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माओवादी आन्दोलनका प्रमखु उपलब्धीहरू 
 

प्रकाशक 

नेपाल बुद्धिजीवी सगंठन 

केन्द्रीय समिमि 

००००० 

ववषय प्रवेश 

नपेाल कम्यमुनस्ट पाटी (िाओवादी केन्द्र) िार्कससवाद–लेमननवाद–िाओवादको वचैारिक आलोकद्वािा मनदमेिि 

नपेालका सवसहािा/श्रिजीवी वर्सको प्रमिमनमि पाटी हो । १० वर्स लािो िहान ्जनयदु्ध ि मवमिन्द्न वर्स, जामि, 

क्षेत्र, मलिंर्, पिेा ि सिदुायका न्द्यायपरू्स आवाजहरूको प्रत्यक्ष निेतृ्व र्िेको यस पाटी नपेालका िजदिु, मकसान, 

सकुुम्बासी, बमुद्धजीवी, पिेाकिी, िमहला, दमलि, िििेी, िमुस्लि लर्ायि सम्परू्स उत्पीमिि वर्स, सिदुाय ि 

वािपन्द्थी, दिेिक्त िथा प्रर्मििील िमक्तहरूको पाटी हो । जनिाको अमिकाि ि िमुक्त एविं िाष्ट्रको स्वािीनिा 

ि सिमृद्धका लामर् हजािौं समहदको िर्िबाट जमन्द्िएको यो पाटी नपेाली जनिाको महि ि अमिकाि चाहन ेएक 

िात्र क्रामन्द्िकािी ि जनिखुी पाटी हो । यो पाटी व्यवस्था परिविसनसरँ्ै जनिाको जीवनिा सकािात्िक परिविसन 

ल्याउन सम्परू्स रूपले सिंघर्स र्रििहकेो एविं वैज्ञामनक सिाजवादी व्यवस्थाको पक्षिि पाटी पमन हो । 

िाओवादी केन्द्रकै सिंघर्स ि बमलदानीका कािर् आज मसिंहदिबािको अमिकाि र्ाउँ–र्ाउँिा परु्ेको छ, जनिाल े

आफ्न ै आरँ्निा सिकािको प्रत्यक्ष अनिुमूि र्नस पाएका छन ् । िाओवादी आन्द्दोलनकै कािर् दिेिा 

िाजनीमिक, सािामजक, आमथसक ि मवमवि प्रकृमिका अमिकािहरू स्थामपि िएका छन ् । िसथस, नपेाल 

बमुद्धजीवी सिंर्ठन िाओवादी आन्द्दोलनको बलिा स्थामपि मनम्न अमिकाि ि उपलब्िीहरूको र्हन अध्ययन 

र्िी जनिाको पाटी नकेपा (िाओवादी केन्द्र) लाई मवजयी र्िाउन सम्परू्स न्द्यायपे्रिी जनसिदुायिा हामदसक 

अपील र्दसछ ।  

प्रमुख उपलब्धीहरू 

िाओवादी आन्द्दोलनद्वािा प्राप्त अमिकाि ि उपलब्िीहरू अमद्विीय छन,् िी सबै उपलब्िीहरूको चचास र्नस 

सम्िव छैन । यहाँ िाओवादी आन्द्दोलनका योर्दान ि त्यसिार्स ि ् प्राप्त िएका िखु्य उपलब्िीलाई बुँदार्ि 

रूपिा मनम्नानसुाि उल्लेख र्रिएको छ । 
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(क) राजनीविक उपलब्धी 

१.  िाओवादीको निेतृ्विा २०५२–०६३ सम्ि सञ्चामलि िहान ् जनयदु्ध  ि त्यसको जर्िा उठेको 

 ऐमिहामसक जनआन्द्दोलनको बलिा दिेिा मवद्यिान २५० वर्स पिूानो सािन्द्िी िाजिन्द्त्रको अन्द्त्य िई 

 दिेिा र्र्िन्द्त्रको स्थापना िएको छ ।  

२.  मव.सिं. २०७२ सालिा जािी िएको सिंमविानिा सिाजवादउन्द्िखु िाज्य मनिासर्को सिंवैिामनक व्यवस्था 

 र्रिएको छ । यसले सिाजवादको मदिािा अर्ामि बढ्न ेवैिामनक ढोका खोमलमदएको छ । 

३.  िाओवादीको प्रस्िाव ि निेतृ्विा एकात्िक िाज्य प्रर्ालीको अन्द्त्य िई दिेिा सिंघीयिा स्थापना िई 

 मसिंहदिबािको अमिकाि र्ाउँ–र्ाउँिा प्रत्यायोजन र्रिएको छ ।  

४.  िाओवादीकै निेतृ्विा दिेिा मवद्यिान वर्ीय, जािीय, मलिंर्ीय उत्पीिन ि िेदिाव अन्द्त्य र्रिएको छ । 

५.  िाओवादीकै कािर् दिे एकात्िक प्रमिमनमित्व अन्द्त्य र्िी सिानपुामिक एविं सिावेिी प्रमिमनमित्व 

 स्थामपि र्रिएको छ ।  

६.  िाओवादीको निेतृ्विा १० वर्स लािो जनयदु्धलाई िाजनीमिक उपलब्िी सिंस्थार्ि र्न ेकायसिािसमहि 

 स्थायी िामन्द्ििा रूपान्द्िरिि र्रिएको छ । द्वन्द्द्व व्यवस्थापन ि िामन्द्ि प्रमक्रयाको िखु्यिः मनष्ट्कर्सिा 

 परु्ेको छ । 

७.  नपेाली सनेा ि जनिमुक्त सनेाको सिायोजन र्िी नपेाली सनेाको लोकिामन्द्त्रक ि व्यवसायीकिर्का 

 मनमम्ि िाओवादीले मनर्ासयक िमूिका खेलेको छ । 

८.  िाओवादीकै पहलिा सत्य मनरुपर् ि बेपत्ता आयोर्को र्ठन िएको छ । आयोर्हरूले 

 द्वन्द्द्वपीमििहरूको पनुस्थासपना, िाहि, न्द्याय मनरूपर् ि िलेमिलापको क्षेत्रिा िहत्वपरू्स कािहरू 

 र्रििहकेा छन ्। 

९.  दि वर्सको यदु्धिा बमलदानी मदन े समहदहरूलाई िामष्ट्रय िमहदको घोर्र्ा र्िी मिनका परिवािलाई 

 क्षमिपमूिस, िाहि, ििर्पोर्र् ि मिक्षादीक्षाको व्यवस्था र्रिएको छ । 

१०.  िाओवादीकै निेतृ्विा द्वन्द्द्वबाट मबस्थामपि नार्रिकहरुको पनुस्थासपना ि िाहिको व्यवस्था र्द ै

 सािामजक पनुमिसलन स्थामपि र्रिएको छ ।  

११.  जनिाको मनिन्द्िि सिंघर्स ि िखु्यिः िाओवादीले सञ्चालन र्िेको जनयदु्धको बलिा मवश्वका 

 सिंमविानिध्ये उत्कृष्ट ि प्रर्मििील सिंमविान जािी र्रिएको छ । 
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१२.  िाजनीमिक प्रर्ालीिा सहिमि, सहकायस ि एकिाको सतु्रापाि र्रिएको छ । एउटै िाजनीमिक 

 प्रर्ालीमित्रका मबिमिहरू सम्वादको प्रमक्रयाद्वािा मनष्ट्कर्सिा परु् याउन समकन ेसिंस्कृमिको जर् बसाल्द ै

 हिेक सिस्याको सिािान िाओवादी ि यसको निेतृ्व िहकेो प्रिामर्ि र्रिएको छ । 

१३.  िाओवादीको निेतृ्व ि योजनािा सम्परू्स िाजिन्द्त्रीय सिंिचनाहरूको खािेजी र्द ै र्र्िामन्द्त्रक िलू्य–

 िान्द्यिा ि ढाँचािा रूपान्द्िरिि र्रिएको छ । 

१४.  जनयदु्धको बलिा अिससािन्द्िी एविं अिसऔपमनवेमिक चरित्रिा परिविसन आएको छ । स्वािीन एविं 

 आत्िमनिसि अथसिन्द्त्र ि सिानिा एविं पािस्पारिक लािका आिाििा िामष्ट्रय स्वािीनिा सदुृढ र्रिएको 

 छ । 

१५.  दिेको प्रर्मि, मवकास ि िामष्ट्रय सिस्याको सिािानका मनमम्ि िाओवादी पाटी ि यसको निेतृ्वले 

 लर्ािाि सकािात्िक योर्दान र्रििहकेो छ । 

१६.  िाओवादीले नयाँ नपेालको िार्समचत्र प्रस्ििु र्र् यो, जसिा पवूस–पमिि िाजिार्सको स्ििोन्द्नमि, पवूस–

 पमिि पहािी लोकिार्स, ििाईिा हुलाकी िाजिार्स, पवूस–पमिि ि उत्ति–दमक्षर् िेलिार्स, प्रत्यके प्रदिे 

 जोि्न ेउत्ति–दमक्षर् लोकिार्स, चीन–िािि दवैु मछिकेसरँ् जोि्न ेनाकाहरू सञ्चालन एविं स्ििोन्द्नमि, 

 ठूला जलमवद्यिु आयोजनाको मनिासर् ि मवद्यिु मनयासि, र्ास्ट रयाक ि बैकमल्पक लोकिार्सको मनिासर् 

 एविं मबस्िाि, स्िाटस मसटीहरूको अविािर्ा ि आिमुनक िहिीकिर् लर्ायिका िौमिक मवकासको 

 परिकल्पना समम्िमलि मथए । हाल नपेालिा िौमिक मवकासका क्षेत्रिा जे–जमि परिकल्पनाहरू 

 कायासन्द्वयनिा छन,् िी सबिैा ‘नयाँ नपेालको िाओवादी िार्समचत्र’ न ैप्रमिमवमम्बि िएको प्रष्ट छ । 

१७.  पमहलो र्र्िामन्द्त्रक सिकािले ठूला पवूासिाि मवकासको कािलाई िीव्रिापवूसक अर्ामि बढाएका कािर् 

 २५० वर्स लािो सािन्द्िीकालिा िन्द्दा बढी पवूासिाि पमछल्लो १५ वर्सिा मवकास िएको छ ।   

१८.  िाज्यको व्यापक पनुसिंचना र्द ै७५३ स्थानीय िहको मनिासर् र्िी िी स्थानीय िहिा मनवासचनसििे 

 सम्पन्द्न र्िी अमिकािसम्पन्द्न स्थानीय सिकािहरू र्ठन र्रिएका छन ्। 

१९.  िाओवादीको नािा ‘र्ाउँ–र्ाउँिा मसिंहदिबाि’ कायासन्द्वयनिा आएसरँ्ै स्थानीय िहिा पवूासिाि 

 मवकासको कािले िीव्रिा पाएको छ । जनिाले चकु्ता र्िेको किको ठूलो महस्सा पवूासिाि मवकासिा 

 लर्ानी िएको छ । 

२०.  दिेिा साि वटा सिंघीय सिकािको मनिासर् िई िी सिकािहरूले प्रादमेिक मवकासको नीमि, योजना ि 

 कायसक्रिलाई िीव्रिा मदएका छन ्। 
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२१.  मिक्षाको हक, स्वास््यको हक, आवासको हक, िोजर्ािीको हक लर्ायिका ३० िन्द्दा बढी 

 हकहरूलाई सिंमविानिा िौमलक हकका रूपिा स्थामपि र्रिएको छ । 

२२.  दिेव्यापी िामष्ट्रय जार्िर्को निेतृ्व िाओवादीले र्र् यो, जसका कािर् िाज्यको नीमिका कािर् मपिँिा 

 पिेका वर्स, जामि, मलिंर् ि सिदुाय िाज्यको नीमि मनिासर्को िहिा स्थामपि िएका छन ्। 

२३.  सिुासन ि मवकासका मनमम्ि प्रमिमक्रयावादी वर्ससरँ् मनिन्द्ििको सिंघर्सका कािर् जनिािा व्यापक 

 जार्िर् ि सिुासनका मनमम्ि सकािात्िक खबिदािीको वािाविर् मनिासर् िएको छ । 

२४.  िाज्यका सबै िह ि अिंर्हरूिा िमहलाको न्द्यनूिि ३३ प्रमििि प्रमिमनमित्व स्थामपि र्रिएको छ । 

 िाष्ट्रपमि ि उपिाष्ट्रपमििध्य े एक पदिा िमहला अमनवायस हुनपुन े अवस्था र्रिएको छ । सिािखु ि 

 उपसिािखुका साथै िामष्ट्रय सिा अध्यक्ष ि उपाध्यक्षिध्ये एक जना अमनवायस िमहला हुनपुन ेव्यवस्था 

 र्रिएको छ ।  

२५.  स्थानीय िहिा प्रिखु ि उपप्रिखुिध्ये १ जना िमहला अमनवायस र्रिएको छ । विािा १ दमलि 

 िमहलासमहि २ जना िमहला मनवासमचि हुन े व्यवस्था र्रिएको छ । साथै र्ाउँ कायसपामलका ि नर्ि 

 कायसपामलकािा सिानपुामिक प्रर्ाली लार् ूर्रिएको छ । 

२६.  सम्पमत्तिा िमहला ि परुूर् िथा छोिाछोिीमबच सिान अमिकाि िहन े सिंवैिामनक िथा काननुी 

 व्यवस्थालाई प्रिावकािी कायासन्द्वयनका लामर् सबै िालपोि कायासलयले पिैकृ सम्पमत्तिा लैंमर्क 

 िेदिाव नर्िी प्रचमलि काननुबिोमजि सबै अिंमियािले अिंि पाउन े व्यवस्थाको प्रिावकािी 

 कायासन्द्यवन र्नुसपन ेव्यवस्था मिलाइएको छ । 

२७.  िाज्यका सबै िह ि अिंर्हरूिा दमलि, जनजामि, िििेी, िमुस्लि, थारू, अल्पसिंख्यकको सिानपुामिक 

 प्रमिमनमित्वको व्यवस्था र्रिएको छ । साथै सीिान्द्िकृि, घाइि,े अपािंर् लर्ायि मवमिन्द्न वर्स, जामि, 

 क्षेत्र ि सिदुायको प्रमिमनमित्व हुन ेर्िी सिंवैिामनक ि काननुी प्रबन्द्ि र्रिएको छ । 

२८.  जनिाबाट प्रत्यक्ष मनवासमचि कायसकािी िाष्ट्रपिीय प्रर्ाली ि परू्स सिानपुामिक मनवासचन प्रर्ालीका 

 मनमम्ि िाओवादीले सिंमविानिा ‘नोट अर् मिसने्द्ट’ िाख्द ैत्यस्िो प्रर्ाली प्रामप्तका लामर् सिंघर्सिि छ ।  

२९.  िाज्यका सबै िह ि अिंर्हरूिा मकसान ि िजदिु लर्ायि उत्पीमिि वर्सको मनमिि प्रमििि 

 प्रमिमनमित्वका लामर् िाओवादी पाटी सिंघर्सिि छ । 

३०.  बमुद्धजीवी, पिेाकिी लर्ायि श्रिजीवी बौमद्धकहरूको अमिकाि स्थामपि र्नस रेि यमुनयन अमिकाि, 

 बौमद्धक सम्पमत्त सम्बन्द्िी अमिकाि, मवमिन्द्न क्षेत्रको अध्ययन अनसुन्द्िानको काि ि प्रोत्साहनसम्बन्द्िी 

 नीमि ि कायसक्रिहरू लार् ूर्रिएको छ । 
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३१.  िामष्ट्रय सवेक्षर् ि िलू्यािंकनिा िाओवादी केन्द्रले निेतृ्व र्िेका स्थानीय िहहरू उत्कृष्ट सामवि िएका 

 छन ्। यसले िाओवादीहरू िाष्ट्र, जनिा ि आफ्नो मजम्िवेािीप्रमि मनष्ठावान ्ि प्रमिवद्ध िएको प्रिामर्ि 

 र्दसछ । 

३२.  िाओवादी केन्द्रले िाज्यका मवमिन्द्न मजम्िवेािीिा पठाएका वा मनयमुक्त र्रिएका व्यमक्तहरूले 

 निनुायोग्य काि र्िेका छन ् । यसले िाओवादीले जहाँ मजम्िवेािी पाउँछन,् त्यहाँ सिुासन ि 

 सकािात्िक परिविसन आउँछ िन्द्न ेि्य स्थामपि िएको छ ।  

३३.  अिरेिकी आमथसक सहयोर् परियोजना एिसीसी सम्झौिालाई व्याख्यात्िक घोर्र्ासमहि िामष्ट्रय महि 

 अनकूुल बनाई दिेलाई अन्द्यौलको ििूरिबाट िकु्त र्रिएको छ ।  

(ख) आर्थिक उपलब्धी 

३४.  मव.सिं. २०६५ िा अध्यक्ष प्रचण्िको निेतृ्विा बनकेो पमहलो र्र्िामन्द्त्रक सिकािले आमथसक क्रामन्द्िको 

 दिक घोर्र्ा र्िी पवूासिाि मनिासर् ि सािामजक मवकासको सतु्रापाि र्र् यो । 

३५.  िाओवादीले सावसजमनक–मनजी–सहकािीमबच साझेदािी कायि र्द ैअथसिन्द्त्रको िौमलक िोिेल मनिासर् 

 र्र् यो, जसले दिेलाई आमथसक क्रामन्द्िको मदिािा अर्ामि बढाउन िहत्वपरू्स योर्दान र्रििहकेो छ । 

३६.  िामष्ट्रय पवूासिािको र्रु्ात्िक मवकासको कायस िाओवादीकै निेतृ्विा अर्ामि बढे । सिक सञ्जाल, 

 खानपेानी आयोजना, मवद्यिुीकिर्, मिक्षा ि स्वास््य क्षेत्रिा िहत्वपरू्स पवूासिािहरू मनिासर् र्रिए । 

३७.  अध्यक्ष प्रचण्ि निेतृ्वको सिकािले बीआिआई सम्झौिािा हस्िाक्षि र्िी िामष्ट्रय मवकासिा चीनको 

 योर्दान ि सहकायसका मनमम्ि नयाँ ढोका खोल्यो । 

३८.  सिकािले चीनसरँ् मवमिन्द्न आमथसक परियोजनािा सम्झौिा ि सहकायस प्रमक्रया अर्ामि बढायो । 

 मबआिआई अन्द्िर्सि िहत्वपरू्स ११ परियोजनाहरू समूचकिर् ि सम्झौिाहरू सम्पन्द्न र्रिए । 

३९.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले दलाल नोकििाही पुजँीको मविोि र्द ै स्वदिेी उत्पादन ि िामष्ट्रय 

 अथसिन्द्त्रिा जोि मददँ ैआएको छ । यसले आत्िमनिसििाको क्षेत्रिा िहत्वपरू्स योर्दान र्रििहकेो छ । 

४०.  प्रचण्ि निेतृ्वको सिकािले िामष्ट्रय िहत्वका आयोजनालाई ‘िामष्ट्रय र्ौिवका आयोजना’िा रूपान्द्ििर् 

 र्र् यो । हाल १. बढुीर्ण्िकी जलमवद्यिु आयोजना, २. िलेम्ची खानपेानी आयोजना, ३. मसर्कटा 

 मसिंचाई आयोजना, ४. बबई मसिंचाई आयोजना, ५. िानीजििा कुलिीया मसिंचाई आयोजना, ६. िेिी 

 बबई िाइिससन बहुउद्दशे्यीय आयोजना, ७. िामथल्लो िािाकोिी जलमवद्यिु आयोजना, ८. पमिि 

 सिेी जलमवद्यिु आयोजना, ९. र्ौििबदु्ध अन्द्ििासमष्ट्रय मविानस्थल, िैिहवा, १०. पोखिा क्षेत्रीय 



6 
 

 अन्द्ििासमष्ट्रय मविानस्थल, ११. दोस्रो अन्द्ििासमष्ट्रय मविानस्थल, मनजर्ढ, १२. लमुम्वनी मवकास कोर्, 

 १३ . पषु्ट्पलाल (िध्य पहािी) लोकिार्स, १४. िेल्वे िथा िरेो मवकास आयोजना, १५. हुलाकी 

 लोकिार्स, १६. उत्ति दमक्षर् (कोिी) लोकिार्स, १७. उत्ति दमक्षर् (कालीर्ण्िकी कोरििोि) लोकिार्स, 

 १८. उत्ति दमक्षर् (कर्ासली) लोकिार्स आयोजना, १९ काठिािौं, ििाई–ििसे रुििार्स (र्ास्ट रयाक), 

 २०. पिपुमि क्षेत्र मवकास कोर्, २१ िाष्ट्रपमि चिेु सिंिक्षर् कायसक्रि, २२. िहाकाली मसिंचाई आयोजना, 

 २३. मवद्यिु प्रसािर् आयोजना ि २४. र्ल्छी–मत्रिलुी–िलैङ्ुर्–स्याफु्रबेसी–िसवुार्ढी सिक िामष्ट्रय 

 र्ौिवका आयोजनािा समूचकृि छन ्। 

४१.  एक र्ाउँ एक सहकािीको नीमि ि कायसक्रि लार् ू र्रियो । उक्त नीमिले सहकािी क्षेत्रिा नार्रिकको 

 आकर्सर् ि िामष्ट्रय अथसिन्द्त्रिा सहकािी क्षेत्रको योर्दानिा र्रु्ात्िक वमृद्ध र्र् यो । 

४२.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले मवर्ििा मवद्यिान १८ घण्टा लािो लोिसमेिङको अन्द्त्य र्िी दिेलाई 

 उज्यालो यरु्िा प्रवेि र्िाएको छ । 

४३.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािको कायसकालिा अथसिन्द्त्रका सचूकहरू उत्साहजनक ि आिावर्िक 

 रूपिा अर्ामि बढेको ि्य प्रिामर्ि िइसकेको छ । 

४४.  अध्यक्ष प्रचण्ि निेतृ्वको सिकािले ७.५ अिंकको आमथसक वमृद्ध हामसल र्र् यो । यो वमृद्धदि सिकालीन 

 सियिा मछिकेी िलुकू िािि ि चीनको िन्द्दा पमन उच्च हो । 

४५.  िलुकुका आमथसक परिसचूकहरुिा सकािात्िक नमिजा मलन िाओवादी निेतृ्वको सिकाि सर्ल िह्यो । 

४६.  सिकािले लर्ानी सम्िलेनको आयोजना र्िी लर्ानीको वािाविर् मनिासर् र्नस, िामष्ट्रय महिअनकूुल 

 लर्ानी मित्राउन िहत्वपरू्स िमूिका खेल्यो । 

४७.  पयसटकीय र्न्द्िव्यहरूको घोर्र्ा ि बजेटको व्यवस्था र्रियो । जसअनसुाि नयाँ पयसटकीय र्न्द्िव्यहरूको 

 छनोट िई िी स्थानहरूको प्रचािप्रसाि, पवूासिाि मवकास ि िोजर्ािी मसजसनािा बढोत्तिी िएको छ । 

(ग) नीविगि प्रबन्ध र सुधार 

४८.  िाओवादीको निेतृ्विा र्मठि पमहलो र्र्िामन्द्त्रक सिकािले िामष्ट्रय योजना आयोर्को पनुसिंचना र्िी 

 िहि ि पहुचँकेमन्द्रि मवकासलाई प्राथमिकिा ि आवश्यकिाका आिाििा दिूदिाजसम्ि लैजान सर्ल 

 िह्यो । 

४९.  र्र्िन्द्त्रको घोर्र्ापमछ िाओवादीको पहलिा सािन्द्िी अथसिन्द्त्रका अविरे्हरु अन्द्त्य र्न ेअमियानको 

 थालनी र्रियो । यस अमियानले दिेिा औद्योमर्कीकिर्को जर् बसाल्न प्रेरिि र्र् यो । 
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५०.  र्र्िन्द्त्र स्थापनापमछ िामन्द्ि िथा पनुमनसिासर् िन्द्त्रालयको स्थापना र्िी सिर द्व द्वन्द्द्वबाट क्षमि्स्ि 

 िौमिक सिंिचनाहरूको पनुमनसिासर्, िाहि िथा पनुस्थासपनाको काि सम्पन्द्न र्रिएको छ । 

५१.  पवूसिाजाको सम्पमत्त रष्ट बनाएि िामष्ट्रयकिर् र्रिएको छ । िाजा ि िाजपरिवािको नाििा िहकेो 

 सम्पमत्तलाई िाज्यको सम्पमत्तिा रूपान्द्ििर् र्द ैसिंिक्षर् र्रिएको छ । 

५२.  िामष्ट्रय अथसिन्द्त्र मनिासर्का लामर् कृमर्, पयसटन ि जलमवद्यिुिा लर्ानी केमन्द्रि र्नुसपन ेनीमि अर्ामि 

 सारिएका कािर् कोमिि िहािािीजस्िो िामष्ट्रय सिंकटबाट अथसिन्द्त्रलाई बचाउन िहत्वपरू्स िमूिका 

 खेलेको छ ।  

५३.  प्रत्येक व्यमक्तलाई आफ्नो आस्थाअनसुाि ििसको अवलम्बन, अभ्यास ि सिंिक्षर् र्न ेिथा कुन ैििसबाट 

 अलर् िहन ेिामिसक स्विन्द्त्रिाको हकको व्यवस्था र्रिएको छ । 

५४.  सािामजक न्द्यायको हकलाई सिंमविानिा िौमलक हकको रूपिा व्यवस्था र्रिएको छ । 

५५.  िामष्ट्रय िमहला आयोर् र्ठन र्िी िमहलाका हक, अमिकाि ि अवसिका लामर् सिंवैिामनक, नीमिर्ि, 

 काननुी ि व्यवहारिक कािहरू अर्ामि बढाइएको छ । 

५६.  िामष्ट्रय आमदवासी जनजामि आयोर् र्ठन र्िी आमदवासी/जनजामिका हक, अमिकाि, िार्ा–

 सिंस्कृमिको सम्विसन, पमहचान ि अवसिका लामर् सिंवैिामनक, नीमिर्ि, काननुी ि व्यवहारिक कािहरू 

 अर्ामि बढाइएको छ ।   

५७.  िामष्ट्रय दमलि आयोर् र्ठन र्िी दमलि सिदुायका हक, अमिकाि, अवसि ि छुवाछूिको अन्द्त्यका 

 लामर् सिंवैिामनक, नीमिर्ि, काननुी ि व्यवहारिक कािहरू अर्ामि बढाइएको छ । 

५८.  सिंमविानिा दमलिहरूका लामर् ७ प्रमििि मविरे्ामिकािसमहि िाज्यका हिेक अिंर्िा प्रमिमनमित्वको 

 व्यवस्था र्रिएको छ । 

५९.  िामष्ट्रय िििेी आयोर् र्ठन र्िी िििेी सिदुायका हक, अमिकाि ि अवसिका लामर् सिंवैिामनक, 

 नीमिर्ि, काननुी ि व्यवहारिक कािहरू अर्ामि बढाइएको छ ।   

६०.  िामष्ट्रय िमुस्लि आयोर् र्ठन र्िी िमुस्लिका हक, अमिकाि ि अवसिका लामर् सिंवैिामनक, नीमिर्ि, 

 काननुी ि व्यवहारिक कािहरू अर्ामि बढाइएको छ ।   

६१.  िामष्ट्रय िजदिु मकसान आयोर् र्ठन र्िी िजदिु, मकसान ि िमूिहीन सकुुम्बासीका हक, अमिकाि ि 

 अवसिका लामर् सिंवैिामनक, नीमिर्ि, काननुी ि व्यवहारिक कािहरू अर्ामि बढाइएको छ ।     
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६२.  सिंमविानअनरुूप सिंघीय काननुहरू मनिासर्को निेतृ्व र्रिएको छ । सिंमविान मनिासर्पमछ दजसनौं 

 काननुको सिंिोिन ि नयाँ काननुहरू मनिासर् िएका छन ्। 

६३.  सम्पमत्तिामथ िमहलाको सिान अमिकाि स्थामपि र्नस िलुकूी ऐनको सिंिोिन र्रिएको छ । िमहलाको 

 नाििा कम्पमन दिास, घिजग्र्ाको नािसािी ि खरिदमबक्री, मवमिन्द्न उत्पादनिलूक कायसहरूको थालनी 

 र्दास मविरे् छुटको व्यवस्था र्रिएको छ । उत्पादन ि आयआजसनका क्षेत्रिा िमहलालमक्षि कायसक्रिहरू 

 सञ्चालन र्रिएका छन ्। 

६४.  बलात्काि, बोर्कसीको आिोप, घिेल ु महिंसा लर्ायिका िदु्दािा मवर्िका काननुहरू सिंिोिन र्द ै

 िमहलाितै्री बनाइएको छ । मलिंर्का आिाििा र्रिन ेिदेिावसम्बन्द्िी सम्परू्स कूरििीहरूलाई काननुी 

 रूपिा मनिूसल र्रिएको छ । 

६५.  दमलिहरूका लामर् जग्र्ासमहि आवासको व्यवस्था सम्बन्द्िी सिंवैिामनक ग्यािेण्टी र्रिएको छ । 

 छुवाछूि लर्ायिका अपिािलाई दण्िनीय मवर्य बनाउँद ैसािामजक न्द्यायको प्रत्यािमूि र्रिएको छ । 

६६.  िाओवादीले निेतृ्व र्रििहकेो िमूि व्यवस्था िन्द्त्रालय ि िमूि आयोर्ले पचास हजाििन्द्दा बढी 

 िमूिमहन सकुुम्बासीहरूलाई जग्र्ािनी प्रिार्पजूास मबििर् र्रिसकेको छ । यस ै वर्समित्र सबै 

 िमूिमहनहरूले जग्र्ािनी पजूास पाउन ेर्िी काि अर्ामि बमढिहकेो छ । 

६७.  िामष्ट्रय मवकास आयोर्को र्ठन िामष्ट्रय मवकासका मनमम्ि आवश्यक पन ेनीमि, िामष्ट्रय काननुहरूको 

 मनिासर्, स्रोि व्यवस्थापन र्रिएको छ । 

६८.  उच्चस्ििीय कर्ासली मवकास आयोर्को र्ठन र्िी कर्ासली प्रदिेको मवकासलाई व्यवमस्थि र्न ेकाि 

 र्रिएको छ । 

६९.  सदुिूपमिि मवकास आयोर्को र्ठनको र्ठन र्िी सदुिूपमिि प्रदिेको मवकासलाई व्यवमस्थि र्रिएको 

 छ । 

७०.  िामष्ट्रय दमलि आयोर्को र्ठन र्िी जािीय मविदे ि छुवाछूिको अन्द्त्य, उत्पीमििहरूको अमिकाि 

 प्रविसन र्न ेनीमि, योजना ि कायसक्रि व्यवमस्थि र्रिएको छ । 

७१.  िामष्ट्रय जनजामि आयोर्को र्ठन र्िी अमिकाि, पमहचान ि उनीहरूको िार्ा, सिंस्कृमिको सिंवर्िन 

 र्रिएको छ । 

७२.  िामष्ट्रय िार्ा आयोर्को र्ठन र्रिएको छ । आयोर् िाििृार्ाहरूको समूचकिर्, त्यसको सिंिक्षर् ि 

 सम्विसनिा मक्रयािील छ । 
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७३.  िाओवादी निेतृ्विा िहकेो सिकािको कायसकालिा प्रदिेहरूिा उच्च अदालिहरूको र्ठन र्िी 

 कायससम्पादन िइिहकेो छ । 

७४.  िाओवादी निेतृ्विा िहकेो सिकािको कायसकालिा प्रादमेिक िहिा उच्च सिकािी वमकल कायासलय 

 स्थापना र्रियो । साथै सिंघीयिाको ढाँचाअनसुाि सम्परू्स सिकािी सिंयन्द्त्र स्थापना र्रिएको छ । 

७५.  सिंस्थान ि मनर्िहरूको पनुसिंचना र्िी सिुासन, सवेा प्रवाह ि अिससिकािी सिंिचनाहरूको प्रमिर्लिा 

 वमृद्ध र्रिएको छ । 

७६.  दि वर्सिा १० हजाि मवद्यिु उत्पादनको लक्ष्यसमहि मवद्यिुिा आत्िमनिसििाको जर् बसामलएको छ । 

 हाल नपेाल मवद्यिुिा आत्िमनिसि िई मवद्यिु मनयासिको प्रमक्रयािा छ । 

७७.  ‘नपेालको पानी जनिाको लर्ानी’ नीमिको मवकास र्िी छरिएि िहकेो पुजँी ि जनिाको आफ्न ै

 लर्ानीिा मवद्यिु आयोजना मनिासर्को वािाविर् ियाि पारिएको छ । 

७८.  पवूासिाि मवकास ि लर्ानी प्रवर्िनको व्यवस्था र्रिएको छ । िाओवादी निेतृ्वको सिकािले िामष्ट्रय 

 लर्ानी सम्िलेन र्िी पवूासिाि मवकासिा लर्ानीको वािाविर् मनिासर् र्िेको छ ।  

७९.  मवद्यिु व्यापाि सम्बन्द्िी नीमि ि मवद्यिु मनयासिको कािसििे िाओवादी िन्द्त्रीहरूकै कायसकालिा 

 अर्ामि बढाइएको छ । 

८०.  दिेिा लर्ानीको वािाविर् बनाउन मविरे् औद्योमर्क क्षेत्र ऐन लर्ायिका काननु मनयिावली ि 

 मनदमेिकाहरू िजुसिा र्िी लार् ूर्रिएको छ । 

८१.  सिुासन कायसयोजना मनिासर् र्िी लार् ूर्रिएको छ । भ्रष्टाचाििा िनू्द्य सहनिीलिाको नीमि अमघ साद ै

 सािामजक लोकिन्द्त्र सवल बनाइएको छ । 

८२.  सिुासन मनदमेिका जािी र्िी मनदमेिकािा प्रिानिन्द्त्रीदमेख िल्लो िहका किसचािीहरूले पालना र्नुसपन े

 मनयि ि ििसहरू व्यवस्था र्िी खचस प्रर्ालीलाई व्यवमस्थि र्रिएको छ । 

८३.  सिकािले ‘िामष्ट्रय लर्ानी बोिस’को र्ठन र्िी िाज्यस्िि ि मनजी क्षेत्रिा योजनावद्ध मवकासको नीमि 

 अवलम्बन र्िेको छ । 

८४.  नपेालिा उत्पामदि मवजलुी मवश्वबजाििा मनयासिका मनमम्ि बिंर्लादिे लर्ायिका दिेसरँ् मवद्यिु 

 व्यापाि सम्झौिा र्िी मवद्यिुको अन्द्ििासमष्ट्रय बजाि समुनमिि र्रिएको छ । 

८५.  िामन्द्ि प्रमक्रयाका िलूििू कािहरूको सम्पादन र्िी स्थायी िामन्द्िको आिािमिला खिा िएको छ, 

 द्वन्द्द्वको स्थायी व्यवस्थापन र्रिएको छ । 
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८६.  प्रिासमनक पनुसिंचनाको काि सम्पन्द्न र्रिएको छ । सिंघीय नीमि ि ढाँचाअनसुाि किसचािी प्रिासनको 

 व्यवस्थापन ि किसचािीहरूको व्यवस्था र्रिएको छ ।  

(घ) ववदेश नीवि र स्वाधीनिा 

८७.  कुटनीमिक क्षेत्रिा िहकेो आत्िसिपसर्वादी नीमि परित्यार् र्द ै पमहलोपटक कुटनीमिक सन्द्िलुनको 

 नीमि स्थामपि र्रिएको छ । 

८८.  िामष्ट्रय स्वािीनिाको आन्द्दोलनको निेतृ्व िाओवादी केन्द्रले र्द ै आएको छ । मछिकेीहरूसरँ् 

 सिानिाका आिाििा सम्बन्द्ि स्थामपि र्नस िाओवादी आन्द्दोलनको मनर्ासयक योर्दान छ । 

८९.  अध्यक्ष प्रचण्ि प्रिानिन्द्त्रीको हमैसयिले िािि भ्रिर् र्दास िामष्ट्रय स्वामििान ि महिमवपरििको सरु्ौली 

 समन्द्िको पनुिावलोकनको प्रस्िाव र्िी कुटनीमिक दवाव मसजसना र्रियो । 

९०.  िािि सिकािसरँ् औपचारिक रूपिा सन ्१९५० को िामन्द्ि िथा ितै्री समन्द्ि पनुिावलोकनको प्रस्िाव 

 िाखी कुटनीमिक श्रेष्ठिा प्रिामर्ि र्रिएको छ । 

९१.  दोस्रो प्रिानिन्द्त्रीकालिा अध्यक्ष प्रचण्िले र्ोवािा सम्पन्द्न मबमिस्टेक सम्िलेनका क्रििा नपेाल–

 चीन–िाििमबच त्रीदिेीय िर्नीमिक साझेदािी हुनपुन ेप्रस्िाव अमघ सानुसियो । चीनका िाष्ट्रपमि सी 

 चीनमर्ङ ि िाििका प्रिानिन्द्त्री निेन्द्र िोदीसरँ् सिंयकु्त रूपिा िएको िेटिा र्रिएको उक्त प्रस्िावले 

 नपेालको कुटनीमिक उचाइ कायि र्िेको छ । 

(ङ) पूवाधार र ववकास 

९२.  िामष्ट्रय स्ििका आयोजनाहरूलाई ‘िामष्ट्रय र्ौिवका आयोजना’ घोमर्ि र्िी उच्च प्राथमिकिाका साथ 

 मनिासर् कायस अर्ामि बढाइएको छ । 

९३.  िाओवादी निेतृ्वकै सिकािले काठिािौं–मनजर्ढ रुििार्स (र्ास्ट रयाक) को आिम्ि र्र् यो । हाल 

 आयोजना मनिासर् सम्पन्द्न हुन ेचिर्िा छ ।  

९४.  िाओवादीले अमघ सािेको उत्ति–दमक्षर्, पवूस–पमिि िेलिार्सको अविािर्ाले ििाईिा पवूस–पमिि 

 िेलिार्सको कािले िीव्रिा पाएको छ । 

९५.  नािायर्महटी िाजदिबािलाई नािायर्महटी सि्ं हालयिा रूपान्द्ििर् र्रियो । उक्त सि्ं हालय हाल 

 सवससािािर्का लामर् खलुा र्रिएको छ । 

९६.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािकै पहलिा र्र्िन्द्त्रको प्रमििमूिस ि पयसटन केन्द्र स्थापना र्िी सािंस्कृमिक 

 पयसटनको प्रविसन र्रियो । 
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९७.  सिकािले अमिकािसम्पन्द्न बार्ििी सम्ििा एकीकृि मवकास समिमि र्ठन र्िी बाग्ििी नदीको 

 सिंिक्षर् ि बार्ििी सभ्यिाको प्रविसन ि मवकासिा योर्दान परु् याएको छ । 

९८.  िाओवादी पाटीकै प्रस्िाव ि दवावका कािर् २०७२ सालको िहािकूम्पमछ िामष्ट्रय पनुमनसिासर् 

 प्रामिकिर् र्ठन र्िी पनुमनसिासर् अमियानको थालनी थालनी र्रियो । ४ वर्सको अवमििा िकूम्पले 

 िमत्कएका अमिकािंि सिंिचना पनुमनसिासर्को काि सम्पन्द्न िएको छ । 

९९.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले हजािौंको सिंख्यािा िामष्ट्रय िहत्वका सिंिचनाहरूको पनुमनसिासर् सम्पन्द्न 

 र्िेको छ । जसले दिेको र्ौिव, िाष्ट्रको प्रर्मि ि जनिाको जीवनस्िि उकास्न िहत्वपरू्स योर्दान 

 परु् याएको छ । 

१००.  िखु्य िहिहरूिा सिक मबस्िाि अमियान सञ्चालन र्िी सिकहरूको मबस्िाि ि र्रु्स्िि वमृद्ध 

 र्रिएको छ ।  

१०१.  िाज्यको सम्पमत्त हिपिे बनाइएका सिंिचनाहरू हटाई उक्त स्थानिा सिक चौिा पािी हरियाली सिकको 

 अविािर्ा लार् ूर्रिएको छ । 

१०२.  व्यवमस्थि सहिीकिर्को नीमि ि कायसक्रिअन्द्िर्सि ‘स्िाटस मसटी’को अविािर्ा पािी मवमिन्द्न १० 

 स्थानलाई उन्द्नि िहििा रूपान्द्ििर् र्रिएको छ । 

१०३.  उज्यालो नपेाल अमियानको थालनी र्िी दिेका दिूदिाजसम्ि मवद्यिु सवेा मबस्िाि र्रिएको छ । 

१०४.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले दिकौंदमेख मनिासर् अवरूद्ध २२ हजाि ५०० िघेावाट क्षििाको पमिि 

 सिेी जलमवद्यिु आयोजनाको मनिासर् प्रमक्रयालाई अर्ामि बढाएको छ । 

१०५.  ठूला जलमवद्यिु आयोजनाको कािले िीव्रिा पाएको छ । यसका कािर् नपेाल जलमवद्यिुका क्षेत्रिा 

 आत्िमनिसि हुदँ ैमवद्यिु व्यापािको ढोकासििे खोमलएको छ । 

१०६.  जलमवद्यिु आयोजनाबाट उत्पामदि मवद्यिुलाई ‘िामष्ट्रय ्ीि’िा जोि्न िामष्ट्रय प्रसािर् लाइनहरूको 

 िीव्रिापवूसक मबस्िाि र्रिएको छ । 

१०७.  कुलेखानी िेस्रो जलमवद्यिु ्आयोजनाको मनिासर् कायस िीव्रिा मदइएका कािर् १४ िघेावाटको उक्त 

 आयोजना हाल सञ्चालनिा आएको छ । 

१०८.  िीस िघेावाट क्षििाको चिमेलया जलमवद्यिु ्आयोजना िाओवादी निेतृ्वको सिकािले मनिासर् र्िी 

 सञ्चालनिा ल्याइएको छ । 
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१०९.  िािाकोिी जलमवद्यिु ् आयोजनाको मनिासर् कायसलाई िीव्रिा मदई उक्त आयोजनाबाट हाल ७६ 

 िघेावाट मवद्यिु उत्पादन र्रिएको छ । 

११०.  मचमलि ेिसवुार्ढी आयोजनाको मनिासर् कायस िाओवादी निेतृ्वको सिकािको अवमििा सम्पन्द्न िई 

 आयोजनाबाट २२.१ िघेावाट मवद्यिु उत्पादन िइिहकेो छ ।  

१११.  िध्य िोटेकोिी आयोजनाको मनिासर् कायस िाओवादी निेतृ्वको सिकािले िीव्रिा मदएका कािर् 

 आयोजनाबाट १०२ िघेावाट मवद्यिु उत्पादन िइिहकेो छ । 

११२.  साञ्जेन िल्लो जलमवद्यिु आयोजनाको मनिासर् कायसले िाओवादीकै कायसकालिा िीव्रिा पाएका 

 कािर् आयोजनाबाट ४२.५ िघेावाट मवद्यिु उत्पादन िइिहकेो छ । 

११३.  साञ्जेन िामथल्लो जलमवद्यिु आयोजना १४.८ िघेावाट क्षििाको आयोजना िाओवादी निेतृ्वको 

 सिकािकै कायसकालिा िीव्रिापवूसक अर्ामि बढाइएको छ । 

११४.  २२० के.मि.ए.को मखम्िी–ढल्केबि जलमवद्यिु प्रिािर् आयोजना िाओवादीको निेतृ्विा िहकेो 

 सिकािको कायसकालिा सम्पन्द्न िएको छ । 

११५.  ४०० केमिए क्षििाको ढल्केबि सबस्टेिन प्रसािर् आयोजना िाओवादीकै कायसकालिा अर्ामि 

 बढेको छ । 

११६.  हटेौंिा–स्यचूाटाि १३२ केमिए सकेेण्ि समकस ट िाओवादी निेतृ्वको सिकािकै पालािा सञ्चालनिा 

 आएको छ । 

११७.  बढुामनलकण्ठिा १८० एिमवएको सवस्टेिनको मनिासर् कायस िाओवादी निेतृ्वकै सिकािको 

 कायसकालिा सम्पन्द्न िएको छ ।  

११८.  कोहलपिु–िहने्द्रनर्ि सकेेण्ि समकस ट मनिासर् कायस सम्पन्द्न िएको छ । 

११९.  लिही–हापिेु १३२ केमिए प्रिािर् लाइन मनिासर् कायस सम्पन्द्न िएको छ । 

१२०.  काबेली करििोिका ३ वटा सवस्टेिनको मनिासर् कायस सम्पन्द्न िएको छ । 

१२१.  पोखिा अन्द्ििासमष्ट्रय मविानस्थलको मनिासर् कायस िाओवादी निेतृ्वको सिकािका पालािा िीव्र 

 र्रिएकाले हाल मविानस्थल सञ्चालनको ियािीिा छ ।  

१२२.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले प्रािम्ि र्िेको मनजर्ढ अन्द्ििासमष्ट्रय मविानस्थल मनिासर् कायस िीव्रिाका 

 साथ अर्ामि बमढिहकेो छ । 
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१२३.  मबपमत्त्स्ि क्षेत्रिा अत्यािमुनक साइिन उपकिर् जिान र्रिएकाले मबपमत्त आउनपुवूस न ैनार्रिकलाई 

 सचूना प्रवाह र्िेि नार्रिकको िनजनको िक्षा र्नस सघाउ परु् याइएको छ । 

१२४.  मवर्ि १५ वर्सिा जम्िा ६२ प्रमििि मनिासर् कायस अर्ामि बढेको िलेम्ची खानपेानी आयोजनाको 

 कािलाई िीव्रिा मदई िाओवादी िन्द्त्रीको २ वर् ेअवमििा ९७ प्रमििि परु् याइएको छ । 

१२५.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािकै पालािा एक स्थानीय िह एक समुविासम्पन्द्न अस्पिालको अविािर्ा 

 ियाि िई हाल दिेव्यापी लार् ूहुन ेप्रमक्रयािा छ । 

१२६.  रूग्र् ि बन्द्द अवस्थािा िहकेो साझा बस सवेालाई आिमुनक िविले सचुारू र्रिएको छ । 

१२७.  दििथ ििंर्िालाको स्ििोन्द्नमि ि पोखिा ििंर्िाला लर्ायिका ििंर्िालाहरूको मनिासर् कायस सम्पन्द्न िई 

 सञ्चालनिा ल्याइएको छ । 

१२८.  जनयदु्धका ऐमिहामसक स्थान ि र्न्द्िव्यहरूलाई यदु्ध पयसटनका रूपिा मवकास र्नस रूकुिको 

 चनुवाङदमेख म्याग्दीको बेनीसम्ि र्रुिल्ला रेल स्थापना र्रिएको छ । 

१२९.  परेोलबाट चल्न े सवािी सािनलाई प्रमिस्थापन र्िी मवद्यिुीय सवािी सािनलाई प्रवर्िन र्न े कायस 

 र्रिएको छ । 

१३०.  दिेका साि वटै प्रदिेिा परेोमलयि पदाथस िण्िािर् केन्द्र स्थापना र्ने कायसको थालनी र्रिएको छ ।  

(च) सुशासन र जनसवेा 

१३१.  िाज्यका मनमम्ि दिूर्ािी िहत्व िाख्न ेदीघसकालीन िामष्ट्रय नीमिहरूको िजुसिा ि कायासन्द्वयनका लामर् 

 िहत्वपरू्स िमूिका खेमलएको छ । 

१३२.  जनिाको घििा प्रिानिन्द्त्री कायसक्रिलाई परििामजसि ि उन्द्नि बनाउँद ैप्रमिर्लिखुी सिकािी सिंस्कािका 

 लामर् प्रयत्न र्रिएको छ ।  

१३३.  यवुा िमक्तको िािीरिक एविं िानमसक क्षििा वमृद्धका साथै आत्िमनिसििाका लामर् खेलकुद ि 

 यवुालमक्षि कायसक्रिलाई उच्च प्राथमिकिा मदई बजटेको व्यवस्था र्रिएको छ । 

१३४.  हलेो सिकािको स्थापना र्िी जनिाका र्नुासोहरू प्रत्यक्ष सनु्द्न े ि सम्वोिन र्ने प्रर्ालीको मवकास 

 र्रिएको छ । 

१३५.  जनिासरँ् प्रिानिन्द्त्री कायसक्रिको थालनी र्िी जनिाका प्रमिमनमि ि जनिामबच मसिा सम्बन्द्ि 

 स्थामपि र्न ेप्रयास र्रिएको छ । 
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१३६.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले मनजी घिहरूको पनुमनसिासर्िा िीव्रिा मदन,े िाहििा सिलीकिर् र्िेको 

 छ । 

१३७.  प्रत्येक िमहना र्ाउँका जनिासरँ् अन्द्ििमक्रयाको नीमि अमघ सािी सावसजमनक सनुवुाइ, मवकास 

 आयोजनाको लार्ि ि प्रर्मि मबबिर्बािे सावसजमनक होमिङ बोिस िाख्नपुन ेनीमि लार् ूर्रिएको छ । 

१३८.  िामष्ट्रय ऋर्िा खिबौं रूपैंयाँ कटौिी र्िी मििव्ययी, पािदिी ि सिल जीवनका लामर् सन्द्दिे प्रवाह 

 र्रिएको छ ।  

१३९.  अध्यक्ष प्रचण्िको प्रिानिन्द्त्रीकालिा र्जलु खचस, भ्रिर् ित्ता ि मिनििा िोक लर्ाइ मकर्ायिी िाज्य 

 सञ्चालनको अभ्यास र्िी किोिौंको खचस घटाएि केही लाखिा सीमिि र्रिएको छ । 

१४०.  अध्ययन, अनसुन्द्िान र्िी नीमि मनिासर्िा सहयोर् परु् याउन ेहिेलेु प्रत्येक प्रदिेिा एक/एक अनसुन्द्िान 

 केन्द्र स्थापनाको मनर्सय र्रिएको छ । 

१४१.  िमूिमहन सकुुम्बासीलाई लालपजूास मबििर्का लामर् आवश्यक नीमि ि काननुहरूको मनिासर् र्िी 

 िमूिमहन, सकुुम्बासी सिस्या सम्वोिनको प्रयत्न र्रिएको छ । 

१४२.  िामष्ट्रय परिचयपत्र सम्बन्द्िी अविािर्ाको मवकास र्िी एकीकृि ि सिलीकृि अमिलेख प्रर्ाली 

 स्थामपि र्रिएको छ । 

१४३.  जग्र्ा प्रिासन सम्बन्द्िी सवेालाई सिल, सहज ि पािदिी बनाउन िमूि व्यवस्था िन्द्त्रालय िािहिका 

 दिेका १२६ वटै िालपोि ि नापी कायासलयहरूिा िमूि व्यवस्थापन सचूना प्रर्ाली लार् ूर्रिएको छ ।  

१४४.  असिथस पक्षलाई मनिलु्क काननुी सहायिाको हकलाई िौमलक हकका रूपिा प्रबन्द्ि र्िी लार् ू

 र्रिएको छ । 

१४५.  िाओवादी निेतृ्वको सिकाि ि अरू पाटीको निेतृ्विा सहिार्ी िाओवादी िन्द्त्रीहरूको पहलिा 

 दिेका अमिकािंि सिकािी कायासलयहरूिा सहयोर् कक्ष (हले्प िेस्क) खिा र्िी सवेा्ाहीहरूका 

 काििा सहजीकिर् ि सहयोर्को व्यवस्था मिलाइएको छ ।  

(छ) कृषष क्षेत्र 

१४६.  िाओवादी निेतृ्वकै सिकािले प्रिानिन्द्त्री कृमर् आिमुनकीकिर् परियोजना स्थापना र्िी कृमर्को 

 आिमुनकीकिर्, यामन्द्त्रकीकिर्, मवमविीकिर् ि बजािीकिर्को प्रािम्ि र्रिएको छ । 
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१४७.  िीनपटक र्ठन िएका िाओवादी निेतृ्वका सिकाि ि िाओवादीबाट सिकाििा प्रमिमनमित्व र्न े

 िन्द्त्रीहरूले मवमिन्द्न मकसानितै्री कायसक्रि लार् ू र्द ै आएका छन ् । कृमर् क्षेत्रिा अनदुान ि िाहिका 

 प्याकेजहरू लार् ूर्रिएका छन ्। 

१४८.  अध्यक्ष प्रचण्िको निेतृ्विा र्मठि र्र्िामन्द्त्रक सिकािले मकसानहरू रु. ३० हजािसम्िको ऋर् 

 मिनाहा र्न ेमनर्सय र्िेि मकसानलाई िाहि प्रदान र्रिएको छ । 

१४९.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले कृमर्जन्द्य वस्िकुो औद्योमर्कीिर् ि उत्पादनलाई उद्योर्सरँ् जोि्न ेनीमि 

 मलएका कािर् दिेिा स्विोजर्ाििखुी उद्योर्हरूको मबस्िाि िएको छ । 

१५०.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािद्वािा दिेिरिका ्ािीर् सिक ि कृमर् सिकहरूको स्ििोन्द्नमि ि मबस्िाि 

 र्रिएका छन ्। 

१५१.  कृमर् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकिा मदएि कृमर् क्षेत्रिा अनदुान, प्रमवमिको मवकास, बजाि व्यवस्थापन 

 लर्ायिका क्षेत्रिा िहत्वपरू्स कािहरू र्रिएका छन ्। 

१५२.  िामष्ट्रय मकसान आयोर्को र्ठन र्िी मकसानको हकअमिकाि ि कृमर् क्षेत्रिा र्रु्ात्िक योर्दानका 

 मनमम्ि नीमि, योजना ि कायसक्रिहरू िजुसिा र्िी कायासन्द्वयनिा ल्याइएको छ । 

१५३.  कृमर्िा सपुिजोनको सिंिचनाको मनिासर् र्िी प्रत्येक प्रदिेिा एक/एक मवमिष्ट बाली उत्पादनिा केन्द्रीि 

 हुन ेलक्ष्यसमहि सपुिजोनको सिंिचना मनिासर् र्रिएको छ । 

१५४.  कृमर् क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन खास क्षेत्र मनिासिर् र्िी जोनको सिंिचना मनिासर् र्रिएको छ । 

१५५.  कृमर्िा उत्पादन वमृद्ध र्नस, मकसानको आयस्रोि वमृद्ध र्नस, मनवासहिखुी कृमर् प्रर्ालीलाई व्यवसामयक 

 कृमर् प्रर्ालीिा बदल्न ब्लकको सिंिचना मनिासर् र्िी लार् ूर्रिएको छ । 

१५६.  िाििबाट आउन ेर्लरू्ल, ििकािी िथा अन्द्य खाद्य पदाथसको नपेाल–िािि सीिािा मवर्ादी पिीक्षर् 

 र्न ेकायसक्रि अर्ामि बढाइएको छ । 

१५७.  कृमर्िा वैदमेिक लर्ानी मित्राउन ेप्रमिमक्रयावादी वर्सको स्वाथसका मवरूद्ध सिंघर्स र्द ैमबर्ल िलु्याउन 

 िाओवादी केन्द्र सर्ल िएको छ । 

(ज) शशक्षा क्षते्र 

१५८.  मिक्षािा पनुसिंचना र्िी सिंघीय नीमि ि ढाँचाअनरुूप िमैक्षक नीमि ि सिंिचनाहरू रूपान्द्िरिि र्रिएको 

 छ । 
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१५९.  उच्चस्ििीय मिक्षाको आयोर्को प्रमिवेदन लार् ूर्न ेप्रयत्न र्रिएको छ । 

१६०.  िध्यपमिि मवश्वमवद्यालय, सदुिूपमिि मवश्वमवद्यालय, कृमर् िथा वन मवश्वमवद्यालय जस्िा िहत्वपरू्स 

 प्रामवमिक मवश्वमवद्यालयहरूको स्थापना ि मवकास र्िी मिक्षािा र्रु्ात्िक योर्दान परु् याइएको छ । 

१६१.  खलुा मवश्वमवद्यालय स्थापना र्िी अनौपचारिक ज्ञान ि बौमद्धकिालाई औपचारिक मिक्षाका रूपिा 

 मवकमसि र्िी अध्ययन, अनसुन्द्िान ि बौमद्धकिाको क्षेत्रलाई व्यापक िलु्याइएको छ । 

१६२.  मनजी मवद्यालयलाई ५ प्रमििि प्रर्मििील कि लार् ू र्द ै उक्त किबाट उठेको िकि सावसजमनक 

 मवद्यालयले प्रविसन ि सिुािका मनमम्ि खमचसन ेनीमि अवलम्बन र्रिएको छ । 

१६३.  दईु वर्समित्र मनिक्षििा उन्द्िलुनको सिंकल्पसमहि िामष्ट्रय अमियान सञ्चालन िई सम्पन्द्न र्रिएको छ । 

१६४.  िाओवादीको प्रस्िाविा िाध्यमिक िहसम्ि मनिलु्क मिक्षाको व्यवस्थालाई सिंमविानिा िौमलक 

 हकका रूपिा मलमपवद्ध र्रिएको छ । 

१६५.  मवद्याथी ि मवद्यालयहरूलाई मदइदँ ैआइएको छात्रवमृत्तको दि ि दायिािा व्यापक बढोत्तिी र्रिएको छ । 

१६६.  ‘अक्षि मचनौं, सभ्य बनौं’ अमियानको थालनी र्रियो । उक्त अमियानअन्द्िर्सि र्ाउँ–र्ाउँिा मनिक्षि 

 उन्द्िलुनका लामर् कक्षाहरू सञ्चालन र्रिएका छन ्। 

१६७.  मवद्याथीका लामर् मदवा खाजाको व्यवस्था ि प्रोत्साहन ित्ताको सििे व्यवस्था र्रिएको छ । 

१६८.  छात्रवमृत्तिा व्यापक मवकास ि प्रामवमिक मिक्षािा जोि मदई प्रामवमिक मिक्षािा िाज्यको लर्ानी 

 बढोत्तिी र्रिएको छ । 

१६९.  सिर द्व द्वन्द्द्वको क्रििा िाज्यको चिि दिनका कािर् मवस्थामपि िएका ५८६ जना मिक्षक िथा 

 किसचािीहरूको पनुस्थासपना र्रिएको छ ।  

१७०.  सावसजमनक मवद्यालयको र्रु्स्िि सिुाि ि मिक्षािा मवद्याथीलाई आकमर्सि र्नस ‘पढ्द ै किाउँद’ै 

 कायसक्रि िजुसिा र्िी लार् ूर्रिएको छ । उक्त कायसक्रििा आमथसक वर्स २०७८/०७९ िा १५० मवद्यालय 

 छनोट िएका छन ्। 

१७१.  दिेका सािवटै प्रदिेिा एक/एक वटा कृमर् र्कयाम्पस सञ्चालन र्न ेनीमि िजुसिा र्रिएको छ । 

१७२.  िमेिकल मिक्षालाई व्यवमस्थि र्नस मचमकत्सा मिक्षा ऐन २०७५ जािी र्िी लार् ूर्रिएको छ । साथै 

 मचमकत्सा मिक्षा आयोर् र्ठन र्रिएको छ । ऐनिा िमेिकल मिक्षािा ७५ प्रमििि छात्रवमृत्तको प्रबन्द्ि 

 मिलाइएको छ ।  
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१७३.  िमहनावािी हुदँा छात्राहरूले िोग्नपुिेको सिस्यालाई दृमष्टर्ि र्िी मवद्यालयिा अध्यनिि सम्परू्स 

 छात्राहरूलाई मनिलु्क स्यानटेिी प्यािको व्यवस्था र्रिएको छ । 

१७४.  सबै स्थानीय िहिा प्रामवमिक िािका कायसक्रि मबस्िाि र्न े योजनासमहि एक स्थानीय िह एक 

 प्रामवमिक मिक्षालयको कायसक्रि मवस्िाि र्रिएको छ ।  

१७५.  सबै प्रदिेिा िमेिकल कलेज स्थापना र्न ेलक्ष्यअन्द्िर्सि सदुिूपमिि प्रदिेको कैलालीिा र्ेटा िमेिकल 

 कलेज, कर्ासली प्रदिेिा सखुेि िमेिकल कलेज, सखुेि, लमुम्वनी प्रदिेिा बटुवल िमेिकल कलेज ि 

 िििे प्रदिेिा बमदसवास िमेिकल कलेज स्थापना ि सञ्चालनको प्रमक्रया अमघ बढाइएको छ । 

१७६.  आदिस व्यमक्तहरूको सम्झना ि सम्िानस्वरूप मनिसल लािा बहुप्रामवमिक मिक्षालय िहोत्तिी, िािवकृ्ष 

 बहुप्रामवमिक मिक्षालय िनरु्ा, थाहा बहुप्रामबमिक मिक्षालय िकवानपिु, मदवाकि बहुप्रामवमिक 

 मिक्षालय िािी मचिवन, समहद मदनिे िािजी बहुप्रामवमिक मिक्षालय मसन्द्िपुाल्चोक, समहद कृष्ट्र्सने 

 बहुप्रामवमिक मिक्षालय दाङ, समहद यज्ञश्वि स्िमृि बहुप्रामवमिक मिक्षालय पमिि रुकुि, समहद 

 मव्रर्बहादिु मसिंह बहुप्रामवमिक मिक्षालय बझाङ, पोष्टबहादिु बोर्टी बहुप्रामवमिक मिक्षालय नवुाकोट 

 स्थापना र्रिएको छ । 

१७७.  समहद प्रमिष्ठानअन्द्िर्सि सनुसिी, दोलखा, पोखिा, दाङ ि िोटीिा िाध्यमिक िहसम्ि समहद स्िमृि 

 मवद्यालय सञ्चालन र्रिएको छ । साथै िी मवद्यालयहरूिा प्रामवमिक मिक्षा पढाउन े र्िी व्यवस्था 

 मिलाइएको छ । 

१७८.  दिेका अमिकािंि मजल्लालाई साक्षि मजल्ला घोर्र्ा र्द ैसाक्षि नपेालको आिाि ियाि पारिएको छ । 

१७९.  मिक्षकहरूको स्वास््योपचािलाई उच्च प्राथमिकिा मददँ ै मचिवनको िििपिुिा िामष्ट्रय मिक्षक 

 अस्पिाल मनिासर् र्न ेर्िी कायसप्रािम्ि र्रिएको छ । 

१८०.  स्थायी मिक्षक पदपमूिसका लामर् मिक्षक सवेा आयोर् मनयिावली सिंिोिन स्वीकृि र्िी १७ 

 हजाििन्द्दा बढी मिक्षकहरूको खलुा प्रमियोमर्िािार्स ि ्पदपमूिसको प्रमक्रया अर्ामि बढाइएको छ । 

१८१.  िाष्ट्रपमि िमैक्षक सिुाि कायसक्रिलाई मबस्िाि र्रिएको छ । आमथसक वर्स २०७८/०७९ िा किीव 

 १५०० मवद्यालयहरू उक्त कायसक्रिबाट लािामन्द्वि िएका छन ्। 

१८२.  सावसजमनक मवद्यालयिा कायसिि १७ थिी मिक्षक/किसचािीका ५१ बुँद ेिार् एकीकृि रूपिा सम्वोिन 

 र्नस आवश्यक प्रमक्रया अर्ामि बढाइएको छ । 
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(झ) स्वास्थ्य क्षेत्र 

१८३.  ‘नयाँ नपेाल स्वस्थ नपेाल’ कायसक्रि लार् ूर्िी स्वास््य क्षेत्रिा र्रु्ात्िक परिविसनको उद्घोर् र्रिएको 

 छ । 

१८४.  मिक्षा ि स्वास््यिा र्रु्ात्िक मवकासको जर् बसामलएको छ । स्वास््य क्षेत्रिा स्थानीय स्िििा 

 स्वास््य चौकीहरू थप, स्ििोन्द्नमि ि ७२ प्रकृमिका आिािििू और्िीहरू मनिलु्क उपलब्ि हुन े

 व्यवस्था र्रिएको छ । 

१८५.  प्रार्घािक िोर्हरूको मनिलु्क उपचािको नीमि अर्ामि सारिएको छ । सरुूिा १२ वटा प्रार्घािक 

 िोर्को मनिलु्क उपचाि र्न ेसिकािी नीमि अमहले मबस्िारिि हुदँ ैर्एको छ । 

१८६.  स्वास््य वीिा ऐन जािी र्िी स्वास््य जीवन वीिा कायसक्रि लार् ूर्रिएको छ । 

१८७.  िाओवादी निेतृ्वको सिकाि कायसकालिा िाप्ती स्वास््य मवज्ञान प्रमिष्ठान लर्ायिका स्वास््य 

 प्रमिष्ठानहरू सञ्चालनिा ल्याइएको छ । 

१८८.  स्वास््य क्षेत्रिा अत्यािमुनक प्रमवमिको प्रयोर्िार्स ि ् दिेमित्र मवमिष्ट मचमकत्सा सवेा प्रदान र्न े

 परिमस्थमि ियाि पारिएको छ । 

१८९.  प्रसमुि सवेा लर्ायिका आिािििू स्वास््य सवेालाई मनिलु्क बनाइएको छ । सिकािी स्वास््य 

 सवेालाई र्रु्स्ििीय बनाउन मनिन्द्िि प्रयत्न र्रिएको छ । 

(ञ) रोजगार र स्वरोजगार 

१९०.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले ‘िामष्ट्रय यवुा स्विोजर्ाि कोर्’ स्थापना र्िी यवुा स्विोजर्ाि कायसक्रि 

 लार् ूर्िेकाले कायसक्रिबाट उत्पादन ि स्विोजर्ािका क्षेत्रिा लाखौं यवुाहरू लािामन्द्वि िएका छन ्। 

१९१.  सिकािले बेिोजर्ाि यवुाहरूलाई वर्सिा कमम्ििा १०० मदन िोजर्ािी मदन ेनीमि अमघ सािी बेिोजर्ािी 

 सिस्या सिािान र्नस ि िाष्ट्र मनिासर्को अमियानिा िहत्वपरू्स योर्दान र्िेको छ । 

१९२.  पयसटनिार्स ि ् आत्िमनिसि अथसिन्द्त्रको जर् बसाल्न े सिंकल्पसमहि ्ािीर् पयसटन ि होिस्टेको िीव्र 

 मवकास र्िेको छ । 

१९३.  वैदमेिक िोजर्ािीिा जान ेनपेालीहरूको जीवन ि पिेा सिुमक्षि बनाउन मवमिन्द्न नीमिहरूको िजुसिा ि 

 कायासन्द्वयन र्रिएको छ । 
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१९४.  वैदमेिक िोजर्ािीिा र्एका नपेालीहरूका लामर् म्यादी जीवन वीिा सरुुवाि िाओवादी निेतृ्विा िहकेो 

 सिकािको कायसकालिा र्रिएको छ । 

१९५.  अध्यक्ष प्रचण्िको दोस्रो प्रिानिन्द्त्रीकालिा वैदमेिक िोजर्ािीिा र्एका नपेालीहरूको वीिा िकििा 

 २० लाख थप र्रिएको छ । 

१९६.  वैदमेिक िोजर्ािीिा र्एका नपेालीहरूको वीिाको म्याद समकएिा मवदिेबाटै वीिा नवीकिर् र्नस 

 समकन ेव्यवस्था र्रिएको छ । 

१९७.  सिंमविानको िािा ३९(३) िा प्रत्यके बेिोजर्ाि नार्रिकलाई काननुिा व्यवस्था िएबिोमजि ित्ता 

 पाउन ेहकको व्यवस्था र्रिएको छ । 

१९८.  उत्पादनिील कायसका लामर् यवुाहरूलाई अनदुानका मवमिन्द्न प्याकेज, कायसक्रि ि मनब्र्याजी ऋर्को 

 प्रबन्द्ि र्रिएको छ । 

(ट) ववज्ञान, सूचना िथा प्रववर्ध 

१९९.  िाओवादीले सचूना–प्रमवमििा क्रामन्द्ि ल्याउन े कािको निेतृ्व र्िेकाले दिेिा मवज्ञान ि प्रमवमिको 

 क्षेत्रिा जे–जमि उपलब्िी हामसल िएका छन,् त्यसिा िाओवादी पाटीको िखु्य योर्दान छ । 

२००.  मिमजटल नपेालको अविािर्ा िाओवादी निेतृ्वको सिकािले न ैअर्ामि बढाएका कािर् पमछल्ला 

 सिकािहरूले त्यसलाई पछ्याउन बाध्य िएका छन ्। 

२०१.  सिकािी कायासलयहरूिा जनसवेाका कािहरूलाई मिमजटलाइजिेनको सरुूवाि र्िी अमिकािंि 

 सिकािी कायासलयहरू मिमजटल प्रमवमििा सञ्चालन र्रिएको छ । 

२०२.  प्रमवमिितै्री मवकासको अविािर्ा अमघ बढाई िौमिक एविं िानवीय मवकास ि योजनालाई प्रमवमिसरँ् 

 जोमिएको छ । 

२०३.  सञ्चाििाध्यिलाई लोककल्यार्कािी मवज्ञापनको व्यवस्था र्नुसका साथै श्रिजीवी पत्रकािहरूको 

 न्द्यनूिि पारिश्रमिक मनिासिर्को व्यवस्था र्रिएको छ । 

२०४.  मवज्ञान ि प्रमवमिसम्बन्द्िी अनसुन्द्िान केन्द्रहरूको सवलीकिर्, पयासप्त बजेटको व्यवस्था ि प्रोत्साहनका 

 कायसक्रिहरू लार् ूर्रिएको छ । 

२०५.  अन्द्ििीक्ष अनसुन्द्िान ि िउूप्ह सञ्चालनको काि अध्यक्ष प्रचण्िको प्रिानिन्द्त्रीकालिा अर्ामि 

 बढाइएको मथयो ।  
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२०६.  नपेालको आफ्न ैि–ूउप्हका लामर् ग्लोबल टेन्द्िि आव्हान र्न ेकािसििे सम्पन्द्न िएको छ । 

(ठ) राहिका कायिक्रमहरू 

२०७.  सकुुम्बासी व्यवस्थापनिा सािमूहक आवास र्हृको अविािर्ा र्िी िाओवादी निेतृ्वको सिकािले 

 मबपन्द्न वर्सप्रमि आफ्नो मनष्ठा प्रस्ििु र्िेको छ । 

२०८.  िाओवादी निेतृ्वकै सिकािले मकसानको रु. १ लाख ऋर्को ब्याज मिनाहा र्न े मनर्सय र्र् यो । 

 कायसक्रिले मकसानको िनोबल उकास्न िहत्वपरू्स िमूिका खेल्यो । 

२०९.  दिेिरि एकैपटक करिब ४००० सहकािीलाई िाज्यको िर्स बाट रू. १ लाख िकि अनदुानको व्यवस्था 

 व्यवस्था र्रियो । 

२१०.  िकूम्पपीमिि परिवािलाई मदन ेिाहि िकििा रू. १ लाख थप र्िी लार् ूर्रिएको छ । 

२११.  िकूम्पपीमिि परिवािलाई मदइएको सहुमलयि ऋर्िा ३ लाख थप र्न ेव्यवस्था र्रिएको छ । 

२१२.  िकूम्पले िमत्कएका सिंिचनाहरूको पनुमनसिासर्का लामर् सिकािी बजेट ि अनदुानिा थप र्रिएको छ । 

२१३.  िमहद परिवािलाई क्षमिपमूिस ि मनयमिि िाहिको प्रवन्द्ि र्रिएको छ । 

२१४.  द्वन्द्द्वपीमिि परिवािका लामर् मनिलु्क िाध्यमिक मिक्षाको व्यवस्था र्रिएको छ । साथै उच्च मिक्षाका 

 लामर् छात्रवमृत्तको प्रबन्द्ि र्रिएको छ । 

२१५.  मवद्यिु खपिको नीमि मनिासर् ि कायासन्द्वयनका मनमम्ि मवद्यिुीय सािानहरूको प्रयोर् र्नस आि 

 नार्रिकलाई आव्हान र्द ैमवमिन्द्न समुविाका प्याकेजहरू अर्ामि सारिएको छ । 

२१६.  बीस यमुनटसम्िको मवद्यिु मनिलु्क ि त्यसिन्द्दा िामथको िहुिलिा व्यापक कटौिी र्िी जनिालाई 

 कििन्द्दा कि िहिलुिा मवद्यिु समुविा उपलब्ि र्िाउन ेप्रयत्न र्रिएको छ ।  

२१७.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािका पालािा बाढी, पमहिो ि िुबानिा पिेका हजािौं घिहरूका लाखौं 

 नार्रिकलाई िाहि ि क्षमिपमूिसको व्यवस्था र्रिएको छ । साथै िाहि िकि बढाएि प्रमिपरिवाि रू. एक 

 लाख परु् याइएको छ । 

२१८.  जनिा पने्द्सन कायसक्रिको प्रारूप ियाि पािी मकसानलाई पने्द्सन उपलब्ि र्िाउन िाओवादीले मनिन्द्िि 

 प्रयत्न र्द ैआइिहकेो छ । 

२१९.  हमलया, हरूवा, चरूवा सिस्या सिािान र्नस ि िकु्त किैंयाहरूलाई आवास िथा जमिनको व्यवस्था 

 र्रिएको छ । 
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२२०.  बार्ििी मकनाििा आिमुनक िथा समुविासम्पन्द्न अपाटसिने्द्टको अविािर्ा मवकास र्िी कायासन्द्वयनको 

 प्रयत्न र्रिएको छ । 

२२१.  कृमर्जन्द्य उत्पादन कायसिा खपि हुन े मवद्यिुिा मविरे् छुट मदइएको छ । साथै दरु्सि क्षेत्रका 

 मवद्याथीहरूका लामर् मनिलु्क मवद्यिुीय चलु्हो उपलब्ि र्िाइएको छ । 

(ड) सामाशजक सरुक्षा 

२२२.  िाज्यले ७५ वर्सिामथका नार्रिकलाई मददँ ै आएको सािामजक सिुक्षा ित्तािा िाओवादी निेतृ्वको 

 सिकािले र्रु्ात्िक वमृद्ध र्िेकाले हाल सािामजक सिुक्षा ित्ता रू. चाि हजाि परु् याइएको छ । 

२२३.  िाओवादी निेतृ्वको सिकािले एकल िमहलाका लामर् सािामजक सिुक्षा ित्ता मदन ेव्यवस्था र्िी लार् ू

 र्रिएको छ । 

२२४.  पमहलोपल्ट कर्ासलीका नार्रिकहरूका लामर् ६० वर्सको उििेिा सािामजक सिुक्षा ित्ता प्रदान 

 र्रिएको छ । 

२२५.  दिेिरिका दमलि नार्रिकहरूका लामर् ६० वर्सिा सािामजक सिुक्षा ित्ता प्रदान र्रिएको छ । 

२२६.  अपािंर्, घाइिे ि द्वन्द्द्वपीमििका लामर् िामसक रूपिा ििर्पोर्र् ित्ताको व्यवस्था र्रिएको छ । साथ ै

 उत्पादनिलूक मवमिन्द्न कायसक्रिहरू सञ्चालन र्रिएको छ । 

(ढ) अन्य उपलब्धीहरू 

२२७.  पवूासिाि मवकासिा िाम्रो र्न े आयोजना, प्रिासक ि कािदािका मनमम्ि प्रोत्साहन ि पिुस्कािको 

 व्यवस्था र्रिएको छ । 

२२८.  िाओवादी सिकाि ि िन्द्त्रीद्वािा खेलािीहरूलाई िामसक ित्ता मदन े व्यवस्था र्रिएको छ । उत्कृष्ट 

 खेलािीहरूलाई पे्रिक पिुस्कािको व्यवस्था र्रिएको छ । 

२२९.  जलवाय ु परिविसनको िदु्दाप्रमि सिंवेदनिील हुदँ ै िाओवादीले प्रकृमिितै्री सिाजवादी मवकासिा जोि 

 मददँ ैपयासविर्को सिंिक्षर्, नार्रिकको दीर्ो स्वास््य लर्ायिका िदु्दािा िाओवादीले निेतृ्व र्रििहकेो 

 छ । 

२३०.  खलुा मदसािकु्त नपेाल घोर्र्ा र्िी दीर्ो मवकास लक्ष्यिा िहत्वपरू्स योर्दान परु् याइएको छ । 

२३१.  िामष्ट्रय सिुक्षा नीमिलाई सियानकूुल परििाजसन ि मवकास र्रिएको छ । त्यसका लामर् आवश्यक 

 िर्नीमि ि बजेटको व्यवस्था र्रिएको छ । 
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२३२.  सिंमविान ि लोकिन्द्त्रमविोिी िमक्तलाई पिास्ि र्द ैजनिा अमिकाि स्थानीय िहिा हस्िान्द्ििर् र्नस ि 

 लार् ूर्नस िाओवादी मक्रयािील िमहआएको छ ।  

२३३.  सिाजवादी िामष्ट्रय नीमिहरूको िजुसिाका लामर् आवश्यक अध्ययन, अनसुन्द्िान ि ियािीको काि 

 अर्ामि बढाइएको छ । 

००००० 

उल्लेमखि बुँदाहरू िाओवादी केन्द्रको निेतृ्विा िहकेो सिंयकु्त सिकाि ि अरू दलको निेतृ्विा िाओवादीको 

िर्स बाट प्रमिमनमित्व र्न ेिन्द्त्रीहरूले र्िेका कािहरूको सिंमक्षप्त समूच हो । कमिपय मवर्य यस्िा पमन छन,् जनु 

कायासन्द्वयन िइसके पमन परिर्ाि आइसकेको छैन, िी मवर्यहरू यहाँ सिावेि र्रिएको छैन । २०६५ दमेख 

२०७८ सम्ि िाओवादीले एकल बहुििको सिकािको निेतृ्व र्न े अवसि प्राप्त र्िेको छैन, एकल सिकाि 

सञ्चालन र्न े परिमस्थमििा िाओवादीले िाष्ट्र ि जनिाको िमुक्त, अमिकाि ि सिमृद्धका क्षेत्रिा र्रु्ात्िक 

योर्दान र्नछे । 

आदरणीय जनसमदुाय, 

आर्ािी वैिाख ३० र्िे स्थानीय िहको मनवासचन हुदँछै । मनवासचनिा मवमिन्द्न दलबाट ि स्विन्द्त्र र्िी हजािौं 

उम्िदेवािहरूले प्रमिस्पिास र्दछैन ् । हािीले हाम्रा निएि िाम्रा प्रमिमनमिहरू छनोट र्िी आरू्, आफ्नो िाष्ट्र ि 

िावी पसु्िाको िमवष्ट्यिा सकािात्िक योर्दान र्नुसपछस । ि्यहरूले प्रिामर्ि र्रिसकेका छन ्मक अवसि पाएिा 

िाओवादी केन्द्रका प्रमिमनमिहरूले न ै दिे ि जनिाको पक्षिा उत्कृष्ट काि र्नस सर्कदछन ् । िसथस, आर्ािी 

स्थानीय मनवासचनिा र्ोलकािमित्रको हमसयाँ हथौिािा ििदान र्िी िाओवादी केन्द्रका उम्िदेवािहरूलाई 

मवजय र्िाउन ुसच्चा वािपन्द्थी, दिेिक्त, प्रर्मििील वर्स ि आि सिदाुयको साझा मजम्िवेािी हुनछे । 

मममि : २० चतै्र २०७८ 

मुख्य नाराहरू 

- र्ाउँ, नर्ि घि–घि जाऔ िं ! 

िाओवादी केन्द्रलाई मवजयी र्िाऔ िं !! 

- िाओवादीको नीमि ि निेतृ्व ! 

सिंघीय व्यवस्था ि सिानपुामिक प्रमिमनमित्व !! 

- नपेाली जनक्रामन्द्िको अिलू्य उपहाि ! 

सिंघ, प्रदिे ि स्थानीय स्िििा जनसिकाि !! 
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- सिाजवाद उन्द्िखु सिमृद्ध ! 

आमथसक मवकास ि सािामजक न्द्यायिा अमिवमृद्ध !! 

- एक पामलका, एक मविरे् उत्पादन ! 

एक विा एक मविरे् पमहचान !! 

- अथसिन्द्त्रको प्रिखु आिाि ! 

कृमर्िा आिलू सिुाि !! 

- र्ाउँ नर्ि स्थानीय सिकाि ! 

जनयदु्ध ि जनआन्द्दोलनको नयाँ उपहाि !! 

- सवैखाले प्रमिर्ािी र्ियन्द्त्रको प्रमिकाि र्िौं ! 

जनक्रामन्द्िका उपलब्िीको िक्षा ि मवस्िाि र्िौं !! 

- मविेद, उत्पीिन ि भ्रष्टाचािको अन्द्त्य र्िौं ! 

सािामजक न्द्याय, सिुासन ि सििािलूक सिाजको मवकास र्िौं !! 

००००० 


