
नेपाल िववेकशील पाट�को घोषणा प�, २०७८
पा�रत �मित: २०७८/०६/०३

िव�सं २००७ दे�ख २०७७ स�मको ७० वष�को समयमा मलुकुमा जनतामा िनिहत साव�भौमस�ा, ब�दलीय

राजनीितक �णाली, बा�लग मत�ारा िनवा��चत जन�ितिन��ध माफ� त शासनस�ा स�ालन र अ�भ�य��त

�वत�ताको अ��धकार ज�ता संवधैािनक �ाव�धानह� नाग�रकह�को संघष� त�था ब�लदानबाट �थािपत भए।

संिव�धान सभा�ारा संिव�धान ल�ेे नपेाली जनताको आका� �ा समते पूरा भई �समैा टेकेर चनुाव भयो।

नपेालको संिव�धान, २०७२ ले गणत�, संघीयता र समानपुाितक समावशेी �ितिन��ध�वलाई �लिपब� गरेको

छ। मलुकुको अबको चनुौती संिव�धानको �भावकारी काया��वयन गद� नपेाली जनताका िवकास र संवृ��को

आका� �ा पूरा गनु� रहकेो छ।

लोकता��क शासन �यव�था �थापना गन� िनर�� श शासन �णाली िव��को संघष�का ला�ग अिहलकेा ठूला

दलह� �थािपत भएका ��थए। कठोर �ाग, व�लदान र उ�सग� सिहतको िनर�तर संघष�ले यी दलह�ले उ�त

ल�� �ा��त गरे। तर समय�ममा यी दलह�को संगठना�मक �व�प र राजनीितक काय�शलैी दोहनकारी �न

प�ुयो। जनताको िवकास र संवृ��को आका� �ा यी पर�परागत दलह�बाट अप�े��त �पमा स�बो�धन �न नस�े

कुरामा लगभग आम धारणा बनकेो छ। आम नाग�रकले लोकत�को र संवधैािनक अ��धकार �ा��त अझै पिन

�यवहा�रक �पमा अनभूुित गन� सकेका छैनन्। िपतृस�ा, नातावाद, कृपावाद त�था जातीय िवभदे ज�ता िव�भ�

सामा�जक कुसं�कारले �:ख िदन छोडेको छैनन् । ��ेीय िवभदे पिन मलुकुको एक सम�याको �पमा रहकेो

छ। �सलैे मू�य�मा�यताको जगमा आ�धुिनक राजनीितक सं�कार सिहत िवकास र संवृ��लाई जनआका� �ा

अन�ुप हाँ� स�े र लोकत�लाई सं�थागत गन� भरपद� वकै��पक राजनीितक संगठनको खोजीमा मलुकु छ।

वकै��पक राजनीितक संगठनको यो राि�� य आव�यकतालाई आ�मसात् गद� २०६९ मा त�कालीन िववकेशील

नपेाली दलबाट श�ु भएको या�ा अनके उतार�चढाब त�था चनुौतीका बाबजदु िनर�तर जारी छ। नपेालको

संिव�धानमा समाजवाद उ�खु लोकत� उ�लखे भए तापिन अिहले हा�ो देशमा सव�� अराजकता छ,

रा�को उप��थित �यून छ। सरकारी िनय�ु�त, बजार �णाली, �शासन, �श��ा, �वा�थ वा ठे�काप�ा सबमैा

पर�परागत राजनीितक दलको भ�ा राजनीितकरण हावी छ। लोकता��क रा� �यव�थामा जनताले अप�ेा

गरेको िव��धको शासन र जनउ�रदायी रा� संय� छायाँमा परेको छ। साम, दाम, द�ड, भदे राजनीितमा

�वभािवक हो भ�े चलन पर�परागत दलह�मा छ। राजनीितमा अपरा�धीकरण छ, राजनीितक दल संचालन गन�
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�योग ग�रने अ��धका� श धनको �ोत खलुकेो छैन। �यनै चनुौतीह�लाई सामना गन� द�रलो लोकता��क

दलह�को आव�यकता भएर न ै मदैानमा छ।

आज नपेालको राजनीित झन ज�टल अव�थामा पगुकेो छ। दल र नतेाह�ले नाग�रकलाई पटक पटक िनराश

बनाएको छ। राजनीितक बइेमानीले सबै हद पार ग�रसकेको छ। आजको आव�यकता आम नाग�रकको

�व�त�, स�मािनत र संवृ� जीवन �जउने आका� �ा पूरा गन� स�े स�ठन र नतेृ�व हो। यसको िन��त ससंु�कृत

राजनीितलाई िनर�तरता ि �द�दै, मू�य मा�यताको राजनीित र निैतकवान राजनीित�ह� अप�रहाय� छन्।

�यवहा�रक �पमा लोकता��क र काय�कुशल स�ठन, समतामूलक नीित, र जबाफदेही नतेृ�वले नै देशलाई

राजनीितक िदशा एवम् िनकाश िदन स�छ। नपेाल िववकेशील पाट� आफूलाई �ो आ�धुिनक राजनीितक

सं�कार सिहतको �पा�तरणकारी स�ठनको �पमा �थािपत गद�, यो घोषणा प� जारी ग�रएको छ ।

हा�ो राजनीितक एजे�ा

ज�तो सकैु रा�ो �र�ि� भए पिन, �यवहारमा लाग ुगन� सिकएन भन े�ो मित�म �नछे ।

१� लोकत�लाई सं�थागत गन�

❏ अ�भ�य��तको �वत�ता लगायत मौ�लक अ��धकारह�को र��ा गद� काया��वयन गन�

❏ संिव�धानको र��ा गन� र काया��वयन गन�

❏ संिव�धानलाई प�र�कृत बनाउने

● नाग�रकतामा भदेभाव हटाउने

● िनवा�चन ��े हरेफेर हरेक १० वष� गन�

● राि�� य सभाको �ितिन��ध�वलाई हरेक �देशको �यूनतम �ितिन��ध�व सिुन���त गरी �सप�छ

जनसं�याको आ�धारमा तय गन�

२� जातीय त�था ल�िगक िवभेद िव��को राि�� य संक�प

❏ जातीय िवभदेले गदा� सयौं वष�दे�ख उ�पीडनमा परेका द�लत समदुायलाई रा�ले �मा मा�े र

�ितपूि �त�को �यव�था गन�

❏ ल��गक िवभदेलाई �यूनीकरण गद� जान ेर ल��गक ि �ह�सा िव�� शू�य सहनशीलता अपनाउने

❏ मिहलाम�ैी त�था ल��गक अ�पसं�यक म�ैी समाज र रा� �थािपत गन� उ�त समदुायह�को

सश��तकरण, �ितिन��ध�व र सहभा�गता सिुन��चत गन�

३� भिूम सु�धार गन�
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❏ वास�थानको ला�ग भू�म नभएकाह�लाई भू�म/वास�थानको �यव�था गन�

❏ भू�मको व�ैािनक उपयोगको ला�ग उपय�ुत वग�करण गन� ।

❏ कृिषलाई थप �यवसा�यक त�था फाइदाजनक बनाउने

४� िनवा�चन �णालीमा सु�धार �याउने

❏ सब ैराजनीितक दलह�ल े�थानीय चनुावमा पिन आ�ो चनुाव �च�ह �लएर लड्न पाउन ेर द�घ�कालीन

�पमा उ�मदेवारल ेचनुाव �च�हको स�ा नाम �लएर लड्ने

❏ समानपुाितकबाट चिुनएको �य��त अक� पटक समानपुाितकमा लड्न नपाउने

❏ सब ैनपेालीलाई संसारको जनु ठाउँमा भए पिन मतदान गन� पाउन े�यव�था गन�

❏ िन���त मापद�ड अनसुार राजनीितक दलह�ल ेसरकारबाट तोिकएको रकम/�ोत पाउने

❏ िनवा�चनमा सब ैउ�मदेवारलाई समान प�चँ िदने

५� नव�वत�न र िड�जटलीकरण

❏ सब ैसरकारी कामह�मा �योग �न ेडाटाह� िड�जटल गन�

❏ �य��तगत डाटा सरु��ाको िन��त उ�चत कानून बनाई लागू गन�

❏ सब ैसरकारी कामह�मा भ�ुतानी िव�ीय कारोबार�ारा गन�

❏ इ�टरनटेको प�चँलाई मौ�लक अ��धकार बनाउने

❏ व�ैािनक आ�धारमा ठेगानाको �यव�था गन�, सडक र घर सहज ैप�ु ेगरी नाम, न�सा बनाउन,े

�लाकलाई व�ैािनक�करण गन�

❏ नपेाललाई नव�वत�नको के�� बनाउने

६� ि �ह�सा र ��ाचारमा श�ूय सहनशीलता

❏ बाल बा�लका र मिहलाह�लाई आ�मर��ाको ��श��ण िदने

❏ निैतक �श��ा �दान गन� जसको म�तल ेएक अका��ितको स�मान र सिह�णतुामा वृ�� गरोस् र ठ�क

बठे�क छु�ाउन स�े �मताको  िवकास होस्

❏ स�पूण� नतेा, कम�चारीको �वदेश त�था िवदेशमा भएको चल�अचल स�पितको छानिबन �ने

७� जैिवक रा� (organic State)

❏ रसायिनक मलको �योगलाई �यूनीकरण गन�, जिैवक मल कारखाना नपेालमा नै बनाउन पहल गन�,

जिैवक मलको िवकासमा लगानी गन�, �स तफ�  िकसानह�लाई ता�लम िदने

❏ �ला��टक म�ुत �ने

❏ जलिव�तु, सौय� उजा� लगायत नवीकरणीय उजा� (renewable energy) को �यापक वृ�� गन�,

नपेालको इ�न भ�डारण �मता २ वष�स�म प�ु े�मता बनाउने

❏ वातावरणको सरु��ा गन�, अवधैािनक �पमा �सर चलाउने वा वातावरण िबगान�लाई कडा सजाय िदने
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❏ राि�� य िनकु�ह� र �थानीय पाक� ह�को �यव�थापन/सु�धार गन�, �समा बसोबास ग�ररहकेा

आिदवासीह�को हक, वास�थान त�था जनजीिवकालाई सरु���त गन�

❏ गाँजा लगायत अ�य जडीबटुीलाई औष��ध, क��ेटक त�था िनया�त उ�पादनको �पमा िवकास,

�यव�थापन र �व�ध�न गन�

❏ उ�चत पनु: �योग र फोहोर �यव�थापन गन�, फोहोरलाई मोहर बनाउन,े च��य अ�थ�त�लाई �व�ध�न

गन�

❏ ए�ो फरे�ट� ीको अव�धारणालाई काया��वयन गन�

८� ग�ु रा�

❏ सामदुा�यक त�था सां�कृितक स�पदा र धा� �म�क �थलह�को संर��ण गन�

❏ �थानीय भाषाह�को संर��ण गन�; सं�कृत र अ�य �थानीय भाषाह� �स�े/�सकाउन े�यव�था गन�

❏ पय�टनका िविव�ध िव�धाह�को �व�ध�न गन�

❏ काय�शलैीमा शा�त र अित��थ म�ैी मनोवृ��को िवकास गन�

❏ हरेक गाउँ/नगरपा�लकामा प�ुतकालय खडा गन�

❏ कला, सािह� ज�ता �सज�नशील काय�ह�लाई �ो�साहन िदने

९� संिव�धानले �दएको �श��ा स�ब�ी मौ�लक अ��धकारको काया��वयन

❏ साव�जिनक िव�ालयको गणु�तरमा अ�भवृ�� गन�

❏ िन���त ��े �भ� तोिकएको सं�या भ�दा बढ� िव�ालय खो� नपाइने

❏ जनसं�या अनसुार �ो ��ेमा �यूनतम सं�यामा िव�ालय खो�लने

❏ िव�ा�थ�लाई उ�च �श��ा �ा�त गन� स��लयतमा ऋणको �यव�था �मलाउन,े सो ऋण पढाइ पूरा भएर

काम गन� थालपे�छ चरणब� �पमा तलबबाट �वत: का�टन,े िवदेश गए पूरै ऋण एकैचो�ट ितनु�पन�

❏ िव�ालय र िव��िव�ालय �भ� राजनिैतक (भातृ) संगठनह� खो� नपाइने र भए हटाइन;े �वत�

यिुनयन (जसले सोही िव�ालय र िव��िव�ालय �भ�का कम�चारी त�था िव�ा�थ�ह�को िवषयह� मा�

उठान गछ�न्) लाई रोक तोक न�ने

❏ �यवसा�यक �श��ा/��श��ण (vocational training/studies) को �व�ध�न गन�

❏ सबै �श��कह�लाई �श��णशा� (padagogy) अिनवाय� गन�

❏ िव�ीय त�था योग �श��ालाई �व�ध�न त�था �ो�साहन गन�

१०� संिव�धानले �दएको �वा� स�ब�ी मौ�लक अ��धकारको काया��वयन

❏ साव�जिनक अ�पतालको गणु�तरमा अ�भवृ�� गन�

❏ िन���त ��े�भ� तोिकएको सं�या भ�दा बढ� अ�पताल खो� नपाइने

❏ जनसं�या अनसुार �ो ��ेमा �यूनतम सं�यामा अ�पताल खो�लने
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❏ �वा� िबमाको �व�ध�न गन� र �मशः अिनवाय� बनाउने

❏ अ�पताल त�था�भ� राजनिैतक (भातृ) संगठनह� खो� नपाइने र भए हटाइन;े �वत� यिुनयन (जसले

सोही अ�पताल �भ�का िवषयह� मा� उठान गछ�न्) लाई रोकतोक न�ने

११� नेपाल र नेपालीको सरु��ा

❏ भारतसँगको सीमा िववाद स�ुझाउन,े ख�ुला �समामा प�रचय प� जाँच गन� र आवत जावतको

अ�भलखेीकरण गन�

❏ साइबर �ितर��ाको ला�ग ता�लम�ा�त द�ता बनाउन,े सरु��ाको िवषयमा आ�धुिनक �िव��ध ज�तै ड� ोन

(drone) को �योग गन�

❏ �छमके�ह�सँग शा��तपूण� कुटनिैतक स�ब� कायम रा�दै नपेालको भौगो�लक अख�डतालाई

सरु���त रा�े

❏ �ाकृितक �ोतह� (पानी, वन जंगल इ�ािद) को सरु��ा गन�

❏ (�ाकृितक) �कोपको पूव�तयारी सिहत च�ुत �यव�थापन गन�

❏ �या�यक �ि�यालाई �यवहा�रक �पमा �वाय� र �वत� बनाउने

❏ पूवा�धार र यातायातमा व�ैािनक �पमा आ�धुिनक�करण गन�

❏ सनेाको उपय�ुत सं�याको िन�धा�रण गन� त�था सनेालाई �यापारीकरणबाट िन��सािहत गन�

❏ सब ैसरु��ा िनकायह�लाई थप �यवसा�यक बनाउने

❏ �ित जाससुी संय�लाई मजबतु बनाउने

१२� नेपाल बनाउने नेपालीले नै हो

❏ घ�टाको �यूनतम पा�र���मक तो�े

❏ िवदेशमा रहकेा �ितभाह�लाई नपेाल फका�उने

❏ क��ा १० (SEE) उ�ीण� �न २ - ३ मिहना �वय�सवेी भई १०० पूणा�क आउने �म गन� पन� उदाहरण:

वटेर, काप�ट ब�ु,े कुमालकेो काम गन�, अ� उ�जाउन,े खा� पदा�थ�ह� ब�े ेइ�ािद

❏ चरणब� �पमा २० वष��भ� स�पूण� नाग�रकको कमाइको आ�धारमा प�ेसनको �यव�था �न,े हाल

कायम रहकेो वृ� भ�ा �मसँैग हट्ने

❏ हरेक िव��िव�ालय, श�ै��क सं�था, NAST लगायतलाई िव�भ� ��ेमा अनसु�ान गन� बजटे

छु�ाउने

❏ खलेकुदलाई �ो�साहन गन� भौितक पूवा�धार त�था खलेाडी, ��श��कको सवेा सिुव�धा ज�ता कुरामा

लगानी गन�

❏ खा� व�तु र हरेक साव�जिनक �थल (िव�ालय, होटल, रे�टुरे�ट, यातायात इ�ािद) को गणु�तर

बढाउनको ला�ग �यूनतम मापद�ड तोक� लाग ुगन� काननु तजु�मा गन�

❏ बालबा�लकाको हक�अ��धकारको सिुन���तता गन�
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❏ ��े�नाग�रकको हक�िहत र स�मानको सिुन���तता गन�

१३� रा� संय� र शासन�कला

❏ संवधैािनक िनकाय, अदालत, राज�त लगायतको िनय�ु�त �णालीमा दलगत ह�त��पेको अ� �ने

गरी सु�धार गन�

❏ स�पूण� ��ेबाट िव�भ� संघह�को नाम, वा जनु सकैु �कारको �स��केटको अ� गन�, �स��केट

िव�� कडा कानून �याउने

❏ �शासिनक त�लाई च�ुत र �र�त बनाउन ेर ��ाचारलाई �यूनीकरण गन�

❏ प�शीलको �स�ा�तलाई अगँा�दै असंल� नीितलाई िनर�तरता िदने

१४� ससंु�कृत समाज सिहतको आि �थ�क �पा�तरण

❏ नाग�रकलाई ग�र खान स�े समाजको िनमा�ण गन�

❏ मौ�लक �यवसायलाई आ�धुिनक�करण गद� बजार �यव�थापन गन�

१५� गठब�न र सहकाय�

❏ एज�ेा �मलकेो ख�डमा कुन ैपिन राजनीितक दल वा समूह वा �य��तसँग सो िवषयमा सहकाय� गन�

❏ लोकता��क दलह�सँग एज�ेामा आ�धा�रत गठब�न गन�

सबैको भलो होस् !
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