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भाग

–१

ऩररचय
१.१ विषय प्रिेश
नेऩारको फहुजातीम फहुसाॊस्कृततक, वहुबाषषक, फहुधार्भिक तथा बौगोर्रक षवषवधतामक्
ु त
षवशेषताको ऩरयवेशभा याष्ट्रिम एकता , साभाष्ट्जक एवॊ साॉस्कृततक ऐक्यवद्धता, सहहरणत
ु ा य
सद्भावको सॊयऺण एवॊ

प्रबद्धधन आवश्मक छ । नेऩारको सॊषवधानरे नेऩार

को स्वतन्त्रता,

साफिबौर्भकता, बौगोर्रक अखण्डता, याष्ट्रिम एकता, स्वाधीनता य स्वार्बभानराई अऺुण्ण याखी
जनताको साफिबौभ अधधकाय , स्वामत्तता य स्वाशासनको अधधकायराई आत्भसात ् गये को छ ।
नेऩारको सॊषवधानरे वगॉम , जातीम, ऺेरीम, बाषषक, धार्भिक, रैंधगक रगामत सफै प्रकायका

षवबेद य छुवाछुतको अन्त्त्म गयी आधथिक सभानता , समृद्धद्ध य साभाष्ट्जक न्त्माम सुतनष्ट्श्ित गनि
सभानुऩाततक सभावेशी य सहबाधगताभूरक

ससद्धान्तका आधायभा सभताभूरक सभाजको

तनभािण गने सॊकल्ऩ गये को छ ।

जनताको प्रततस्ऩधाित्भक वहुदरीम रोकताष्ट्न्त्रक शासन प्रणारी , नागरयक स्वतन्त्रता , भौर्रक
अधधकाय, भानव अधधकाय , वार्रग भताधधकाय , आवधधक तनवाििन , ऩूणि प्रेस स्वतन्त्रता तथा
स्वतन्त्र, तनरऩऺ य सऺभ न्त्मामऩार्रका य कानूनी याज्मको अवधायणा रगामतका

रोकताष्ट्न्त्रक भल्
ू म य भान्त्मताभा आधारयत सभाजवाद प्रतत प्रसतवद्ध रही समृद्ध यारि तनभािण
गने हदशा नेऩारको सॊषवधानरे

आत्भसात ् गये को छ ।

साथै मसरे

सॊघीम रोकताष्ट्न्त्रक

गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्थाको माध्यमद्वारा हदगो शाष्ट्न्त्त, सश
ु ासन, षवकास य सभ ृ द्धद्ध हार्सर
गनि भागि तनदे शन गये को छ । तमनै
नीतत तजभ
ुि ा गरयएको छ ।

उद्देश्य य रक्ष्मफाट तनदे र्शत बई मो याष्ट्रिम सयु ऺा

१.२. सुरऺा र राष्ट्रिय सुरऺा नीतिको अर्थ
१.२.१ सयु ऺा फहु –आमार्भक षवषम बएकोरे मसरे भर
ु क
ु को साविबौर्भकता , याष्ट्रिम
अखण्डता, बौततक, साभाष्ट्जक, आधथिक, साॉस्कृततक य भानवीम ऩऺराई सभेट्दछ ।
सुयऺा नीतत अन्त्तगित साविजतनक य तनजी भूल्म भान्त्मताहरु

, याष्ट्रिम सम्भान य

गौयव, ष्ट्जउधन एवॊ साभाष्ट्जक –साॉस्कृततक भूल्मको सुयऺा य सॊयऺण ऩतन ऩदि छन ् ।
वातावयण, सुशासन, षवकास य भानव अधधकायको ऩऺ

राई ऩतन याष्ट्रिम सुयऺा

नीततरे सभेट्दछ । मी ऺेरभा उत्ऩन्त्न हुने स
भस्मा य जोखखभराई न्त्मून गदै
सभग्रभा यारिका अतत भहत्वऩूणि याष्ट्रिम हहतहरुको यऺा
सयु ऺा नीततको
कायाधन्वयनद्वारा गरयन्त्छ । मस अन्त्तगित सैतनक सुयऺा सभेतका सुयऺा प्राथर्भकता
य उऩाम रगामतका ऩऺ य आमाभहरू ऩदि छन ् ।
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१.२.२ याष्ट्रिम सुयऺारे बौगोर्रक , साभाष्ट्जक, आधथिक य याजनीततक रुऩभा

दे शको ऩूणि

सयु ऺाराई फझ
ु ाउॉ छ । हये क दे शरे आफ्ना आधायबत
ू भल्
ू म य भान्त्मताभा आधारयत
याष्ट्रिम आकाॊऺा य अतत भहत्वऩण
ू ि याष्ट्रिम हहतका षवषमहरुको ऩहहिान गये को

हुन्त्छ । मस्ता याष्ट्रिम आकाॊऺा य हहतका षवषमराई वाह्म आक्रभण वा आन्त्तरयक
दवाव य िन
सम्बद्धधन र प्रबद्धधन गनऩ
ु ौतीहरुफाट सयु क्षऺत गदै
ुि ने हुन्त्छ । मसयी
याष्ट्रिम सयु ऺा नीतत याज्म य नागरयकका राधग याज्मरे उऩरब्ध गयाउ ने सयु ऺाको
सभग्र सॊयिना य कामािन्त्वमनको एकीकृत स्वरुऩ हो ।

१.२.३ याष्ट्रिम सुयऺा नीततको वतिभान य बषवरमसॉग घतनरट
याज्मको हहत य िासोराई सम्फोधन गदै

सम्फन्त्ध यहन्त्छ । मसरे

द्धवद्यमान य स म्बाषवत खतया एवॊ

अवसयराई ध्मानभा याखी हदशा तनदे श गदि छ । याष्ट्रिम सुयऺा नीतत याज्मको

सुयऺा सम्फन्त्धी भूर नीतत बएकोरे मसरे यऺा नीतत य आन्त्तरयक सुयऺा नीततराई
तनदे र्शत गदि छ ।

१.२.४ यारि–यारि फीिभा ऩयम्ऩयागत तनावहरुको स्वरुऩ पेयवदर बई सॊसायका षवर्बन्त्न
बागभा जातीम, बाषषक, ऺेरीम य धार्भिक द्वन्द्वहरु बइयहे का छन ् । ततनरे कततऩम
स्थानभा अततवादी य ऩथ
ृ कतावादी स्वरुऩ र्रई

तनदोष भातनसहरु रे ज्मान गुभाउनु

ऩये को य शयणाथॉ सभस्मा उत्ऩन्त्न हुनेगये को छ । सॊगहित अन्त्तयािष्ट्रिम अऩयाध य
आधतु नक प्रषवधधको दरू
ु ऩमोग फहियहे को छ । साथै जरवामु ऩरयवतिन य प्राकृततक
प्रकोऩरे ऩमािवयणीम सन्त्तुरनभा जोखखभ उत्ऩन्त्न बएको छ । प्राकृततक स्रोतहरुको
अतत य अव्मवष्ट्स्थत दोहन

, अतनमष्ट्न्त्रत जनसॊख्मा

बृद्धद्ध, भहाभायी योगहरूको

षवस्ताय, खा द्यान्त्न असुयऺा एवॊ स्व च्छ षऩउने ऩानीको अबाव जस्ता सभस्मा दे खा
ऩरययहे का छन ् । अन्त्तयाष्ट्रिम ऺेरीम य स्थानीम

द्वन्द्व तथा

अष्ट्स्थयताको कायण

आऩूततिभा सभस्मा

उत्ऩन्त्न हुने गये को छ । स्रोतहरुभा सीर्भत व्मष्ट्क्त तथा
यारिहरुको फढ्दो आधधऩत्म रे असभानताको र्सजिना गयी द्वन्द्व उत्ऩन्त्न हुनेगये को

छ । मसप्रकाय अन्त्तयािष्ट्रिम सुयऺा वातावयण जहटर तथा िन
ु ौतीऩूणि फन्त्दै गएको य
ऩरयवततित बइयहे को ऩरयष्ट्स्थततभा

याष्ट्रिम सुयऺा

सुदृढ हुनु अत्मावश्मक छ ।
अन्त्तरयक य फाह्म ऩरयष्ट्स्थततको सभमभै षवश्रेषण गयी यऺा नीतत, ऩययारि नीतत,
अथि नीतत , आन्त्तरयक सुयऺा तथा साविजतनक सूिना नीततका भाध्मभफाट याष्ट्रिम
सयु ऺा कामि

गनऩ
ुि ने हुन्त्छ । याजनीततक , आधथिक, कुटनीततक , सयु ऺा य सि
ू ना
जस्ता शक्ति साधनको सभधु ित सभामोजन गनि य याष्ट्रिम सयु ऺा रक्ष्म हार्सर गनि
याष्ट्रिम सयु ऺा नीतत आवश्मक छ ।
१.३ राष्ट्रिय सुरऺा नीतिको आिश्यकिा
१.३.१ दे शको स्वतन्त्रता , साविबौर्भकता, बौगोर्रक अखण्डता , याष्ट्रिम एकता, स्वाधीनता,
स्वार्बभान य साभाष्ट्जक सद्भावराई अऺुण्ण याख्दै याष्ट्रिम स्रोत –साधनहरुको सभधु ित
उऩमोग गनिसक्ने वातावयण कामभ

राख्न,
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१.३.२. याज्मरे सवै प्रकृततका खतया य जोखखभराई सम्फोधन गदि छ बन्त्ने कुयाको
षवश्वसनीमता स्थाषऩत गनि,

१.३.३ सुयऺा सॊमन्त्र य सॊयिनाराई आधतु नक प्रषवधध य उऩकयणरे सुसष्ट्ज्जत गयी सुदृढ तथा

सऺभ तुल्माॉउदै मस ऺेरभा कामियत सफैको सक्रक्रम सहबाधगता य मोगदानभा असिवृद्धद्ध
गयी सुयऺा ऺेरको प्रबावकारयता फिाउन,

१.३.४ याज्मद्वारा प्रततऩाहदत नीततहरुको कामािन्त्वमनराई तनदे र्शत गनि,
१.३.५ दे शका सवै वगि, ऺेर, सभुदाम य ऩऺफीि आन्त्तरयक सभझदायी तनभािण गनि,
१.३.६ याष्ट्रिम सयु ऺा य षवश्व शाष्ट्न्त्तका राधग ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम षवश्वास य सहमोग
असिवृद्धद्ध गनि,

१.३.७ नेऩारका सवै साॉस्कृततक , धार्भिक, बाषषक तथा बौगोर्रक सभुदामको फीिभा सह

–

अष्ट्स्तत्व, सहहरणुता य सद्भाव प्रबद्धधन गनि,

१.३.८ षवश्वभा बइयहे को प्रषवधध य सॊिायको तीब्र षवकासको उऩमोग गयी
ऺभता फिाउन तथा सॊिाय य भनोवैऻातनक प्रहायफाट दे शको यऺा गनि,
१.३.९ सम्बाषवत सुयऺा खतयारा

याष्ट्रिम सुयऺा

ई योक्न य ऩयाष्ट्जत गनि तथा एकरूऩता, सभन्त्वम य

योजनाबद्ध रूऩभा याज्मको सयु ऺा प्रणारीराई सॊिारन गनि,

१.३.१० शाष्ट्न्त्त य द्वन्द्व दव
ु ै सभमभा

याष्ट्रिम सुयऺा सॊमन्त्ररा ई ऺभताका साथ ऩरयिार्रत

हुनसक्ने अवस्था तनभािण गनि य मसभा सभग्र दे शको सभथिन यहने वातावयण र्सजिना
गनि, य

१.३.११ फदर्रॊदो अन्त्तयािष्ट्रिम, ऺेरीम तथा याष्ट्रिम सयु ऺा वातावयण , ब–ू याजनीततक अवस्था ,
िन
ु ौती तथा सॊबावनाराई सम्फोधन गयी भहत्वऩण
ू ि याष्ट्रिम हहतहरुको सॊयऺण, सम्बद्धधन
य प्रबद्धधन गदै याष्ट्रिम उद्देश्य य रक्ष्म हार्सर गनि ।
१.४ राष्ट्रिय सुरऺा नीति तनमाथणमा ध्यान दिनुऩने

सीमा र सन्िुऱन

१.४.१ सीमाहरू
१.४.१.१

दे शको बौगोर्रक अवष्ट्स्थतत

, फहुजातीम, फहुबाषषक, फहुधार्भिक एवॊ
फहुसाॉस्कृततक षवशेषतामुक्त जनसॊख्माको फनोट,

१.४.१.२ अन्त्तयािष्ट्रिम सष्ट्न्त्ध , भहासष्ट्न्त्ध य घोषणाऩरहरु प्रतत नेऩारको प्रततव द्धता य
ऩारना गनऩ
ुि ने याष्ट्रिम दातमत्व, य
१.४.१.३

साधन य स्रोतको उऩरव्धता ।
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१.४.२ सन्िुऱन
१.४.२.१ दे शको

समृद्धद्धका राधग प्राकृततक स्रोतहरुको उऩमोग य याष्ट्रिम हहत

सॊयऺणका फीिको सन्त्तुरन,

१.४.२.२ याज्मरे अवरम्फन गये को खर
ु ाऩन य गोऩनीमता फीिको सन्त्तुरन ,
१.४.२.३

स्वतन्त्रताको सॊयऺण य नागरयकरे ऩारना गनऩ
ुि ने कतिव्म फीिको
सन्त्तुरन,

१.४.२.४

याष्ट्रिम सयु ऺा नीतत कामािन्त्वमनका राधग आवश्मक साधन स्रोतको
सन्त्तर
ु न,

१.४.२.५

साविजतनक फहस य षवऻको ऩयाभशि फीिको सन्त्तुरन,

१.४.२.६

याष्ट्रिम अखण्डता य प्रादे र्शक एवॊ स्थानीम स्वामत्तता फीिको सन्त्तर
ु न,

१.४.२.७ याष्ट्रिम प्रततयऺा य आन्त्तरयक सुयऺा फीिको सभन्त्वम य सन्त्तुरन , य
१.४.२.८

याष्ट्रिम सुयऺा सॊमन्त्र य सभमानुकूर सुदृढीकरणको सन्त्तुरन ।

१.५ राष्ट्रिय सुरऺा नीतिऱाई मागथिशथन गने आधारहरु
१.५.१ नेऩारको स्वतन्त्रता, साविबौर्भकता, बौगोर्रक अखण्डता , याष्ट्रिम एकता, स्वाधीनता,
स्वार्बभान तथा नेऩारीको हकहहतको यऺा , सीभानाको सुयऺा , आधथिक सभुन्त्नतत य
समृद्धद्ध,

१.५.२ सॊघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्र, नेऩरको सुदृहिकयण,
१.५.३ नेऩार य नेऩारीको यऺा,
१.५.४ हदगो शाष्ट्न्त्त, याजनीततक स्थातमत्व य षवकास,
१.५.५ नेऩारको सॊषवधानभा उल्रेखखत याज्मका तनदे शक ससद्धान्त य भूरनीततरे आत्भसात
गये का भाधथ प्रकयण नॊ. १.५.१ दे खख १.५.४ भा उल्रेखखत षवषम रगामत
तनम्नर्रखखत षवषमहरू:
१.५.५.१

सभानता, स्वतन्त्र ता,
प्रत्माबूतत,

१.५.५.२ शासन

रोककल्माणकायी य न्त्मामऩण
ू ि व्मवस्था

व्मवस्थाभा जनताको सभानुऩाततक सभावेशी सहबाधगता

को
को

प्रत्माबूतत,

१.५.५.३ साभाष्ट्जक न्त्माम

तथा साधन य सेवाको न्त्मामोधित षवतयण

व्मवस्था,
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को

१.५.५.४

हदगो य

समृद्ध याष्ट्रिम अथितन्त्रको षवकास (साविजतनक

सहकायी ऺेरको सहबाधगताभा आधारयत

, तनजी य

आत्भतनबिय, स्वतन्त्र य

उन्त्नततशीर सभाजवाद उन्त्भख
ू अथितन्त्रको षवकास),

१.५.५.५ सवाांगीण भानवीम सुयऺा,

साभाष्ट्जक सद्भाव ,

साभञ्जस्मताको प्राप्ती,

सहहरणुता य

१.५.५.६ याष्ट्रिम सयु ऺा प्रणारीको षवकास तथा प्रबावकायी एवॊ गततशीर सयु ऺा
व्मवस्थाऩन,

१.५.५.७ सुयऺा तनकामराई सफर, सुदृढ, व्मावसातमक, सभावेशी य उत्तयदामी फनाउने,
१.५.५.८ यारिको सेवाभा तत्ऩय य सऺभ नागरयक तनभािण,
१.५.५.९ ऩूवि यारिसेवकहरूको ऻान, सीऩ य अनुबवराई याष्ट्रिम हहतभा ऩरयिारन,
१.५.५.१० सॊघ य प्रदे श फीि सुभधयु य सहमोगात्भक सम्फन्त्ध षवस्ताय,
१.५.५.११ प्राकृततक स्रोतहरूको याष्ट्रिम हहत अनुकूर उऩमोग,
१.५.५.१२ प्राकृततक प्रकोऩ जोखखभ न्त्मूतनकयण,
१.५.५.१३ दे शको ऺभता य आवश्मकता अनुरूऩ जनसॊख्मा व्मवस्थाऩन,
१.५.५.१४ सॊमुक्त या रिसॊघको वडाऩर , ऩञ्िशीरका

ससद्धान्त य असॊरग्नता को

भान्त्मताभा आधारयत ऩययारि नीततको सञ्िारन,

१.५.६

कानन
ू ी शासन, ऩायदशॉता य जवापदे हहताको सतु नष्ट्श्ितता,

१.५.७

भानव अधधकायको ऩारना, सॊयऺण य सम्फद्धधन,

१.५.८ याष्ट्रिम ऩहहिान, स्वार्बभान य गौयवको प्रफद्धधन,
१.५.९ याष्ट्रिम स्वाथि य अतत भहत्वऩूणि याष्ट्रिम हहतको सॊयऺण य सम्बद्धधन ।
१.६ राष्ट्रिय दहि, सरोकार र सरु ऺाका विषयहरु
१.६.१ विशशरट राष्ट्रिय दहिका विषयहरु
१.६.१.१ नेऩारको

स्वतन्त्रता, साविबौर्भकता, बौगोर्रक अखण्डता , याष्ट्रिम एकता,

स्वाधीनता, स्वार्बभानको यऺा य जनताको सुयऺाको प्रत्माबूतत,
१.६.१.२ सॊघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्रको सॊयऺण य सम्बद्धधन,
१.६.१.३ याष्ट्रिम एकता, साभाष्ट्जक सद्भाव य धार्भिक सहहरणुताको अर्बवlृ 4,
१.६.१.४ याष्ट्रिम ऩहहिान तथा अष्ट्स्तत्वको यऺा,
१.६.१.५ भौर्रक भानव अधधकाय य जनताको स्वतन्त्रताको यऺा,
१.६.१.६ हदगो शाष्ट्न्त्त सुयऺा य याजनीततक स्थातमत्व कामभ,
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१.६.१.७ वातावयण य जरवामु सॊयऺण,
१.६.१.८ जरस्रोत रगामतका प्राकृततक स्रोत य सम्ऩदाको सॊयऺण तथा याष्ट्रिम हहतभा
उऩमोग,

१.६.१.९ अन्त्तयािष्ट्रिम य ऺेरीम सुयऺाभा योगदानद्वारा षवश्वशाष्ट्न्त्तको प्रवद्धधन,
१.६.१.१० नेऩारी बूर्भ कुनैऩतन र्भरयारि
ष्ट्स्थततको तनभािण,

द्धवरुद्ध प्रमोग हुन नहदने षवश्वसनीम

१.६.१.११ कानन
ू ी शासनको सॊयऺण ,
१.६.१.१२ सॊमुक्त यारि सॊघको वडाऩर य ऩञ्िशीरका

ससद्धान्तमा आधारयत ऩय यारि

नीततको सञ्िारन,

१.६.२ रणनीतिक दहि सरोकारका विषयहरु
१.६.२.१ षवर्शरट सयोकायका षवषमहरुको यऺाका राधग उऩमुक्त यणनीतत य
कामिनीततको अवरम्वन,

१.६.२.२ साभाष्ट्जक षवकास , समृद्धद्ध, सद्भाव य साभञ्जस्मता
सभाजको तनभािण,

तथा सहहरणु नागरयक

१.६.२.३ याष्ट्रिम ऺभता असिवृद्धद्ध,
१.६.२.४ नागरयकको जीवनस्तयभा असिवृद्धद्ध,
१.६.२.५ सुशासन य साविजतनक प्रशासनको प्रबावकारयताभा असिवृद्धद्ध,
१.६.२.६ प्रदे श य स्थानीम तनकाम तहभा यहे को आधथिक य साभाष्ट्जक असन्त्तुरनको
न्त्मूनीकयण,

१.६.२.७ षवऻान य प्रषवधधको षवकास य प्रमोग,
१.६.२.८ आधथिक समृद्धद्धको राधग उऩमक्
ु त सयु ऺा प्रणारीको षवकास,
१.६.२.९ सॊगहित अऩयाध य अवैध आप्रवासनको तनमन्त्रण,
१.६.२.१० प्राकृततक षवऩद् एवॊ औद्योसगक दघ
ि नाको योकथाभ एवॊ न्त्मूनीकयण,
ु ट
१.६.२.११ गैयकानूनी गततषवधधको तनयोध य आधायको अन्त्त्म,
१.६.२.१२ आतङ्कवाद य षवखण्डनफादको तनयोध य तनमन्त्रण,
१.६.२.१३ अवैध हातहततमाय य षवरपोटक ऩदाथिको प्रमोगभा तनमन्त्रण, य
१.६.२.१४ अन्त्तयािष्ट्रिम तथा ऺेरीम सहमोगको असिवृद्धद्ध ।
१.७ राष्ट्रिय सुरऺामा

प्रभाि ऩाने ित्िहरु

१.७.१ बौगोर्रक अवष्ट्स्थतत य खल्
ु रा सीभाना
१.७.२ याज्म प्रणारीभा रुऩान्त्तयण

,
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,

१.७.३ याजनीततक अष्ट्स्थयता ,
१.७.४ धार्भिक, बौगोर्रक तथा जातीम षवषमहरु,
१.७.५ आधथिक षवकास य अनश
ु ासनको स्तय,
१.७.६ तत्कारीन, अल्ऩकारीन, दीघिकारीन तथा स्थामी प्रकृततका याष्ट्रिम हहतका
षवषमहरु,

१.७.७ षवखण्डनवादी वा ऩथ
ू को गततषवधध य
ृ कतावादी सभह

सक्रक्रमता,

१.७.८ तछभेकी तथा अन्त्म यारिहरुको सयोकाय य िासो ,
१.७.९ याष्ट्रिम, ऺेरीम, स्थानीम स्तयका आन्त्तरयक सयु ऺा सम्फन्त्धी षवषमहरु,
१.७.१० षवऻान प्रषवधध य आधतु नक उऩकयणको दरु
ु ऩमोग, य
१.७.११ षवश्वव्माऩी, ऺेरीम तथा उऩऺेरीम य सुयऺा सम्फन्त्धी षवषमहरु ।
१.८ राष्ट्रिय सुरऺाऱाई सुतनष्ट्श्चि गने स्रोि िर्ा उऩायहरु
१.८.१ राष्ट्रिय सुरऺाऱाई सुतनष्ट्श्चि गने स्रोि
१.८.१.१ नेऩारी जनता तथा ततनको सॊगहित शक्ति,
१.८.१.२ नेऩार याज्मको सुयऺा सॊमन्त्र य शासकीम सॊयिना,

१.८.१.३ याष्ट्रिम आवश्मकता अनुरूऩ उऩमोग बएका नेऩारका प्राकृततक स्रोतहरु,
१.८.१.४ प्रवासी नेऩारीहरूरे याष्ट्रिम हहतभा गने मोगदान, य
१.८.१.५ नेऩारको हहतभा ऩरयिार्रत वैदेर्शक सहमोग ।
१.८.२ राष्ट्रिय सुरऺाऱाई सुतनष्ट्श्चि गने उऩायहरु
१.८.२.१ नेऩारको सॊषवधानको प्रबावकायी कामािन्त्वमन य ऩारना,
१.८.२.२ याष्ट्रिम साधन स्रोतको सभधु ित उऩमोग य ऩरयिारन
१.८.२.३ सुयऺा तनकामहरुको व्मावसामीकयण य आधतु नकीकयण,
१.८.२.४ याजनीततक, आधथिक, साभाष्ट्जक, कूटनीततक, न्त्मातमक, सञ्िाय तथा सैतनक /
सुयऺा उऩामको अवरम्वनद्वारा शाष्ट्न्त्तसुयऺाको प्रत्माबूतत,

१.८.२.५ नागरयक कतिव्मको फोध य ऩरयऩारना,
१.८.२.६ षवश्वसनीम सूिनाको सही भूल्माङ्कन य तनरुऩणको आधायभा ष्ट्स्थततको
ऩूवि जानकायी तथा प्रततकायात्भक उऩाम
षवकास,

१.८.२.७ सुदृढ मातामात प्रणारीको षवकास,
१.८.२.८ सीभा सयु ऺा य व्मवस्थाऩन, य
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अवरम्वन गनिसक्ने प्रणारीको

१.८.२.९ कुटनीततक सम्फन्त्धको प्रबावकायी सॊिारन
सम्फन्त्ध य सहमोग

द्वारा द्वद्वपऺीय य फहुऩऺीम

बृद्धद्ध गदै अन्त्तयािष्ट्रिम सभथिन य सहमोगको

अर्बबृद्धद्ध ।
१.९ राष्ट्रिय सुरऺा मा खिरा र चन
ु ौिीहरु
१.९.१ राजनीतिक चन
ु ौिी र खिरा
१.९.१.१ शासकीम स्वरूऩ रूऩान्त्तयण य सॊक्रभणकार
१.९.१.२ याजनीततक अष्ट्स्थयता य षवबाजन
१.९.१.३ ध्रबु फकयण
१.९.१.४ गैयसॊवैधातनक गततषवधध, य
१.९.१.५ अवाष्ट्ञ्छत वाह्म प्रबाव ।
१.९.२

कानून व्यिस्र्ा सम्बद्ध चन
ु ौिी र खिरा
१.९.२.१ अऩयाधको याजनीततकयण य याजनीततको अऩयाधीकयण गने
प्रवष्ट्ृ त्त,
१.९.२.२ कानूनको शासन य सॉस्कृततको षवकासभा अवयोध,
१.९.२.३ कानन
ू उल्रॊघन गने प्रफष्ट्ृ त्त य दण्डहीनता,
१.९.२.४ अऩयाधभा आधतु नक प्रषवधधको दरु
ु ऩमोग,
१.९.२.५ हहॊसा य सशस्र अऩयाधभा वृद्धद्ध,
१.९.२.६ सॊगहित अऩयाधभा वृद्धद्ध,
१.९.२.७ रागू ऩदाथिको अवैध ओसाय ऩसाय,
१.९.२.८ हततमाय य षवरपोटक ऩदाथिको अवैध ऩैिायी,
१.९.२.९ सभद
ु ामभा फढ्दो हहॊसा,
१.९.२.१० रुटऩाट, अऩहयण, सपेदऩोश अऩयाध य साइवय अऩयाध,
१.९.२.११ भ्ररटािाय,
१.९.२.१२ भानव वेिषवखन, य
१.९.२.१३ सॊकीणि साम्प्रदातमकता य ऺेरीमता ।

१.९.३ सामाष्ट्जक–आर्र्थक चन
ु ौिी र खिरा
१.९.३.१ कभजोय अथतिन्त्र य ऩयतनबियता,
१.९.३.२ अर्शऺा, फढ्दो वेयोजगायी य गयीवी,
१.९.३.३ स्वदे शी उत्ऩादनको न्त्मूनता,
१.९.३.४ आधथिक असभानता,
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१.९.३.५ जनसॊख्मा वृद्धद्ध तथा अव्मवष्ट्स्थत फसाई सयाई,
१.९.३.६ याष्ट्रिम स्रोत य साधनको फाॉडपाॉड तथा उऩबोग

य उऩमोगभा

याष्ट्रिम हहतप्रततको उदार्सनता,
१.९.३.७ आधथिक अऩयाध य याज
षवकृततको प्रबाव,

स्व िह
ु ावट , फाह्म आधथिक सॊकट य

१.९.३.८ रगानीभा प्रततकूर प्रबाव ऩाने असुयक्षऺत वातावयण,
१.९.३.९ औद्योसगक अशाष्ट्न्त्त,
१.९.३.१० नागरयक अधधकायको दरु
ु ऩमोग,
१.९.३.११ षवर्बन्त्न वगि , ऺेर, जातत य सभुदामफीिको

द्वन्द्व य साभाष्ट्जक

सद्भावभा प्रततकूर असय ऩाने द्धियाकऱाप,

१.९.३.१२ साभाष्ट्जक य नैततक भूल्मप्रततको उदार्सनता,
१.९.३.१३ षवऩन्त्न सभुदाम य ऺेरको राधग

आवश्मक सहमोग य स्रोतको

न्त्मूनता,

१.९.३.१४ एि.आई.बी.एड्स, भहाभायी य अन्त्म सॊक्राभक योगहरुको बृद्धद्ध,
१.९.३.१५ सॊकीणि जातीम य ऺेरीम प्रवष्ट्ृ त्त य द्धियाकऱाप, य
१.९.३.१६ धार्भिक अततवादको प्रबाव ।
१.९.४ विऩद् र प्राकृतिक स्रोिको ऺति सम्बद्ध चन
ु ौति र खिरा
१.९.४.१ अव्मवष्ट्स्थत फसोफास, फन षवनाश, प्रदष
ि
ू ण जस्ता भानव र्सष्ट्जत
सभस्माफाट उत्ऩन्त्न षवऩद्,

१.९.४.२ बूकम्ऩ, बूऺम, फािी, ऩैह्रो य डुवान जस्ता प्राकृततक षवऩद्,
१.९.४.३ प्राकृततक स्रोतको अव्मवष्ट्स्थत य अतनमर्भत दोहन,
१.९.४.४ जरवामु य ऩमािवयणीम ह्रास, य
१.९.४.५ यासामतनक, षवक्रकयण य प्रषवधधजन्त्म षवऩद् ।
१.९.५ अतििािका कारण उत्ऩन्न हुने चन
ु ौिी र खिरा
१.९.५.१ अयाजकता, असुयऺा, आतॊक य अन्त्मोरको कायण सभाजभा सष्ट्ृ जत
राश,

१.९.५.२ अवैध हातहततमाय , बफरपोटक ऩदाथि य रागू ऩदाथिको ओसाय
ऩसायभा आतङ्कवादीको सम्बाषवत सॊरग्नता,
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१.९.५.३ ऩमिटन , रगानी य वैदेर्शक भुद्रा आजिनका ऺेरभा अवाष्ट्ञ्छत य
गैयकानन
ू ी द्धियाकऱाप,

१.९.५.४ वाह्म घुसऩैि य िरखेर ,
१.९.५.५ अन्त्तयदे शीम य अन्त्तयसीभा अऩयाध ,
१.९.५.६

षवर्बन्त्न प्रकायका अततवाद य त्मसफाट उत्ऩन्त्न अयाजकता, य

१.९.५.७

भद्र
ु ा अऩिरन य तस्कयी जस्ता

द्धियाकऱापभा अततवादीहरूको

सॊरग्नता ।
१.९.६ बाह्य चन
ु ौति र खिरा

१.९.६.१ खर
ु ा अन्त्तयािष्ट्रिम सीभाना,
१.९.६.२ सीभा अततक्रभण
१.९.६.३ ईन्त्धन य उजाि सॊकट ,
१.९.६.४ ऺेरीम सुयऺा वातावयण ,
१.९.६.५ प्रसतद्वन्द्वात्मक/प्रततस्ऩधाित्भक अन्त्तयािष्ट्रिम सुयऺा वातावयण

(याष्ट्रिम हहतहरुको सभामोजन, हहत वा स्वाथिहरुफीिको अन्त्तयसॊघषि
य साभरयक प्रततस्ऩधाि) ,

१.९.६.६ याजनीततक अष्ट्स्थयता, य
१.९.६.७ फाह्म हस्तऺेऩ ।
१.९.७

चन
ु ौिी र खिराको सामनाका ऱार्ग सुदृढ र ऺमिायक्
ु ि राज्य संयन्र
उऩमक्
ुि त िन
ु ौती य खतयाराई सम्फोधन गने गयी याज्मका सॊमन्त्रको ऺभता
असिवृद्धद्ध गने । मस अन्त्तगित तनम्नर्रखखत कामिहरु ऩछि न ् -

१.९.७.१ सॊषवधान य कानन
ू को प्रबावकायी कामािन्त्वमन य मसका राधग
याज्मका सम्वष्ट्न्त्धत अॊग य तनकामहरुको सुदृढीकरण,

१.९.७.२ षवदे शीहरुको नेऩारर्बर प्रवेश य वहहगिभन तनमभन,
१.९.७.३

नेऩारको हवाई य स्थर ऺेरको सुयऺा

तनमभन,

सुदृढीकरण, अनुगभन य

१.९.७.४ सुशासन य प्रबावकायी प्रशासन प्रणारीको षवकास,
१.९.७.५ अऩयाध योकथाभ य तनमन्त्रण,
१.९.७.६ भ्ररटािाय तनमन्त्रण,
१.९.७.७ सॊगहित अऩयाध सञ्जारको तनयोध य तनमन्त्रण,
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१.९.७.८

सूिनाभा ऩहुॉि , सूिना सॊकरन , षवश्रेषण य उऩमोगभा
प्रबावकारयता,

१.९.७.९ षवऩद्जन्त्म जोखखभको सम्फोधन य षवऩद् व्मवस्थाऩन,
१.९.७.१०

सुदृढ य स्वस्थ अथितन्त्रको तनभािण, य
१.९.७.११ सफै प्रकायका अऩयाध द्धवरुद्ध जझ्
ु ने साभर्थमिको षवकास ।

भाधथ उल्रेखखत कुयाहरूको आधायभा याष्ट्रिम सुयऺा नीततका
यणनीतत य कामिनीतत तनधाियण गरयएकोछ ।
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उद्देश्य, रक्ष्म, प्राथर्भकता,

भाग–२
राष्ट्रिय सरु ऺा नीति
२.१ राष्ट्रिय सुरऺा नीतिको

बह
ृ त्तर सोच र ऩररकल्ऩना

स्वतन्त्र, साविबौर्भकता, स्वाधीन, अखण्ड, स्वार्बभानी, सफर, समृद्ध, शान्त्त, आत्भतनबिय य
सुयक्षऺत सॊघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्र नेऩार
२.२ राष्ट्रिय सुरऺा नीतिका मूऱभूि

।

उद्देश्यहरु

२.२.१ नेऩारको स्वतन्त्रता , साविबौर्भकता, स्वाधीनता, बौगोर्रक अखण्डता, याष्ट्रिम एकता,
स्वार्बभान, हहत य स्वाथिको यऺा गने,
२.२.२ नेऩारी जनता , नेऩारको सीभा, बर्ू भ, जर, अथितन्त्र, प्राकृततक य साॉस्कृततक सम्ऩदा
य ऩमािवयणको सयु ऺा गने,

२.२.३ भानव अधधकायको सॊयऺण य
२.२.४ सॊमक्
ु त यारि सॊघको वडाऩर

सॊफधिन गने,
, असॊरग्नता य ऩञ्िशीरका

ससद्धान्तका आधायभा

स्वतन्त्र ऩययारि नीतत सञ्िारन गदै नेऩारको हहतभा फाह्म सम्वन्त्धको षवकास
गने एवॊ षवश्व शाष्ट्न्त्त स्थाऩनाभा मोगदान गने,

२.२.५ नेऩारी जनताको सवोत्तभ हहत अनुकुर आधथिक

समृद्धद्ध, बौततक सुयऺा तथा

सवािङ्धगण षवकासका राधग याष्ट्रिम सुयऺा प्रणारीको षवकास य सुयक्षऺत
वातावयणको प्रत्माबूतत हदने य नेऩारराई सभद्ध
ृ य सभुन्त्नत फनाउने ।

२.२.६ अन्त्तयािष्ट्रिम सष्ट्न्त्ध य सम्झौताहरुको याष्ट्रिमहहत अनुकुर सभुधित प्रमोग गने ।

२.३ राष्ट्रिय सुरऺा नीतिको मूऱ ऱक्ष्य
भाधथ प्रकयण २.२ भा उल्रेखखत उद्देश्य प्राष्ट्प्त तथा नेऩारका याष्ट्रिम हहतहरुको सॊयऺण य
सम्बद्धधन गदै याज्म द्धवरुद्ध आउने सम्ऩण
ू ि आन्त्तरयक तथा वाह्म िन
ु ौतीहरुको साभना गनि

राष्ट्रशक्तिका सफै स्रोत य सॊमन्त्रहरुराई सभन्त्वमात्भक रुऩफाट ऩरयिारन गयी शाष्ट्न्त्तऩण
ू ि ,
सयु क्षऺत य सष्ट्ु स्थय वातावयणभा सॊषवधान
स्वार्बभानऩव
ि उऩबोग गनिसक्ने
ू क

द्वारा प्रत्माबत
ू अवसय य स्वतन्त्रताको

एवॊ याष्ट्रिम सं मद्धृ द्ध हाससऱ गने वातावयणको तनभािण

गनुि याष्ट्रिम सयु ऺा नीततको भर
ू रक्ष्म

हो ।
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२.४. राष्ट्रिय सुरऺा नीतिका प्रार्शमकिाहरु
२.४.१. नेऩाऱको राष्ट्रियिा र दहिको सुरऺा
नेऩारको स्वतन्त्रता, साविबौर्भकता, बौगोर्रक अखण्डता, याष्ट्रिम एकता, स्वाधीनता
य स्वार्बभान को यऺा तथा याष्ट्रिम सीभाको सयु ऺाराई सतु नष्ट्श्ित गदै नेऩारको
याष्ट्रिमता य हहतको सयु ऺा गने ।
२.४.२ जनिाको सुरऺा
जनताको ष्ट्जउ , धनको सयु ऺा , स्वास्र्थम तथा ततनका बावी ऩस्
ु ताको ऩरयऩोषण

,

सॊयऺण य समृद्धद्धको अवस्था सतु नष्ट्श्ित गने ।
२.४.३ नागररक हक िर्ा स्ििन्रिाको सुरऺा

दे शको प्रत्मेक नागरयकरे शायीरयक तथा भानर्सक ऺभता प्रमोग गये य आ

फ्नो,

सभाजको य भुरुकको हहतका राधग तथा भानव अधधकाय सम्फन्त्धी अन्त्तयािष्ट्रिम
दातमत्व तनवािह गनि सभेत सऺभ हुने गयी स्वतन्त्रताऩूवक
ि भौर्रक अधधकायको
प्रमोग य कतिव्मको ऩारना गनिसक्ने वातावयण सुतनष्ट्श्ित गने ।
२.४.४ आर्र्थक सुरऺा
नागरयकको आधायबूत आवश्मकता ऩरयऩूतति तथा आधथिक स्वतन्त्रताको यऺा गदै
दे शको आधथिक अवस्थाराई क्रर्भक रुऩभा प्रगतततपि उन्त्भुख गयाई स्रोतहरुको
सभुधित य हदगो ऩरयिारन द्वारा उच्ि आधथिक
न्त्मामोधित षवतयणराई सुतनष्ट्श्ित गने ।

बृद्धद्धदय य आधथिक उऩरष्ट्ब्धको

२.४.५ राज्य व्यिस्र्ाको सरु ऺा
नेऩार याज्मको द्धियाकऱाप तथा मसको साभाष्ट्जक–आधथिक सॊयिना तथा सॊषवधान
प्रदत्त भौर्रक हक, भानव अधधकाय तथा स्वतन्त्रताराई सुतनष्ट्श्ित गने ।

२.४.६ विऻान, प्रविर्ध र सूचनाको सुरऺा
दे शको वैऻातनक सम्बाव्मता तथा

वौद्धद्धक प्रततस्ऩधाित्भक ऺभताराई फिाउन

प्रषवधध, सूिना तथा अनुसन्त्धानको उऩमोग गने वातावयण सुतनष्ट्श्ित गने । दे शको

आन्त्तरयक य वाह्म ऩरयष्ट्स्थततफाये वस्तुऩयक रुऩभा जानकायी प्राप्त गनि , षवश्रेषण
गनि, तनणिम प्रक्रक्रमा प्रबावकायी फनाउन य सूिनाभा सहज प्रबावकायी ऩहुॉि
सुतनष्ट्श्ित गने ।

२.४.७ संस्कृति िर्ा जीिनऩद्धतिको सुरऺा
नेऩार यारि तथा याज्मको अष्ट्स्तत्व , स्वतन्त्र तनणिम तथा षवकास , याष्ट्रिम बाषा
तथा यारिबाषा , इततहास, सॊस्कृतत, िारिरन तथा यीततरयवाजको सॊयऺणराई
सुतनष्ट्श्ित गने ।
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२.४.८ राष्ट्रिय स्रोि िर्ा ऩयाथिरणीय सुरऺा
ऩमािवयणीम तथा जरवामु ऩरयवतिनको अनुकुरन य प्राकृततक स्रोतको उधित प्रमोग
तथा सॊयऺण गयी भानव ऩरयवेश तथा अथितन्त्रभा नकायात्भक असय ऩनि नहदने
अवस्था सुतनष्ट्श्ित गने ।
२.५ नीतिहरु
याष्ट्रिम सुयऺा नीततका भूरबूत

उद्देश्यहरु य रक्ष्म

प्राष्ट्प्तका तनर्भत्त दे हामका नीततहरु

अवरम्वन गरयनेछन ् :

२.५.१ सॊघीम याज्म व्मवस्थाको भाध्मभफाट प्रादे र्शक तथा स्थानीम तहसम्भ

शक्तिको

षवकेन्त्द्रीकयण गने,
२.५.२ नेऩारको साभरयक ऺभता वृद्धद्ध गने र याष्ट्रिम सम्ऩष्ट्त्तको सुयऺा गने,
२.५.३ शाष्ट्न्त्त सुयऺाको प्रत्माबूतत गदै न्त्मामभा सयर य शीघ्र ऩहुॉि स्थाषऩत गने,
२.५.४ याष्ट्रिम सद्भाव य सहहरणुता असिवृद्धद्ध गने,
२.५.५ सुदृढ अथितन्त्रको षवकास य रगानीकतािको षवश्वास असिवृद्धद्ध गने,
२.५.६ कुनै ऩतन प्रकायको हहॊसात्भक तथा सशस्र गततषवधध य आतॊकवादराई तनस्तेज गने,
२.५.७ ऩथ
ृ कतावादको वीजायोऩण हुन नहदने,
२.५.८ रागू ऩदाथि ओसायऩसाय , सॊगहित अऩयाध, भानव वेिषवखन तथा अवैध आप्रवासनराई
तनमन्त्रण गने,

२.५.९ याष्ट्रिम सम्ऩदा य प्राकृततक स्रोतहरुको सॊयऺण गदै याष्ट्रिम हहतभा उऩमोग गने,
२.५.१० गरयवी न्त्मन
ू ीकयणका उऩामहरुको अवरम्वनभा टे वा पुयाधटउने,
२.५.११ भ्ररटािाय तनमन्त्रण य सुशासनको प्रत्माबूततका राधग जवापदे हीता असिवृद्धद्ध गने,
२.५.१२ अवैध हातहततमाय तनमन्त्रण गने,
२.५.१३ धार्भिक, साॉस्कृततक, बाषषक, जातीम य साम्प्रदातमक सद्भाव कामभ
वातावयण तनभािण गदै याष्ट्रिम ऩहहिानराई फर्रमो वनाउने,

राख्न

उऩमुक्त

२.५.१४ कानूनी शासन य कानून कामािन्त्वमनराई सुदृढ गने,
२.५.१५ सयु ऺा व्मवस्थाऩनभा जनताको साझेदायी असिवृद्धद्ध गने,
२.५.१६ षवऩद् व्मवस्थाऩन कामिराई सभन्त्वमात्भक रुऩभा प्रबावकायी य सुदृढ फनाउने,
२.५.१७ याष्ट्रिम सयु ऺा सॊस्कायको षवकास गने,
२.५.१८ साभाष्ट्जक ऩद्धतत य याज्म व्मवस्थाको यऺा गने,
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२.५.१९ नागरयक हक तथा स्वतन्त्रताको यऺा गने,
२.५.२० उद्योग व्मवसामको सुयऺाभा टे वा पुयाधरउने,
२.५.२१ षवऻान तथा प्रषवधधको यऺा य षवकास गने,
२.५.२२ याष्ट्रिम सुयऺा नीततको अवधायणा अनुसाय फैदेर्शक भार्भरा सम्फन्त्धी कामिहरु गने ,
२.५.२३ अन्त्तयािष्ट्रिम कानन
ू , प्रोटोकर, सष्ट्न्त्धसम्झौता य कानन
ू ी प्रावधानहरुका भाध्मभफाट
याष्ट्रिम हहत य स्वाथिको सॊयऺण य सम्बद्धधन गने, य

२.५.२४ षवश्वशाष्ट्न्त्त कामभ

राख्ने

प्रमासका राधग साझेदायीभा असिवृद्धद्ध गने ।

२.६ मूऱ रणनीति
याष्ट्रिम सुयऺा नीततको कामािन्त्वमनका राधग दे हामका यणनीतत अवरम्वन गरयनेछ :
२.६.१ याष्ट्रिम सुयऺा को षवषम राई हये क नागरयकको सयोकायको षवषम फनाउ
नीततको कामािन्त्वमनसॊग सम्फष्ट्न्त्धत सवै ऺेरको प्रबावकायीता य

दै सुयऺा

ऺभताभा असिवृद्धद्ध

गने,
२.६.२ अव्मवस्था, असयु ऺा, भ्ररटािाय तथा अऩयाधधक कामिप्रतत असहभतत य षवयोधको
सॊस्कृतत षवकास गने,

२.६.३ याज्मको सुयऺा नीततको कामािन्त्वमनभा स्थानीम , ऺेरीम य अन्त्तयािष्ट्रिम सहमोग य
साझेदायी प्राप्त गने प्रकृमा षवकास गने,

२.६.४ सयु ऺा नीततको कामािन्त्वमनभा सॊघ , प्रदे श य स्थानीम तहवीि सभ
ु धयु सम्फन्त्ध कामभ

याख्दै सयु ऺा तनकामको सॊयिना, सॊमन्त्र य आन्त्तरयक प्रशासतनक प्रणारीभा ऩरयवतिन ,
ऩरयभाजिन गयी सॊगिनात्भक ऺभताको अर्बबृद्धद्ध गने,

२.६.५ हदगो शाष्ट्न्त्त

य स्थातमत्वका राधग

अवधायणा अनुरुऩ

'ऩहहरे

आन्त्तरयक , त्मसऩतछ वाह्म ' बन्त्ने

दे शको सवोऩयी हहतराई केन्त्द्रषवन्त्दभ
ु ा याखी भुरुक र्बरका

द्धियाकऱापराई प्राथर्भकताभा याखेय अध्ममन य षवश्रेषण गयी तनम्नर्रखखत कामि
गने:
२.६.५.१ खतया य जोखखभ फिाउन सक्ने सॊवेदनशीर ऩऺ

/ऺेरराई षवशेष रुऩभा

ध्मान हददै गहन षवश्रेषणका आधायभा खतया य जोखखभ न्त्मून गने,
२.६.५.२ षवश्वसनीम य बयऩदो सयु ऺा ऺभताको तनभािणका राधग M
२.६.५.२.१ खतया य जोखखभ भूल्माङ्कनका आधायभा सुयऺा तनकामको
सॊगिनात्भक ऺभता तनभािण गने,

२.६.५.२.२ जनशष्ट्क्त षवकासराई प्राथर्भकता हदई याज्म सॊिारनका
सॊमन्त्रको ऺभता असिवृद्धद्ध गने ।
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२.६.५.३ कामािन्त्वमन ऺभता विाई दे हामका ऺेरको षवकास गनि जोड हदने:
२.६.५.३.१

याष्ट्रिम सहभतत तनभािण गने,

२.६.५.३.२

ऩेशागत षवर्शरटताभा असिवृद्धद्ध गने, य

२.६.५.३.३ कामािन्त्वमनभा सयोकायवाराहरुराई ष्ट्जम्भेवायी हदई सॊरग्न
गयाउने य सभन्त्वम स्थाषऩत गने ।
२.६.५.४ हहॊसा य आतङ्कवाद तनयोध

तथा तनमन्त्रणको कामिराई फहुऩऺीम
सयोकायको षवषम फनाई साभहू हक क्रक्रमाशीरता फिाउने,

२.६.५.५ आभसॊहायकायी हततमायको प्रमोगफाट उत्ऩन्त्न हुने खतयाराई योक्ने,
२.६.५.६ बावी िन
ु ौती य अवसय वहन गनिसक्ने गयी सुयऺा सॊमन्त्रराई रुऩान्त्तयण
गने य त्मसका राधग सुयऺाकभॉको ऺभता असिवृद्धद्ध गने, य

२.६.५.७ ऺेरीम , वगॉम, जातीम द्वन्त्द्व य सॊघषिराई तनस्तेज ऩाने य मसका राधग
आवश्मक जनभत तमाय ऩाने ।
२.६.६ शाष्ट्न्िको शसजथना गने
२.६.६.१ याष्ट्रिम श्रोत -साधन रगामतका सफै सम्बावनाहरुको उऩमोग गदै
आधथिक वृद्धद्धको वातावयण र्सजिना गने,
२.६.६.२

वह
ृ त्

रोकताष्ट्न्त्रक सॊयिना य सॊस्कृततको षवकास गने,

२.६.६.३ सफै सयोकायवाराहरुसॉग सहकामि , सहमोग, सहभतत य सभन्त्वम स्थाषऩत गने ,
य

२.६.६.४ द्वन्द्वका कायण उत्ऩन्त्न हुनसक्ने हहॊसात्भक गततषवधधको ऩूवािनुभान गयी
त्मसको तनयोधका राधग आवश्मक उऩाम अवरम्फन गने ।
२.६.७ दिगो शाष्ट्न्ि स्र्ाऩनामा जनिाको स्िाशमत्ि स्र्ावऩि गने
२.६.७.१ सुयऺा व्मवस्थाऩन
प्राप्त गने,

तथा षवस्तायभा जनता य सभुदामको सक्रक्रम सभथिन

२.६.७.२ भानवीम प्रततरिा य स्वार्बभान असिवृद्धद्धका राधग कामिक्रभ सञ्िारन गने, य
२.६.७.३ शाष्ट्न्त्तराई सॊस्थागत रुऩभा षवस्ताय गने अर्बमानभा जनताको सहबाधगता
बृद्धद्ध गदै जाने ।
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२.६.८ आर्र्थक समवृ ि र राजनीतिक स्र्ातयत्िको शसजथना गने
२.६.८.१ दे शको सभग्र आधथिक षवकास य सभषृ िका राधग याष्ट्रिम प्राकृततक स्रोतहरूको
अधधकतभ उऩमोग गने,

२.६.८.२ याष्ट्रिम षवकासभा जनशष्ट्क्तको अत्माधधक उऩमोग य ऩरयिारन गने, य
२.६.८.३ नेऩारको सॊषवधानराई प्रबावकायी रूऩभा कामािन्त्वमन गदै दे शभा याजनीततक
स्थातमत्व कामभ गने ।
२.७ राष्ट्रिय सरु ऺा नीतिका रणनीतिक ऱक्ष्यहरु
याष्ट्रिम सुयऺा नीततको उद्देश्य, भूरबूत रक्ष्म य नीततको कामािन्त्वमनका राधग प्रकयण २.५
भा उष्ट्ल्रखखत नीततका अधीनभा यही अवरम्वन गरयने यणनीततक रक्ष्म दे हाम फभोष्ट्जभ
छ :
२.७.१ नेऩारी जनता य नेऩारको स्वाधीनता य साविबौर्भ

कता एवॊ याष्ट्रिम अखण्डताको

यऺा गदै समृद्ध नेऩारको तनभािण गनें,
२.७.२ नेऩारको स्थर

, जर तथा हवाई ऺेरको सयु ऺा गने,

२.७.३ सॊघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्रराई सफर तुल्माउने

,

२.७.४ सॊगहित अऩयाधको सञ्जारराई तनस्तेज गदै हहॊसात्भक अऩयाध तनमन्त्रण गने ,
२.७.५ कानूनको शासन प्रतत सम्भान
षवकास गने,

प्रबद्धधन गदै त्मसै अनुरुऩ

शासकीम प्रणारीको

२.७.६ हहॊसा य आतङ्कवादको सभस्माफाट नेऩारराई भक्
ु त याखी सयु ऺाको प्रत्माबतू त हदने,
२.७.७ ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम सुयऺाभा नेऩारको मोगदान असिवृद्धद्ध गदै जाने,
२.७.८ अथितन्त्रको षवकास य साभाष्ट्जक

/साविजतनक सेवाको प्रबावकायी प्रवाहका राधग

वातावयण तनभािण गने,
२.७.९ प्राकृततक साधन स्रोतको सॊयऺण य ऩमािवयणीम सन्त्तुरन कामभ गने तथा षवऩद् य
जोखखभ न्त्मून गने,

२.७.१० सूिना प्रणारीको षवकास य सुयऺा सॊमन्त्रको प्रबावकायी ऩरयिारनका राधग ऺभता
असिवृद्धद्ध गने य सूिना सुयऺाको प्रत्माबूतत हदने,

२.७.११ सुयऺा व्मवस्थाऩनभा जनसहमोग असिवृद्धद्ध गने य सुयऺा सॊमन्त्रको कामि सम्ऩादन
प्रणारीराई सभमानुकूर फनाउने य व्मवष्ट्स्थत गने,

२.७.१२ याष्ट्रिम सुयऺा य सयोकायका षवषमभा याष्ट्रिम सहभततको षवकास गने,
२.७.१३ अधधकायको षवकेन्त्द्रीकयण य जवापदे हीताको षवकास गने ,
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२.७.१४ नेऩारको याज्म व्मवस्था तथा मसको साभाष्ट्जक–आधथिक सॊयिनाको यऺा गने,
२.७.१५ नागरयक हक तथा स्वतन्त्रताको यऺा गने,
२.७.१६ यारिको वैऻातनक सम्बाव्मता तथा

वौद्धद्धक प्रततस्ऩधाित्भक ऺभताराई फिाउन

प्रषवधध, सि
ू ना तथा अनस
ु न्त्धानको फिी उऩमोग गने वातावयण तनभािण गने य
षवऻान तथा प्रषवधधको षवकास गने,

२.७.१७ नेऩार यारि य मसको षवकास तथा नेऩारी जनताको सॉस्कृतत तथा जीवनऩ

द्धततको

यऺा गने,

२.७.१८ नेऩारी जनताको जीवन य स्वास्र्थमको यऺा गदै बावी ऩस्
ु ताको ऩरयऩोषण , सॊयऺण य
हदगो षवकास सुतनष्ट्श्ित गने, य

२.७.१९ गैयकानूनी सशस्र गततषवधध हुनसक्ने फातावयण सज
ृ ना हुन नहदने

।

२.८ राष्ट्रिय सुरऺा नीतिका कायथनीतिहरु
२.८.१ रणनीतिक ऱक्ष्य
नेऩारी जनता य नेऩारको स्वतन्त्रता

, साविबौर्भकता,

बौगोर्रक अखण्डता,

स्वाधीनता य स्वार्बभानको यऺा गदै सफर य समृद्ध नेऩारको तनभािण गने ।
२.८.१.१ कामिनीततहरु
२.८.१.१.१ सयु ऺा सॊमन्त्रको ऺभता वृद्धद्ध य ऩरयिारन द्वारा नेऩारी जनता य
नेऩारको यऺा गने,

२.८.१.१.२ नेऩारी सेना तथा सुयऺा तनकामहरुको ऺभता षवकास गने य
उऩमुक्त प्रततयऺा कामिनीतत तजुभ
ि ा गने ।

२.८.१.१.३

भानवीम सुयऺाराई प्राथर्भकता हदने य नेऩारी जनताराई राश
य अबावफाट भुष्ट्क्तको प्रत्माबूतत हदने ।

२.८.१.१.४ सफर य

समृद्ध नेऩार तनभािणको अर्बमानराई एकीकृत य

सभन्त्वमात्भक रुऩभा अतघ फिाउने,

२.८.१.१.५ साभाष्ट्जक, साॉस्कृततक, धार्भिक, जातीम, ऺेरीम य वगॉम सद्भावराई
बफथोर्रन नहदई सह–अष्ट्स्तत्व य साभञ्जस्मता कामभ गने,

२.८.१.१.६ उग्र य षवखण्डनवादी प्रवष्ट्ृ त्तराई तनरुत्साहहत य तनमन्त्रण गदै

नेऩारको साविबौर्भकता य अखण्डताराई वहस य सम्झौताको
षवषम हुन नहदने,

२.८.१.१.७

नेऩारको सीभार्बर हुनसक्ने आतङ्कवाद तथा सॊगहित
अऩयाधको प्रवेशराई तनमन्त्रण य तनस्तेज गने,
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२.८.१.१.८ कुनै ऩतन दे शसॉग सभसाभतमक अन्त्तयािष्ट्रिम कानून य

ससद्धान्त

फभोष्ट्जभ सम्फन्त्ध कामभ गने य अरुफाट ऩतन सोही अनस
ु ाय
व्मवहाय हुने ष्ट्स्थतत र्सजिना गने,

२.८.१.१.९ ऺेरीम साभरयक स्थातमत्व तथा सुयऺा फर्रमो फनाउने कामिभा
मोगदान गने,

२.८.१.१.१० नेऩारको बूर्भ अन्त्म भुरुक द्धवरुद्ध प्रमोग हुन नहदने,
२.८.१.१.११ अन्त्तयािष्ट्रिम ष्ट्स्थततको वस्तुगत षवश्रेषण गने य नेऩारको
सयोकाय यहने अन्त्तयािष्ट्रिम षवषमहरुभा याज्मको दृष्ट्रटकोण
प्रस्तत
ु गने, य
२.८.१.१.१२ नेऩारराई वाह्म हस्तऺेऩ य आक्रभण वा आन्त्तरयक षवद्रोहफाट
सुयक्षऺत याख्न षवर्बन्त्न र्भरयारि रगामत अन्त्तयाष्ट्रिम सॊघ

सॊस्थाहरुसॉग सुयऺाका स न्त्दबिभा सहमोगी सम्फन्त्ध कामभ
गने ।
२.८.२ रणनीतिक ऱक्ष्य
सॊगहित अऩयाधको सञ्जार

तनस्तेज ऩाने य तनमन्त्रण गने ।

२.८.२.१ कामिनीततहरु
२.८.२.१.१ सुधाय य आधतु नकीकयणका भाध्मभफाट सुयऺा अॊगहरुको

सॊयिना य सि
ू ना सॊकरन सॊमन्त्रको षवस्ताय य षवर्शरटीकयण
गने एवॊ साभद
ु ातमक प्रहयी सेवाको षवस्ताय गदै जाने

य

उच्िस्तयभा प्रबावकायी प्रहयी शक्तिको षवकास गने,
२.८.२.१.२ यणनीततक

दूरदृद्धि सहहतको साधनमुक्त तथा प्रबावकायी

सूिना प्रणारी षवकास गने,

२.८.२.१.३ सभद
ु ामभा शाष्ट्न्त्तऩण
ू ि सहअष्ट्स्तत्व , नागरयक उत्तयदातमत्व य
साभाष्ट्जक रुऩान्त्तयणको प्रबद्धधन गने ऺभताको षवकास गने,

२.८.२.१.४ सवै तहभा हुने भ्ररटािाय तनमन्त्रण का राधग सुयऺा तनकामभा
अनुगभनको हदगो प्रणारी षवकास गने,
२.८.२.१.५ हततमाय तथा षवरपोटक ऩदाथिको व्माऩाय तथा उऩमोग
तनमन्त्रणका राधग सीभा तनमभन गने,
२.८.२.१.६ तनजी ऺेरका सुयऺा कम्ऩनीको तनमभ तजुभ
ि ा
अनग
ु भन गने,
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, तनमभन य

२.८.२.१.७ सभुदामभा साविजतनक सुयऺा

प्रबद्धधन गनि साविजतनक र्शऺा

कामिक्रभ सञ्िारन गने,

२.८.२.१.८ अऩहयण , रुटऩाट य भानव वेिषवखन , रागुऔषध रगामतका
सॊगहित अऩयाध तनमन्त्रणका राधग आवश्मक सॊमन्त्रको
स्थाऩना, षवकास य सुदृहिकयण गने,
२.८.२.१.९ शाष्ट्न्त्त य सयु ऺा स्थाऩना कामिभा जनताको साझेदायी

असिवृद्धद्ध

गने, य

२.८.२.१.१० याष्ट्रिम सॊयिना , सम्ऩदा, तर्थमाङ्क य अर्बरेख , वातावयण,
व्मष्ट्क्त, व्मवसाम य सम्ऩष्ट्त्तको यऺा गने ।
२.८.३ रणनीतिक ऱक्ष्य
कानूनको शासन प्रतत सम्भान प्रबद्धधन तथा न्त्मामऩूणि शासकीम प्रणारीको षवकास
गदै जाने ।

२.८.३.१ कायथनीतिहरु
२.८.३.१.१ कानूनको शासन

स्थाऩना य साविजतनक सुव्मवस्थाका राधग

कानन
ू को प्रबावकायी कामािन्त्वमन गने,

२.८.३.१.२ गैयथन
ु ा दण्डप्रणारीको उऩमोग फिाउन न्त्माम प्रणारीराई
तद्नुरुऩ सऺभ य सुदृढ फनाउने,

२.८.३.१.३ कानन
ू को शासनको असिवृद्धद्ध हुने गयी कानन
ू भा सभम साऩेऺ
ऩरयभाजिन/सध
ु ाय गने,
२.८.३.१.४ मुद्दाहरुको अनुसन्त्धान तथा अर्बमोजन प्रणारीराई

सुदृढ य

वैऻातनक फनाउने,

२.८.३.१.५ जन षवश्वासभा असिवृद्धद्ध हुने गयी प्रबावकायी , एकीकृत य सऺभ
न्त्माम प्रणारीको षवकास गने,
२.८.३.१.६ मुवाहरुराई अऩयाध कामिभा प्रवत्ृ त हुनफाट योक्न षवषवध
कामिक्रभहरु सञ्िारन गने,
२.८.३.१.७ षवदे शी अऩयाधीहरुराई कानूनी कायवाईको दामयाभा ल्माई
शॊकास्ऩद व्म क्तिऱाई तनरकाशन गने

य मस सम्फन्त्धी

सॊमन्त्रराई सुदृढ फनाउने,
२.८.३.१.८ ऩीडडतराई उऩरब्ध गयाउनऩ
ु ने सेवा सषु वधाभा ऩरयभाजिन

साऺीको सयु ऺा गने य कानन
ू ी सहामता कामिक्रभ सॊिारन
गदै जाने,
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२.८.३.१.९ षववाद सभाधानका वैकष्ट्ल्ऩक उऩामहरुको ऩहहिान , स्थाऩना य
प्रमोग गदै जाने,
२.८.३.१.१० प्रहयीको फन्त्दी कऺ , सुधाय गह
ृ य कायागायहरुराई भानवीम
सेवा सुषवधाहरु मुक्त फनाउॉ दै जाने,

२.८.३.१.११ न्त्माम सेवा य सि
ू नाभा नागरयकहरुको ऩहुॉि फिाउन
नागरयकहरुको अधधकाय य कतिव्म फाये जागयण अर्बमान
सञ्िारन गने,
२.८.३.१.१२ सफै ऺेरभा भ्ररटािाय तनमन्त्रणका उऩामहरुराई प्रबावकायी
रुऩभा अवरम्वन गने, य
२.८.३.१.१३ भानव अधधकायको ऩारना

, सॊयऺण य

सम्बद्धधनका राधग

प्रर्शऺण य ऩैयवी आहदका भाध्मभफाट जनिेतना

असिवृद्धद्ध

गने य मसको अनुगभन गने ।
२.८.४ रणनीतिक ऱक्ष्य
हहॊसा य आतङ्कको सभस्माफाट नेऩारराई भुक्त याखी सुयऺाको प्रत्माबूतत हदने ।
२.८.४.१ कायथनीतिहरु
२.८.४.१.१ हहॊसात्भक य आतङ्कवादी द्धियाकऱापको तनयोध य तनमन्त्रण का
राधग साविजतनक सूिना प्रवाह
सञ्िारन गने,

रगामत का

२.८.४.१.२ सीभा तथा अध्मागभनको प्रबावकायी तनमभन

कायधिमहरु

, व्मवस्थाऩन य

तनमन्त्रण गने य मस सम्फन्त्धभा जनिेतना असिवृद्धद्ध गने,
२.८.४.१.३ आतङ्कवादी घटना योकथाभ गनि सूिना तथा सुयऺा सॊमन्त्रको
ऺभता असिवृद्धद्ध गने,

२.८.४.१.४ याष्ट्रिम आवश्मकता तथा अन्त्तयािष्ट्रिम प्रततव द्धता ऩरयऩूतति हुने
गयी हहॊसा य आतङ्कवादी द्धियाकऱाप तनमन्त्रण गनि कानूनभा
सभमसाऩेऺ सुधाय गने,

२.८.४.१.५

नेऩारी बूर्भराई र्भर यारिहरुको द्धवरुद्धभा प्रमोग हुन नहदनका
राधग सूिना य सुयऺा व्मवस्था
सुदृढ गदै अवाष्ट्ञ्छत
गततषवधधहरु तनस्तेज य तनमन्त्रण गने,

२.८.४.१.६ सॊगहित अऩयाध, आतङ्कवाद, रागू ऩदाथि , सीभाऺेर अऩयाध तथा
सीभाऩाय अऩयाध जस्ता ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम साझा
सभस्मा सभाधानभा मोगदान गने, य
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२.८.४.१.७ सॊगहित अऩयाधको योकथाभका राधग स्थाषऩत अन्त्तयािष्ट्रिम तथा
ऺेरीम सॊमन्त्रहरुसॊग आवद्धता य सहकामि गने ।
२.८.५ रणनीतिक ऱक्ष्य
नेऩारको स्थर, जर तथा हवाई ऺेरको सयु ऺा गने ।
२.८.५.१ कायथनीतिहरु
२.८.५.१.१ नेऩारको स्थर , जर तथा हवाई ऺेरको उऩमोगको अनग
ु भन

सॊमन्त्रको ऺभता असिवृद्धद्ध गने य कानन
ू को कामािन्त्वमन बयऩदो
फनाउने,

२.८.५.१.२ द्वद्वपऺीय तथा वहुऩऺीम सष्ट्न्त्ध , सम्झौता य सभझदायी गदाि
नेऩारको सुयऺा िासो य सयोकायराई ऩहहरो प्राथर्भकताभा

राख्ने,

२.८.५.१.३ कुनै ऩतन सैन्त्म खतयाको तनयाकयण य साभना गनिसक्ने गयी
नेऩारको सैन्त्म ऺभताको साभरयक

य साभतमक रुऩभा

वृद्धद्ध

गने,
२.८.५.१.४

षवद्रोह य अवैधातनक

द्धियाकऱाप हुन नऩाउने गयी सि
ू ना
सॊमन्त्र प्रबावकायी फनाउने , सि
ू ना सञ्जार तनभािण गने य
कामािन्त्वमन ऩऺ एकीकृत , सभन्त्वमात्भक य प्रबावकायी

रुऩभा

सम्ऩादन गने,

२.८.५.१.५ सम्फष्ट्न्त्धत तनकामहरुफीि सभन्त्वम य सहमोगको षवश्व सनीमता
असिवृद्धद्ध गने,
२.८.५.१.६ नेऩार फाहहय जाने प्रस्थान षवन्त्द ु य नेऩारर्बर प्रवेश हुने प्रवेश
षवन्त्दहु रुको तनमभन , तनमन्त्रण य व्मवस्थाऩन ऺभता
वृद्धद्ध
गनक
ुि ा साथै हवाइ भागिभा

आगभन य फहहगिभनको

व्मवस्थाऩन, सुयऺा य अनुगभन

प्रबावकायी य षवश्वसनीम

फनाउने,

२.८.५.१.७ सयु ऺा सयोकायका व्मष्ट्क्तहरु

, तनरकाशन गनऩ
ुि ने व्मष्ट्क्तहरु ,

अऩयाधीहरु य आप्रवासीहरुको गततषवधधको अनग
ु भन गने
ऺभताको षवकास गने,

२.८.५.१.८ याष्ट्रिम सुयऺाभा आउने आऩतकारीन ष्ट्स्थततको व्मवस्थाऩन
गनि ऩूवि तमायी मोजना तजुभ
ि ा य कामािन्त्वमन गने,
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२.८.५.१.९ सीभा सुयऺा व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउन प्रषवधधमुक्त सुयऺा
जाॊि केन्त्द्र स्थाऩना गने, य

२.८.५.१.१० याजभागि सुयऺा व्मवस्था सम्फन्त्धी कामिनीतत फनाई रागू
गने ।

२.८.६ रणनीतिक ऱक्ष्य
सॊघीम रोकताष्ट्न्त्रक गणतन्त्रराई सफर तुल्माउने ।
२.८.६.१ कायथनीतिहरु
२.८.६.१.१ याज्मरे प्रदान गने सेवा सुषवधाहरुभा आभजनताको सहज ऩहुॊि
स्थाषऩत गने,
२.८.६.१.२ तनजाभती तथा सुयऺा तनकामको सेवाराई र्शरटािायमुक्त

,

जवापदे ही य जनता केष्ट्न्त्द्रत फनाउने य मसका राधग आवश्मक
प्रर्शऺण हदने,

२.८.६.१.३ शष्ट्क्तको दरु
ु ऩमोग हुननहदने य स्वतन्त्र प्रेस जस्ता रोकताष्ट्न्त्रक
भान्त्मताको षवकास गने,
२.८.६.१.४ जनषवश्वास असिवृद्धद्धभा टे वा पुयाधुुउन एवॊ ऩायद शॉ य न्त्मामऩूणि

रुऩभा कामिसम्ऩादनका राधग ऐन , तनमभ य कामिषवधधभा सभम
साऩेऺ सुधाय गने । आवश्मकता अनुसाय आिायसॊहहता तनभािण
गयी रागू गने, य

२.८.६.१.५ ऩायदशॉ य तनरऩऺ रुऩभा सयकायी सेवा प्रवाहका राधग सभद
ु ाम
तहभा ऺभता असिवृद्धद्ध गने ।

२.८.७ रणनीतिक ऱक्ष्य
सुदृढ सुयऺा व्मवस्थाका राधग ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम सुयऺाभा नेऩारको मोगदान
असिवृद्धद्ध गदै जाने।

२.८.७.१ कायथनीतिहरु
२.८.७.१.१ सॊमुक्त यारि सॊघका भाध्मभफाट षवश्व शाष्ट्न्त्त अर्बमानभा
सहबागी बई मोगदान गने,

२.८.७.१.२ नेऩाररे ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम स्तयभा व्मक्त गये का
प्रततवद्धता अनरु
ु ऩ कामि गने,
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२.८.७.१.३ शाष्ट्न्त्त य सुयऺा सम्फन्त्धी ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम नीतत

तनभािण तथा षवकासभा मोगदान गनि याज्मको ऺभता असिवृद्धद्ध
गने,

२.८.७.१.४ ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम सुयऺाभा सहमोग वृद्धद्ध गदै जाने,
२.८.७.१.५ ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम तहभा सि
ू ना सभन्त्वम य साझेदायी
असिवृद्धद्ध गने,

२.८.७.१.६ ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम सुयऺा घटनाहरुराई सम्फोधन य

अनुगभन गनिसक्ने गयी याज्म सॊमन्त्रहरुको ऺभता वृद्धद्ध गने,

२.८.७.१.७ ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम सुयऺा सहमोगको भहत्व फोध हुने गयी
जनिेतना असिवृद्धद्ध गने,
२.८.७.१.८ आप्रवासी/शयणाथॉ व्मवस्थाऩनभा याज्मको ऺभता वृद्धद्ध गने, य
२.८.७.१.९ ऺेरीम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम तहभा

द्वन्द्व योकथाभ , सॊकट

व्मवस्थाऩन, शाष्ट्न्त्त स्थाऩना तथा भानवीम सहमोगका
कामिहरुभा मोगदान गने य तद्नुरुऩ

याज्मको ऺभता असिवृद्धद्ध

गने ।
२.८.८ रणनीतिक ऱक्ष्य

सुदृढ अथितन्त्रको षवकास य साभाष्ट्जक/साविजतनक सेवाको प्रबावकायी प्रवाहका राधग
वातावयण तनभािण य आधथिक सुयऺाको प्रत्माबूतत ।
२.८.८.१ कायथनीतिहरु
२.८.८.१.१ अथितन्त्र तनबिय यहने भहत्वऩूणि आधथिक साधन य दातमत्वहरुराई
हदगो य सुयक्षऺत फनाउन प्रबावकायी सुयऺा सॊमन्त्र तनभािण
गने,

२.८.८.१.२ साभाष्ट्जक–आधथिक ऺेरका सभस्मा सम्फोधन हुने गयी याज्मका
सम्फष्ट्न्त्धत सॊगिन तथा कामिक्रभभा सभन्त्वम स्थाषऩत गनि
एकीकृत य वहुऩऺीम सॊमन्त्र तनभािण गने,
२.८.८.१.३ याजश्व िह
ु ावट , भ्ररटािाय य आधथिक अऩयाध तनमन्त्रण गनि ,
आधथिक सॊकटको जोखखभ न्त्मून गनि तथा आधथिक ऺेरको

प्रबद्धधन गनि अनग
ु भन , तनमभन तथा सऩ
ु रयवेऺणको नीतत
तनभािण गने य तद्नरु
ु ऩ कानन
ू ी व्मवस्था गने,
२.८.८.१.४

द्धवद्युतीय षवत्तीम सॊयिनाको यऺा य सॊयऺणका राधग साइवय
सुयऺा प्रणारीको तनभािण गने,
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२.८.८.१.५ साविजतनक तथा तनजी सम्ऩष्ट्त्त य सॊयिनाको सॊयऺण हुने गयी
औद्योसगक द्वन्द्व न्त्मन
ू ीकयण गने य द्वन्द्व व्मवस्थाऩन सॊमन्त्रको
षवकास गने,

२.८.८.१.६ रागू औषध दरु
ु ऩमोगको सभस्माराई प्रबावकायीरुऩभा सम्फोधन
गनि योकथाभ , भाग व्मवस्थाऩन नीतत य कामिक्रभ

वृद्धद्ध

गनिसक्ने गयी ऺभता असिवृद्धद्ध गने,
२.८.८.१.७ साभाष्ट्जक /साविजतनक सेवा प्रवाहराई हदगो फनाउन तथा
वातावयण सयु क्षऺत गनि सयु ऺा

तनकामको ऺभताभा असिवृद्धद्ध

गने,

२.८.८.१.८ आधथिक स्रोत य साधनराई साभाष्ट्जक न्त्मामको
आधथिक उऩरष्ट्ब्धको न्त्मामोधित षवतयण

ससद्धान्त तथा

ससद्धान्तको अधायभा

उऩमोग गने य आधथिक सुयऺाको प्रत्माबूतत हदने,
२.८.८.१.९ आधथिक सॊयिनात्भक ऩरयवतिन , आधथिक कुटनीतत य वैदेर्शक
आधथिक सम्फन्त्ध , षवष्ट्त्तम फजेट तथा भौहद्रक नीतत जस्ता
ऺेरभा साभञ्जस्मऩूणि नीतत अवरम्वन गने,
२.८.८.१.१० षवर्बन्त्न उत्ऩादनभर
ू क ऺेरहरुराई साभरयक भहत्व हदई सयु ऺा
प्रदान गने,

२.८.८.१.११ वैदेर्शक रगानीका ऺेरहरुको तनधाियण य प्राथर्भकीकयण गयी
रगानी नीततराई प्रोत्साहन गने,
२.८.८.१.१२ षवर्बन्त्न भर
ु क
ु हरुसॉग आधथिक तथा व्माऩारयक सम्फन्त्ध षवकास
गदाि तनम्न अवस्थाफाट सयु क्षऺत यहने :

२.८.८.१.१२.१ दे शको अथितन्त्र य खास गयी साभरयक भहत्वका
ऺेरहरु कुनै एक दे शफाट वा षवर्बन्त्न दे शको
सभूहको प्रबाव य दवावभा यहने अवस्था, य
२.८.८.१.१२.२ दे श नै षवदे शीहरुका राधग कच्िा ऩदाथिको
स्रोतस्थर फन्त्ने अवस्था ।
२.८.८.१.१३ षवदे शफाट आमात गनऩ
ुि ने साभरयक भहत्वका कच्िा ऩदाथि तथा
उऩकयणहरुको ऩरयभाण को आमात तथा षवदे शी षवशेषऻ तथा
काभदायहरुको उऩमोग
भार गने,

नेऩारको सयु ऺाभा दखर

२.८.८.१.१४ दे शको भुख्म साभाष्ट्जक य आधथिक

नहुने गयी

शक्तिको रुऩभा यहे को

श्रभशक्तिराई स्वदे शी वा षवदे शी योजगायका राधग सीऩमुक्त
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जनशक्तिका रुऩभा सहबागी गयाउन षवकास गने । नेऩारफाट
षवदे शभा

जनशक्ति ऩिाउॉ दा सम्फष्ट्न्त्धत व्मष्ट्क्तरे ऩाउने

आधथिक राब तनष्ट्श्ित गने य आष्ट्जत
ि षवदे शी भद्र
ु ा नेऩारभा
स्थानान्त्तयण प्रक्रक्रमा सर
ु ब गयाउने नीतत फनाउने,

२.८.८.१.१५ आधथिक अऩयाध तथा भुद्रा अऩिरन जस्ता कामिहरु योक्न
ऩमािप्त कानूनी व्मवस्था सहहत आधथिक

सॊमन्त्र य अनुसन्त्धानराई सशि फनाउने,

सूिना सॊकरन

२.८.८.१.१६ नेऩारको साभाष्ट्जक तथा आधथिक षवकासका तनष्ट्म्त आधथिक
कूटनीतत अवरम्वन गने,
२.८.८.१.१७ स्थान षवशेषको साऩेक्षऺक हहसावरे अनाधश्रत तथा एकीकृत
रुऩभा षवकास गनि आधथिक ऺेरहरुको स्थाऩना गने ,

२.८.८.१.१८ षवदे शी रगानीकतािहरु राई उऩरब्ध हुने आधथिक राब , सॊयऺण,
प्रोत्साहन य छुट , स्वदे शी रगानीकताि तथा उत्ऩादनकतािहरुरे
प्राप्त गने बन्त्दा फिी हुने ऩरयष्ट्स्थतत आउन नहदने य मस्तो
व्मवस्थाको ऩारना बए नबएको तनमभन तथा तनगयानी गने,

२.८.८.१.१९ जन शक्ति, जरस्रोत य ऩमिटनराई दे शको आधथिक भेरुदण्डका
रुऩभा उच्ि प्राथर्भकताका साथ षवकास गने ,
२.८.८.१.२० कृषषको आधतु नकीकयण य व्मवसातमकयण गने,
२.८.८.१.२१ दे शभा बएका उजािका स्रोत रगामतका खतनज ऩदाथिहरुको
अन्त्वेषण य उऩमोग गने, य
२.८.८.१.२२ बूऩरयवेष्ट्रित भुरुकका है र्समतरे सभुन्त्द्री भागिको उऩमोग तथा
साभुहद्रक प्राकृततक स्रोतको प्रमोग सम्फन्त्धी अधधकाय

को

उऩबोगको राधग कामि गने ।
२.८.९ रणनीतिक ऱक्ष्य

प्राकृततक स्रोतको सॊयऺण गने य ऩमािवयणीम सन्त्तुरन कामभ याख्दै षवऩद्जन्त्म
जोखखभ न्त्मून गने ।

२.८.९.१ कायथनीतिहरु
२.८.९.१.१ षवऩद् व्मवस्थाऩन ऺभताको षवकास गदै षवऩद् व्मवस्थाऩन का
सफै ियणका ऩव
ू ि तमायी गनि तथा त्मसफाये िेतना असिवृद्धद्धका
कामिक्रभ सञ्िारन गने,
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२.८.९.१.२ नेऩारको बूर्भ , जर तथा हवाई ऺेरका प्राकृततक स्रोतको

उऩमोगको अनग
ु भन तथा तनगयानी व्मवस्थाराई प्रबावकायी
फनाउने तथा तद्नरु
ु ऩ ऺभता असिवृद्धद्ध गने,

२.८.९.१.३ सॊवेदनशीर ऺेर रगामतका ऺेरको षवकास मोजना प्रक्रक्रमाभा
नीतत तनदे शन गनि य षवऩद् योकथाभ गनि कानूनी व्मवस्था
गने य तद्नुरुऩ ऺभता षवकास गने,

२.८.९.१.४ नेऩारको प्राकृततक स्रोत भाधथको अततक्रभण य अत्मधधक दोहन
य शोषण योक्न , त्मस्तो प्रवष्ट्ृ त्तराई तनरुत्साहहत य दष्ट्ण्डत गनि
नीतत य कानून तजुभ
ि ा गयी कामािन्त्वमन गने तथा तद्नुरुऩ
ऺभताको षवकास गने,

२.८.९.१.५ कानून उल्रॊघनको प्रततवेदन प्रणारी तथा मोजना प्रक्रक्रमाभा

जनसहबाधगता जुटाउन नागरयक र्शऺा तथा जनिेतनाभुरक
कामिक्रभ बृद्धद्ध गने,

२.८.९.१.६

षवऩद् ऩूवि , षवऩद् अवधध य षवऩद् ऩश्िात\का राधग सभेत षवऩद्

योकथाभका उऩामहरुको प्रबद्धधन, आकष्ट्स्भक व्मवस्थाऩन , उद्धार,
याहत, ऩुनस्थािऩना प्रमोजनका राधग आकष्ट्स्भक याहत सहमोग
ऩरयिारनको कामिमोजना वनाउने एवॊ षवऩद् व्मवस्थाऩन
कोषको स्थाऩना य षवकास गने,

२.८.९.१.७ ऩमािवयणीम एवॊ जरवामु ऩरयवतिन य प्राकृततक स्रोतको जथाबावी
प्रमोग तथा अऩमािप्त सॊयऺणका कायण भानव ऩरयवेश तथा
अथितन्त्रभा नै नकायात्भक असय ऩनिफाट फिाउने उऩामहरु
अवरम्वन गने,
२.८.९.१.८ भातनसका आधायबूत आवश्मकता

, नवीकयण गनि सक्रकने

प्राकृततक स्रोत /उजािको सीभार्बर यहे य भार ऩूतति गने नीतत
र्रने,

२.८.९.१.९ हदगो षवकासका राधग वामुभण्डर सॊयऺण

, ओजोन तहको

सॊयऺण, वामु प्रदष
ु ण तनमन्त्रण य अनुगभन प्रणारीको षवकास
गने,

२.८.९.१.१० नदी नाराहरुराई प्रदष
ु ण यहहत फनाउन

औद्योसगक तनकाश य

जैषवक तनकाश प्रशोधन गये य भार पाल्न ऩाउने व्मवस्था गने,

२.८.९.१.११ नेऩारको षवर्शरट ऩमािवयणीम

ऺेरराई अन्त्तयािष्ट्रिम स्तय भा

सॊयक्षऺत ऩमािवयणीम ऺेरर्बर सभावेश गनि ऩहर गने, य
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२.८.९.१.१२ बौगोर्रक षवषवधता य षवर्बन्त्न ऺेरको वातावयण

, हावाऩानी

तथा भाटोको गण
–उऩमोग नीतत
ु अनरु
ु ऩ हुने गयी बू
अवरम्वन गने य तद्नरु
ु ऩ कामिक्रभ सञ्िारन गने ।
२.८.१० रणनीतिक ऱक्ष्य
सयु ऺा सॊमन्त्रभा सि
ू ना प्रणारी य सयु ऺा सॊमन्त्रको प्रबावकायी ऩरयिारनका राधग
ऺभता असिवृद्धद्ध गने तथा सि
ू ना सयु ऺाको प्रत्माबतू त गने ।
२.८.१०.१ कायथनीतिहरु
२.८.१०.१.१ िन
ु ौती य जोखखभको षवश्रेषण य व्मवस्थाऩन गने गयी
सुयऺा तनकामको अनुसन्त्धान ऺभताभा

असिवृद्धद्ध गदै

आवश्मकता अनुसाय रुऩान्त्तयण गने,

२.८.१०.१.२ सुयऺाको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन य व्मवसातमक कुशरता
असिवृद्धद्धका राधग सभमानुकूर

ऺभताको षवकास गने य

त्मसका राधग कामिक्रभहरु फनाउने,
२.८.१०.१.३ सुयऺा सॊमन्त्रराई सऺभ, रिकदाय, ऩरयवतिनभुखी, बयोसामुक्त,
हदगो य सऺभ तुल्माउने,

२.८.१०.१.३.१

ऩन
ु तनिभािणका राधग

स्थाषऩत

सॊमन्त्रको

ऺभताभा असिवृद्धद्ध गने,
२.८.१०.१.३.२ सुयऺा सॊमन्त्रहरुको रुऩान्त्तयणका राधग्
२.८.१०.१.३.२.१ अनस
ु न्त्धान य षवकासभा रगानी
वृद्धद्ध गने,

२.८.१०.१.३.२.२ सम्बाषवत खतयाको साभना गनि
आवश्मक सॊमन्त्र तनभािण गने,
२.८.१०.१.३.२.३ सूिना सॊकरन य षवश्रेषणका राधग
नमाॉ प्रषवधधको उऩमोग गने, य

२.८.१०.१.३.२.४ नमाॉ सम्बावनाहरुको खोजी य
षवस्ताय गने ।
२.८.१०.१.४ याष्ट्रिम सुयऺा , साभरयक ष्ट्स्थतत , याष्ट्रिम हहत य स्वाथि

अनुरुऩका गोप्म याखखनुऩने सूिनाहरुको गोऩनीमता कामभ
गने,

२.८.१०.१.५ सयु ऺा सॊमन्त्रको ऩरयिारन , नीतत, षवकास य तनदे शनका राधग
यणनीततक सि
ू नाको सॊकरन, षवश्रेषण य उऩमोग गने,
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२.८.१०.१.६ अन्त्तय तनकाम सहमोग य सूिना सभन्त्वमका राधग
सॊमन्त्रगत व्मवस्था गने,

२.८.१०.१.७ सूिना सॊकरन य सहमोगका राधग ऺेरीम य अन्त्तयािष्ट्रिम
सॊमन्त्रको उऩमोग गने,

२.८.१०.१.८ आतङ्कवादी , उच्ि खतया बएका व्मष्ट्क्तहरु

, शॊकास्ऩद

व्मष्ट्क्तहरु, तनरकार्शत अऩयाधीहरुको ऩहहिान य अनग
ु भन
गने ऺभताको षवकास गने,

२.८.१०.१.९ सीभा अनुगभन य तनमभन ऺभताभा असिवृद्धद्ध गने,
२.८.१०.१.१० सीभाभा हुने
द्धियाकऱाप, आधथिक प्रवाह तनमभन य
अनुगभन ऺभताको षवकास गने,
२.८.१०.१.११ सम्बाव्म द्वन्द्वकतािको ऩहहिान य अनुगभन गने तथा

द्वन्द्व

व्मवस्थाऩन गने ऺभताको षवकास गने,

२.८.१०.१.१२ तर्थमाङ्क सॊकरन

, षवश्रेषण,

प्रशोधन तथा उऩमोग

ऺभताभा असिवृद्धद्ध गने,
२.८.१०.१.१३ दे शको आन्त्तरयक तथा वाह्म ऩरयष्ट्स्थतत फाये फहुस्रोत
सि
ू नाको तर्थमाङ्कीम आधाय षवकास गने य सि
ू ना फैंक
तनभािण गयी

सम्बद्ध तनकामहरुफीि सि
ू नाभा ऩहुॉि य

उऩमोगका राधग सञ्जार तमाय गने,

२.८.१०.१.१४ आभसञ्िाय सॊस्था य साधनराई षवदे शी नागरयक वा
सॊगिनको अधीनभा ऩनिफाट योक्ने वा सुयक्षऺत

राख्ने,

२.८.१०.१.१५ कम्प्मुटयभा याखखएका सूिनाहरुको सुयऺाथि कानूनी सुयऺा य
याष्ट्रिम सॊयिना तनभािण गने,

२.८.१०.१.१६ नेऩारराई अन्त्तयािष्ट्रिम सूिना सञ्जारभा आव

द्ध गनि य

प्रबावकायी सॊमन्त्रको षवकास गदै मस्तो सॊमन्त्रफाट नेऩार
सम्फन्त्धी सत्म तथा वस्तऩ
ु यक सि
ू नाहरु प्रवाह गने,

२.८.१०.१.१७ याष्ट्रिम स्वतन्त्रता , सॉस्कृतत तथा जीवन ऩ द्धतत, िारिरन य
ऩयम्ऩयाराई नकायात्भक प्रबाव ऩाने सूिना य घुसऩैिफाट
दे शराई जोगाउने,

२.८.१०.१.१८ आकाशवाणी य ये डडमो प्रकृततका मन्त्रहरुको क्रिक्वेन्त्सीको
व्मवस्थाऩन,

तनमन्त्रण,

व्मवस्थाऩन गने, य
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तनमभन,

अनग
ु भन तथा

२.८.१०.१.१९ याष्ट्रिम गुप्तिय सॊगिनराई सऺभ फनाई प्रततगुप्तिय
ऺभताभा बृद्धद्ध गने । मसको कामि ऺेरभा

उद्योग, षवकास

मोजना, सीभा ऺेर य उऩ–ऺेरराई सभेत सभावेश गने ।
२.८.११ रणनीतिक ऱक्ष्य
सयु ऺा व्मवस्थाऩनभा जन सहमोग असिवृद्धद्ध गने ।
२.८.११.१ कायथनीतिहरु
२.८.११.१.१ “सयु ऺा व्मवस्थाऩनभा मोगदान् नागरयक कतिव्म य सम्भान”
बन्त्ने अवधायणाराई आत्भसात ् गयाउन य भत
ि ऩ हदन
ू रु
जनिेतना अर्बमान सञ्िारन गने,

२.८.११.१.२ साभुदातमक प्रहयीको अवधायणाराई स्थाषऩत य षवस्ताय गनि
जनसाझेदायीभा असिवृद्धद्ध गने,

२.८.११.१.३ सभाजभा उत्ऩन्त्न हुने सानाततना षववाद य सभस्माहरुको
सभाधान य भध्मस्थताका राधग नागरयक सभाज य
जनताराई नेतत्ृ वदामी बूर्भकाभा स्थाषऩत गदै जाने,
२.८.११.१.४ सयु ऺा व्मवस्थाऩनभा टोर

, सभद
ु ाम, क्रव

य

स्थानीम

तनकामहरुराई सहमोगीका रुऩभा सॊरग्न गयाउॉ दै ततनीहरुको
सॊस्थागत ऺभता षवकास गदै जाने,

२.८.११.१.५ धार्भिक , ऺेरीम, वगॉम, जातीम तथा रैङ्धगक सभानता

,

साभञ्जस्म य साभाष्ट्जक सद्भाव कामभ गनि नागरयक
सभाजराई अर्बभुख गयाउने,
२.८.११.१.६ सयु ऺा व्मवस्थाऩनभा बत
ु ऩव
ू ि सैतनक

, प्रहयी य तनजाभती

कभििायीहरु रगामत सफै यारिसेवकहरुको अनुबव , सीऩ य
ऺभताको उऩमोग गदै जाने,

२.८.११.१.७ यारिराई आवश्मक ऩये को फेरा तोकेको उभेय सभूहका सफै

नागरयकहरुराई सुयऺा सम्फन्त्धी सेवाभा तत्कार ऩरयिारन
गनिसक्रकने गयी प्रर्शऺणको व्मवस्था गने,

२.८.११.१.८ याष्ट्रिम सेवा दर , नेऩार स्काउट जस्ता सॊस्थाहरुको ऩहुॊि
तथा गततषवधधराई दे शबय षवस्ताय ग
यी स्थानीमस्तयको
नेतत्ृ व षवकास

तथा अनुशार्सत

जनशक्तिको तनभािण गदै जाने।
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तथा दे शबक्त मुवा

२.८.१२ रणनीतिक ऱक्ष्य
याष्ट्रिम सुयऺा य सयोकायका षवषमभा याष्ट्रिम सहभततको षवकास गने ।
२.८.१२.१ कायथनीतिहरु
२.८.१२.१.१ याष्ट्रिम सुयऺा य याष्ट्रिम सयोकायका षवषमभा दे शको एउटै
सोि हुने वातावयण तनभािण गने,

२.८.१२.१.२ सयु ऺा सॉस्कृततको षवकासका राधग जनताको भानर्सकताभा
रुऩान्त्तयण गनि ऩैयवी सभेतका भाध्मभफाट जनिेतना
अर्बमान िराउने,
२.८.१२.१.३ सुयऺा सॊमन्त्रराई जनताको सहमोगीका रुऩभा स्थाषऩत गनि
सुयऺा सॊमन्त्र य जनताफीिको सम्फन्त्धराई वर्रमो य
तनकट तुल्माउने,

२.८.१२.१.४ सुयऺा सॉस्कृततको षवकासका राधग शैक्षऺक ऩाठ्मक्रभभा मो
षवषम सभावेश गने, य

२.८.१२.१.५ याष्ट्रिम सयोकायका षवषमभा सहकामि
ऩारना,

, सहभतत, कतिव्म

सद्भाव य सभन्त्वमको अवधायणाराई सयु ऺा

सॉस्कृततको अर्बन्त्न अङ्ग फनाउने ।
२.८.१३ रणनीतिक ऱक्ष्य
सॊघ, प्रदे श य स्थानीम तह

वीि अधधकायको षवकेन्त्द्रीकयण य जवापदे हहताको

षवकास गने तथा ततनराई सभमानक
ु ू र फनाउने य व्मवष्ट्स्थत गने ।
२.८.१३.१ कायथनीतिहरु
२.८.१३.१.१ सयु ऺा व्मवस्थाऩनका सन्त्दबिभा अधधकायको षवकेन्त्द्रीकयण
गने य सो प्रमोजनका राधग ष्ट्जम्भेवाय ऩदाधधकायी

य

प्रमोगकतािराई जवापदे ही फनाउने,
२.८.१३.१.२ जवापदे हहता य ऩायदशॉताराई प्रणारीका रुऩभा स्थाषऩत गदै
ऩुयस्काय य दण्ड प्रक्रक्रमाराई प्रबावकायी फनाउने,
२.८.१३.१.३ शासकीम सुधायको अवधायणाराई भूति रुऩ हदन ऐन , तनमभ
य कामिषवधध तनभािण तथा ऩरयभाजिन गदै जाने ,

२.८.१३.१.४

सयु ऺा सॊमन्त्रका हये क ऩदको कामि षववयण तथा कामि

सम्ऩादन सि
ू क तनभािण गयी सि
ू कराई भल्
ू माङ्कन
प्रणारीको आधायका रुऩभा षवकर्सत गने,
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२.८.१३.१.५

सुयऺा सॊमन्त्रको कामिसम्ऩादनराई थऩ प्रबावकायी

फनाउनका राधग कुनै ऩतन प्रकायका दवाव तथा
हस्तऺेऩफाट भक्
ु त

राख्ने, र

२.८.१३.१.६ स्थानीम तह भा सुयऺा सॊमन्त्रको सॊस्थागत षवकास गदै
नेतत्ृ व षवकास गदै जाने ।

२.८.१४ रणनीतिक ऱक्ष्य
नेऩारको याज्मव्मवस्था तथा मसको साभाष्ट्जक

–आधथिक सॊयिना

य

याज्म

व्मवस्थाको यऺा गने।
२.८.१४.१ कायथनीतिहरु
२.८.१४.१.१ सॊषवधानको भभि , ससद्धान्त तथा व्मवस्था

सॉगत हुने गयी
सुयऺा सम्वद्ध ऐन, कानून फनाउने य रागू गने,

२.८.१४.१.२ यारि सेवाको उच्ितभ भान्त्मता य आदशिरे प्रेरयत , मोग्मता
य व्मवसातमक कुशरताका आधायभा तनजाभती तथा अन्त्म
सेवाराई कानूनी व्मवस्थाद्वारा सञ्िारन गने,

२.८.१४.१.३ सवै नेऩारी जनताको सम्भान , अऩनत्व य सहबाधगता हुने
ऩद्धततको षवकास गने,
२.८.१४.१.४ धार्भिक सद्भाव य सहहरणुताको षवकास गने ,
२.८.१४.१.५ सवै वगि , ऺेर, सभद
ु ामका जनता य नेतत्ृ वराई याष्ट्रिम हहत
षवऩयीतका प्रवष्ट्ृ त्त य प्रबावफाट जोगाउन /फिाउनका राधग
आवश्मक वातावयणको र्सजिना गने य उऩमुक्त योकथाभ
तथा सुयऺात्भक उऩामहरु अवरम्फन गने,

२.८.१४.१.६ सॊमुक्त यारि सॊघको वडाऩर , असॊरग्नता य ऩञ्िशीरका
ससद्धान्तराई ऩययारि नीतत य

फाह्म सम्फन्त्धको आधाय

फनाउने, य
२.८.१४.१.७ सहभतत, सद्भाव, सभानता य सह–अष्ट्स्तत्वको असिवृद्धद्ध
।
२.८.१५ रणनीतिक ऱक्ष्य
नागरयक हक तथा स्वतन्त्रताको यऺा गने ।
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गने

२.८.१५.१ कायथनीतिहरु
२.८.१५.१.१ सॊषवधान प्रदत्त नागरयक हक तथा स्वतन्त्रताको प्रत्माबूततका
राधग कानूनी व्मवस्था गने,

२.८.१५.१.२ कुनैऩतन प्रकायका शोषण तथा उत्ऩीडनको भर
ू कायण ऩत्ता
रगाई ऩीडडतराई ऩन
ु स्थािऩना गने , शोषण उत्ऩीडनको
ऩन
ु यावष्ट्ृ त्त हुन नहदने कानन
ू ी व्मवस्था गने य न्त्मातमक
उऩिायको प्रत्माबतू त प्रदान गने,
२.८.१५.१.३

याष्ट्रिम तथा अन्त्तयािष्ट्रिम गैयसयकायी सॉस्थाका
द्धियाकऱापराई जनता केष्ट्न्त्द्रत य ऩायदशॉ फनाउन
सभन्त्वम, अनुगभन, तनमभन य तनमन्त्रण गने,

२.८.१५.१.४

नागरयकराई आफ्नो दातमत्व तनवािहभा क्रक्रमाशीर गयाउन
तथा सद्भाव य सहहरणुता षवकास गनि जनिेतना अर्बमान
सञ्िारन गने,

२.८.१५.१.५ नागरयकको हक अधधकायको प्रिरन य कतिव्मको ऩारना
सभानान्त्तय रुऩभा षवकास य स्थाषऩत गने ।
२.८.१६ रणनीतिक ऱक्ष्य
यारिको वैऻातनक सम्बाव्मता तथा

वौद्धद्धक प्रततस्ऩधाित्भक ऺभताराई फिाउन

प्रषवधध, सि
ू ना तथा अनस
ु न्त्धानको अधधकतभ उऩमोग गनि उऩमक्
ु त वातावयण
तनभािण गने ।

२.८.१६.१ कायथनीतिहरु
२.८.१६.१.१ अनस
ु न्त्धानात्भक कामिराई प्रोत्साहन हदने
आषवरकाय तथा

, वैऻातनक

वौद्धद्धक सम्ऩततराई सुयक्षऺत

राख्ने

य

नेऩारका राधग आवश्मक षवदे शी प्रषवधधको प्रवेशराई
सहज तुल्माउने,
२.८.१६.१.२ नेऩारको प्राकृततक स्रोत , खाद्य तथा कृषषजन्त्म कच्िा
ऩदाथिहरुराई प्रमोगभा ल्माउनका राधग उऩमक्
ु त
प्रषवधधको षवकास तथा उऩमोग गने,

२.८.१६.१.३ एकीकृत याष्ट्रिम वैऻातनक तथा प्राषवधधक सूिना सञ्जार
एवॊ सूिना तर्थमाङ्क फैकको स्थाऩना य षवकास गने,
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२.८.१६.१.४ षवऻान तथा प्रषवधध षवकासको कामिभा तनजी ऺेरराई
सॊरग्न गयाई षवऻान तथा प्रषवधधको प्रततस्ऩधाित्भक
ऺभता तथा षवकासराई सुदृढ य हदगो फनाउने,
२.८.१६.१.५ अन्त्तयािष्ट्रिम वैऻातनक तथा प्राषवधधक सहमोगको षवकास
गने तथा ऺेरीम य अन्त्तयािष्ट्रिम सहमोग य सभन्त्वमभा
याष्ट्रिम हहत सुयक्षऺत गने,
२.८.१६.१.६ याष्ट्रिम वैऻातनक तथा प्राषवधधक ऩयम्ऩया य तरयकाराई
जोगाउन स्थानीम ऻानराई स्तयीकयण गने

ऺभता

फिाउने य सभमानुकूर वृद्धद्ध गने, य
२.८.१६.१.७ सूिना प्रषवधधको षवकास य षवस्ताय गने ।
२.८.१७ रणनीतिक ऱक्ष्य
नेऩार यारि

य

मसको षवकास तथा नेऩारी जनताको सॊस्कृतत तथा

जीवनऩद्धततको यऺागने।
२.८.१७.१ कायथनीतिहरु

२.८.१७.१.१ नेऩारी भौर्रक सभ्मता तथा सॊस्कृततको यऺा गनि
तजभ
ुि ा

गयी

कामािन्त्वमन

सॊस्कृततराई नेऩारको आधथिक
बौततक तथा

नीतत

गने। नेऩारी सभ्मता य
, साभाष्ट्जक, याजनीततक,

बौद्धद्धक जीवनभा आव द्ध गयी सॊयऺण

य

षवकास गने,
२.८.१७.१.२ नेऩारको याष्ट्रिम बौद्धद्धक ऺभताको सॊयऺण तथा षवकास
गने,
२.८.१७.१.३ नेऩारी प्रािीन करा , साॊस्कृततक सम्ऩदा य स्भायकहरुको
सॊयऺण य ऩुनस्थािऩना गने,

२.८.१७.१.४ नेऩारी ऩयम्ऩयागत अनुबव तथा सीऩको सम्बद्धधन य प्रबद्धधन
गने,

२.८.१७.१.५ नेऩारीहरुको प्रकृततसॊग र्भरेय फस्न य फाॉच्न सक्ने

अन्त्ततनिहहत ऺभता , यारि य जनताप्रततको आस्था तथा
दातमत्व फोध तथा साभाष्ट्जक/धार्भिक सद्भाव जस्ता कुयाको
सॊयऺण य सम्बद्धधन गने ।
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२.८.१८ रणनीतिक ऱक्ष्य
नेऩारी जनताको जीवन य स्वास्र्थमको यऺा
हदगो षवकास सुतनष्ट्श्ित गने ।

गदै बावी ऩुस्ताको ऩरयऩोषण , सॊयऺण य

२.८.१८.१ कायथनीतिहरु
२.८.१८.१.१ अव्मवष्ट्स्थत, असुयक्षऺत तथा षवकासको प्रततपरफाट
षवभुख बएका य छरयएय यहे का भानव फष्ट्स्तहरुराई
ऩहहिान,

एकबरत एवॊ आवश्मकता अनुसाय

स्थानान्त्तयण गयी सुयक्षऺत , व्मवष्ट्स्थत, वातावयण भैबर
एवॊ आधतु नक फष्ट्स्तको षवकास गने ।

२.८.१८.१.२ नेऩारी जनताको स्वास्र्थम यऺाका राधग योग तनयोधक
उऩाम अवरम्वन गने षवषमराई नीतत तथा
कामिक्रभको आधाय फनाउने,
२.८.१८.१.३ रागू ऩदाथि सेवन तथा एड्स जस्ता योगहरुफाये जनिेतना
जगाउने मसका कायकहरु को तन वायण गनक
ुि ा साथै

प्रततयोधात्भक य प्रततकायात्भक नीतत अवरम्वन गने,
२.८.१८.१.४ ये डडमो धभॉता, यासामतनक प्रदष
ु ण तथा जैषवक सॊक्रभणका
साथै ततनफाट उत्ऩन्त्न हुने योग तथा भहाभायीफाट
फॉच्नका राधग तनगयानी सॊमन्त्र स्थाऩना गयी कामिक्रभ
कामािन्त्वमन गने,
२.८.१८.१.५

स्वास्र्थम सेवाराई नेऩारी जनताको आधायबत
ू

आवश्मकता य याज्मको दातमत्वका रुऩभा यहने गयी
सॊयिना, स्तय य ऺभताको षवकास गने,

२.८.१८.१.६ सभम साऩेऺ जनसॊख्मा नीतत अवरम्वन गयी जन्त्भदय
तथा भत्ृ मुदय घटाउने,
२.८.१८.१.७ भानवीम सुयऺाभा प्रततकूर असय ऩाने यासामतनक

,

जैषवक, आणषवक षवकीयणीम ऩदाथि तथा षवषादीको
उत्ऩादन, बण्डायण, प्रमोग तथा ओसायऩसायफाट र्सजिना
हुने खतयाफाट जनताराई सु –सूधित य सुयक्षऺत यहने
उऩाम अवरम्फन गने । त्मस्ता ऩदाथिको तनमभन य
तनमन्त्रण गने, य

२.८.१८.१.८

खाद्यान्त्न,

इन्त्धन,

औषधी रगामतका अत्मावश्मक

साभग्रीहरुको न्त्मन
ू त्तभ बण्डायण ऺभता तनधाियण गयी
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अबावको अवस्थाभा आ ऩूतति गनिसक्रकने व्मवष्ट्स्थत
तथा सयु क्षऺत षवतयण प्रणारी कामभ गने ।
२.८.१९ रणनीतिक ऱक्ष्य
गैयकानन
ू ी सशस्र गततषवधध हुनसक्ने फातावयण र्सजिना हुन नहदने ।
२.८.१९.१ कायथनीतिहरु
२.८.१९.१.१ कुनै ऩतन प्रकायका गैयकानूनी सशस्र गततषवधधका कायण
य कायकहरुको ऩहहिान गरय ततनराई तन

याकयण गनि

आवश्मक यणनीतत तजुभ
ि ा य कामािन्त्वमन गने,
२.८.१९.१.२ गैयकानूनी सशस्र गततषवधध हुन नऩाउने गयी आधथिक ,
साभाष्ट्जक, साॉस्कृततक य साभुदातमक कामिक्रभहरु
सञ्िारन गने,

२.८.१९.१.३ गैयकानूनी

सशस्र गततषवधधसॊग सम्फष्ट्न्त्धत ऩऺफाये

सूिना सॊकरन तथा षवश्रेषण गयी एकीकृत य

सभन्त्वमात्भक रुऩभा सुयऺा सॊमन्त्र ऩरयिारन गने य
सशस्र गततषवधधराई तनस्तेज गने,

२.८.१९.१.४ गैयकानूनी सशस्र गततषवधधराई तनरतेज , तनरकृम य
प्रबावहीन फनाउन जनताराई याजनी

ततक एवॊ

साभाष्ट्जक रुऩभा सभेत प्रर्शक्षऺत य क्रक्रमाशीर फनाउने,
२.८.१९.१.५ गैयकानन
ू ी सशस्र गततषवधधराई तनरतेज ऩानि आवश्मक
ऩने कानन
ू को तजभ
ुि ा य
गयी कामािन्त्वमन गने,

द्धवद्यमान कानन
ू भा ऩरयभाजिन

२.८.१९.१.६ गैयकानूनी सशस्र गततषवधध तनरतेज ऩानि आवश्मक ऩने
षवर्शरटीकृत सुयऺा सॊमन्त्रको व्मवस्था गने ।
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भाग–३
राष्ट्रिय सुरऺाको मागथ तनिे शन र प्रमुख संस्र्ागि व्यिस्र्ा
३.१ राष्ट्रिय सुरऺा नीति

: तनिे शक नीति

३.१.१ याष्ट्रिम सुयऺा नीतत तनदे शक नीततका रुऩभा यहनेछ । ऺेरगत नीततहरुको तजुभ
ि ा
गदाि मस नीततराई ध्मानभा

राख्नु ऩनेछ

।

३.१.२ याज्म सञ्िारनका सन्त्दबिभा तनभािण हुने षवर्बन्त्न ऺेरगत नीततहरुको याष्ट्रिम
सुयऺा नीततसॉग आवद्धता यहनेछ य सवै नीततहरु वीि ऩरयऩूयक सम्फन्त्ध यहनेछ ।
३.१.३ सयु ऺा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा सॊघ

, प्रदे श य स्थानीम

तहका नीतत , कामिक्रभ य

तनणिमहरु, याष्ट्रिम सयु ऺा नीततको प्राथर्भकता , उद्देश्य, यणनीतत य कामिनीततफाट
तनदे र्शत हुनेछन ् ।

३.१.४ याष्ट्रिम यऺा नीतत तथा आन्त्तरयक सुयऺा नीततहरुको तजुभ
ि ा तथा सुयऺा तनकाम
फीिको अन्त्तयसम्फन्त्ध , ऩरयिारन षवधध सभेत याष्ट्रिम सुयऺा नीतत अनुरुऩ
ऩरयबाषषत गयी कामािन्त्वमन गरयनेछ ।

३.१.५ नेऩारको सॊषवधानभा उल्रेखखत याज्मका नीततहरु
अन्त्तयसम्फन्त्ध य आवद्धता कामभ गरयनेछ ।

सॉग याष्ट्रिम सुयऺा नीतत को

३.२ राज्य शक्तिका संयन्र, सुरऺा–समन्िय िर्ा संस्र्ागि व्यिस्र्ा
३.२.१ नेऩारी जनता नै याज्म शष्ट्क्तका भूर स्रोत य याष्ट्रिम सुयऺाका प्रभुख आधाय हुन ।
आभ रूऩभा कामिऩार्रका, व्मवस्थाषऩका, न्त्मामऩार्रका तथा अन्त्म सॊवैधातनक
अॊगहरूको सभग्र

याष्ट्रिम सुयऺा भा आ–आफ्नो मोगदान यहन्त्छ । याजनीततक,

आधथिक, कूटनीततक, कानूनको कामािन्त्वमन, सैतनक -नागरयक सुयऺा य गुप्तियी तथा
साॊस्कृततक य साभाष्ट्जक ऺेरको ऩतन
मोगदान हुन्त्छ ।

याष्ट्रिम सुयऺा को सन्त्दबिभा

आ–आफ्नो

३.२.२ षवशेष रूऩभा याष्ट्रिम सुयऺा नीततको कामािन्त्वमन तथा सुयऺा सॊमन्त्रराई ऩरयिारन य
तनदे शनका राधग दे हाम फभोष्ट्जभका सॊस्थागत व्मवस्थाको बूर्भका यहनेछ :
३.२.२.१ नेऩार सयकाय, भष्ट्न्त्रऩरयषद् ,
३.२.२.२ याष्ट्रिम सुयऺा ऩरयषद्,
३.२.२.३ भन्त्रारम य अन्त्तगितका तनकामहरु, य
३.२.२.४ सुयऺा तनकामहरु ।
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३.२.३ याष्ट्रिम सुयऺा नीततको कामािन्त्वमन

, सूिना प्रवाह , तनदे शन तथा अनुगभन का

सम्फन्त्धभा सभन्त्वम य एकीकृत रुऩभा सॊमोजन गनि दे हाम फभोष्ट्जभ

का सॊस्था य

तनकामहरू क्रक्रमाशीर यहनेछन ् ३.२.३.१ याष्ट्रिम सुयऺा ऩरयषद्,

३.२.३.२ केन्त्द्रीम/सॊघीम सयु ऺा सर्भतत, य
३.२.३.३ प्रादे र्शक तथा स्थानीम, ऺेरीम तथा ष्ट्जल्रास्तयका सुयऺा सर्भततहरु ।
३.३ नेऩाऱी सेनाको प्रमख
ु सरु ऺा ष्ट्जम्मेिारी
नेऩारी सेनारे तनम्न फभोष्ट्जभ ष्ट्जम्भेवायी फहन गने छ :
३.३.१ नेऩारी सेना

को प्रभुख

कामि

नेऩारको स्वतन्त्रता , साविबौर्भकता य बौगोर्रक

अखण्डताराई फाह्म घुसऩैि य आक्रभणफाट सुयऺा गने , सीभा सुयऺाका राधग तत्ऩय
यहने हुनेछ । याष्ट्रिम सुयऺा भा गम्बीय िु नौतत उत्ऩन्त्न बएको अवस्थाभा त्मसको
साभना गनि नेऩारी सेनाको प्रभुख सुयऺा बूर्भका हुनेछ ।
३.३.२ मुद्ध फाहे क क्रक्रमाशीर हुनुऩने ऩरयष्ट्स्थततभा –
३.३.२.१ स्थानीम प्रशासन को तनमन्त्रणबन्त्दा फाहहयको ऩरयष्ट्स्थतत उत्ऩन्त्न बएभा
आन्त्तरयक सुयऺा कामभ गनि सहमोग गने,
३.३.२.२ प्रशासतनम तनमन्त्रण फाहहय

हहॊसात्भक, षवध्वॊसात्भक तथा

आतॊककायी

कामिहरु बएभा तनस्तेज गने,
३.३.२.३ गैयकानूनी सशस्र गततषवधध तनस्तेज गने,
३.३.२.४ आवश्मकता अनस
ु ाय भहत्वऩण
ू ि य सॊवेदनशीरन स्थानहरुको सयु ऺा गने,
३.३.२.५ प्राकृततक तथा भानव सष्ट्ृ जत तथा प्रषवधधजन्त्म षवऩदभा उद्धार कामि गने,
३.३.२.६ षवकास तनभािणका कामिहरुभा सहमोग पुयाधक्तुउने
,
३.३.२.७ जनता , सयकाय य सेना फीिको सम्फन्त्धराई सुभधयु तथा

सुदृढ फनाउने य

सुयऺा िेतना असिवृद्धद्धमा योगदान गने,

३.३.२.८ याष्ट्रिम सम्ऩदाको सॊयऺणभा आवश्मक सहमोग गने,
३.३.२.९ सैतनक प्रषवधध य अनुसन्त्धानको षवकास गदै गोरीगठ्ठा

, षवरपोटक ऩदाथि

रगामतका सुयऺा तनकामहरुरे प्रमोगभा ल्माउने साभग्रीहरुको उत्ऩादनभा
आत्भतनबियता फिाउने तथा नेऩारी सेनाको राधग

आवश्मक हातहततमाय

रगामतका साभग्रीको तनमर्भत सभीऺा गदै आवश्मक साभग्री प्राप्त गने ।
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३.३.२.१० सॊवेदनशीर तथा अन्त्तयािष्ट्रिम सीभा ऺेर नष्ट्जक तनभािण हुने आमोजना एवॊ
षवदे शी सहमोगभा तनभािण हुने साभरयक सॊयिनाको तनमर्भत सऩ
ु रयवेऺण
गने,

३.३.२.११ र्भरयारिका सेनाहरुसॊग सैतनक सम्फन्त्ध षवकर्सत गनि सहमोग पुयाधशउने,
३.३.२.१२ सॊमक्
ु त यारि सॊघ अन्त्तगित

षवश्व शाष्ट्न्त्त स्थाऩनाथि मोगदान

पुयाधरउने

नेऩार सयकायको ऩययारि नीततराई सघाउने,

३.३.२.१३ नेऩारसॊग दौत्मसम्फन्त्ध कामभ बएका दे शका याजदत
ु ावासका सैतनक

सहिायीहरुरे सफै सुयऺा तनकामहरुसॊग गने सैतनक भहत्वका गततषवधध एवॊ
अन्त्तयक्रक्रमाहरुको सभन्त्वम यऺा भन्त्रारम भापित गने, य

३.३.२.१४ नेऩारको सॊषवधान तथा कानून फभोष्ट्जभ नेऩार सयकायरे तोकेका अन्त्म
कामिहरु गने ।

३.४ कानून व्यिस्र्ा कायम गनऩ
ुथ ने सुरऺा तनकायहरूको प्रमुख ष्ट्जम्मेिारी
३.४.१ नेऩाऱ प्रहरी
नेऩार प्रहयीरे दे हामको ष्ट्जम्भेवायी फहन गनेछ :
३.४.१.१ दे शभा कानून व्मवस्था य आन्त्तरयक शाष्ट्न्त्त सुव्मवस्था कामभ ग

दै

जनताराई सुयऺाको प्रत्माबूतत हदई जनसहमोग य सभथिन प्राप्त गने,

३.४.१.२ दे शको कुनै ऩतन स्थानभा
गने,

हुनसक्ने उऩद्रफ वा बफध्वॊस

तनयोधक कामि

३.४.१.३

शाष्ट्न्त्त सुव्मवस्था सम्वन्त्धी सूिना सॊकरन, षवश्रेषण य प्रवाह गने,

३.४.१.४

अतत षवर्शरट एवॊ षवर्शरट व्मष्ट्क्तहरुको सयु ऺा व्मवस्था र्भराउने ,

३.४.१.५ आन्त्तरयक शाष्ट्न्त्त, सुयऺा कामभ गयी जनताराई सुयऺाको प्रत्माबूतत हदन

षवश्वार्सरो तथा सऺभ सॊगिनको षवकास का राधग दीघिकारीन मोजना
फनाई ियणफद्ध रुऩभा कामािन्त्वमन गदै जाने,

३.४.१.६ भुरुकर्बर साभाष्ट्जक , याजनीततक, आधथिक य षवकास सम्फन्त्धी

रक्ष्म

हार्सर गनि सक्रकने गयी शाष्ट्न्त्त सुव्मवस्था कामभ याख्ने,

३.४.१.७ सवै प्रकायका अऩयाधधक
य तहक्रककात गने

द्धियाकऱापको तनमन्त्रण , योकथाभ, अनुसन्त्धान

३.४.१.८ प्राकृतत क प्रकोऩ तथा भानव

र्सष्ट्जत
ि षवऩद फाट हुन सक्ने जनधनको
ऺततराई न्त्मून गनि योकथाभ, उद्धार तथा याहतको कामि गने,
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३.४.१.९ सवायी साधनहरु सुिारु

रुऩरे सन्त्िारन गनि अनुगभन , तनमन्त्रण तथा

३.४.१.१० प्रदे श प्रहयी सॊगिनको

साभान्त्म सॊिारन , सभन्त्वम य सुऩरयवेऺण

व्मवस्थाऩन गने गयी जनताराई दघ
ि ना य खतयाफाट फिाउने,
ु ट
सम्फन्त्धी आवश्मक कामि गने,

३.४.१.११ षवदे शभा यहे का नेऩारीहरुको अर्बरेख याखी प्रततकुर अवस्था र्सजिना

हुॊदाको फखत थऩ कृमाशीर यही अवाष्ट्ञ्छत गततषवधधराई तनरतेज ऩाने,

३.४.१.१२ सीभा ऺेरभा हुने अऩयाधधक गततषवधध तनमन्त्रण गने
र त्यसको
प्रयोजनको ऱासग सिमेकी दे शका प्रहरी सं गठनसँग समन्वय गने,
३.४.१.१३ अन्त्तयािष्ट्रिम प्रहयी सॊगिन

(ईन्त्टयऩोर) रगामत अन्त्म सयकायी तथा

गैयसयकायी सुयऺा सॊस्थासॉग सम्फन्त्ध बफस्ताय गयी अन्त्तयािष्ट्रिम

अऩयाधधक तथा आतॊककायी गततषवधध तनमन्त्रण गनि क्रक्रमाशीर यहने ,
य
३.४.१.१४ नेऩारको सॊषवधान तथा प्रिर्रत ऐन कानून फभोष्ट्जभ नेऩार सयकायरे
तोकेका अन्त्म कामिहरु गने ।

३.४.२ सशस्र प्रहरी बऱ , नेऩाऱ
सशस्र प्रहयी फररे दे हामको ष्ट्जम्भेवायी फहन गनेछ :
३.४.२.१ नेऩारको कुनै बागभा बएको वा हुनसक्ने गैयकानूनी सशस्र गततषवधी,
षवद्रोह वा नेऩारको याष्ट्रिम एकता य बौगोर्रक अखण्डता द्धवरुद्धका
द्धियाकऱाप, आतॊककायी कामि य दॊ गा तनमन्त्रण गनि आवश्मकता
अनुसाय ऩरयिार्रत हुने ।
३.४.२.२ अऩहयण , रट
ु ऩाट , सॊगहित अऩयाध तथा अन्त्म कुनै क्रकर्सभको जघन्त्म

तथा गम्बीय अऩयाध बएभा वा गम्बीय प्रकृततको अशाष्ट्न्त्त बएभा वा
हुने आशॊका बएभा त्मसराई तनमन्त्रण गनि ऩरयिार्रत हुने ।

३.४.२.३ नेऩार याज्मको कुनै बागभा शाष्ट्न्त्त य सुव्मवस्था कामभ गने

प्रमोजनको राधग नेऩारी सेना ऩरयिारन बएको अवस्थाभा नेऩारी
सेना ऩरयिारन बएको अवधधबय सम्फष्ट्न्त्धत िाउॉ भा नेऩारी सेनाको
तनदे शनभा कामि गने,

३.४.२.४ नेऩार सयकायरे तोकेको नेऩार सयकायरे सुयऺा हदनुऩने

ठहयाध एका

व्मष्ट्क्त, साविजतनक भहत्वका बवन , सॊयिना य अन्त्म स्थरको सुयऺा
गने,
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३.४.२.५ वाह्म आक्रभणको अवस्थाभा नेऩारी सेनाको भातहतभा यही काभ गने,
३.४.२.६ नेऩारको सीभा सुयऺा गने,
३.४.२.७ नेऩारको कुनै बागभा बएको वा हुनसक्ने षवऩद्
भहाभायीफाट ऩीडडतको उद्धार गने ।
३.४.२.८ सशस्र प्रहयी फर

, प्राकृततक प्रकोऩ य

, नेऩारको सॊगिनात्भक सॊयिना , हातहततमाय एवॊ

तार्रभराई क्रभश् अधिसैतनक फरको रुऩभा रुऩान्त्तयण गदै जाने , य
३.४.२.९ नेऩारको सॊषवधान तथा प्रिर्रत कानन
ू फभोष्ट्जभ नेऩार सयकायरे
तोकेको अन्त्म कामि गने ।

३.४.३ राष्ट्रिय अनुसन्धान बबभाग
याष्ट्रिम अनुसन्त्धान षवबागरे दे हामको ष्ट्जम्भेवायी फहन गनेछ :
३.४.३.१ नेऩारको स्वतन्त्रता,

साविबौर्भकता, बौगोर्रक अखण्डता , स्वाधीनता,

स्वार्बभान, एकता, हहत य साभाष्ट्जक सद्भाव प्रततकूरका गततषवधध वा
काभहरुको वाये भा सूिना सॊकरन, षवश्रेषण य सम्प्रेषण गने,
३.४.३.२ नेऩारको सॊषवधान , कानून य याज्मका

द्धवरुद्धभा आन्त्तरयक य फाह्म

रुऩभा हुने द्धियाकऱाप तथा त्यस्ता कायधमा सं ऱग्न सं घ –सं स्था, सं गठन
र व्यक्तिको फाये भा सूिना सॊकरन य षवश्रेषण गयी आवश्मक तनकामभा
सम्प्रेषण गने

य प्रततकामि मोजना एवॊ सुझाव हददै

याष्ट्रिम सुयऺा

कामिभा सघाउ ऩुग्ने सूिना नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाउने,

३.४.३.३ याष्ट्रिम हहत बफऩयीत हुने याजनीततक
, आधथिक, साभाष्ट्जक, धार्भिक,
सम्प्रदातमक य कुटनी ततक गततषवधध फाये सि
ू ना सॊकरन य षवश्रेषण
गयी सम्वष्ट्न्त्धत तनकाम वा अधधकायीराई जानकायी गयाउने,

३.४.३.४ दे शर्बर तथा फाहहय , स्वदे शी तथा बफदे शी नागरयकहरुफाट

नेऩार बफरु द्ध

गरयने जासुसी एवॊ प्रतत जासुसी कामि सम्फन्त्धी सूिना सॊकरन

,

षवश्रेषण गयी सम्वष्ट्न्त्धत तनकाम वा अधधकायीराई जानकायी गयाउने,
३.४.३.५ धार्भिक , साम्प्रदातमक, जातीम, ऺेरीम स्वरुऩका हहॊसा उन्त्भुख गततषवधध ,
बफद्रोह य आधथिक द्धियाकऱाप वाये सूिना सॊकरन गने,

३.४.३.६ भ्ररटािाय , आधथिक अतनमर्भतता , याजश्व िह
ु ावट रगामत अथितन्त्रराई
नकायात्भक असय
षवश्रेषण गने,

पुयाध उने गततषवधधहरु फाये सि
ू ना सॊकरन य
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३.४.३.७ आतॊकवादी तथा अन्त्तयािष्ट्रिम अऩयाधधक सॊगिन तथा आतॊकफादको
जारो य त्मसफाट भर
ु क
ु राई ऩग्ु न सक्ने खतयाको सि
ू ना सॊकरन य
षवश्रेषण गने,

३.४.३.८ यारिभा आईऩने कुनै ऩतन िन
ु ौततराई साभना गनि आवश्मक सूिना

सॊकरन तथा षवश्रेषण गनिसक्ने बयऩदो तथा सऺभ सॊगिनको रुऩभा
षवकास गनि दीघिकारीन मोजना फनाई ियणफ द्ध रुऩभा कामािन्त्वमन गदै
जाने, य

३.४.३.९ नेऩारको प्रिर्रत सॊषवधान तथा प्रिर्रत ऐन कानन
ू फभोष्ट्जभ नेऩार
सयकायरे तोकेका अन्त्म कामिहरु गने ।

३.५ राष्ट्रिय सुरऺा नीति कायाथन्ियनको अनुगमन िर्ा मूल्यांकन
याष्ट्रिम सुयऺा नीततको कामािन्त्वमनभा उत्ऩन्त्न हुनसक्ने सभस्माको ऩहहिान गनक
ुि ा साथै
कामािन्त्वमनको भूल्माॊकन य अनुगभन याष्ट्रिम सुयऺा ऩरयषदरे गनेछ । प्रत्मेक ऩाॉि वषिभा
याष्ट्रिम सुयऺा नीततको सभीऺा य ऩुनयावरोकन गरयनेछ ।

३.६ राष्ट्रिय सुरऺा नीतिको समीऺा र ऩररमाजथन सम्बन्धी व्यिस्र्ा
३.६.१ याष्ट्रिम सुयऺा नीततको सभीऺा वाषषिक रुऩभा याष्ट्रिम सुयऺा ऩरयषद्फाट गरयनेछ ।
३.६.२. सयु ऺा नीततभा सभम साऩेऺ ऩरयभाजिन गने कामि नेऩार सयकायरे गनेछ ।
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