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Æकुनै एक व्यक्तिले पनन राष्ट्र को अनित हुन ननिनका लानि ठाउँमा िएर आफ्नो निरोध जािेर िर्छ  भने त्यसको 

िाणीमा समू्पणछ राष्ट्र को नैनतक शक्ति केक्ति|त हुन्र्" 

- िी. पी. कोइराला  

 

नेपाली काांगे्रसका मिामन्त्रीका उमे्मद्वार डा.प्रकाश शरण मितको  

प्रनतबद्धता–पत्र 

 

लोकतन्त्रको आलोकमा आफ्ना िैयक्तिक तथा मौनलक स्वतन्त्रतािरु 

उपयोि ििै नेपाली नािररकिरुलाई समुन्ननतको नशखरमा पु¥याउन 

मुलुकमा लोकताक्तन्त्रक शासन पद्धनतको स्थापना,पुनःस्थापना,सांरक्षण एिम् 

निकासमा समनपछत रििै आएको िाम्रो िौरिशाली पार्टी नेपाली 

काँग््ररेसको १४ औां मिानधिेशनको अिसरमा म नेपाली काांगे्रसमा आबद्ध 

समस्त नििीबनिनी तथा  िाजुभाईिरुमा जय नेपालको न्यानो अनभिािन 

र्टक्रयाउन चािन्रु् । 

यस अिसरमा नेपाली काांगे्रसका सांस्थापक श्रदे्धय नेतािरु िीपी 

कोइराला, सुिणछसमशेर, िणेशमान नसांि, कृष्णप्रसाि भट्टराईलाई श्रद्धापूिछक 

स्मरण िनछ चािन्रु् । नेपाली काांगे्रसलाई िेशको प्रमुख राजनीनतक 

शक्तिको रुपमा स्थानपत िनछ आजीिन अनिरत सांघर्छ िनुछहुने 

निररजाप्रसाि कोइराला, मिेन्द्रनारायण नननध,सुशील कोइराला, शैलजा 

आचायछ,रामनारायण नमश्र, योिेन्द्रमान शेरचन, नििाननसांि राई, भीमबिािुर 

तामाड.लिायतका नेतािरुको निनशष्ट् योििानलाई हृियमा राखेको रु् । 

नेपाली काांगे्रसको आह्वानमा लोकतन्त्र स्थापनाका लानि २००७ सालको 

जनक्राक्ति,लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको लानि २०१७ सालपनर् िररएका 

सशस्त्र र शाक्तिपूणछ आिोलन तथा २०४६ र २०६२÷०६३ को 

जनआिोलनका साथै लोकतन्त्रको सांरक्षणका लानि सनक्रय रििा 

अनधनायकिािी शासक र कनथत निद्रोिीिरुको आक्रमणमा परेर जीिन 

उत्सिछ िनुछभएका समस्त शिीििरुप्रनत भािपूणछ श्रद्धाञ्जली अपछण ििछरु् । 

यसैिरी नेपाली काांगे्रसको आिशछ र नसद्धािलाई नशरोपर ििै पार्टीको 

लक्ष्य प्राक्तिका लानि जीिन उत्सिछ िनछ पे्ररणा निने शिीि पररिारलाई 

सम्मान िनछ चािन्रु् । नेपाली काांगे्रसलाई लोकतन्त्रप्रनत प्रनतबद्ध, 

रानष्ट्र यताप्रनत सांिेिनशील र नािररकप्रनत समनपछत नेपालको एकमात्र 
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पार्टीको रुपमा स्थानपत िनछ मन, बचन र कमछले समनपछत यिाँिरु 

सबैलाई िानिछक अनभनिन िनछ चािन्रु् । 

 

साथीहरु, 

िाम्रा अग्रजिरुको त्याि,तपस्या र बनलिान तथा िाम्रो सांघर्छले स्थानपत 

लोकतन्त्रको खुला िातािरणमा भैरिेको यस १४ औां मिानधिेशनमा मेरो 

आफ्नो योग्यता, क्षमता, िक्षता, अनुभिलाई समनपछत िरी पार्टीलाई 

सबल,सुदृढ,ब्यिक्तस्थत ििै, पार्टीलाई कायछकताछ तथा नािररकप्रनत 

उत्तरिायी बनाउने मेरो उदे्दश्य र प्रनतबद्धता तथा तपाईँिरुको सुझाि 

अनुरुप मैले मिामन्त्रीको पिमा उमे्मद्वार बने्न ननणछय िरेको रु् । कक्षा 

७ मा पढ्िै ििाछ सानै उमेरमा उत्पन्न भएको राजनीनतक चेतना र 

लोकतन्त्रप्रनतको समपछणले नेपाल निद्याथी सांघका निनभन्न तिका 

पिानधकारी हँुिै नेपाली काांगे्रसको सि–मिामन्त्रीसम्म रिेर मैले पार्टीमा 

िरेको योििानलाई मूल्ाांकन ििै मेरो उमे्मििारीलाई सिर्छ समथछन 

िरेर अत्यनधक बहुमतले निजयी िराउनु हुने मैले निश्वास नलएको रु् । 

नेपाली काांगे्रसलाई नेपालको लोकतन्त्रको पयाछयको रुपमा स्थानपत ििै 

पार्टीलाई सबल बनाएर िाम्रो िौरिशाली पार्टीलाई आम नािररकको 

आनथछक समुन्ननतको सारथी बनाउने सांकल्पसनित यिाँिरु बीच उपक्तस्थत 

भएको रु् । 

 

संगठन ननर्ााणका पााँच आधार ः निचार, प्रनिक्षण, कार्ाक्रर्, 

अनुिासन र प्रचार 

 

नेपाली काांगे्रस िेशमा नक्रयाशील पार्टीमधे्य सबैभिा पुरानो,राष्ट्र िािी, 

लोकतन्त्रप्रनत प्रनतबद्ध र नािररकमुखी शासन सञ्चालन िनछ सक्षम 

राजनीनतक पार्टी भएकोले िाम्रो साांिठननक सांरचना िेशको सबै प्रिेश, 

नजल्ला,स्थानीय ति र िडाका साथै र्टोलस्तरमा पुिेको र् । त्यसैले पार्टी 

सांिठनलाई थप निस्तार, सुदृढीकरण र िनतशील बनाउनु बनाउनु 

अनिलेको आिश्यकता िो । उि उदे्दश्यका लानि ननम्न काम िररने र्  
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निचार 

ड्ड जननेता िी.पी.कोइरालाले प्रनतपानित िनुछभएको पार्टीको आिशछ, 

मािछ ननिेशक नसद्धाि र निचारको समयानुकूल सिी ब्याख्या ििै 

ितछमानमा नतनको सािनभछकतालाई थप पुनष्ट् िररने र् । 

ड्ड नेपाली काांगे्रसको मािछ ननिेशक लोकताक्तन्त्रक समाजिािको 

समयानुकूल ब्याख्या िरी सामानजक न्यायलाई उच्च प्राथनमकता निां िै 

समुन्नत र समतामूलक समाज स्थापना िने नीनत, रणनीनत र कायछक्रम 

तय िररने र् । 

 

प्रनिक्षण  

ड्ड केन्द्रीय नीनत अनुसन्धान तथा प्रनशक्षण प्रनतष्ठानलाई अझ सुदृढ र 

प्रभािकारी बनाउिै प्रिेश र नजल्ला स्तरमा पनन निस्ताररत िररने र् । 

ड्ड केन्द्रीय, प्रिेश, नजल्ला र पानलका कायछ सनमनतलाई प्रनशक्षणको 

बानर्छक क्यालेण्डर ननमाछण िनछ लिाइने र् । 

ड्ड पार्टीका नसद्धाि, निचार, नीनत, रणनीनत र कायछक्रमका बारेमा िरेक 

तिका कायछकताछलाई उच्चस्तरीय प्रनशक्षण निइने र् । 

ड्ड निनभन्न तिमा प्रनशक्षण िने जनशक्ति ननमाछणको लानि प्रनशक्षक 

प्रनशक्षण ९त्इत्०कायछक्रम सञ्चालन िररने र् । िरेक तिका कायछकताछको 

प्रनशक्षणका लानि आिश्यक पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तक र सिभछ सामग्रीिरु 

तयार िररने र् । 

ड्ड निनभन्न सांस्थािरुसांि सिकायछ िरी नेतृत्व निकासको निशेर् 

प्रनशक्षण निइने र् । 

ड्ड सांिठन ननमाछण र सञ्चालन तथा नेतृत्व निकासको प्रनशक्षणको 

साथसाथै नेपाली काांगे्रसबार्ट तीनै तिमा ननिाछनचत जनप्रनतनननधिरुलाई 

आफ्ना तिमा नीनत तथा कायछक्रम ननमाछण,कायाछन्वयन र नािररकको 

सेिाका पक्षमा पयाछि जानकारी निन निशेर् प्रनशक्षणको व्यिस्था समेत 

िररने र् । 

ड्ड नेपाली काांगे्रसका िरेक नेता तथा कायछकताछलाई निचारमा 

अब्बल,तानकछ क,आफ्ना कुराको पुनष्ट् िनछ सके्न तथा आफ्नो सरकारले 
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िरेका कायछिरुको प्रनतरक्षा िनछसके्न र निपक्षीले नसजछना िरेका भ्रमलाई 

नचनछ सके्न सक्षम बनाइने र् । 

कायछक्रम 

ड्ड पार्टीका िरेक तिका पिानधकारी र कायछ सनमनतका सिस्यिरुलाई 

पार्टीलाई जनताका बीचमा लैजाने कायछक्रम तयार िनछ पे्रररत िररने र् । 

ड्ड स्वतन्त्रता सेनानी र जे्यष्ठ नािररकको सम्मान, युिािरुबीच 

खेलकूि,निद्यालयस्तरमा िानजरी जिाफ,नेपाली काांगे्रसका सांस्थापक 

नेतािरुको सृ्मनत नििसमा प्रिचन, नििांित स्थानीय नेतािरुको सृ्मनतमा 

कायछक्रम िनछ र प्राकृनतक प्रकोप तथा घर््टना÷िुघछर्टनामा स्वयांसेिा िनछ 

पार्टीका कायछकताछिरुलाई पररचालन िररने र् । 

ड्ड श्रािण र भाद्र मनिनामा पने िीपी कोइराला सृ्मनत नििस र 

जन्मजयिीमा ििैचा ननमाछण, िृक्षारोपण तथा चौतारो ननमाछण जस्ता 

रचनात्मक र नसजछनात्मक कायछ िनछ उते्प्रररत िररनेर् । पार्टीका 

सांस्थापक,अग्रज र रानष्ट्र य नेतािरुको सृ्मनत नििसमा उपयुि कायछक्रम 

तजुछमा िरी सञ्चालन तथा कायाछन्वयन िनछ अनभपे्रररत िररने र् । 

ड्ड आ–आफ्नो के्षत्रमा उतृ्कष्ट् ननतजा िानसल िने, नेतृत्वमा निजयी 

हुने,रानष्ट्र य तथा अिराछनष्ट्र य मान सम्मान प्राि िनेिरुलाई सम्मान िने 

परम्पराको प्रारम्भ िररने र् । 

ड्ड अग्रजिरुको निश्वास नरु्टर््टने र युिा तथा नयाँ पुस्ताको आकर्छण 

बढाउने कायछक्रम िरी पार्टी सिस्यता अनभबृक्तद्ध िने कायछक्रमलाई नबशेर् 

अनभयानको रुपमा अिानड बढाइने र् । 

 

सञ्चार 

आमसञ्चारका माध्यम र सामानजक सञ्जाल सािछजननक सरोकारका 

निर्यिरु जनसमक्ष पु¥याउने अत्यि भरपिाछ र प्रभािकारी माध्यम हुन 

। निितमा पार्टछका नसद्धाि,निचार,नीनत,कायछक्रम,ननणछय तथा िाम्रो 

पार्टीको नेतृत्वमा बनेका  सरकारले राष्ट्र नित अनुरुप िरेका जनमुखी र 

सकारात्मक कामिरु प्रभािकारी रुपमा जनतासमक्ष पु¥याउने तथा प्रचार 

–प्रसार प्रनक्रयामा रिेका कमी कमजोरीबार्ट नशक्षा नलांिै आधुननक, 
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प्रभािकारी सञ्चार नीनत तथा रणनीनत अांिीकार िररनेर् । उि उदे्दश्य 

िानसल िनछ ननम्न रणनीनत अक्तियार िररने र् ःः 

ड्ड आम सञ्चार माध्यम र सामानजक सञ्जाललाई पार्टीको सांिठन 

निस्तार र सुदृढीकरणको अनभन्न अांिको रुपमा निकास िररने र् । 

ड्ड सबै तिका सांिठनलाई आफ्नो के्षत्र अििछतका आम 

सञ्चारमाध्यमको सूची अद्यािनधक िरी सञ्चारमाध्यमसांि राम्रो र 

कायछमूलक सम्बन्ध स्थानपत िनछ पे्रररत िने नीनत नलइने र् । 

ड्ड पार्टीका औपचाररक कायछक्रमिरुलाई जनतासमक्ष पु¥याउने 

माध्यमका रुपमा सांबक्तन्धत के्षत्रका सञ्चार माध्यमको सियोि नलने सिज 

अिस्था नसजछना िररने र् । 

ड्ड निनभन्न अिराछनष्ट्र य तथा रानष्ट्र य सरोकारका निर्यमा पार्टीको 

दृनष्ट्कोण, पार्टीले िरेका कामिरु, निपक्षी पार्टीिरुले लिाएका भ्रामक 

लाञ्छनािरु नचने कामलाई आमसञ्चार माध्यम तथा सामानजक 

सञ्जालबारै्ट औपचाररक रुपमा सािछजननक िररने र् ।  

ड्ड पार्टीका िरेक तिमा आिनधक रुपमा पत्रकार समे्मलन िने 

पररपार्टी आरम्भ िररनेर् । 

ड्ड पार्टीका िरेक कायछकताछ र िरेक तिका पिानधकारीिरुका बीचमा 

आपसी सम्बाि हुने अिस्था निकनसत िररनेर् । 

ड्ड िोपनीयताको शे्रणीमा पने बािेकका सूचनािरु िेभसाइर्टमाफछ त 

सािछजननक िने परम्पराको थालनी िररने र् । 

ड्ड केन्द्रीय कायाछलयको सब–डोमेनमा पार्टीका केन्द्रीय निभाििरु, 

प्रिेश, नजल्ला ति तथा भातृसांिठनिरुको सूचना अद्यािनधक रिने पद्धनत 

स्थानपत िररने र् भने केन्द्रीय निभाि,प्रिेश कायछ सनमनत, नजल्ला तथा 

निर र िाउँ कायछसनमनतलाई तल्लोतिको सूचना प्राि िनछ सनकने िरी 

सबडोमेन सनितको िेभसाइर्ट ननमाछण िनछ लिाइने र् । 

 

रू्ल्ांकन र अनुिासन 

ड्ड पार्टीका निनभन्न तिमा ननिाछनचत पिानधकारी, सिस्य र 

प्रनतनननधिरुलाई पार्टीको निधानले निएको नजमे्मिारी सम्बक्तन्धत के्षत्रका 

अग्रजिरुको समन्वयमा पूरा िनछ पे्रररत िररनेर् । 
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ड्ड सबै तिका कायछसनमनतलाई आफू अििछतका निभाि ननमाछण ििाछ 

उपयुि व्यक्तिलाई उपयुि नजमे्मिारी निन पे्रररत िररने र् । 

ड्ड भातृ तथा शुभेचु्छक सांस्थािरुलाई पनन आफू अििछतका निभाि 

िठन ििाछ योग्यता, क्षमता, िक्षता, अनुभि र निितको कायछ सम्पािनको 

आधारमा उपयुि व्यक्तिलाई उपयुि नजमे्मिारी निन पे्रररत िररने र् । 

ड्ड िरेक तिका कायछकताछको मूल्ाांकन एक तिमानथबार्ट बानर्छक 

रुपमा हुने पद्धनत निकास िररने र् । 

ड्ड उतृ्कष्ट् काम िने निनभन्न तिका कायछसनमनत,निभाि,पिानधकारी र 

कायछकताछलाई पुरसृ्कत  िररने पररपार्टी निकास िररने र् । 

ड्ड पार्टीको अनुशासन कायम िने पद्धनतको सांस्थाित निकास िररने 

र् । 

संगठनको प्रभािकाररता ः  निभाग,भातृ एिर्् िुभेचु्छक 

संस्थाहरुको गनतिीलता 

सांिठन चुस्त र िुरुस्त बनाउन कायछसनमनत तथा निभाििरुलाई पूणछता 

निने, नजमे्मिारीको बाँडफाँर्ट िने र ननरिर अनुिमन िनछ आिश्यक 

हुन्र् । पार्टीलाई सबल,सनक्रय र िनतशील राख्न ननम्न कायछिरु िनछ 

कायछसनमनतलाई पे्रररत िररनेर् ःः 

ड्ड मिानधिेशन सम्पन्न भएपनर् समयमै सबै तिका कायछसनमनतिरुलाई 

मनोननत िनुछपने पििरुमा पिानधकारी र सिस्य मनोननत िरी पूणछता 

निन अग्रसर िराइने र् । 

ड्ड मिानधिेशन सम्पन्न भएपनर् यथाशीघ्र केन्द्रिेक्तख िडातिसम्म 

निभाििरु िठन िरी उपयुि व्यक्तिलाई योग्यता,अनुभि,कायछक्षमता र 

िक्षताका आधारमा उपयुि नजमे्मिारी निइने र् । 

ड्ड सबै भातृ एिम् शुभेचु्छक सांस्थािरुलाई अनिलम्ब ननयनमत 

अनधिेशन सम्पन्न िरी ननिाछनचत नेतृत्वलाई नजमे्मिारी िस्तािरण िनछ 

लिाइने र् । 

ड्ड ननजी के्षत्र प्रभािशाली र सशि बिै िएको िास्तनिकतालाई 

आत्मसात ििै सबै पेशाित सांघ सांिठनिरुमा आबद्ध नेपाली काांगे्रसका 

शुभेचु्छकिरुलाई पार्टीप्रनत प्रनतबद्ध शुभेचु्छक सांस्था स्थानपत िरी 



7 
 

निस्ताररत िनछ पे्रररत िररने र् र नननित मापिण्ड र प्रनक्रया पु¥याएर 

पार्टीबार्ट यथाशीघ्र मान्यता निइने र् । 

ड्ड पार्टीका सबैतिका सांिठन र भातृसांस्थािरुमा अल्पमत िा 

फरकमतलाई समेरे्टर लैजाने उिार र सिमनतमुखी नीनत नलइने र् । 

 

केन्द्रीर् कार्ाालर्को स्तरोन्ननत र र्हार्न्त्रीको भूनर्का 

िाम्रो पार्टीको निधानले मिामन्त्रीलाई अनधकारसम्पन्न शक्तिशाली 

पिानधकारीको रुपमा स्थानपत िरेको र् । पार्टीको केन्द्रीय कायाछलयको 

सञ्चालन र रेखिेखसनित केन्द्रीय मिानधिेशन, केन्द्रीय मिासनमनत, केन्द्रीय 

कायछसनमनत, केन्द्रीय कायछसम्पािन सनमनत र केन्द्रीय सनमनतिरूको ननणछय 

कायाछन्वयन िने तथा िराउने भूनमका नननिछष्ट् िरेको र् । पार्टीको 

निधान अनुरुप पार्टीको सांिठन सांरचना, नक्रयाशील र प्रभािकारी 

बनाउने, पार्टीका ननकायिरूमा पार्टी सम्बन्धी िनतनिनधबारे 

आिश्यकतानुसार सूचना प्रिानित िने, पार्टीका ननणछय तथा कायछक्रमिरू 

कायाछन्वयन तथा सुपरीिेक्षण िने तथा िराउने अनधकार पनन पार्टी 

मिामन्त्रीमा नननित र् ।  

यसैिरी पार्टीसम्बन्धी कायछमा सभापनतको ननिेशानुसार प्रनतनननध खर्टाउने 

िा सनमनत िा उपसनमनत िठन िने, केन्द्रीय कायछसनमनत, केन्द्रीय 

मिासनमनत र केन्द्रीय मिानधिेशनमा प्रनतिेिन र प्रस्ताि प्रसु्तत िने, 

पार्टीका सबै प्रकारका आनधकाररक अनभलेखको सांरक्षण िने र िनछ 

लिाउने के्षत्रानधकार पनन मिामन्त्रीमा रिेको र् । केन्द्रीय मिानधिेशन, 

केन्द्रीय मिासनमनत, केन्द्रीय कायछसनमनत र केन्द्रीय कायछसम्पािन 

सनमनतको ननणछय प्रमानणत िने र पार्टी मातितका ननकायिरूलाई 

पार्टीको ननणछयको जानकारी िराउने तथा ननिेशन जारी िने के्षत्रानधकार 

पनन निधानले मिामन्त्रीलाई प्रिान िरेको र् । त्यसैले केन्द्रीय 

कायाछलयको स्तरोन्ननत िरी प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन  िनछ ननम्ननलक्तखत 

कायछिरु िररने र् । 

ड्ड निधानमा नननिछष्ट् िररएका कायछिरु प्रभािकारी रुपमा सम्पािन िनछ 

केन्द्रीय कायाछलयको स्तरोन्ननत िरी केन्द्रीय सनचिालयलाई आधुननक र 

कायछमूलक बनाइने र् । 
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ड्ड पार्टीका सिस्यिरुको अनभलेख अद्यािनधक िने,पार्टीका निनभन्न 

तिका कायछसनमनत र कायछकताछिरुको सुझाि, नसफाररश र िुनासा 

सुनुिाई िरी नतनको उनचत समाधान िने उपयुि सांयन्त्र तयार िररनेर् 

।  

ड्ड पार्टीको बाह्य सम्पकछ  स्थानपत तथा निस्तार िने, पार्टीनभत्रका निनभन्न 

निभाििरुबीच समन्वय िने तथा भातृ सांिठनिरुसांिको समन्वयलाई उच्च 

प्राथनमकता निइने र् ।  

ड्ड पार्टीका ननयनमत बैठक आयोजनाका लानि प्रस्ताििरु तयार पाने 

र सभापनतलाई बैठकका लानि अनभपे्रररत िनुछका साथै पार्टी समक्ष 

आएका समस्या तथा मुद्दािरुलाई तत्काल सम्बोधन िरी पार्टीको स्वच्छ 

र्नि ननमाछण ििै कायछकताछमा उत्साि जिाउन नर्र्टो र र्ररतो ढांिले 

काम िने पद्धनत निकास िररने र् । 

ड्ड पार्टीको मिामन्त्री पार्टी कायछकताछको आिाज सुने्न, पार्टी कायछकताछ 

र आम नािररकबीच िेक्तखने र कायछकताछले चािेको बखत भेनर्टने 

हुनुपिछर् भने्न मेरो मान्यता र् । म ननिाछनचत भए पनर् मेरा 

कायछक्रमिरु त्यसै अनुरुप ननधाछरण हुनेर्न् । मेरो व्यििार यसै अनुकूल 

हुनेर् । 

 

रु्िा तथा र्नहला  प्राथनर्कतार्ा पनहला  

नेपालको लोकताक्तन्त्रक आिोलनमा ऐनतिानसक भूनमका ननिाछि िरेको 

तथा सबैभिा लामो इनतिास भएको लोकतन्त्रप्रनत प्रनतबद्ध पार्टी 

भएकोले नेपाली काांगे्रसमा पररपक्व नेता तथा कायछकताछिरुको ठूलो 

सांख्या भएपनन नयाँ पुस्ताको उपक्तस्थनत कमजोर रै्न । युिा तथा नयाँ 

पुस्ता र मनिलािरुलाई पार्टीमा आकनर्छत िनछ नेपाली काांगे्रसले ननम्न 

कायछक्रम सञ्चालन िनेर् ःः 

ड्ड नेपाली काांगे्रसको भातृ सांस्थाको रुपमा रिेका नेपाल तरुण िल र 

नेपाल मनिला सांघलाई थप नक्रयाशील िराइने र् । 

ड्ड पार्टीको स्थायी निभािको रुपमा रिेका मनिला, लैनिक समता, 

सामानजक सुरक्षा एिां कल्ाण निभाि र युिा तथा खेलकुि निभािलाई 

थप पररचालन िनछ प्रोत्सानित िररने र् । 
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ड्ड युिा र मनिलािरुलाई सशक्तिकरण िने कायछक्रम तय िररनेर् । 

ड्ड युिािरुलाई नेपालनभत्रकै रोजिारीका अिसरलाई उपयुि हुने िरी 

सीपमूलक तालीम निइने र् । 

ड्ड मनिलािरुलाई आनथछक तथा सामानजक निकास र राजनीनतक 

जीिनमा सिभानिता अनभबृक्तद्ध िराउने कायछक्रम तय िररने र् । 

ड्ड युिािरुलाई खेलकूि, िीत–सांिीत र नृत्य जस्ता नसजछनात्मक काममा 

पनन प्रोत्सानित िररने र् । 

ड्ड युिािरुलाई स्वरोजिार, रोजिार र आनथछकोपाजछनका काममा लाग्न 

उपयुि कायछक्रमिरु तजुछमा िररनेर् । 

 

सर्ाजिादी नीनतको रू्ल लक्ष्य ः  सरृ्द्धि र सरृ्द्धिको पहाँचर्ा 

आर् जनता 

 

नेपाली काांगे्रस मुलुकको प्रमुख राजनीनतक शक्ति भएको र पर्टकपर्टक 

सरकारको नेतृत्व सम्हालेको हुनाले यसले अांिीकार िने आनथछक नीनतले 

मुलकलाई पनन ननिेनशत िनेमा कुनै क्तद्धनिधा रै्न । नेपाली काांगे्रसले 

नलएको लोकताक्तन्त्रक समाजिािको नसद्धाि र लक्ष्यमा कुनै सांझौता हुने 

रै्न तर त्यसलाई िानसल िनछका लानि अपनाइने माध्यममा भने 

आिश्यकता अनुसार समय सापेक्ष पररितछन हुनेर् । यसैले नेपाली 

काांगे्रसले अबलम्बन िने आनथछक नीनतमा ननम्न निर्यिरु समानिष्ट् हुनुपने 

मैले िेखेको रु् ःः  

ड्ड िी.पी.कोइरालाले प्रनतपानित िनुछभएको र  सांनिधानसभाबार्ट 

नननमछत ितछमान नेपालको सांनिधानले पनन अांिीकार िरेको लोकताक्तन्त्रक 

समाजिािको माध्यमबारै्ट नेपालको आनथछक–सामानजक रुपािरण िनछ 

िरेक नेपालीलाई सुखी,समृद्ध र समुन्नत बनाउने कायछक्रम तय िरी 

कायाछन्वयन िनछ पार्टीले तीन िरै्ट तिका सरकारलाई अनभपे्रररत िनेर्  

। 

ड्ड समृक्तद्धमा सबै नेपालीको पहँुच सुनननित िने कायछक्रम तजुछमा िरी 

कायाछन्वयन िनछ सरकारलाई पे्रररत िररने र्। 
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ड्ड उत्पािनमा ननजी के्षत्रलाई प्रोत्सानित िने र आधारभूत तिमा 

नपुिेको ििछलाई न्यायोनचत नितरणको माध्यमबार्ट स्तरोन्ननत ििै जाने 

कायछमा राज्यलाई नजमे्मिार बनाइने नीनत अबलम्बन िनछ लिाइने र् ।  

ड्ड लोकताक्तन्त्रक समाजिािको लक्ष्य िानसल िनछ सञ्चार र निज्ञान तथा 

प्रनिनधका अत्याधुननक साधनिरुको उपयोि िनछ राज्यलाई पे्रररत िने 

नीनत नलइने र् । सूचना र प्रनिनध आधाररत उद्यम व्यिसायलाई 

प्रिद््रधन िररनेर् । 

ड्ड जयिायु पररितछनका प्रनतकूल असरबार्ट नेपाललाई जोिाउन 

िातािरण र िीिो निकास मैत्री निकास नीनत अिलम्बन िनछ राज्यलाई 

प्रोत्सानित िररने र् । जल तथा सौयछ निि्युतको अनधक उत्पािन िरी 

घरेलु इन्धन र सिारी इन्धनमा उपयोि िने नीनत अबलम्बन िनछ लिाइने 

र् । निि्युत ननयाछत िरी मुलुकको अथछतन्त्रलाई सबल बनाइने र् । 

ड्ड ननिाछिमुखी कृनर् पद्धनतलाई व्यिसानयक बनाउने, कृनर्को उत्पािन 

र उत्पािकत्व बढाउने, रसायननक मल र निर्ानिरनित कृनर् पद्धनत 

अबलम्बन िने, िणछशांकर बीउको सट्टा रैथाने बीउ उपयोि िने र रैथाने 

अिाछननक बालीको व्यिसानयक खेती िने कायछलाई प्रोत्सानित िररनेर् ।  

ड्ड आनथछक के्षत्रमा सिकारी,निद्यालय र िन सांरक्षणमा अबलम्बन 

िररएका सामुिानयक प्रयासिरुलाई नििो बनाइने र् ।  

ड्ड कृनर्,जलस्रोत,जनशक्ति,जनडबुर्टी र पयछर्टन िाम्रो आनथछक निकासको 

िीिो आधार भएकोले िेशको प्राकृनतक तथा मानिीय स्रोत–साधनमा 

आधाररत भएर आनथछक नीनत,योजना र कायछक्रम तय िने परम्परा 

थालनी िनछ पे्रररत िररने र् । 

ड्ड िरेक पानलकाका पयछर्टकीय स्थल, स्थानीय बानसिाका चाडपिछ,मेला 

जस्ता मौनलक सांसृ्कनत र परम्परालाई सूनचबद्ध िररनेर् र आिररक 

तथा बाह्य पयछर्टन आकनर्छत िने कायछक्रम तजुछमा िनछ लिाइने र् । 

ड्ड नेपालमा ठूला उद्योििरुको भिा साना तथा मझौला उद्योििरुको 

सांभािना राम्रो र् । स्विेशी कच्चा पिाथछमा आधाररत,आयात प्रनतस्थापन 

िने र ननयाछतमूलक उद्योििरुको स्थापना िरी आिररक रोजिारी 

अनभबृक्तद्ध िराउने तथा नििेशी मुद्रा आजछन िने उद्योि खोल्ने नीनत 

नलन राज्यलाई पे्रररत िररने र् । 
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ड्ड स्वरोजिारमुखी कायछक्रमलाई प्रोत्सािन निइने र् । िैिेनशक 

रोजिारीलाई सुरनक्षत र सुव्यिक्तस्थत िररने र् । 

 

धर्ा र संसृ्कनत संरक्षणका चार र्न्त्र  

नेपाल निनभन्न जातजानत, भार्ा, धमछ, सांसृ्कनत र परम्परा अबलम्बन िने 

नािररकिरुको बसोबास भएको बहुजातीय, बहुधानमछक, बहुसाांसृ्कनत, 

बहुभानर्क िेश िो । िजारौ बर्छिेक्तखका मूल्, मान्यता र परम्परा 

नेपालको पनिचानको रुपमा स्थानपत र्न् । नेपाली काांगे्रसले स्थापना 

कालिेक्तख नै यस्ता अमूल् नननधिरुकोःे सांरक्षण र सम्बधछन ििै धानमछक 

तथा सामानजक सद्भाि अनभबृक्तद्ध िने नीनत अबलम्बन ििै आएको र् । 

नेपालको सांनिधानको अक्षर र भािना पनन यिी िो । िाम्रो िेशकोःे 

शक्तिभूनम निन्िु, बौद्ध,मुक्तिम,नकराँत, जैन, नशख लिायत सबै 

धमाछबलम्बीिरुको साझा फूलबारी िो । धानमछक र सामानजक सद्भाि 

अनभबृक्तद्ध िरी धानमछक तथा साांसृ्कनतक धरोिरिरुको सांरक्षण तथा 

सम्ांबधछन िने कायछ िाम्रो पार्टीको उच्च प्राथनमकतामा रिनेर्  ।  

ड्ड नेपाल बहुजातीय,बहुधानमछक,बहुसाांसृ्कनत,बहुभानर्क िेश भएकोले 

सबै जातजानतका मौनलक भार्ा,धमछ, सांसृ्कनत र परम्पराको 

सांरक्षण,सम्बद््रधन र प्रिद््रधन ििै धानमछक तथा सामानजक सद्भाि 

अनभबृक्तद्ध िनछ नेपाली काांगे्रसले ननणाछयक भूनमका ननिाछि िनेर् ।  

ड्ड नेपाली काांगे्रसको झण्डाको चार तारामधे्य एक ताराले धानमछक 

स्वतन्त्रतालाई निक्तम्बत ििछर् । नेपाली काांगे्रसको सरकारको नेतृत्वमा 

जारी भएको सांनिधानमा नै परम्परािेक्तख चनलआएका धमछ,सांसृ्कनत र 

परम्पराको सांरक्षण िनुछ राज्यको िानयत्व हुनेर् भने्न नकर्टान िररएको 

कारणले राज्य धमछकाप्रनत ननरपेक्ष हुन सकै्दन भने्न सांनिधानले नै पुनष्ट् 

िरेको र् । त्यसैले नेपाल काांगे्रसले जनताको भािना अनुरुप धानमछक 

स्वतन्त्रतालाई प्राधन्यता निनेर् ।  

ड्ड नेपालका िरेक जातजानत तथा समुिायका आ–आफ्नै भार्ा,भेर्–

भूर्ा, मौनलक परम्परा तथा सांसृ्कनत ,अक्तद्धतीय र निनशष्ट् र्न् । 

काठमाडौांको नेिार सांसृ्कनत, तराईका मैथली, भोजपुरी, अिनध, पिाडका 

ब्राह्मण,के्षत्री,मिरछ ,िुरुड.,तामाड.,निमालका शेपाछ,पूिछका राई, नलमू्ब तथा 
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नकराँतिरुको आ–आफ्नै मौनलक भानर्क तथा सांसृ्कनतक पनिचान रिी 

आएको र् । नेपाली काांगे्रस िैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षधर भएकोले यी 

सबै धमछ, भार्ा, भेर्भूर्ा, रीनत, परम्परा र सांसृ्कनतको सांरक्षण र निकास 

िनछ  चािन्र् । 

 

ड्ड नेपाली काांगे्रस र यसका भातृ सांिठनिरुका िरेक तिका कायछ 

सनमनतका पिानधकारी तथा सिस्य र कायछकताछिरुलाई धानमछक सद्भाि 

अनभबृक्तद्ध िने र स्थानीय सांसृ्कनतको सांरक्षण तथा निकास िने कायछमा 

उते्प्रररत िराइने र् । 

 

परराष्ट्र सम्बन्धको रू्ल आधार ः  राष्ट्र नहतर्ा आधाररत निदेि नीनत 

 

फरक राजनीनतक व्यिस्था भएका, के्षत्रफल र जनसांख्याका निसाबले 

निशाल र आनथछक निकासका दृनष्ट्ले निश्व शक्तिका रुपमा उिीयमान िुई 

नर्मेकी नमत्रराष्ट्र  भारत र चीनको बीचमा रिेकोले नेपालले स्वतन्त्र, 

सिुनलत र राष्ट्र नित केक्तन्द्रत परराष्ट्र  नीनत अिलम्बन िनुछपिछर् । नेपाली 

काांगे्रसले राष्ट्र नितलाई सिोच्च प्राथनमकता निां िै नेपालको स्वाथछ र 

आिश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र  नीनत सञ्चालन ििै आएको र् । 

राष्ट्र नित, असांलग्नता, पञ्चशील, सांयुि राष्ट्र सांघको बडापत्र र कुर्टनीनतक 

सिुलन नेपाली काांगे्रसले स्थापनाकालिेक्तख अबलम्बन ििै आएका 

परराष्ट्र  नीनतका आधार हुन् । त्यसैले ननम्न प्रस्तानित बँूिािरु नेपाली 

कागे्रसको परराष्ट्र  नीनतको मािछ ननिेशक नसद्धाि हुनेर्न् ःः 

ड्ड नेपालको परराष्ट्र  नीनतको मूल आधार राष्ट्र नित हुनेर् । नेपालको 

रानष्ट्र य स्वाथछ र आिश्यकतालाई मूल नीनत मानेर परराष्ट्र नीनत सञ्चालन 

िनछ  सरकारलाई पे्रररत िने नीनत नलइने र् ।  

ड्ड नेपालले नर्मेकी नमत्रराष्ट्र िरुसांिको सुसम्बन्धलाई उच्च प्राथनमकता 

निां िै नेपालको सिाछनिण निकासमा बृित्तर अिराछनष्ट्र य समुिायसांिको 

कुर्टनीनतक सम्बन्धलाई निस्ताररत र निनिधीकरण िने नीनत लाई 

प्राथनकता निने र् । 



13 
 

ड्ड नेपालको अिराछनष्ट्र य सम्बन्ध निस्तार िा परराष्ट्र  नीनत अिलम्बन 

ििाछ सािछभौनमकता, बहुलिाि, स्वतन्त्रता, लोकताक्तन्त्रक प्रणाली, निनधको 

शासन, अिराछनष्ट्र य कानुन, मानिअनधकार तथा निश्वशाक्तिका निश्वव्यापी 

मान्यताजस्ता लोकताक्तन्त्रक मूल्,मान्यता र जनताका नैसनिछक 

अनधकारलाई प्रमुख मापिण्ड ननधाछरण ििै नेपाल पक्ष राष्ट्र   भएका 

अिराछनष्ट्र य मिासक्तन्ध,अनभसक्तन्ध र अनुबन्धिरुलाई नेपाली काांगे्रसले परराष्ट्र  

नीनतको आधारभूत नसद्धािका रुपमा अनुशरण िनेर् । 

ड्ड नेपालको आनथछक तथा सामानजक निकासका लानि िैिेनशक 

सियोि अनभबृक्तद्ध िनुछ अपररिायछ र् । तर नेपालले िैिेनशक सियोिका 

सम्बन्धमा रानष्ट्र य सिमनतका आधारमा सबै िातृराष्ट्र  तथा िातृ 

ननकायिरुसांि समान मापिण्ड ननधाछरण िने नीनत नलनुपिछर् । 

ड्ड िेशको आनथछक निकासका लानि िैिेनशक सियोि अनभबृक्तद्ध िनछ 

आनथछक कुर्टनीनतलाई नेपाली काांगे्रसले सिोच्च प्राथनमकता निनेर् । 

ड्ड नेपालको निकासको नननमत्त नििेशी सियोि आिश्यक र् र त्यस्तो 

सियोि समान मापिण्डका आधारमा स्वीकार िने नीनत नलइनुपिछर् । 

ड्ड ऋण नलिा प्रनतफलको आँकलन िरेर नलनुपिछर् । ऋण नतनुछपने 

भएकोले प्रनतस्पधाछका आधारमा नलने र त्यस्तो ऋण सियोिको 

उपयोिमा प्रनतस्पधाछका आधारमा काम लिाउने नीनत अबलम्बन िनछ 

सरकारलाई पे्रररत िररने र् । क्तद्धपक्षीय िा बहुरानष्ट्र य अनुिान स्वीकार 

ििाछ पनन समान मापिण्डका आधारमा स्वीकार िने नीनत नलन लिाइने 

र् । 

ड्ड नेपालसांि कुर्टनीनतक सम्बन्ध भएका मुलुकिरु र नेपाली काांगे्रस 

आबद्ध रिेको सोसनलष्ट् इन्टरनेशनलका सिस्य राष्ट्र का समान निचार 

राखे्न राजनीनतक िलिरुसांि जनस्तरको सम्बन्ध निकास िररने र् ।  

 

आदरणीर् लोकतन्त्रपे्रर्ी साथीहरु, 

मैले आफ्नो जीिनको मित्वपूणछ कालखण्ड नेपाली काांगे्रस र यसको 

भातृ सांिठन नेपाल निद्याथी सांघमाफछ त लोकताक्तन्त्रक आिोलनमा 

नेतृत्विायी भूनमका ननिाछि िरररिेको यथाथछ सनिनय अनुरोध ििछरु् । 

मेरो योग्यता, क्षमता, कायछ िक्षता, अनुभि र पार्टीले अिसर निएको 
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बेलामा मैले सम्पािन िरेका कायछिरुका आधारमा मिामन्त्री पिको 

ििन नजमे्मिारी ननिाछि िरी नेपाली काांगे्रसका कायछकताछिरुले 

चािनुभएको जस्तो तत्काल सम्बोधन िनछ सके्न, ननरिर पार्टी पङ्नत 

पररचालन िनछ सके्न,कायछकताछलाई सांरक्षण निां िै पार्टी सांिठनमा ननरिर 

लाग्न उते्प्रररत िने  मेरो प्रनतबद्धता र सांकल्पलाई यिाँिरुले मूल्ाांकन 

िरी मलाई मिामन्त्री  पिमा अमूल् मत निनुहुने निश्वास नलएको रु् ।  

जर् नेपाल  

डा. प्रकाि िरण र्हत 

उमे्मदिार 

र्हार्न्त्री 

नेपाली कांगे्रस 


