राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रततवद्धता पर
स्थानीय तह तनवााचन
२०७९

हलो शचन्त्हमा मतदान िरौं

राि, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थाष्ट्रयत्व र समृष्ट्रद्धका लाति मुलक
ु मा सवाधमा समभाव पुर्ा धातमाक स्वतन्त्रता सष्ट्रहतको सनातन धमा
सापेक्ष ष्ट्रहन्त्दुराि, सं बैधातनक राजसं स्था सष्ट्रहतको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रर्ाली, बृहत् राष्ट्रिय एकता र आतथाक
उदारीकरर् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधारस्तम्भ हुन् ।
मुलक
ु को िौरवपुर्ा इततहास, धमा सं स्कृतत, परम्पराको जिेनाा िदै हाम्रै जीवनकालमा सवल, समृद्ध र नवीन नेपाल तनमाार् िना
सम्भव छ भन्त्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीततको ष्ट्रवकल्प सष्ट्रहत खडा भएको छ । परम्पराित रुपमा चली आएका
मुल्य मान्त्यता लाई तनरन्त्तरता दददै सो मान्त्यतामा समयानुकूल सुधार िदै जाने ष्ट्रवषयमा राप्रपा प्रततबद्ध छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शशक्षा, स्वास्थ, कृष्ट्रष, भौततक पुवााधार तबकास तनमाार् लिायत स्थानीय साधनश्रोत पररचालन र रोजिारी
सृजना लिायतका ष्ट्रवषयलाई उच्च प्राथतमकता ददनेछ भने भ्रष्टाचारमा शुन्त्य सहनशीलताको तनतत अवलम्बन िनेछ ।
तसथा युवा, वालबातलका, मष्ट्रहला, ज्येष्ठ नािरीक, उत्पीतडत, अल्पसं ख्यक, ष्ट्रकसान, मजदुर, उद्यमी लिायत सबै बिा र क्षेरका
नािररकको आतथाक, सामाशजक र जनशजष्ट्रवकाको सं रक्षर् िने सहज वातावरर् सृजना िना तनम्न प्रततबद्धता सष्ट्रहत स्थानीय तहको
तनवााचनमा राप्रपालाई हलो च ुनाव शचन्त्हमा आफ्नो अमुल्य मत ददन आम मतदातासङ्ग हाददाक अनुरोध िदाछौं ।

सुशासन
•

भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तह

•

जनतालाई तनष्पक्ष र तछर्टो छररर्टो सेवा

•

च ुनाब शजतेको ६ मष्ट्रहना तभर तबपन्न पररवारको पष्ट्रहचान िने

•

६ मष्ट्रहना तभर सबै स्थानीय ऐनहरुको तनमाार् तथा पररमाजान िने

शशक्षा
•

१२ कक्षा सम्म पूर्ा तनिःशुल्क शशक्षा

•

सबै स्थानीय तहमा कशम्तमा एक प्राष्ट्रवतधक धारको ष्ट्रवद्यालय

•

सबै ष्ट्रवद्यालयमा अतनवाया कम््युर्टर शशक्षा

•

प्रारशम्भक वालतबकास शशक्षा र कायाक्रमलाई िुर्स्तरीय बनाउन प्राथतमकता

•

िररबीको रे खा मुतन रहेका बिा तथा
एक

जना

प्रततभाशाली

तबद्याथीलाई

अल्पसं ख्यक समुहका न्त्युनतम एक/
प्रत्येक

वषा

शचष्ट्रकत्सा

शास्त्र

(एम.तब.तब.एस) र इन्त्जीतनयररं ि (स्नातक) तह अध्ययन िना छारवृशत्त
•

ष्ट्रवद्यालयका छाराहरूलाई तनिःशुल्क सेनेर्टरी ्याड ष्ट्रवतरर्

•

ष्ट्रवद्यालयमा छारामैरी वातावरर् तनमाार् (सबै तबद्यालयमा छारा सौचालय
अतनवाया रुपमा तनमाार्)

•

ष्ट्रवद्यालयमा लािु औषध दुर्बयाशन तबरुद्ध तनयतमत रुपमा अतभयान सञ्चालन

•

प्रत्येक ष्ट्रवद्यालयमा स्वच्छ ष्ट्रपउने पानीको व्यवस्था

•

बेरोजिार तथा सीप तबहीन युवाको लाति सीपमुलक तातलम केन्त्र स्थापना

•

प्राथतमक तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शशक्षा

•

फरक शारीररक क्षमता भएका तबद्याथीका लाति तबशेष कक्षाको व्यवस्था
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स्वास््य
•

सबै नािररकलाई अतनवाया तथा तनिःशुल्क स्वास््य वीमा

•

हरे क वडामा स्वास््य चौकी र तनिःशुल्क, िुर्स्तरीय आधारभूत स्वास््य सेवा

•

सुतनशित बाल स्वास््य र पोषर् कायाक्रम

•

प्रत्येक वडामा प्रसुती सेवा तथा तनम्न आय भएका हरे क सुत्केरीलाई तीन
महीनासम्म रु.३०००/- मातसक भत्ता

•

स्थानीय मष्ट्रहला स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवकालाई प्रोत्साहन भत्ता

•

तसक्कलसेल एतनतमया जस्ता रोिका ष्ट्रवरामीलाई तनिःशुल्क उपचार

•

क्यान्त्सर,

मृिौला तथा मेरुदण्ड रोिवार्ट पीतडत स्थानीय नािररकलाई

मातसक स्वास््य भत्ता
•

प्रत्येक ष्ट्रकशोरीलाई पाठे घर क्यान्त्सर तबरुद्धको खोप

•

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्त्युनतम एक सुलभ औषधी पसलको व्यवस्था

कृष्ट्रष तथा पशु
•

कृष्ट्रष उद्योिमा स्थानीय रोजिार प्रवद्र्धनलाई प्रथम प्राथतमकता

•

तनयाातमूलक कृष्ट्रषजन्त्य उत्पादनमा प्राथतमकता

•

कृष्ट्रष उत्पादनको सुरशक्षत भण्डारर्का लाति शचस्यान भण्डार

•

एक वडा, एक उत्पादनको अवधारर्ालाई प्राथतमकता

•

कृष्ट्रषजन्त्य बस्तुको बजार तथा उशचत मूल्य सुतनशित िना थोक तथा हार्ट
बजारको तबस्तार र व्यवस्थापन

•

स्थलित तनरीक्षर्को आधारमा व्यावसाष्ट्रयक कृष्ट्रष, पशुपन्त्छी, मत्स्यपालन
लिायत अन्त्य कृष्ट्रषजन्त्य व्यवसायमा अनुदान

•

कृष्ट्रष सहकारी माफात उन्नत तबउ तबजनको उत्पादन,प्रबद्धान र ष्ट्रवतरर्मा
प्रोत्साहन

•

ष्ट्रकसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान

•

सामुष्ट्रहक खेतत िने समूहलाई अनुदान

•

सहज र सुपथ मूल्यमा कृष्ट्रष मल र आधुतनक कृष्ट्रष औजारको लाति अनुदानको
व्यवस्था

•

सामुदाष्ट्रयक रुपमा सतह, भूतमित र

तलफ्र्ट तसिँचाईलाई उच्च प्राथतमकता र

कृष्ट्रष कायाको तबद्धयुत शु:ल्कमा अनुदान
•

ष्ट्रकसानको खेत खेतमा तबजुली

•

उर्बजाउ जतमन बािँझो नरहने व्यवस्था

•

प्राकृततक प्रकोप तथा जंिली जनावरवार्ट ष्ट्रकसानको बालीनाली क्षतत भएमा
प्राष्ट्रवतधक तनरीक्षर् िरी क्षततपुतताको व्यवस्था

•

कृष्ट्रष तथा वाली बीमाको व्यवस्था

•

िाई, भैसीं, बाख्रमा कृतरम िवााधान सेवा पूर्ा रुपमा तन:शुल्क

•

िाई, भैसींमा सुत्केरी भत्ता

खानेपानी
•

सबै घरधुरीमा चार वषातभर आधारभूत खानेपानी सेवा

•

तराईमा आसे तनकमुक्त सुरशक्षत खानेपानी

•

उपभोक्ताको स्वातमत्वमा खानेपानी योजना

•

एक घर एक धारा
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कर व्यवस्था
•

स्थानीय करको दर पररमाजान िरी ५० प्रततशत सम्म स्थानीय कर कर्टौती
िरी न्त्युनतम करको व्यवस्था िने

•

रोजिारमूलक उद्योि स्थापना िनेलाई पूवााधार तनमाार्मा सहयोि तथा १०
वषासम्म स्थानीय कर छु र्ट

•

मष्ट्रहलाद्वारा सं चातलत साना तथा लघु उद्योि व्यवसायमा १२ वषासम्म स्थानीय
कर छु र्ट

युवा तथा खे लकुद
•

सावाजतनक - नीशज साझेदारीवार्ट युवालशक्षत उद्यम व्यवसाय प्रबद्धान

•

सामाशजक कुरीतत, दुर्बयाशन, अन्त्धष्ट्रवश्वास, ष्ट्रवभेद र असमानता तबरुद्ध युवा
पररचालन

•

आवश्यकताको आधारमा स्थानीयतहको रं िशाला, कभडा हल, प्रत्येक वडामा
खेल मैदान

•

प्रत्येक वडामा खुला र्बयायामशालाको तनमाार्

•

स्थानीय प्रततभाशाली खेलाडी तथा प्रशशक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशशक्षर् र
प्रोत्साहन

•

तबदे शमा रहेका नेपाली कामदार युवाहरुलाई स्वदे श फकान उत्प्रेररत िने र
उनीहरुको सीप तथा दक्षताको आधारमा आफ्नै स्थानीय तहमा उद्यम िनाका
लाति सहज वातावरर् तनमाार् िने, सहुतलयतमा ऋर् प्रदान िने, तनशित
समयको लाति कर छु र्टको व्यवस्था िने

भौततक सं रचना, सामाशजक, महीला, रोजिार तथा अन्त्य
•

प्रत्येक घरमा तबजुली

•

एक पातलका एक स्वरोजिार तातलम केन्त्रको स्थापना र तातलम प्राप्त
युवाहरुलाई रोजिारको व्यवस्थापन िने

•

सीप तसकेका युवाहरुलाई तबना तधतो ऋर्

•

सावाजतनक स्थलमा फ्री-वाईफाई (wifi)

•

अतत तबपन्न पररवारका लाति पररचय पर र सुपथ मूल्यको पसल

•

सबै वडालाई सडक सं जालमा जोडी बाहै मष्ट्रहना चल्ने

कालोपरे वा ग्रावेल

सडक
•

निर, िािँउपातलकाको प्रत्येक वडामा बाल उद्यान, पाका

•

स्थानीय, प्रदे श र केन्त्रीय तहवार्ट सं चालन हुने आयोजनाहरुमा
स्थानीयहरुलाई रोजिारीमा प्राथतमकता
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•

महीला ष्ट्रहंसा, दाइजो प्रथा तथा वाल तबबाहको अन्त्त्य िने तथा महीला
सशक्तीकरर् कायाक्रमलाई प्राथतमकता

•

एकल तथा तबदुर, शारीररक र मानतसक रुपमा अशक्त, असहाय जेष्ठ नािररकका
लाति स्याहार-सुसार ,हेरचाह र औषतध उपचारको व्यवस्था

•

अशक्त, असहाय र र्टुहरु ा बालबातलकालाई आवश्यक शशक्षा, स्वास््य र
हेरचाहको व्यवस्थाका लाति स्याहार केन्त्रहरुको स्थापना

•

िौशाला, िुरुकुल एवं अन्त्य तबतभन्न धातमाक तथा परम्पराित मान्त्यतामा
आधाररत शैशक्षक सं स्थाहरुको सं रक्षर्

•

आवश्यकताको आधारमा एक स्थानीय तह, एक िौशाला तनमाार्

•

सबै प्रकारका ऐततहातसक, पुराताशत्वक र धातमाक तथा पयार्टकीय क्षेर तथा
सं रचनाहरुको सं रक्षर्, प्रबद्धान

•

स्थानीय कला तथा सं स्कृततको सं रक्षर् र प्रोत्साहन

•

ज्येष्ठ नािररकलाई दे शतभर तन:शुल्क धातमाक याराको व्यवस्था

•

सबै प्रकारका जातीय छु वाछु त र भेदभावको पूर्ा रुपमा अन्त्त्य िने

•

सबै ज्येष्ठ नािररकहरुले प्राप्त िने सेवा सुतबधा घर दै लोमा नै पुयााउने व्यवस्था

•

प्रत्येक मष्ट्रहनाको एक पर्टक सबै ज्येष्ठ नािररकहरुलाई घर दै लोमा नै
आधारभूत स्वास््य पररक्षर्को व्यवस्था

•

सामुदाष्ट्रयक वनहरुलाई उपभोक्ताको आय आजानसं ि जोड्ने र व्यवशस्थत िने

•

भूतमहीन तथा घरबार तबहीन नािररकहरुको लाति

एकल तथा सामुष्ट्रहक

आवासको व्यवस्था
•

स्थानीय पयार्टन तबकासलाई प्राथतमकता ददई होमस्र्टे संचालनको लाति तनर्बयााजी
ऋर् र तातलमको व्यवस्था

•

स्थानीय कलाकारहरुको प्रततभालाई अतभवृष्ट्रद्ध िना प्रोत्साहन िने

•

स्थानीय तहमा तबकास तबज्ञको व्यवस्था िरी सम्भाव्यताको आधारमा ष्ट्रवकास
कायाक्रम तनमाार् तथा पररचालन

•

न्त्युनतम एक कायाकाल नयािँ सवारी साधन खररदमा रोक

•

स्थानीय

तहमा

पयाावरर् सं रक्षर्,

जलवायु पररवतान

न्त्यूनीकरर् तथा

जलवायुजन्त्य जोशखम कम िना स्थानीय अनुकुलन काया योजना तनमाार् तथा
कायाान्त्वयन
•

स्थानीयस्तरवार्ट उत्सजान हुने फोहरमैला, प्रदुषर् न्त्यूनीकरर् तथा ढल
तनकासको उशचत व्यवस्थापन

•
•

एक तबज्ञ समुह िठन िरी एक वषा तभर ग्रातमर् ष्ट्रवकास योजनाको तनमाार्

ग्रातमर्स्तरमा आय-आजान र रोजिारीलाई सुतनशितता िदै बसाईँ-सराईलाई
व्यवशस्थत र न्त्यूनीकरर् िने

•

सबै भूतमहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवशस्थत समुदायको आत्मसम्मानपुवक
ा
जीवनयापनका लाति वातावरर् तनमाार् िने

•

सबै भूतमहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवशस्थत समुदायको जीवनस्तर सहज
बनाउनका लाति साबाजतनक सेवा सुतबधा बशत्त, खानेपानी, ढल,वार्टोको
सुतबधाको व्यवस्था िने

राप्रपा प्रचार प्रसार सतमतत
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