
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
प्रतततिधि सभा तथा प्रदेश सभा

तिर्ााचि
२०७९

प्रततबद्िता



दीर्ाकालीि सोच : सबल र समुन्नत नेपाल
दीर्ाकालीि राष्ट्रिय लक्ष्य : प ूँजी ननमााण, दिगो विकास,

नन:शलु्क शशक्षा र स्िास््य, सामाजजक सरुक्षा, समान
न्याय र समताम लक सम्िदृ्धिका साथै व्यापक
रोजगारीको अशििदृ्धि
दीर्ाकालीि मार्ाधचर : बब.स.ं २०८७ सम्ममा मध्यम
आयस्तर िएको मुलुक

दीर्ाकालीि सोच, दीर्ाकालीि राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्ाकालीि
मार्ाधचर



शासकीय स्र्रूप : प्रदेशको खारेजी, केन्त्र र बललयो
स्थािीय तह

 अशििािकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था
 जनतािाट प्रत्यक्ष ननिााधित कायाकारी प्रिानमन्री
 प णा समानुपानतक संसि
 प्रिेशको खारेजी, केन्र र बशलयो स्थानीय तह िएको
िईु तहको शासकीय संरिना



शासकीय स्र्रूप : प्रदेशको खारेजी, केन्त्र र बललयो
स्थािीय तह

सिािमा समिाि प णा िाशमाक स्ितन्रता सदहतको
बैदिक सनातन िमा सापेक्ष दहन्िु राष्ट्र

 एक व्यजततले िईु कायाकाल िन्िा िेरै पाटी
अध्यक्ष, प्रिानमन्री जस्तो कायाकारी पिमा बस्न
नपाउने



दीर्ाकालीि राष्ट्रिय रणिीतत

• दिगो आधथाक िदृ्धि
• गुणस्तरीय शशक्षा र स्िास््य सेिा
• गररिी न्य नीकरण
• दिगो शहर र बस्ती विकास



दीर्ाकालीि राष्ट्रिय रणिीतत ... 

• रोजगारम लकउत्पािन अशििदृ्धि
• सािाजननक सेिा प्रिाहको

सुदृदिकरण
• प्राकृनतक स्रोतको उच्ितम

सिपुयोग र संरक्षण
• दिगो सामाजजक सुरक्षा तथा

संरक्षण



सुशासि : बरु िरर्ट हुन्त्छौं, भ्ररर्ट हुुँदैिौं

 उच्िस्तरीय नागररक आयोग गठन गरी २०४६ पनिका
उच्िपिस्थ नेता तथा कमािारीहरुको सम्पवि िानविन
गरी अबैि सम्पवि जफत गने कान नी व्यिस्था

 भ्रष्ट्टािारमतुत, जिाफिेही तथा पारिशी शासन पद्िनत
व्यिहारमा लागु



सुशासि : बरु िरर्ट हुन्त्छौं, भ्ररर्ट हुुँदैिौ

• बबद्यमान सम्पवि शुद्धिकरण ऐनमा सिुार
ल्याईने



सुशासि ... ... ...

• राजनैनतक िल रदहत संबैिाननक पररषि ननमााण

• संबैिाननक अगंहरुलाई संवििानको ममा र िािना
अनुसार संिालन गना, योग्यता, क्षमताको
आिारमा संबैिाननक ननयुजततको व्यिस्था गरी,
राजनैनतक हस्तक्षेपिाट प णात: मुतत तुल्याई,
तिरपक्षतापूर्ाक कायासम्पािन



• न्यायपाशलकामा िेखखएको बबकृनत र विसंगनत अन्त्य
गना, गुमेको विश्िसनीयता पुनस्थाावपत गना र प णा
न्यानयक बनाउन न्यायपाशलकाको पुनसरंिना

• नीनतगत तथा कायागत क्षेरमा िेखखएका भ्रष्ट्रािार
तथा अनािार अन्त्य गना, स्र्ाथाको द्र्न्त्द (Conflict

of interest) सम्बन्िी कान न जारी

सुशासि ... ... ...



पररारि : सबैको लमरता स्र्ीकार तर हस्तक्षेप अष्ट्स्र्कार

• नेपालको शाजन्तक्षेर प्रस्तािलाई पुनजीवित गररने
• असंलग्न र पञ्िशीलमा आिाररत सन्तुशलत परराष्ट्र

नीनत अिलम्बन
• नेपालको ि-ुिाग कसैको विरुद्ि प्रयोग हुन नदिइने
• सबै असमान सजन्ि सम्झौता तथा शसमा वििािलाई

कुटनननतक पहलबाट टंुग्याईने



प्रर्ासी िेपालीहरुलाई मताधिकार

• प्रिासी नेपालीहरुलाई मताधिकार प्रयोग गना
पाउने व्यिस्था

• प्रिासमा रहेका नेपालीहरूको शसप र
पुंजीलाई नेपाल शित्र्याउन प्रिासी नेपालीका
लाधग सहज कान नहरूको ननमााण गररनेि।



समष्ट्रर्टर्त अथातन्त्र : समतामूलक सम्र्दृ्धि

 स िना प्रविधिमा आिाररत बनाई थप शमतव्ययी र
पारिशी सािाजननक खिा प्रणाली

 करको संरिना र िरमा सुिार गरी थप सरल,
बैज्ञाननक र समन्यानयक कर प्रणाली

 स्ििेशी कच्िा पिाथामा आिाररत उद्योगहरुलाई
राज्यिाट सुबबिा र संरक्षण प्रिान



समष्ट्रर्टर्त अथातन्त्र ... ... ...

 उत्पािनम लक, रोजगारीम लक उच्ि प्रनतफलयुतत
क्षेरलाई बबकास गना सरल ब्याजिरमा सािाजननक
ऋण

 आिश्यकता र उपािेयताको आिारमा सािाजननक
संस्थानको पुनसरंिना, पुनस्थाापना, स्ििेशी कच्िा
पिाथामा आिाररत उद्योगहरुलाई राज्यिाट सुबबिा
र संरक्षण प्रिान



समष्ट्रर्टर्त अथातन्त्र ... ... ...

 रुग्ण अिस्थामा रहेका सरकारी, ननजी,
सािाजननक संस्थान र उद्योगहरु आिुननकीकरण
गिै पुनः संिालन

 बैिेशशक लगानी समेतलाई आकवषात गना उद्योग
िताा प्रक्रियालाई सरलीकरण

 अनािश्यक आयात ननरुत्सादहत गना उत्पािन
अशििदृ्धि गरी कहालीलाग्िो ब्यापार घाटा कम
गररने



लशक्षा र स्र्ास््य : लशक्षा, स्र्ास््य र न्त्याय -
ति:शुल्क तथा समाि

 बबश्िबबद्यालयहरुमा प्रिानमन्री-कुलपनत र शशक्षा मन्री-
सहकुलपनत हुने व्यिस्थालाई अन्त्य गरी प्रनतष्ट्पिााको नयाूँ
मापिण्ड अपनाई कुलपनत, सह-कुलपनत र उपकुलपनत ियन
गने व्यिस्था

 शशक्षा क्षेरमा िेखखएको अत्यधिक राजनीनतकरण, िलीय
िागिण्डा, अराजकता, र विसंगनतलाई कान नी रुपमा अन्त्य



लशक्षा ... ... ...

 काठमाडौंको बुिानीलकण्ठ स्क ललाई सातै प्रिेशमा
नमुना विद्यालयको रुपमा स्थापना

 सबै प्राविधिक विद्यालयहरुलाई स्रोत सािनयुतत
बनाईने

 कक्षा १२ सम्म प णा रुपमा ननःशलु्क र गुणस्तरीय
शशक्षाको संबैिाननक व्यिस्थालाई प णारुपमा लागु



 प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार युिाको लाधग
सीपमलुक ताशलम केन्र स्थापना I यसरी सीप शसकेका
युिालाई स्ििेशमै रोजगारीको व्यिस्था

 आिारिुत तहसम्म स्थानीय मातिृाषामा शशक्षा



स्र्ास््य

 काठमाडौंको बीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै
प्रिेशमा ननमााण गरी संिालन

 आिारि त स्िास््य सेिा सबै नागररकलाई ननःशलु्क
तथा अननिाया गररने



स्र्ास््य

• सबै नागररकलाई स्िास््य बीमाको पहुूँि िदृ्धि गरी
बबमाको िायरामा ल्याईनेि र सबै बीशमतले आफुले
िाहेको अस्पतालमा उपिार गना पाउने व्यिस्था

 “िडा स्िास््य केन्र” माफा त िडाका प्रत्येक
नागररकको स्िास््य प्रोफाईल तयार गने व्यिस्था

 ज्येष्ट्ठ तथा असतत नागररकको घर िैलोमा
स्िास््य सेिा



स्र्ास््य ... ... ...

• प्रत्येक िडामा सुरक्षक्षत प्रसुती सेिा सदहत न्य न आय
िएका पररिारका सुत्केरीलाई तीन मदहनासम्म रु.३०००/-
माशसक ििा

• प्रत्येक क्रकशोरीलाई पाठेघरको तयान्सर बबरुद्िको खोप
• आयुबेि, प्राकृनतक योग तथा अन्य धिक्रकत्सा पद्िनतको
विकास र बबस्तार



रोजर्ारी तथा राष्ट्रिय स्र्यंसेर्क पररचालि : बबदेलशएका युर्ाका तिलमत्त स्र्देशमै लर्ािी, स्र्देशमैरोजर्ारीको अर्सर

 स्थानीय बबकासका क्षेरहरुमा सहयोग र सहजीकरण
गना ननजश्ित समयको रोजगारी सदहत प्रत्येक िषा १०
लाख राजष्ट्रय स्ियंसेिक पररिालन

 ब्यािसानयक शशक्षा ताशलम कोष (Technical and

Vocational Education Fund (TVET Fund) )

नामक बहृत कोष ननमााण



रोजर्ारी ... ... ... 

 एक पररिार एक रोजगार अििारणा प्रिािकारी रुपमा
कायाान्ियन

 रोजगार तथा ननयाात प्रिद्ािन गने उद्योग तथा
कलकारखानालाई आिश्यक कर िुट लगायत आिश्यक
सहुशलयत प्रिान



• सातै प्रिेशमा बैिेशशक रोजगारीमा जानेहरुलाई
ताशलम, सीप विकास, सहुशलयत ऋण र जीिन
बीमाको व्यिस्था

• सहकारी क्षेरिाट उत्पािन िदृ्धि, रोजगारी सजृना
र गररिी न्य नीकरण गने कायािमहरु संिालन

रोजर्ारी ... ... ... 



• स्ििेशमै प णा रोजगारीको बातािरण नबनेसम्म
सातै प्रिेशमा बैिेशशक रोजगारीमा जानेहरुलाई
ताशलम, सीप विकास, सहुशलयत ऋण र जीिन
बीमाको व्यिस्था

• सहकारी क्षेरिाट उत्पािन िदृ्धि, रोजगारी सजृना

रोजर्ारी ... ... ... 



कृषि तथा पशु, खाद्यान्त्ि सुरक्षा : कृिकलाई सम्माि - उत्पादकत्र् र्दृ्धि र पुुँजी तिमााण

• समयमै मल बबऊको सहज आप नत ाको व्यिस्था
शमलाउने

• रासायननक मल कारखाना बदिमा तीन िषा शिर
स्थापना



कृषि तथा पशु, खाद्यान्त्ि सुरक्षा ... ... ...

• कृवषजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रिद्ािनलाई
प्रथम प्राथशमकता

• ननयाातम लक कृवषजन्य उत्पािनमा प्राथशमकता



कृषि तथा पशु, खाद्यान्त्ि सुरक्षा ... ... ...
• क्रकसानहरुलाई सहुशलयतप णा िरमा कजाा प्रबाह, 
ऋण नतने सुबबिाको अिधि १५ िषाको व्यिस्था

• कृवषजन्य बस्तुको बजार तथा उधित म ल्य
सुननजश्ित गना थोक तथा हात बजारको बबस्तार
र व्यिस्थापन



कृषि तथा पशु, खाद्यान्त्ि सुरक्षा ... ... ...

• शसूँिाई, कृवष सडक तथा बजार प िाािारहरुको
बबकास तथा बबस्तार

• क्रकसानको खेत खेतमा बबजुली व्यिस्था
• प्रत्येक संघीय ननिाािन क्षेरमा ननजी
के्षर/सहकारीको सहकायामा कृवष उपज
िण्डारण/शीतघर (धिस्यान केन्र) स्थापना



कृषि तथा पशु, खाद्यान्त्ि सुरक्षा ... ... ...

• “एक स्थानीय तह, एक उत्पािन” को अििारणालाई
प्राथशमकता

• सामुदहक खेती (ितलाबन्िी) गने सम हलाई
आिश्यक अनुिानको व्यिस्था

• सहज र सुपथ म ल्यमा कृवष मल र आिुननक
कृवष औजारको लाधग अनुिानको व्यिस्था



कृषि तथा पशु, खाद्यान्त्ि सुरक्षा ... ... ...

• उत्पादित प्राङ्गाररक िस्तुको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड
प्रिद्ािन गिै राजष्ट्रय तथा अन्तरााजष्ट्रय स्तरमा
बजारीकरण

• कृवष कायाको लाधग खपत िएको बबद्युत महशलुमा
अनुिान

• कृवष तथा िाली बीमाको व्यिस्था
• उत्पािनशील जमीन बाूँझो नरहने व्यिस्था



कृषि तथा पशु, खाद्यान्त्ि सुरक्षा ... ... ...

• प्राकृनतक प्रकोप तथा जगंली जनािरिाट
नागररकहरुको मतृ्यु िएमा एिं पशपंुक्षी/बालीनाली
क्षनत िएमा प्राविधिक ननरीक्षण गरी क्षनतपुनत ाको
व्यिस्था



कृषि तथा पशु, खाद्यान्त्ि सुरक्षा ... ... ...

 स्थानीय तहलाई एक बबकास एकाई मानी
सम्िाव्यताको आिारमा बाली,फलफुल, पशपुंिी
तथा मत्स्य पकेट क्षेर पदहिान गरी कृषकलाई
आिश्यक पने उत्पािन सामाग्री र सेिा एकद्िार
प्रणालीिाट स्थानीय तह माफा त उपलब्ि गराउने
व्यिस्था



लसचंाई : ददर्ो लसुँचाई प्रणाली - ददर्ो षर्कास

• ि शमगत जलस्रोतमा आिाररत स्यालो तथा डीप ्
ट्युबिेल कायािमलाई प्राथशमकता

• कृवषको लाधग सौया उजाा एिं अन्य प्रविधिमा आिाररत
ि शमगत तथा शलफ्ट शसूँिाई प्रणालीको विकास

• नेपालका निीहरुमा रहेका अपार जलश्रोतलाई
बहुउद्िेशीय योजनाहरु माफा त टार एिम ् फाूँटहरु
शसिंाई गने व्यिस्था



खािेपािी तथा सरसफाई : स्र्च्छ षपउिे पािी र सफा
शौचालय – िार्ररकको अधिकार

• सबै घरिुरीमा िार िषाशिर आिारि त खानेपानी सेिा उपलब्ि
• खानेपानी सेिालाई प्रारम्िमा तत्काल १०,००० शलटर सम्म
प्रत्येक घरिुरीलाई नन:शुल्क र िमश: िदृ्धि

• तराईमा आसेननकमुतत सुरक्षक्षत खानेपानी आयोजना
• “एक घर एक िारा”को अििारणालाई व्यिहाररक रुपमा
कायाान्ियन

• िौगोशलक रुपमा आिश्यक स्थानहरुमा
शलफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजनालाई
प्राथशमकता



पूर्ाािार तिमााण : ददर्ो पूर्ाािार तिमााण – समदृ्धिको
आिार

• बबद्यमान सािाजननक खरीि ऐनमा संशोिन र नीनतगत
भ्रष्ट्टािारको अन्त्य

• तीन िषा शिर मेिीिेखख महाकालीसम्मको महेन्र राजमागालाई
अन्तरााजष्ट्रय हाइिेको मापिण्डमा स्तरोन्ननत

• मेिी महाकाली हुलाकी राजमागा, काठमाडौं जुम्ला राजमागा,
मध्य पहाडी राजमागाको रतु गनतमा ननमााण सम्पन्न

• कणााली तथा सुि रपजश्िम प्रिेशका उिर िक्षक्षण राजमागालाई
आन्तररक आबद्िता हुने गरी सिारी िापका
आिारमा बबकास तथा बबस्तार



पूर्ाािार तिमााण ... ... ...

• प्रस्तावित ननजगि विमानस्थल आयोजनालाई राजनीनतक
िलखेलिाट मुतत गराई पयाािरण संरक्षणलाई समेत ध्यानमा
राख्िै यथाशसघ्र ननमााण गररने

• आधथाक सम्िाव्यताको आिारमा रेलमागाको ननमााण र
सञ्िालनमा प्रत्यक्ष बैिेशशक लगानी आकवषात गररने नीनत
अिलम्बन

• कोशी तथा नारायणी निीमा जलमागा यातायातको संजाल
ननमााण

• सातै प्रिेशमा स्माटा शहर र स्माटा गाूँउ ननमााण
• प िाािार ननमााणमा प्राकृनतक िातािरणको संरक्षण र सम्बद्ािन



पूर्ाािार तिमााण ... ... ...

• प िाािार ननमााणमा जलिायु पररितानलाई समानुकुलन र अनुकुलन
गरी प्राकृनतक िातािरणको संरक्षण र सम्बद्ािन

• अनुसन्िानकताा महाबीर पुन र अन्य अनुसन्िानकताा र
सम्बजन्ित अनुसन्िानशालालाई राज्यको तफा िाट प णा सहयोग
दिने व्यिस्था

• जुम्ला, मुस्ताङ लगायतका दहमाली क्षेरमा स्थापना हुने जडडबुटी
तथा फलफुलसंग सम्बद्ि प्रशोिन उद्योगलाई बबशेष अनुिान
तथा कर सुबबिाको व्यिस्था



जलबबद्यतु : जलबबद्यतुको बबकास, पुुँजीकोतिमााण र आत्मतिभारता
• प्रािेशशक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी बबद्युत गहृ ननमााण
र आन्तररक बबद्युत प्रसारण लाइनको ननमााणलाई नतब्रता

• प्रमुख निी शृंखलामा उिर िक्षक्षण प्रसारण लाईन ननमााण
• सबै जजल्लाहरुलाई राजष्ट्रय बबद्युत प्रसारण (नेशनल धग्रड) 
लाईनमा जोडडने

• मुलुकको सबै घरमा बबजुली
• स्थानीय खपतका ननशमि लघु जलबबद्युत उत्पािन गने
स्थानीय लगानीकतााहरुलाई सहुशलयत िरमा ऋणको व्यिस्था
तथा उत्पािन पश्िात १२ िषा सम्म करमा िुट



जलबबद्युत ... ... ...

• निमेकी मुलुकहरुसंग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ब्यापार सम्झौता
गरी क्षेरीय बबद्युत बजारको बबकास

• ईन्िन आयात ब्यापक रुपमा कटौती गना, नेपालमा उत्पादित
बबद्युत नेपालमै खपत गना व्यापक औद्योगीकरण, विद्युतीय
सिारी सािनहरुको प्रयोग तथा खाना पकाउने, शसूँिाई
प्रयोजनमा समेत सहुशलयत िरमा बबद्युत उपलब्ि गने नीनत



जलबबद्यतु ... ... ...

• मझौला एिम ् जलाशययुतत बहुउद्िेशीय जलविद्युत
आयोजनाहरु सातै प्रिेशमा ननमााण

• स्ििेशी तथा बबिेशी जलविद्युत ननमााण कम्पनीहरुलाई
प्रोत्सादहत तथा आकवषात गना, अनुमनतपर प्राप्त गने
प्रक्रियालाई सरलीकरण

• जलविद्युत आयोजनाको ननजश्ित प्रनतशत शेयर एिम ्
उत्पादित बबजुलीको केही अंश प्रनतफलको रुपमा स्थानीय
तहले पाउने व्यिस्था



यरु्ा तथा खेलकुद : एक पाललका एक रंर्शाला

• युिालाई उद्यमशील, रोजगार र स्िरोजगार बनाउन
आिश्यक सहयोग उपलब्ि गराउन हरेक स्थानीय
तहमा संयन्रहरु विकास

• सािाजननक-ननजी साझेिारीिाट युिा लक्षक्षत उद्यम
व्यिसाय प्रबद्ािन

• सामाजजक कुररती, िबु्यासन, अन्िविश्िास, वििेि र
असमानता बबरुद्ि युिा पररिालन कायािम कायाान्ियन



यरु्ा तथा खेलकुद … … …

• प्रिेश र स्थानीय स्तरमा आिश्यकताको आिारमा
रंगशाला, किडा हल, खेल मैिान, खुला ब्यायामशालाको
ननमााण

• स्थानीय प्रनतिाशाली खेलाडी तथा प्रशशक्षकलाई
उच्िस्तरीय प्रशशक्षणको व्यिस्था

• अक्षय कोषको व्यिस्था गरी खेलाडीको लाधग सुननजश्ित
सामाजजक सुरक्षा



पयार्टि : पयार्टिको आिार - समुन्त्ितत र र रोजर्ार

 २५ लाख पयाटक शित्र्याउन ननजी/अन्तरााजष्ट्रय क्षरे
समेतको संलग्नतामा बबशिन्न कायािमहरु सञ्िालन

 लोकवप्रय पियारा मागाहरु बबस्थावपत हुूँिै गरेको सट्टामा
बैकजल्पक पिमागाहरुको ननमााण/व्यिस्था

 िाशमाक पयाटन प्रबद्ािनमा प्राथशमकता
 गौशाला, मठ, मजन्िर, गुठी लगायत सबै िाशमाक तथा
पुराताजत्िक संरिनाहरु लगायत सबै प्रकारका राजष्ट्रय
सम्पिाहरुको उच्ि प्राथशमकताका साथ संरक्षण र बबकास



राप्रपाले “िेपाल बन्त्द” कदहल्यै र्िे छैि : िेपाल बन्त्दसिैंका लाधर् बन्त्द

 “नेपाल बन्ि जस्तो कायािम कदहल्यै नगने”
प्रनतबद्िता

 स्िास््य, हिाई, खानेपानी, विद्युत, ग्यास तथा
पेरोशलयम पिाथा िुिानी तथा वितरण लगायत
बबशिन्न औद्योधगक क्षेरमा हड्ताल गना प णारुपमा
प्रनतिन्ि लगाइने



उद्योर् तथा र्ाणणज्य : स्र्देशी बि, स्र्देश भि,
सम्हाल िेपाल

 िागो, कपडा उद्योग, फुटिेयर (जुिािप्पल), ननमााण सामग्री,
कृवष, खाद्यान्न, िनपैिािार, जडडबुटी, औषिी, हस्तकला
लगायतका क्षेरहरुमा सफ्ट पोशलसी अन्तगात िैिेशशक तथा
आन्तररक लगानी बिाईने, सम्बजन्ित साना मझौला
उद्योगलाई प्रबद्ािन र संरक्षण

 रोजगारम लक उद्योगहरुमा बबिेशी लगानी शित्र्याउन तथा
स्ििेशी लगानी फस्टाउन, लगानीमैरी िातािरण तथा नीनत
ननमााण गरी कायाान्ियन



उद्योर् तथा र्ाणणज्य ... ... ...

 एक पटकको नेपाली सिैंको नेपाली” िन्ने िारणालाई
मनन गिै गैर आिासीय नेपालीहरुको नेपालशिर
लगानी गने िातािरणलाई सरल र सहज तुल्याईने



जलर्ायु पररर्ताि : भार्ी सन्त्तततका लाधर् पयाार्रण
जोर्ाऔं

• जलिायु पररितान सम्बन्िी पेररस सम्झौताको
कायाान्ियनका लाधग िीघाकालीन रणनीनतक योजना
तजुामा

• निी तथा दहमतालको सिेक्षण, अनुगमन तथा
जोखखम न्य नीकरणका कायाहरु गररने

• बबद्युतीय सिारी सािनलाई
सहुशलयत करको व्यिस्था



बि, र्न्त्यजन्त्तु, जषैर्क बबबबिता तथा जलािार : हररयो र्ि,िेपालको िि

 एक स्थानीय तह, एक स्थानीय बन तथा जलािार
व्यिस्थापन

 सामुिानयक िनहरुलाई उपिोतताको आय आजानसगं
जोड्ने

•िन, िन्यजन्तु,जलािार तथा जवैिक बबबबिताको संरक्षण
र
बबकासलाई राज्यको उच्ि प्राथशमकता



मदहला, बालर्ाललका, ज्येरठ िार्ाररक, अपाङ्र्, उत्पीडित, 
सीमान्त्तकृत, यौतिक तथा लैङधर्क अल्पसंख्यक तह अन्त्य : 

सामाष्ट्जक सुरक्षाको सुतिष्ट्चचतता - राप्रपाको प्रततबद्िता

• मदहला दहसंा, िाइजो, िहेज प्रथा तथा िाल बबबाह जस्ता
बबकृनतको अन्त्य गने तथा मदहला सशततीकरण
कायािमलाई प्राथशमकता

• एकल तथा बबिुर, शारीररक र मानशसक रुपमा अशतत, 
असहाय जेष्ट्ठ नागररकका लाधग घर िैलोमा स्याहार-
सुसार, हेरिाह र औषधि उपिारको व्यिस्था



मदहला, बालर्ाललका, ज्येरठ िार्ाररक, अपाङ्र्, 
उत्पीडित ... 

• अशतत, असहाय र टुहुरा बालबाशलकालाई आिश्यक शशक्षा, 
स्िास््य र हेरिाहको व्यिस्थाका लाधग स्याहार केन्रहरु

• ज्येष्ट्ठ नागररकलाई िेशशिर नन:शलु्क यातायात तथा
िाशमाक याराको व्यिस्था

• सुकुम्िासी समस्या स्थायी रुपमा समािान
• अपाङ्ग, उत्पीडडत तथा सीमान्तकृत समुिायका
नागररकहरुिाट सामुदहक रुपमा उतत समुिायका लाधग
स्थावपत स्िास््य संस्था, बबद्यालय, ताशलम केन्र
लगायत उद्योग व्यिसायमा कर िुटको व्यिस्था



मदहला, बालर्ाललका, ज्येरठ िार्ाररक ... ... ... 

• िेशका हरेक प्रनतननधिसिा ननिाािन क्षेरहरूमा कजम्तमा
एक अपाङ्गता पुनस्थाापना गहृ

• सबै प्रकारका िेििाि तथा िुिािुतका बबरुद्ि कडाईका
साथ कान नी कारिाही

 यौननक तथा लैङधगक अल्पसखं्यकको लाधग रोजगारीको
सुननश्िीतता, स्िास््य उपिार, नन:शलु्क शशक्षा, तथा
सामाजजक अन्तरघुलन गरेर समुिायमा स्थावपत गने
समािेशी नीनतहरु तजुामा गररने



सरकारमा सहभाधर्ताको बारे: राप्रपाले सत्ता केन्त्रीत राजिीतत
र्िे छैि

• बबगतको सिा केन्रीत राजनीनतका कारण प्राप्त नततो
अनुिििाट शशक्षा शलिैं राजष्ट्रय प्रजातन्र पाटीले सिा
केजन्रत राजनीनत नगने

• राप्रपा सिामा िन्िा शसद्िान्तमा बबश्िास गिा I
आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथशमकता राप्रपाको मुद्िाहरु
स्थापना गना केजन्रत हुने

• आगामी ससंिमा जनताको िाहना र अशिमतलाई आफ्नो
म ल आिार मानेर आफ्नो ि शमका ननिाारण गने



र्िामहाराजाधिराज पृ् र्ीिारायण शाह - आदशा
व्यष्ट्ततत्र्

 पृ् िी जयन्तीलाई राजष्ट्रय एकता दििस र राजष्ट्रय
पिाको रुपमा मनाइने व्यिस्था

 पृ् िी जयन्तीमा सािाजननक बबिा
 मठमजन्िर, गुम्बा, मजस्जि, माङ्गदहम लगायतका
सबै िाशमाक संघसंस्थाहरुको बबकास तथा संरक्षण



षर्षर्ि

 निीनतम स िना प्रबबधि (डडजीटल समेत) लगायत
अन्य विशिन्न क्षेरमा स्ििेशी/बबिेशी बबज्ञ,
नविनतम प्रविधि ननमााणकताा समुिाय, उद्यमीहरु र
बहुराजष्ट्रय कम्पनीहरुलाई आकवषात गना उच्िस्तरीय
“Start-up” संयन्र ननमााण

•विद्यमान आरक्षण व्यिस्थामा व्यापक सिुार



षर्षर्ि ... ... ...

• नागररकता वितरणमा िेखखएको कान नी व्यिस्थामा
सुिार गररने

• योजनािद्ि िमा पररितानलाई ननयन्रण र
ननरुत्सादहत
गररने

• बब्रदटश तथा िारतीय गोरखा सैननकहरुका विद्यमान
समस्या समािानका लाधग आिश्यक र विशेष पहल
गररने र िीघाकालीन रुपमा समािान गररने



षर्षर्ि ... ... ...

•कणााली प्रिेश र उच्ि दहमाली क्षरेका बाशसन्िाको
जीिनस्तर िदृ्धि गना एिं विकासको म ल प्रिाहमा
समेट्न िगुाम क्षेर विकास पररयोजनामा सिुार,
विस्तार एिं कायाान्ियन गररने



यसपर्टकको भोर्ट - राप्रपाको “हलो” छापमा !
िेपालको तिणाायकत्र् - िेपालीको हातमा !! 



िन्यबाि !!!


