्ममा	घाइते,	अङ्गिङ्ग,	
बे्पत्ा	लगायत	्पाररवाररक	 नवयोग	 र	वणवा्ैन	 ग्नवा	 ्नसनक्ेन	
कनि्न	्पररनस्नतमा	्पन्न	आन्ोल्नको	झण्ालाई	न्नरनतर	
फहराइरह्न	्हु्ेन	नयायपे्रमी	्ेन्पाली	ज्नताप्रनत	आ्रिावका	
सा्	अनि्नन््न	ग्वाछ	।
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१.
सशुासन र समृदधिका लादि  
सथानीय तिको दनरावाचन 

	 स्ा्नीय	सवायत्	शास्न	र	आधारितू	लोकतनरिका	मा्धयमबाट	
मारिै	ज्नताको	साववािौमसत्ा	सद्ृढ	हु्न	सकछ,	लोकतनरि	सा व्ाक	बन्न	
सकछ	र	समनृद्को	जग	तलैबाट	मजबत्	बन्न	सकछ	िन्ेन	नवषयमा	
्ेनक्पा	 (एमाले)	 स्पष्ट	 छ	।	 स्ा्नीय	 सवायत्	 शास्नका	 महतव्पणूवा	
अङ्गका	 रु्पमा	 स्ा्नीय	 न्नकाय	 र	 तहहरूलाई	 अनधकारसम्पन्न	
ब्नाउ्न	 ्पाटटीले	 सर्ु्नेख	 ्ैन	 प्रिावकारी	 िनूमका	 खले्	ै आएको	
छ	।	२०४७	सालको	संनवधा्नमा	आलोच्नाका	२७	ब्ँ्ा	अगान्	
सा्ावा	होस	्या	स्ा्नीय	सवायत्	शास्न	ऐ्न	२०५४	को	 न्नमावाणका	
क्ममा,	 हाम्ो	 ्पाटटीका	अवधारणा	 र	 ्पहल	यसका	 उ्ाहरण	 हु्न	्।	
लोकनप्रय	कायवाक्म	‘आफनो िाउँ आफै बनाऊँ’	 निरि	ज्नताको	
सवशास्न	र	सहिानगतामलूक	लोकतनरि	समबनधी	्पाटटीका	दृनष्टकोण	
अनतरन्ननहत	 छ्न	्।	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	 कै	 अग्रसरतामा	 स्ा्नीय	
न्नकायमा	मनहला	र	्नलत	सहिानगताको	का्न््नी	प्रतयािनूत	संिव	
िएको	हो	।	्ेन्पालको	संनवधा्न	न्नमावाणका	क्ममा	कनत्पय	्लहरू	
स्ा्नीय	 तहलाई	संवैधान्नक	 हनैसयत	प्र्ा्न	 ग्नवा	 ्नहु्ेन	 र	 नत्नलाई	
प्र्शेको	 मातहत	 एवं	 तयसको	 तजनबजी	 अनधकारनिरि	 सीनमत	
ग्न्वा	 ्प्नने	 ्पक्मा	 न्ए	।	 हामीले	 यसता	 गलत	 मानयताको	 प्रनतवा्	
गऱयौं	।	राजयको	सङ्घीय	संरच्ना	सङ्घ,	प्र्शे	र	स्ा्नीय	गरेर	ती्न	
तहको	 हु्न	् ्प्नने	 र	 स्ा्नीय	 तह	 संवैधान्नक	 हनैसयतसनहत	 सवायत्	
र	अनधकारसम्पन्न	 हु्न	््प्नने	मानयतामा	दृढता्पवूवाक	उनियौं	।	आज	
स्ा्नीय	 तहहरू	 संनवधा्नतः	 सङ्घीय	 संरच्नाका	 आधारसतमि,	
ज्नताका	 सबैिन्ा	 ्ननजकका	 सरकार	 र	 ्ः्खसख्का	 सा्ीका	
रु्पमा	स्ान्पत	छ्न	्।	स्ा्नीय	सरकारलाई	अनधकारसम्पन्न	ब्नाउ्न	
खलेेको	िनूमकाप्रनत	हाम्ो	्पाटटी	गववा	ग्वाछ,	नत्नलाई	््प	प्रिावकारी	
र	सबल	ब्नाउ्न	लानगरह्ेन	सङ्कल्प	ग्वाछ	र	नय्नका	अनधकारलाई	
सङ्क्नचत	ग्नने	हर	प्रयाशका	नवरुद्	दृढता्पवूवाक	उनिनछ	।

स्थानीय 
जनप्रतितनधिहरू 

मथार्फ ि् संतििथानप्रदत्त 
हकको कथाययान्वयन, 

स्थानीय 
सथािनस्ोिकथा 

अधिकिम 
परिचथालनद्थािथा 

सेिथाप्रिथाह ि तिकथास, 
तिपद ्व्यिस्थापन 

ि सथामथाजजक 
न्थायकथा क्ेत्रमथा 

महत्वपूर्फ उपलव्ि 
हथाजसल भएकथा 

छन् । सुशथासन ि 
समृद्धिको संस्थागि 

जग स्थावपि 
भएको छ । स्थानीय 

िहको औचचत्य ि 
सथान्दधभ्फकिथा अकथाट्य 

ढङ्गले पुवटि भएको 
छ ।
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	 ज्नताको	 सेवा	 प्रवाह	 न्नवावाध	 होस	् र	 शास्न	 सञचाल्नमा	 ज्नसहिानगता	 न्ननववाघ्न	
रु्पमा	अगान्	बढोस	्िन्ेन	सोचका	सा्	्ेन्पालको	संनवधा्नमा	स्ा्नीय	तहमा	एकन््न	्पन्न	
ररक्तताको	्पररकल्प्ना	गररएको	छै्न	।	यही	संवैधान्नक	प्रावधा्नलाई	्धया्नमा	राखरे	स्ा्नीय	
सरकार	 सञचाल्न	 ऐ्न,	 २०७४	 मा	 ज्नप्रनतन्ननधहरूको	कायवाकाल	 सनक्नि्न्ा	 ्ई्	 मनह्ना	
अगावै	 न्नवावाच्न	सम्पन्न	 ग्न्वा	 ्प्नने	 वा्धयकारी	 वयवस्ा	 गररएको	 हो	।	 तर	 वतवामा्न	 गिबनध्न	
सरकारले	संनवधा्न	र	ऐ्नको	प्रावधा्न	नव्परीत	समयम	ैन्नवावाच्न	्नगराउ्न	र	स्ा्नीय	तहलाई	
ररक्त	 राख्न	अ्ेनकौं	 प्रयाश	गरेको	 तथय	यहाँहरूलाई	अवगतै	छ	।	 हाम्ो	 ्पाटटीको	 न्नरनतरको	
्बाब	र	चौतफटी	खबर्ारी्पनछ	मारिै	यो	सरकार	२०७९	वैशाख	३०	गते	न्नवावाच्न	ग्नने	न्नणवायमा	
्पग््न	वा्धय	िएको	हो	।	तस व्ा	न्नवावाच्नको	नमनत	घोषणा	सवयंमा	एक	उ्पलनवध	हो	।	स्ा्नीय	
तहको	 न्नवावाच्न	समयमा	्नगरेर	ज्नताका	अनधकार	 क्नणित	ग्नने,	सेवाप्रवाह	अवरुद्	ग्नने	 र	
संनवधा्नको	ममवामान्	प्रहार	ग्नने	सरकारका	प्रयाशलाई	असफल	्पा्नवा	सनक्य	योग्ा्न	ग्न्वाहु्ेन	
सबैमा	हामी	धनयवा्	ज्ा्प्न	ग्वाछौं	।

	 स्ा्नीय	तह	न्नवावाच्न	२०७४	मा	्ेनक्पा	(एमाले)	समृदधि, समानता र सबल राष्ट्रको 
आधारः िाउदेदि केन्द्रसममै एमालेको सरकार	िन्ेन	्नाराकासा्	त्पाइवाहँरू	साम	्उ्पनस्त	
िएको	न्यो	।	न्नवावाच्नका	क्ममा	स्ा्नीय	नवकास	र	समग्र	सामानजक	–आन व्ाक	रु्पानतरणका	
समबनधमा	्पाटटीका	दृनष्टकोण	र	मानयताहरू	५३	वटा	ब्ँ्ामा	त्पाईहंरू	समक्	प्रसतत्	गररएको	
न्यो	।	अनहले	जसतै	तयनतबेला	्पन्न	हामी	प्रनत्पक्मा	 न्यौं	।	अनहले	जसतै	तयनतबेला	्पन्न	
हाम्ा	नवरुद्	सत्ा्पक्ले	मोचावाबन्ी	र	गिबनध्न	गरेको	न्यो	।	प्रनत्पक्का	नवरुद्	नबरलै	्नेख्ेन	
तयसतो	घरेाउ	र	आक्मणलाई	्परासत	ग्दै	हामीले	स्ा्नीय	तहमा	न्नवावाच्न	हु्ेन	क्ल	३५	हजार	
९१	्प्म्धये	४०	प्रनतशतिन्ा	बढी	अ्ावात	्१४	हजार	९९	मा	नवजय	हानसल	गरेका	न्यौैं	।	
संनवधा्नको	वयवस्ा	अ्नस्ार	्पनहलो	्पटक	सम्पन्न	स्ा्नीय	तह	न्नवावाच्नमा	सबैिन्ा	िूलो	
्पाटटी	ब्ेनको	्ेनक्पा	(एमाले)	ले	नवगत	्पाँच	वषवामा	स्ा्नीय	तहहरूको	संस्ागत	सद्ृढीकरणमा	
न्नणावायक	िनूमका	खलेेको	छ	।	सङ्घीय	संरच्नालाई	सद्ृढ	र	संस्ागत	गरेको	छ	।	स्ा्नीय	
ज्नप्रनतन्ननधहरू	माफवा त	्संनवधा्नप्र्त्	हकको	कायावानवय्न,	स्ा्नीय	साध्नस्ोतका	अनधकतम	
्पररचाल्नद्ारा	सेवाप्रवाह	र	नवकास,	नव्प्	्वयवस्ा्प्न	र	सामानजक	नयायका	क्ेरिमा	महतव्पणूवा	
उ्पलनवध	 हानसल	 िएका	 छ्न	्।	 सश्ास्न	 र	 समनृद्को	 संस्ागत	 जग	 स्ान्पत	 िएको	 छ	।	
स्ा्नीय	तहको	औनचतय	र	सान्निवाकता	अकाट्य	ढङ्गले	्पन्ष्ट	िएको	छ	।	यसै	जगमा	उनिएर	
स्ा्नीय	तहको	नवकास	र	सश्ास्नलाई	््प	उचाइ	न््न,	सेवा	प्रवाहलाई	अझ	चस्त	ब्नाउ्न	र	
समदृ्	्ेन्पाल,	सख्ी	्ेन्पालीको	रानट्रिय	आकाङ्क्ा	कायावानवय्नलाई	लक्यमा	्पऱ्याउ्न	हामीहरू	
ताजा	ज्ना्शेका	लानग	फेरर	एक्पटक	त्पाईहंरूको	घर	आगँ्नमा	आइ्पग्ेका	छौं	।
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२.
जनादेशको दरसथापन, परमादेशको शासन 

	 आम	 न्नवावाच्न	 २०७४	 मा	 त्पाईहँरूले	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	
र	 एमाले	 ्ेनततृवको	 वाम–	 लोकताननरिक	 तालमलेप्रनत	 अ्पार	
िरोसाका	 सा्	 सम व्ा्न	 ग्न्वािएको	 समरण	 ग्वाछोैं	।	 ्पनछ	 हामीले	
तयसलाई	 ्पाटटी	 एकीकरणका	 रु्पमा	 नवकास	 गऱयौं,	 ्ेनक्पा	 गि्न	
गऱयौं	र	राज्नीनतक	नस्रताको	आधार	न्नमावाण	गऱयौं	।	राज्नीनतक	
स्ानयतव	 र	 समनृद्को	अन्पललाई	 नवश्ास	 गरेर	 हामीलाई	शास्न	
सञचाल्नको	ज्ना्शे	 न््न	् हु्ेन	 त्पाईहँरूप्रनत	हामी	आिारी	छौं	।	
त्पाईहंरूको	नवश्ासलाई	शीरमा	राखरे	हामीले	कररब	साढे	ती्न	वषवा	
सरकारको	्ेनततृव	गऱयौं	।	्नयाँ	संनवधा्नको	कायावानवय्न,	्नयाँ	नवत्ीय	
त्ा	प्रशासन्नक	प्रणाली	संस्ागत	ग्न्वा	्प्नने	्ानयतव,	सङ्घीयताको	
न्नतानत	 ्नयाँ	 अभयास,	 इनतहासले	 नबरासतमा	 छा्ेका	अ्ननगनती	
समसयाका	चाङ	 र	्पनछललो	समय	्न्पएको	कोनि्	महामारीको	
च््नौतीका	बीचमा	समते	तयो	अवनध	्ेन्पाली	इनतहासकै	सवावानधक	
गनतशील,	उ्पलनवध्पणूवा	र	सफल	रह्ो	।	छोटो	अवनधम–ै	

l	 संनवधा्न	 र	 सङ्घीयताको	 सफल	 कायावानवय्न	 गरेर	
्ेन्पालले	नवश्म	ै्नयाँ	दृष्टानत	स्ान्पत	ग्नवा	सफल	ियो	।

l	 ्पृ् कतावा्	र	 नहसंाका	च््नौती	समाप्त	्पाररए	।	 तयसता	
गनतनवनधमा	 सङ्लग्न	 समहूहरूलाई	 रानट्रिय	 एकता,	
संनवधा्न	र	शाननत्पणूवा	प्रनतट््पधावाको	मलूधारमा	आबद्	
ग्नने	 सफलता	 हानसल	 ियो	।	 संनवधा्नप्रनत	 असनतन्ष्ट	
रानखरहकेा	 समहूहरूलाई	 समते	 सरकारमा	 सहिागी	
र	 संनवधा्नको	 संशोध्न	 प्रनक्यामा	 सहमत	 गराएर	
संनवधा्नलाई	सववासवीकायवा	ब्नाइयो	।

l	 साववािौम	 समा्नता,	 ्पारस्पररक	 लाि	 एवं	 सममा्न	 र	
अहसतक्े्पका	 मानयतामान्	आधाररत	 िएर	 ्ेन्पालको	
नछमके	लगायत	वाह्	समबनध	सद्ृढ	गररयो	।	

अदथालिको 
पिमथादेशबथाट 

प्रिथानमन्ती 
तनयुक्त हुने गलि, 

अलोकिथान्तन्तक 
ि अिथाजक नजजि 
स्थावपि गरियो । 

जनथादेश अपमथातनि 
एिं तिस्थावपि हुने ि 
पिमथादेशबथाट शथासन 
चलथाउने हथानीकथािक 
अभ्थास सुरु भयो ।
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l	 नलनम्पयाधर्ा,	 नल्पले्क	 र	 काला्पा्नी	 सनहतका	 ्ेन्पालका	 ििूाग	 समटेेर	 ्नयाँ	
्नकसा	प्रकाश्न	ियो,	यसका	लानग	अितू्पवूवा	 रानट्रिय	सहमनत	 न्नमावाण	गररयो	 र	
यी	ििूागमा	्ेन्पालको	प्रशासन्नक	सवानमतव	स्ान्पत	ग्नवा	क्ट्नीनतक	संवा्	सर्ु	
ियो	।	

l	 ्ीघवाकाली्न	र	रण्नीनतक	महतवका	्पवूावाधार	न्नमावाणको	्ाल्नी	गररयो	।	

l	 िकूम्प्पनछको	 ्प््नन्नवामावाणमा	 उ्ाहरणीय	 सफलता	 हानसल	 ग्दै	 कररब	 ८	 लाख	
्पीन्त	 ्पररवारलाई	 सर्नक्त	आवासमा	 फकावाइयो	।	 क्नतग्रसत	 हजारौं	 नवद्ालय	
िव्न,	अस्पताल	एवं	 सवासथय	संस्ा,	सरकारी	कायावालय	 र	सांसकृनतक	सम्प्ा	
्प््नन्नमावाण	र	हसतानतरण	गररए	।	

l	कोनि्	अगान्को	अवनधमा	मल्क्ले	७	प्रनतशतिन्ा	मान्को	आन व्ाक	वनृद्	
हानसल	ग्दै	संिाव्नायक््त	अ व्ातनरिका	रु्पमा	नवश्को	्धया्न	आकनषवात	ग्नवा	सफल	
ियो	।	

l	 ्ेन्पाल	संयक््त	राट्रि	सङ्घबाट	नवकासशील	मल्क्मा	सतरोन्ननतका	लानग	नसफाररस	
ियो	।	

l	 वाह्	लगा्नीमा	िूलो	वनृद्	ियो	।	

l	 न्गो	 नवकास	 लक्य	 सनहत	 मा्नव	 नवकास,	 शाननत,	 खश्ी,	 खाद्	 सर्क्ा,	
बहुआयानमक	 गररबी,	 वयावसानयक	 सहजता,	 लैङ्नगक	 समा्नता	 लगायत	
नवश्वया्पी	सचूकहरूमा	्ेन्पालले	उललेखय	सध्ार	हानसल	गऱयो	।	

l	 सामानजक	नयाय	र	सर्क्ाको	्ायरालाई	नवसतार	ग्दै	ज्नतालाई	्पररवतवा्न,	सङ्घीय	
लोकताननरिक	गणतनरि	र	्नयाँ	यग्को	अ्निूनूत	न्लाउ्ेन	गरी	काम	अगान्	बढाइए।

l	 शाननत	प्रनक्याका	बाँकी	काम	सम्पन्न	ग्नवा	आवशयक	संस्ागत	वयवस्ा	गररयो,	
सरोकारवालाहरूसँग	्परामशवा	र	्पीन्तहरूलाई	्पररचय्परि	नवतरण	आरमि	गररयो	।

l	लोकतनरि	प्रानप्तको	आन्ोल्नमा	जीव्न	उतसगवा	ग्नने	नवनिन्न	योद्ाहरूलाई	रानट्रिय	
शही्	घोषणा	गररयो,	नवनिन्न	आन्ोल्न,	क्ाननत	र	्पररवतवा्नमा	महतव्पणूवा	योग्ा्न	
ग्ननेहरूलाई	लोकताननरिक	योद्ा	सममा्न	प्र्ा्न	ग्नने	काम	्ाल्नी	गररयो	।

	 समदृ्	 ्ेन्पाल,	 सख्ी	 ्ेन्पालीको	 रानट्रिय	आकाङ्क्ा	 हानसल	 ग्नने	 न्शामा	 हानसल	 यी	
उ्पलनवधले	एकानतर	्ेन्पाली	ज्नतामा	सख््	िनवट्यप्रनत	नवश्ास	बनलयो	र	म्नोबल	उचच	बन्	ै
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गयो	ि्ेन	अनतरावानट्रिय	जगतमा	्ेन्पालको	छनव	उ्ीयमा्न	अ व्ातनरि,	लोकताननरिक	र	प्रगनतशील	
राट्रिका	रु्पमा	प्रनतनठित	र	स्ान्पत	हुँ् 	ैगयो	।

		 तर	्ेन्पाललाई	सधिैरर	अनस्र,	असतवयसत	र	असफल	ब्नाइराख्ेन	एवं	तयसनिरिै	आफ्ना	
सवा व्ा	्पनूतवा	ग्नवा	चाह्ेनहरूका	लानग	यी	उ्पलनवध	र	्ेन्पाल	राट्रि	एवं	्ेन्पाली	ज्नताको	बनलयो	
बन्	ैगएको	सामथ्य	सवीकायवा	िए्न	।	संवैधान्नक	वयवस्ाका	कारण	्पनहलो	्ई्	वषवा	सरकार	
्पररवतवा्न	ग्न्वा	संिव	न्ए्न	।	तर	तेस्ो	वषवा	सर्ु	िए्पनछ	ि्ेन	अनस्रताका	शङ्ृखला	सर्ु	िए	।	
यसका	लानग	 प्रयोग	 िए	 ततकाली्न	 ्ेनक्पानिरिका	 केही	अवसरवा्ी	 र	अराजक	 ्पारिहरू,	
जसका	लानग	आन्ोल्नको	िनवट्यिन्ा	आफ्नो	्पररवार	र	गट्को	िनवट्य	िूलो	न्यो,	जसका	
लानग	 राट्रिको	 सवानिमा्न	 र	 गररमािन्ा	 वयनक्तगत	 सवा व्ा	 महतव्पणूवा	 न्यो	 र	जसका	लानग	
आन्ोल्नका	सहयारिीिन्ा	् नक्ण्पन्ी	शनक्त	बढी	नप्रय	न्ए	।	अन्न	नय्ैन	्पारिहरूको	योज्नामा	
्पाटटीनिरि	 नवग्रह	 सर्ु	 ियो,	 ्ेनततृवलाई	 घरेाबन्ी	 गररयो	 र	 ्पाटटीको	 प्रनतठिा	 र	 उ्पलनवधलाई	
समाप्त	्पा्नने	प्रयाश	ियो	।	नसङ्गो	नवश्	कोनि्	महामारीको	च््नौतीसँग	जन्झरहकेो	र	सरकारले	
्नागररकको	जीव्न	र	जीनवका	रक्ाका	लानग	किोर	सङ्घषवा	गरररहकेो	 बेला	आफ्ैन	्पाटटीको	
सरकार	 ढाल्न	गररएका	यी	 गनतनवनध	अलोकताननरिक	मारिै	 होइ्न,	अमा्नवीय	समते	 न्ए	।	
ज्ना्शेप्राप्त	प्रधा्नमनरिीलाई	्पाँच	वषने	कायवाकाल	्परूा	ग्नवा	्नन््ेन	र	महानधवेश्नबाट	न्नवावानचत	
्पाटटी	अ्धयक्लाई	स्कबाटै	काबावाही	ग्नने	अराजक	र	्धवंशातमक	प्रयाश	िए	।	अनस्रताका	यी	
प्रयाशलाई	्परासत	ग्नवा	प्रनतन्ननधसिाको	नवघट्न	ग्न्वा	्प्नने	वा्धयातमक	्पररनस्नत	नसजवा्ना	ियो	।

		 लोकतनरिमा	सरकार	सञचाल्नको	वैधता	साववािौम	ज्नताबाट	प्राप्त	हुनछ,	जसको	मा्धयम	
आवनधक	 न्नवावाच्नबाट	 प्राप्त	 हु्ेन	 ज्ना्शे	 हो	।	 एउटा	 ज्ना्शे	 खनण्त	 िइसके्पनछ	 ्प््नः	
साववािौम	ज्नताको	बीचमा	जा्न	्र	ताजा	ज्ना्शेको	खोजी	ग्न्वा	सवािानवक	र	लोकताननरिक	
प्रनक्या	हो	।	तर	हामीकहाँ	यसो	हु्न	न्इए्न	।	संनवधा्नको	अ्पवयाखया	र	अ्ालतको	्र्ु्पयोग	
ग्दै	सरकार	ब्नाउ्ेन	ज्नताको	साववािौम	अनधकार	क्नणित	गररयो	।	अ्ालतको	्परमा्शेबाट	
प्रधा्नमनरिी	 न्नयक््त	 हु्ेन	गलत,	अलोकताननरिक	र	अराजक	्ननजर	स्ान्पत	गररयो	।	ज्ना्शे	
अ्पमान्नत	 एवं	 नवस्ान्पत	 हु्ेन	 र	 ्परमा्शेबाट	 शास्न	 चलाउ्ेन	 हा्नीकारक	 अभयास	 सर्ु	
ियो	।	यस	क्ममा	लोकतनरिको	आधारसतमिका	रु्पमा	रहकेो	शनक्त	्पृ् कीकरणको	नसद्ानत	
समते	क्नलचइयो	।	संनवधा्नको	संरक्क	राट्रिा्धयक्का	अनधकार	क्नणित	गररयो	।	बहु्लीय	
प्रनतट््पधावातमक	लोकतनरिको	ममवाका	रु्पमा	रहकेो	्लीय	्पद्नतमान्	प्रहार	ग्दै	सांस्हरूमान्	
समबननधत	 ्लको	 नवि्प	 ्नलाग्ेन	 न्न्वालीय	 अभयास	 सर्ु	 गररयो	।	 मल्क्ले	 हानसल	 गरेको	
राज्नीनतक	 स्ानयतव	 र	 सामानजक–आन व्ाक	 रु्पानतरण	 त्ा	 समनृद्को	 जगलाई	 ितकाउ्ेन	
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प्रयोज्नका	लानग	 क्नटल	 तररकाले	अ्धया्शे	जारी	 गरेर	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	लाई	चोइट्याउ्ेन	
काम	गररयो	।	नव्परीत	नवचारधारा	एवं	्पठृििनूमका	समहूहरूको	अवसरवा्ी	गिबनध्न	न्नमावाण	
गररयो	।

	 २०७८	असार	२८	को	सववोचच	अ्ालतको	्परमा्शे	रिन्ट्पणूवा	र	असंवैधान्नक	छ	िन्ेन	
नवषयमा	हामीले	साववािौम	्ेन्पाली	ज्नतासमक्	आफ्ना	धारणाहरू	स्पष्ट	्पाररसकेकै	छौं	।	यो	
आ्शेको	उद्शेय	सामानय	सरकार	्पररवतवा्नमा	सीनमत	छै्न,	यो	त	्ेनक्पा	(एमाले)	को	्ेनततृवमा	
स्ान्पत	राज्नीनतक	धार	(कोसवा)	्ैन	्पररवतवा्न	ग्नवामा	केननरित	छ	।	्पाटटीले	तयनतबेलै	न्नकालेको	
यस	न्नट्कषवाको	सान्निवाकता	गएका	्नौ	मनह्नाका	घट्नाक्मले	्पन्ष्ट	ग्दै	लगेका	छ्न	्।	
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३.
ददशादरिीन िठबन्धनः चौतफफी सङ्कट

	 गएका	 ्नौ	 मनह्नामा	 मल्क्का	 प्रतयेक	 ्पक्	 र	 राजयका	 सबै	
अङ्गलाई	असतवयसत,	सङ्कटग्रसत	र	असफल	ब्नाउँ्	ैलनगएको	
छ	।	 राज्नीनतक	हसतक्े्प	 र	सवा व्ाजनय	सेनटङका	कारण	 नयायालय	
नववा्ग्रसत,	अनवश्स्नीय	र	साखनवही्न	बन्	ैगएको	छ	।	्ेन्पालको	
इनतहासम	ै ्पनहलो	 ्पलट	 नयायाधीशहरूको	 ह्ताल	 र	 का्न््न	
वयवसायीहरूको	 अवरोधका	 कारण	 सङ्कटकालमा	 समते	 रोक्न	
्ननमल्ेन	 बन्ी	 प्रतयक्ीकरण	लगायत	ज्नताका	 नयानयक	 हक	 ह्न्न	
िएका	 छ्न	्।	 न्ननचित	 ्ेनताको	 सत्ा	 सवा व्ाका	 लानग	 अ्ालतले	
राज्नीनतक	फैसला	गररन््ेन	र	तयसको	ग््न	नत्नवा	राज्नीनतक	्ेनततृवले	
ती	्प्ानधकारीलाई	्प्	र	्प्क	उ्पहार	न््ेन	घातक	्ाल्नी	िएको	
छ	।	आफ्ना	सवा व्ाको	्परर्पनूतवाका	लानग	नयानयक	्ेनततृवलाई	ह्सैमम	
्र्ु्पयोग	ग्नने	र	ि्ेनजसतो	्निएमा	राज्नीनतक	प्रनतशोधका	आधारमा	
महाअनियोग	लगाएर	अल्परि	्पा्नने	शङ्ृखला	चलेको	छ	।	यसैको	
्पनछललो	क्ीका	रु्पमा	प्रधा्ननयायाधीशलाई	महाअनियोग	अस्त्र	
प्रयोग	गरेर	 न्नलनमबत	ग्नने	तर	 तयसलाई	 क््ैन	 न्नट्कषवामा	्पग््न	्नन््ेन	
क्नटल	चाल	चानलएको	छ	।

	 ्लबाट	 न्नवावानचत	सांस्हरू	 ्लको	 न्न्नेश्नमा	 ्पररचानलत	
हु्न	् र	 उ्नीहरू	 ्लको	 सामानय	 न्नयनरिणमा	 रह्न	् बहु्लीय	
प्रनतट््पधावातमक	लोकताननरिक	प्रणालीको	अन्नवायवा	नवशषेता	हो	।	तर	
आफ्ना	सांस्मान्	काबावाही	ग्नने	अनधकारबाट	एमालेलाई	बनञचत	
गररएको	 छ	।	 ्लीय	 अ्नश्ास्न	 उललङ्घ्न	 ग्नने	 सांस्हरूमान्	
्ेनक्पा	(एमाले)	ले	गरेको	काबावाहीको	सचू्ना	प्रकानशत	्नगरेर	्ल	
नविाज्नमा	सहयोगी	ब्ेनका	सिामख्का	गैरसंवैधान्नक,	असंस्ीय	
र	्पक््पात्पणूवा	हकवा तका	कारण	संस्	समते	मनह्नौं्नेख	अवरुद्	छ	।

मुलुकको अग्रगतिको 
यथात्रथामथा िथािक 

बनेि खडथा भएकथा 
यस गठबन्धनबथाट 
मुलुकले अतिलम्ब 

मुक्क्त खोजेको 
छ । िथाजनीतिक 

अिसििथाद, 
सत्तथास्थार्फ ि अनैतिक 

जगमथा खडथा भएको 
यो सिकथाि जति 

ददन िहन्छ, मुलुकले 
रप सङ्कट ब्यहोनु्फ 

अतनिथाय्फ छ ।
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		 ज्ना्शेलाई	 न्नषधे	 ग्दै	 ब्ेनको	 सरकारको	जवाफ्नेहता	 ज्नताप्रनत	 होइ्न,	आफूलाई	
सत्ामा	 ्पऱ्याउ्ेन	 शनक्त	 केनरिनतर	 छ	।	 फलतः	 ्नागररकको	 रक्ा,	 नव्प््म्ा	 राहत,	 महङ्गी	
न्नयनरिण,	सेवा	प्रवाह	र	मल्क्को	सीमा	सर्क्ा	जसता	नय्ूनतम	्ानयतवबाट	्पन्न	सरकार	नवमख्	
ब्ेनको	छ	।	सरकारको	अयोगयता,	गैरनजममवेार्प्न	र	सवा व्ापे्रररत	्नीनतका	कारण	्नौ	मनह्नाको	
छोटो	अवनधम	ैमल्क्	आन व्ाक	सङ्कटतफवा 	धकेनलएको	छ	।	अ व्ातनरिका	अनधकांश	सचूकहरू	
्नकारातमक	ब्ेनका	छ्न	्।	

l	 हाम्ो	्ेनततृवको	सरकारले	्र्ुसत	छो्ेको	अ व्ातनरि	िनतकएको	छ	।	

l	 मलूय	वनृद््र	हाम्ो	सरकारको	समयमा	िन्ा	्ोबबर	िएको	छ	।	बजार	अ्नग्म्न	
्नहुँ् ा	ज्ािावी	मलूय	वनृद्	ग्नने	र	कृनरिम	अिाव	नसजवा्ना	ग्नने	काम	तीव्र	िएको	छ	।

l	आयात	अन्नयननरित	ढङ्गले	बढेको	छ	।	वया्पार	र	चाल	ूखाता	घाटा	्शेले	धान्ैन	
मन्सकल	 हु्ेन	तहमा	्पन्गसकेको	छ	।	मल्क्को	समग्र	वाह्	कारोवारको	िक््ता्नी	
असनतल््न	ियावह	हुँ् छै	।	नव्शेी	मर्िा	सनञचनतमा	गंंिीर	ह्ास	आएको	छ	।	

l	 बैंनकङ	 प्रणालीबाट	 बानहररएको	 रकम	 बैंकमा	 फकवा ्न	 सकेको	 छै्न	।	 बैङ्कमा	
लगा्नीयोगय	रकमको	चरम	अिाव	छ,	तरलताको	सङ्कट	ियावह	हुँ् छै	।	सरकार	
यसको	कारण	खोज्न	होइ्न,	अरुमान्	्ोष	्ो्परेर	उमक्न	खोनजरहकेो	छ	।

l	 सरकारी	नवत्	प्रणालीमा	अन्नचिय	र	अनयोल	शर्ु	िएको	छ	।	प्र्शेको	नवत्	नस्नत	
्पन्न	न्नराशाज्नक	छ	।

l	 सरकारी	आन व्ाक	 ्नीनत	 असङ्गत	 छ्न	्।	 सही	 राज्नीनतक	 ्ेनततृवको	 अिावमा	
सरकारी	 सेवा	 प्रवाह	 ग्नने	 संस्ाहरू	 असतवयसत	 ब्ेनका	 छ्न	्।	 आन व्ाक	
अन्नयनमतताका	लानग	कमवाचारीतनरिमान्	हसतक्े्प	गररएको	छ	।	

l	अ व्ाप्रणाली	 गलत	 र	 अदृट्य	 ततवको	 हातमा	 ्पग्ेको	 छ	।	 गिबनध्न	 सरकार	
िमूानफया,	काला	बजाररया	र	तसकरहरूको	चङ्गल्	र	कनमस्नतनरिको	जालोमा	
फसेको	छ	।	सरकारकै	संरक्णमा	हुण्ी	कारोबार	फसटाएको	छ	।

l	 सरकारले	साख	गम्ाएको	छ	।	नवकास	साझे् ारको	नवश्ास	गम््	ैछ	।	सरकारमान्	
वयवसानयक	क्ेरिको	िरोसा	ट्ट््	ैगएको	छ	।	न्नजी	क्ेरि	यो	सरकारवाट	न्नराश	छ	।

l	 सरकारी	न्नकायबीच	्ैन	समनवय	छै्न	।	सम्पनत्	शद््ीकरण	न्नवारण	ग्न्वा्प्नने	सरकार	
उलटो	बाटोमा	नहं् ््	ैछ	।
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l	 यो	 गिबनध्न	 सत्ासी्न	 िए्नेख	 अनहलेसमम	 एउटा	 ्पन्न	 ्नयाँ	 ्पररयोज्ना	 शर्ु	
िएको	छै्न	।	 ‘मानसक	१०	प्रनतशतका	्रले	्प्ँजीगत	खचवा	ग्नने’	्ाबा	ग्ननेहरूले	
चाल	्आन व्ाक	वषवाको	चतै	मसानतसमममा	२५	प्रनतशतमा	नसनमत	छ।	

l	 तर	 ‘सेनटङ्’मा	 नवश्ास	 ग्नने	 सरकार	 नवज्हरूको	 सझ्ाव	 र	 प्रनत्पक्ी	 ्लको	
खबर्ारीलाई	म्न्न	ग्न्वाको	साटो	प्रनतवा्मा	उनरिएको	छ	।	तथयाङ्लाई	तो्मो्	
गरी	‘अ व्ातनरि	्र्ुसत	छ’	िन्ेन	झि्ा	सचू्ना	प्रवाह	गरररहकेो	छ	।

l	अराजक	 अ व्ामनरिीको	 ्बाबमा	 िागबण्ाको	 ‘टेको’मा	 उनिएका	 प्रधा्नमनरिी	
सवयं	एक्पनछ	अकवो	गलत	न्नणवाय	नलइरहकेा	छ्न	्।	साववाजन्नक	संस्ालाई	कमजोर	
ब्नाउ्ेन	 न्नयोनजत	 उद्शेयले	 प्रमख्हरू	 न्नयन्क्त	 ग्ावा	 मा्प्ण्	 नमच्	ै चलखले	
गररएको	छ	।	अवैध	स्ोतलाई	बैध	ब्नाउ्ेन	्र्ाशयका	सा्	्ेन्पाल	राट्रि	बैङ्कका	
गि्नवारमान्	गैरका्न्ूनी	काबावाही	गररएको	छ	।

		 ्पवूवावतटी	सरकारले	अगान्	बढाएका	ज्नमख्ी	कामहरूलाई	यस	सरकारले	खारेज	या	
कायावानवय्नमा	अवरोध	गरररहकेो	छ	।	प्रतयेक	्पानलका	केनरिलाई	जो्््ेन	स्कलाई	कालो्परि	
ग्नने	र	प्रतयेक	न्नवावाच्न	क्ेरिमा	रण्नीनतक	स्क	न्नमावाण	ग्नने	योज्नालाई	खारेज	या	बजेट	कटौती	
गररएको	छ	।	्पानलकाहरूमा	नशलानयास	गररएका	३९६	वटा	आधारितू	अस्पतालको	बजेट	
कानटएको	 छ	।	आरोगयता,	 सवासथय	 ्परीक्ण	 र	 उ्पचारको	 हक	 समबनधी	 मौनलक	 हकलाई	
अवरुद्	ग्दै	बजेट	कटौती	गररएको	छ	।	कोनि्	नवरुद्को	खो्पको	् र्ु्पयोग	र	कोनि्	नवमाको	
रकम	िक््ता्नी	अवरुद्	गररएको	छ	।	संनवधा्नले	 प्रतयाितू	 गरेको	आवासको	 हक	 र	 ्नलत	
िनूमही्नले	एक	्पटकका	लानग	जनम्न	प्राप्त	ग्नने	अनधकारलाई	कायावानवय्न	ग्नवा	ब्नाइएको	िनूम	
आयोग	नवघट्न	गरेर	िनूमही्न	र	सक््मबासीहरूको	हकमान्	क्िाराघात	गररएको	छ	।	नव्पन्न	
वगवा	लनक्त	सेवा	प्रवाह	र	काम	एवं	रोजगारी	नसजवा्ना	ग्नने	योज्नाहरू	कटौती	गररएका	छ्न	्।	
समनृद्को	यारिामा	अवरोध	नसजवा्ना	गररएको	छ	।	ज्नताको	उतसाहमा	नचसो	्पा्नी	खनयाउ्ेन	र	
मल्क्को	म्नोबल	खसकाउ्ेन	काम	िएको	छ	।	

		 बाह्	समबनधमा	 गंिीर	असनतल््न	 र	 नवचल्न	 ्खेा	 ्परेको	 छ	।	 एकानतर	 यो	 सरकारले	
नल्पले्क,	नलनम्पयाधर्ा	र	काला्पा्नी	लगायत	्ेन्पाली	ििूाग	नफतावा	गराउ्नका	लानग	िारतसँग	
सा व्ाक	 वातावा	 सर्ुसमम	 ग्नवा	 सकेको	 छै्न	 ि्ेन	 अकावानतर	 महाकालीको	 धार	 ्पररवतवा्न	 हु्ेन	 गरी	
एकतफटी	रु्पमा	तटबनध	न्नमावाण	गरेर	सीमा	अनतक्मण	ग्ावा,	्ेन्पाली	्नागररक	जयनसंह	धामीलाई	
तइ््न	च्ँ् ाएर	माररँ्ा	या	 ्ेन्पालको	सवाधी्नता	र	सवानिमा्नमान्	्पटक–्पटक	आचँ	्पऱ्याइँ् ा	
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समते	लाचारी	प्रकट	गरेको	छ	।	रानट्रिय	नहतलाई	केनरिनबन्म्ा	राखरे	्बै्	नछमकेीसँग	सनतन्लत	
समबनध	कायम	ग्नने,	्ेन्पालको	आन व्ाक	नवकासलाई	तीव्रता	न््न	ची्न	र	िारतको	गनतशील	एवं	
शनक्तशाली	अ व्ातनरिसँग	जोन््ेन	एवं	तयसबाट	लािाननवत	हु्ेन	बाटो	अवलमब्न	ग्न्वा	्प्ननेमा	गंिीर	
्नीनतगत	नवचल्न	्खेा	्परेको	छ	।	एमनससी	र	नबआरआई	जसता	्ई्	्पक्ीय	नवषयलाई	नगजोलेर	
्ेन्पाललाई	िरूाज्नीनतक	द्नद्मा	धकेल्ेन	अन्नष्टकारी	प्रयाश	िएको	छ	।	मल्क्को	छनव,	प्रनतठिा	
र	नवश्स्नीयतामान्	प्रश्न	ख्ा	गराउ्ेन	काम	िएको	छ	।

		 मल्क्का	साम	्महतव्पणूवा	अवसर	छ्न	्।	गंिीर	च््नौतीहरू	्पन्न	छ्न	्।	च््नौतीको	साम्ना	
ग्नवा	 बनलयो	 रानट्रिय	 एकता	आवशयक	छ	।	 मख्य	 राज्नीनतक	शनक्तहरूका	बीचमा	 नय्ूनतम	
समझ्ारीको	खाँचो	छ	।	नय्ैन	नवषयलाई	बोध	गरेर	नवगतमा	हामीले	प्राकृनतक	नव्पनत्,	कोरो्ना	
महामारी,	्ेन्पालको	्नयाँ	प्रशासन्नक–	राज्नीनतक	्नकसा	प्रकाश्न,	संनवधा्न	संशोध्न,	्परराट्रि	
्नीनत	तज्वामा	र	वाह्	समबनध	जसता	प्रश्नमा	नसङ््गो	राट्रिलाई	एकताबद्	ब्नाएका	न्यौं	।	्पाटटीको	
्पक्मा	 स्पष्ट	बहुमत	 हुँ् ाहुँ् 	ै ्पन्न	अनय	शनक्तहरूलाई	समते	सरकारमा	समटेेका	 न्यौं	।	 तर	
वतवामा्न	गिबनध्न	मल्क्लाई	नतक्तता,	प्रनतशोध,	घणृा	र	द्नद्नतर	धकेनलरहकेो	छ	।	प्रनत्पक्ी	
्लका	नवरुद्	मोचावाबन्ी	ग्नने,	 नहसंालाई	्र्ुतसाह्न	ग्नने,	धमकीको	िाषा	प्रयोग	ग्नने	र	मख्य	
रानट्रिय	प्रश्नमा	सहमनत	त	क्रै	छा्ौं,	सामानय	्परामशवा	समते	ग्नवा	अक्म	िएको	छ	।

		 मान्	उललेनखत	प्रनतन्ननधमलूक	घट्नाक्मको	एउटै	न्नट्कषवा	हो–	मल्क्को	अग्रगनतको	
यारिामा	वाधक	ब्ेनर	ख्ा	िएका	यस	गिबनध्नबाट	मल्क्ले	अनवलमब	मन्क्त	खोजेको	छ	।	
राज्नीनतक	अवसरवा्,	सत्ासवा व्ा	र	अ्ैननतक	जगमा	ख्ा	िएको	यो	सरकार	जनत	न््न	रहनछ,	
मल्क्ले	््प	सङ्कट	बयहो्न्वा	अन्नवायवा	छ	।	सङ्घीयताको	कायावानवय्न,	जगैबाट	लोकतनरिको	
सद्ृढीकरण,	आधारितू	तहबाटै	नवकास	र	समनृद्को	आधार	न्नमावाण	ग्नने	स्ा्नीय	तहको	्ेनततृव	
एमालेलाई	सम््पेर	मारिै	हामी	रानट्रिय	राज्नीनतलाई	सही	बाटोमा	फकावाउ्ेन	कामको	सर्ुवात	ग्नवा	
सकछौं	।	तस व्ा,	रानट्रिय	राज्नीनतलाई	लोकतनरि,	संनवधा्न	र	ज्ना्शेको	नलकमा	फकावाउ्न	यस	
न्नवावाच्नमा	्ेनक्पा	(एमाले)	का	सयूवा	्धवजाबाहक	उममे् वारहरूको	्पक्मा	मत्ा्न	ग्नवा	हामी	

सम्पणूवा	मत्ाताहरूमा	हान्वाक	आविा्न	ग्वाछौं	।
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४.
सथानीय तिमा पाँच ररवाः अनुभर र उपलद्ध

		 अ्ेनकौं	प्रनतकूलता,	सीमा	र	कनि्नाइका	बाबज्् 	नवगत	्पाँच	
वषवामा	हाम्ो	्ेनततृवमा	रहकेा	केनरि	र	प्र्शे	सरकार	त्ा	सवयं	स्ा्नीय	
तहको	 अग्रसरतामा	 महतव्पणूवा	 काम	 िएका	 छ्न	्।	 उललेख्नीय	
सफलता	र	यग्ानतकारी	उ्पलनवध	प्राप्त	िएका	छ्न	्।	यी	कामहरूले	
समदृ्	्ेन्पाल,	सख्ी	्ेन्पालीको	रानट्रिय	आकाङ्क्ा	्परूा	ग्नने	न्शामा	
महतव्पणूवा	आधार	न्नमावाण	गरेका	छ्न	्।

		 यस	 अवनधमा	 स्ा्नीय	 तहलाई	 कामकाजी,	 ्पररणाममख्ी	
र	 प्रिावकारी	 ब्नाउ्न	आवशयक	 का्न््नी	 र	 संरच्नागत	 वयवस्ा	
गरी	अनधकार	 प्रतयाितू	 गररयो	।	 राजसवका	 एकल	अनधकार	क्ेरि	
हसतानतरण	गररयो	।	साझा	अनधकार	सचूीका	राजसव	बाँ्फाँटको	
नवनध	स्ान्पत	गररयो	।	प्राकृनतक	स्ोतको	आय	 नवतरणका	लानग	
मा्प्ण्	 ब्नाई	 राजसव	 नवतरण	 गररयो	।	 समा्नीकरण,	 सम्परूक,	
नवशषे	 र	 सशतवा	 अ्न्् ा्न	 समते	 नवनिन्न	 शीषवाकमा	 स्ोतको	
नवन्नयोज्न	गरेर	स्ा्नीय	तहलाई	साध्नस्ोत	सम्पन्न	ब्नाउ्ेन	काम	
गररयो	।	 ्पानलका	 िव्न	 न्नमावाण	 गरी	 सेवा	 प्रवाह	 चस्त	 ब्नाउ्न	
नवशषे	बजेटको	 वयवस्ा	गररयो	।	यसरी	आ.	व.	२०७३/७४	को	
तल््नामा	(कररब	रु.	५५	अबवा)	नवन्नयोज्न	िएको	स्ा्नीय	तहको	
रकम	्पाँच	ग््ना	बढेर	आ.व.	२०७७/७८	मा	रु.	२८४	अबवा	्पग्यो	।	
स्ा्नीय	तहमा	वाह्	लगा्नीका	लानग	्ेन्पाल	सरकारले	आवशयक	
समनवय	गऱयो	।	कमवाचारी	समायोज्न	माफवा त	्ज्नशनक्त	नवनयास	गरेर	
स्ा्नीय	तहलाई	्पणूवा	रु्पले	गनतशील	र	चलायमा्न	ब्नाइयो	।	क्मता	
नवकासका	लानग	आवशयक	तानलम,	अनिमख्ीकरण	र	अवलोक्न	
भ्रमणको	वयवस्ा	गररयो	।	फलतः	न्नवावाच्न	िएको	्पनहलो	वषव्ा नेख	
्ैन	स्ा्नीय	तहहरू	्पणूवा	रु्पले	गनतशील	र	कायवासक्म	िएका	छ्न	्।

अनेकौं प्रतिकूलिथा, 
सीमथा ि कदठनथाइकथा 

बथाबजुद तिगि 
पाँच िर्फमथा हथाम्ो 

नेिृत्वमथा िहेकथा केन्द्र 
ि प्रदेश सिकथाि 

िरथा स्यं स्थानीय 
िहको अग्रसििथामथा 

महत्वपूर्फ कथाम 
भएकथा छन् । 

उल्ेखनीय सरलिथा 
ि युगथान्तकथािी 

उपलव्ि प्रथाप्त भएकथा 
छन् । यी कथामहरूले 
समृधि नेपथाल, सुखी 

नेपथालीको िथावटिरिय 
आकथाङ्क्था पूिथा गनने 
ददशथामथा महत्वपूर्फ 

आिथाि तनमयार गिेकथा 
छन् ।
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	 यस	अवनधका	मख्य	उ्पलनबधलाई	यसरी	उललेख	ग्नवा	सनकनछ	–

ð पूरावाधारमा फड्को 

l	 स्ा्नीय	सतरमा	४	हजार	३	सय	६२	नक.नम.	कालो्परिे	स्क	न्नमावाण	िई	्पककी	
स्क	सञजाल	्ोबबर	िन्ा	बढी	 नवसतार	।	सङ्घ	र	प्र्शेमाफवा त	िएको	स्क	
न्नमावाण	समते	जो्््ा	यनत	छोटो	अवनधमा	यनत	धरैे	स्क	न्नमावाण	िएको	इनतहासम	ै
्पनहलो	उ्ाहरण,

l	 स्क	्पग्ेको	्पानलका	केनरि	७२५,	

l	 ्पट्््पलाल	लोकमागवा,	कािमा्ौं–	तराई	रूित	मागवा	र	्पवूवा–्पनचिम	राजमागवा	न्नमावाण	र	
नवसतार	रफतारमा	।	म््न	िण्ारी	रानट्रिय	राजमागवाको	न्नमावाण	तीव्र	गनतमा,

l	 हुलाकी	राजमागवा	न्नमावाण	अननतम	चरणमा,

l	 स्क	्पल्,	कलिटवा	र	्पककी	्नाली	न्नमावाणमा	उललेखय	प्रगनत,

l	 प्रतयेक	्पानलकाको	केनरि	जो्््ेन	गरी	्पककी	स्क	न्नमावाण	अनिया्न,

l	 प्रतयेक	न्नवावाच्न	क्ेरिमा	रण्नीनतक	स्क	न्नमावाण	अनिया्न,

l	 सहरी	्पवूावाधारमा	तीव्र	नवकास,	

l	 तराईका	स्रमक्ामलाई	राजमागवासँग	जो्््ेन	स्कको	सतरोन्ननत,

l	 िरैहवा	 अनतरावानट्रिय	 नवमा्नस्ल	 न्नमावाण	 सम्पन्न,	 नरििव््न	 अनतरावानट्रिय	
नवमा्नस्लको	क्मता	नवसतार	।	्पोखरा	अनतरावानट्रिय	नवमा्नस्ल	न्नमावाण	अननतम	
चरणमा	।	मख्य	घरेल	्नवमा्नस्लको	सतरोन्ननत	र	रानरिकाली्न	उ्ा्न–अवतरणको	
सन्वधा	नवसतार	।	्पहा्ी	नवमा्नस्लको	धाव्न	मागवा	कालो्परि	ग्नने	काम	सम्पन्न	।

l	 तइ््न	नवस्ा्प्न,	२	हजारिन्ा	बढी	झोलङ््गे	्पल्	न्नमावाण,	

l	 ची्नसँग	्नयाँ	्नाकाहरू	खोल्ेन	काम	।	उत्री	सीमा	जोन्एका	नजललामा	एकीकृत	
नवकास	।	 लाचावा	 र	 नटमरे्मा	 वहुउद्शेयीय	 एकीकृत	 िनसार	 संरच्ना	 र	 सख्खा	
बन्रगाह	न्नमावाण,

l	 वीरगञज	र	नवराट्नगरमा	एकीकृत	जाँच	चौकी	न्नमावाण	र	सञचाल्न	।	अमलेखगञज–
मोनतहारी	सीमावार्पार	्पेरिोनलयम	्पाइ्प	लाइ्न	न्नमावाण,

l	 चोिारमा	सख्खा	बन्रगाह	न्नमावाण,
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l	 जय्नगर–ज्नक्पर्–	 क्तावा	 रेलमागवा	 न्नमावाण	 र	 सञचाल्न	।	 ्पवूवा–्पनचिम	 रेलमागवा	
न्नमावाण	आरमि,

l	 ्ोल्पा	र	हुमलासमम	रानट्रिय	स्क	सञजाल	नवसतार	।	सबै	नजललामा	स्क	्पहुचँ,

l	 ्शर्	रङ्गशाला,	्पोखरा	रङ्गशाला	लगायत	रङ्गशालाहरूको	न्नमावाण,

l	 सङ्घीय	संस्	िव्न,	मख्यमनरिी	कायावालय	लगायत	महतव्पणूवा	सरकारी	संरच्ना	
न्नमावाण	।

ð दशक्ा, सरास्थय र सामादजक के्त्रमा िुणातमक प्रिदत

l	 प्रतयेक	्पानलकामा	नय्ूनतम	्पाँच्नेख	१५	शयैाका	आधारितू	अस्पताल	न्नमावाण	
सर्ु	।	 २०७७	 मङ्नसरमा	 एकैन््न	 ३९६	 ्पानलकामा	अस्पतालको	 नशलानयास	।	
प्रतयेक	व्ामा	सवासथय	चौकी,

l	 प्रतयेक	प्र्शेमा	नवशषेज्	सेवासनहतको	प्रा्नेशक	अस्पताल	र	सरुवा	रोग	अस्पताल,

l	 वीर	अस्पताल	लगायत	केनरिीय	अस्पतालहरूको	्पवूावाधारसनहतको	क्मता	नवसतार,

l	 प्रतयेक	प्र्शेमा	सरकारी	मने्कल	कलेज	न्नमावाणको	कायावारमि,

l	 राट्रिवया्पी	सवासथय	नवमा	नवसतार,

l	कोनि्	 महामारीको	 प्रिावकारी	 साम्ना	।	आइसोलेश्न,	 कवारेननट्न,	औषनध	 र	
खो्पको	न्नशल्क	प्रबनध	।	१८	अबवा	रुन्पयाँ	बराबरको	कोरो्ना	नवमा,

l	 सवासथयसेवा	 नवसतार,	 न्नशल्क	 रु्पमा	 आधारितू	 सवासथय	 सेवा,	 सरसफाइमा	
िएको	 सध्ारवाट	 समग्र	 सवासथय	 क्ेरिका	 ्पररसचूकमा	 राम्ो	 प्रगनत,	 ्ेन्पालीको	
औसत	आय	्ती्न	वषवाको	अवनधमा	्ई्	वषवाले	लनमबएर	७१	वषवा	्पग्ेको,	बाल	त्ा	
मात	ृमतृय्् र	घटेको,

l	 राट्रि्पनत	 मनहला	 उत्ा्न	 कायवाक्म	 अनतरगत	 जोनखम	 अवस्ामा	 रहकेा	 सयौं	
सत्केरीहरूको	उद्ार	र	जीव्न	रक्ा,	जेठि	्नागररकलाई	न्नशल्क	सवासथय	नवमा,

l	 ्ेन्पालका	 ्परम्परागत	 औषनध	 नवज्ा्न	 र	 उ्पचार	 ्पद्नत–	 आयव्ने्,	 प्राकृनतक	
नचनकतसा	र	योग	लगायतको	प्रवद्वा्न,	नव्षूी	योगमाया	आयव्ने्	नवश्नवद्ालयको	
स्ा्प्ना,

l	 नशक्ातफवा 	नवद्ालय	ि्नावा,	नटकाउ	्र,	साक्रता	्रमा	उललेख्नीय	वनृद्,

l	 ९	हजार	५	सय	नवद्ालय	िव्न	्प््नन्नमावाण,	
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l	 म््न	 िण्ारी	 नवज्ा्न–प्रनवनध	 नवश्नवद्ालयको	 स्ा्प्ना,	 प्रानवनधक	 नशक्ाको	
नवसतारमा	उ्ाहरणीय	काम,

l	 नवद्ालय	 जा्न	 ्न्पाएका	 लाखौं	 ्ना्नीहरूलाई	 ि्नावा	 अनिया्न	।	 अनििावक	
नवही्नहरूको	संरक्कतव	राजयले	नल्ेन	्नीनतको	सर्ुवात,

l	 मलेमचीको	 ्पा्नी	 कािमा्ौंमा	 अवतरण	 र	 नवतरण	।	 एक	 घर	 एक	 धाराको	
अनिया्न	।	हालसमम	९१	प्रनतशत	घरधर्ीमा	सवचछ	खा्ेन्पा्नीको	्पहुचँ,

l	 ्ेन्पाल	्नक्ण	एनसयाम	ै्पनहलो	ख्ल्ला	न्सामक््त	राट्रि	घोषणा	।

ð सामादजक न्याय र सरुक्ामा उललेिनीय उपलद्ध

l	 सामानजक	 सर्क्ा	 ित्ामा	 उललेख्नीय	 वनृद्	।	 जेठि	 ्नागररक,	 एकल	 मनहला,	
अ्पाङ्गता	िएका	वयनक्त	र	लो्पोनमख्	सम्् ायका	्नागररकलाई	मानसक	४	हजार	
ित्ा	प्र्ा्न,

l	 योग्ा्नमा	आधाररत	सामानजक	सर्क्ा	आरमि	।	न्नजी	क्ेरि	र	असङ्गनित	क्ेरिका	
लाखौं	श्रनमक	यसमा	आवद्	र	लािाननवत	हु्ेन	क्म	सर्ु,

l	 िनूमही्न	र	घरबारनवही्नहरूलाई	संनवधा्न–प्र्त्	आवासको	हक	उ्पलबध	गराउ्न	
िनूम	आयोग	गि्न	र	आवासका	लानग	जगगा	उ्पलवध	गराउ्ेन	कामको	सर्ुवात,	

l	खर	या	 फ्सको	छा्ना	 नवस्ान्पत	गरेर	जसताको	छा्ना	 राख्ेन	अनिया्न	।	यसका	
लानग	प्रनत	घर	५०	हजार	अ्न्् ा्न	।	ज्नता	आवास,	सर्नक्त	आवास	लगायत	
नवनिन्न	कायवाक्म	माफवा त	्५	लाख	िव्न	न्नमावाण,	सध्ार	र	हसतानतरण,

l	 प्राकृनतक	 नव्पनत्मा	 ्परेकाहरूको	 उद्ार,	 राहत	 र	 ्प््नस्ावा्प्ना	।	 ्पसावा	 र	 बारामा	
आएको	 चक्वातका	 कारण	 घरबारनवही्न	 ब्ेनका	 ८६९	 ्पररवारलाई	 सर्नक्त	
आवास	हसतानतरण,

l	 नव्नाशकारी	िकूम्पका	कारण	घरबारनवही्न	ब्ेनका	कररब	८	लाख	्पररवारलाई	
सर्नक्त	आवासमा	्प््नस्ावा्प्ना	।	हजारौं	सङ्खयामा	सरकारी	कायावालय,	सवासथय	
संस्ा	 र	 सम्प्ाहरूको	 ्प््नन्नवामावाण,	 १३	 हजार	 िनूमही्न	 घर्पररवारलाई	 जगगा	
सनहतको	आवासको	वयवस्ा	र	कररब	१२०	एकीकृत	वसतीहरूको	न्नमावाण,

l	असहाय	बालबानलका	 त्ा	अ्पाङ्गता	 िएका	 वयनक्तको	सर्क्ा	 त्ा	 संरक्ण,	
बाल	श्रम	न्नवारण,	स्क	मा्नव	र	स्क	बालबानलकाको	उद्ार,	्प््नस्ावा्प्ना	र	
संरक्ण,
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l	 शीतलहर	र	जा्ोबाट	बचाउ्ेन	काम,

l	 एनस्	आक्मणबाट	्पीन्त	मनहलाहरूको	नयायका	लानग	्नयाँ	अ्धया्शे	जारी	।

ð रोजिारी दसजवाना 

l	 ्पानलकाहरूमा	 रोजगार	 सचू्ना	 केनरि	 स्ा्प्ना	 र	 बेरोजगारहरूको	 तथयाङ्क	
सङ्कल्न,

l	 प्रधा्नमनरिी	 रोजगार	 कायवाक्म	 अनतरगत	 नय्ूनतम	 १००	 न््नको	 रोजगारी	 वा	
बेरोजगार	ित्ाको	सर्ुवात,

l	 ्प््नन्नमावाणको	 क्ममा	 ४०	 करो्	 श्रम	 न््न	 बराबरको	 रोजगारी	 नसजवा्ना, 
१	लाख	्क्	र	१०	लाख	अधव्ा क्	ज्नशनक्तलाई	रोजगारी	प्र्ा्न,

l	 सहुनलयत्पणूवा	ऋणमाफवा त	््ेढ	लाख	रोजगारी	नसजवा्ना	।

ð उजावा, दसचाइ र कृदर

l	 िरेी–	 बबई	 ्ाइिसवा्न,	 स््नकोशी–मरर्न	 ्ाइिसवा्न	 जसता	 तराई–	 मधसेका	
रु्पानतरणकारी	योज्नाहरू	आरमि,

l	 नसकटा	र	रा्नीजमरा	योज्नाबाट	नसचाई	सर्ु	।	स्ा्नीय	तहमा	हसतानतरण	िएका	
सा्ना	नसंचाई	आयोज्नाको	न्नमावाणमा	तीव्रता,

l	 रानट्रिय	गौरवको	तामाकोशी	जलनवद्त्	आयोज्ना	सम्पन्न,	

l	 नवद्त्	उत्पा््न	त्ा	ख्पत	उललेखय	रु्पमा	बढेको,	नवद्त्	उत्पा््न	क्मता	१०४५	
मगेावाटबाट	 ्ोबबर	वनृद्	िई	२१७४	मगेावाट,	 प्रनतवयनक्त	 नवद्त्	ख्पत	१६४	
नक.वा.	बाट	्ोबबर	वनृद्	िई	३००	नक.वा.	्नाघकेो,	

l	 ्नागररकमा	 नवद्त्को	 ्पहुचँ	 वनृद्	 िई	 यस	अवनधमा	 रानट्रिय	 नवद्त्	 प्रणालीमा	
आवद्	हु्ेन	घरधर्ी	६९	प्रनतशतबाट	बढेर	९१	प्रनतशत	्पग्ेको,	

l	 नवद्त्	चह्ावट	२५	प्रनतशतवाट	१५	प्रनतशतमा	झरेको,	लो्सेन्ङको	अनतयसँगै	
धव्ाँमक््त	चल्हो	र	नवद्त्ीय	उ्पकरणको	प्रयोग	ग्नने	सामथयवा	बढेको	।
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ð सचूना प्रदरदध र सेरा प्ररािमा अभूतपूरवा दरसतार 

l	 सचू्ना	महामागवा	न्नमावाण,

l	 सञचार	 ्पवूावाधार	 संरच्नाको	 नवसतारका	कारण	 इनटर्ेनटको	 प्रयोगकतावा	 सङ्खया	
्ोबबर	िई	८५	प्रनतशत	्पग्ेको,	

l	 न्नजटल	्ेन्पाल	फे्मवकवा 	कायावानवय्न,

l	 न्नजटल	प्रनवनधमा	आधाररत	िएर	स्ा्नीय	सरकारका	सेवा	सञचाल्न,	नवत्ीय	
कारोवार,	कर	िक््ता्नी	सेवा	त्ा	सामानजक	सञजालका	मा्धयमवाट	सचू्ना	त्ा	
जा्नकारी	प्रवाह	ग्नने	क्म	विातै	बढेको,	

l	 फोर	जी	सेवा	सबै	नजललामा	नवसतार,

l	 ्पानलका	र	व्ाबाट	सेवा	प्रवाहमा	उललेख्नीय	सहजता	।

	 यसका	 अलावा	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	 बाट	 नवजयी	 ज्नप्रनतन्ननधहरूको	 ्पहलमा	 नवनिन्न	
्पानलकामा	्नम्ूनायोगय	काम	िएका	छ्न–्

l	 नवनिन्न	्पानलकाहरूले	आफ्नो	नवशषेता	र	आवशयकता	अ्नस्ार	एउटा	व्ाबाट	
अकवो	व्ा	जो्््ेन	स्क,	्पल्,	चक््प्,	घो्ेटो	 र	्प्मागवा	 न्नमावाण	गरेका	छ्न	्।	
नवनिन्न	 ्पानलकामा	 हनेलपया्	 र	 खलेमै् ा्न	 न्नमावाण	 िएका	 छ्न	्।	 कनत्पय	
्पानलकाहरूले	आफ्ैन	स्ोतमा	एकीकृत	र	्नम्ूना	बसती	न्नमावाण	गरेका	छ्न	्ि्ेन	कनत्पय	
्पानलकामा	् नलत,	बा्ी	सम्् ाय	र	अनय	बेघरबारलाई	आवास	न्नमावाण,	व्ासतरम	ै
नव्पन्न	वयवस्ा्प्न	केनरि	स्ा्प्ना,	नहसंा	्पीन्तको	उद्ार	त्ा	्प््नस्ावा्प्नाको	काम	
गररएको	छ	।	 उजयालो	 ्पानलका	 न्नमावाणका	लानग	 ५००	 नकलोवाटसमम	 नवद्त्	्
उत्पा््न,	सोलार	बत्ी	र	उजयालो	्पानलका	घोषणा,	स्क	बत्ी	ज्ा्न	्पन्न	्नम्ूना	
कायवाक्मका	रु्पमा	रहकेा	छ्न	्।	नवनिन्न	्पानलकामा	साम्् ानयक	िव्न,	बाल	उद्ा्न	
र	जेठि	्नागररक	नमल्न	केनरि	स्ा्प्ना	गररएका	छ्न	्।	्पाकवा 	त्ा	्पयवाटकीय	स्ल	
नवकास,	होम	सटे	 र	्पयावावरणीय	्पयवाट्न	प्रवद्वा्नमा	 नवनिन्न	्पानलकाको	िनूमका	
महतव्पणूवा	छ	।	तयसतै	गम्बा,	मनन्र	लगायत	सांसकृनतक	सम्प्ाहरूको	संरक्णमा	
्पन्न	्पानलकाको	योग्ा्न	प्रशसं्नीय	छ	।

l	 कनत्पय	 ्पानलकाले	 बेटी	 बचाऊ,	 बेटी	 ्पढाऊ	अनतगवात	 कक्ा	 ८	 िन्ा	 मान्का	
छारिाहरूलाई	 साइकल	 नवतरण	 गरेका	 छ्न	्।	 नशक्ाको	 नवकासका	 लानग	
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नवद्ालयलाई	कमपयट्र	 नवतरण,	स्ा्नीय	िाषामा	्पाि्यक्म	न्नमावाण	र	अ्धया्प्न,	
स्ा्नीय	 तहमा	 बद््	 नशक्ा	आरमि,	 नवज्ा्न	 प्रयोगशाला	 र	 नवज्ा्न	 ्पाकवा 	 न्नमावाण,	
एक	नशक्क	एक	लया्पट्प,	एक	कक्ा	एक	प्रोजेकटरको	वयवस्ा	जसता	उ्ाहरणीय	
काम	गरेका	छ्न	्।	प्रानवनधक	 नशक्ामा	छारिवनृत्,	 नवद्ा्टीहरूलाई	खाजा	 नवतरण	
जसता	 ्पानलकाहरूको	 कामले	 नशक्ाको	 गण्सतर	 बढाउ्न	 योग्ा्न	 गरेको	 छ	।	
कनत्पय	्पानलकाले	सर्ु	गरेका	छोरी	वचत	कायवाक्म	र	्पनहलो	छोरी	जनमँ् ा	खातामा	 
रु.	१५,०००	रानखन््ेन	कायवाक्मले	छोरीप्रनतको	दृनष्टकोण	ब्ल्न	योग्ा्न	गरेको	छ	।

l	 नव्प्क्ा	 बेलामा	मतृक	्पररवार	िटेघाट	त्ा	िटेी	 नवतरण	ग्नने,	 नवरामीहरूलाई	
उ्पचारमा	सहयोग	र	न्नःशल्क	औषधी	नवतरण	ग्नने,	सत्केरी	आमालाई	्पोनषलो	
खा्ना,	बचचालाई	्ना्ना	र	अनय	सहयोग	उ्पलवध	गराउ्ेन	कामले	्पानलकाहरूलाई	
ज्नताको	 ्ः्खसख्को	 सा्ीका	 रु्पमा	 स्ान्पत	 ग्नवा	 सहयोग	 गरेको	 छ	।	
्पानलकाहरूले	अस्पतालहरूलाई	एमबले्नस	र	शववाह्न,	उ्पकरण	र	औषधी	प्र्ा्न	
गरेर,	मोनतयानबन्	्र	आङ	खस्ेन	मनहलाहरूको	न्नशल्क	उ्पचार	गरेर	ज्नसवासथय	
प्रवद्वा्नमा	बनलयो	टेवा	्पऱ्याएका	छ्न	्।	

l	 सामनूहक	कृनषलाई	प्रोतसाह्न,	बाँझो	जनम्नमा	सामनूहक	खतेी,	न्नःशल्क	्पश््पक्ी	
नवतरण	र	कृषकहरूलाई	नवद्त्मा	छ्ट,	कृनष–नचसया्न	केनरि,	फलफूल	खतेी,	ट्ेनल	
न्नमावाणमा	अ्न्् ा्न,	िनूमगत	नसंचाई	र	कृनषमा	याननरिकीकरणका	लानग	अ्न्् ा्न,	
जन्बट्ी	प्रशोध्न	उद्ोगको	स्ा्प्ना	गरेर	कृनषको	नवकासमा	्पानलकाहरूले	टेवा	
्पऱ्याएका	छ्न	्।	जलाशय	न्नमावाण,	ताल,	्पोखरी	संरक्ण	त्ा	्पयावावरण	संरक्णको	
क्ेरिमा	्पन्न	कनत्पय	्पानलकाहरूको	िनूमका	महतव्पणूवा	छ	।	

l	 तयसतै,	यव्ालाई	सहुनलयतमा	ऋण	र	उद्मशीलता	तानलम	न्एर	स्ा्नीय	तहबाटै	
रोजगारी	 र	 ज्नताको	 जीव्नसतर	 सध्ारमा	 सहयोग	 ्पऱ्याएका	 छ्न	्।	 नवनिन्न	
्पानलकामा	 अ्पाङ्ता	 िएका	 वयनक्त,	 एकल	 ्पर्ुष	 र	 नव्पन्न	 ्नागररकका	 लानग	
आन व्ाक	 सहयोग	 उ्पलवध	 गराइएको	 छ	।	 जङ्गली	 जनतब्ाट	 बाली	 संरक्णका	
प्रयाश	िएका	छ्न	्।	

l	 ्पानलकाहरूमा	 सयौं	 का्न््न	 न्नमावाण	 िएका	 छ्न	्।	 राजसव	 चह्ावट	 न्नयनरिणका	
लानग	क्म	चानलएका	छ्न	्।	कनत्पय	्पानलकाहरूले	लगा्नी	सममले्न	आयोज्ना	
गरेर	लगा्नी	नित्याउ्ेन	काम	गरेका	छ्न	्।	कनत्पय	्पानलकाहरूमा	फोहरबाट	गयास	
उत्पा््न	गररएको	छ	।	
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l	 तयसतै	नवनिन्न	्पानलकाले	छाउ्प्ी	गोिमक््त	्पानलका	घोषणा,	बालमरैिी	्पानलका	
र	बालश्रम	मक््त	्पानलका	घोषणा	गरेका	छ्न	्ि्ेन	कनत्पय	िाउँमा	जा्ोबाट	बचाउ्न	
साववाजन्नक	रु्पमा	्ाउरा,	कममल	र	नया्नो	लग्ा	नवतरण	गररएको	छ	।

	 ्ेनक्पा	(एमाले)	्ेनततृवका	सङ्घीय,	प्रा्नेशक	र	स्ा्नीय	सरकारहरूले	का्न्ूनी,	संस्ागत,	
्नीनतगत,	प्रशासन्नक	र	आन व्ाक–सामानजक	्पररवतवा्न	एवं	रु्पानतरणका	क्ेरिमा	गरेका	उ्परोक्त	

कामहरूले	समाजवा्–उनमख्	अ व्ातनरिको	जग	बसाल्न	सर्ु	गरेका	छ्न	्।	
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५.
सामादजक–आदथवाक रुपान्तरण, सथानीय दरकास 
र समृदधि समबन्धी पाटफी दृदटिकोण

		 यनतबेला	हामी	समाजवा्का	आधार	न्नमावाण	ग्नने	चरणमा	छौं	।	
समाजवा्–उनमख्	 राजयवयवस्ा	 लोककलयाणकारी	 चरररिको,	
खल्ा,	 प्रनतस्पधटी	 एवं	आन व्ाक–सामानजक	 नयाय	 र	 समा्नतालाई	
आतमसात	गरेको	अ व्ा–राज्नीनतक	प्रणाली	सनहतको	राजयवयवस्ा	
हो	।	समाजवा्	न्नमावाणका	लानग	उत्पा््नका	साध्नमा	सबैको	्पहुचँ	
नवसतार	ग्न्वा	्पछवा	।	रानट्रिय	्प्ँजीको	न्नमावाण	गरेर	सवाधी्न	अ व्ाप्रणाली	
नवकास	ग्न्वा	 ्पछवा	।	 नशक्ा,	सवासथय	र	सामानजक	सेवाहरूमा	आम	
्नागररकहरूको	सहज	्पहुचँ	स्ान्पत	ग्न्वा	्पछवा	।	लािको	नयायोनचत	
्प््ननववातरण	 र	 सववाकानलक	 सामानजक	 सर्क्ाको	 वयवस्ा	 माफवा त	्
लोककलयाणकारी	 राजय	 न्नमावाण	 ग्न्वा	 ्पछवा	।	 सबै	 खाले	आन व्ाक,	
सामानजक,	 सांसकृनतक	 र	 लैङ्नगक	 नविे् को	 अनतय	 गरेर	
सहिानगतामलूक	 ्पद्नत	 नवकास	 ग्न्वा	 ्पछवा	।	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	 नय्ैन	
नवषयका	लानग	नक्याशील	छ	।

		 सामानजक	नयाय	सनहतको	आन व्ाक	नवकास	र	समनृद्	्ेनक्पा	
(एमाले)	 को	 नवकास	 समबनधी	 सोचको	 सार	 हो	।	 समाजवा्–	
उनमख्	 राजयवयवस्ा	 िन्न	् ्ैन	 सबैलाई	 समा्न	 अनधकार	 त्ा	
अवसरमा	समा्न	्पहुचँ,	सबैलाई	समा्नता	त्ा	सममा्न	एवं	सबैलाई	
सामानजक	नयाय	र	सर्क्ाको	गयारेणटी	हु्ेन	प्रणाली	हो	।	सबैले	ियमक््त	
वातावरणमा	उन्ननत	ग्नवा	सकू्न	्िन्ेन	हाम्ो	्पाटटीको	्नीनत	हो	।	कोही	
िोकै	 ्प्दै्न,	िोकले	कोही	 म्दै्न	जसता	 ्नारा	 यसै	 न्शामा	लनक्त	
छ्न	्।	सामानजक	नयाय	नब्नाको	आन व्ाक	वनृद्ले	नवषमता	बढाउँछ	
ि्ेन	नवतरणमा	एकतफटी	जो्ले	गररबीको	्प््ननववातरणनतर	लैजानछ	।	
कूल	ग्राहस्	उत्पा््नमा	वनृद्	या	प्रनतवयनक्त	आयको	औसत	मा्प्न	

 सन्तुजलि 
ि समन्थाक्यक 

तिकथासकथा 
लथाक्ग मुलुकको 
सथाि्फभौमसत्तथा, 

भौगोजलक अखण्डिथा 
ि िथावटिरिय सुिक्था, 

िथाह्य सम्बन्ध, 
ठूलथा पूियािथाि ि 
परियोजनथाहरू, 
जशक्था, स्थास्थ्य, 

खथानेपथानी, िथािथाििर 
लगथायि सथामथाजजक 

क्ेत्र िरथा आधर्फक 
तिकथासलथाई गति ददन 

िथाज्यले नेिृत्व गनु्फ 
पछ्फ । तनययाि प्रिधि्फन, 

आयथाि प्रतिस्थापन 
ि िोजगथािी जसज्फनथा 

लगथायि क्ेत्रमथा तनजी 
क्ेत्रको गतिशील 

भूतमकथा स्थावपि गनु्फ 
पछ्फ ।
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गरर्ेन	समनृद्	होइ्न,	मल्क्को	समनृद्को	लाि	आम	ज्नताले	्पाउ्ेन	समनृद्	हामीले	खोजेका	
हौं	।	यसलाई	हामीले	समदृ्	्ेन्पाल,	सख्ी	्ेन्पालीको	रानट्रिय	आकाङ्क्ामा	सरूिबद्	गरेका	छौं,	
्परर्पणूवा	लोकतनरिका	रु्पमा	समते	्पररिानषत	गरेका	छौं	।	

		 समनृद्	हानसल	ग्नवा	हामीसँग	महतव्पणूवा	आधार	र	अवसर	छ्न	्।	उबवार	िनूम	र	िौगोनलक	
एवं	 जैनवक	 नवनवधताको	 िण्ार	 हु्नाले	 ्ेन्पालमा	 उचच	 मलूयका	 कृनष	 उत्पा््न,	 ्पश््पनछी	
नवकास	र	जन्बट्ी	उद्ोगको	्पयावाप्त	संिाव्ना	छ	।	कृनषको	आधन््नकीकरणबाट	खाद्	सर्क्ा,	
आतमन्निवारता	 र	 रोजगारी	 नसजवा्नामा	 िूलो	 योग्ा्न	 हु्ेनछ	।	जलस्ोतको	 नवशाल	िण्ारको	
सही	 उ्पयोगबाट	 उजावा	 नवकास	 र	 नसचाइमा	 अकल्प्नीय	 सफलता	 हानसल	 ग्नवा	 सनकनछ	।	
यसबाट	 रानट्रिय	 नवकासमा	 फ््को	 मा्नने	 मारि	 होइ्न,	 हामीले	 उजावा	 सङ्कटको	 समाधा्न	 र	
वातावरणीय	सर्क्ामा	यस	क्ेरिकै	लानग	योग्ा्न	ग्नवा	सकछौं	।	मल्क्सँग	्पयवाट्नको	नवकास	र	
समनृद्	हानसल	ग्नवा	प्रचर्	प्राकृनतक	र	सांसकृनतक	सम्प्ा	छ्न	्	।	सचू्ना	प्रनबनध	र	सेवाका	क्ेरि	
समनृद्का	महतव्पणूवा	आधार	हु्न	्।	१६	वषव्ा नेख	५९	वषवा	उमरे	समहूको	बाहुलय	हु्नाले	आन व्ाक	
नवकासका	लानग	जा्नसाङ्नखयक	लाि	उ्पलवध	छ	।	ज्नताका	प्रनतन्ननधद्ारा	न्ननमवात	संनवधा्न	
छ,	लोकतनरि	संस्ागत	िएको	छ	र	द्नद्	अनतय	िएर	न्गो	शाननतका	आधार	तयार	िएको	
छ,	जसले	ग्ावा	आन व्ाक	नवकासका	लानग	अ्नकू्ल	वातावरण	छ	।	संनवधा्नले	्ैन	समाजवा्–	
उनमख्	 राजय	 वयवस्ा	 र	 समाजवा्–	 उनमख्	आन व्ाक	 प्रणालीको	 न्शान्न्नेश	 गरेको	 छ	।	
सहिानगतामलूक	 नवकास	 ्पद्नतको	 आधार	 न्नमावाण	 िएको	 छ	।	 ्ेन्पालप्रनत	 अनतरावानट्रिय	
सम्् ाय	र	नमरि	राट्रिहरूको	सद्ाव	र	सहयोग	सकारातमक	छ	।	नमनह्ेनती	ज्नता,	राज्नीनतक	
रु्पमा	सचते	र	लोकतनरिप्रनत	प्रनतबद्	समाज	र	सामानजक	सद्ाव,	नवनवधताबीचको	एकता	
र	 सनहट्णत्ा	 सामानजक	्प्ँजीका	 रु्पमा	 रहकेा	छ्न	्।	 द्नद्	 र	 सङ्क्मणकालका	 बीचमा	 ्पन्न	
सामानजक	क्ेरिमा	हानसल	िएका	उ्पलनवध	समनृद्का	लानग	बनलयो	जगका	रु्पमा	रहकेा	छ्न	्।	

	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	 सङ्कल्प	 ग्वाछ–	 हामी	 यी	अवसरलाई	 स्््पयोग	 ग्दै	 छोटो	 समयम	ै
मल््क्लाई	यस	क्ेरिकै	समन््नत	र	सबल	राट्रि	न्नमावाण	ग्नने	छौं	।

		 हाम्ो	सरकारले	गरेका	रु्पानतरणकारी	कामका	बाबज्् 	समाजवा्को	आधार	न्नमावाणमा	
कनत्पय	संरच्नागत	समसया	र	सीमा	नवद्मा्न	छ्न	्।	न्नजी	सम्पनत्मान्	वयनक्तको	अनधकार	
संनवधा्नबाट	संरनक्त	छ	।	प्राकृनतक	स्ोतमान्	वयनक्त	एवं	सम्् ायको	अनधकार	्पन्न	संनवधा्नतः	
सर्नक्त	छ	।	खल्ा	वया्पार,	न्नजी	लगा्नी	र	अनतररानट्रिय	आन व्ाक	समबनध	समबनधी	नवद्मा्न	
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सनधी,	समझौता	त्ा	का्न्ूनी	प्रबनधको	सीमानिरिै	रहरे	अगान्	बढ््न	््प्नने	आजको	य्ा व्ा	हो	।	
रानट्रिय	्प्ँजी	न्नमावाणको	अवस्ा	कमजोर	छ	।	

	 नवगतमा	अनधाधन्ध	ढङ्गले	लाग	ूगररएको	उ्ारीकरण	र	 न्नजीकरणका	कारण	समग्र	
अ व्ातनरिमा	राजयको	िनूमका	खन्मच्न	्पग्यो	।	सशस्त्र	द्नद्	र	राज्नीनतक	अनस्रताले	राजयलाई	
््प	कमजोर	 ब्नायो	।	फलतः	अझ	ै ्पन्न	 उद्ोग	 वयवसाय,	 बैङ्नकङ,	साववाजन्नक	यातायात	
लगायत	क्ेरिमा	राजयको	उ्पनस्नत	कमजोर	छ	।	औद्ोगीकरणको	सतर	नय्ून	र	समग्र	उत्पा्कतव	
कमजोर	छ	।	नशक्ा	र	सवासथय	क्ेरिको	वया्पारीकरण	च््नौतीका	रु्पमा	छ	।	्परन्निवारता	गंिीर	
समसयाका	रु्पमा	छ	।	खल्ा	सीमा्नाले	लयाएका	आन व्ाक	 नवकासका	जनटलता	छ्न	्।	हामी	
सङ्घीयताको	्नयाँ	अभयासमा	छौं	।	उद्मशीलता	र	नसजवा्नातमक	सोचमा	अवरोध	ख्ा	ग्नने	
सामनतवा्का	अवशषे	कायम	ैछ्न	्।	

	 सशस्त्र	द्नद्,	राज्नीनतक	सङ्क्मण	र	अनस्र	सरकारका	कारण	नवगतमा	राजयको	स्ोत	
साध्न	र	अवसरको	्ोह्न	बढ्यो	।	खा्नी,	जलस्ोत	र	जमी्न	लगायत	क्ेरिको	लाि	सीनमत	
वयनक्तको	हातमा	्पग्यो	।	आन व्ाक	नवषमता	बढ्यो	।	राज्नीनतक	संरक्णमा	महतव्पणूवा	वयवसाय	
िूला	 वया्पारीलाई	सम््प्ेन,	 वासतनवक	लागतिन्ा	बढीमा	आयोज्ना	 िेकका	 न््ेन,	कनमश्न	
उिाउ्ेन	 र	भ्रष्टाचारलाई	संस्ागत	 ग्नने	 नवकृनत	बढे	।	 उ्पिोक्ताको	 नहत	संरक्ण	 हु्न	सके्न	।	
कृनषको	उत्पा्कतवमा	अ्पेनक्त	वनृद्	हु्न	सके्न	।	कृषकहरूले	उत्पा््नको	उनचत	मलूय	्पाउ्न	
सके्न्न	्।	नबचौनलयाको	्ब्बा	न्नयनरिण	हु्न	सके्न	।	कृनष	क्ेरिबाट	मक््त	िएको,	प्रारनमिक	
नशक्ा	हानसल	गरेको	र	सचू्ना	प्रनवनधका	मा्धयमले	नवश्सँग	्पररनचत	यव्ा	शनक्त	श्रम	बजारमा	
उ्पनस्त	ियो,	तर	रोजगारीका	अवसर	उ्पलवध	हु्न	सके्न्न	्।	तयसले	एकानतर	उजावाशील	श्रम	
शनक्त	जोनखम्पणूवा	कामका	लानग	बानहर	जा्ेन		नस्नत	बनयो	ि्ेन,	अकावानतर	् शेनिरि	श्रमशनक्तको	
अिाव	 हु्न	्पग्यो	।	 नवपे्रषणले	मल्क्को	अ व्ातनरि	र	समबननधत	वयनक्तको	्पररवारमा	सहयोग	
्पऱ्याएको	िए	्पन्न	रानट्रिय	्प्ँजीको	नवकास	र	मल्क्लाई	आतमन्निवार	ब्नाउ्न	न्गो	योग्ा्न	
ग्नवा	सके्न	।	समाज	उत्पा््नशील	होइ्न,	उ्पिोक्तावा्ी	बन्	ैगयो	।

	 नवकासका	यी	 वाधक	 नवषयलाई	सही	 ढङ्गले	 ्पनहचा्न	 ग्दै	 नत्नलाई	 हटाउ्न	 ्ेनक्पा	
(एमाले)	केननरित	िएर	लानग्परेको	छ	।

	 सनतन्लत	र	समनयानयक	नवकासका	लानग	मल्क्को	साववािौमसत्ा,	िौगोनलक	अखण्ता	
र	रानट्रिय	सर्क्ा,	वाह्	समबनध,	िूला	्पवूावाधार	र	्पररयोज्नाहरू,	नशक्ा,	सवासथय,	खा्ेन्पा्नी,	
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वातावरण	लगायत	सामानजक	क्ेरि	त्ा	आन व्ाक	नवकासलाई	गनत	 न््न	राजयले	 ्ेनततृव	ग्न्वा	
्पछवा	।	 न्नयावात	प्रवद्वा्न,	आयात	प्रनतस्ा्प्न	र	रोजगारी	 नसजवा्ना	लगायत	क्ेरिमा	 न्नजी	क्ेरिको	
गनतशील	िनूमका	स्ान्पत	ग्न्वा	्पछवा	।	सहकारी	माफवा त	्छररएको	्प्ँजी	एकनरित	ग्दै	अ व्ातनरिमा	
ज्नताको	सहिानगता	वनृद्	ग्न्वा	 ्पछवा,	उत्पा्क	सहकारीहरू	माफवा त	्उत्पा््न	वनृद्	तीव्र	्पा्न्वा	
्पछवा	।	उत्पा््न	र	नवतरणमा	नबचौनलयाको	प्रिाव	अनतय	ग्न्वा	्पछवा	र	अ व्ातनरिमा	ज्नताको	नहससा	
बढाउँ्	ैजा्न	््पछवा	।	तीव्र	आन व्ाक	 नवकासका	लानग	वै्नेशक	सहयोग,	लगा्नी	 र	प्रनवनधको	
खाँचो	्पछवा	।	यसतो	्प्ँजी,	प्रनवनध	र	सहयोग	साववािौम	समा्नता,	सवाधी्नता	र	रानट्रिय	नहतमा	
आधाररत	हु्न	््पछवा	।	सबल	र	आतमन्निवार	रानट्रिय	अ व्ातनरिको	नवकास	गरेर	मारि	रानट्रियताको	
रक्ा	र	सद्ृढीकरण		ग्नवा	सनकनछ	।	

	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	 उ्परोक्त	 दृनष्टकोणमान्	आधाररत	 िएर	 स्ा्नीय	 तहमा	 सामानजक–
आन व्ाक	रु्पानतरण	र	समनृद्को	अनिया्नलाई	तीव्र	्पा्नने	छ	।
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६.
सथानीय दरकास, सशुासन र समृदधि समबन्धी नीदत 
र प्राथदमकता

		 आगामी	 ्पाँच	 वषवाका	 लानग	 स्ा्नीय	 नवकास,	 सश्ास्न	 र	
समनृद्	समबनधी	हाम्ा	्नीनत	र	प्रा्नमकता	्हेाय	बमोनजम	हु्ेनछ्न–्	

क) िुणसतरीय दशक्ाको आधारः प्रादरदधक दशक्ाको 
दरसतार र सामुदादयक दरद्ालयमा सधुार

	 गुणवान	 र	 सक्षम	 नागररक	 तयार	 गन्न	 शिक्षा	 सम्बन्धी	
मौशिक	हकको	काययान्वयन	गर्दै	सामुर्ाययक	शिक्षािाई	
गुणस्तरीय,	शसपमूिक	र	जधीवनउपयोगधी	बनाउने	।

l	 नवद्ालय	जा्ेन	उमरेका	सबै	बालबानलकालाई	प्रारनमिक	
बालनवकास	 लगायत	 आधारितू	 त्ा	 मा्धयनमक	
नशक्ामा	सहज	्पहँ्चं	 ्पऱ्याउ्ेन	।	 बीचमैा	 ्पढाइ	छा्््ेन	
समसयाको	 समाधा्न	 ग्नने	।	 नवद्ालय	 जा्न	 ्नसक्ेन	
बालबानलकाका	लानग	नवशषे	वयवस्ा	ग्नने	।	नव्प्क्ा	
कारण	नवद्ालय	जा्नबाट	बनञचत	बालबानलकाहरूका	
लानग	नवशषे	वयवस्ा	ग्नने,	

l	 ्पानलकाहरूलाई	 ्पणूवा	 साक्र	 घोषणा	 ग्नने	।	 प्रौढ	 त्ा	
अनििावक	 नशक्ा,	 खल्ा	 त्ा	 वैकनल्पक	 न्नरनतर	
नसकाइ,	 जीव्न	 ्पयवानत	 नसकाइ,	 साम्् ानयक	 नसकाइ	 र	
नवशषे	नशक्ासमबनधी	कायवा	सञचाल्न	ग्ेन,	्पस्तकालय	
स्ा्प्ना	ग्नने,

l	 साम्् ानयक	 नशक्ालाई	 गण्सतरीय,	 प्रनतट््पधटी	 र	 सहज	
्पहुचँनिरि	 ्पऱ्याउ्न	 ्पयावाप्त	कक्ा	कोिा,	 ्पस्तकालय	 र	

गुरिथान ि सक्म 
नथागरिक ियथाि गन्फ 

जशक्था सम्बन्धी मौजलक 
हकको कथाययान्वयन गददै 
सथामुदथाक्यक जशक्थालथाई 
गुरस्तिीय, जसपमूलक 

ि जीिनउपयोगी 
बनथाउने ।

पूियािथाि, जनशक्क्त, 
तित्तीय व्यिस्था ि 
स्थास्थ्य चेिनथाको 

तिकथासद्थािथा स्थास्थ्य 
सम्बन्धी मौजलक 

हकको कथाययान्वयन ि 
तनिोगी नेपथाल तनमयार 

गनने ।  

प्रत्येक नथागरिकलथाई 
स्च्छ ि पययाप्त 

खथानेपथानी ि 
सिसरथाइको व्यिस्था 
मथार्फ ि् सरथा, सुन्दि ि 
सभ् पथाजलकथा तनमयार 

गनने ।

... ... ...
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प्रयोगशाला,	 नवद्ा्टी	 अ्न््पातमा	 नशक्कको	 वयवस्ा,	 आवशयक	 ज्नशनक्त,	
तानलम,	खलेक््	मै् ा्न,	नवद्ालय	यातायात	सन्वधा	सन््ननचित	ग्नने,	

l	 बानलकामरैिी	शौचालयको	वयवस्ा,	सयान्नटरी	पया्को	न्नयनमत	र	िर्प्ावाे	नवतरण,	
बानलका	छारिवनृत्,	नवद्ालय	्नसवा	सेवा	कायवाक्मलाई	न्नरनतरता	न्ई	नवसतार	ग्नने,	
नवद्ा्टीका	लानग	्पोशाक,	न्वा	खाजा,	्पाि्य	सामग्री	जसता	प्रोतसाह्न	कायवाक्म	
सञचाल्न	ग्नने,

l	 साम्् ानयक,	 संस्ागत,	 गि्ी	 र	 सहकारी	 नवद्ालय	 स्ा्प्ना,	 अ्नम्नत	 प्र्ा्न,	
सञचाल्न,	 वयवस्ा्प्न	 त्ा	 न्नयम्नसमबनधी	 कायवामा	 स्ा्नीय	 तहको	 क्मता	
अनिवनृद्	ग्नने,

l	 प्रतयेक	्पानलकामा	कनमतमा	एउटा	प्रानवनधक	धारको	मा्धयनमक	नवद्ालय	स्ा्प्ना	
ग्नने	।	 बहुनवधामा	 कक्ा	 सञचाल्न,	 प्रानवनधक	 नस्प	 त्ा	 वयावसानयक	 तानलम	
प्र्ा्न	ग्नने	।	्पढ््	ैर	कमाउँ्	ैग्नवा	नशक्ालाई	नस्प	र	रोजगारीसँग	आबद्	ग्नने,	

l	 नवद्ालय	 वयवस्ा्प्न	 सनमनतलाई	 सक्म,	 प्रिावकारी	 र	 जवाफ्हेी	 ब्नाउ्ेन	।	
नशक्कलाई	्पनछलला	नसकाइ	शलैी	र	ज्ा्नबारे	अद्ावनधक	हु्न,	प्रनवनधमरैिी	बन्न	
र	नवद्ा्टीमा	उतपे्ररणा	न््न	सक्ेन	गरी	प्रोतसाह्न	ग्नने,

l	 मा्धयनमक	 नशक्ालाई	 क्मशः	 न्नशल्क	 र	 अन्नवायवा	 ब्नाउ्ेन,	 साम्् ानयक	
नवद्ालयको	गण्सतर	 नवकास	गरेर	स्ा्नीय	 नवद्ालयम	ै्पढ््ेन	वातावरण	 न्नमावाण	
ग्नने,

l	 उचच	 नशक्ाका	 लानग	 सक्म	 र	 प्रनतट््पधटी	 नवद्ा्टी	 उत्पा््न	 र	 उचच	 नशक्ामा	
्पहुचँका	लानग	आवशयक	सहयोग	ग्नने,

l	 सबैिन्ा	योगयलाई	नशक्ण	्पेशामा	आकनषवात	ग्नवा	आवशयक	्नीनत	र	योज्ना	तज्वामा	
ग्नने	।

ि) दनरोिी नेपाल, सरसथ नेपाली

	 पूवयाधार,	जनियति,	 ववत्धीय	व्यवस्ा	र	स्ास्थ्य	चेतनाको	 ववकासद्ारा	स्ास्थ्य	
सम्बन्धी	मौशिक	हकको	काययान्वयन	र	वनरोगधी	नेपाि	वनमयाण	गनने	।		

l	आरोगयता,	सवासथय	्परीक्ण,	न्नशल्क	आधारितू	सवासथय	सेवा,	जनटल	रोगको	
न्नशल्क	 उ्पचार,	 नवमा,	 सवासथय	 ्पवूावाधार	 र	 ज्नशनक्तको	 समनष्टगत	 वयवस्ा	
माफवा त	्सवासथय	समबनधी	मौनलक	हक	कायावानवय्न	ग्नने,	
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l	 प्रतयेक	्पानलकामा	न्नमावाणाधी्न	आधारितू	अस्पताल	सम्पन्न	ग्नने,	प्रतयेक	व्ामा	
सवासथय	 चौकी	 न्नमावाण	 र	 सञचाल्न	 ग्नने,	 तयसका	 लानग	 आवशयक	 सवासथय	
उ्पकरण	त्ा	ज्नशनक्त	वयवस्ा्प्न	ग्नने,

l	 न्नजी,	सहकारी	त्ा	साम्् ानयक	क्ेरिसँगको	्पहल,	समनवय	र	सहकायवामा	न्ननमवात	
अस्पतालद्ारा	सल्ि	र	गण्सतरीय	सवासथय	सेवा	उ्पलवध	हु्ेन	क्रा	सन््ननचित	ग्नने	।	
सवासथय	सेवाको	उ्पलवधता	र	गण्सतरको	न्नयनमत	अ्नग्म्न	ग्नने,

l	 महामारी,	 नव्प्	् त्ा	 अनय	 सवासथय	 जोनखमको	 वयवस्ा्प्न	 ग्नने,	 सवासथयका	
लानग	हान्नकारक	खाद््प्ा व्ाको	न्नयम्न,	सबै	खाद्वसतक्ो	मा्प्ण्	न्नधावारण	र	
गण्सतर	अ्नग्म्न	ग्नने,

l	 सवासथय	सेवा	नशनवर	सञचाल्न,	प्रज्न्न	सवासथय,	्पोषण	सेवासमबनधी	कायवा	ग्नने,	
गंिीर	रोगको	्पवूवा	्परीक्ण	(नसक्न्नङ)	र	्पािेघरको	कयानसरको	न्नशल्क	्परीक्ण	
ग्नने,	

l	 गिवावती	सबै	मनहलाले	सवासथय	केनरिमा	प्रसनूत	हु्न	आवशयक	सन्वधा	र	प्रोतसाह्न	
ग्नने,	गिावावस्ामा	्ैन	्पौनष्टक	आहार	नवतरण,	सवासथय	्परीक्ण,	माततृव	नशक्ा	र	
नशश	्सयाहारकायवालाई	अझ	प्रिावकारी	ब्नाउ्ेन,

l	 प्रतयेक	्नागररकको	अन्नवायवा	सवासथय	 नवमा	ग्नने,	जेठि	्नागररक,	 नव्पन्न,	्नलत,	
एकल	मनहला	र	अ्पाङ्गता	सनहतका	वयनक्तको	सवासथय	नवमा	न्नशल्क	ग्नने,

l	 सवासथय	 केनरि	 त्ा	अस्पतालबाट	 न्नशल्क	 नवतरण	 हु्ेन	औषनधको	 गण्सतर	 र	
समयम	ैआ्पनूतवा	सन््ननचित	ग्नने,	

l	 स्पाइ्नल	इञजर्ीका	कारण	अ्पाङ्गता	िएका	लगायत	गंिीर	प्रकृनतको	अ्पाङ्गता	
िएका	 वयनक्तको	 ्प््नस्ावा्प्ना	 त्ा	 उ्नीहरूलाई	आवशयक	्प्नने	औषनध	 र	अनय	
सहायता	सामग्री	स्ा्नीय	तहम	ैउ्पलवध	गराउ्ेन	वयवस्ा	ग्नने,

l	आयव्ने्,	योग	र	प्राकृनतक	नचनकतसालाई	प्रवद्वा्न	ग्नने,	औषनधजनय	गण्	िएका	
जन्बट्ीको	उत्पा््न,	प्रशोध्न	र	स्््पयोग	ग्नने,

l	 मन्रा	सेव्न,	धमू्पा्न,	लाग	ूऔषधको	सेव्नलाई	न्नरुतसाह्न	ग्नवा	जागरणमलूक	र	
का्न््नी	प्रबनध	ग्नने	।
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l	 सवसथय	 आहार,	 सवसथय	 नवहार	 र	 नवश्रामको	 सनतल््न	 कायम	 ग्नवा	 ज्नचते्ना	
अनिवनृद्	ग्नने,

l	 स्ा्नीय	सवासथय	सच््ना	प्रणालीलाई	केननरिय	सचू्ना	प्रणालीसंग	आवद्	ग्नने	।

ि)  सरच्छ िानेपानी ः सफा बसती र राम्ो आनीबानी

	 प्रत्ेक	नागररकिाई	स्च्छ	र	पययाप्त	खानेपानधी	र	सरसफाइको	व्यवस्ा	माफ्न त्	
सफा,	सुन्दर	र	सभ्य	पाशिका	वनमयाण	गनने	।

l	 एक	 घर	 एक	 धारा	 अनिया्न	 अनतरगत	आगामी	 ्ई्	 वषवानिरि	 सबै	 ्नागररकमा	
खा्ेन्पा्नीको	सल्ि	आ्पनूतवा	सन््ननचित	ग्नने,

l	खा्ेन्पा्नी	वयवस्ा्प्नमा	ज्नसहिानगता	सन््ननचित	हु्ेन	गरी	उ्पयक््त	संयनरि	न्नमावाण	
ग्नने,	िूला	खा्ेन्पा्नी	आयोज्ना	सङ्घ	र	प्र्शेसँगको	सहकायवामा	न्नमावाण	ग्नने,

l	खा्ेन्पा्नी	त्ा	सरसफाइ	कायवायोज्ना	कायावानवय्न	ग्नने	।	खा्ेन्पा्नी	मह्ा्न	लगायत	
्पा्नीको	स्ोत,	्न्ी	्नाला,	क्वा	त्ा	्पोखरीको	संरक्ण	त्ा	सफाइ	समबनधी	कायवा	
ग्नने,

l	 साववाजन्नक	क्ेरिमा	शौचालयको	वयवस्ा	ग्नने	।	ढल	वयवस्ा्प्न	समबनधी	कायवा	
ग्नने	।	फोहोर	्पा्नी	प्रशोध्नको	वयवस्ा	ग्नने	।	फोहोर	मलैाको	 न्गो	वयवस्ा्प्न	
ग्नने	।	फोहोर	मलैा	सङकल्न,	प्रशोध्न,	्प््नप्रवायोग	त्ा	वयवस्ा्प्नमा	साववाजन्नक–	
न्नजी	साझे् ारी	त्ा	अनतर्पानलका	साझे् ारी	नवकास	ग्नने,	

l	 फोहोर	मलैा	वयवस्ा्प्न	र	सरसफाइसमबनधी	ज्नचते्ना	अनिवनृद्	ग्नने,	

l	 चानलस	माइक्ो्निन्ा	मन््नको	पलानसटकको	प्रयोग	्पणूवारु्पमा	न्नषधे	ग्नने	।	

घ)  आधुदनक ऊजावाः उजयालो पादलका

	 ववदु्त्	 उत्ार्न	 र	 खपत	 बढाउने,	आधुवनक	ऊजयामा	 नागररकको	 सहज	 पहँुच	
सुवनशचित	गर्दै	 नवधीकरणधीय	ऊजयाको	प्रयोगद्ारा	 रै्वनक	जधीवनमा	सहजता	तथा	
रोजगारी,	आय	बृद्धि	र	पययावरण	संरक्षण	गनने	।

l	 प्रतयेक	्नागररकका	घरमा	 नवद्त्	्सन्वधा	 उ्पलवध	गराउ्ेन	।	 नव्पन्न	 ्पररवारलाई	
घरायशी	प्रयोगको	नवद्त्	्न्नशल्क	उ्पलवध	गराउ्ेन,
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l	ऊजावा	 उत्पा््न	 र	 नवतरणमा	 साम्् ानयक,	 सहकारी	 एवं	 ्पानलकाको	 सहिानगता	
सन््ननचित	ग्नने	गरी	आवशयक	का्न््नी	 र	संरच्नातमक	प्रबनध	ग्नने	।	 ्ेन्पाल	 नवद्त्	्
प्राधीकरण	र	वैकनल्पक	ऊजावा	प्रवद्वा्न	केनरिसँग	आवशयक	समनवय	र	सहकायवा	ग्नने,	

l	 ्पानलकामा	सञचानलत	जलनवद्त्	आयोज्नाबाट	स्ा्नीय	सम्् ायलाई	साझे् ार	र	
लािाननवत		ब्नाउ्न	्पहल	ग्नने,	

l	 बायोगयास,	सौयवा	ऊजावा,	वायऊ्जावा,	लघ	्जलनवद्त्	लगायतका	वैकनल्पक	ऊजावाका	
प्रयोगबाट	 सबै	 ्पररवारमा	आधन््नक	ऊजावा	 ्पऱ्याउ्ेन	।	 घरेल	् प्रयोगमा	 नवद्त्ीय	
चल्ो	लगायत	्नवीकरणीय	ऊजावाको	उ्पयोग	बढाउ्ेन,

l	आधन््नक	कृनष,	लघ	्त्ा	घरेल	्उद्ोग,	स्ा्नीय	उत्पा््नको	प्रशोध्न	लगायतबाट	
आय	आजवा्न	ग्नवा	ऊजावाको	उ्पयोग	ग्नवा	प्रोतसाह्न	ग्नने,

l	 नवकास	र	आधन््नकीकरणको	प्रनक्यालाई	अगान्	बढाउ्न	नवद्त्को	उ्पयोग	वनृद्	
ग्नने	।

ङ)  उन्नत कृदर ः दकसानको समृदधि

	 शसचंाईको	ववस्तार,	कृषि–	भूवमको	सहधी	उपयोग	र	आधुवनक	प्रववधधको	माध्यमबाट	
कृषिको	 आधुवनकीकरण	 गर्दै	 मुिुकिाई	 आत्मवनभ्नर	 र	 	 षकसानिाई	 समृधि	
बनाउने	।

l	 जीव्नको	आधारका	रु्पमा	रहकेो	खाद्	्प्ा व्ा	उत्पा््न	ग्नने	कृनष	क्ेरिलाई	उचच	
महतव	 न्एर	 लगा्नी	अनिवनृद्	 ग्नने	 र	 मल्क्लाई	 कृनष	 उत्पा््नमा	आतमन्निवार	
ब्नाउ्ेन,

l	 िउू्प्पयोग	्नीनतलाई	प्रिावकारी	कायावानवय्न	ग्नने	।	कृनषयोगय	जनम्नको	ज्ािावी	
प्रयोगलाई	 न्नयनरिण	 ग्नने	।	 वयावसानयक	 खतेी	 ग्नवा	 चाह्ेनहरूलाई	 िनूमबयाङ्क	
माफवा त	्आवशयक	जनम्न	उ्पलबध	गराउ्ेन	।	नलज,	करार	र	सहकारी	माफवा त	खतेी	
ग्नवा	तयसता	जनम्नका	सन्िवामा	आवशयक	का्न््नी	प्रबनध	र	राजयको	सर्क्ा	प्रतयाित्	
ग्नने,	

l	 माटोको	 सवासथय	 रक्ा	 ग्नने,	 उत्पा्कतव	 बढाउ्ेन	 र	 माटोको	 य्ा व्ा	 अवस्ाको	
वैज्ान्नक	सचू्ना	आधन््नक	प्रनवनधका	मा्धयमबाट	नकसा्नले	्पाउ्ेन	वयवस्ा	ग्नने,	

l	 सबै	कृनषयोगय	जनम्नमा	नसंचाई	सन्वधा	उ्पलवध	गराउ्ेन,	वषावातको	्पा्नी	सङ्कल्न,	
सतह	नसंचाई,	िनूमगत	र	नलफट	नसंचाई	आयोज्नामा	प्रयोग	हु्ेन	नवद्त्को	न्माण्	
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चाजवा	 लगायत	 अनय	 शल्क	 हटाउ्ेन,	 अफ–न्पक	आवरमा	 प्रयोग	 हु्ेन	 नवद्त्मा	
सहुनलयत	न््ेन,

l	 उन्नत	जातको	 नबउ,	आधन््नक	प्रनवनध,	कृनष	त्ा	्पश	्सेवा	सबनधी	प्रानवनधक	
ज्नशनक्त	उ्पलवध	गराई	 कृनषको	उत्पा्कतव	वनृद्	ग्नने	।	 उत्पा््नको	िण्ारण,	
प्रशोध्न	त्ा	बजारीकरणमा	सहयोग	ग्नने,

l	 कृनष	 नवमा,	 कृनष	कजावा,	 कृनष	 उ्पजको	सम व्ा्न	 मलूय	 न्नधावारण,	अ्न्् ा्न	जसता	
क्म	माफवा त	्नकसा्नको	लगा्नीको	सर्क्ा	ग्नने	।	कृनषलाई	लाि्ायी	्पेशा	ब्नाउँ्	ै
नकसा्नहरूको	बचत	सन््ननचित	ग्नने,

l	 कृनष	क्ेरिमा	्पकेट,	बलक,	जो्न	र	स््परजो्नलाई	वयवनस्त	ग्नने,

l	 ्ेन्पालम	ैरासायन्नक	मल	कारखा्ना	स्ा्प्ना	ग्नवा	सहकायवा	ग्नने,

l	 प्रतयेक	 ्पानलकाको	 ्पनहचा्न	 स्ान्पत	 ग्नने	 गरी	 नवशषे	 खाद्बाली,	 फलफूल,	
्पट्््पखतेी,		्नग्बेाली,	्पश््पनछी,	चराचर्ुङ्गी	वा	जलचरको	नवकास	ग्नने	।	न्ननचित	
कृनष	र	्पश	्उत्पा््नमा	्पानलकाहरूलाई	आतमन्निवार	ब्नाउ्ेन	।	्पश््पाल्नका	लानग	
्नसल	सध्ार,	 उन्नत	घाँस,	चररचर्न	 र	खकवा ,	 ्पशज्नय	औद्ोनगक	उत्पा््न	त्ा	
वयवस्ा्प्न	ग्नने,

l	 उचच	 मलूयका	 खाद्ान्न,	 फलफूल,	 जन्बट्ी,	 नचया,	 कफी,	 अलैंची,	 अ्व्ा,	
स््पारी,	क्पास,	रेशम,	उ्न,	रेसा,	केशर,	्पट्््प,	काि	लगायत	वसतह्रूको	उत्पा््न,	
प्रशोध्न	र	न्नयावात	ग्नने,

l	 कृनष	सहकारीहरूका	मा्धयमबाट	वयावसानयक	कृनषको	नवकास	ग्नने	।	उत्पा्क	र	
उ्पिोक्ताको	नहत	संरक्ण	ग्दै	नवतरणमा	नबचौनलयाको	वचवासव	अनतय	ग्नने,

l	 जलवाय	् ्पररवतवा्नका	 प्रनतकूल	 प्रिावबाट	 नकसा्नहरूलाई	 संरक्ण	 ग्नवा	 सचू्ना	
प्रणाली,	्नयाँ	प्रनवनधको	नवकास	र	क्मता	अनिवनृद्	ग्नने,

l	अ्नि्वमा	आधाररत	खतेीप्रणालीलाई	ज्ा्न	र	प्रनबनधमा	आधाररत	खतेी	प्रणालीको	
रु्पमा	नवकास	ग्नने,

l	अगावान्नक	खतेीको	नवकास	ग्नने,	प्राङ्गाररक	मल	र	जैनवक	नवषा्ीको	उत्पा््न	र	
प्रयोग	ग्नने,	रै्ा्ेन	नबउहरूको	संरक्ण	र	नवकास	ग्नने,

l	खाद्	सर्क्ाको	प्रतयािनूत	ग्नने,	्पानलकाहरूमा	खाद्	बयाङ्कको	स्ा्प्ना	ग्नने	।
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च)  सिज आरािमनको आधारः ददिो यातायात पूरावाधार

	 सहज	आवागमन,	अथ्नतन्त्रमा	गवतिधीिता	र	सेवा	एवं	आपूवत्न	व्यवस्ा	सुवनशचित	
गन्न	दर्गो	यातायात	पूवयाधारको	ववकास	गनने	।

l	 स्क,	हवाइ,	जल,	केबल्कार	र	रो्पवे,	्रूसञचार	लगायत	आवागम्न	र	सञचार	
समबनधका	सबै	मा्धयमहरूको	नवकास	र	प्रयोग	गरी	आवागम्न,	सेवा	र	आ्पनूतवा	
वयवस्ालाई	सहज	र	आधन््नक	ब्नाउ्ेन,

l	 प्रतयेक	्पानलका	केनरिलाई	्पककी	स्कले	जो्््ेन	।	प्रतयेक	व्ा	केनरिलाई	स्क	
्पवूावाधारमाफवा त	् ्पानलका	 केनरिसँग	जो्््ेन,	 हरेक	वसतीहरूलाई	उ्पयक््त	यातायात	
्पवूावाधारबाट	्ननजकको	प्रशासन्नक	केनरि	र	बजारसँग	जो्््ेन,

l	 स्क	 न्नमावाण	 ग्ावा	 यसको	 न्गो्प्न,	 लाि	 र	 ्पयावावरणीय	 प्रिावको	 अ्धयय्न	
गरी	 मा्प्ण्	 ्पाल्नाको	 अन्नवायवा	 वयवस्ा	 ग्नने,	 ज्ािावी	 ्ोजर	 प्रयोगलाई	
न्नरुतसानहत	ग्नने,

l	 साववाजन्नक	यातायात	प्राधीकरण	स्ा्प्ना	गरी	साववाजन्नक	यातायातलाई	वयवनस्त	
ग्नने	।	िूला	सहरहरूमा	रेल,	बस	ऱयान्प्	रिाननजट	लगायतका	यातायात	प्रणालीको	
नवकास	ग्नने	।	िूला	्न्ी	प्रणालीहरूमा	जल	यातायातको	नवकास	ग्ननेे,

l	 यातायात	 सन्वधा	 ्पग्ेका	 ्पानलकाहरूमा	 बस	 टनमवा्नल,	 बस	 ्पाकवा ,	 ्पानकवा ङ	क्ेरि	
नवकास,	ढ्वा्नीका	साध्न	्पाकवा ,	अटो	निलेज	आन्को	नवकास	ग्नने	।	्नगर	क्ेरिमा	
रिानफक	वयवस्ा्प्न	ग्नने,	

l	 ग्रामीण	क्ेरिमा	स्क	सर्क्ा	र	्घ्वाट्ना	रोक्ामका	नवशषे	कायवाक्म	सञचाल्न	ग्नने,

l	 नवद्त्ीय	सवारी	साध्न	लगायत	्पयावावरणमरैिी	यातायात	सञचाल्नलाई	प्रोतसाह्न	
ग्नने	।	यस	समबनधी	आवशयक	्पवूावाधार	नवकास	ग्नने,	

l	 मोटरबाटो	्पग््न	कनि्न	बसतीहरूमा	सतरीय	्प्मागवा,	केबल्कार	र	अनय	वैकनल्पक	
प्रबनध	ग्नने	।	आवशयक	िाउँमा	्पककी	्पल्को	वयवस्ा	ग्नने	।



सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार
पालिका–पालिकामा एमािेको सरकार32

्छ)  एकीकृत रसती, योजनाबधि सिरी दरकास ः दरकदसत पादलका, सरुदक्त 
आरास 

	 प्रत्ेक	 नागररकिाई	 सुरशक्षत	 आवासको	 हक	 सुवनशचित	 गर्दै	 एकीकृत	 वस्तधी,	
योजनाबधि	सहरी	ववकास	र	ववकशसत	पाशिका	वनमयाण	गनने	।

l	 सङ्घ	 र	 प्र्शेसँग	सहकायवा	 ग्दै	 सक््मबासी	 त्ा	अवयवनस्त	बसोवासीहरूको	
समसया	 स्ाका	 लानग	 समाधा्न	 ग्नने	।	 घरबारनवही्न	 ्नागररकलाई	 सर्नक्त	
आवासको	वयवस्ा	ग्नने	।	सङ्घ	र	प्र्शेसँगका	सहकायवामा	ज्नता	आवास,	सर्नक्त	
आवास,	नव्प्	््पीन्त	आवास	त्ा	्नलत	सम्् ायको	आवासका	कायवाक्मलाई	
अनिया्नका	रु्पमा	सञचाल्न	ग्नने,	खर	र	फ्सका	छा्ना	नवस्ा्प्न	ग्नने,

l	 जोनखममक््त	आवास	र	वसती	न्नमावाणका	लानग	रानट्रिय	िव्न	संनहता	त्ा	वसती	
नवकास	समबनधी	मा्प्ण्को	प्रिावकारी	कायावानवय्न	ग्नने,	

l	 घर	्नकसा	्पास	प्रणालीलाई	सरल	र	प्रिावकारी	ब्नाउ्ेन,	

l	अवयवनस्त	 बसोबासलाई	 वयवनस्त	 ग्नने	।	 यसका	 लानग	 साववाजन्नक–	 न्नजी	
साझे् ारी	ढाँचा	अवलमब्न	ग्नने	।	जगगा	एकीकरण	प्रणाली	(लयाण्	्पन्लङ)	लाई	
प्रवद्वा्न	ग्नने	।	्नयाँ,	आधन््नक	र	हररत	सहरको	नवकासका	लानग	वयवनस्त	योज्ना	
तज्वामा	र	कायावानवय्न	ग्नने,	

l	 सहरी	क्ेरिको	स्क	हररयाली	योज्ना,	गाउँ–सहर	सौन्यटीकरण	र	नवचरण	्पाकवा को	
नवकास	ग्नने,

l	 िउू्पयोग	ऐ्नका	आधारमा	 ्पानलकाको	िउू्पयोग	योज्ना	तज्वामा	 र	कायावानवय्न	
ग्नने	।	माल्पोत	त्ा	जगगा	प्रशास्नका	काम	स्ा्नीय	तहबाटै	सञचाल्न	ग्नने,	

l	 ्पर्ा्ना	 बसतीको	 सध्ार,	 ्पवूावाधार	 नवकास	 त्ा	 नवसतार	 ग्दै	 ऐनतहानसकता	 र	
मौनलकताको	संरक्ण	ग्नने,

l	 साववाजन्नक	जगगा	संरक्ण	त्ा	वयवस्ा्प्न	ग्नने	।	साववाजन्नक	जगगा	अनतक्मण	र	
कबजा			ग्ननेहरूमान्	का्न््नी	काबावाही	ग्दै	तयसता	जनम्न	साववाजन्नक	सवानमतवमा	
लयाउ्ेन,

l	 ्ना्पी	्नकसा	न्नजटाइज	ग्नने	।	बाँकी	रहकेा	्ना्पीसमबनधी	कायवा	य्ाशीघ्र	सम्पन्न	
ग्नने	।
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ज)  औद्ोिीकरण र आदथवाक रदृधि ः सरदेश मै रोजिारी  सममान र समृदधि

	 साव्नजवनक,	 वनजधी	 र	 सहकारी	 माध्यमद्ारा	 औद्ोगधीकरण	 गर्दै	 उत्ार्न	 वृद्धि,	
रोजगारी	शसज्नना,	गररबधी	वनवारण	र	आत्मवनभ्नर	अथ्नतन्त्र	वनमयाण	गनने,	सामाशजक	
सुरक्षा	काय्नक्रम	माफ्न त्	श्रवमकहरूको	हक	संरक्षण	गनने	।

l	 प्रतयेक	्पानलकामा	कमतीमा	 एउटा	औद्ोनगक	ग्राम	 र	प्रतयेक	प्र्शेमा	कमतीमा	
एउटा	औद्ोनगक	क्ेरि	स्ा्प्ना	र	सञचाल्न	ग्नने	।	लघ,्	सा्ना	एवं	मझौला	उद्ोगको	
स्ा्प्ना	र	नवकास	ग्नवा	न्नजी	र	सहकारी	क्ेरिलाई	प्रोतसाह्न	ग्नने,

l	आवशयकता	अ्नस्ार	नवशषे	आन व्ाक	क्ेरि	र	न्नयावात	प्रवद्वा्न	क्ेरि	नवकास	ग्नने,

l	 स्ा्नीय	तहका	अनधकार	क्ेरिनिरिका	खा्नी	त्ा	खन्नज	्प्ा व्ाको	उतख्न्न,	संरक्ण	
एवं	्पररचाल्न	समबनधी	्नीनत	त्ा	का्न््नी	 वयवस्ा	 र	सो	को	कायावानवय्नद्ारा	
स्ोत	वयवस्ा्प्न	ग्नने,

l	 उद्मशीलता	नवकास,	तानलम	र	बीउ	्प्ँजीको	वयवस्ा	ग्नने,

l	आधारितू	औषनध,	कागज	र	कृनष	उत्पा््नमा	आधाररत	उद्ोगहरूको	स्ा्प्ना	
ग्नने,

l	 हरेक	्पानलकामा	मख्य	आन व्ाक	केनरि	र	बजारलाई	केननरित	गरी	्पवूावाधारको	नवकास	
ग्नने	।	यसलाई	स्ा्नीय	उत्पा््नको	बजारीकरण	र	आ्पनूतवासँग	आबद्	ग्नने,	

l	 श्रनमकको	आवशयकता	र	उ्पलवधताको	अ्नस्नधा्न	र	अनिलेखीकरण	ग्नने,	्क्	
र	 अधव्ा क्	 श्रनमकको	 नवकासका	 लानग	 नस्प	 नवकास,	 तानलम	 र	 ्प््नतावाजगीको	
वयवस्ा	ग्नने,

l	 रोजगार	सचू्ना	केनरिलाई	् ्प	प्रिावकारी	ब्नाउँ्	ैबेरोजगारी	अवस्ाको	तथयाङ्क	
सङ्कल्न	 र	 सचू्नाप्रणाली	 नवकास	 ग्नने	।	 बेरोजगारलाई	 प्रधा्नमनरिी	 रोजगार	
कायवाक्ममा	आबद्	ग्नने	।	सवरोजगार	बन्न	चाह्ेनलाई	सहुनलयत	ऋण	वा	अ्न्् ा्न	
सहयोग	उ्पलवध	गराउ्ेन	।	नव्पन्नलाई	उत्पा््नका	साध्न	त्ा	नस्पमूलूक	तानलम	
उ्पलबध	गराई	काम,	रोजगारी	र	आय	आजवा्नको	अवसर	उ्पलवध	गराउ्ेन,

l	 श्रनमकको	नय्ूनतम	जयाला	प्रतयाितू	ग्नने,	औ्पचाररक	या	अ्नौ्पचाररक	प्रकृनतका,	
कृनष,	 उद्ोग	 र	 सेवा	 क्ेरिमा	 कायवारत	 सबै	 श्रनमकहरूलाई	 योग्ा्नमा	आधाररत	
सामानजक	 सर्क्ा	 प्रणालीमा	आबद्	 ग्नने,	 न्नमावाण	 क्ेरिमा	 अनधकतम	 रोजगारी	
नसजवा्ना	हु्ेनगरी	श्रमप्रधा्न	प्रनवनधको	प्रयोग	ग्नने,
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l	 वै्नेशक	 रोजगारीमा	 जा्ेनका	 लानग	 नय्ूनतम	 एउटा	 नस्पमलूक	 तानलम	 न््ेन	 र	
नव्शेबाट	 फकने का	 वयनक्तहरूको	 ज्ा्न,	 नस्प	 र	 ्पूँजीको	 स्््पयोग	 ग्नने	 समबनधी	
कायवाक्म	सञचाल्न	ग्नने	।

झ)  उद्मशीलता र रोजिारीः समृदधिका लादि सिकारी 

	 स्ानधीय	 पुँजधीको	 सङ्किन,	 उद्मिधीिताको	 ववकास,	 उत्ार्न	 वृद्धि,	 रोजगारी	
शसज्नना	र	गररबधी	वनवारणका	माध्यमका	रुपमा	सहकारीिाई	ववकास	गनने	।	

l	 सहकारीमाफवा त	्स्ा्नीय	्प्ँजी	सङ्कल्न	र	उत्पा््न	वनृद्	ग्दै	रोजगारी	नसजवा्ना	ग्नने,

l	 सहकारी	त्ा	न्नजी	क्ेरिसँगको	लागत	त्ा	वयवस्ा्प्न	सहिानगतामा	स्ा्नीय	
वसतक्ो	उत्पा््न,	आ्पनूतवा	त्ा	बजारीकरण	ग्नने,	

l	 बचत	त्ा	ऋण	सहकारीलाई	उत्पा््नमलूक	क्ेरिमा	्पँज्ी	्पररचाल्न	ग्नवा	प्रोतसानहत	
ग्नने,	

l	 कृनष,	नशक्ा,	सवासथय,	सञचार,	आवास,	नवद्त्,	बायोगयास,	उ्पिोक्ता,	फोहोरमलैा	
सङ्कल्न	त्ा	प्रशोध्न,	प्राङ्गाररक	मल	त्ा	जैनवक	नवषा्ी	उत्पा््न	आन्मा	
सहकारीको	प्रवद्वा्न	ग्नने,

l	 स्ा्नीय	सहकारी	संस्ाहरूको	 ्तावा,	 ्पररचाल्न	 र	 प्रवद्वा्न	समबनधी	कायवा	 ग्नने	।	
सहकारीको	 कायवालाई	 अबरोध	 ग्नने	 का्न््नलाई	 ्पररमाजवा्न	 वा	 नवस्ा्प्न	 ग्नने,	
सहकारीले	रानट्रिय	आयमा	्पऱ्याएको	योग्ा्नको	रानट्रिय	गण्नाको	वयवस्ा	ग्नने,

l	 साववाजन्नक–न्नजी,	साववाजन्नक–सहकारी	एवं	साववाजन्नक–साम्् ानयक	साझे् ारी	
समबनधी	्नीनत	त्ा	का्न््नहरूको	वयवस्ा	ग्नने,

l	 प्रतयेक	 ्पानलकामा	 नव्पन्न	 ्पररवारको	 ्पनहचा्न	 ग्नने,	 गररबी	 समबनधी	 तथयाङ्क	
अद्ावनधक	 ग्नने	 र	 उ्नीहरूको	 सहिानगतामा	 उत्पा््न	 सहकारी	 न्नमावाण	 गरेर	
सहकारी	माफवा त	्गररबी	न्नवारण	ग्नने	।

ञ) मौदलक कला र ससंकृदतः पयवाटनबाट समृदधि 

	 मौशिक	किा,	संसृ्वत	र	सम्पर्ाको	संरक्षण	गर्दै	स्ानधीय	पदहचानको	अधभवृद्धि	
गनने	र	पय्नटनको	ववकासमाफ्न त्	रोजगारी	र	समृद्धि	हाशसि	गनने	।

l	 प्रतयेक	्पानलकाको	्पनहचा्न	र	गौरवको	प्राकृनतक	र	सांसकृनतक	नवषय	छ्नोट	र	
नवकास		ग्नने,	
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l	 ्पयवाटकीय	प्राकृनतक	सम्प्ाहरूको	संरक्ण,	ऐनतहानसक	र	सांसकृनतक	सम्प्ाको	
प्रवद्वा्न,	मा्नव	न्ननमवात	्पयवाटकीय	वसतह्रूको	नवकास	ग्नने,	

l	 मतूवा	 र	 अमतूवा	 सांसकृनतक	 सम्प्ाहरूको	 संरक्ण	 माफवा त	् समबननधत	 ्पानलका	 र	
समग्रमा	मल्क्कै	सांसकृनतक	्पनहचा्न	र	गौरवको	रक्ा	ग्नने,

l	 ऐनतहानसक,	धानमवाक,	सांसकृनतक	 र	्पर्ातानतवक	महतवका	सम्प्ा	एवं	 स्ा्नीय	
मलेा,	्पववा	एवं	जारिाको	संरक्ण	त्ा	वयवस्ा्प्न	ग्नने	।	मिमनन्र,	गम्बा,	धमवाशाला,	
्पाटी	्पौवा,	बहाः,	सत्ल,	चौतारो,	ऐनतहानसक	स्ल,	ढ्ङ्गे	धाराजसता	सम्प्ाको	
संरक्ण	र	नवकास	ग्नने	।	्परम्परागत	रु्पमा	चल्	ैआएका	गि्ी,	रिसट	त्ा	कोषको	
संरक्ण	र	वयवस्ा्प्न	ग्नने,

l	 मातिृाषाको	संवधवा्न,	जातीय	त्ा	क्ेरिीय	कला,	संसकृनत	र	लनलतकलाको	संरक्ण	
र	नवकास	ग्नने	।	चलनचरि,	्नाटक,	सानहतय	लगायत	नसजवा्ना	र	स्ा्नीय	स्ठिाहरूको	
संरक्ण	र	संबद्वा्न	ग्नने

l	 प्राकृनतक,	्पयावावरणीय,	साहनसक,	आरोगय	सेवा,	धानमवाक,	सांसकृनतक,	कृनष	त्ा	
म्नोरञज्न	्पयवाट्न	क्ेरिको	्पनहचा्न,	प्रवद्वा्न,	नवकास	र	संरक्ण	ग्नने,

l	 जैनवक	र	्पयावावरणीय	नवनवधतासनहतको	इको	ट्ररजमलाई	संरक्ण	र	नवकास	ग्नने	।	
प्रतयेक	व्ामा	बगैचँा	त्ा	्पाकवा को	नवकास	त्ा	वयवस्ा्प्न	ग्नने,

l	 ्पानलकाहरूमा	्पयवाट्न	प्रवधवा्नका	लानग	होटल,	रेषु्टरेनट,	होम	सटे	खोल्न	प्रोतसाह्न	
ग्नने,	्प्यारिा	मागवा,	्पयवाटक	गाइ्,	्पयवाट्न	सचू्ना	केनरि,	्पयवाट्न	प्रहरीको	नवकासका	
लानग	समबननधत	संस्ा	र	न्नजी	क्ेरिसँग	सहकायवा	ग्नने,

l	 केबलकार,	 पयारागलाइन्ङ,	 बञजी	जम्प,	 ऱयानफटङ,	 हटएयर	 बेल््न,	 हनेलपया्	
लगायत	्पवूावाधार	त्ा	सेवा	सन्वधाको	नवकासका	लानग	न्नजी	क्ेरिसँग	सहकायवा	
ग्नने	।

ट) सबल राष्ट्रका लादि  सरसथ र दसजवानातमक युरा 

	 युवाहरूको	 सव्नतोमुखधी	 ववकासका	 िायग	 नधीवतगत,	 संरचनात्मक	 एवं	 स्ोत	
व्यवस्ापन	गर्दै	 उनधीहरूिाई	 ववकासका	साझेर्ार	 र	 मुख्य	संवाहकका	रुपमा	
अगाषि	बढाउने	।

l	 यव्ाहरूमा	 नसजवा्नातमक	 सोच,	 सवयंसेवी	 िाव्ना,	 ्शेपे्रम,	 नस्प,	 सामनूहकता	
र	 गण्वत्ा	 	 नवकास	ग्नने	।	 हरेक	क्ेरिमा	यव्ाहरूलाई	अगान्	बढ््न	प्रोतसाह्न	 र	
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आवशयक	वातावरण	न्नमावाण	ग्नने,	यव्ाहरूको	सहिानगता	र	्ेनततृव	क्मता	नवकास	
ग्दै	 सामानजक,	आन व्ाक	 र	 राज्नीनतक	 मा्धयमबाट	 स्ा्नीय	 नवकास	 न्नमावाणमा	
सहिागी	ब्नाउ्ेन,

l	 यव्ाहरूको	शारीररक	त्ा	मा्ननसक	नवकासका	लानग	खले	मै् ा्न,	कि व्ा	हल	त्ा	
कलब	िव्न,	आवशयक	खलेक््	त्ा	म्नोरञज्नका	साध्नको	वयवस्ा	लगायत	
्पवूावाधार	न्नमावाण,	सञचाल्न	त्ा	वयवस्ा्प्न	ग्नने,

l	 यव्ा	 उद्मशीलता	 नवकासका	 लानग	 तानलम,	 वयावसानयक	 त्ा	 नस्पमलूक	
नशक्ा,	इनट्नवानस्प,	सटाटवा	अ्प,	यव्ा	केननरित	नबउ	्प्ँजीको	वयवस्ा,	अनवेषण	त्ा	
अ्नस्नधा्नमा	 टेवा	 ्पऱ्याउ्ेन	।	 प्रतयेक	 वा व्ामा	 यव्ाकेननरित	 उद्म	 वयवसायको	
वयवस्ा	ग्नने,	सव्शेम	ैरोजगारीका	अवसर	नसजवा्ना	गरी	यव्ालाई	स्ान्पत	ग्नने,

l	 यव्ाहरूलाई	छ्वाछूत,	छाउ्प्ी,	्ाइजो,	नतलक,	जातीय	त्ा	लैङ्नगक	िे् िाव,	
अनधनवश्ास,	 क्संसकारजसता	सामानजक	 क्रीनत	हटाउँ्	ैसामानजक–आन व्ाक	 र	
सांसकृनतक	रु्पानतरणको	अनिया्नमा	अग्रणी	िनूमकामा	स्ान्पत	ग्नने,

l	 नव्प्,्	महामारी,	नवकास	न्नमावाण,	सरसफाइ	त्ा	वातावरण	संरक्ण	र	सामानजक	
चते्ना	अनिवनृद्का	लानग	हरेक	्पानलकामा	यव्ा	सवयंसेवकहरूको	स्ायी	संयनरि	
न्नमावाण	ग्नने,	नव्प्	्वयवस्ा्प्न	प्रानधकरण	लगायत	राजयका	संरच्नासँग	समनवय	
ग्नने,

l	 मा्धयनमक	नशक्ा	्परूा	गरेर	श्रम	बजारमा	जा्न	चाह्ेन	यव्ाहरूका	लानग	नस्प	नवकास	
त्ा	वयावसानयक	नशक्ाको	वयवस्ा	ग्नने	र	रोजगारीको	प्रबनध	ग्नने	।	

ठ)  समानतातफवा को मदिला यात्राः समाजराद–उन्मुि राजयको दरशेरता

	 राज्यका	हरेक	अङ्ग,	क्षेत्र	र	षक्रयाकिापमा	मदहिाको	अथ्नपूण्न	सहभायगता	सुवनशचित	
गर्दै	िैदङ्गक	समानता	प्रत्ाभूत	गनने	।	

l	 राजय	र	समाजका	हरेक	अङ्ग	र	नक्याकला्पमा	मनहलाको	अ व्ा्पणूवा	सहिानगता	
सन््ननचित	ग्नने,

l	 नशक्ा,	सवासथय,	रोजगारी	र	सामानजक	सर्क्ा	लगायत	मनहलाका	संनवधा्नप्र्त्	
हकको	कायावानवय्न	ग्नने,	

l	 मनहलाको	सर्नक्त	माततृव	र	प्रज्न्न	सवासथयको	हक	सन््ननचित	ग्नने,	
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l	 घरेल	्श्रममा	मनहलाको	योग्ा्नको	गण्ना	ग्नने,	घरेल	्कामको	बोझलाई	कम	ग्दै	
मनहलाहरूलाई	उत्पा््नशील	र	सामानजक	क्ेरिमा	लगाउ्ने,	

l	 मनहला	उद्मशीलतामाफवा त	्सवरोजगारी	बढाउ्ेन,	

l	 मनहलाको	समा्न	जयाला,	कायवास्लमा	लैङ्नगक	नहसंा,	घरेल	्नहसंा	त्ा	धानमवाक,	
सांसकृनतक,	प्र्ा–	्परम्परा	आन्	्नाममा	हु्ेन	सामानजक	िे् िाव	र	शोषण	हटाउ्न	
नवशषे	अनिया्न	सञचाल्न	ग्नने,

l	 सङ्घको	सहयोगमा	राट्रि्पनत	मनहला	उत्ा्न	कायवाक्मको	प्रिावकारी	कायावानवय्न	
ग्नने,	

l	 ्पानलकालाई	मनहला	नहसंामक््त,	बालनववाह	मक््त,	बोकसीप्र्ा	मक््त	र	छाउ्प्ी	मक््त	
घोषणा	ग्नने	।	्ाइजो	र	नतलक	प्र्ालाई	न्नरुतसानहत	ग्नने	।	घोषणाको	प्रिावकारी	
कायावानवय्न	र	सोको	अ्नग्म्नका	लानग	आवशयक	संयनरि	न्नमावाण	ग्नने,

l	 एनस्	आक्मणबाट	मनहलाहरूको	रक्ाका	लानग	प्रशास्नसँग	प्रिावकारी	समनवय	
ग्नने,	आक्मणका	्पीन्तहरूलाई	उ्पचार,	्प््नस्ावा्प्ना	र	रोजगारीको	प्रबनध	ग्नने,

l	 यौ्नजनय	नहसंा,	बलातकार,	मनहलाद्षेी	संसकारबाट	समाजलाई	मक््त	ग्नवा	 नवशषे	
अनिया्न	सञचाल्न	ग्नने	।	नहसंाका	्ोषीहरूमान्	क्ा	काबावाही	ग्नने	।

ड)  िुशी जेष्ठ नािररक, सिुी बालबादलकाः अपाङ्िमैत्री सबै पादलका 

	 जधीवनचक्रमाधथ	 आधाररत	 सामाशजक	 सुरक्षा	 काय्नक्रम	 माफ्न त्	 जेष्ठ	 नागररक,	
बािबाशिका,	 अपाङ्गता	 भएका	व्ययति	 र	 असहायहरूको	 संरक्षण	 गर्दै	 सभ्य	 र	
सुसंसृ्त	समाजको	वनमयाण	गनने	।

l	 बालयकाल्नेख	 वदृ्ावस्ासमम	 संवोध्न	 हु्ेन	 गरी	 जीव्नचक्मा	 आधाररत	
सामानजक	सर्क्ाको	प्रिावकारी	कायावानवय्न	र	अ्नग्म्न	ग्नने,

l	 जेठि	 ्नागररक,	 अ्पाङ्गता	 िएका	 वयनक्त	 त्ा	 असहायको	 लगत	 सङ्कल्न	 र	
सहयोगको	अनिया्न	सञचाल्न	ग्नने,	 उ्नीहरूका	लानग	घरम	ै न्नशल्क	 सवासथय	
्परीक्ण	सेवा	उ्पलवध	गराउ्ेन,

l	 साववाजन्नक	संरच्ना	अ्पाङ्गता	मरैिी	ब्नाउ्ेन,	अशक्त	वयनक्तका	लानग	सहज	रु्पमा	
आधारितू	सेवा	्पऱ्याउ्ेन,

l	 ्नलतका	हक	समबनधी	संवैधान्नक	वयवस्ा	कायावानवय्न	ग्नने,	
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l	 बालश्रमको	अनतय	ग्नने	।	क््ैन	्पन्न	बालबानलका	नवद्ालय	बानहर	्नरह्ेन	सन््ननचित	
ग्नने	।	 बालबानलकाहरूको	 नसजवा्नातमक	 क्मता	 नवकासका	 लानग	 बालकलब,	
नकशोरनकशोरी	कलब,	बाल	उद्ा्नहरूको	वयवस्ा	ग्नने,

l	 जोनखममा	 रहकेा,	 अ्ना्,	 स्कमा	आनश्रत,	 मा्ननसक	 समसया,	 यौ्नशोषण	 र	
नहसंामा	्परेका	बालबानलकाहरूको	उद्ार	र	्प््नस्ावा्प्नका	लानग	नवनिन्न	गैरसरकारी	
संस्ा	र	सामानजक	त्ा	धानमवाक	संस्ासँग	सहकायवा	ग्नने	।	्पानलकाहरूलाई	स्क	
बालबानलका	मक््त	घोषणा	ग्नने,		बालमरैिी	्पानलका	घोषणा	ग्नने,

l	 हरेक	व्ामा	जेठि	्नागररक	नमल्न	केनरिको	स्ा्प्ना	ग्नने	।	उ्नीहरूको	अ्नि्व	र	ज्ा्न	
्नयाँ	्पस्तालाई	हसतानतरण	ग्नने	।	अशक्त	अवस्ामा	रहकेा	जेठि	्नागररकहरूलाई	
घरैमा	ित्ा	उ्पलवध	गराउ्ेन,

l	 सामानजक	 सेवाको	 क्ेरिमा	 सङ्लग्न	 संस्ाको	 ्तावा,	 न्नयम्न	 र	 अ्नग्म्न	 ग्नने	।	
मा्नवीय	सहायताका	क्ेरिमा	्परो्पकारी	संस्ासँग	सहकायवा	ग्नने,

l	लो्पोनमख्,	सीमानतीकृत,	धानमवाक	र	लैङ्नगक	अल्पसङ्खयक,	जोनखममा	रहकेा	
जानत	त्ा	्पररवारको	संरक्ण	र	नवकासका	लानग	नवशषे	कायवाक्म	अगान्	बढाउ्ेन,

l	 जनम्तावा	अन्नवायवा	ग्नने	।	क््ैन	्पन्न	बालबानलकालाई	राजयनवही्नताको	अवस्ामा	
रह्न	्नन््ेन	।	नवद्ालयलाई	शाननत	क्ेरि	घोषणा	ग्नने,

l	 बालबानलकालाई	लाग	ूऔषधको	क्लतमा	सङ्लग्न	हु्न	्नन््ेन	।

ढ)  जलरायु अनुकूलन र दरपद् वयरसथापन ः दरकास र राताररणबीच 
सन्तुलन

	 जिवायु	 पररवत्ननका	 प्रवतकूि	 प्रभावबाट	 समुर्ायिाई	 सुरक्षा	 र	 पययावरणको	
संरक्षण	गन्न	 ववकास	र	वातावरणबधीच	सन्ुिन	कायम	गनने,	हररत	 ववकासिाई	
प्रवधि्नन	गनने	।

l	 जलवाय	््पररवतवा्न	र	नव्प्	्जोनखमका	प्रनतकूल	प्रिावबाट	संरक्ण	र	अ्नकू्ल्नका	
लानग	आवशयक	ज्नचते्ना,	 क्मता	अनिवनृद्,	 ्पवूवा	 सचू्ना	 र	 प्रनवनध	 उ्पलबध	
गराउ्ेन	 काम	 ग्नने	।	 जलवाय	् ्पररवतवा्न	 र	 नव्प्	् जोनखमबाट	 प्रिानवत	 र	 उचच	
जोनखममा	रहकेा	सम्् ाय	र	वसतीको	संरक्ण	ग्नने,	
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l	 वकृ्ारो्पण,	व्न	संरक्ण,	साम्् ानयक	व्नको	वयवस्ा्प्न	र	न्नजी	व्नको	नवकासका	
कायवाक्म	अगान्	बढाउ्ेन	।	वकृ्ारो्पणलाई	अनिया्नकै	रु्पमा	सञचाल्न	ग्नने	।	व्न	
सम्प्ाको	समन्चत	नवकासद्ारा	सम्् ायको	आय	आजवा्न	बढाउ्ेन,

l	 जनम्नमा	्पा्नीको	्प््निवारण	र	जनम्नको	जलसतर	बढाउ्न	चरे्	क्ेरिमा	तटबनध	न्नमावाण,	
बषावातको	्पा्नी	सङ्कल्न,	्पोखरीहरूको	न्नमावाण	र	संरक्ण	त्ा	जलाधार	क्ेरिको	
नवकास	ग्नने	।	एकीकृत	जलाधार	क्ेरि	संरक्ण,	बाढी	्पनहरो	न्नयनरिण,	जलउत्पन्न	
जोनखम	 नय्ूनीकरण	 र	 जलस्ोतको	 बहुउ्पयोग	 ग्नने	।	 एक	 वसती	 एक	 ्पोखरीको	
अनिया्न	सञचाल्न	ग्नने,

l	 नवकास	न्नमावाणमा	हररत	प्रनवनध	र	वातावरणमरैिी	न्नमावाण	सामग्रीको	प्रयोग	ग्नने	।	
हररत	अ व्ातनरिको	नवकासमा	लगा्नीलाई	प्रोतसाह्न	ग्नने,

l	 नव्प्	् जोनखमको	 ्नकसाङ्क्नका	 आधारमा	 प्राकृनतक	 नव्प्क्ो	 साम्ना	 ग्नवा	
्पवूवातयारी	ग्नने	।	आ्पतकाली्न	उद्ार,	 राहत	एवं	 ्प््नन्नवामावाण	त्ा	्प््नस्ावा्प्नाको	
आवशयक	 तयारी	 ग्नने	।	 यसका	लानग	 बन्ोवसतीका	 सामग्री	 तयारी	अवस्ामा	
राख्ेन	।	 एकीकृत	 र	 सर्नक्त	 बसती	 नवकास	 ग्नने	।	 यसका	 लानग	 ती्ैन	 तहका	
सरकारबीच	प्रिावकारी	समनवय	ग्नने,

l	 नव्प््ब्ाट	 हु्ेन	 मा्नवीय	 त्ा	 िौनतक	 क्नत	 रोक्न	 िसूंरक्ण	 त्ा	 ्पनहरो	
न्नयनरिणसमबनधी	कायवा,	्न्ी	तटबनध्न	त्ा	बाढी	न्नयनरिणसमबनधी	कायवा	तज्वामा	
ग्नने	।	िकूम्प	प्रनतरोधी	िव्न	 न्नमावाण	 ग्नने	।	 व्न	््ेलोबाट	 हु्नसक्ेन	क्नत	 रोक्ेन	
प्रनतकारातमक	त्ा	उ्पचारातमक	कायवाक्म	तय	ग्नने,	

l	 व्नक्ेरिमा	हु्ेन	मा्नवीय	अनतक्मण	रोक्न	प्र्शे	र	सङ्घसँग	सहकायवा	ग्नने	।	वनयजनत	्
एवं	 चराचर्ुङ्गी	 संरक्ण,	 मा्नव–वनयजनत	् द्नद्	 वयवस्ा्प्न	 ग्नने	।	 सङ्घ	 त्ा	
प्र्शेको	सहकायवामा	नचन्याखा्ना	स्ा्प्ना	ग्नने,

l	 साम्् ानयक	त्ा	साझे् ारी	व्न	उ्पिोक्ता	सनमनतसँगको	सहकायवामा	जन्बट्ी	एवं	
व्न	्पै्ावर	उत्पा््न,	प्रशोध्न	त्ा	बजारीकरण	ग्नने,	कृनष	व्नलाई	प्रोतसाह्न	ग्नने,

l	खा्ना	 ्पकाउ्न	 र	 घरायशी	 प्रयोगका	 लानग	 नकफायती	 उजावा	 उ्पलवध	 गराउ्ेन	।	
घरलाई	्ाउरा,	गइ्िँा	र	ध्वँाबाट	मक््त	ग्नने,

l	 सम्् ायमा	आधाररत	जलवाय	्अ्नकू्ल्न	योज्ना	लाग	ूग्नने,	जलवाय	्कोषबाट	प्राप्त	
हु्ेन	सहायता	जलवाय	्जोनखमयक््त	सम्् ायमा	केननरित	ग्नने	।	जलवाय	्अ्नकू्ल्नका	
लानग	सम्् ायका	्परम्परागत	शी्प,	ज्ा्न	र	प्रनवनधलाई	उ्पयोग	ग्नने,



सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार
पालिका–पालिकामा एमािेको सरकार40

l	 रानट्रिय	 ्प््नन्नवामावाण	 प्रानधकरणसँगको	 समनवय	 एवं	 सहकायवामा,	 एकीकृत	 बसती	
नवकास,	िनूमही्न	घर	्पररवारको	्प््नस्ावा्प्ना,	नव्पन्न	वगवाको	आन व्ाक–	सामानजक	
्प््नस्ावा्प्ना	ग्नने,	

l	 िकूम्पबाट	िनतकएका	बाँकी	न्नजी	आवास	त्ा	सम्पणूवा	सवासथय	संस्ा,	नशक्ण	
संस्ा,	सरकारी	एवं	सर्क्ा	न्नकायका	िव्नको	्प््नन्नवामावाण	त्ा	्प््नस्ावा्प्ना	शीघ्र	
सम्पन्न	ग्नने,

l	 ्पर्ातानतवक	एवं	सांसकृनतक	सम्प्ाको	शीघ्र	्प््नन्नवामावाण	र	्प््नस्ावा्प्ना	ग्नने	।

ण)  समुन्नत लोकतन्त्रको आधारः मेलदमलाप, न्याय र मानर अदधकार

	 मानव	अधधकारको	सम्ान,	सामाशजक	न्ायको	प्रत्ाभूवत	र	सामाशजक	सौहार््नता,	
जातधीय	 सद्ाव	 र	 सांसृ्वतक	 सहचाय्नका	 माध्यमबाट	 समुन्नत	 समाज	 वनमयाण	
गनने	।

l	 जैनवक	 र	 मा्नवीय	आवशयकताको	 नयायोनचत	 ्परर्पनूतवा	 ग्नने	 मा्नव	अनधकार	 र	
सामानजक	प्रबनधको	प्रतयािनूत	ग्नने,

l	 सङ्घ	 त्ा	 प्र्शेसँगको	 समनवयमा	 नयानयक	 सनमनतको	 कायवा	 सम्पा््नलाई	
प्रिावकारी	 ब्नाउ्न	 ्पवूावाधार	 न्नमावाण,	 सनमनतको	 क्मता	 नवकास	 एवं	 स्ा्नीय	
मलेनमला्प	र	म्धयस्ताको	वयवस्ा्प्न	ग्नने,

l	 नयायमा	ज्नताको	्पहुचँ	सन््ननचित	र	नछटो	छररतो	ब्नाउ्ेन,

l	 नयानयक	सनमनतका	फैसलाहरूको	कायावानवय्न	र	सो	को	अ्नग्म्न	ग्नने,

l	 नव्पन्न	त्ा	गररबका	लानग	न्नशल्क	का्न््नी	सेवा	उ्पलवध	गराउ्ेन,	

l	 मा्नव	अनधकारको	संरक्ण	ग्नने	।	मा्नव	अनधकार	ह्न्नको	अवस्ाको	अ्नग्म्न	
र	कावावाही	ग्नने,

l	 द्नद्का	घाउ	मटेाउ्न,	सामानजक	स््ि्ाव	र	मलेनमला्प	अनिवनृद्	ग्नवा,	सांसकृनतक	
र	जातीय	सहकायवाको	नवकासका	लानग	नवशषे	अनिया्न	सञचाल्न	ग्नने,

l	 गंिीर	मा्नव	अनधकार	उललङ्घ्नका	घट्नाका	्ोषीहरूलाई	का्न््नको	किघरामा	
लयाउ्न	र	्पीन्तहरूलाई	नयाय	न्लाउ्न	सहजीकरण	र	समनवय	ग्नने,

l	लोकतनरि	 प्रानप्तका	 लानग	 आहूनत	 न््ेन	 समबननधत	 ्पानलकाका	 वयनक्तहरूको	
समनृतमा	समारक	र	्पाकवा हरू	न्नमावाण	ग्नने,
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l	 सबै	खाले	सामानजक–सांसकृनतक	नविे् को	अनतय	ग्नने,

l	 उ्पिोक्ता	नहत	संरक्ण	ग्नने	।

त)  सरंचनाित तथा कानुनी सधुार र प्रभारकारी समन्रय

	 पाँच	वि्नका	अनुभवबाट	सुिासन,	ववकास	तथा	समृद्धिको	क्षेत्रमा	उजागर	भएका	
समस्ा	र	सधीमािाई	संवोधन	गन्न	प्रभावकारी	कानुनधी,	संरचनागत	सुधार	तथा	
समन्वय	गनने	।

l	 संनवधा्न	प्र्त्	साझा	सचूीमा	 रहकेा	अनधकारहरूको	्पणूवा	कायावानवय्नका	लानग	
सङ्घ	र	प्र्शेबाट	बन्न	बाँकी	का्न््नहरूको	अनवलमब	न्नमावाण	ग्नने,

l	 स्ा्नीय	तहमा	अझ	बढी	स्ोतको	प्रवाह	ग्नने,	स्ा्नीय	तहबाट	सञचाल्न	गरर्ेन	
्पवूावाधार	 आयोज्नाका	 लानग	 सहुनलयत	 ऋण,	 अ्न्् ा्न	 र	 प्रानवनधक	 सहयोग	
उ्पलबध	 गराउ्न	 ्नगर	 नवकास	 कोष	 लगा्नी	 बो व्ा,	 ्पवूावाधार	 बैङ्क	 जसता	
संस्ाहरूसँग	समनवय	र	आवशयक	्प््नससंरच्ना	ग्नने,

l	कमवाचारी	 समायोज्न	 र	 वयवस्ा्प्नमा	 रहकेा	 का्न््नी	अनयौलको	 समाधा्न	 गरी	
आवशयक	ज्नशनक्तको	वयवस्ा	ग्नवा	प्रा्नेशक	लोकसेवाको	स्ा्प्ना	ग्नने	।	

l	 स्ा्नीय	 तहका	 ज्नप्रनतन्ननध	 र	 कमवाचारीहरूको	 क्मता	 अनिवनृद्का	 लानग	
स्ा्नीय	नवकास	प्रनशक्ण	प्रनतठिा्न	लगायत	न्नकायहरूको	आवशयक	्प््नससंरच्ना	
र	सद्ृढीकरण	ग्नने,	

l	अनतरप्र्शे	समनवय	्पररष्,्	अनतरसरकारी	नवत्	्पररष्,्	प्राकृनतक	स्ोत	त्ा	नवत्	
आयोग	लगायत	संरच्नालाई	््प	सनक्य	र	प्रिावकारी	ब्नाउ्ेन,	

l	 नजलला	समनवय	सनमनतको	अ्नग्म्नकारी	िनूमकालाई	््प	 स्पष्ट	 र	 प्रिावकारी	
ब्नाउ्ेन,	

l	 स्ा्नीय	तहको	बेरुज	्अ्धयय्न	र	फसयवोट	समबनधमा	आवशयक	का्न््नी	संरच्नाको	
प्रबनध	ग्नने,	

l	 योज्ना	 तज्वामा,	 समबननधत	 ्पानलकाका	 समनृद्का	 आधार	 त्ा	 स्ा्नीय	
संिावयताको	्पनहचा्न	त्ा	लगा्नी	आकनषवात	ग्नवा	्पानलकाको	क्मताको	नवकास	
ग्नने,
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l	 सहरोनमख्	 ्पानलकाको	 सर्नक्त	 र	 वयवनस्त	 सहरीकरण	 योज्ना	 ब्नाउ्ेन,	
अवयवनस्त	बसोबासलाई	वयवनस्त	ब्नाउ्ेन,

l	 स्ोत	साध्न	्पररचाल्नमा	अनतन्नवाकाय	समनवय	््प	प्रिावकारी	ब्नाउ्ेन,	नवकास	
न्नमावाणमा	्नेखएको	्ोहोरो्प्न	हटाउ्ेन,

l	 सीमावतटी	क्ेरिमा	्पानलका	लनक्त	सर्क्ा	र	नवकासका	लानग	सङ्घ	त्ा	प्र्शेसँग	
प्रिावकारी	समनवय	ग्नने,

l	 ्पाँच	वषवाको	अ्नि्वद्ारा	नवकनसत	िएको	मनहला	र	्नलत	्ेनततृवको	प्रिावकारी	
्पररचाल्न	ग्नने,	

l	 सम्पन्न	हु्न	बाँकी	प्रशासकीय	िव्न	र	िौनतक	्पवूावाधारको	काम	सम्पन्न	गरी	सेवा	
प्रवाहलाई	््प	सद्ृढ	ग्नने	।

थ)  ससंथाित सदुृढीकरणः योजनारधि दरकास  

	 योजनावधि,	जनसहभायगतामूिक	एवं	समन्ाययक	ववकासका	िायग	सहधी	तथ्ाङ्क,	
उपयुति	नधीवत	तथा	आवश्यक	कानुनधी	प्रबन्	गनने	तथा	पाशिकाहरूको	संस्ागत	
क्षमता	अधभवृद्धि	गनने	।

l	 समदृ्	 ्ेन्पाल,	 सख्ी	 ्ेन्पालीको	 रानट्रिय	आकाङ्क्ा	 र	 न्गो	 नवकास	 लक्यलाई	
मागवा्शवा्न	मा्ेनर	स्ा्नीय	नवकासका	िोस	मागवानचरि	तयार	ग्नने,

l	 ्ई्	 वषवानिरि	एकल	अनधकार	सचूीनिरि	 रहकेा	बाँकी	 ्नीनत,	का्न््न,	 न्नयमावली	
त्ा	कायवानवनध	तज्वामा	ग्नने	।	साझा	अनधकार	त्ा	नजममवेारीका	क्ेरिमा	सङ्घ	त्ा	
प्र्शेसँगको	सहकायवामा	मौनलक	हक	लगायत	ज्नसरोकारका	का्न््न	न्नमावाण	ग्नने,	

l	 प्रतयेक	्पानलका	र	व्ाको	प्रोफाइल	तयार	ग्नने	।	तथयाङ्क	र	अनिलेख	अद्ावनधक	
र	 न्नजटाइज	ग्नने	।	 तथयाङ्कमान्	आधाररत	 ्ीघवाकाली्न	 र	आवनधक	योज्ना	
न्नमावाण	 ग्नने	।	 सोही	 योज्ना	 एवं	 िौगोनलक	 नवशषेता,	 ज्नसङ्खयाको	 चा्प,	
गररबीको	अवस्ा	र	नवकासको	सतरका	आधारमा	बजेट	नवन्नयोज्न	ग्नने	।	अ्नग्म्न	
र	सेवाप्रवाह	समते	तथयाङ्कमान्	आधाररत	हु्ेन,	

l	 योज्नाहरूको	 ्पनबलक	 अन्टको	 वयवस्ा	 ग्नने	।	 आवशयकता	 अ्नस्ार	 तेस्ो	
्पक्को	सहिानगतामा	योज्नाको	मलूयाङ्क्न	गराइ्ेन,

l	 साववाजन्नक	एवं	सरकारी	सम्पनत्को	अनिलेख	सङ्कल्न,	संरक्ण	र	वयवस्ा्प्न,	
िसूचू्ना	प्रणालीको	नवकास	त्ा	वयवस्ा्प्न	ग्नने,
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l	आन व्ाक	कायवानवनध	त्ा	नवत्ीय	उत्र्ानयतव,	खरर्,	राजसव	्पररचाल्न,	प्राकृनतक	
स्ोत	(जमी्न,	व्नजङ्गल,	जलस्ोत	आन्)	को	वयवस्ा्प्न	समबनधी	आवशयक	
का्न््न	न्नमावाण	ग्नने,

l	 स्ा्नीय	तहमा	नवकासका	प्रमख्	मद््ामा	राज्ैननतक	सहमनत	र	सहकायवाको	खाका	
र	नवनध	न्नमावाण	ग्नने,

l	 समयम	ैबजेट	्पाररत	र	कायावानवय्न	ग्नने,	्पानलका	सिाका	सनमनतहरूको	गि्न	त्ा	
प्रिावकारी	सञचाल्न	ग्नने	।	लेखा	प्रणाली,	लेखा्परीक्ण	र	लेखा	सनमनतको	कायवा	
सम्पा््न	अझ	चस्त	ब्नाउ्ेन,

l	 सङ्गि्न–वयवस्ा्प्न	 सवनेक्ण	 र	 सङ्गि्न	 संरच्ना	 तयार	 ्पारी	 ज्नशनक्त	
वयवस्ा्प्न	योज्ना	र	ज्नशनक्त	्पररचाल्न	ग्नने	।	कमवाचारी	वयवस्ा्प्न	र	्पररिानषत	
उत्र्ानयतवका	 मा्धयमबाट	 प्रिावकारी	 सेवा	 प्रवाह	 सन््ननचित	 ग्नने	।	 स्ा्नीय	
तहका	कमवाचारीको	संस्ागत	क्मता	अनिवनृद्,	कमवाचारी	वनृत्	नवकास,	शासकीय	
प्रिावकाररता	अनिवनृद्	ग्नने,

l	 नजलला	समनवय	सनमनतको	अ्नग्म्न	र	समनवयको	िनूमकालाई	््प	प्रिावकारी	
ब्नाउ्ेन,	

l	 ्पानलका	 कायावालय	 त्ा	 व्ा	 कायावालय	 िव्न	 न्नमावाण	 त्ा	 अनय	 ्पवूावाधारको	
नवकास	आगामी	्ई्	वषवानिरि	सम्पन्न	ग्नने	।	्पानलका	त्ा	व्ाबाट	हु्ेन	सेवाप्रवाह	
चस्त	र	्पार्शटी	हु्ेन,

l	 स्ा्नीय	तहबाट	प्र्ा्न	हु्ेन	सेवा	प्रवाहलाई	सल्ि,	सहज	र	प्रिावकारी	ब्नाउ्न	
्नागररक	ब्ा्परि	जारी	ग्नने	।	सोको	प्रिावकारी	कायावानवय्न	एवं	अ्नग्म्न	ग्नने,

l	 सश्ास्नको	 कसीमा	 ्पानलका,	 व्ा	 कायावालय	 र	 ज्नप्रनतन्ननधलाई	 खरो	 उता्नवा	
्पार्नशवाता,	ज्नसहिानगता,	योज्नाबद्	कायवाप्रणाली,	जवाफ्नेहता,	प्रिावकारी	
कायवासम्पा््न,	स्ाचार,	उचच	्ैननतकतामा	जो्	न््ेन,

l	 ्नगर	प्रहरी	्पररचाल्न	र	शाननत	सर्क्ामा	सध्ार	ग्नने,

l	 एफएम	रेन्यो,	्परि्पनरिका,	टेनलनिज्न	एवं	सामानजक	सञजालको	सञचाल्न	त्ा	
अनधकतम	प्रयोग	माफवा त	्ज्नचते्ना,	 कृनष	सेवा,	मौसमको	्पवूावा्नम्ा्न,	यातायात	
त्ा	रिानफक	सचू्ना,	बजार	मलूय,	नव्प्	्त्ा	महामारी	नवरुद्	सचते्ना	फैलाउ्ेन,
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l	 सचू्नाको	 हकको	 प्रतयािनूत	 हु्ेनगरी	 सचू्ना	 अनधकारी	 र	 प्रवक्ताको	 वयवस्ा,	
साववाजन्नक	 स्लमा	 न्नशल्क	 इनटर्ेनटको	 प्रबनध,	 आफ्नो	 वेबसाइट	 न्नमावाण	 र	
अद्ावनधक	ग्नने	।	हुलाक	सेवालाई	आधन््नक	र	वयवनस्त	ग्नवा	प्र्शे	त्ा	स्ा्नीय	
तहसँग	सहकायवा	ग्नने,

l	 हरेक	्पानलकाहरू	न्ननचित	नवषयमा	्नम्ूना	बन्ेन	।	असल	अभयास	र	उ्ाहरण	अनय	
्पानलकाबाट	नसक्ेन	वयवस्ा	नमलाउ्ेन,	यसका	लानग	्शेनिरिका	अनय	्पानलका	
त्ा	अनतरावानट्रिय	क्ेरिमा	समते	अवलोक्न	भ्रमणको	वयवस्ा	गराउ्ेन,	

l	 सबल	्पानलकाहरूले	नछमकेी	्पानलकाहरूलाई	सहयोग	ग्नने	असल	दृष्टानत	स्ान्पत	
ग्नने	।	

l	 न्नजी	क्ेरि,	गैर	सरकारी	संस्ा	र	साम्् ानयक	संस्ासँग	सा व्ाक	र	समन्चत	समनवय	
र	सहकायवा	ग्नने,

l	 ्नागररकमा	 कर	 नत्नने	 बा्नीको	 नवकास	 ग्नने,	 संनवधा्नले	 न्नन्वाष्ट	 गरेको	 कतवावय	
्पाल्नाप्रनत	जागरुक	बन्ेन,	स्ाचार	र	सेवािाव	नवकास	ग्नने,

l	करको	 ्पार्नशवाता	 र	 अनधकतम	 स्््पयोग	 ग्नने,	 करको	 ्ायरामा	 ्धया्न	 न््ेन	।	
स्ा्नीय	 तहलाई	 प्राप्त	अनधकार	अ्नर्ु्प	 स्ा्नीय	कर,	 सेवा	 शल्क	 त्ा	 ्सतर्	
्पररचाल्न	एवं	राजसव	छली	न्नयनरिण	ग्नने,

l	 प्रगनतशील	कर	प्रणालीको	मानयता	अ्नर्ु्प	नव्पन्न	्पररवारका	हकमा	कर	छ्टको	
अनधकतम	प्रबनध	ग्नने,

l	कर्ाताको	नववरण	त्ा	राजसव	सङ्कल्नलाई	सचू्ना	प्रनवनधमा	आधाररत	ग्नने	।	
राजसव	 र	 स्ा्नीय	 स्ोतहरूको	 अनधकतम	 ्पररचाल्नमाफवा त	् स्ा्नीय	 तहलाई	
आधारितू	नवषयमा	आतमन्निवार	ब्नाउ्ेन	।
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७.
िाम्ो सङ्कलप

l	 हाम्ा	 ज्नप्रनतन्ननधहरू	 शासक	 होइ्न,	 ज्नताका	 सेवक	 हु्ेन	
छ्न	्।

l	 हाम्ा	 ज्नप्रनतन्ननधहरू	 सामानजक	 जागरण	 र	 नवकासका	
अनियनता	हु्ेन	छ्न	्।

l	 हाम्ो	 ्ेनततृवमा	 रहकेा	 ्पानलकाहरू	 सश्ास्नमा	 ्नम्ूना	 बन्ेन	
छ्न	्।	

l	 हाम्ा	ज्नप्रनतन्ननधहरूले	स्ाचारमा	दृष्टानत	स्ान्पत	ग्नने	छ्न	्।	

l	 हाम्ा	ज्नप्रनतन्ननधहरूले	आफूले	 क््ैन	भ्रष्टाचार	ग्नने	 छै्न्न	् र	
क्ाइका	सा्	भ्रष्टाचार	न्नयनरिण	ग्नने	छ्न	्।	

l	 हाम्ा	ज्नप्रनतन्ननधहरूले	भ्रष्टाचारी,	वयनिचारी,	अन्नयनमतता	
र	साववाजन्नक	सम्पनत्को	् ोह्न	ग्ननेहरूलाई	का्न््नी	काबावाहीको	
्ायरामा	्पऱ्याउ्न	अग्रणी	िनूमका	खले्ेन	छ्न	्।	

आदरणीय दाजुभाइ तथा दददीबदिनीिरू ।

आज	 मल्क्	 स्पष्ट	 रु्पमा	 ्ई्	 ध्व्मा	 ध्व्ीकृत	 हुँ् 	ै गइरहकेो	 छ	।	
एकानतर	्ेनक्पा	(एमाले)	छ,	जसले	मल्क्को	रानट्रिय	नहत,	सवानिमा्न	
र	 सवाधी्नताको	 ्पक््पोषण	 गछवा,	 जसले	 राज्नीनतक	 स्ानयतव,	
लोकताननरिक	्पद्नत	र	ज्नताको	सवावाेचचताको	प्रनतन्ननधतव	गछवा	र	
जसको	मलू	्धयेय	नवकास	न्नमावाणलाई	तीव्र	रु्पमा	अगान्	बढाउ्न,्	
समदृ्	 ्ेन्पाल,	 सख्ी	 ्ेन्पालीको	 रानट्रिय	आकाङ्क्ा	 ्परूा	 ग्न्वा	 एवं	
समाजवा्का	आधार	न्नमावाण	ग्न्वा	 रहकेो	छ	।	अकावानतर	छ	्ेन्पाली	
काङ्ग्रेसले	्ेनततृव	गरेको	् नक्ण्पन्ी	गिबनध्न,	जो	रानट्रिय	नहतप्रनत	
होइ्न,	 नव्शेीहरूका	 लानग	 ‘कमफटनेबल’	 बन्न	 बच्नबद्	 छ,	 जो	
राज्नीनतक	 अनस्रता,	 अराजकता	 र	 अ्ालतसँगको	 सेनटङमा	

 िथामपन्ी 
सिकथाि ढथालेि 

दजक्रपन्ीहरूलथाई 
सिकथािको नेिृत्व 
सुम्पनु, मुलुककै 

नेिृत्वदथायी 
शक्क्तकथा रुपमथा 

स्थावपि कम्ुतनटि 
आन्दोलनलथाई 
तिभथाजजि गिेि 
त्यसको एउटथा 

दहस्थालथाई नेपथाली 
कथाङ्ग्रेस नेिृत्वको 

मोचयाधभत्र एउटथा 
मथामुली अङ्गकथा 
रुपमथा तिलयन 
गनु्फ ि स्थाक्यत्व 
एिं समृद्धिको 

अधभयथानलथाई तिरल 
पथान्फ तनरयायक 

भूतमकथा खेलनुले 
उनीहरूधभत्र 

तनदहि दजक्रपन्ी 
अिसििथादलथाई 

अधभव्यक्त गिेको छ ।
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नवश्ास	गछवा,	राजयका	महतव्पणूवा	संस्ाहरूमान्	प्रहार	गछवा	र	जसको	
एकमारि	्धयेय	आफ्नो,	आफ्नो	गट्	र	आफ्नो	्पररवारको	सवा व्ा्पनूतवा	
ग्न्वा	हो,	्ेनक्पा	(एमाले)	लाई	कमजोर	्पा्न्वा	हो	।	आज	्शेको	समग्र	
राज्नीनत	नय्ैन	्ई्	नवचार,	शनक्त	र	कायवान्शाका	वरर्परर	केननरित	छ	।

	 क््ैन	 बेला	 ्ई्	 नतहाइ	 बहुमत	 हानसल	 गरेको,	 ्ई्–्ई्	 ्पटक	
बहुमतको	सरकार	सञचाल्न	गरेको	र	आफूलाई	मल्क्को	सबैिन्ा	
्पर्ा्नो	लोकताननरिक	शनक्त	् ाबी	ग्नने	्ेन्पाली	काङ्ग्रेस	आज	वैचाररक	
सखल्न,	राज्नीनतक	नवचल्न	र	्पनहचा्नको	सङ्कट	झनेलरहकेो	छ	।	
सत्ा	सवा व्ा	र	्ेनक्पा	(एमाले)	प्रनतको	्पवूावाग्रह,	िय	र	प्रनतशोधको	
िाव्नाले	यो	्पाटटी	आज	जसतासकै्	् ल	या	्पक्हरूसँग	्पन्न	साँिगाँि	
ग्नवा,	सत्ा	नटकाउ्नका	लानग	जसतासकै्	संस्ामान्	्पन्न	प्रहार	ग्नवा	र	
लोकताननरिक	संरच्नालाई	ितािङ््ग	्पा्नवा	उद्त	््नेखएको	छ	।

	 आफूलाई	 वाम्पन्ी	िन्ेन	 केही	 वयनक्त	 र	समहूको	 वैचाररक	
सखल्न	 र	 राज्नीनतक	 नवचल्न	 उ्ाङ्गो	 िएको	 छ	।	 वाम्पन्ी	
सरकार	ढालेर	् नक्ण्पन्ीहरूलाई	सरकारको	्ेनततृव	सम््प्न,्	मल्क्कै	
्ेनततृव्ायी	 शनक्तका	 रु्पमा	 स्ान्पत	 कमयन््नष्ट	 आन्ोल्नलाई	
नविानजत	गरेर	तयसको	एउटा	नहससालाई	्ेन्पाली	काङ्ग्रेस	्ेनततृवको	
मोचावानिरि	एउटा	मामल्ी	अङ्गका	रु्पमा	नवलय्न	ग्न्वा	र	स्ानयतव	
एवं	समनृद्को	अनिया्नलाई	नवफल	्पा्नवा	न्नणावायक	िनूमका	खले्नले्	
उ्नीहरूनिरि	न्ननहत	्नक्ण्पन्ी	अवसरवा्लाई	अनिवयक्त	गरेको	
छ	।	 नवचारमा	्नक्ण्पन्ी	अवसरवा्	 र	सङ्गि्नातमक	जीव्नमा	
अराजकताको	 प्रनतन्ननधतव	 ग्नने	 यी	 ्पारि	 र	 समहूहरू	 अझ	ै ्पन्न	
्नक्ण्पन्ी	 शनक्तको	 छहारीमन््न	ओत	लागेर	 समाजवा्को	 क्रा	
ग्दैछ्न	्।	योिन्ा	हासयास्प्	प्रहस्न	अरु	के	हु्न	सकछ	?

	 यी	सबै	तथय	र	नवषयले	् नक्ण्पन्ी	अवसरवा्ी	गिबनध्नबाट	
मल्क्लाई	 नछटोिन्ा	 नछटो	मन्क्त	 न्लाउ्न	्अन्नवायवा	िएको	््प	
स्पष्ट	्पारेका	छ्न	्।	आजको	निक	२१	न््न्पनछ	आउ्ेन	स्ा्नीय	तह	
न्नवावाच्न	तयो	अवसर	हो,	जहाँ	यहाँहरूले	्प््नः	एक्पलट	आफ्नो	नप्रय	

िथावटिरियिथाको िक्था, 
लोकिन्तको स्थापनथा 
ि सथामथाजजक–आधर्फक 

रुपथान्तिरकथा लथाक्ग 
हथाम्ो पथाटटीले गएकथा 

पौने शिथाब्ीमथा 
गिेकथा बजलदथानी 

सङ्घर्फ ि खेलेको 
अग्ररी भूतमकथा 

यहाँहरू समक् स्पटि 
छ । हथामी यतिबेलथा 

समृद्धि नेपथाल, सुखी 
नेपथालीको िथावटिरिय 

आकथाङ्क्था हथाजसल 
गनने नयाँ अधभयथानमथा 

छौं । यस अधभयथानमथा 
सरलिथाकथा लथाक्ग 

सदथा झैं िपथाईंहरूको 
पूर्फ सथार ि समर्फन 

िहने कुिथामथा हथामी 
पूर्फरुपले तिश्वस्त 

छौं ।



स्थानीय तह ननर्वाचन २०७९
नेकपथा (एमथाले) को घोषणापत्र 47

्पाटटी	र	सख््ः्खको	सा्ी	्ेनक्पा	(एमाले)	को	्पक्मा	मत्ा्न	गरेर	राज्नीनतलाई	सही	न्शामा	
अग्रसर	गराउ्न	न्नणावायक	िनूमका	खले्न	सक्न	्हु्ेनछ	।	

	 संयोगवस,	 स्ा्नीय	 तहको	 न्नवावाच्नको	 यो	 घोषणा्परि	 साववाजन्नक	 ग्नने	 न््न	 आज	
वैशाख	९	गते	 ्ेन्पाल	कमयन््नष्ट	्पाटटीको	७४	औ	ंस्ा्प्नाको	न्वस	हो	।	रानट्रियताको	रक्ा,	
लोकतनरिको	 स्ा्प्ना	 र	 सामानजक–आन व्ाक	 रु्पानतरणका	लानग	 हाम्ो	 ्पाटटीले	 गएका	 ्पौ्ेन	
शताब्ीमा	गरेका	बनल्ा्नी	सङ्घषवा	र	खलेेको	अग्रणी	िनूमका	यहाँहरू	समक्	स्पष्ट	छ	।	हामी	
यनतबेला	समनृद्	्ेन्पाल,	सख्ी	 ्ेन्पालीको	रानट्रिय	आकाङ्क्ा	हानसल	ग्नने	्नयाँ	अनिया्नमा	
छौं	।	यस	अनिया्नमा	सफलताका	लानग	स्ा	झैं	त्पाईहंरूको	्पणूवा	सा्	र	सम व्ा्न	रह्ेन	क्रामा	
हामी	्पणूवारु्पले	नवश्सत	छौं	।

	 यस	 अवसरको	 अनधकतम	 स्््पयोग	 ग्दै	 ्ेनक्पा	 (एमाले)	 का	 सयूवा	 ्धवजाबाहक	
उममे् वारहरूलाई	नवजयी	ब्नाउ्न	हामी	हान्वाक	आविा्न	ग्वाछौं	।

९	वैशाख	२०७९	
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सूर्य िचन्हमा मतदान गरौँ
नेकपा (एमाले) का उममेद््रारिरूलाई

दरजयी बनाऔ ँ।

िाम्ो सङ्कलप

l	 हाम्ा	ज्नप्रनतन्ननधहरू	शासक	होइ्न,	ज्नताका	सेवक	हु्ेन	छ्न	्।

l	 हाम्ा	ज्नप्रनतन्ननधहरू	सामानजक	जागरण	र	नवकासका	
अनियनता	हु्ेन	छ्न	्।

l	 हाम्ो	्ेनततृवमा	रहकेा	्पानलकाहरू	सश्ास्नमा	्नम्ूना	बन्ेन	छ्न	्।	

l	 हाम्ा	ज्नप्रनतन्ननधहरूले	स्ाचारमा	दृष्टानत	स्ान्पत	ग्नने	छ्न	्।	

l	 हाम्ा	ज्नप्रनतन्ननधहरूले	आफूले	क््ैन	भ्रष्टाचार	ग्नने	छै्न्न	्र	
क्ाइका	सा्	भ्रष्टाचार	न्नयनरिण	ग्नने	छ्न	्।	

l	 हाम्ा	ज्नप्रनतन्ननधहरूले	भ्रष्टाचारी,	वयनिचारी,	अन्नयनमतता	
र	साववाजन्नक	सम्पनत्को	्ोह्न	ग्ननेहरूलाई	का्न््नी	काबावाहीको	
्ायरामा	्पऱ्याउ्न	अग्रणी	िनूमका	खले्ेन	छ्न	्।	


