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राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३
भाग-१

पररचय
१.१ ष्ट्रिषय प्रिेश
नेपालको बहुजािीय बहुसाांस्कृतिक, बहुभाष्ट्रषक, बहुधातमिक िथा भौगोतलक ष्ट्रिष्ट्रिधिायुक्त

ष्ट्रिशेषिाको पररिेशमा राष्ट्रिय एकिा, सामाजजक एिम् साांस्कृतिक ऐक्यबद्धिा, सष्ट्रहष्णुिा र
सद्भािको सां रक्षण एिम् प्रिद्धिन आिश्यक छ । नेपालको सां ष्ट्रिधानले नेपालको स्ििन्त्रिा,
साििभौतमकिा, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट्रिय एकिा, स्िाधीनिा र स्िातभमानलाई अक्षुण्ण राखी
जनिाको साििभौम अतधकार, स्िायत्तिा र स्िशासनको अतधकारलाई आत्मसाि् गरे को छ ।
नेपालको सां ष्ट्रिधानले िगीय, जािीय, क्षेरीय, भाष्ट्रषक, धातमिक, लै ष्ट्रिक लगायि सबै प्रकारका
ष्ट्रिभेद र छु िाछु िको अन्त्त्य गरी आतथिक समानिा, समृष्ट्रद्ध र सामाजजक न्त्याय सुतनजिि गनि
समानुपातिक समािेशी र सहभातगिामूलक तसद्धान्त्िका आधारमा समिामूलक समाजको
तनमािण गने सङ्कल्प गरे को छ ।
जनिाको प्रतिस्पधाित्मक बहुदलीय लोकिाजन्त्रक शासन प्रणाली, नागररक स्ििन्त्रिा,
मौतलक अतधकार, मानि अतधकार, बातलग मिातधकार, आितधक तनिािचन, पूण ि प्रेस स्ििन्त्रिा
िथा स्ििन्त्र, तनष्पक्ष र सक्षम न्त्यायपातलका र कानूनी राज्यको अिधारणा लगायिका
लोकिाजन्त्रक मूल्य र मान्त्यिामा आधाररि समाजिाद प्रति प्रतििद्ध रही समृद्ध राि तनमािण

गने ददशा नेपालको सां ष्ट्रिधानले आत्मसाि् गरे को छ । साथै यसले सां घीय लोकिाजन्त्रक
गणिन्त्रात्मक शासन व्यिस्थाको माध्यमद्वारा ददगो शाजन्त्ि, सुशासन, ष्ट्रिकास र समृष्ट्रद्ध हातसल
गनि मागि तनदे शन गरे को छ । ष्ट्रयनै उद्देश्य र लक्ष्यबाट तनदे जशि भई यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति
िजुम
ि ा गररएको छ ।
१.२. सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अथि
१.२.1

सुरक्षा

बहु-आयातमक

ष्ट्रिषय

भएकोले

यसले

ु को
मुलक

साििभौतमकिा, राष्ट्रिय

अखण्डिा, भौतिक, सामाजजक, आतथिक, साांस्कृतिक र मानिीय पक्षलाई समेट्दछ ।
सुरक्षा नीति अन्त्िगिि साििजतनक र तनजी मूल्य मान्त्यिाहरू, राष्ट्रिय सम्मान र गौरि,

जजउधन एिम् सामाजजक-साांस्कृतिक मूल्यको सुरक्षा र सां रक्षण पतन पदिछन् ।
िािािरण, सुशासन, ष्ट्रिकास र मानि अतधकारको पक्षलाई पतन राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले
समेट्दछ । यी क्षेरमा उत्पन्त्न हुने समस्या र जोजखमलाई न्त्यू न गदै समग्रमा

रािका अति महत्त्िपूण ि राष्ट्रिय ष्ट्रहिहरूको रक्षा सुरक्षा नीतिको कायािन्त्ियनद्वारा
गररन्त्छ । यस अन्त्िगिि सै तनक सुरक्षा समेिका सुरक्षा प्राथतमकिा र उपाय
लगायिका पक्ष र आयामहरू पदिछन् ।

1

१.२.२ राष्ट्रिय सुरक्षाले भौगोतलक, सामाजजक, आतथिक र राजनीतिक रुपमा दे शको पूण ि
सुरक्षालाई बुझाउँछ । हरे क दे शले आफ्ना आधारभूि मूल्य र मान्त्यिामा आधाररि
राष्ट्रिय आकाांक्षा र अति महत्त्िपूण ि राष्ट्रिय ष्ट्रहिका ष्ट्रिषयहरूको पष्ट्रहचान गरे को
हुन्त्छ । यस्िा राष्ट्रिय आकाङ्क्क्षा र ष्ट्रहिका ष्ट्रिषयलाई बाह्य आक्रमण िा आन्त्िररक

दबाब र च ुनौिीहरूबाट सुरजक्षि गदै सां िद्धिन र प्रिद्धिन गनुप
ि ने हुन्त्छ । यसरी
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राज्य र नागररकका लातग राज्यले उपलब्ध गराउने सुरक्षाको
समग्र सां रचना र कायािन्त्ियनको एकीकृि स्िरुप हो ।

१.२.३ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको िििमान र भष्ट्रिष्यसँग घतनष्ट सम्बन्त्ध रहन्त्छ । यसले
राज्यको ष्ट्रहि र चासोलाई सम्बोधन गदै ष्ट्रिद्यमान र सम्भाष्ट्रिि खिरा एिम्
अिसरलाई ध्यानमा राखी ददशा तनदे श गदिछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राज्यको
सुरक्षा सम्बन्त्धी मूल नीति भएकोले यसले रक्षा नीति र आन्त्िररक सुरक्षा नीतिलाई
तनदे जशि गदिछ ।
१.२.४ राि-राि बीचमा परम्परागि िनािहरूको स्िरुप फेरबदल भई सां सारका ष्ट्रितभन्न

भागमा जािीय, भाष्ट्रषक, क्षेरीय र धातमिक द्वन्त्द्वहरू भइरहे का छन् । तिनले कतिपय
स्थानमा अतििादी र पृथकिािादी स्िरुप तलई तनदोष मातनसहरूले ज्यान गुमाउनु
परे को र शरणाथी समस्या उत्पन्न हुने गरे को छ । सिदिि अन्त्िरािष्ट्रिय अपराध र

आधुतनक प्रष्ट्रितधको दुरूपयोग बष्ट्रिरहे को छ । साथै जलिायु पररिििन र प्राकृतिक
प्रकोपले पयाििरणीय सन्त्िुलनमा जोजखम उत्पन्त्न भएको छ । प्राकृतिक स्रोिहरूको
अति र अव्यिजस्थि दोहन, अतनयजन्त्रि जनसङ्क््या िृष्ट्रद्ध, महामारी रोगहरूको
ष्ट्रिस्िार, खाद्यान्त्न असुरक्षा एिम् स्िच्छ ष्ट्रपउने पानीको अभाि जस्िा समस्या दे खा
परररहे का छन् । अन्त्िरािष्ट्रिय, क्षेरीय र स्थानीय द्वन्त्द्व िथा अजस्थरिाको कारण
आपूतििमा समस्या उत्पन्त्न हुने गरे को छ । स्रोिहरूमा सीतमि व्यजक्त िथा

रािहरूको बढ्दो आतधपत्यले असमानिाको तसजिना गरी द्वन्त्द्व उत्पन्न हुने गरे को

छ । यसप्रकार अन्त्िरािष्ट्रिय सुरक्षा िािािरण जष्ट्रटल िथा च ुनौिीपूण ि बन्त्दै गएको र
पररितििि भइरहेको पररजस्थतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृि हुन ु अत्यािश्यक छ ।

अन्त्िररक र बाह्य पररजस्थतिको समयमै ष्ट्रिश्लेषण गरी रक्षा नीति, परराि नीति, अथि
नीति, आन्त्िररक सुरक्षा िथा साििजतनक सूचना नीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा
कायि गनुप
ि ने हुन्त्छ । राजनीतिक, आतथिक, कुटनीतिक, सुरक्षा र सूचना जस्िा
शजक्त साधनको समुजचि समायोजन गनि र राष्ट्रिय सुरक्षा लक्ष्य हातसल गनि राष्ट्रिय
सुरक्षा नीति आिश्यक छ ।

१.३

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आिश्यकिा
१.३.१ दे शको स्ििन्त्रिा, साििभौतमकिा, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट्रिय एकिा, स्िाधीनिा,
स्िातभमान र सामाजजक सद्भािलाई अक्षुण्ण रा्दै राष्ट्रिय स्रोि–साधनहरूको समुजचि
उपयोग गनिसक्ने िािािरण कायम रा्न,
१.३.२. राज्यले सबै प्रकृतिका खिरा र जोजखमलाई सम्बोधन गदि छ भन्ने कुराको
ष्ट्रिश्वसनीयिा स्थाष्ट्रपि गनि,
१.३.३

सुरक्षा सां यन्त्र र सां रचनालाई आधुतनक प्रष्ट्रितध र उपकरणले सुसजज्जि गरी सुदृि

िथा सक्षम िुल्याउँदै यस क्षेरमा कायिरि सबैको सष्ट्रक्रय सहभातगिा र योगदानमा
अतभिृष्ट्रद्ध गरी सुरक्षा क्षेरको प्रभािकाररिा बिाउन,

१.३.४

राज्यद्वारा प्रतिपाददि नीतिहरूको कायािन्त्ियनलाई तनदे जशि गनि,

१.३.५

दे शका सबै िगि, क्षेर, समुदाय र पक्षबीच आन्त्िररक समझदारी तनमािण गनि,

१.३.६ राष्ट्रिय सुरक्षा र ष्ट्रिश्व शाजन्त्िका लातग क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय ष्ट्रिश्िास र सहयोग
अतभिृष्ट्रद्ध गनि,
१.३.७ नेपालका सबै साांस्कृतिक, धातमिक, भाष्ट्रषक िथा भौगोतलक समुदायको बीचमा सहअजस्ित्ि, सष्ट्रहष्णुिा र सद्भाि प्रिद्धिन गनि,
१.३.८ ष्ट्रिश्िमा भइरहे को प्रष्ट्रितध र सञ्चारको िीब्र ष्ट्रिकासको उपयोग गरी राष्ट्रिय सुरक्षा
क्षमिा बिाउन,
१.३.९ सम्भाष्ट्रिि सुरक्षा खिरालाई रोक्न र पराजजि गनि िथा एकरूपिा, समन्त्िय र
योजनाबद्ध रूपमा राज्यको सुरक्षा प्रणालीलाई सञ्चालन गनि,
१.३.१० शाजन्त्ि र द्वन्त्द्व दुबै समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा सां यन्त्रलाई क्षमिाका साथ पररचातलि
हुनसक्ने अिस्था तनमािण गनि र यसमा सबैको समथिन रहने िािािरण तसजिना गनि,
र
१.३.११ बदतलँदो अन्त्िरािष्ट्रिय, क्षेरीय िथा राष्ट्रिय सुरक्षा िािािरण, भू–राजनीतिक अिस्था,

सुरक्षा च ुनौिी िथा सम्भािनालाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय ष्ट्रहिको सां रक्षण, सां िद्धिन र
प्रिद्धिन गदै राष्ट्रिय उद्देश्य र लक्ष्य हातसल गनि ।

१.४

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सीमा र सन्त्िुलन
१.४.१ सीमाहरू
१.४.१.१ दे शको भौगोतलक अिजस्थति, बहुजािीय, बहुभाष्ट्रषक, बहुधातमिक एिम्
बहुसाांस्कृतिक ष्ट्रिशेषिायुक्त जनसङ्क््याको बनोट,

१.४.१.२ अन्त्िरािष्ट्रिय सजन्त्ध, महासजन्त्ध र घोषणापरहरू प्रति नेपालको प्रतिबद्धिा र
पालना गनुप
ि ने राष्ट्रिय दाष्ट्रयत्ि, र
१.४.१.३ साधन र स्रोिको उपलब्धिा ।
१.४.२

सन्त्िुलन
१.४.२.१ दे शको समृष्ट्रद्धका लातग प्राकृतिक स्रोिहरूको उपयोग र राष्ट्रिय ष्ट्रहि
सां रक्षणका बीचको सन्त्िुलन,
१.४.२.२ राज्यले अिलम्बन गरे को खुलापन र गोपनीयिा बीचको सन्त्िुलन,
१.४.२.३ स्ििन्त्रिाको सां रक्षण र नागररकले

पालना गनुप
ि ने

कििव्य बीचको

सन्त्िुलन,
१.४.२.४ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कायािन्त्ियनका लातग आिश्यक साधन स्रोिको
सन्त्िुलन,
१.४.२.५ साििजतनक बहस र ष्ट्रिज्ञको परामशि बीचको सन्त्िुलन,
१.४.२.६ राष्ट्रिय अखण्डिा र प्रादे जशक एिम् स्थानीय स्िायत्तिा बीचको सन्त्िुलन,
१.४.२.७ राष्ट्रिय प्रतिरक्षा र आन्त्िररक सुरक्षा बीचको समन्त्िय र सन्त्िुलन, र
१.४.२.८ राष्ट्रिय सुरक्षा सां यन्त्र र समयानुकूल सुदृिीकरणको सन्त्िुलन ।
१.५

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई मागिदशिन गने आधारहरू
१.५.१ नेपालको स्ििन्त्रिा, साििभौतमकिा, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट्रिय एकिा, स्िाधीनिा,
स्िातभमान िथा नेपालीको हकष्ट्रहिको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आतथिक समुन्त्नति र
समृष्ट्रद्ध,
१.५.२ सङ्क्घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्र नेपालको सुदृिीकरण,
१.५.३ नेपाल र नेपालीको रक्षा,
१.५.४ ददगो शाजन्त्ि, राजनीतिक स्थाष्ट्रयत्ि र ष्ट्रिकास,
१.५.५ नेपालको सां ष्ट्रिधानमा उजल्लजखि राज्यका तनदे शक तसद्धान्त्ि र नीतिले आत्मसाि्
गरे का तनम्नतलजखि अन्त्य ष्ट्रिषयहरू :१.५.५.१

समानिा,

स्ििन्त्रिा,

लोककल्याणकारी

र

न्त्यायपूण ि

व्यिस्थाको

प्रत्याभूति,
१.५.५.२

शासन

व्यिस्थामा

जनिाको

समानुपातिक

समािेशी

सहभातगिाको

प्रत्याभूति,
१.५.५.३

सामाजजक न्त्याय िथा साधन र सेिाको न्त्यायोजचि ष्ट्रििरणको व्यिस्था,

१.५.५.४

ददगो र समृद्ध राष्ट्रिय अथििन्त्रको ष्ट्रिकास (साििजतनक, तनजी र सहकारी
क्षेरको

सहभातगिामा

आधाररि

आत्मतनभिर,

स्ििन्त्र

र

उन्त्नतिशील

समाजिाद उन्त्मूख अथििन्त्रको ष्ट्रिकास),
१.५.५.५

सिाििीण मानिीय सुरक्षा, सामाजजक सद्भाि, सष्ट्रहष्णुिा र सामञ्जस्यिाको
प्राति,

१.५.५.६

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको ष्ट्रिकास िथा प्रभािकारी एिम् गतिशील सुरक्षा
व्यिस्थापन,

१.५.५.७

सुरक्षा तनकायलाई सबल, सुदृि, व्यािसाष्ट्रयक, समािेशी र उत्तरदायी
बनाउने,

१.५.५.८

रािको सेिामा ित्पर र सक्षम नागररक तनमािण,

१.५.५.९

पूि ि रािसेिकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभिलाई राष्ट्रिय ष्ट्रहिमा पररचालन,

१.५.५.१० सङ्क्घ र प्रदे श बीच सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्त्ध ष्ट्रिस्िार,
१.५.५.११ प्राकृतिक स्रोिहरूको राष्ट्रिय ष्ट्रहि अनुकूल उपयोग,
१.५.५.१२ प्राकृतिक प्रकोप जोजखम न्त्यू नीकरण,
१.५.५.१३ दे शको क्षमिा र आिश्यकिा अनुरूप जनसङ्क््या व्यिस्थापन,
ु
१.५.५.१४ सांयक्त
रािसङ्क्घको िडापर, पञ्चशीलका तसद्धान्त्ि र असां लग्निाको
मान्त्यिामा आधाररि परराि नीतिको सञ्चालन,
१.५.६ कानूनी शासन, पारदशीिा र जिाफदे ष्ट्रहिाको सुतनजिििा,
१.५.७ मानि अतधकारको पालना, सां रक्षण र सां िद्धिन,
१.५.८ राष्ट्रिय पष्ट्रहचान, स्िातभमान र गौरिको प्रिद्धिन,
१.५.९ राष्ट्रिय ष्ट्रहिको सां रक्षण र सां िद्धिन ।
१.६

राष्ट्रिय ष्ट्रहि, सरोकार र सुरक्षाका ष्ट्रिषयहरू
१.६.१ ष्ट्रिजशष्ट राष्ट्रिय ष्ट्रहिका ष्ट्रिषयहरू
१.६.१.१

नेपालको स्ििन्त्रिा, साििभौतमकिा, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट्रिय एकिा,
स्िाधीनिा, स्िातभमानको रक्षा र जनिाको सुरक्षाको प्रत्याभूति,

१.६.१.२

सां घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रको सां रक्षण र सां िद्धिन,

१.६.१.३

राष्ट्रिय एकिा, सामाजजक सद्भाि र धातमिक सष्ट्रहष्णुिाको अतभिृष्ट्रद्ध,

१.६.१.४

राष्ट्रिय पष्ट्रहचान िथा अजस्ित्िको रक्षा,

१.६.१.५

मौतलक मानि अतधकार र जनिाको स्ििन्त्रिाको रक्षा,

१.६.१.६

ददगो शाजन्त्ि सुरक्षा र राजनीतिक स्थाष्ट्रयत्ि कायम,

१.६.१.७

िािािरण र जलिायु सां रक्षण,

१.६.१.८

जलस्रोि लगायिका प्राकृतिक स्रोि र सम्पदाको सां रक्षण िथा राष्ट्रिय
ष्ट्रहिमा उपयोग,

१.६.१.९

अन्त्िरािष्ट्रिय र क्षेरीय सुरक्षामा योगदानद्वारा ष्ट्रिश्िशाजन्त्िको प्रिद्धिन,

१.६.१.१० नेपाली भूतम कुनैपतन तमरराि ष्ट्रिरुद्ध प्रयोग हुन नददने ष्ट्रिश्िसनीय
जस्थतिको तनमािण,
१.६.१.११ कानूनी शासनको सां रक्षण,
ु
१.६.१.१२ सांयक्त
राि सङ्क्घको िडापर र पञ्चशीलका तसद्धान्त्िमा आधाररि
परराि नीतिको सञ्चालन,
१.६.२ रणनीतिक ष्ट्रहि सरोकारका ष्ट्रिषयहरू
१.६.२.१

ष्ट्रिजशष्ट सरोकारका ष्ट्रिषयहरूको रक्षाका लातग उपयुक्त रणनीति र
कायिनीतिको अिलम्बन,

१.६.२.२

सामाजजक ष्ट्रिकास, समृष्ट्रद्ध, सद्भाि र सामञ्जस्यिा िथा सष्ट्रहष्णु नागररक
समाजको तनमािण,

१.६.२.३

राष्ट्रिय क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध,

१.६.२.४

नागररकको जीिनस्िरमा अतभिृष्ट्रद्ध,

१.६.२.५

सुशासन र साििजतनक प्रशासनको प्रभािकाररिामा अतभिृष्ट्रद्ध,

१.६.२.६

प्रदे श र स्थानीय िहमा रहे को आतथिक र सामाजजक असन्त्िुलनको
न्त्यूनीकरण,

१.६.२.७

ष्ट्रिज्ञान र प्रष्ट्रितधको ष्ट्रिकास र प्रयोग,

१.६.२.८

आतथिक समृष्ट्रद्धको लातग उपयुक्त सुरक्षा प्रणालीको ष्ट्रिकास,

१.६.२.९

सिदिि अपराध र अिैध आप्रिासनको तनयन्त्रण,

१.६.२.१० प्राकृतिक ष्ट्रिपद् एिम् औद्योतगक दुघट
ि नाको रोकथाम एिम् न्त्यू नीकरण,
१.६.२.११ गैरकानूनी गतिष्ट्रितधको तनरोध र तनयन्त्रण,
१.६.२.१२ आिङ्किाद र ष्ट्रिखण्डनिादको तनरोध र तनयन्त्रण,
१.६.२.१३ अिैध हािहतियार र ष्ट्रिष्फोटक पदाथिको प्रयोगमा तनयन्त्रण, र
१.६.२.१४ अन्त्िरािष्ट्रिय िथा क्षेरीय सहयोगको अतभिृष्ट्रद्ध ।
१.७

राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाि पाने ित्त्िहरू
१.७.१

भौगोतलक अिजस्थति र खुल्ला तसमाना,

१.७.२

राज्य प्रणालीमा रूपान्त्िरण,

१.७.३

राजनीतिक अजस्थरिा,

१.७.४

धातमिक, भौगोतलक िथा जािीय ष्ट्रिषयहरू,

१.७.५

आतथिक ष्ट्रिकास र अनुशासनको स्िर,

१.७.६

ित्कालीन, अल्पकालीन, दीघिकालीन

िथा

स्थायी

प्रकृतिका

राष्ट्रिय

ष्ट्रहिका

ष्ट्रिषयहरू,
१.७.७

ष्ट्रिखण्डनिादी िा पृथकिािादी समूहको गतिष्ट्रितध र सष्ट्रक्रयिा,

१.७.८

तछमेकी िथा अन्त्य रािहरूको सरोकार र चासो,

१.७.९

राष्ट्रिय, क्षेरीय, स्थानीय स्िरका आन्त्िररक सुरक्षा सम्बन्त्धी ष्ट्रिषयहरू,

१.७.१० ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रितध र आधुतनक उपकरणको दुरुपयोग, र
१.७.११ ष्ट्रिश्िव्यापी, क्षेरीय िथा उपक्षेरीय र सुरक्षा सम्बन्त्धी ष्ट्रिषयहरू ।
१.८

राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुतनजिि गने स्रोि िथा उपायहरू
१.८.१ राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुतनजिि गने स्रोि
१.८.१.१ नेपाली जनिा िथा तिनको सिदिि शजक्त,
१.८.१.२ नेपाल राज्यको सुरक्षा सां यन्त्र र शासकीय सां रचना,

१.८.१.३ राष्ट्रिय आिश्यकिा अनुरूप उपयोग भएका नेपालका प्राकृतिक स्रोिहरू,
१.८.१.४ प्रिासी नेपालीहरूले राष्ट्रिय ष्ट्रहिमा गने योगदान, र
१.८.१.५ नेपालको ष्ट्रहिमा पररचातलि िैदेजशक सहयोग ।
१.८.२ राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुतनजिि गने उपायहरू
१.८.२.१ नेपालको सां ष्ट्रिधानको प्रभािकारी कायािन्त्ियन र पालना,
१.८.२.२ राष्ट्रिय साधन स्रोिको समुजचि उपयोग र पररचालन
१.८.२.३ सुरक्षा तनकायहरूको व्यािसायीकरण र आधुतनकीकरण,
१.८.२.४

राजनीतिक, आतथिक, सामाजजक, कूटनीतिक, न्त्याष्ट्रयक, सञ्चार

िथा

सैतनक/सुरक्षा उपायको अिलम्बनद्वारा शाजन्त्िसुरक्षाको प्रत्याभूति,
१.८.२.५ नागररक कििव्यको बोध र पररपालना,
१.८.२.६ ष्ट्रिश्िसनीय सूचनाको सही मूल्याङ्कन र तनरुपणको आधारमा जस्थतिको पूि ि
जानकारी िथा प्रतिकारात्मक उपाय अिलम्बन गनिसक्ने प्रणालीको
ष्ट्रिकास,
१.८.२.७ सुदृि यािायाि प्रणालीको ष्ट्रिकास,
१.८.२.८ सीमा सुरक्षा र व्यिस्थापन, र

१.८.२.९ कुटनीतिक सम्बन्त्धको प्रभािकारी सञ्चालनद्वारा दद्वपक्षीय र बहुपक्षीय
सम्बन्त्ध

र

सहयोग

िृष्ट्रद्ध

गदै

अन्त्िरािष्ट्रिय

समथिन

र

सहयोगको

अतभिृष्ट्रद्ध ।
१.९

राष्ट्रिय सुरक्षामा खिरा र च ुनौिीहरू
१.९.१ राजनीतिक च ुनौिी र खिरा
१.९.१.१

शासकीय स्िरूप रूपान्त्िरण र सङ्क्क्रमणकाल,

१.९.१.२

राजनीतिक अजस्थरिा र ष्ट्रिभाजन,

१.९.१.३

अिाजञ्छि समूहको ध्रबीकरण,
ु

१.९.१.४

गैरसां िैधातनक गतिष्ट्रितध, र

१.९.१.५

अिाजञ्छि बाह्य प्रभाि ।

१.९.२ कानून व्यिस्था सम्बद्ध च ुनौिी र खिरा
१.९.२.१

अपराधको राजनीिीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गने
प्रिृजत्त,

१.९.२.२

कानूनको शासन र सां स्कृतिको ष्ट्रिकासमा अिरोध,

१.९.२.३

कानून उल्लङ्क्घन गने प्रिृजत्त र दण्डहीनिा,

१.९.२.४

अपराधमा आधुतनक प्रष्ट्रितधको दुरुपयोग,

१.९.२.५

ष्ट्रहांसा र सशस्त्र अपराधमा िृष्ट्रद्ध,

१.९.२.६

सिदिि अपराधमा िृष्ट्रद्ध,

१.९.२.७

लागू पदाथिको अिैध ओसार पसार,

१.९.२.८

हतियार र ष्ट्रिष्फोटक पदाथिको अिैध पैिारी,

१.९.२.९

समुदायमा बढ्दो ष्ट्रहांसा,

१.९.२.१० लुटपाट, अपहरण, सफेदपोश अपराध र साइिर अपराध,
१.९.२.११ भ्रष्टाचार,
१.९.२.१२ मानि बेचतबखन, र
१.९.२.१३ सां कीणि साम्प्रदाष्ट्रयकिा र क्षेरीयिा ।
१.९.३ सामाजजक-आतथिक च ुनौिी र खिरा
१.९.३.१

कमजोर अथििन्त्र र परतनभिरिा,

१.९.३.२

अजशक्षा, बढ्दो बेरोजगारी र गररबी,

१.९.३.३

स्िदे शी उत्पादनको न्त्यू निा,

१.९.३.४

आतथिक असमानिा,

१.९.३.५

जनसङ्क््या िृष्ट्रद्ध िथा अव्यिजस्थि बसाइ सराइ,

१.९.३.६

राष्ट्रिय स्रोि र साधनको बाँडफाँड िथा उपभोग र उपयोगमा
राष्ट्रिय ष्ट्रहिप्रतिको उदातसनिा,

१.९.३.७

आतथिक अपराध र राजस्ि च ुहािट, बाह्य आतथिक सङ्कट र

१.९.३.८

लगानीमा प्रतिकूल प्रभाि पाने असुरजक्षि िािािरण,

१.९.३.९

औद्योतगक अशाजन्त्ि,

ष्ट्रिकृतिको प्रभाि,

१.९.३.१० नागररक अतधकारको दुरुपयोग,
१.९.३.११ ष्ट्रितभन्त्न िगि, क्षेर, जाति र समुदायबीचको द्वन्त्द्व र सामाजजक
सद्भािमा प्रतिकूल असर पाने ष्ट्रक्रयाकलाप,

१.९.३.१२ सामाजजक र नैतिक मूल्यप्रतिको उदातसनिा,
१.९.३.१३ ष्ट्रिपन्त्न समुदाय र क्षेरको लातग आिश्यक सहयोग र स्रोिको
न्त्यूनिा,
१.९.३.१४ एच.आई.भी./एड्स, महामारी र अन्त्य सङ्क्क्रामक रोगहरूको
िृष्ट्रद्ध,
१.९.३.१५ सङ्कीणि जािीय र क्षेरीय प्रिृजत्त र ष्ट्रक्रयाकलाप, र
१.९.३.१६ धातमिक अतििादको प्रभाि ।
१.९.४ ष्ट्रिपद् र प्राकृतिक स्रोिको क्षति सम्बद्ध च ुनौति र खिरा
१.९.४.१

अव्यिजस्थि बसोबास, िन ष्ट्रिनाश, प्रदू षण जस्िा मानि तसजजिि
समस्याबाट उत्पन्न ष्ट्रिपद्,

१.९.४.२

भूकम्प, भू-क्षय, बािी, पष्ट्रहरो र डुिान जस्िा प्राकृतिक ष्ट्रिपद्,

१.९.४.३

प्राकृतिक स्रोिको अव्यिजस्थि र अतनयतमि दोहन,

१.९.४.४

जलिायु र पयाििरणीय ह्रास, र

१.९.४.५

रसायतनक, ष्ट्रिष्ट्रकरण र प्रष्ट्रितधजन्त्य ष्ट्रिपद् ।

१.९.५ अतििादका कारण उत्पन्न हुने च ुनौिी र खिरा
१.९.५.१

अराजकिा, असुरक्षा, आिङ्क र अन्त्योलको कारण समाजमा
सृजजि रास,

१.९.५.२

अिैध हािहतियार, ष्ट्रिष्फोटक पदाथि र लागू पदाथिको ओसार
पसारमा आिङ्किादीको सम्भाष्ट्रिि सां लग्निा,

१.९.५.३

पयिटन, लगानी र िैदेजशक मुद्रा आजिनका क्षेरमा अिाजञ्छि र
गैरकानूनी ष्ट्रक्रयाकलाप,

१.९.५.४

बाह्य घुसपैि र चलखेल,

१.९.५.५

अन्त्िरदे शीय र अन्त्िरसीमा अपराध,

१.९.५.६

ष्ट्रितभन्त्न प्रकारका अतििाद र त्यसबाट उत्पन्त्न अराजकिा, र

१.९.५.७

मुद्रा अपचलन र िस्करी जस्िा ष्ट्रक्रयाकलापमा अतििादीहरूको
सां लग्निा ।

१.९.६ बाह्य च ुनौिी र खिरा
१.९.६.१

खुला अन्त्िरािष्ट्रिय तसमाना,

१.९.६.२

सीमा अतिक्रमण,

१.९.६.3

इन्त्धन र ऊजाि सङ्कट,

१.९.६.४

क्षेरीय सुरक्षा िािािरण,

१.९.६.५

प्रतिद्वन्त्द्वात्मक/प्रतिस्पधाित्मक
(राष्ट्रिय

ष्ट्रहिहरूको

अन्त्िरािष्ट्रिय

समायोजन, ष्ट्रहि

सुरक्षा
िा

िािािरण

स्िाथिहरूबीचको

अन्त्िरसङ्क्घषि र सामररक प्रतिस्पधाि),
१.९.६.६

राजनीतिक अजस्थरिा, र

१.९.६.७

बाह्य हस्िक्षेप ।

१.९.७ च ुनौिी र खिराको सामनाका लातग सुदृि र क्षमिायुक्त राज्य सांयन्त्र
राष्ट्रिय सुरक्षा मातथ उत्पन्न हुने च ुनौिी र खिराको सामना गनिका लातग
राज्यका सां यन्त्रलाई क्षमिायुक्त बनाउन तनम्न तलजखि कायि गररने :१.९.७.१

सां ष्ट्रिधान र कानूनको प्रभािकारी कायािन्त्ियन र यसका लातग
राज्यका सम्बजन्त्धि अि र तनकायहरूको सुदृिीकरण,

१.९.७.२

ष्ट्रिदे शीहरूको नेपालतभर प्रिेश र बष्ट्रहगिमन तनयमन,

१.९.७.३

नेपालको हिाई र स्थल क्षेरको सुरक्षा सुदृिीकरण, अनुगमन र
तनयमन,

१.९.७.४

सुशासन र प्रभािकारी प्रशासन प्रणालीको ष्ट्रिकास,

१.९.७.५

अपराध रोकथाम र तनयन्त्रण,

१.९.७.६

भ्रष्टाचार तनयन्त्रण,

१.९.७.७

सिदिि अपराध सञ्जालको तनरोध र तनयन्त्रण,

१.९.७.८

पहुँच, सूचना

सूचनामा

सङ्कलन, ष्ट्रिश्लेषण

र

उपयोगमा

प्रभािकाररिा,
१.९.७.९

ष्ट्रिपद्जन्त्य जोजखमको सम्बोधन र ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन,

१.९.७.१० सुदृि र स्िस्थ अथििन्त्रको तनमािण, र
१.९.७.११ सबै प्रकारका अपराध ष्ट्रिरुद्ध जुझ्ने सामर्थयिको ष्ट्रिकास ।
मातथ उजल्लजखि कुराहरूको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथतमकिा,
रणनीति र कायिनीति तनधािरण गररएको छ ।
भाग-२
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति
२.१

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बृहत्तर सोच र पररकल्पना
स्ििन्त्र, साििभौमसत्ता सम्पन्त्न, स्िाधीन, अखण्ड, स्िातभमानी, सबल, समृद्ध, शान्त्ि, आत्मतनभिर र
सुरजक्षि सङ्क्घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्र नेपाल

२.२

।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका मूलभूि उद्देश्यहरू
२.२.१

नेपालको स्ििन्त्रिा, साििभौतमकिा, स्िाधीनिा, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट्रिय एकिा,
स्िातभमान, ष्ट्रहि र स्िाथिको रक्षा गने,

२.२.२

नेपाली जनिा, नेपालको सीमा, भूतम, जल, अथििन्त्र, प्राकृतिक र साांस्कृतिक सम्पदा र
पयाििरणको सुरक्षा गने,

२.२.३

मानि अतधकारको सां रक्षण र सां िद्धिन गने,

२.२.४

ु
सां यक्त
राि सङ्क्घको िडापर, असां लग्निा र पञ्चशीलका तसद्धान्त्िका आधारमा
स्ििन्त्र परराि नीति सञ्चालन गदै नेपालको ष्ट्रहिमा बाह्य सम्बन्त्धको ष्ट्रिकास गने
एिम् ष्ट्रिश्ि शाजन्त्ि स्थापनामा योगदान गने,

२.२.५

नेपाली जनिाको सिोत्तम ष्ट्रहि अनुकुल आतथिक समृष्ट्रद्ध, भौतिक सुरक्षा िथा
सिाििीण ष्ट्रिकासका लातग राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको ष्ट्रिकास र सुरजक्षि िािािरणको
प्रत्याभूति ददने र नेपाललाई समृद्ध र समुन्त्नि बनाउने ।

२.२.६

२.३

अन्त्िरािष्ट्रिय सजन्त्ध र सम्झौिाहरूको राष्ट्रियष्ट्रहि अनुकुल समुजचि प्रयोग गने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मूल लक्ष्य
मातथ प्रकरण २.२ मा उजल्लजखि उद्देश्य प्राति िथा नेपालका राष्ट्रिय ष्ट्रहिहरूको सां रक्षण र

सां िद्धिन गदै राज्य ष्ट्रिरुद्ध आउने सम्पूण ि आन्त्िररक िथा बाह्य च ुनौिीहरूको सामना गनि
रािशजक्तका सबै स्रोि र सां यन्त्रहरूलाई समन्त्ियात्मक रुपबाट पररचालन गरी शाजन्त्िपूण,ि
सुरजक्षि र सुजस्थर िािािरणमा सां ष्ट्रिधानद्वारा प्रत्याभूि अिसर र स्ििन्त्रिाको स्िातभमानपूिक
ि

उपभोग गनिसक्ने एिम् राष्ट्रिय सां िष्ट्रृ द्ध हातसल गने िािािरणको तनमािण गनुि राष्ट्रिय सुरक्षा
नीतिको मूल लक्ष्य

हो ।

२.४. राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका प्राथतमकिाहरू
२.४.१. नेपालको राष्ट्रियिा र ष्ट्रहिको सुरक्षा
नेपालको स्ििन्त्रिा, साििभौतमकिा, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट्रिय एकिा, स्िाधीनिा र
स्िातभमानको रक्षा िथा राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षालाई सुतनजिि गदै नेपालको राष्ट्रियिा
र ष्ट्रहिको सुरक्षा गने ।
२.४.२ जनिाको सुरक्षा
जनिाको जजउ, धनको सुरक्षा, स्िास्र्थय िथा तिनका भािी पुस्िाको पररपोषण, सां रक्षण
र समृष्ट्रद्धको अिस्था सुतनजिि गने ।
२.४.३ नागररक हक िथा स्ििन्त्रिाको सुरक्षा
दे शको प्रत्येक नागररकले शारीररक िथा मानतसक क्षमिा प्रयोग गरे र आफ्नो,
ु को ष्ट्रहिका लातग िथा मानि अतधकार सम्बन्त्धी अन्त्िरािष्ट्रिय
समाजको र मुलक

दाष्ट्रयत्ि तनिािह गनि समेि सक्षम हुने गरी स्ििन्त्रिापूिक
ि
मौतलक अतधकारको
प्रयोग र कििव्यको पालना गनि सक्ने िािािरण सुतनजिि गने ।
२.४.४ आतथिक सुरक्षा
नागररकको आधारभूि आिश्यकिा पररपूतिि िथा आतथिक स्ििन्त्रिाको रक्षा गदै
दे शको आतथिक अिस्थालाई क्रतमक रुपमा प्रगतििफि उन्त्मुख गराई स्रोिहरूको
समुजचि र ददगो पररचालनद्वारा उच्च आतथिक िृष्ट्रद्धदर र आतथिक उपलजब्धको
न्त्यायोजचि ष्ट्रििरणलाई सुतनजिि गने ।
२.४.५ राज्य व्यिस्थाको सुरक्षा
नेपाल राज्यको ष्ट्रक्रयाकलाप िथा यसको सामाजजक-आतथिक सां रचना िथा सां ष्ट्रिधान
प्रदत्त मौतलक हक, मानि अतधकार िथा स्ििन्त्रिालाई सुतनजिि गने ।
२.४.६ ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रितध र सूचनाको सुरक्षा
दे शको िैज्ञातनक सम्भाव्यिा िथा बौष्ट्रद्धक प्रतिस्पधाित्मक क्षमिालाई बिाउन प्रष्ट्रितध,
सूचना िथा अनुसन्त्धानको उपयोग गने िािािरण सुतनजिि गने । दे शको
आन्त्िररक र बाह्य पररजस्थतिबारे िस्िुपरक रुपमा जानकारी प्राि गनि, ष्ट्रिश्लेषण गनि,
तनणिय प्रष्ट्रक्रया प्रभािकारी बनाउन र सूचनामा सहज प्रभािकारी पहुँच सुतनजश्चि
गने ।

२.४.७ सांस्कृति िथा जीिनपद्धतिको सुरक्षा
नेपालको अजस्ित्ि, स्ििन्त्र तनणिय िथा ष्ट्रिकास, रािभाषा, इतिहास, सां स्कृति,
चालचलन िथा रीतिररिाजको सां रक्षणलाई सुतनजश्चि गने ।
२.४.८ राष्ट्रिय स्रोि िथा पयाििरणीय सुरक्षा
पयाििरणीय िथा जलिायु पररिििनको अनुकुलन र प्राकृतिक स्रोिको उजचि प्रयोग
िथा सां रक्षण गरी मानि पररिेश िथा अथििन्त्रमा नकारात्मक असर पनि नददने
अिस्था सुतनजिि गने ।
२.५ नीतिहरू
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका मूलभूि उद्देश्यहरू र लक्ष्य प्रातिका तनतमत्त दे हायका नीतिहरू
अिलम्बन गररनेछन् :२.५.१

सां घीय राज्य व्यिस्थाको माध्यमबाट प्रादे जशक िथा स्थानीय िहसम्म
शजक्तको

ष्ट्रिकेन्त्द्रीकरण गने,

२.५.२

नेपालको सामररक क्षमिा िृष्ट्रद्ध गने र राष्ट्रिय सम्पजत्तको सुरक्षा गने,

२.५.३

शाजन्त्ि सुरक्षाको प्रत्याभूति गदै न्त्यायमा सरल र शीघ्र पहुँच स्थाष्ट्रपि गने,

२.५.४

राष्ट्रिय सद्भाि र सष्ट्रहष्णुिा अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.५.५

सुदृि अथििन्त्रको ष्ट्रिकास र लगानीकिािको ष्ट्रिश्वास अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.५.६

कुनै पतन प्रकारको ष्ट्रहांसात्मक िथा सशस्त्र गतिष्ट्रितध र आिङ्किादलाई

२.५.७

पृथकिािादको िीजारोपण हुन नददने,

२.५.८

लागू पदाथि ओसारपसार, सम्पजत्त शुद्धीकरण िथा आिङ्ककारी कायिमा

तनस्िेज गने,

ष्ट्रित्तीय

लगानी,

सिदिि

अपराध, मानि

बेचतबखन

िथा

अिैध

आप्रिासनलाई तनयन्त्रण गने,
२.५.९

राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोिहरूको सां रक्षण गदै राष्ट्रिय ष्ट्रहिमा उपयोग
गने,

२.५.१० गररबी न्त्यूनीकरणका उपायहरूको अिलम्बनमा टे िा पुर्याउने,
२.५.११ भ्रष्टाचार तनयन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लातग जिाफदे हीिा अतभिृष्ट्रद्ध
गने,
२.५.१२ अिैध हािहतियार तनयन्त्रण गने,

२.५.१३ धातमिक, साांस्कृतिक, भाष्ट्रषक, जािीय र साम्प्रदाष्ट्रयक सद्भाि कायम राख्न
उपयुक्त िािािरण तनमािण गदै राष्ट्रिय पष्ट्रहचानलाई बतलयो बनाउने,
२.५.१४ कानूनी शासन र कानून कायािन्त्ियनलाई सुदृि गने,
२.५.१५ सुरक्षा व्यिस्थापनमा जनिाको साझेदारी अतभिृष्ट्रद्ध गने,
२.५.१६ ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन कायिलाई समन्त्ियात्मक रुपमा प्रभािकारी र सुदृि
बनाउने,
२.५.१७ राष्ट्रिय सुरक्षा सां स्कारको ष्ट्रिकास गने,
२.५.१८ सामाजजक पद्धति र राज्य व्यिस्थाको रक्षा गने,
२.५.१९ नागररक हक िथा स्ििन्त्रिाको रक्षा गने,
२.५.२० उद्योग व्यिसायको सुरक्षामा टे िा पुर्याउने,
२.५.२१ ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रितधको रक्षा र ष्ट्रिकास गने,
२.५.२२ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अिधारणा अनुसार िैदेजशक मातमला सम्बन्त्धी
कायिहरू गने,

२.५.२३ अन्त्िरािष्ट्रिय कानून, सजन्त्धसम्झौिा र कानूनी प्रािधानहरूका माध्यमबाट
राष्ट्रिय ष्ट्रहिको सां रक्षण र सां िद्धिन गने, र
२.५.२४ ष्ट्रिश्िशाजन्त्ि कायम राख्ने प्रयासका लातग साझेदारीमा अतभिृष्ट्रद्ध गने ।
२.६

मूल रणनीति
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कायािन्त्ियनका लातग दे हायका रणनीति अिलम्बन गररनेछ :२.६.१ राष्ट्रिय सुरक्षाको ष्ट्रिषयलाई हरे क नागररकको सरोकारको ष्ट्रिषय बनाउदै सुरक्षा

नीतिको कायािन्त्ियनसँग सम्बजन्त्धि सबै क्षेरको प्रभािकारीिा र क्षमिामा अतभिृष्ट्रद्ध
गने,

२.६.२ अव्यिस्था, असुरक्षा, भ्रष्टाचार िथा अपरातधक कायिप्रति असहमति र ष्ट्रिरोधको सां स्कृति
ष्ट्रिकास गने,
२.६.३ राज्यको सुरक्षा नीतिको कायािन्त्ियनमा स्थानीय, क्षेरीय र अन्त्िरािष्ट्रिय सहयोग र
साझेदारी प्राि गने प्रकृया ष्ट्रिकास गने,

२.६.४ सुरक्षा नीतिको कायािन्त्ियनमा सङ्क्घ, प्रदे श र स्थानीय िहबीच सुमधुर सम्बन्त्ध
कायम रा्दै सुरक्षा तनकायको सां रचना, सां यन्त्र र आन्त्िररक प्रशासतनक प्रणालीमा
पररिििन, पररमाजिन गरी सििनात्मक क्षमिाको अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.६.५

ददगो शाजन्त्ि र स्थाष्ट्रयत्िका लातग 'पष्ट्रहले आन्त्िररक, त्यसपतछ बाह्य' भन्ने अिधारणा

ु तभरका ष्ट्रक्रयाकलापलाई
अनुरुप दे शको सिोपरी ष्ट्रहिलाई केन्त्द्रष्ट्रिन्त्दुमा राखी मुलक
प्राथतमकिामा राखेर अध्ययन र ष्ट्रिश्लेषण गरी तनम्नतलजखि कायि गने :-

२.६.५.१ खिरा र जोजखम बिाउन सक्ने सां िेदनशील पक्ष/क्षेरलाई ष्ट्रिशेष रुपमा
ध्यान ददँदै

गहन ष्ट्रिश्लेषणका आधारमा खिरा र जोजखम न्त्यू नीकरण

गने,

२.६.५.२ ष्ट्रिश्वसनीय र भरपदो सुरक्षा क्षमिाको तनमािणका लातग M–
२.६.५.२.१

खिरा

र

जोजखम

मूल्याङ्कनका

आधारमा

सुरक्षा

तनकायको सििनात्मक क्षमिा तनमािण गने,
२.६.५.२.२

जनशजक्त

ष्ट्रिकासलाई

प्राथतमकिा

ददई

राज्य

सञ्चालनका सां यन्त्रको क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने ।
२.६.५.३ कायािन्त्ियन क्षमिा बिाई दे हायका क्षेरको ष्ट्रिकास गनि जोड ददने:
२.६.५.३.१

राष्ट्रिय सहमति तनमािण गने,

२.६.५.३.२

पेशागि ष्ट्रिजशष्टिामा अतभिृष्ट्रद्ध गने, र

२.६.५.३.३

कायािन्त्ियनमा

सरोकारिालाहरूलाई

जजम्मेिारी

ददई

सां लग्न गराउने र समन्त्िय स्थाष्ट्रपि गने ।
२.६.५.४ ष्ट्रहांसा

र

आिङ्किाद

तनरोध

िथा

तनयन्त्रणको

कायिलाई

सरोकारको ष्ट्रिषय बनाई सामूष्ट्रहक ष्ट्रक्रयाशीलिा बिाउने,

बहुपक्षीय

२.६.५.५ आमसां हारकारी हतियारको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने खिरालाई रोक्ने,
२.६.५.६ भािी च ुनौिी र अिसर िहन गनिसक्ने गरी सुरक्षा सां यन्त्रलाई रुपान्त्िरण
गने र त्यसका लातग सुरक्षाकमीको क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने, र
२.६.५.७ क्षेरीय, िगीय, जािीय द्वन्त्द्व र सङ्क्घषिलाई तनस्िे ज पाने र यसका लातग
आिश्यक जनमि ियार पाने ।
२.६.६ शाजन्त्िको तसजिना गने
२.६.६.१

राष्ट्रिय श्रोि-साधन लगायिका सबै सम्भािनाहरूको उपयोग गदै िृहि्
आतथिक िृष्ट्रद्धको िािािरण तसजिना गने,

२.६.६.२

लोकिाजन्त्रक सां रचना र सां स्कृतिको ष्ट्रिकास गने,

२.६.६.३

सबै सरोकारिालाहरूसँग सहकायि, सहयोग, सहमति र समन्त्िय स्थाष्ट्रपि
गने, र

२.६.६.४

ु ान गरी
द्वन्त्द्वका कारण उत्पन्त्न हुनसक्ने ष्ट्रहांसात्मक गतिष्ट्रितधको पूिािनम
त्यसको तनरोधका लातग आिश्यक उपाय अिलम्बन गने ।

२.६.७ ददगो शाजन्त्ि स्थापनामा जनिाको स्िातमत्ि स्थाष्ट्रपि गने
२.६.७.१ सुरक्षा व्यिस्थापन िथा ष्ट्रिस्िारमा जनिा र समुदायको सष्ट्रक्रय समथिन
प्राि गने,
२.६.७.२ मानिीय प्रतिष्ठा र स्िातभमान अतभिृष्ट्रद्धका लातग कायिक्रम सञ्चालन गने ,
र
२.६.७.३ शाजन्त्िलाई सां स्थागि रुपमा ष्ट्रिस्िार गने अतभयानमा जनिाको सहभातगिा
िृष्ट्रद्ध गदै जाने ।
२.६.८ आतथिक समृष्ट्रद्ध र राजनीतिक स्थाष्ट्रयत्िको तसजिना गने
२.६.८.१

दे शको समग्र आतथिक ष्ट्रिकास र समृष्ट्रद्धका लातग राष्ट्रिय प्राकृतिक
स्रोिहरूको अतधकिम उपयोग गने,

२.६.८.२

राष्ट्रिय ष्ट्रिकासमा जनशजक्तको अत्यातधक उपयोग र पररचालन गने, र

२.६.८.३

नेपालको

सां ष्ट्रिधानलाई

प्रभािकारी

रूपमा

कायािन्त्ियन

गदै

दे शमा

राजनीतिक स्थाष्ट्रयत्ि कायम गने ।
२.७

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका रणनीतिक लक्ष्यहरू
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको उद्देश्य, मूलभूि लक्ष्य र नीतिको कायािन्त्ियनका लातग प्रकरण २.५ मा
उजल्लजखि नीतिका अधीनमा रही अिलम्बन गररने रणनीतिक लक्ष्य दे हाय बमोजजम छ :२.७.१

नेपाली जनिा र नेपालको स्िाधीनिा र साििभौतमकिा एिम् राष्ट्रिय अखण्डिाको
रक्षा गदै समृद्ध नेपालको तनमािण गने,

२.७.२

नेपालको स्थल, जल िथा हिाई क्षेरको सुरक्षा गने,

२.७.३

सङ्क्घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रलाई सबल िुल्याउने,

२.७.४

सिदिि अपराधको सञ्जाललाई तनस्िे ज गदै ष्ट्रहांसात्मक अपराध तनयन्त्रण गने,

२.७.५

कानूनको शासन प्रति सम्मान प्रिद्धिन गदै त्यसै अनुरुप शासकीय प्रणालीको
ष्ट्रिकास गने,

२.७.६

ष्ट्रहांसा र आिङ्किादको समस्याबाट नेपाललाई मुक्त राखी सुरक्षाको प्रत्याभूति ददने,

२.७.७

क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय सुरक्षामा नेपालको योगदान अतभिृष्ट्रद्ध गदै जाने,

२.७.८

अथििन्त्रको ष्ट्रिकास र साििजतनक सेिाको प्रभािकारी प्रिाहका लातग िािािरण
तनमािण गने,

२.७.९

प्राकृतिक साधन स्रोिको सां रक्षण र पयाििरणीय सन्त्िुलन कायम गने िथा ष्ट्रिपद्
जोजखम न्त्यू न गने,

२.७.१० सूचना प्रणालीको ष्ट्रिकास र सुरक्षा सां यन्त्रको प्रभािकारी पररचालनका लातग
क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने र सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति ददने,
२.७.११ सुरक्षा व्यिस्थापनमा जनसहयोग अतभिृष्ट्रद्ध गने र सुरक्षा सां यन्त्रको कायि सम्पादन
प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने र व्यिजस्थि गने,

२.७.१२ राष्ट्रिय सुरक्षा र सरोकारका ष्ट्रिषयमा राष्ट्रिय सहमतिको ष्ट्रिकास गने,
२.७.१३ अतधकारको ष्ट्रिकेन्त्द्रीकरण र जिाफदे हीिाको ष्ट्रिकास गने,
२.७.१४ नेपालको राज्य व्यिस्था िथा यसको सामाजजक-आतथिक सां रचनाको रक्षा गने,
२.७.१५ नागररक हक िथा स्ििन्त्रिाको रक्षा गने,
२.७.१६ रािको िैज्ञातनक सम्भाव्यिा िथा बौष्ट्रद्धक प्रतिस्पधाित्मक क्षमिालाई बिाउन
प्रष्ट्रितध, सूचना िथा अनुसन्त्धानको बिी उपयोग गने िािािरण तनमािण गने र
ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रितधको ष्ट्रिकास गने ,
२.७.१७ नेपाल राि र यसको ष्ट्रिकास िथा नेपाली जनिाको सां स्कृति िथा जीिनपद्धतिको
रक्षा गने,
२.७.१८ नेपाली जनिाको जीिन र स्िास्र्थयको रक्षा गदै भािी पुस्िाको पररपोषण, सां रक्षण
र ददगो ष्ट्रिकास सुतनजिि गने, र
२.७.१९ गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितध हुनसक्ने बािािरण सृजना हुन नददने
२.८

।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका कायिनीतिहरू
२.८.१ रणनीतिक लक्ष्य
नेपाली

जनिा

र

नेपालको

स्ििन्त्रिा, साििभौतमकिा,

भौगोतलक

अखण्डिा,

स्िाधीनिा र स्िातभमानको रक्षा गदै सबल र समृद्ध नेपालको तनमािण गने ।
२.८.१.१

कायिनीतिहरू
२.८.१.१.१

सुरक्षा

सां यन्त्रको

क्षमिा

िृष्ट्रद्ध

र

पररचालनद्वारा

नेपाली जनिा र नेपालको रक्षा गने,
२.८.१.१.२

नेपाली

सेना

िथा

सुरक्षा

तनकायहरूको

क्षमिा

ष्ट्रिकास गने र उपयुक्त प्रतिरक्षा कायिनीति िजुम
ि ा
गने,

२.८.१.१.३

मानिीय

सुरक्षालाई

प्राथतमकिा

ददने

र

नेपाली

जनिालाई रास र अभािबाट मुजक्तको प्रत्याभूति
ददने,
२.८.१.१.४

सबल

र

समृद्ध

नेपाल

तनमािणको

अतभयानलाई

२.८.१.१.५

सामाजजक, साांस्कृतिक, धातमिक, जािीय, क्षेरीय र

एकीकृि र समन्त्ियात्मक रुपमा अजघ बिाउने,

िगीय सद्भािलाई तबथोतलन नददई सह–अजस्ित्ि र
सामञ्जस्यिा कायम गने,

२.८.१.१.६

उग्र र ष्ट्रिखण्डनिादी
तनयन्त्रण

गदै

प्रिृजत्तलाई

नेपालको

तनरुत्साष्ट्रहि

साििभौतमकिा

र
र

अखण्डिालाई िहस र सम्झौिाको ष्ट्रिषय हुन नददने,
२.८.१.१.७

नेपालको सीमातभर हुनसक्ने आिङ्किाद िथा सिदिि

२.८.१.१.८

कुनै पतन दे शसँग समसामष्ट्रयक अन्त्िरािष्ट्रिय कानून र

अपराधको प्रिेशलाई तनयन्त्रण र तनस्िे ज गने,

तसद्धान्त्ि बमोजजम सम्बन्त्ध कायम गने र अरुबाट
पतन सोही अनुसार व्यिहार हुने जस्थति तसजिना गने,
२.८.१.१.९

क्षेरीय

सामररक

स्थाष्ट्रयत्ि

२.८.१.१.१०

ु ष्ट्रिरुद्ध प्रयोग हुन नददने,
नेपालको भूतम अन्त्य मुलक

२.८.१.१.११

अन्त्िरािष्ट्रिय

बनाउने कायिमा योगदान गने,

नेपालको

जस्थतिको
सरोकार

िथा

िस्िुगि

रहने

सुरक्षा

ष्ट्रिश्लेषण

अन्त्िरािष्ट्रिय

बतलयो

गने

र

ष्ट्रिषयहरूमा

राज्यको दृष्ट्रष्टकोण प्रस्िुि गने, र
२.८.१.१.१२

नेपाललाई बाह्य हस्िक्षेप र आक्रमण िा आन्त्िररक

ष्ट्रिद्रोहबाट सुरजक्षि राख्न ष्ट्रितभन्न तमरराि लगायि
अन्त्िराष्ट्रिय सङ्क्घ सां स्थाहरूसँग सुरक्षाका सन्त्दभिमा
सहयोगी सम्बन्त्ध कायम

गने ।

२.८.२ रणनीतिक लक्ष्य
सां गदिि अपराधको सञ्जाल
२.८.२.१

तनस्िे ज पाने र तनयन्त्रण गने ।

कायिनीतिहरू
२.८.२.१.१

सुधार

र

आधुतनकीकरणका

माध्यमबाट

सुरक्षा

अिहरूको सां रचना र सूचना सङ्कलन सां यन्त्रको ष्ट्रिस्िार
र ष्ट्रिजशष्टीकरण गने एिम् सामुदाष्ट्रयक प्रहरी सेिाको

ष्ट्रिस्िार गदै जाने र उच्चस्िरमा प्रभािकारी प्रहरी
शजक्तको ष्ट्रिकास गने,
२.८.२.१.२

रणनीतिक

दूरदृष्ट्रष्ट

सष्ट्रहिको

साधनयुक्त

िथा

प्रभािकारी सूचना प्रणाली ष्ट्रिकास गने,
२.८.२.१.३

समुदायमा

शाजन्त्िपूण ि

सहअजस्ित्ि,

नागररक

उत्तरदाष्ट्रयत्ि र सामाजजक रुपान्त्िरणको प्रिद्धिन गने
क्षमिाको ष्ट्रिकास गने,
२.८.२.१.४

सबै िहमा हुने भ्रष्टाचार तनयन्त्रणका लातग सुरक्षा
तनकायमा अनुगमनको ददगो प्रणाली ष्ट्रिकास गने,

२.८.२.१.५

हतियार

िथा

ष्ट्रिष्फोटक

पदाथिको

व्यापार

िथा

उपयोग तनयन्त्रणका लातग सीमा तनयमन गने ,
२.८.२.१.६

तनजी क्षेरका सुरक्षा कम्पनीको तनयम िजुम
ि ा, तनयमन
र अनुगमन गने,

२.८.२.१.७

समुदायमा साििजतनक सुरक्षा प्रिद्धिन गनि साििजतनक
जशक्षा कायिक्रम सञ्चालन गने,

२.८.२.१.८

अपहरण, लुटपाट
कारोबार
लातग

र

लगायिका

आिश्यक

मानि
सिदिि

सां यन्त्रको

बेचतबखन, लागुपदाथि
अपराध

तनयन्त्रणका

स्थापना, ष्ट्रिकास

र

सुदृिीकरण गने,
२.८.२.१.९

शाजन्त्ि र सुरक्षा स्थापना कायिमा जनिाको साझेदारी
अतभिृष्ट्रद्ध गने, र

२.८.२.१.१० राष्ट्रिय सां रचना, सम्पदा, िर्थयाङ्क र अतभले ख, िािािरण,
व्यजक्त, व्यिसाय र सम्पजत्तको रक्षा गने ।
२.८.३ रणनीतिक लक्ष्य
कानूनको शासन प्रति सम्मान प्रिद्धिन िथा न्त्यायपूण ि शासकीय प्रणालीको ष्ट्रिकास
गदै जाने ।
२.८.३.१

कायिनीतिहरू
२.८.३.१.१

कानूनको शासन स्थापना र साििजतनक सुव्यिस्थाका
लातग कानूनको प्रभािकारी कायािन्त्ियन गने,

२.८.३.१.२

कैददण्ड

प्रणालीको

दण्डप्रणालीको

ष्ट्रिकल्पमा

उपयोग

ष्ट्रिकतसि

बिाउन

न्त्याय

निीनिम्
प्रणालीलाई

िदनुरूप सक्षम र सुदृि बनाउने,
२.८.३.१.३

कानूनको शासनको अतभिृष्ट्रद्ध हुने गरी कानूनमा समय
सापेक्ष पररमाजिन/सुधार गने,

२.८.३.१.४

मुद्दाहरूको अनुसन्त्धान िथा अतभयोजन प्रणालीलाई
सुदृि र िैज्ञातनक बनाउने,

२.८.३.१.५

जन ष्ट्रिश्िासमा अतभिृष्ट्रद्ध हुने गरी प्रभािकारी, एकीकृि
र सक्षम न्त्याय प्रणालीको ष्ट्रिकास गने,

२.८.३.१.६

युिाहरूलाई अपराध कायिमा प्रिृत्त हुनबाट रोक्न
ष्ट्रिष्ट्रिध कायिक्रमहरू सञ्चालन गने,

२.८.३.१.७

ष्ट्रिदे शी अपराधीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा
ल्याई शङ्कास्पद व्यजक्तलाई तनष्काशन गने र यस
सम्बन्त्धी सां यन्त्रलाई सुदृि बनाउने,

२.८.३.१.८

पीतडिलाई

उपलब्ध

गराउनुपने

सेिा

सुष्ट्रिधामा

पररमाजिन, साक्षीको सुरक्षा गने र कानूनी सहायिा
कायिक्रम सां चालन गदै जाने,
२.८.३.१.९

ष्ट्रििाद समाधानका िैकजल्पक उपायहरूको पष्ट्रहचान,
स्थापना र प्रयोग गदै जाने,

२.८.३.१.१० प्रहरीको बन्त्दी कक्ष, सुधार गृह र कारागारहरूलाई
मानिीय सेिा सुष्ट्रिधाहरू युक्त बनाउँदै जाने,

२.८.३.१.११ न्त्याय सेिा र सूचनामा नागररकहरूको पहुँच बिाउन
नागररकहरूको

अतधकार

र

कििव्यबारे

जागरण

अतभयान सञ्चालन गने,
२.८.३.१.१२ सबै

क्षेरमा

भ्रष्टाचार

तनयन्त्रणका

उपायहरूलाई

प्रभािकारी रुपमा अिलम्बन गने, र
२.८.३.१.१३ मानि अतधकारको पालना, सां रक्षण र सां िद्धिनका लातग
प्रजशक्षण

र पैरिी

आददका

माध्यमबाट

जनचेिना

अतभिृष्ट्रद्ध गने र यसको अनुगमन गने ।
२.८.४ रणनीतिक लक्ष्य
ष्ट्रहांसा र आिङ्कको समस्याबाट नेपाललाई मुक्त राखी सुरक्षाको प्रत्याभूति ददने ।

२.८.४.१

कायिनीतिहरू
२.८.४.१.१

ष्ट्रहांसात्मक र आिङ्किादी ष्ट्रक्रयाकलापको तनरोध र
तनयन्त्रणका लातग साििजतनक सूचना प्रिाह लगायिका
कायिक्रमहरू सञ्चालन गने,

२.८.४.१.२

सीमा

िथा

व्यिस्थापन

र

अध्यागमनको

प्रभािकारी

तनयन्त्रण

र यस

गने

तनयमन,
सम्बन्त्धमा

जनचेिना अतभिृष्ट्रद्ध गने,
२.८.४.१.३

आिङ्किादी घटना रोकथाम गनि सूचना िथा सुरक्षा
सां यन्त्रको क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.८.४.१.४

राष्ट्रिय आिश्यकिा िथा अन्त्िरािष्ट्रिय प्रतिबद्धिा पररपूतिि
हुने गरी ष्ट्रहांसा र आिङ्किादी ष्ट्रक्रयाकलाप तनयन्त्रण
गनि कानूनमा समयसापेक्ष सुधार गने,

२.८.४.१.५

नेपाली भूतमलाई तमर रािहरूको ष्ट्रिरुद्धमा प्रयोग हुन
नददनका लातग सूचना र सुरक्षा व्यिस्था सुदृि गदै
अिाजञ्छि गतिष्ट्रितधहरू तनस्िे ज र तनयन्त्रण गने,

२.८.४.१.६

सां गदिि अपराध, आिङ्किाद, लागू पदाथि, सीमाक्षेर
अपराध िथा सीमापार अपराध, सम्पजत्त शुद्धीकरण

िथा आिङ्किादी कायिमा ष्ट्रित्तीय लगानी तनिारण जस्िा
क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय साझा समस्या समाधानमा
योगदान गने, र
२.८.४.१.७

सिदिि

अपराधको

रोकथामका

लातग

स्थाष्ट्रपि

अन्त्िरािष्ट्रिय िथा क्षेरीय सां यन्त्रहरूसँग आिद्धिा र
सहकायि गने ।

२.८.५ रणनीतिक लक्ष्य
नेपालको स्थल, जल िथा हिाई क्षेरको सुरक्षा गने ।
२.८.५.१

कायिनीतिहरू
२.८.५.१.१

नेपालको स्थल, जल िथा हिाई क्षेरको उपयोगको
अनुगमन सां यन्त्रको क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने र कानूनको
कायािन्त्ियन भरपदो बनाउने,

२.८.५.१.२

दद्वपक्षीय िथा बहुपक्षीय सजन्त्ध, सम्झौिा र समझदारी
गदाि नेपालको सुरक्षा चासो र सरोकारलाई पष्ट्रहलो
प्राथतमकिामा राख्ने,

२.८.५.१.३

कुनै पतन सैन्त्य खिराको तनराकरण र सामना गनि
सक्ने गरी नेपालको सै न्त्य क्षमिाको सामररक र
सामष्ट्रयक रुपमा िृष्ट्रद्ध गने,

२.८.५.१.४

ष्ट्रिद्रोह र अिैधातनक ष्ट्रक्रयाकलाप हुन नपाउने गरी
सूचना

सां यन्त्र

प्रभािकारी

बनाउने, सूचना

सञ्जाल

तनमािण गने र कायािन्त्ियन पक्ष एकीकृि, समन्त्ियात्मक
र प्रभािकारी
२.८.५.१.५

सम्बजन्त्धि

रुपमा सम्पादन गने,

तनकायहरूबीच

समन्त्िय

र

सहयोगको

ष्ट्रिश्वसनीयिा अतभिृष्ट्रद्ध गने,
२.८.५.१.६

नेपाल बाष्ट्रहर जाने प्रस्थान ष्ट्रिन्त्दु र नेपालतभर प्रिेश
हुने प्रिेश ष्ट्रिन्त्दुहरूको तनयमन, तनयन्त्रण र व्यिस्थापन
क्षमिा िृष्ट्रद्ध गनुक
ि ा साथै हिाइ मागिमा आगमन र
बष्ट्रहगिमनको

व्यिस्थापन,

सुरक्षा

र

अनुगमन

प्रभािकारी र ष्ट्रिश्वसनीय बनाउने,
२.८.५.१.७

सुरक्षा

सरोकारका

व्यजक्तहरू, तनष्काशन

गनुप
ि ने

व्यजक्तहरू, अपराधीहरू र आप्रिासीहरूको गतिष्ट्रितधको
अनुगमन गने क्षमिाको ष्ट्रिकास गने,
२.८.५.१.८

राष्ट्रिय

सुरक्षामा

व्यिस्थापन

गनि

आउने
पूि ि

आपत्कालीन

ियारी

योजना

जस्थतिको
िजुम
ि ा

र

कायािन्त्ियन गने,
२.८.५.१.९

सीमा

सुरक्षा

व्यिस्थालाई

प्रभािकारी

बनाउन

प्रष्ट्रितधयुक्त सुरक्षा जाँच केन्त्द्र स्थापना गने, र
२.८.५.१.१० राजमागि सुरक्षा व्यिस्था सम्बन्त्धी कायिनीति बनाई
लागू

गने ।

२.८.६ रणनीतिक लक्ष्य
सां घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रलाई सबल िुल्याउने ।

२.८.६.१

कायिनीतिहरू
२.८.६.१.१

राज्यले प्रदान गने सेिा सुष्ट्रिधाहरूमा आमजनिाको

२.८.६.१.२

तनजामिी, सरकारी िथा सुरक्षा तनकायको सेिालाई

सहज पहुँच स्थाष्ट्रपि गने,

जशष्टाचारयुक्त, जिाफदे ही र जनिा केजन्त्द्रि बनाउने र
यसका लातग आिश्यक प्रजशक्षण ददने,
२.८.६.१.३

शजक्तको दुरुपयोग हुन नददने र स्ििन्त्र प्रेस जस्िा
लोकिाजन्त्रक मान्त्यिाको ष्ट्रिकास गने,

२.८.६.१.४

जनष्ट्रिश्वास अतभिृष्ट्रद्धमा टे िा पुर्याउन एिम् पारदशी र
न्त्यायपूण ि रुपमा कायिसम्पादनका लातग ऐन, तनयम र
कायिष्ट्रितधमा समय सापेक्ष सुधार गने । आिश्यकिा
अनुसार आचारसां ष्ट्रहिा तनमािण गरी लागू गने, र

२.८.६.१.५

पारदशी र तनष्पक्ष रुपमा सरकारी से िा प्रिाहका
लातग समुदाय िहमा क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने ।

२.८.७ रणनीतिक लक्ष्य
सुदृि सुरक्षा व्यिस्थाका लातग क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय सुरक्षामा नेपालको योगदान
अतभिृष्ट्रद्ध गदै जाने।
२.८.७.१

कायिनीतिहरू
२.८.७.१.१

ु
सां यक्त

राि

सङ्क्घका

माध्यमबाट

ष्ट्रिश्व

शाजन्त्ि

अतभयानमा सहभागी भई योगदान गने,
२.८.७.१.२

नेपालले क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय स्िरमा व्यक्त गरे का
प्रतििद्धिा अनुरुप कायि गने,

२.८.७.१.३

शाजन्त्ि र सुरक्षा सम्बन्त्धी क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय
नीति तनमािण िथा ष्ट्रिकासमा योगदान गनि राज्यको
क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.८.७.१.४

क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग िृष्ट्रद्ध गदै
जाने,

२.८.७.१.५

क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय िहमा सूचना समन्त्िय र
साझेदारी अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.८.७.१.६

क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय सुरक्षा घटनाहरूलाई सम्बोधन
र अनुगमन गनिसक्ने गरी राज्य सां यन्त्रहरूको क्षमिा
िृष्ट्रद्ध गने,

२.८.७.१.७

क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय सुरक्षा सहयोगको महत्त्ि बोध
हुने गरी जनचेिना अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.८.७.१.८

आप्रिासी/शरणाथी

व्यिस्थापनमा

राज्यको

क्षमिा

िृष्ट्रद्ध गने, र
२.८.७.१.९

क्षेरीय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय िहमा द्वन्त्द्व रोकथाम, सङ्कट
व्यिस्थापन, शाजन्त्ि स्थापना िथा मानिीय सहयोगका
कायिहरूमा योगदान गने र िदनुरूप राज्यको क्षमिा
अतभिृष्ट्रद्ध गने ।

२.८.८ रणनीतिक लक्ष्य
सुदृि अथििन्त्रको ष्ट्रिकास र सामाजजक/साििजतनक सेिाको प्रभािकारी प्रिाहका
लातग िािािरण तनमािण र आतथिक सुरक्षाको प्रत्याभूति ।
२.८.८.१

कायिनीतिहरू
२.८.८.१.१

अथििन्त्र तनभिर रहने महत्त्िपूण ि आतथिक साधन र
दाष्ट्रयत्िहरूलाई ददगो र सुरजक्षि बनाउन प्रभािकारी
सुरक्षा सां यन्त्र तनमािण गने,

२.८.८.१.२

सामाजजक-आतथिक क्षेरका समस्या सम्बोधन हुने गरी
राज्यका सम्बजन्त्धि सििन िथा कायिक्रममा समन्त्िय
स्थाष्ट्रपि गनि एकीकृि र बहुपक्षीय सां यन्त्र तनमािण गने,

२.८.८.१.३

राजश्व च ुहािट, भ्रष्टाचार र आतथिक अपराध तनयन्त्रण
गनि, आतथिक सङ्कटको जोजखम न्त्यू न गनि िथा आतथिक
क्षेरको

प्रिद्धिन

गनि

अनुगमन,

तनयमन

िथा

सुपररिेक्षणको नीति तनमािण गने र िदनुरूप कानूनी
व्यिस्था गने,
२.८.८.१.४

ष्ट्रिद्युिीय ष्ट्रित्तीय सां रचनाको रक्षा र सां रक्षणका लातग
साइिर सुरक्षा प्रणालीको तनमािण गने,

२.८.८.१.५

साििजतनक िथा तनजी सम्पजत्त र सां रचनाको सां रक्षण
हुने गरी औद्योतगक द्वन्त्द्व न्त्यू नीकरण गने र द्वन्त्द्व
व्यिस्थापन सां यन्त्रको ष्ट्रिकास गने,

२.८.८.१.६

लागू पदाथि दुरुपयोगको समस्यालाई प्रभािकारीरुपमा
सम्बोधन गनि रोकथाम, माग व्यिस्थापन नीति र
कायिक्रम िृष्ट्रद्ध गनिसक्ने गरी क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.८.८.१.७

सामाजजक/साििजतनक से िा प्रिाहलाई ददगो बनाउन
िथा

िािािरण

सुरजक्षि

गनि

सुरक्षा

तनकायको

क्षमिामा अतभिृष्ट्रद्ध गने,
२.८.८.१.८

आतथिक

स्रोि

र

साधनलाई

सामाजजक

न्त्यायको

तसद्धान्त्ि िथा आतथिक उपलजब्धको न्त्यायोजचि ष्ट्रििरण
तसद्धान्त्िको आधारमा उपयोग गने र आतथिक सुरक्षाको
प्रत्याभूति ददने,
२.८.८.१.९

आतथिक सां रचनात्मक पररिििन, आतथिक कुटनीति र
िैदेजशक आतथिक सम्बन्त्ध, ष्ट्रित्तीय बजेट िथा मौदद्रक
नीति जस्िा क्षेरमा सामञ्जस्यपूण ि नीति अिलम्बन गने,

२.८.८.१.१० ष्ट्रितभन्न उत्पादनमूलक क्षेरहरूलाई सामररक महत्त्ि
ददई सुरक्षा प्रदान गने,
२.८.८.१.११ िैदेजशक

लगानीका

क्षेरहरूको

तनधािरण

र

प्राथतमकीकरण गरी लगानी नीतिलाई प्रोत्साहन गने ,

ु हरूसँग आतथिक िथा व्यापाररक सम्बन्त्ध
२.८.८.१.१२ ष्ट्रितभन्न मुलक
ष्ट्रिकास गदाि तनम्न अिस्थाबाट सुरजक्षि रहने :
२.८.८.१.१२.१

दे शको

अथििन्त्र

र

खास

गरी

सामररक महत्त्िका क्षेरहरू कुनै

एक दे शबाट िा ष्ट्रितभन्न दे शको
समूहको प्रभाि र दबाबमा रहने
अिस्था, र
२.८.८.१.१२.२ दे श नै ष्ट्रिदे शीहरूका लातग कच्चा
पदाथिको

स्रोिस्थल

बन्ने

अिस्था ।
२.८.८.१.१३ ष्ट्रिदे शबाट आयाि गनुप
ि ने सामररक महत्त्िका कच्चा
पदाथि िथा उपकरणहरूको पररमाणको आयाि िथा
ष्ट्रिदे शी ष्ट्रिशेषज्ञ िथा कामदारहरूको उपयोग नेपालको
सुरक्षामा दखल नहुने गरी मार गने,

२.८.८.१.१४ दे शको मु्य सामाजजक र आतथिक शजक्तको रुपमा
रहे को श्रमशजक्तलाई स्िदे शी िा ष्ट्रिदे शी रोजगारका
लातग सीपयुक्त जनशजक्तका रुपमा सहभागी गराउन

ष्ट्रिकास गने । नेपालबाट ष्ट्रिदे शमा जनशजक्त पिाउँदा
सम्बजन्त्धि व्यजक्तले पाउने आतथिक लाभ तनजिि गने र
आजजिि ष्ट्रिदे शी मुद्रा नेपालमा स्थानान्त्िरण प्रष्ट्रक्रया
सुलभ गराउने नीति बनाउने,
२.८.८.१.१५ आतथिक अपराध िथा मुद्रा अपचलन जस्िा कायिहरू
रोक्न पयािि कानूनी व्यिस्था सष्ट्रहि आतथिक सू चना
सां कलन सां यन्त्र र अनुसन्त्धानलाई सशक्त बनाउने,
२.८.८.१.१६ नेपालको सामाजजक िथा आतथिक ष्ट्रिकासका तनजम्ि
आतथिक कूटनीति अिलम्बन गने,

२.८.८.१.१७ स्थान ष्ट्रिशेषको सापेजक्षक ष्ट्रहसाबले अनाजश्रि िथा
एकीकृि

रुपमा

ष्ट्रिकास

गनि

आतथिक

क्षेरहरूको

स्थापना गने,
२.८.८.१.१८ ष्ट्रिदे शी लगानीकिािहरूलाई उपलब्ध हुने आतथिक लाभ,
सां रक्षण, प्रोत्साहन र छु ट, स्िदे शी लगानीकिाि िथा

उत्पादनकिािहरूले प्राि गने भन्त्दा बिी हुने पररजस्थति
आउन नददने र यस्िो व्यिस्थाको पालना भए नभएको
तनयमन िथा तनगरानी गने,
२.८.८.१.१९ जनशजक्त, जलस्रोि

र पयिटनलाई

दे शको आतथिक

मेरुदण्डका रुपमा उच्च प्राथतमकिाका साथ ष्ट्रिकास
गने,
२.८.८.१.२० कृष्ट्रषको आधुतनकीकरण र व्यिसायीकरण गने,
२.८.८.१.२१ दे शमा

भएका

उजािका

स्रोि

लगायिका

खतनज

पदाथिहरूको अन्त्िेषण र उपयोग गने, र
ु का है तसयिले समुद्री मागिको उपयोग
२.८.८.१.२२ भूपररिेष्ट्रष्ठि मुलक
िथा सामुदद्रक

प्राकृतिक स्रोिको प्रयोग सम्बन्त्धी

अतधकारको उपभोगको लातग कायि गने ।
२.८.९ रणनीतिक लक्ष्य
ु न कायम रा्दै ष्ट्रिपद्जन्त्य
प्राकृतिक स्रोिको सां रक्षण गने र पयाििरणीय सन्त्िल
जोजखम न्त्यू न गने ।

२.८.९.१

कायिनीतिहरू
२.८.९.१.१

ष्ट्रिपद्

व्यिस्थापन

क्षमिाको

ष्ट्रिकास

गदै

ष्ट्रिपद्

व्यिस्थापनका सबै चरणका पूि ि ियारी गनि िथा
त्यसबारे चेिना अतभिृष्ट्रद्धका कायिक्रम सञ्चालन गने,
२.८.९.१.२

नेपालको भूतम, जल िथा हिाई क्षेरका प्राकृतिक
स्रोिको

उपयोगको

अनुगमन

िथा

तनगरानी

व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउने िथा िदनुरूप क्षमिा
अतभिृष्ट्रद्ध गने,
२.८.९.१.३

सां िेदनशील क्षेर लगायिका क्षेरको ष्ट्रिकास योजना

प्रष्ट्रक्रयामा नीति तनदे शन गनि र ष्ट्रिपद् रोकथाम गनि
कानूनी व्यिस्था गने र िदनुरूप क्षमिा ष्ट्रिकास गने,
२.८.९.१.४

नेपालको

प्राकृतिक

स्रोि

मातथको

अतिक्रमण

र

अत्यतधक दोहन र शोषण रोक्न, त्यस्िो प्रिृजत्तलाई
तनरुत्साष्ट्रहि र दजण्डि गनि नीति र कानून िजुम
ि ा गरी
कायािन्त्ियन गने िथा िद्न ुरुप क्षमिाको ष्ट्रिकास गने,
२.८.९.१.५

कानून उल्लङ्क्घनको प्रतििेदन प्रणाली िथा योजना
प्रष्ट्रक्रयामा जनसहभातगिा जुटाउन नागररक जशक्षा िथा
जनचेिनामूलक कायिक्रम िृष्ट्रद्ध गने,

२.८.९.१.६

ष्ट्रिपद् पूि,ि ष्ट्रिपद् अितध र ष्ट्रिपद् पिाि\का लातग समेि
ष्ट्रिपद् रोकथामका उपायहरूको प्रिद्धिन, आकजस्मक
व्यिस्थापन, उद्धार, राहि, पुनस्थािपना प्रयोजनका लातग
आकजस्मक राहि सहयोग पररचालनको कायियोजना
बनाउने एिम् ष्ट्रिपद् व्यिस्थापन कोषको स्थापना र
ष्ट्रिकास गने,

२.८.९.१.७

पयाििरणीय

एिम्

जलिायु

पररिििन

र

प्राकृतिक

स्रोिको जथाभािी प्रयोग िथा अपयािि सां रक्षणका
कारण मानि पररिेश िथा अथििन्त्रमा नै नकारात्मक
असर पनिबाट बचाउने उपायहरू अिलम्बन गने,

२.८.९.१.८

मातनसका

आधारभूि

आिश्यकिा, निीकरण

गनि

सष्ट्रकने प्राकृतिक स्रोि/उजािको सीमातभर रहे र मार
पूतिि गने नीति तलने,

२.८.९.१.९

ददगो ष्ट्रिकासका लातग िायुमण्डल सां रक्षण, ओजोन
िहको सां रक्षण, िायु प्रदुषण तनयन्त्रण र अनुगमन
प्रणालीको ष्ट्रिकास गने,

२.८.९.१.१० नदी नालाहरूलाई प्रदुषण रष्ट्रहि बनाउन औद्योतगक
तनकाश र जैष्ट्रिक तनकाश प्रशोधन गरे र मार फाल्न
पाउने व्यिस्था गने,
२.८.९.१.११ नेपालको

ष्ट्रिजशष्ट

पयाििरणीय

क्षेरलाई

अन्त्िरािष्ट्रिय

स्िरमा सां रजक्षि पयाििरणीय क्षेरतभर समािेश गनि
पहल गने, र
२.८.९.१.१२ भौगोतलक

ष्ट्रिष्ट्रिधिा र

ष्ट्रितभन्न क्षेरको िािािरण,

हािापानी िथा माटोको गुण अनुरुप हुने गरी भूउपयोग नीति अिलम्बन गने र िदनुरूप कायिक्रम
सञ्चालन गने ।
२.८.१०

रणनीतिक लक्ष्य
सुरक्षा सां यन्त्रमा सूचना प्रणाली र सुरक्षा सां यन्त्रको प्रभािकारी पररचालनका लातग
क्षमिा अतभिृष्ट्रद्ध गने िथा सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गने ।
२.८.१०.१ कायिनीतिहरू
२.८.१०.१.१

च ुनौिी र जोजखमको ष्ट्रिश्लेषण र व्यिस्थापन गने
गरी सुरक्षा तनकायको अनुसन्त्धान क्षमिामा अतभिृष्ट्रद्ध
गदै आिश्यकिा अनुसार रुपान्त्िरण गने,

२.८.१०.१.२

सुरक्षाको

प्रभािकारी

व्यिस्थापन

र

व्यिसाष्ट्रयक

कुशलिा अतभिृष्ट्रद्धका लातग समयानुकूल क्षमिाको
ष्ट्रिकास गने र त्यसका लातग कायिक्रमहरू बनाउने,

२.८.१०.१.३

सुरक्षा सां यन्त्रलाई सक्षम, लचकदार, पररिििनमुखी,
भरोसायुक्त, ददगो र सक्षम िुल्याउने,

२.८.१०.१.३.१

पुनतनिमािणका

लातग

स्थाष्ट्रपि

सां यन्त्रको

क्षमिामा अतभिृष्ट्रद्ध गने,
२.८.१०.१.३.२ सुरक्षा सां यन्त्रहरूको रुपान्त्िरणका लातगिः

२.८.१०.१.३.२.१ अनुसन्त्धान र ष्ट्रिकासमा लगानी
िृष्ट्रद्ध गने,
२.८.१०.१.३.२.२ सम्भाष्ट्रिि खिराको सामना गनि
आिश्यक सां यन्त्र तनमािण गने,
२.८.१०.१.३.२.३

सूचना

सङ्कलन

र

ष्ट्रिश्लेषणका

लातग नयाँ प्रष्ट्रितधको उपयोग
गने, र
२.८.१०.१.३.२.४ नयाँ सम्भािनाहरूको खोजी र
ष्ट्रिस्िार गने ।
२.८.१०.१.४

राष्ट्रिय सुरक्षा, सामररक जस्थति, राष्ट्रिय ष्ट्रहि र स्िाथि
अनुरुपका गोप्य राजखनुपने सूचनाहरूको गोपनीयिा
कायम गने,

२.८.१०.१.५

सुरक्षा

सां यन्त्रको

पररचालन, नीति, ष्ट्रिकास

र

तनदे शनका लातग रणनीतिक सूचनाको सङ्कलन,
ष्ट्रिश्लेषण र उपयोग गने,
२.८.१०.१.६

अन्त्िर तनकाय सहयोग र सूचना समन्त्ियका लातग
सां यन्त्रगि व्यिस्था गने,

२.८.१०.१.७

सूचना सङ्कलन र सहयोगका लातग क्षेरीय र
अन्त्िरािष्ट्रिय सां यन्त्रको उपयोग गने,

२.८.१०.१.८

आिङ्किादी,
शङ्कास्पद

उच्च

खिरा

भएका

व्यजक्तहरू, तनष्काजशि

व्यजक्तहरू,

अपराधीहरूको

पष्ट्रहचान र अनुगमन गने क्षमिाको ष्ट्रिकास गने,
२.८.१०.१.९

सीमा अनुगमन र तनयमन क्षमिामा अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.८.१०.१.१०

सीमामा हुने ष्ट्रक्रयाकलाप, आतथिक प्रिाह तनयमन र
अनुगमन क्षमिाको ष्ट्रिकास गने,

२.८.१०.१.११

सम्भाव्य द्वन्त्द्वकिािको पष्ट्रहचान र अनुगमन गने
िथा द्वन्त्द्व व्यिस्थापन गने क्षमिाको ष्ट्रिकास गने,

२.८.१०.१.१२

िर्थयाङ्क सङ्कलन, ष्ट्रिश्लेषण, प्रशोधन िथा उपयोग
क्षमिामा अतभिृष्ट्रद्ध गने,

२.८.१०.१.१३

दे शको आन्त्िररक िथा बाह्य पररजस्थतिबारे बहुस्रोि
सूचनाको िर्थयाङ्कीय आधार ष्ट्रिकास गने र सूचना

बैंक तनमािण गरी सम्बद्ध तनकायहरूबीच सूचनामा
पहुँच र उपयोगका लातग सञ्जाल ियार गने,
२.८.१०.१.१४

आमसञ्चार सां स्था र साधनलाई ष्ट्रिदे शी नागररक िा
सां गिनको अधीनमा पनिबाट रोक्ने िा सुरजक्षि
राख्ने,

२.८.१०.१.१५

कम्प्युटरमा

राजखएका

सूचनाहरूको

सुरक्षाथि

कानूनी सुरक्षा र राष्ट्रिय सां रचना तनमािण गने,
२.८.१०.१.१६

नेपाललाई अन्त्िरािष्ट्रिय सूचना सञ्जालमा आिद्ध गनि
र

प्रभािकारी

सां यन्त्रको

ष्ट्रिकास

गदै

यस्िो

सां यन्त्रबाट नेपाल सम्बन्त्धी सत्य िथा िस्िुपरक
सूचनाहरू प्रिाह गने,
२.८.१०.१.१७

राष्ट्रिय स्ििन्त्रिा, सां स्कृति िथा जीिन पद्धति,
चालचलन र परम्परालाई नकारात्मक प्रभाि पाने
सूचना र घुसपैिबाट दे शलाई जोगाउने,

२.८.१०.१.१८

आकाशिाणी

र

ष्ट्रिक्िेन्त्सीको

प्रकृतिका

रे तडयो

व्यिस्थापन,

यन्त्रहरूको

तनयन्त्रण,

तनयमन,

अनुगमन िथा व्यिस्थापन गने, र
२.८.१०.१.१९

राष्ट्रिय गुिचर सििनलाई सक्षम बनाई प्रतिगुिचर
क्षमिामा िृष्ट्रद्ध गने । यसको कायि क्षेरमा उद्योग,
ष्ट्रिकास योजना, सीमा क्षेर र उप-क्षेरलाई समेि
समािेश गने ।

२.८.११

रणनीतिक लक्ष्य
सुरक्षा व्यिस्थापनमा जन सहयोग अतभिृष्ट्रद्ध गने ।
२.८.११.१ कायिनीतिहरू
२.८.११.१.१

“सुरक्षा व्यिस्थापनमा योगदान : नागररक कििव्य र
सम्मान” भन्ने अिधारणालाई आत्मसाि् गराउन र
मूिरू
ि प ददन जनचेिना अतभयान सञ्चालन गने,

२.८.११.१.२

सामुदाष्ट्रयक

प्रहरीको

अिधारणालाई

स्थाष्ट्रपि

र

ष्ट्रिस्िार गनि जनसाझेदारीमा अतभिृष्ट्रद्ध गने,
२.८.११.१.३

समाजमा

उत्पन्न

समस्याहरूको

हुने

समाधान

सानातिना
र

ष्ट्रििाद

मध्यस्थिाका

र
लातग

नागररक समाज र जनिालाई नेित्ृ िदायी भूतमकामा
स्थाष्ट्रपि गदै जाने,
२.८.११.१.४

सुरक्षा व्यिस्थापनमा टोल, समुदाय, क्लि र स्थानीय
तनकायहरूलाई सहयोगीका रुपमा सां लग्न गराउँदै
तिनीहरूको सां स्थागि क्षमिा ष्ट्रिकास गदै जाने,

२.८.११.१.५

धातमिक, क्षेरीय, िगीय, जािीय िथा लै ष्ट्रिक समानिा,
सामञ्जस्य र सामाजजक सद्भाि कायम गनि नागररक
समाजलाई अतभमुख गराउने,

२.८.११.१.६

सुरक्षा

भ ुिपूि ि

व्यिस्थापनमा

सै तनक, प्रहरी

र

तनजामिी कमिचारीहरू लगायि सबै रािसेिकहरूको
अनुभि, सीप र क्षमिाको उपयोग गदै जाने,
२.८.११.१.७

रािलाई

आिश्यक

समूहका

सबै

सेिामा

परे को

बेला

नागररकहरूलाई

ित्काल

पररचालन

िोकेको

उमेर

सष्ट्रकने

गरी

सुरक्षा
गनि

सम्बन्त्धी

प्रजशक्षणको व्यिस्था गने,
२.८.११.१.८

राष्ट्रिय सेिा दल, नेपाल स्काउट जस्िा सां स्थाहरूको
पहुँच

िथा

गतिष्ट्रितधलाई

दे शभर

ष्ट्रिस्िार

गरी

स्थानीयस्िरको नेित्ृ ि ष्ट्रिकास िथा अनुशातसि िथा
दे शभक्त युिा जनशजक्तको तनमािण गदै जाने।
२.८.१२

रणनीतिक लक्ष्य
राष्ट्रिय सुरक्षा र सरोकारका ष्ट्रिषयमा राष्ट्रिय सहमतिको ष्ट्रिकास गने ।
२.८.१२.१ कायिनीतिहरू
२.८.१२.१.१

राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सरोकारका ष्ट्रिषयमा दे शको
एउटै सोच हुने िािािरण तनमािण गने,

२.८.१२.१.२

सुरक्षा

सँस्कृतिको

मानतसकिामा

ष्ट्रिकासका

रुपान्त्िरण

गनि

लातग

जनिाको

पैरिी

समेिका

माध्यमबाट जनचेिना अतभयान चलाउने,
२.८.१२.१.३

सुरक्षा
स्थाष्ट्रपि

सां यन्त्रलाई
गनि

जनिाको

सुरक्षा

सां यन्त्र

सहयोगीका
र

सम्बन्त्धलाई बतलयो र तनकट िुल्याउने,

रुपमा

जनिाबीचको

२.८.१२.१.४

सुरक्षा

सां स्कृतिको

ष्ट्रिकासका

लातग

शैजक्षक

पाठ्यक्रममा यो ष्ट्रिषय समािेश गने, र
२.८.१२.१.५

राष्ट्रिय सरोकारका ष्ट्रिषयमा सहकायि, सहमति, कििव्य
पालना, सद्भाि र समन्त्ियको अिधारणालाई सुरक्षा
सां स्कृतिको अतभन्न अि बनाउने ।

२.८.१३

रणनीतिक लक्ष्य
सङ्क्घ, प्रदे श र स्थानीय िह बीच अतधकारको ष्ट्रिकेन्त्द्रीकरण र जिाफदे हीिाको
ष्ट्रिकास गने िथा तिनलाई समयानुकूल बनाउने र व्यिजस्थि गने ।
२.८.१३.१ कायिनीतिहरू
२.८.१३.१.१

सुरक्षा

व्यिस्थापनका

सन्त्दभिमा

अतधकारको

ष्ट्रिकेन्त्द्रीकरण गने र सो प्रयोजनका लातग जजम्मेिार
पदातधकारी र प्रयोगकिािलाई जिाफदे ही बनाउने,
२.८.१३.१.२

जिाफदे हीिा र पारदशीिालाई प्रणालीका रुपमा
स्थाष्ट्रपि

गदै

पुरस्कार

र

दण्ड

प्रष्ट्रक्रयालाई

प्रभािकारी बनाउने,
२.८.१३.१.३

शासकीय सुधारको अिधारणालाई मूिरू
ि प ददन ऐन,
तनयम र कायिष्ट्रितध तनमािण िथा पररमाजिन गदै जाने,

२.८.१३.१.४

सुरक्षा सां यन्त्रका हरे क पदको कायि ष्ट्रििरण िथा
कायि

सम्पादन

सूचक

तनमािण

गरी

सूचकलाई

मूल्याङ्कन प्रणालीको आधारका रूपमा ष्ट्रिकतसि गने,
२.८.१३.१.५

सुरक्षा सां यन्त्रको कायिसम्पादनलाई थप प्रभािकारी
बनाउनका लातग कुनै पतन प्रकारका दिाि िथा
हस्िक्षेपबाट मुक्त राख्ने, र

२.८.१३.१.६
२.८.१४

स्थानीय िहमा सुरक्षा सां यन्त्रको सां स्थागि ष्ट्रिकास
गदै नेित्ृ ि ष्ट्रिकास गदै जाने ।

रणनीतिक लक्ष्य
नेपालको राज्यव्यिस्था िथा यसको सामाजजक-आतथिक सां रचनाको रक्षा गने।
२.८.१४.१ कायिनीतिहरू
२.८.१४.१.१

सां ष्ट्रिधानको ममि, तसद्धान्त्ि िथा व्यिस्था सिि हुने
गरी सुरक्षा सम्बद्ध ऐन, कानून बनाउने र लागू गने,

२.८.१४.१.२

राि सेिाको उच्चिम मान्त्यिा र आदशिले प्रेररि,
योग्यिा

र

कुशलिाका

व्यिसाष्ट्रयक

आधारमा

तनजामिी िथा अन्त्य सेिालाई कानूनी व्यिस्थाद्वारा
सञ्चालन गने,
२.८.१४.१.३

सबै नेपाली जनिाको सम्मान, अपनत्ि र सहभातगिा
हुने पतिको ष्ट्रिकास गने,

२.८.१४.१.४

धातमिक सद्भाि र सष्ट्रहष्णुिाको ष्ट्रिकास गने,

२.८.१४.१.५

सबै िगि, क्षेर, समुदायका जनिा र नेित्ृ िलाई राष्ट्रिय
ष्ट्रहि

ष्ट्रिपरीिका

प्रिृजत्त

र

प्रभािबाट

जोगाउन/बचाउनका लातग आिश्यक िािािरणको
तसजिना गने र उपयुक्त रोकथाम िथा सुरक्षात्मक
उपायहरू अिलम्बन गने,
२.८.१४.१.६

ु
सां यक्त

राि

पञ्चशीलका

सङ्क्घको
तसद्धान्त्िलाई

िडापर, असां लग्निा
परराि

नीति

र

र

बाह्य

सम्बन्त्धको आधार बनाउने, र
२.८.१४.१.७

सहमति, सद्भाि, समानिा र सह-अजस्ित्िको अतभिृष्ट्रद्ध
गने ।

२.८.१५ रणनीतिक लक्ष्य
नागररक हक िथा स्ििन्त्रिाको रक्षा गने ।
२.८.१५.१ कायिनीतिहरू
२.८.१५.१.१

सां ष्ट्रिधान प्रदत्त नागररक हक िथा स्ििन्त्रिाको
प्रत्याभूतिका लातग कानूनी व्यिस्था गने,

२.८.१५.१.२

कुनैपतन प्रकारका शोषण िथा उत्पीडनको मूल
कारण पत्ता लगाई पीतडिलाई पुनस्थािपना गने,
शोषण उत्पीडनको पुनरािृजत्त हुन नददने कानूनी
व्यिस्था गने र न्त्याष्ट्रयक उपचारको प्रत्याभूति प्रदान
गने,

२.८.१५.१.३

राष्ट्रिय

िथा

अन्त्िरािष्ट्रिय

गैरसरकारी

सां स्थाका

ष्ट्रक्रयाकलापलाई जनिा केजन्त्द्रि र पारदशी बनाउन
समन्त्िय, अनुगमन, तनयमन र तनयन्त्रण गने,

२.८.१५.१.४

नागररकलाई आफ्नो दाष्ट्रयत्ि तनिािहमा ष्ट्रक्रयाशील
गराउन

िथा

सद्भाि

र

सष्ट्रहष्णुिा

ष्ट्रिकास

गनि

जनचेिना अतभयान सञ्चालन गने,
२.८.१५.१.५

नागररकको हक अतधकारको प्रचलन र कििव्यको
पालना समानान्त्िर रुपमा ष्ट्रिकास र स्थाष्ट्रपि गने ।

२.८.१६

रणनीतिक लक्ष्य
रािको िैज्ञातनक सम्भाव्यिा िथा बौष्ट्रद्धक प्रतिस्पधाित्मक क्षमिालाई बिाउन
प्रष्ट्रितध, सूचना िथा अनुसन्त्धानको अतधकिम उपयोग गनि उपयुक्त िािािरण
तनमािण गने ।
२.८.१६.१ कायिनीतिहरू
२.८.१६.१.१

अनुसन्त्धानात्मक कायिलाई प्रोत्साहन ददने, िैज्ञातनक
आष्ट्रिष्कार िथा बौष्ट्रद्धक सम्पजत्तलाई सुरजक्षि राख्ने र
नेपालका

लातग

आिश्यक

ष्ट्रिदे शी

प्रष्ट्रितधको

प्रिेशलाई सहज िुल्याउने,
२.८.१६.१.२

नेपालको प्राकृतिक स्रोि, खाद्य िथा कृष्ट्रषजन्त्य कच्चा
पदाथिहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनका लातग उपयुक्त
प्रष्ट्रितधको ष्ट्रिकास िथा उपयोग गने ,

२.८.१६.१.३

एकीकृि राष्ट्रिय िैज्ञातनक िथा प्राष्ट्रितधक सूचना
सञ्जाल एिम् सूचना िर्थयाङ्क बैंकको स्थापना र
ष्ट्रिकास गने,

२.८.१६.१.४

ष्ट्रिज्ञान

िथा

क्षेरलाई

प्रष्ट्रितध

सां लग्न

ष्ट्रिकासको

गराई

ष्ट्रिज्ञान

कायिमा
िथा

तनजी

प्रष्ट्रितधको

प्रतिस्पधाित्मक क्षमिा िथा ष्ट्रिकासलाई सुदृि र
ददगो बनाउने,
२.८.१६.१.५

अन्त्िरािष्ट्रिय

िैज्ञातनक

िथा

प्राष्ट्रितधक

सहयोगको

ष्ट्रिकास गने िथा क्षेरीय र अन्त्िरािष्ट्रिय सहयोग र
समन्त्ियमा राष्ट्रिय ष्ट्रहि सुरजक्षि गने,
२.८.१६.१.६

राष्ट्रिय

िैज्ञातनक

िथा

प्राष्ट्रितधक

परम्परा

र

िररकालाई जोगाउन स्थानीय ज्ञानलाई स्िरीकरण
गने क्षमिा बिाउने र समयानुकूल िृष्ट्रद्ध गने, र
२.८.१६.१.७

सूचना प्रष्ट्रितधको ष्ट्रिकास र ष्ट्रिस्िार गने ।

२.८.१७

रणनीतिक लक्ष्य
नेपाल राि र यसको ष्ट्रिकास िथा नेपाली जनिाको सां स्कृति िथा जीिनपद्धतिको
रक्षा गने।
२.८.१७.१ कायिनीतिहरू
२.८.१७.१.१

नेपाली मौतलक सभ्यिा िथा सां स्कृतिको रक्षा गनि
नीति िजुम
ि ा गरी कायािन्त्ियन गने। नेपाली सभ्यिा
र

सां स्कृतिलाई

नेपालको

आतथिक,

सामाजजक,

राजनीतिक, भौतिक िथा बौष्ट्रद्धक जीिनमा आिद्ध
गरी सां रक्षण र ष्ट्रिकास गने,
२.८.१७.१.२

नेपालको राष्ट्रिय बौष्ट्रद्धक क्षमिाको सां रक्षण िथा
ष्ट्रिकास गने,

२.८.१७.१.३

नेपाली

प्राचीन

कला,

साांस्कृतिक

सम्पदा

र

स्मारकहरूको सां रक्षण र पुनस्थािपना गने,
२.८.१७.१.४

नेपाली परम्परागि अनुभि िथा सीपको सां िद्धिन र
प्रिद्धिन गने,

२.८.१७.१.५

नेपालीहरूको प्रकृतिसँग तमले र बस्न र बाँच्न सक्ने
अन्त्ितनिष्ट्रहि क्षमिा, राि र जनिाप्रतिको आस्था िथा
दाष्ट्रयत्ि बोध िथा सामाजजक/धातमिक सद्भाि जस्िा
कुराको सां रक्षण र सां िद्धिन गने ।

२.८.१८ रणनीतिक लक्ष्य
नेपाली जनिाको जीिन र स्िास्र्थयको रक्षा गदै भािी पुस्िाको पररपोषण, सां रक्षण र
ददगो ष्ट्रिकास सुतनजिि गने ।
२.८.१८.१ कायिनीतिहरू
२.८.१८.१.१

अव्यिजस्थि, असुरजक्षि िथा ष्ट्रिकासको प्रतिफलबाट
ष्ट्रिमुख भएका र छररएर रहे का मानि बस्िीहरूलाई
पष्ट्रहचान,

एकतरि

एिम्

आिश्यकिा

अनुसार

स्थानान्त्िरण गरी सुरजक्षि, व्यिजस्थि, िािािरण मैरी
एिम् आधुतनक बस्िीको ष्ट्रिकास गने ।
२.८.१८.१.२

नेपाली

जनिाको

स्िास्र्थय

रक्षाका

लातग

रोग

तनरोधक उपाय अिलम्बन गने ष्ट्रिषयलाई नीति िथा
कायिक्रमको आधार बनाउने,

२.८.१८.१.३

लागू पदाथि सेिन िथा एड्स जस्िा रोगहरूबारे
जनचेिना जगाउने यसका कारकहरूको तनिारण
गनुक
ि ा साथै प्रतिरोधात्मक र प्रतिकारात्मक नीति
अिलम्बन गने,

२.८.१८.१.४

रे तडयो

धमीिा, रसायतनक

प्रदू षण

िथा

जैष्ट्रिक

सङ्क्क्रमणका साथै तिनबाट उत्पन्न हुने रोग िथा

महामारीबाट बच्नका लातग तनगरानी सां यन्त्र स्थापना
गरी कायिक्रम कायािन्त्ियन गने,
२.८.१८.१.५

स्िास्र्थय

सेिालाई

नेपाली

जनिाको

आधारभूि

आिश्यकिा र राज्यको दाष्ट्रयत्िका रुपमा रहने गरी
सां रचना, स्िर र क्षमिाको ष्ट्रिकास गने,
२.८.१८.१.६

समय

सापेक्ष

जनसङ्क््या

नीति

अिलम्बन

गरी

जन्त्मदर िथा मृत्युदर घटाउने,
२.८.१८.१.७

मानिीय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पाने रसायतनक,
जैष्ट्रिक, आणष्ट्रिक ष्ट्रिष्ट्रकरणीय पदाथि िथा ष्ट्रिषादीको
उत्पादन, भण्डारण, प्रयोग
तसजिना

हुने

खिराबाट

िथा

ओसारपसारबाट

जनिालाई

सु-सूजचि

र

सुरजक्षि रहने उपाय अिलम्बन गने । त्यस्िा
पदाथिको तनयमन र तनयन्त्रण गने, र
२.८.१८.१.८ खाद्यान्न, इन्त्धन, औषधी

लगायिका

अत्यािश्यक

सामग्रीहरूको न्त्यूनिम भण्डारण क्षमिा तनधािरण गरी
अभािको अिस्थामा आपूतिि गनिसष्ट्रकने व्यिजस्थि
िथा सुरजक्षि ष्ट्रििरण प्रणाली कायम गने ।
२.८.१९ रणनीतिक लक्ष्य
गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितध हुनसक्ने बािािरण तसजिना हुन नददने ।
२.८.१९.१ कायिनीतिहरू
२.८.१९.१.१

कुनै पतन प्रकारका गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितधका
कारण

र

तनराकरण

कारकहरूको
गनि

कायािन्त्ियन गने,

पष्ट्रहचान

आिश्यक

गरी

रणनीति

तिनलाई
िजुम
ि ा

र

२.८.१९.१.२ गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितध हुन नपाउने गरी आतथिक,

सामाजजक, साांस्कृतिक र सामुदाष्ट्रयक कायिक्रमहरू
सञ्चालन गने,

२.८.१९.१.३ गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितधसँग सम्बजन्त्धि पक्षबारे
सूचना

सङ्कलन

िथा

ष्ट्रिश्लेषण

एकीकृि

गरी

र

समन्त्ियात्मक रुपमा सुरक्षा सां यन्त्र पररचालन गने र
सशस्त्र गतिष्ट्रितधलाई तनस्िेज गने,
२.८.१९.१.४

गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितधलाई तनस्िे ज, तनष्कृय र
प्रभािहीन

बनाउन

सामाजजक

रुपमा

जनिालाई
समेि

राजनीतिक

प्रजशजक्षि

र

एिम्

ष्ट्रक्रयाशील

बनाउने,
२.८.१९.१.५

गैरकानूनी

सशस्त्र

गतिष्ट्रितधलाई

तनस्िेज

पानि

आिश्यक पने कानूनको िजुम
ि ा र ष्ट्रिद्यमान कानूनमा
पररमाजिन गरी कायािन्त्ियन गने,
२.८.१९.१.६

गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितध तनस्िे ज पानि आिश्यक
पने ष्ट्रिजशष्टीकृि सुरक्षा सां यन्त्रको व्यिस्था गने ।
भाग-३

राष्ट्रिय सुरक्षाको मागि तनदे शन र प्रमुख सां स्थागि व्यिस्था
३.१

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति : तनदे शक नीति
३.१.१ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तनदे शक नीतिका रुपमा रहनेछ । क्षेरगि नीतिहरूको िजुम
ि ा
गदाि यस नीतिलाई ध्यानमा राख्नु पनेछ ।
३.१.२ राज्य सञ्चालनका सन्त्दभिमा तनमािण हुने ष्ट्रितभन्न क्षेरगि नीतिहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा
नीतिसँग आिद्धिा रहनेछ र सबै नीतिहरू बीच पररपूरक सम्बन्त्ध रहनेछ ।

३.१.३ सुरक्षा व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहका नीति, कायिक्रम र
तनणियहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्राथतमकिा, उद्देश्य, रणनीति र कायिनीतिबाट
तनदे जशि हुनेछन् ।
३.१.४ राष्ट्रिय रक्षा नीति िथा आन्त्िररक सुरक्षा नीतिहरूको िजुम
ि ा िथा सुरक्षा तनकाय
बीचको

अन्त्िरसम्बन्त्ध, पररचालन

ष्ट्रितध

पररभाष्ट्रषि गरी कायािन्त्ियन गररनेछ ।

समेि

राष्ट्रिय

सुरक्षा

नीति

अनुरुप

३.१.५ नेपालको सां ष्ट्रिधानमा उजल्लजखि राज्यका नीतिहरूसँग राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको
अन्त्िरसम्बन्त्ध र आिद्धिा कायम गररनेछ ।
३.२

राज्य शजक्तका सांयन्त्र, सुरक्षा–समन्त्िय िथा सां स्थागि व्यिस्था
३.२.१ नेपाली जनिा नै राज्य शजक्तका मूल स्रोि र राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख आधार हुन ् ।
आम रूपमा कायिपातलका, व्यिस्थाष्ट्रपका, न्त्यायपातलका िथा अन्त्य सां िैधातनक
अिहरूको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा आ-आफ्नो योगदान रहन्त्छ । राजनीतिक,
आतथिक, कूटनीतिक, कानूनको कायािन्त्ियन, सै तनक-नागररक सुरक्षा र गुिचरी िथा
साांस्कृतिक र सामाजजक क्षेरको पतन राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्त्दभिमा आ-आफ्नो योगदान
हुन्त्छ ।
३.२.२ ष्ट्रिशेष रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कायािन्त्ियन िथा सुरक्षा सां यन्त्रलाई पररचालन
र तनदे शनका लातग दे हाय बमोजजमका सां स्थाको भूतमका रहनेछ :३.२.२.१

नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद्,

३.२.२.२

राष्ट्रिय सुरक्षा पररषद्,

३.२.२.३

मन्त्रालय र अन्त्िगििका तनकायहरू, र

३.२.२.४

सुरक्षा तनकायहरू ।

३.२.३ राष्ट्रिय

सुरक्षा

नीतिको

कायािन्त्ियन, सूचना

प्रिाह, तनदे शन

िथा

अनुगमनका

सम्बन्त्धमा समन्त्िय र एकीकृि रूपमा सां योजन गनि दे हाय बमोजजमका सां स्था र
तनकायहरू ष्ट्रक्रयाशील रहनेछन् :३.२.३.१ राष्ट्रिय सुरक्षा पररषद्,
३.२.३.२ केन्त्द्रीय/सां घीय सुरक्षा सतमति, र
३.२.३.३ प्रादे जशक िथा स्थानीय, सुरक्षा सतमतिहरू ।

३.३

नेपाली सेनाको प्रमुख सुरक्षा जजम्मेिारी
नेपाली सेनाले तनम्न बमोजजम जजम्मेिारी बहन गनेछ :३.३.१ नेपाली सेनाको प्रमुख कायि नेपालको स्ििन्त्रिा, साििभौतमकिा र भौगोतलक
अखण्डिालाई बाह्य घुसपैि र आक्रमणबाट सुरक्षा गने, सीमा सुरक्षाका लातग
ित्पर रहने हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर च ुनौिी उत्पन्न भएको अिस्थामा
त्यसको सामना गनि नेपाली सेनाको प्रमुख सुरक्षा भूतमका हुनेछ ।
३.३.२ युद्ध बाहेक ष्ट्रक्रयाशील हुनपु ने पररजस्थतिमा :३.३.२.१

स्थानीय प्रशासनको तनयन्त्रणभन्त्दा बाष्ट्रहरको पररजस्थति उत्पन्न भएमा
आन्त्िररक सुरक्षा कायम गनि सहयोग गने,

३.३.२.२

प्रशासतनय तनयन्त्रण बाष्ट्रहर ष्ट्रहांसात्मक, ष्ट्रिध्िांसात्मक िथा आिङ्ककारी
कायिहरू भएमा तनस्िे ज गने,

३.३.२.३

गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितध तनस्िे ज गने,

३.३.२.४

आिश्यकिा अनुसार महत्त्िपूण ि र सां िेदनशील स्थानहरूको सुरक्षा
गने,

३.३.२.५

प्राकृतिक िथा मानि सृजजि िथा प्रष्ट्रितधजन्त्य ष्ट्रिपद्मा उद्धार कायि
गने,

३.३.२.६

ष्ट्रिकास तनमािणका कायिहरूमा सहयोग पुर्याउने,

३.३.२.७

जनिा, सरकार र सेना बीचको सम्बन्त्धलाई सुमधुर िथा सुदृि
बनाउने र सुरक्षा चेिना अतभिृष्ट्रद्धमा योगदान गने,

३.३.२.८
३.३.२.९

राष्ट्रिय सम्पदाको सां रक्षणमा आिश्यक सहयोग गने,
सैतनक प्रष्ट्रितध र अनुसन्त्धानको ष्ट्रिकास गदै गोलीगठ्ठा, ष्ट्रिष्फोटक
पदाथि लगायिका सुरक्षा तनकायहरूले प्रयोगमा ल्याउने सामग्रीहरूको
उत्पादनमा

आत्मतनभिरिा

बिाउने

िथा

नेपाली

सेनाको

लातग

आिश्यक हािहतियार लगायिका सामग्रीको तनयतमि समीक्षा गदै
आिश्यक सामग्री प्राि गने,
३.३.२.१० सां िेदनशील िथा अन्त्िरािष्ट्रिय सीमा क्षेर नजजक तनमािण हुने आयोजना
एिम् ष्ट्रिदे शी सहयोगमा तनमािण हुने सामररक सां रचनाको तनयतमि
सुपररिेक्षण गने,
३.३.२.११ तमररािका

सेनाहरूसँग

सै तनक

सम्बन्त्ध

ष्ट्रिकतसि

गनि

सहयोग

पुर्याउने,
ु
३.३.२.१२ सां यक्त
राि सङ्क्घ अन्त्िगिि ष्ट्रिश्व शाजन्त्ि स्थापनाथि योगदान पुर्याउने
नेपाल सरकारको परराि नीतिलाई सघाउने,
३.३.२.१३ नेपालसँग दौत्यसम्बन्त्ध कायम भएका दे शका राजदुिािासका सै तनक
सहचारीहरूले

सबै

सुरक्षा

तनकायहरूसँग

गने

सै तनक

महत्त्िका

गतिष्ट्रितध एिम् अन्त्िरष्ट्रक्रयाहरूको समन्त्िय रक्षा मन्त्रालय माफिि गने,
र
३.३.२.१४ नेपालको सां ष्ट्रिधान िथा कानून बमोजजम नेपाल सरकारले िोकेका
अन्त्य कायिहरू गने ।

३.४

कानून व्यिस्था कायम गनुप
ि ने सुरक्षा तनकायहरूको प्रमुख जजम्मेिारी
३.४.१ नेपाल प्रहरी
नेपाल प्रहरीले दे हायको जजम्मेिारी बहन गनेछ :३.४.१.१

दे शमा कानून व्यिस्था र आन्त्िररक शाजन्त्ि सुव्यिस्था कायम गदै
जनिालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति ददई जनसहयोग र समथिन प्राि गने,

३.४.१.२

दे शको कुनै पतन स्थानमा हुनसक्ने उपद्रि िा ष्ट्रिध्िांस तनरोधक कायि
गने,

३.४.१.३

शाजन्त्ि सुव्यिस्था सम्िन्त्धी सूचना सङ्कलन, ष्ट्रिश्लेषण र प्रिाह गने,

३.४.१.४

अति ष्ट्रिजशष्ट एिम् ष्ट्रिजशष्ट व्यजक्तहरूको सुरक्षा व्यिस्था तमलाउने,

३.४.१.५ आन्त्िररक शाजन्त्ि, सुरक्षा कायम गरी जनिालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति ददन
ष्ट्रिश्वातसलो िथा सक्षम सििनको ष्ट्रिकासका लातग दीघिकालीन योजना
बनाई चरणबद्ध रुपमा कायािन्त्ियन गदै जाने,
३.४.१.६

ु तभर सामाजजक, राजनीतिक, आतथिक र ष्ट्रिकास सम्बन्त्धी लक्ष्य
मुलक
हातसल गनि सष्ट्रकने गरी शाजन्त्ि सुव्यिस्था कायम राख्ने,

३.४.१.७

सबै

प्रकारका

अपरातधक

ष्ट्रक्रयाकलापको

तनयन्त्रण,

रोकथाम,

अनुसन्त्धान र िहष्ट्रककाि गने,
३.४.१.८

प्राकृतिक प्रकोप िथा मानि तसजजिि ष्ट्रिपदबाट हुनसक्ने जनधनको

३.४.१.९

सिारी साधनहरू सुचारु रुपले सञ्चालन गनि अनुगमन, तनयन्त्रण िथा

क्षतिलाई न्त्यू न गनि रोकथाम, उद्धार िथा राहिको कायि गने,

व्यिस्थापन गने गरी जनिालाई दुघट
ि ना र खिराबाट बचाउने,
३.४.१.१० प्रदे श प्रहरी सििनको सामान्त्य सञ्चालन, समन्त्िय र सुपररिेक्षण
सम्बन्त्धी आिश्यक कायि गने,
३.४.१.११ ष्ट्रिदे शमा रहे का नेपालीहरूको अतभले ख राखी प्रतिकुल अिस्था तसजिना

हुँदाको बखि थप ष्ट्रक्रयाशील रही अिाजञ्छि गतिष्ट्रितधलाई तनस्िे ज
पाने,

३.४.१.१२ सीमा क्षेरमा हुने अपरातधक गतिष्ट्रितध तनयन्त्रण गने र त्यसको
प्रयोजनको लातग तछमेकी दे शका प्रहरी सििनसँग समन्त्िय गने,

३.४.१.१३ अन्त्िरािष्ट्रिय प्रहरी सििन (ईन्त्टरपोल) लगायि अन्त्य सरकारी िथा
गैरसरकारी

सुरक्षा

सां स्थासँग

सम्बन्त्ध

ष्ट्रिस्िार

गरी

अन्त्िरािष्ट्रिय

अपरातधक िथा आिङ्ककारी गतिष्ट्रितध तनयन्त्रण गनि ष्ट्रक्रयाशील रहने,
र
३.४.१.१४ नेपालको सां ष्ट्रिधान िथा प्रचतलि ऐन कानून बमोजजम नेपाल सरकारले
िोकेका अन्त्य कायिहरू गने ।
३.४.२ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल
सशस्त्र प्रहरी बलले दे हायको जजम्मेिारी बहन गनेछ :३.४.२.१

नेपालको कुनै भागमा भएको िा हुनसक्ने गैरकानूनी सशस्त्र गतिष्ट्रितध,
ष्ट्रिद्रोह िा नेपालको राष्ट्रिय एकिा र भौगोतलक अखण्डिा ष्ट्रिरुद्धका
ष्ट्रक्रयाकलाप, आिङ्ककारी कायि र दिा तनयन्त्रण गनि आिश्यकिा
अनुसार पररचातलि हुने,

३.४.२.२

अपहरण, लुटपाट, सिदिि अपराध िथा अन्त्य कुनै ष्ट्रकतसमको जघन्त्य
िथा गम्भीर अपराध भएमा िा गम्भीर प्रकृतिको अशाजन्त्ि भएमा िा
हुने आशङ्का भएमा त्यसलाई तनयन्त्रण गनि पररचातलि हुने,

३.४.२.३

नेपाल राज्यको कुनै

भागमा शाजन्त्ि र सुव्यिस्था कायम गने

प्रयोजनको लातग नेपाली सेना पररचालन भएको अिस्थामा नेपाली

सेना पररचालन भएको अितधभर सम्बजन्त्धि िाउँमा नेपाली सेनाको
तनदे शनमा कायि गने,
३.४.२.४

नेपाल सरकारले िोकेको नेपाल सरकारले सुरक्षा ददनुपने िहर्याएका
व्यजक्त, साििजतनक महत्त्िका भिन, सां रचना र अन्त्य स्थलको सुरक्षा
गने,

३.४.२.५

बाह्य आक्रमणको अिस्थामा नेपाली सेनाको मािहिमा रही काम
गने,

३.४.२.६

नेपालको सीमा सुरक्षा गने,

३.४.२.७

नेपालको कुनै भागमा भएको िा हुनसक्ने ष्ट्रिपद्, प्राकृतिक प्रकोप र
महामारीबाट पीतडिको उद्धार गने,

३.४.२.८

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सििनात्मक सां रचना, हािहतियार एिम्
िातलमलाई क्रमशिः अधिसैतनक बलको रुपमा रुपान्त्िरण गदै जाने, र

३.४.२.९

नेपालको सां ष्ट्रिधान िथा प्रचतलि कानून बमोजजम नेपाल सरकारले
िोकेको अन्त्य कायि गने ।

३.४.३ राष्ट्रिय अनुसन्त्धान ष्ट्रिभाग
राष्ट्रिय अनुसन्त्धान ष्ट्रिभागले दे हायको जजम्मेिारी िहन गनेछ :-

३.४.३.१

नेपालको स्ििन्त्रिा, साििभौतमकिा, भौगोतलक अखण्डिा, स्िाधीनिा,

स्िातभमान, एकिा, ष्ट्रहि र सामाजजक सद्भाि प्रतिकूलका गतिष्ट्रितध िा
कामहरूको बारे मा सूचना सङ्कलन, ष्ट्रिश्लेषण र सम्प्रेषण गने,

३.४.३.२ नेपालको सां ष्ट्रिधान, कानून र राज्यका ष्ट्रिरुद्धमा आन्त्िररक र बाह्य
रुपमा हुने ष्ट्रक्रयाकलाप िथा त्यस्िा कायिमा सां लग्न सां घ-सां स्था,
सििन र व्यजक्तको बारे मा सूचना सङ्कलन र ष्ट्रिश्लेषण गरी आिश्यक
तनकायमा सम्प्रेषण गने र प्रतिकायि योजना एिम् सुझाि ददँदै राष्ट्रिय

सुरक्षा कायिमा सघाउ पुग्ने सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध
गराउने,
३.४.३.३

राष्ट्रिय ष्ट्रहि ष्ट्रिपरीि हुने राजनीतिक, आतथिक, सामाजजक, धातमिक,

सम्प्रदाष्ट्रयक र कुटनीतिक गतिष्ट्रितध बारे सूचना सङ्कलन र ष्ट्रिश्लेषण
गरी सम्िजन्त्धि तनकाय िा अतधकारीलाई जानकारी गराउने,

३.४.३.४

दे शतभर िथा बाष्ट्रहर, स्िदे शी िथा तबदे शी नागररकहरूबाट नेपाल
ष्ट्रिरुद्ध गररने जासुसी एिम् प्रति जासुसी कायि सम्बन्त्धी सूचना सङ्कलन,
ष्ट्रिश्लेषण गरी सम्िजन्त्धि तनकाय िा अतधकारीलाई जानकारी गराउने,

३.४.३.५

धातमिक, साम्प्रदाष्ट्रयक, जािीय, क्षेरीय स्िरुपका ष्ट्रहांसा उन्त्मुख गतिष्ट्रितध,
तबद्रोह र आतथिक ष्ट्रक्रयाकलापबारे सूचना सङ्कलन गने,

३.४.३.६

भ्रष्टाचार, आतथिक अतनयतमििा, राजश्व च ुहािट लगायि अथििन्त्रलाई
नकारात्मक असर पुर्याउने गतिष्ट्रितधहरू बारे

सूचना सङ्कलन र

ष्ट्रिश्लेषण गने,
३.४.३.७

आिङ्किादी िथा अन्त्िरािष्ट्रिय अपरातधक सििन िथा आिङ्कबादको

ु लाई पुग्न सक्ने खिराको सूचना सङ्कलन र
जालो र त्यसबाट मुलक
ष्ट्रिश्लेषण गने,

३.४.३.८

रािमा आईपने कुनै पतन च ुनौिीलाई सामना गनि आिश्यक सूचना
सङ्कलन िथा ष्ट्रिश्लेषण गनिसक्ने भरपदो िथा सक्षम सििनको रुपमा
ष्ट्रिकास गनि दीघिकालीन योजना बनाई चरणबद्ध रुपमा कायािन्त्ियन
गदै जाने, र

३.४.३.९

नेपालको प्रचतलि सां ष्ट्रिधान िथा प्रचतलि ऐन कानून बमोजजम नेपाल
सरकारले िोकेका अन्त्य कायिहरू गने ।

३.५

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कायािन्त्ियनको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कायािन्त्ियनमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको पष्ट्रहचान गनुक
ि ा साथै
कायािन्त्ियनको मूल्याङ्कन र अनुगमन राष्ट्रिय सुरक्षा पररषद्ले गनेछ । प्रत्येक पाँच िषिमा
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको समीक्षा र पुनरािलोकन गररनेछ ।

३.६

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको समीक्षा र पररमाजिन सम्बन्त्धी व्यिस्था
३.६.१ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको समीक्षा िाष्ट्रषक
ि रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षा पररषद्बाट गररनेछ ।
३.६.२ सुरक्षा नीतिमा समय सापेक्ष पररमाजिन गने कायि नेपाल सरकारले गनेछ ।

