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बििेकशील िन्नु भनेको के हो ? राजनीतिमा ककन ?  
हर पल आफु र अफ्नो समाज प्रति जजम्मेवार रहन सक्न ेकुन ैपतन मनुष्यलाई 

म वववेकशील ठान्छु। क्यान्सरलाई ब्रुकफन खाएर ठीक हुुँदैन, केमोथेरापी न ै

चाहहन्छ भने झैं अहहले राजनीतिक कु-सांस्कारलाई हटाउन िाहहर िसी सुिानन 

खोज्नुभन्दा राजनीतिमा स-ुसांस्कार ल्याउन ेयस्िो वववेकशील सांगठन-सन्जाल-

शजक्ि िनाउनु पछन जसले सकारात्मक भाईरस जस्िो गरी राजनीति गने सिैमा 

सु-सांस्कार साछन। राजनीतिमा स-ुसांस्कार ल्याउन म राजनीतिमा लागेको हुुँ। राजनीति सिुारे शान्ि र 

सांमदृ्ि नेपाल हाम्रै कालमा िन्छ ! 

वववेकशील नेपाली िन्नु भनेको जजम्मेवार नागररक िन्नु हो जसले 

नेितृ्वलाई जवाफदेही िनाई समाज र राष्रलाई प्रगति उन्मुख 

िनाउुँछ।     सि ैनीतिको माधथ राजनीति भएकोले, राजनीतिको कु-

सांस्कार िदल्न इमान्दार, कमनठ र 

सक्षम व्यजक्िहरु अपररहायन छ भन्ने ठानेर म 

राजनीतिमा होममएको हुुँ।  

 
वििेकशील नेपाली भनेको आफ्नो 
जजम्मेवारी तनवानह गनुन हो, जे हठक 
छ, जे राम्रो छ त्यो गनुन िर जे 
िेहठक छ जे नराम्रो छ त्यो नगनुन हो|  
 
एक पटक आमालाई सोिेको धथए, 
िपाई मिाट 
के चाहनु 
हुन्छ ? सडक 
तिरका 
कुकुरहरु 
देखाऊदै 
आमाले भन्नु भो – “१ छाक सडकका 
कुकुरले पतन खान्छ, खानु र िाच्नु 
ठुलो कुरो होइन जे गदान सांसार खशुी 
हुन्छ, त्यहह गनन सक म तिममिाट 

त्यहह 
चाहन्छु” | 
म पतन 

अंतस्करण  
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बििेकशील िन्नु भनेको के हो ? राजनीतिमा ककन ?  

Self – Transformation (non Bibek-

sheel to Bibeksheel), and if possible 

be a positive virus or transfor-

mation agent for  

others.  

How does it feel now? 

 It always feels good to be in Bibek-

sheel and try to be “Bibeksheel” in 

person. My experience in BN as a Head 

of Executive committee (CEO) for last 2 

years had been amazing. I had an op-

portunity to work with positive and like 

minded 21st century leaders, contribu-

tors and fellow Bibeksheel members. 

And most importantly we introduced 

and tried to manage (internal manage-

ment) a political party via a profession-

al management team unlike any other 

traditional / classical political parties, 

which also proved to be one of the 

element that differentiated BN from 

many other classical political parties in 

Nepal, and I’m happy to be able to 

serve the party as the first CEO of the 

party.  

 

What are some of the stand out events 

in your term as CEO? 

Some of them are: 

Being able to self-fund for a few pro-

fessional paid staff at BN 

Being able to expand BN HQ from 1 

floor to whole building 

10,000 signature collection campaigns 

Several campaigns during CA Election 

Earthquake relief/rehab 

रमेश पौडले:       मरेा लागि वििकेशील बन्न ु

भनेको अहहलेको ननराशाजनक नेपाली 

राजनीनतको एक भरपदो विकल्प बन्नु हो l साथ,ै 

वििकेशीलका मूल्य र मान्यताहरु आफ्ना दैननक 

जीिनमा लािू िरी आफू बदललदैं समाज 

पररिततनमा हहस्सेदारी ललन ु हो l आफू, घर-

पररिार, िाउँ-शहर र देशैभरर वििेकशीलका मूल्य 

र मान्यतालाई क्रमश: स्थावपत िराउन मैले 

आफू राजनीनतमा लाग्ने ननणतय ललएको हँु l 

  

 लमलन पाण्ड:े                            मरेो लाधग 

वववेकशील िन्नु भनेको सहहलाई सहह भन्न ु

अतन गलि लाई गलि भन्नु हो। मेरो लागी 

वववेकशील नेपाली भनेको त्यो सांजाल हो जहाुँ म 

मेरा मनमा गुम्सेको सपना िी साथीहरुसुँग 

िाढ्न सक्छु अतन िी सपना साकार गनन 

गन्िब्य तिर लजम्कन हौसला प्राप्ि गन े

गरेकोछु।  

राजनीतिमा ब्यजक्ि र समाजिीच अतन समाज र 

रास्रिीच ग्याप हुनुहुदैन। हाम्रो राजनैतिक 

सांस्कारमा त्यो ग्याप िेरै नै छ। म त्यहहुँ ग्याप 

पुरा गनन म जस्िा सक्षम युवा नै राजनीतिमा 

आउनुपछन भन्ने सांदेश िोकेर अहहले राजनैतिक 

सांस्कार िदल्न वववेकशील राजनीति िोकेर 

राजनीतिमा लागेको ह ुँ।  

 Subuna Basnet: For me, Portion of me 

is Bibeksheel and Portion of Bibeksheel is 

me. Bibeksheelata is a way of life, it is 

something you practice everyday. It is all 

about using your common sense and wis-

dom to make rational decisions according 

to time and situation.   

I feel very fortunate that I accidentally 

born around amazingly good hearted peo-

ple and beautiful place. I have taken a lot 

from them, even from before I born. I be-

lieve, what I am today is merely a reflec-

tion of those places and people, most of 

the time I mingle up with.   

I want to play small role to protect their 

right to live and get their basic freedom. I 

want to stop people from squandering the 

tax money they pay. I want to help them 

exercise their basic rights and I want to 

help the place (nature and environment) 

flourish and grow along with these people. 

This is why I am in politics. 

Debrief with Arjun Thakuri 

अंतस्करण  

 
गधरेन्र साह:     वववेकशील िन्नु भनेको समाज 

र देश प्रति जजम्मेवारी तनवानह गनुन हो। देश 
मभत्रको िेधथिी-ववसांगतिलाई हेरेर चुप लाग्नुको 
सट्टा त्यस ववरुद्ि आफ्नो भ ममका तनवानह िनत 
राजनीनतमा आएको  हँु।  

अविरल काकी: वििेकशील एक आस्था हो, एक धमत हो l वििेकशील राजनैनतक दलभन्दा पनन एक 
विचार हो l 

एक त  देश प्रनत दानयत्िबोधले िदात हो अनन हालसम्मको देशको नेततृ्िदेखख असन्तुष्ट भई म र म 
जस्तै सकारात्मक सोच बोकी हहडं्ने नेततृ्िबाट नेपाललाई विश्िकै एक उत्कृष्ट देश बनाउन म 
राजनीनतमा छु l 
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बििेकशील िन्न ुभनेको के हो ? राजनीतिमा ककन ?  

जीिन शे्रष्ठ:                                    वववेकशील 

िन्नु भनकेो आफ , समाज िथा देशप्रति 

जजम्मेवार रहन ु हो . देशलाई समदृ्ि िथा 

राजनीतिक स-ुसांस्कार स्थापना गनन राजनीतिमा 

लागेको हुुँ.  

खेम शे्रष्ठ:                                      वववेकशील 

िन्न ुभनेको असल कायन र ववचारलाई आत्मसाि गनुन 
हो। 

राजनीतिमा लाग्नुको कारण सक्षम नेिा हुन ेइच्छा र 

नेपाललाई नेपालीले चाहेको जस्िो शान्ि र समदृ्ि 

मुलुक िनाउन हो। 

सुपेन्र ताम्राकार:                   वववकेशील िन्न ु

भनेको सानो -सानो काम प्रति कसरी  जजम्मेवार 

िन्ने भनी मसकाउन ु हो। कुन ै ठ लो काम गनुन 

पदैन वववेकशील िन्नको लाधग, िपाईंले िुद्धि 

भन्दा पतन वववेकको प्रयोग गनुन हो। सिैले 

भनेको सनुे कक राजनीति फोहोरी खेल हो भनेर, 

िर म पहहले देखखन ै  के सोच्थें भने राजनीति 

फोहोरी खेल हैन, यसका खेलाडीहरुले यसलाई 

फोहोर िनाइरहेका छन ् र यसलाई  सफा गन े

व्यजक्िको कमी छ। त्यसैले राजजनीतिलाई सफा 

गननका तनजम्ि राजनीतिमा प्रवशे गरेको हुुँ ।  

 

 

 

Pawan Gautam: Being Bibeksheel is tak-

ing the initiation to change the smallest of the 

problems of our life and induct the positivism to 

the society at large.  

 I was interested in politics from my very child-

hood. But I wasn't happy with the way politics 

was done in our country. Bibeksheel gave me 

the platform to uproot the negativity and here 

I'm actively involved in it.  

  

रन्जु दशतना:                        वििकेशील 

बन्नु भनेको वििेक प्रयोि िरेर काम-कायत िनुत 

हो। मेरो लागि वििेकशील बन्नु भनेको 

वििेकशील मूल्य-मान्यतामा अडडि रही समय 

सापेक्ष हहसाबले िन्तव्य तफत  हहडं्नु हो। 

राजनीनत भनकेो, नीनतहरुको राजा हो।  देशलाई 

विकासतफत  लम्काउन दईु चीज ननकै आिश्यक 

वििेकशील नेपालीले देखेको मधेशमा समाधानको बाटो  

ज्ञानेन्र ननरौला :              असल 
समाज र राष्र तनमानणका लाधग हरदम 
सुसांस्कृि व्यवहार र आचरणको अभ्यास 
गने जमको गनुन भनेको न ैवववेकशील 
िन्नु (िन्न िफन  अग्रसर हुनु) हो भन्ने 
मेरो िुझाइ छ I मेरो िुझाइमा राजनीति 
भनेको सेवाको भावनाले तनदेमशि भएको 
हुनुपछन I नेपालमा राजनीतिको प्रयोग 
जनचाहना अनुरुप नभई रहेको हुुँदा 
राष्र सेवाको उत्कृष्ट सािनको प्रयोग 
हेिु राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुुँ I 

 

साधना राई:           एक सभ्य 
मातनस जसले आफ्नो काम किनव्यप्रति 
सदा जजम्मेवार भ ममका तनवानह गदनछ 
त्यसलाई म वववेकशील मान्दछु। िेरै 
सत्ताहरु िदमलयो िर राम्रो काम गने 
नेत्ततृ्व र सच्चा देशप्रति माया गने 
नेत्ततृ्व नभयको कारण अहहले देश र 
आफ ले नै िेरै समस्या भोग्नु परेको र 
यो प्रककया तनरन्िर चमलरह्यो र यही 
राजनीतिक कु-सांस्कार स्थावपि भयो। 
त्यसैले कसैको आशा नगरी म स्वयां नै 
यो कु-सांस्कृि राजनीति हटाउन 
राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुुँ।  

समस्या – आत्मसम्मान र अवसरको आवश्यकिा 
समािान – सांवाद , सहभाधगिा र सांमदृ्धि 

पषृ्ठभ मम:  मिेशमा आन्दोलनको स्वरुपमा अााक्रोस व्यक्ि भएको यो िेश्रो पटक हो िर 
समस्या समािान भै हाल्ने छ भनेर ववश्वास छैन ककनकक सरकारसांग कैयन सम्झौिा गरेिा पतन 
आज सम्म सम्झौिा मात्रैले प णन समािान तनस्केको छैन। 

त्यसैले हाम्रो िुझाई के हो भन ेमिेसका माग  म िन र अम िन दिु ैछन,् त्यसका समािानका पाटा 
पतन म िन र अम िन दिुै हुन्छ | कतिपय माग राज्य र समाजको असल व्यवहारले मात्र समािान 
हुनेछ भन ेकतिपय माग सम्झौिा र त्यसको पालनाले हुनेछ। 

छ, एउटा नीनत र अको ननयत। म 

यही कारणले राजनीनतमा छु।   

अंतस्करण  
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१. जजम्मेवारी तनवानह गदै आम नपेाली माझ “सकारात्मक पररििनन सम्भि छ” भन्ने मान्यिा स्थावपि 
गने अिसरको रुपमा देखेको छु | 

२. सैक्षक्षक् र ब्यिसातयक पषृ्ठभ मम मेरो िुवा श्रीबिष्णु बिगि ३५ िषन जवत्त देखख ब्यापाररक प्रतिष्ठानमा 
सामान्य कमनचारीको रुपमा काम गनुन हुन्छ | आमा शुमशला घरायसी काम गनुन हुन्छ | मेरी श्रीमिी 
युका जो मेरो साथी पतन हुन,् हामीले अन्िराजस्रय राजनीतिमा MA सांगै पढेका धथयौ | उहा पहहले 
अन्िराजस्रय व्यापारको के्षत्रमा कमनचारीको रुपमा काम गनुन हुन्त्यो | आज भोमल काठमाडौँमा सैक्षक्षक् 
परामशनदािाको रुपमा काम गनुन हुन्छ | हाम्रो छोरो ज न ३ िषनको छ | मलेै ब्यिस्थापन र राजनीतिमा 
स्नािक गरेको छु | त्यस्िै अन्िराजस्रय राजनीति अनी कृवषमा स्नािकोिर गरेको छु | स्नािक 
नेपालमा र स्नािकोिर चाही भारि, जापान र अमेररकामा अध्यन गरेको धथए | मेरो ब्यिसातयक 
पषृ्ठभ मम अध्यापन र कृवषमा छ | अि वववेकशील नेपालीमा िेरै समय योगदान गनुन पने हुदा सम्भिि 
त्यो ब्यिसातयक के्षत्रिाट म केहह िषनको लाधग टाढा हुन ेछु | 
३. शान्ि र समदृ्ि नेपालको मागन धचत्र ियार गनुन, त्यो गन्िब्य हामसल गनन योगदान गनुन र योगदान 
गने सिैलाई समेट्न ु|  

केन्द्न्रय सलमनत सदश्य हरुलाई 
साझा प्रश्न :  
१. केजन्िय सममतिमा तनवानधचि 
हुनुभएकोमा, कस्िो महसुश लाधग 
रहेको छ?  

२. आफ्नो र पररवारको िारेमा केहह 
ििैहदनुस| िपाइको शैजच्छक र 
ब्यवाशातयक पषृ्ठभुममके हो? 

३. िपाई आफ्नो रोल कस्िो देखु्न 
हुन्छ? 

४. िपाई केजन्िय सममति सदश्य 
भएर के उदेश्य मलएर आउनु भएको 
छ? कसरर हामसल गनुन हुन्छ? 

५. बििेकशील को सि ैभन्दा राम्रो 
कुरा के हो? यहद औटा कुरा सुिानन 
ममल्यो भने के गनुन हुन्छ? 

६. नेपालको ठुलो समस्याहरु के हुन ्
र कसरर समािान गनुनहुन्छ? 

 

१. नेपाललाई चाहहएको २१ औ ंशताव्दी सापेक्ष नेततृ्ि बनाउने यात्रा अझ दह्रो बन्ने भएको छ। वििकेशील नेपालीमा जोश र होश दबु ैभएको नेततृ्ि 
टोली साथ भएको हँुदा म ननकै उत्साहहत छु।  
२. मेरो पररिारमा म र मेरी श्रीमती छौँ। १३ बर्त देखख सूचना प्रविगधको सानो व्यिसाय चलाउदैँ छु। स्याङ्जाको पुर्ख्यौली िाउँमा कफी कृर्क सहकारी 
चलाएर त्यहाँ पनन समय हदइरहेको छु। अमेररकाको बेननन्िटन कलेजबाट "मन्द्ल्टलमडडया" मा स्नातक (BA) िरेको छु।  

३. वििेकशील नेपालीलाई अबको ५ िर्तमा सक्षम नतेतृ्ि बनाउने इन्द्न्जन (प्रणाली) बनाई आफूभन्दा सक्षम नेततृ्िलाई हस्तान्तरण िन ेजमको ललएको 
छु।  मेरो उद्देश्य दक्ष नेपालीहरुलाई जोडरे शान्त-संमदृ्ध नेपाल बनाउने हदशामा लम्काउनु हो। 

४. सबै साथीहरुलाई आफ्नो सिोत्कृष्टता देखाउननतर धकेल्ने उद्देश्य बोकेको छु। दलले बनाएको रोडम्याप (माित गचत्र) मा अिाडड बढाउने न्द्जम्मा 
ललएको छु।  
५. यो योग्यतामखुी संिठन हो जहाँ देशलाई राम्रो िछुत भन्न ेहरेकले ढुक्कसँि हाम्फालेर देशको सेिा िनत ठाउँ हदइन्छ। यसले आत्माबाट समानतालाई 
अँिालेको छ। विविधताबीच एकता ल्याउन हर पल प्रयासरत छ। अब वििेकशील नेपालीको प्रमुख चनुौती भनेको यस लभत्र नेततृ्िको संर्ख्या बढाउन ु
पनेछ। त्यसैले समाजमा आ-आफ्नो के्षत्रमा उत्कृष्टता हालसल िरेका नेपालीहरुलाई समय हदलाई पूणत बनाउन पहल िन ेछु। 
६. सक्षम नेततृ्ि बनाए मात्र नेपाल समदृ्ध बन्छ हाम्र ैकालमा। समस्या र समाधान यसैमा छ।  हरेक नेपालीमा यही वििेक जिाउन सक्नु नै हाम्रो 
चुनौती हो। नािररकलाई वििेकशील, समाजलाई उद्दमशील र राज्यलाई हहतकारी अनन सरकारलाई सेिक बनाउने चेष्ठा िनुत छ हामी लमलेर।  

  

 िोविन्द नारायण, व्यिस्थावपका प्रमखु      

अंतस्करण  
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वििेकशील नेपालीले देखेको मधेशमा 

 
७) मिेशले आगामी तनवानचनमाफन ि 
समानिा र सांमदृ्धि स्थावपि गनन 
सक्ने वववेकशील निेतृ्वको खोजी 
गने। 

८) मिेश मभत्र न ैव्याप्ि जािीय र 
वगीय भेदभाव, ववभेद, कुसांस्कार आहद 
अन्त्य गनन सामाजजक सचेिनाका 
कायनक्रमहरु सांचालन गने। 

९) राज्यले पछाडड परेका सम्प णन 
समुदायलाई ववकासको म ल प्रवाहमा 
ल्याउन स्रोि सािन उपलब्ि गराउने। 

१०) जािीयिामा आिाररि 
समावेमशिामा आिुतनकीकरण गरी 
जातियिा मभत्र पतन आधथनक वपछडा 
वगनसम्म अवसर माधथको पहुुँच 
सुतनजश्चि गने। 

११ ) आधथनक ववकास ववनाको 
राजनीतिक अधिकारले खास ैपररविनन 
ल्याउुँ दैन, िसथन आधथनक ववकासद्वारा 

व्यजक्िगि र राजष्रय 
आत्म-तनभनरिा हामसल 
गने जसले आत्म-
सम्मानको जगेनान र 
ववकास गछन। 

१२) समान अवसर 
सुतनजश्चि गदै ववमभन्न 
भाषा, समुदाय र के्षत्रका 
ववद्याथीलाई ववद्यालय 
स्िरदेखख नै देशका 
ववमभन्न सांस्कृतिहरुिारे 
सु-सुधचि गरी 

आत्मसम्मानको 

खोजीमा रहेको 

समुदायमा जीववि 

रहने शांका-

आशांकाको 

िेवास्िा गदै 

राज्यले सांवविान 

तनमानणका समय 

गरेको सांवादहीनिा र त्यस पतछ अांगीकार गरेको 

व्यवहारले न ैआज मिेश कहठन अवस्थामा छ | 

अझ ैत्यो दखु देश भरर न ैफैमलएको छ। 

यही आन्दोलनले देशको एक भाग अको भागसुँग 

कसरी अन्िरतनभनर छ, र आम समुदाय पतन 

कसरी अन्िरतनभनर छन ्भन्न ेछलगं पारेको छ। 

िसथन मिेश आन्दोलन, मिेश मात्रको 

आन्दोलन होइन र यो सीममि मिेशी नेिाको 

आन्दोलन पतन होइन। यो शाजन्ि, सम्मान र 

सांमदृ्धि अपेक्षा गने हरेक नपेालीको राज्य 

प्रतिको अपेक्षाको आन्दोलन हो। यहाुँ नेर 

साविानी अपनाउन पन ेएकै कारण छ कक यस 

आन्दोलनलाई भयांग िनाएर आम जनिाको 

भावना ववपररि केही सीममि नेिा र हाम्रा 

तछमेकी राष्रले आफ्नो स्वाथन प रा नगरुन।् 

िसथन, समग्रमा आन्दोलनरि पक्ष र 

आन्दोलनको ममनलाई अनुभव र आत्मसाि ्

गदै यस द:ुखद् अवस्थािाट पार पाउन 

हामीले तनम्न समािान उपयोगी हुन े

ववश्वास मलएका छौ | 

आत्म सम्मान दईु कुरािाट प्राप्ि हुन्छ, 

पहहलो व्यवहारिाट, दोस्रो ववधििाट अथानि ्

सांवविान र काननुिाट। िसथन, यी दवु ै

उपाय अवलम्िन गनुन जरुरी छ | यस 

तनममि हामीले अल्पकालीन, 

मध्यमकालीन र दीघनकालीन उपाय 

सुझाएका छौं। 

 

तरुुन्त ै(अल्पकालीन नीनत) 

१) साांसद र नेिाहरु गएर स्थानीय िहम ै

नागररक सुनुवाई गने अतन 

सांवविान पतन िुझाउने। 

२) सांवविान सांशोिन गनन यहद 

आवश्यक भए आन्दोलनरि दलले 

सांवविान सांशोिन प्रस्िाव सांसदमा दिान गन ेर 

प्रकक्रया अगाडड िढाउने। 

३) ववभेदलाई जघन्य अपराि मानी सो 

अनुरुपको काननु कायनन्वयन गने र सो 

सम्िन्िी मुद्दाको तछटो सुनुवाई गने। 

४) राज्यले युगौंदेखख गरेका ववभेदका िारेमा 

सांसदमा राष्रपतिद्वारा राज्यको सवोच्च 

प्रतितनधिको रुप क्षमायाचना गने। 

५) सांचार माध्यमले तनष्पक्ष स चना प्रवाह गरी 

राजष्रय एकिा र हहिलाई टेवा हदने। 

६) अन्िररम व्यवस्था गरी सरकारले िुरुन्ि ै

स्थानीय कायनपामलका र स्थानीय 

व्यवस्थावपकाको तनवानचन घोषणा गने। 

 
      मध्यमकालन र दीघतकालीन नीनत 

अंतस्करण  



 

 6 अंतस्करण | महाधिवेशन ववशेषाांक समाचारपत्र  | Y1V2  पौष २०७२ | ©                                                  Service by 

 
िोविन्द नारायण, व्यिस्थावपका प्रमुख      

४. भ ममका  र उिेश्य कसरर हामसल गन?े पहहला 

सक्षम ्समुह तनमानण गन ेदोश्रो नीति र रणनीति 

ियार गने िेस्रो नीति र रणनीतिलाई ब्यिहारमा 

पररणि गनन देशब्यापी नेितृ्व ियार गने |  

५.वववेकशील नेपालीमा काम गनन चाहनेलाई 

पयानप्ि स्थान छ- त्यो नै सिै भन्दा राम्रो कुरो 

हो | सिुाननका लाधग सदैि िेरै कुरा छन ् िर 

मुलि अि यसले राजनीतिक अडान assertive-

ness र समािान देखाउनु पछन | 

६. हहनिािोि नेपालको सि ैभन्दा ठुलो समस्या 

हो | मैले मात्र गरेरे केहह हुन्न भन्ने सोचलाई 

मैले गरे सिै थोक हुन्छ भन्न े सोचमा िदल्न 

सक्नु पछन | 

१. केन्िीय सममतिमा तनवानधचि भएपतछ मलाई 

पाटी र देशका प्रति आफ्नो जजम्मेवारी थप 

भएको महशुस भएको छ l पाटीका सदस्यहरुले 

म प्रति दशानउनभुएको ववश्वासलाई भोमलका 

हदनमा कसरी मलेै व्यवहारिाट प्रमाखणि गनन 

सक्छु र यो पाटीलाई नयाुँ उचाईमा पयुानउन े

कायनमा मेरो भ ममका र योगदान कहाुँ-कहाुँ रहन्छ 

भन्ने ववषयमा म अध्ययनको चरणिाट गुज्रांदै छु 

l यस कायनकालको प्रारजम्भक चरणमा दलको 

नीतिहरुलाई समयानकु ल तनमानण, पररमाजनन र 

अद्यावधिक गननमा मैले आफ्नो भ ममका खेल्न 

सक्ने बिश्वास मलएको छु  l    

२. म ३७ वषन अतघ मसन्िुपाल्चोक जजल्लाको 

मानेश्वारा गाववस, वडा नां. ६ मा जजन्मएको हुुँ l 

हाल म, श्रीमिी र दईु छोराहरुसहहि मध्यपुर 

धथमी नगरपामलका – ५, िोड,े भक्िपुरमा िस्छु l 

मैले बत्रभुवन ववश्वववद्यालयिाट समजशास्त्रमा 

स्नािकोत्तर गरेको छु र नेदरल्याण्डजस्थि Van 

Hall Larenstein (Part of Wageningen Univer-

sity) िाट Master of Management of Devel-

opment (Specialization: 

Rural Development and 

Gender) अध्ययन गरेको छु l 

म आफ्नो पेशाको शुरुवािी 

चरणदेखख न ै सामुदातयक 

ववकासको के्षत्रमा कक्रयाशील छु 

l यसक्रममा मैले ववमभन्न 

सांघसांस्थाका पररयोजनाहरुमा 

काम गरेको छु l हाल, म ववकास परामशनदािाका 

रूपमा नेदरल्याण्डसमा स्थावपि Unica Founda-

tion को नेपालजस्थि पररयोजनाहरु हेने गछुन l 

३. ववगिमा मलेै केन्िीय सदस्यको रूपमा 

न्यायपररषदमा रही काम गरें l अहहले म 

व्यवस्थावपका सममतिको सदस्यमा तनवानधचि 

भएको छु l मैले यहाुँ आफ्नो भ ममका 

वववेकशीलको नीति र मसद्िान्िहरुको 

समयानकु ल पररमाजनन गने र आवश्यकिा 

अनुसार नयाुँ नीतिहरु तनमानण गने कायनमा 

देखेको छु l यसका लाधग नेपाल मभत्र र िाहहर 

प्रयोगमा आएका उत्तम प्रयोगहरुलाई अध्ययन 

गरी समयसापेक्ष रूपमा नेपालको अहहलेको 

पररप्रेक्ष्यमा लाग  गने / गराउने मेरो प्रयत्न 

हुनेछ l 

४. म साम हहक कायनमा ववश्वास गछुन l अहहले 

तनकै क्षमािावान साथीहरु वववेकशील नेपालीमा 

जोडडन आइपुग्नभुएको छ l म नपेाल र ववदेशका 

ववमभन्न भ -भागिाट वववेकशीलमा जोडडनु भएका 

सदस्यहरुिाट मसक्ने, वहाुँहरुलाई सुन्ने र 

वहाुँहरुसांगै ममलेर काम गन े

उद्देश्य िोकेर वववेकशील 

नेपालीको नेितृ्वमा आएको 

छु l हरदम नयाुँ कुरा मसक्न े

र त्यसलाई व्यवहारको 

रमेश पौड्याल , व्यवस्थावपका सदस्य      

कसीमा परीक्षण गन े िफन  म सिैं सजग 

रहने छु l र, यो न ैमेरो उद्देश्य प्राजप्िको 

लाधग सहयोगी हुन 

सक्छ भन्ने मेरो 

ववश्वास छ l 

५. वववेकशील सोच 

भएका मातनसहरुको 

सघन उपजस्थति न ै

वववेकशीलको सवल 

एवां राम्रो पक्ष हो l 

सुिार गनुन पने पक्षको िारेमा भन्नुपदान म 

वववेकशील नेपालका कुना-कन्दरामा पुगेको; 

गररिी र अमशक्षाले आक्रान्ि सदु र ग्रामीण 

के्षत्रमा काम गरेको जस्िा ववषयका कल्पना 

मात्रले उत्साहहि हुन े गदनछु l६. सिै ठ ला 

समस्याका जड स-साना समस्यािाट शुरु 

हुन्छ भन्न े म ठान्दछु l नेपालको मुख्य 

समस्या भनेको मातनसहरु ‘सरकारले केही 

गरेन’ भनेर गुनासो गरररहने र त्यही  

सरकार मध्ये कै कुनै न कुनै दललाई 

समथनन पतन गरररहने ववरोिाभासप णन 

अवस्था हो l यसको अथन मातनसहरुमा ‘हामी 

आफैं  ववकल्प िन्न सक्षम छौं’ भन्ने वववेक 

जगाउन ुअहहलेको टड्कारो आवश्यकिा हो l 

मेरा िमाम ् प्रयास सोही वववेक जगाउनका 

खातिर हुनेछ l र, त्यसको सुरुवाि पांजक्िमा 

कसरी िस्न,े समयमा कसरी पगु्ने, अरुले 

िोलेको कसरी िैयनप वनक सुन्न,े जस्िा स-

साना अभ्यासहरु माफन ि गनेछु l   

   

They make cat food out of cow, fish, turkey, 

chicken & lamb meat—but not mouse meat, which is probably all 

cats want. (Ramesh Paudel) 

अंतस्करण  
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ज्ञानेन्र ननरौला, व्यिस्थावपका सदस्य  

१. म माधथ िेरै 

जजम्मेवारी थवपएको 
महशुस भएको छ 

जसले गदान ममा 
भएको दक्षिा र 

वववेकशीलिा 
प्रमाखणि  गनन प्रेररि 

गछन।   

२. मैले भखनरै समाज 

सेवामा स्नािक िह सकाएां। मेरो गहृ 

जजल्ला सोलुखुम्िु हो। मेरो िुवा सामान्य 

कृषक हुनुहुन्छ। हाम्रो ६ जनाको पररवार 

हो। मैले मेरो काम गनन वववेकशीलिाट न ै

सुरु गरेको हुुँ । मैले िेरै सांस्थाहरुमा 
सांलग्न भएर काम गरेको छु, महहला हहांसा 
ववरुद्ि कायनक्रम , सरसफाई कायनक्रम , 

राकफक  स्वयांसेवकको रुपमा कम गरेको 
छु, आहद । 

३. म सिैलाई समेट्ने गरी  नीतिको तनमानण 

गनन प्रयास गनेछु र युवालाई  नेत्ततृ्व िहमा 
पुयानउनका लाधग प्रोत्साहन र प्रमशक्षण  

हदने/ गनेछु।  

  

४. आफ्नो क्षमिा प्रस्िुि गरी यवुालाई 

नेत्ततृ्व गननका लाधग  प्रोत्साहन गरी  कुशल 

नेत्ततृ्व जन्माउने उद्देश्य िोकेको छु।  
दलको म ल्य मान्यिामा रही आफ्नो 
उद्देश्यलाई हामसल गनेछु।  

  

५. वववेकशीलको  सिै भन्दा राम्रो कुरा यहाुँ 
आफ्नो देशलाई  माया गेनन, देश प्रति 

िफादार रहन र जजम्मेवार नागररक िन्न 

प्रेररि गछन। 

 सिै सदस्यलाई सकृय हुन मसकाउन र  

 १. जोश र होश दिुैको प्रयोग गरी केन्िीय 

सममतिमा तनवानधचि भएको हुुँदा मेरो जजम्मेवारी 

प्रति न्याय गनछुे भन्न ेलागेको छ I  

२. मेरो पररवार सांयुक्ि पररवार हो I सिैभन्दा 

पाको उमेरकी मेरी हजुरआमा हुनहुुन्छ भने कम 

उमेरको मेरो छोरो (हाल ९ महहना) छ I िीन 

जना दाजुभाइ मध्ये म जठेो I श्रीमिी हाल 

गहृहणीको 

भ ममकामा तछन ्

I म लघर झापा 

(काकरमभट्टा) 

भएिा पतन मेरो 

पुस्िाका सिै न ै

काठमाडौँ 

िस्दैछौं I 

मैले 

व्यवस्थापनमा स्नािक गरेको छु र हाल 

राजनीतिशास्त्रमा स्नािकोत्तर गन ेियारीमा छु I 

पेशाले मेडडकल राजन्स्क्रप्सतनस्ट (८ वषन) भएिा 

पतन हाल म कपडाको व्यवसायमा आवद्ि छु I 

 ३. वववेकशीलसुँगको सहयात्राका क्रममा ववमभन्न 

भ ममकामा रही किनव्य तनवानह गरेिा पतन अि 

मुलिः नीति तनमानण िहमा मेरो योगदान रहन े

छ I वववेकशीललाई चाहहने २१ औां शिाब्दी 

सापेक्ष नीति-तनयमको लेखन िथा तिनको म ल्य 

स्थावपि गननमा न ै मेरो प्रमखु भ ममका रहन े

देख्दछु I 

 ४. माधथ न ै उल्लेख गरी सकेको छु कक मेरो 

उद्देश्य भनेको वववेकशील नेपालीलाई चाहहने 

इजजजन जो नीति तनयम हुन्छन ्तिनको तनमानण, 

सरलीकरण िथा पररमाजनन नै रहेको छ I 

साांगठतनक सांरचनामा िसेर काम 

गदान सामुहहक प्रयत्निाट मात्रै कुनै 

पतन प्रयास सफल हुन े हुुँदा 

सामुहहक प्रयत्नलाई नै जोड हदांदै 

यो लक्ष्य हामसल गछुन भन्नमेा मरेो 

दृढ ववश्वास छ I 

  ५. सकारात्मक सोच र 

सकारात्मक 

कक्रयाकलापलाई हमेशा 

प्रोत्साहन गने सांस्कार ववकास गनन 

सक्नु न ै वववेकशीलको सिभैन्दा राम्रो 

कुरा हो भन्न ेलाग्छ I 

वववेकशीलको सवल पक्ष नै सामाजजक 

कक्रयाकलापमा तनपुणिा भएिा पतन 

साांगठतनक रुपमा त्यसको सांचालनका 

लाधग अलग्गै ववभाग, स्रोि र सािनको 

व्यवस्थापन गन े पद्दति ितन नसकेको हुुँदा 

यसको व्यवस्थापनमा सुिार गने वािावरण 

मसजनना गछुन I 

६. नेपालको प्रमुख समस्या भनेकै सचेिनाको 

अभाव हो, त्यो पतन राजनीतिक सचेिनाको I 

हरेक समस्याको प्रस्थान बिन्द ु राजनीतिसुँग 

जोडडएको हुुँदा सामुहहक प्रयत्निाट तनजस्कएका 

तनणनयहरुको अधिकिम प्रयोग गदै जानछुे I 

साधना राई, व्यिस्थावपका सदस्य  

जसले लुट्छ उसलैाई 
पाल्ने हाम्रो नेपाली 
सांस्कार देख्दा आफै देखख 
हाुँस्न उठ्छ आजकल! 
एकातिर देश ििानद गनेहरु 
ओभर-टाइममा जमेको देख्छु भन ेअकोतिर 
देशमा सुिार चाहन ेर ल्याउन सक्ने जमािसुँग 
देशको लाधग "कि-टाइम" नै नभएको देख्दा 
िाहहर हाुँसो फुट्छ -मभत्र मनै रुन्छ। 

(उज्वल थापा) 

अंतस्करण  
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 १. मलाई यो नयाुँ जजम्मेवारीले झन ् िढी 

जजम्मेवार भनाएको छ। भोटद्वारा प्रकट भएको 

ववश्वासले उजान ममलेको छ।  साथीहरुको सपनाले 

मागन तनदेश गदै छन।्  

२. मेरो पररवार सामान्य पररवार हो। मेरो 

पररवारमा िािा , आमा , भाई , २ जना 

िहहतन , श्रीमिी अतन भखनरै जजन्मएको छोरा 

छ। हाम्रो काठमाडौँमा कपडाको ब्यापार छ। भाई 

ब्याङ्कमा जाधगरे छ अतन म पढाउछु।  म 

मसववल इजन्जनीयाररग अजन्िम िसनमा पढ्दै 

छु।  म २ वषनभन्दा अतघ देखख वववेकशील 

नेपालीमा आिद्ि छु अतन म आफ्नो नेितृ्व 

अतन सहभागीिा साथ वववेकशील नेपालीलाई 

दलको रूपमा यहाुँसम्म ल्याउन सकक्रय छु, रहन े

छु।  

३.  मेरो नयाुँ भ ममका, २ वषनदेखख मैले जे गदै 

धथएुँ त्यहहुँ नै गनुन हो िर सोहह कामको 

इकफमसयन्सी िढाउन ु हो। त्यसको लाधग सोहह 

काम नयाुँ िररकाले गनुनछ जसको लाधग मसुँग 

नयाुँ हटम छ। नयाुँ जोश छ। नयाुँ लक्ष्य पतन 

छ। म वववेकशील नेपालीलाई पथृक राजनैतिक 

शजक्िको रूपमा स्थावपि गनन आएको ह ुँ। 

सकारात्मक सोच भएका मातनसहरुलाई एक 

ठाउुँमा ल्याउन,े खराि सोच भएका 

मातनसहरुलाई बिस्थावपि गदै जाने। म, पररवार, 

समाज हुदैँ वववेकशील राष्र िनाउने। समय 

लाग्छ, िर वववेकशील िाटो नै हहडरे लक्ष्य प्राप्ि 

गने हो। 

४.“ Positive vibes “ सि ैभन्दा मन पन ेकुरा हो 

मलाई वववेकशील नेपालीको।  

वववेकशील नेपालीको सुिानुनपने कुरा - अझ िढी 

नेितृ्व चाहहएको छ, ७५ जजल्ला सम्मै जरा 

फैलाउन ुछ।  

५. नेपालको 

सिैभन्दा 

ठुला समस्या 
- 

मशक्षा - 

नेपालमा 

व्यवहाररक 

मशक्षा भएन, भएको मशक्षा तन सिैले पाउन सकी

-रहेका छैनन।् मेरो लक्ष्य मशक्षालाई व्यवहाररक 

िनाउने अतन सिैसम्म पुयानउने।  

िेरोजगारी - नेपालमा काम नभएको हैन, कामको 

सम्मान नभएको हो। त्यसैले एउटा खलासी र 

एउटा डाक्टर दवुै उवत्तकै सम्मानका योग्य हुन ्

भन्ने चेिना ल्याउन जरुरी छ। जसको लाधग 

मशक्षा अतन चेिना आवसके पछन। केहह नीति 

अतन काननु पतन आवसेक पछन।  

राजनीति - नेपालको सिैभन्दा ठुलो समस्या 

राजनीति अतन यो नीतिको नेितृ्व गदै आएक 

नेिाहरुको तनयि हो। राजनैतिक शैली हो। 

जसलाई वववेकशील नेपालीको राजनैतिक शैली 

अतन वववेकशील नेपालीको निेतृ्वले बिस्िारै 

बिस्थावपि गदै लान ेछ।  

RESERVATION IN NEPAL : A 

COMPARATIVE ANALYSIS 

 Biraj Dhoj Thapa  

Reservation as it is known in Nepal 

and widely called as affirmative ac-

tion is a government policy that fa-

vors certain group who suffer dis-

crimination within a culture or a 

nation, usually these people are 

victims of oppression or slavery. 

Supporters of affirmative action 

worldwide advocate that it is sought 

with the aim of achieving  goals such 

as bridging inequalities in employ-

ment and pay, increasing access to 

education, promoting diversity, and 

redressing apparent past wrongs, 

harms, or hindrances. Opponents of 

affirmative action have pointed out 

that it devalues the accomplish-

ments of people who are chosen 

based on the social group to which 

they belong rather than their qualifi-

cations and also there is possibility 

of mismatches wherein people are 

appointed to the positions beyond 

their qualification or admitted to 

educational institutions where they 

cannot perform as expected. 

 

Lessons can be learned from the 

affirmative actions practiced in 

South Africa and India. In South Afri-

ca affirmative action was used to 

overcome the class difference be-

tween whites and non-whites that 

apartheid system had created. Broad

-Based Black economic empower-

ment Act, 2003 was enacted by 

South Africa for the promotion of 

Black Economic empowerment. Even 

though it has helped few from the 

marginalised communities, it has its 

fair share of critics. General criticism 

is that this Act has created such a 

high demand to get people of color 

into positions that there might not 

be enough educated black people to 

fill positions that are currently   

अंतस्करण  
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RESERVATION IN NEPAL : A COMPARATIVE ANALYSIS 

individual rights. It has perpetuated 

caste in society rather than elimi-

nating it. What is more: Castes (and 

tribes)  have been transformed into 

self-focused pressure groups intend-

ing to maximize their own interests 

at the expense of others. By a curi-

ous inversion of the ideal of upward 

social mobility, caste and ethnic 

groups now compete to be defined 

as ‘backward’ in order to reap the 

benefits of reservation. It is a total 

reversal of hierarchy.  

 

Reservation system in Nepal tries to 

address two issues upliftment of 

marginalised communities like dalits 

and social inclusion in the govern-

ance.The Interim Constitution of 

Nepal, 2007, opened up a new ave-

nue by making inclusive provisions in 

different articles, state policies and 

the guiding principles. It has categor-

ically identified marginalized, exclud-

ed and deprived groups and regions. 

The second amendment to the Civil 

Service Act (in 2007) has made a 

special provision of reservation of 45 

% seats in civil service for the identi-

fied groups. This provision has also 

been replicated to other branches of 

public service with necessary chang-

es depending on the nature and 

requirements of the organizations 

available, which further leads to incompe-

tent people in the board rooms. Employ-

ment Equity Act, 1998 was enacted with the 

an objective of eliminating unfair discrimina-

tion at work. An empirical study on the 

effects it had upon helping the marginalised 

communities concluded that  the effect of 

affirmative action policies in reducing the 

employment or wage gaps have been mar-

ginal at best, and were much less significant 

in bringing about changes in labour market 

outcomes than improved access to educa-

tion for Africans, the remaining educational 

quality differential and the employment 

effects of accelerated economic growth. It 

also concluded that affirmative action may 

have helped individuals from the designated 

groups who already found themselves higher 

up on the skills ladder, but these effects 

were too small and concentrated on too few 

individuals to have had an impacted on the 

average previously disadvantaged individual.  

 

Affirmative action in India which also called 

reservation is a form of response to a heter-

ogeneous and profoundly hierarchical social 

structure characterised by caste and strong 

regional 

cultures. 

Gerrad 

Toffin, notes 

that the 

1950 Consti-

tution ex-

plicitly pro-

vides reser-

vations for 

two catego-

ries of de-

prived and marginal groups: the scheduled 

castes (SCs) and the scheduled tribes (STs). 

Presently, the privileges include the reserva-

tion of a fixed quota of vacancies and pro-

motions in Government employment, of 

seats in Parliament and State Assemblies, of 

places in state-run educational institutions 

and scholarships, and of preferential loans 

for starting businesses. Recently reservation 

is also expanded to other categories of back-

ward groups, namely the OBCs (other back-

ward classes). This group consists of a heter-

ogeneous collection of castes which 

were low in the traditional hierarchy, 

below the Brahman-Thakur-Vaishya 

higher groups, but above the line of 

untouchability. They comprise anything 

between 25 to 50 percent of the popu-

lation and are even more diverse in 

their economic and social standing than 

scheduled castes and tribes. The exten-

sion of benefits to OBCs is presently the 

major bone of contention. OBC monop-

oly, it is feared, will replace the upper-

caste hegemony by a phenomenon of 

reverse discrimination.  

 

A wide range of criticisms is addressed to 

reservations and their caste-based notions 

of collective disabilities as noted by Toffin. 

There is opposition to the system first of all 

because it ignores merit and prefers by birth 

advantages. Secondly, the list on which the 

OBCs is based dates back to 1931. It is there-

fore inaccurate, outdated and it does not 

correspond to present day reality. A third 

widespread criticism states that positive 

discrimination does not benefit the most 

disadvantaged 

members of the 

backward classes 

but the least dis-

advantaged 

among them. 

Among OBCs, 

groups such as 

the Yadav, Kurmi, 

Jat, who can 

afford education 

and who are 

landowning classes take considerable ad-

vantage of the system. On the contrary, res-

ervations have utterly failed to raise the vast 

majority of Dalits and tribals from poverty. 

The logic of reservations has entailed a far-

reaching politicisation of caste and a com-

munalization of politics. It has reinforced 

community identities rather than sustaining 

a sense of common citizenship based on 

 Biraj Dhoj Thapa . Advocate 
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The Constitution of Nepal has made 

an attempt to eliminate the inequali-

ty and promote inclusiveness in Nep-

alese society and government, how-

ever the implementation of the Con-

stitution  shall bring further chal-

lenges. It is evident the Constitution 

directly addresses the issue of inclu-

sive representation but not the up-

liftment of marginalised. It would 

also be worthwhile to note that Ne-

pal as a nation did not have a state 

policy of excluding any community 

from political representation or bar-

ring any communities from joining 

civil services. Civil Rights Act, 1955 

has declared that “No citizen shall be 

denied equality before the law and 

equal protection of law” and also 

provides that “in the course of 

providing appointments, the Gov-

ernment of Nepal shall appoint only 

in the ground of merit and no citizen 

shall be discriminated on the ground 

of religion, colour, gender, caste, 

tribe or any of them in the appoint-

ment of government or any other 

Public Service”. We need to remem-

ber that despite of state making 

specific law against discrimination in 

government appointments, very few 

communities are represented in 

government or civil services.  The 

issue of representation is more of a 

Social issue rather than political. One 

of the factors that had led to this 

scenario is prevailing illiteracy level 

and lack of developments. Our socie-

ty cannot be immune to the prob-

lems that arose in the practice of 

positive discrimination elsewhere in 

the world . It has been observed in 

practiced affirmative action in South 

Africa and India that education in  

concerned. Several positive discriminatory 

provisions/clauses have been incorporated 

in all concerned public service Acts and Reg-

ulations to make the service more inclusive. 

The government has taken positive steps by 

issuing notices to all public service institu-

tions/entities e.g. security wings, universi-

ties, public corporations and banks to incor-

porate inclusionary provisions in their re-

spective personnel policies.  

The Constitution of 2072 further 

institutionalised the principles of 

inclusion and upliftment of mar-

ginalised. Article 18 provides for 

enacting special provisions by law 

for the protection, empowerment 

or advancement of the women 

lagging behind socially and cultur-

ally, Dalits, Adibasi, Madhesi, Tha-

rus, Muslims, oppressed class, 

backward communities, minori-

ties, marginalized groups, peas-

ants, laborers, youths, children, 

senior citizens, sexual minorities, 

persons with disability, pregnant, 

incapacitated and the helpless 

persons, and of the citizens who 

belong to backward regions and financially 

deprived citizens including the Khas Arya. 

Directive Principles of the Constitution di-

rects the state to pursue empowerment of 

women, rehabilitation of the bonded labours 

and landless, ensuring rights of adivasis, 

janajatis and minority communities and en-

courage their participation in decision mak-

ing. Making special arrangements for the 

Madhesi community.  These directive princi-

ples can be guideline to frame positive dis-

crimination laws. The Article 70 requires 

President and Vice-President to belong to 

different gender or community. Article 84 

has provisions framing of federal laws re-

quiring the political parties to file candidacy 

for the election of the House of Representa-

tives for proportional representation system 

through closed list of women, Dalit, Adibasi 

Janajati, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslim, 

and backward regions. Article 86 provides 

for inclusion of women, Dalit, person with 

disability or minority in National Assembly. 

Article 91 requires either Speaker or Deputy 

Speaker of the House of representative 

to  be a woman.  Article 92 requires either 

Chairperson or Vice chairperson Chairman of 

the National Assembly to be a woman. Arti-

cle 176 provides for the representation of 

women, Dalit, indigenous, indigenous na-

tionalities, Khas Arya, Madhesi, Muslim, 

backward region and minorities community 

on the basis of geography and population in 

the nomi-

nations 

filed by the 

political 

parties for 

the election 

to be held 

for the Pro-

vincial As-

sembly. 

Article 182 

requires 

either 

Speaker or 

Deputy 

Speaker of 

the Provin-

cial Assem-

bly to  be a woman. The representation of 

women, dalit and minorities is also provided 

by the The Constitution of Nepal, 2072 in 

Village Assemblies, village executives, munic-

ipal Assemblies and municipal Executives. 

The Constitution also provides for establish-

ment of National Women Commission, Na-

tional Dalit Commission, National inclusive 

commission, Adibasi Janjati Commission and 

Madhesi Commission, Tharu Commission 

and Muslim Commission.   Which shall work 

towards  welfare of the respective Commu-

nities. Article 267 provides that the entry of 

women, Dalit, indigenous community, Khash 

Arya, Madhesi, Tharu, Muslim, people of 

backward class and backward region shall be 

ensured in Nepal Army, based on the princi-

ple of equality and principles of inclusion.  

 

Biraj Thapa . Advocate 

अंतस्करण  
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cntd.. RESERVATION   

 

the greatest leveler rather than reservation. 

Only reason reservations has still place in the 

governance is that it has helped the politi-

cians more than the marginalised communi-

ty. As noted in a research conducted by Gan-

ga Dutta Awasthi and Rabindra Adhikari, the 

positive discrimination concept in Nepal has 

its own limitation considering the fact that 

there is chances of elites within the target 

groups to benefit from the arrangements 

because no differentiations have been made 

between those who are on the verge of dis-

appearance, those who are highly marginal-

ized and those who are better placed among 

them. There is no specific definition for Mad-

hesis. Caste hierarchy prevails even within 

the Madhesi community. However, unlike in 

hill communities, there is no disaggregation 

of the Madhesi communities. This has in-

creased the chances of the high caste Mad-

hesi's domination over marginalized and 

deprived Madhesi communities. Same can 

be said of Newar as well.  Similarly some of 

the Janajati Communities like Newar and 

Thakali are of better economic conditions 

compared to other Janajati communities 

which may further polarise the reservations 

made for the Janajati among few elites.   

The objective of the affirmative action is to 

minimise the class difference among the 

people of a nation, while applying this con-

cept to an underdeveloped and one of the 

poorest nation of the world like Nepal, we 

should also consider that most of the people 

are underprivileged, irrespective of the com-

munity they belong to. Need of the Nepalese 

people is economic emancipation, one of the 

ways of achieving it is by providing better 

educational opportunities to the marginal-

ised people,  focus is required to make our 

public schooling system better and accessi-

ble to all the marginalised communities. So 

the nation is better served with qualified 

people in all the positions, including in the 

reserved seats for the marginalised commu-

nities, otherwise the stated objective of res-

ervation may be counter productive.  

 

———— 

               Any opinion expressed in the article 

is author’s own and may or may not reflect 

official Bibeksheel Nepali Party's stance. 

-  Editor 

Debrief with Arjun Thakuri 

Q. How many did you have in your team 
and how long have you been working on 
conducting the first General Assembly? 
What was the 
process in-
volved? Were 
there any 
difficulties? 

The GA was 
actually sup-
posed to be 

done 
long 
time 
back, 
we had 
to post-
pone a few times because of the 
unfavorable situations. Even for 
the latest date proposed by CC 

and Steering committee, a few of us 
had doubt if we could do it. Despite the 
current situation of the nation, we 
managed to conduct a successful and 
historic 1st GA.  

We sat for a few initial meetings and 
formed a preparatory committee and 
many other sub committees to conduct 
the GA event and basically everyone 
coordinated and worked hard through-
out.  

I however wasn’t in the main prepara-
tion committee, rather was in the role 
of Head Election Commissioner, many 
active friends from Kathmandu and 
outside not only participated in the GA 
event, but also helped actively to make 
it successful taking different roles 
throughout the event.  

There were a few challenges to men-
tion eg: many active members from 
districts couldn’t attend because of the 
fuel crisis, we also had some practical & 
technical challenges for online voting, 
a few of our sessions took longer than 
expected. However these all made us 
learn and motivated us to do correction 
in the future.  

 एक मशक्षकले आफ्नो ववद्याथीहरूलाई अल्छीपनाको िारेमा तनिन्ि लेख्न 
भनेछ।त्यसमध्येको एउटा ववद्याथीले पुरै पाना खाली राखेर अजन्िममा 
एक लाईन लेखेछ। अल्छीपना भनेको यहह हो।   (धिरेन्ि साह) 

 

स्वास्नी: मलाई िेरै ररस नउठाउ है हदमागमा िािेर आगो िल्या छ ।  
लोग्ने: िल्ल पो थाहा पाएुँ एक बिहानैदेखख कसले गुईँठा िालेछ भन्या ि I (ज्ञानेन्ि तनरौला ) 
 
 

अंतस्करण  
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१. पहहला 
भन्दा िढी 

जजम्मेवारी िोि भएको 
छ|सक्षम ्नेितृ्व िनेर 
देखाउने र िनाउने लक्ष्य 
िोि भएको छ | 

२. म एक मध्यम िगीय 
सामान्य पररवारमा 
हुककन एको व्यजक्ि हुुँ | 
सांयुक्ि पररवार को कान्छी 
आमा िफन को जेठो छोरा हुुँ| ७ हदहदहरु, भाई , आमा र िुवा गरर ११ जनाको पररवार हो जसमा सिै हददीहरुको 
बििाह भैसकेको छ| घर मा अहहले िुवा ,आमा ,भाई र म छौ ! स्थाइ घर हसनपुर-५ ,िनगढी, कैलाली, 

सुदरुपजस्चम| पढाई र काम को मसलमसलामा, हाल काठमाडौँ| Tribhuwan University (T.U.) िाट M.A. Sociology/Anthropology  र M.A. Political 

Science Kathmandu University (KU) अन्िगनि को St. Xavier’s College of Social Work िाट Bachelor of Arts in Social Work (BSW); BASW-

Coordinator  

३. हाल केजन्िय कायनपामलका प्रमखुको भ ममका तनकैन ैचुनौतिप णन देखेको छु| सांगठन र सदस्यहरु मा जवाफदेहहिा, पारदमशनिा र सांगठतनक चुस्ििा मा 
िढी जोड हुन ेछ| 

४. सांगठन र सदस्यहरु मा जवाफदेहहिा, पारदमशनिा र साांगठतनक चुस्ििानै मुख्य उदेश्य हुन ेछ ! यी उदेश्य हरु हामसल यस प्रकार हुने छ : 

    १. िमलयो monitoring and performance evaluation mechanism िनाएर २. िमलयो membership drive चलाएर  
३.scientific systematic member recruitment system िाट सदस्यहरुलाइ तनरन्िर कुन ैन 
कुनै सकारात्कम कायनमा लगाएर  
४. सुचना को हकलाइ सम्प णन 3 करोड नेपालीको अचुक हतियार िनाउने अमभयान चलाएर- “ 
जजम्मेवार नागररक, जवाफदेही निेतृ्व र सेवक सरकार” को तनजम्ि| 

५. ममिव्यतयिा (austerity measures)  वववेकशील नेपाली को सिै भन्दा सवोत्तम गुण हो !  

   एउटा सुिार हुनु पन ेकुरा वववेकशील नेपालीको- सदस्यहरुले गनुन भएको प्रतििद्ििालाइ track गरेर 
काममा लगाउने  

६. िारम्िार असक्षम ्नेितृ्व चुतननु नेपालको तनजम्ि ठुलो बिडम्िना र अहहले सम्मको सिैभन्दा ठुलो 
समस्या | यी समस्याहरु को एकमात्र समािान , सक्षम ्नेितृ्व ियार गरेर अहहलेको असक्षम ्
नेितृ्वला प णन ववस्थापन गने जनु वववेकशील नेपालीले गदै छ | ववकल्प कुरेर होइन , ववकल्प आफै 
िनेर र ियार गरेर |  

 

१. केन्िीय सममतिमा सदस्य हुन ुभनेको थप जजम्मेवारी िढ्नु हो। म अहहले तनकै जजम्मेवारी र जावाफदेहहिा  िोि 

गदै आफ ले अि भनेका कुराहरु काम माफन ि ्पुजष्ट गनन सक्ने भएकोले तनकै खशुी छु। मलाई साथ हदएर केन्िीय 

सममतिमा तनवानधचि गराउन ुभएकोमा सम्प णन आदरणीय ममत्रजनहरुलाई फेरर पतन यही वाक्य माफन ि ्िन्यवाद 

भन्न चाहन्छु।    

२. पररवारको साथ मजिुि रहेकै कारणले आज यहाुँ छु। वहाुँहरुलाई आभार व्यक्ि गनन चाहन्छु। मायाले पलु्पुलेर 

हुकेकी छोरी, अहहले आफ  मात्रै नभई िेरै जनाको मुहारमा हाुँसो मलएर आउन ममहेनि साथ खहटरहेकी देख्दा 
पररवारमा एक ककमसमको गौरव अनुभ ति भएको छ।  काठमाडौँ ववश्वववद्यालय अन्िगनि स्नािक िहमा ववकास 

शास्त्र अध्ययनरि छु।   

केन्द्न्रय सलमनत सदस्यलाई साझा 
प्रश्नहरु  :  
१. केजन्िय सममतिमा तनवानधचि 
हुनुभएकोमा, कस्िो महसुश लाधग 
रहेको छ?  
२. आफ्नो र पररवारको िारेमा केहह 
ििैहदनुस| िपाइको शैजच्छक र 
ब्यवाशातयक पषृ्ठभुममके हो? 

३. िपाई आफ्नो रोल कस्िो देखु्न 
हुन्छ? 

४. िपाई केजन्िय सममति सदश्य 
भएर के उदेश्य मलएर आउनु भएको 
छ? कसरर हामसल गनुन हुन्छ? 
५. बििेकशील को सि ैभन्दा राम्रो 
कुरा के हो? यहद औटा कुरा सुिानन 
ममल्यो भने के गनुन हुन्छ? 
६. नेपालको ठुलो समस्याहरु के हुन ्
र कसरर समािान गनुनहुन्छ? 

रन्ज ुदशतना, कायतपाललका सदस्य   

पकुार बम, कायतपाललका प्रमखु  

अंतस्करण  
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रन्जु दशतना , कायतपाललका सदस्य  

मान्यिामा रही यी काम गनुन मेरो मुख्य 
चुनौिी हुनेछ 
l 

५. 
जवाफदेहहिा र 
पारदमशनिा न ै
वववेकशीलको 
राम्रो पक्ष हो l 

राजनीतिमा 
हामी नयाुँ 
भएकोले हामी 
मसक्दै छौं। 
नयाुँ आउुँ दै 
गरेको नेितृ्व 
राजनैतिक 
पररवेशिाट 
नभएको हुुँदा 
राजनैतिक 
अभ्यास गदै 
जानु जरुरी 

छl 

६. मशक्षा नै ववकासको पहहलो खुड्ककलो 
भएको हुुँदा देशको मशक्षालाई सुिानुन 
जरुरी छ। स्िर अमभवदृ्धिको लाधग 
मशक्षामा व्यापक लगानी, सनेा र सशस्त्र 
प्रशासनमा िजेट कटौिी गने – 
मशक्षकको गुणस्िर र सांरचनामा लगानी 
गनन जरुरी छ l देशलाई अहहले मशक्षक्षि 
नागररकहरुको खाुँचो छ l   

  

३. म वववेकशील नेपालीसुँग २०७० कातिनक १६ गिे 
देखख जोडडएकी हुुँ। त्यस हदनदेखख अहहले सम्म 

सकक्रय 

भ ममका 
तनवानह 

गदै 

अहहले 

सम्म न ै

सकक्रय 

छु। आफ  
अमल 

पुरान ै भएकोले पतन म आफ्नो भ ममका वववेकशील 

नेपालीमा जोडडदै जाने सिैलाई उस्िै स्वाममत्व मलन ु

पन े देख्छु। मैले वववेकशील नेपालीमा स्वाममत्व 

मलएकै कारणले मैले आफ्नो शि प्रतिशि हदन सकें । 

 ४. केन्िीय कायनपामलका सममति सदस्य भएर 

वववेकशील नेपालीलाई काम-कायन िाट धचनाउने मेरो 
उद्देश्य हुनेछ। देश-ववदेशमा छरेर रहनु भएका सि ै

वववेकशील नेपाली सथीहरुिाट  सझुाव-सल्लाह मलुँदै 

सिैको स्वाममत्व जगाउुँ दै काम-कायन िाुँड-फाुँड 

गदै,आफ्नो हटमसुँग काुँिमा काुँि ममलाई काम गदै 

आफ्नो उद्देश्य हामसल गछुन । 

५. हाम्रो (वववेकशीलको) सिै भन्दा राम्रो कुरा भनेको 
हाम्रो नवीन पथृकिा हो। भीडमा पतन वववेकशील 

नेपाली भनेर आफ्नै मौमलक ववशषेिाका कारणले 

ठम्याउन सककनु यसको सिै भन्दा राम्रो कुरा लाग्छ 

मलाई। जस्िै, वववेकशीलका हट-शटनहरुमा लेखखएका 
नाराहरु, यसका िुद्ि मागी म ल्य-मान्यिाहरु हुन।् 
हामीले आफ्ना नयाुँ -पुराना सि ै सदस्यहरुलाई 

एकसाथ अतघ िढाउन भेट-घाट, अन्िरकक्रया 
कायनक्रम पटक-पटक राख्न जरुरी देख्छु जसले गदान 
नयाुँ-पुराना साथीहरुिीच आत्मीयिा िनाई राख्न टेवा 
ममल्छ।   

६. नेपालका ठ ला समस्याहरु भनकेो, शि प्रतिशि 

मशक्षा नहुनु हो जसको कारणले अनमभज्ञिा प्रिल छ, 

िेरोजगारी अको समस्या हो र अको समस्या हो 
असक्षम नेितृ्व जसको कारणले देश ववकास िफन  

 
 

 

मोडडन सकेको छैन। यी समस्याहरु भनेका चक्र झैं 
छन,् एउटा समस्या ठ्याक्कै अको समस्याले गदान हो 
र फेरर त्यही चक्र दोहोररन्छ। म आफै सक्षम नेितृ्व 

िनी देशलाई समािानको िाटो िफन  ल्यैजान कै लाधग 

आफ्नो हटमसांग यहाुँ छु। 

अविरल काकी , कायतपाललका सदस्य  
१. खुशी छु, साथै झन ्जजम्मेवारी िढेको महसुस 
गरररहेको छु l पहहला एक जजल्लालाई केही 
कायनक्रमको सांयोजकत्व गरररहेको म, अि प रा 
देशमा वववेकशील फैलाउने जजम्मवेारी थवपएको 
छ l देश प्रति केही गनुन पछन भन्न ेदातयत्विोि 
भएको छ l  

२. म एक मध्यम वगीय 
पररवारको हुुँ l िुवा वैदेमशक 
रोजगारमा हुनुहुन्छ l अहहले 
म समाज ववज्ञानको 
ववद्याथी हुुँ, पतछल्लो शैक्षक्षक 
योग्यिा A -Level ववज्ञानमा 
गरेको हो l सामाजजक 
कायनक्रममा पहहलेदेखख नै 
ईच्छुक भए पतन यसलाई 
पेशा िनाउन ुहुन्न भनी 
आफ्नो दैतनक खचनको लाधग 
कृवष गछुन l  ओखलढुांगामा 
ककवी खेिी गरररहेको छु l 

केही सामाजजक सांस्था पतन 
चलाउां छु l 

३. म आफ लाई एक पुलको 
रुपमा देखखरहेको छु; बिरामी 
देशलाई एक सक्षम नेितृ्व भेटाइहदने एक पलु 
ककन कक सि ैसमस्याका म एक्ल ैसमािान हदन 
नसकौला िर समािान हदन सक्न ेव्यजक्ि 
खोज्न ेकाम मेरो हुनेछ l 

४. वववेकशीलमा मेरो दातयत्व कायनपामलकामा छ 
l व्यवस्थावपकािाट आएको तनयम पालना गनुन र 
गराउनु मेरो किनव्य हुनेछ l साथसाथै पाटीले 
िनाएको तनणनयलाई जनमानससम्म पुयानउनु 
अतन सांगठनलाई नै सक्षम िनाउनु पतन मेरो 
जजम्मेवारी हुन जान्छ l वववेकशीलको म ल्य-

अंतस्करण  
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सपेुन्र ताम्राकार, कायतपाललका 
 १. बििेकशील  नेपालीको  केजन्िय सममतिमा  

तनवानधचि भएकोमा म आफ   अझ जजम्मेवार 

भएको र देश र पाटी प्रति आफ्नो जजम्मेवारी 

िढेको महसुस गरररहेकोछु । 

२. म एक 

सामान्य 

पररवारिाट 

आएको 

व्यजक्ि 

हुां।मेरो 

पररवारमा 

आमा र 

दाजु 

हुनुहुन्छ।मैले CMA(Community Medical Assis-

tant)/अ.हे.व सकाएर केहह समय अन्य 

अस्पिालमा काम गरे र ववगि चार वषन देखख 

तिलगांगा आुँखा केन्िमा आई.हेल्थ वकन रका 

रूपमा कायनरि धथए र अहहले Diploma In Oph-

thalmic Science पढ्दैछु। 

३. म आफ्नो रोल बििेकशीलमा एक त्यस्िो 

व्यजक्िको रुपमा देख्छु जो सक्क्षम नेितृ्वलाई  

बििेकशीलको म ल्य र मान्यिामा  रही सिै अगाडी िढ्न   सक्छ।  

४. म देशको बिग्रदो अवस्था र त्यसको म ल कारणिाट मुजक्ि पाउन  

कम्मर कसेर लाग्न बििेकशील नेपाली केजन्िय सममतिमा आएको छु। 

म वाचा कम काम िढी गरेर यसलाई हामसल गनन चाहन्छु।  

५. मलाई लागेको बििेकशीलको राम्रो कुरा भनकेो कायन बिभाजन र 

यसको कायन शैली हो। अि गररने कुन ै पतन कायन अझ productive 

िनाउछु र सािारण जनिा माझ ल्याउछु।  

६. नेपालको ठुलो समस्या भनेको नेितृ्वको गैरजजम्मेवारीपन र 

भ्रस्टाचार हो। यसलाई जजम्मेवार िनाउन मेरो िफन  िाट हरिरहको 

कोमसस र उद्यमशीलिाको बिकाश गनेछु।  

 

पिन िौतम, कायतपाललका 
1. I feel very excited. But at the same time I feel like huge responsibility is now upon me. 

2. I come from a middle class family, originally from Baglung district and now currently 

residing in Chitwan district. Beside my parents, I have Grand mom and two sisters in my 

family. I have a academic degree of BBS from Tribhuvan university and a profession de-

gree of Chartered Accountant from ICAI, India. I'm currently working in a Chartered Ac-

countancy firm in Kathmandu. 

3. I feel more empowered as my view/work will have 

more direct impact in the work of Bibeksheel. I see my 

priorities in life shifting towards Bibeksheel by great 

extent than my personal life. 

4. My first priority as the CC member will be to main-

tain accountability and transparency in 

the organisation. Being Charted Accountant, I am well-

equipped to do it. At the same time, I will work with 

the team to strength all other aspects of Bibeksheel.  

5. The best thing about Bibeksheel is it is transparency and dedication of members. 

Bibeksheel should improve its communication system. 

6. The biggest problem Nepal is facing is lack of visionary and accountable leadership. 

Through Bibeksheel (Leadership building academy) we are working on producing 21st 

century leaders. We though need to expand it to all districts.  

वववेकशीलमा हासी खुमसको माहोल, काठमाडौँ जजल्ला 
अद्यक्ष ममलन पाण्डकेो जन्महदन धथयो ! ममलन दङ्ग 
पदै उज्वल दाइसुँग आमसिानद मलन गयो| ममलन- “ 
उज्वल दाइ आज मेरो जन्महदन| उज्वल दाइ- “ए हो? 
म के गरम ि?” ममलन– ट्वा.. :D #%*& (पुकार िम) 
A teacher wanted to teach her students about self-

esteem, so she asked anyone who thought they were stupid to stand up. 
One kid stood up and the teacher was surprised. She didn’t think anyone 
would stand up so she asked him, “Why did you stand up?” He answered, “I 
didn’t want to leave you standing up by yourself. (Pawan Gautam) 
 

दईुजना निेाहरु हेमलकप्टरमा चढेर िाहढग्रस्ि के्षत्र तनररक्षण गरररहेका धथए। 
पहहलो नेिा: यहदुँ मैले यहाुँिाट ५०० कोनोट फ्याुँके भने त्यी वपडडि जनिा 
कति खुसी होलान हधग? दोस्रो निेा: मैले पतन यहाुँिाट १००० को नोट फ्याुँके 
भने झन ्कति खुसी होलान ि?(दवुै नेिाको कुरा सुनेर पाइलटलाई साहै्र ररस 
उठेछ र झोककदैँ भनेछ) पाईलट: यहद मैले िपाईहरु दवुैलाई यहाुँिाट फ्याुँके 
भने त्यी जनिाहरु सिैभन्दा िहढ खुसी हुन्छन..!!! (अववरल काकी) 

अंतस्करण  
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१. “विश्िको केन्रविन्द”ु को रुपमा नेपाललाई प्रस्तुत िने नीनत 
१.१ सांसारका दईु ववशाल अथनिन्त्र, चीन र भारि िीचमा रहेको नेपालले अााफ्नो रणनीतिक भ मम सदपुयोग 
गनन आफ लाई ववश्वको केन्िबिन्द ुरहेको छाप स्थापना गनुन पनेछ। ककनकक सन ्२०५० सम्ममा सांसारको 
आकषनणको केन्िववन्द ुनै 
यसै के्षत्रमा सनेछ र नेपाल 
यस क्षेत्रको पतन िीचमा 
रहेको छ। 
१.२ ‘नेपाल – ववश्वको 
केन्िववन्द ुहो’ भन्ने छाप 
िसाउन नेपालले आफ्ना 
कुटनीतिक माध्यमद्वारा 
प्रवनद्िन गनेछ । पयनटक, 
अाागन्िुक र अााफ्नै 
ववद्याथीहरुद्वारा यसको 
प्रवद्निन सांसार भरर 
गनेछ।  साथै, स क्ष्म 
कुटनीतिद्वारा धचतनयाुँ िथा 
भारिीयहरु माझ पतन हाम्रो 
साझा क्षेत्र ववश्वको 
केन्िववन्द ुहो भन्ने छाप फैल्याउने काम गररनेछ । 
१.३ नेपाली नागररकहरुको मानमसकिामा यो सोच पे्रररि गनन नेितृ्विाट तनरन्िर व्याख्या गने र मशक्षा, 
साहहत्य िथा सांचारको तनरन्िर प्रयोगिाट यसैलाई स्थावपि गने काम गररनेछ । 

२. अन्तर-ननभतर अथततन्त्र (नेपाल, भारत र चीन बीच): 
२.१ नेपालले भारि र चीनिीच एक पुलको काम गनेछ। यी दईु प्रतिस्पिी महाशजक्ि ववकासोन्मुख रहहरहन 
सहकायन आवश्यक रहेकोले नेपालले यी दईु िीचको सुरक्षक्षि के्षत्रको सुतनजश्चििा गदनछ। 
२.२ नेपालले दईु तछमेकीिीच स्वच्छ प्रतिस्पिानत्मक व्यापार सुतनजश्चि गनन सहजकिानको भ ममका तनवानह 
गनेछ। 
२.३ नेपाल, भारिीय र धचतनयाुँ उद्दमका िीच खुला व्यापार के्षत्र िन्नेछ। ‘उत्तर-दक्षक्षण मध्यस्थिा अदालि’ले 

उत्तर-दक्षक्षण नीनत नेपालको लागि २१औ ंशताब्दी 
सापेक्ष विदेश नीनतको खाका 

अंतस्करण  
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अन्िर देशीय व्यापाररक समस्याको तछटो समािान गने 
काम गनेछ। 

२.४ नेपाल, भारि र चीनको उदार तछमेकी िन्नेछ । धचतनयाुँ िथा भारिीय 
नागररकहरुलाई नेपालमै व्यवसाय सांचालन गनन सम्प णन छुट हदइनेछ। 
२. ५ नेपालले आफ्नै देशमा मात्र पाइने जडडिुटी िथा िालीको माध्यमिाट भारि िथा चीनका कृवष मागलाई 
पररप ति न गनेछ। यसिाट भारि र चीनलाई रणनीतिक िवरले नेपालप्रति पतन तनभनर िनाउने काम गनेछ । 
२. ६ नेपाल, भारि र चीनको िरािर साझेदारीमा उत्तर-दक्षक्षण िैंक स्थापना हुनेछ जसले जलस्रोि, स्वच्छ उजान 
िथा खरिौँ लगानी लाग्ने ववशाल प वानिार आयोजनामा लगानी गरी नेपालको माध्यमिाट भारि र चीनको 
सांमदृ्धि हामसल गनेछ। 

२.६.१ चीन िथा भारिलाई जोड्न ५ उत्तर- दक्षक्षण नाकामा ििु मागन र ववद्युिीय रेल मागनमा ध्यान हदइनेछ । 
२. ६. २ साकन का अन्य मुलुकहरु र नेपाल िीच िाटो-
घाटोमा मुलभ ि रुपमै सुिार ल्याइनेछ । 
२. ६. ३ पारम्पररक उजानको स्रोििाट स्वच्छ उजानको 
स्रोिमा आिाररि प वानिार तनमानणतिर अगाडड िहढनेछ 
। 

३. भारत र चीनबीच भरपदो पुलको काम िने   
३. १ नेपाल, भारि र चीनिीच प्रभावकारी मध्यविी 
राज्य (buffer state) हो। 
३. २ नेपालले भारि र चीनिीच सम्िन्ि सुिार गनन 

मध्यस्थकिान र सांवादकिानको भ ममका खेल्नेछ । 
३. २. १ भारि र चीनिीच कुनै वववाद आइपरेमा नेपालले एक ‘उत्तर-दक्षक्षण सम्वाद केन्ि’ को माध्यम िाट 
िटस्थ िवरले दईु महाशजक्ि िीच तनरन्िर सांवादको वािावरण तनमानण गरर नै रहनेछ। 
३. २. २  नेपाल कररि १ अरि हहन्द  िथा आिा अरि िौद्िमागीहरुको लाधग आध्याजत्मक आस्थाको केन्िको 
रुपमा ववकामसि हुुँदै जानेछ । यसले ‘समानुभुतिद्वारा मानविा” भन्ने अाास्थाको नीति अपनाउनेछ । 
३. २. ३ आफ्ना म ल्य मान्यिा प्रवाह गनन नेपालभरर आध्याजत्मक केन्िहरु तनमानण गरी तिनलाई भारिीय िथा 
धचतनयाुँ आध्याजत्मक केन्िहरुसांग सहकायन गराउनेछ। 

  

४. आफ्न ैसुरक्षा प्रत्याभूनतको लागि नछमेकको रक्षा िन ेनीनत 
४. १ नेपाल, भारि र चीनसांग यस्िो समन्वयात्मक सम्िन्ि राख्दछ जसले भारि र चीनको समिाम लक 
सांमदृ्धिमा िािा पुयानउने छैन। 

अंतस्करण  
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४. २ आन्िररक सुरक्षा सुतनजश्चि गनन नेपालले अााफ्नो पजश्चम, केन्ि िथा 
प वनमा प्रकोप सुरक्षा केन्ि स्थापना गनेछ जसमा एक वषनसम्म िान्न सककने 

खाद्यान्न, औषधि, उजान उपकरण, सवारी सािन, उद्दार उपकरण जस्िा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरु प णन 
रुपमा भ कम्प प्रतिरोिी प्रववधियुक्ि भवनमा भण्डारण गररनेछ। यो केन्िले दक्षक्षणी तिब्िि, नेपाल िथा 
भारिका उत्तर-प वी िथा उत्तर-पजश्चमी राज्यहरुमा आउने कुनै पतन प्रकोपमा िुरुन्ि मद्दि गनेछ। 
४.३ भारि र चीन दिैुसांग ववना रोकटोक व्यापार र आवि-जाविको लाधग नेपालको खुला िर तनयजन्त्रि 
मसमाना हुनेछ। 
४. ३. १ पारस्पररक 
समझदारीमा आिाररि 
कुशल पहहचान प्रववधि 
र प्रणालीको ववकासले 
ववना हैरानी नेपाली, 
धचतनयाुँ िथा भारिीय 
नागररक िथा सवारी 
सािनको आवि जावि 
सुतनजश्चि गनेछ। 
४.४ भारि र चीनको 
आन्िररक सुरक्षालाई 
सहयोग पुयानउने गरी नेपालले यी तछमेकसांग सम्िजन्िि सुरक्षा जानकारी पारदशी र सामतयक रुपमा 
अाादनप्रदान गनेछ। 
४. ४. १  नेपालको भ मम प्रयोग गरेर भारि या चीनमा आिांककारी गतिववधि गने जो सुकैलाई पतन नेपालले 
श न्य सहनशीलिा अवलम्िन गनेछ। आिांककारी गतिववधि िथा सुपुदुनगीको व्यवस्थालाई सम्िोिन गनन 
नेपालले फास्ट रयाक अदालिहरू गठन गनेछ। 

४. ४. २ आफ्ना तछमेकीहरुसांग ममली नेपालले आिांकवाद ववरुद्ि सांयुक्ि कायनदल पररचालन गनेछ। 
४. ५ ववश्वका साम  नेपालले नेपाली, धचतनयाुँ िथा भारिीय नागररकहरुको हहिकै लाधग सदैव उमभनेछ। 
ववश्वमा नेपालले ‘शाजन्ि द िहरुको माध्यमिाट शाजन्ि स्थापना’ को नीति अवलम्िन गनेछ। सन ्२०३० 
सम्ममा नेपालले आफ्ना अधिकिम शैन्य िललाई अन्िरानजष्रय शाजन्ि स्थापनाथन प्रयोग गनेछ। 
४. ६ नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्रोि, पानी, को प्रयोग सीमापाररका नागररकहरुलाई नकारात्मक असर नपने  
 
गरी आफ्नो नागररकहरुको हहिलाई प्रयोग गनेछ। आफ्ना तछमेकीहरुको सुरक्षालाई पतन मध्य नजर गरी 
नेपालले आफ्नो पानीको सदपुयोग गनेछ। 

५. प्रभािकारी सहअन्द्स्तत्िको लागि अन्तरदेशीय सांस्कृनतक िठबन्धन 

अंतस्करण  
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५.१ आफ्नो तछमेकीहरुमा प्रभाव 
जमाउन ‘मानविालाई एकै स त्रमा िाुँध्न 
समानुभुिी’ को नीति अवलम्िन गरी नेपाल यसै 
अध्यात्मको केन्िबिन्द ुिन्नेछ। 
५. २ नेपालले ‘उत्तर दक्षक्षण केन्ि’ नामक वहृि ्
स्रोि िथा सांवाद केन्ि सांचालन गनेछ, जसले 
नेपाली, धचतनयाुँ िथा भारिीय सामाजजक, 
राजनीतिक िथा आधथनक नेितृ्वलाई एक अकानलाई 
िुझ्ने र सांगै काम गने अवसर हदलाई जीि – 
जीिको वािावरण मसजनना गनेछ। 
५. ३ नेपालले धचतनयाुँ िथा भारिीय पयनटक 
आकवषनि गनन ‘अतिधथ देवो भव:’ को भावनाले 
पे्रररि आध्याजत्मक पयनटनको प्रवद्निन गनेछ। 
नेपालमा पयानप्ि सांस्कृति र अध्यात्म िुझाउने 
केन्िहरुको स्थापना गरी धचतनयाुँ र भारिीय नागररकको िन-
मन र ध्यानलाई नेपालप्रति आकवषनि गनेछ। 
५. ४ िीनै देशमा रहेका ववमशष्ट सांस्कृति िथा उप-सांस्कृतिको 
सांयोजनमा आिाररि अध्ययन गनन नेपालमा सुवविायुक्ि उत्तर
-दक्षक्षण ववश्वववद्यालय िन्नेछ जसको शाखा चीन र भारिमा 
पतन रहनेछ। 
५. ५ तछमेकका सांस्कृति िथा सांस्कारको मभत्री िुझाइ मलन 
पाठशालाहरुमा म्यान्डररन, हहन्दी िथा अांगे्रजी भाषा पतन 

 

मसकाइने व्यवस्था ममलाइनेछ। 

ननष्कर्त: 
नेितृ्व वगनले राजनीतिको नैतिक प्रयोग 
गरेमात्र मुलुकको कुनै पतन नीति 
व्यवहारमा उत्रनेछ।  यस ‘उत्तर-दक्षक्षण’ 
नीति पतन भववष्यको चुनौिीहरु अनुसार 
समयसापेक्ष रुपमा पररमाजनन हुुँदै जानेछ 
िर सदैव सांमदृ्ि नेपाल र सांमदृ्ि 

तछमेकको तनमानणमा केजन्िि 
रहनेछ। अिको चार दशक मभत्र 
नेपालको ववदेश सम्िन्ि राख्न सिै 
राजनीतिक दल, प्रशासतनक 
सांयन्त्र िथा योजनाववद्हरु यही 
‘एकल द्वार’ नीतििाट चले 
सांमदृ्ि नेपाल अवश्य देख्न 
पाइन्छ।   
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गधरेन्र साह, न्यायपाललका सदस्य 

१. सिैभन्दा पहहले सम्प णन सकक्रय सदस्यहरूलाई मेरो 
िन्यवाद। यस वववेकशील नेपाली दलको पहहलो महाधिवेशनमा 
न्यायपामलका सदस्य पदमा ववजयी भएकोमा अझ िढी सशक्ि 
जजम्मेवारी थवपएको महशुस गरेको छु। 
२. मेरो पररवारमा िुवा, आमा, दईु भाइहरु, एक िहहनी, म र 
मेरी श्रीमिी िथा एउटा आठ वषनको छोरा छ। मेरो िुवा कृवष 
ववकास िैंकको अवकाश प्राप्ि कमनचारी हुनुहुन्छ। मेरी श्रीमिीले 
BN nursing पढेकी तछन। उनले कररव ६ वषन काजन्ि िाल 
अस्पिालमा काम गररन। हाल उनी MPH पढ्दै तछन। मैले 

कक्षा आठसम्म सरस्विी मा. वव., जनकपुरिाम, मा प रा गरें। त्यसपतछ कक्षा दशसम्म मसद्िाथन 
वनस्थली ईजन्टच्युट, काठमाडौँ, मा प रा गरें। त्यसपतछ आई. एस्सी. बत्रचन्ि िहुमुखी कलेजमा पढें िर 
पुरा गनन सककन। मैले मेरो जाधगर एउटा िोडडङं्ग स्कुलमा 
math teacher भएर सुरू गरें। त्यस पछाडीको जाधगर कररव 
एक वषन एउटा रेडड ांग कम्पनीमा territory sales incharge 

भएर काम गरें। त्यसपतछ मैले electrical िथा electronic 

parts हरू आयाि गरी िजारमा वविरण गने उद्देश्यले 
आफ्नो व्यवसाय सुरू गरें। कररव दश वषन पहहले LED 

ित्तीहरू (जनु हाल आएर तनकै लोकवप्रय भएको छ) DC 

िाट िल्न ेिनाएर िजारमा वविरण गरें । व्यवसाय 
अन्िगनि Solar electricity घरहरूमा जडान गन ेकाम हाल 
पतन जारी छ। अहहले मेरो बिजुली सामग्री पसल (खुिा) 
छ। 

३. न्यायपामलका सदस्यको हैमसयिले मेरो भ ममका 
वववेकशील नेपाली दलको म ल्य-मान्यिा ववपरीि कुनै पतन 
कामहरू गनन हदने छैन। राम्रो काम गनेलाई प्रोत्साहन िथा 
नराम्रो काम गनेलाई तनरूत्साहहि गनेछु। पारदमशनिा अझ ै
सशक्ि िनाउने छु। 

४. मेरो उद्देश्य न्यायपामलकामा आउने सि ैउजुरीहरूलाई 
तनष्पक्ष छानववन गरी तछटो तनणनय गनुन हो। यस दलको 
म ल्य-मान्यिा ववपरीि कायन गनेहरूलाई कारवाहीको 
दायरामा ल्याउनु मेरो जजम्मेवारी हो। 

५. एकिा, पारदमशनिा िथा काम गनेहरूको आ-आफ्नै 
स्विन्त्र भ ममका यस दलको राम्रो पक्ष हो। सुिानुन पन ेपक्ष 
अझ िढी समय हदई अझ ैिढी योगदान यस दललाई हदनु 
पने हो। 

६. नेपालको ठ लो समस्या भनेको िढ्दै गइरहेको वववेकहीनिा हो जसले नेपाली-नेपालीिीच द री 
िढाउुँ दै छ। यहाुँ समस्याको प्रचारप्रसार गररन्छ िर समािान खोजजांदैन र वास्िा गररांदैन। 
सिैजना समस्याको जरा उखेल्नुको साटो हाुँगा भाच्न तिर लाग्छन।् समस्याको पहहचान िथा 

केन्द्न्रय सलमनत सदश्य हरुलाई 
साझा प्रश्न :  

१.कस्िो महसुश लाधग रहेको छ? 

२. आफ्नो र पररवारको िारेमा| 

३. आफ्नो रोल कस्िो देखु्न हुन्छ? 

४. के उदेश्य र कसरर हामसल गने?  

५. बििेकशील को सि ैभन्दा राम्रो 
कुरा के हो? यहद औटा कुरा सुिानन 
ममल्यो भने के गनुन हुन्छ? 

६. नेपालको ठुलो समस्याहरु के हुन ्
र कसरर समािान गनुनहुन्छ? 

जीिन शे्रष्ठ, न्यायपाललका सदस्य 
१.  न्द्जम्मेिारी बढेको महशुस भएको छ। 

२.  पूिी न्द्जल्ला भोजपुरबाट काठमाडौँ आउनु 
भएका मेरा आमा र बुिाको सपना भने कै आफ्ना 
छोराहरुलाई पढाएर भविष्यमा केही िनत योग्य 
बनाउनु गथयो। सोही अनुरुप शैक्षक्षक रुपमा मैले 
आफूलाई राम्रोसँि प्रस्तुत िदै लिेँ। स्कुल प्रथम 
तथा प्रमाण पत्र तहमा विज्ञान सकंायमा त्रत्रभुिन 
विश्िविद्यालय प्रथम पनन भए। पुल्चोक 
क्याम्पसबाट इन्द्न्जननयररङ्िमा स्नातक िरेपनछ सोही क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर पनन िरें।  
अहहले साथीहरुसँि लमली उजात सम्बन्धी व्यिसाय सन्चालन िदैछु। 

३. मेरो भूलमका भनकेो दलका सदस्यहरुलाई मूल्य-मान्यतामा अडडि रही राष्र तथा 
दलको हहतमा कायत िनत प्रेररत िराउनु हो। 

४.  केन्रीय सदस्य भएर आउनकुो उद्देश्य दलको मूल्य-मान्यता अनुसार दलको ममतलाई 
जोिाई राख्न ुहो। न्यायपाललका सलमनतका सदस्यहरु तथा अन्य सदस्यहरुको सहयोिबाट 
हालसल िनेछु। 

५. वििेकशीलको सबैभन्दा राम्रो कुरा भनकेो सकारात्मक कुराहरुको प्रिद्तधन िनुत हो। 
एउटा कुरा वििेकशीलले भन्दा पनन वििेकशील सदस्यहरुले सुधार िरुन भन्नेमा आफूलाई 
अझ स-ुसंस्कृत बनाउंदै लैजान ुहो।    

६. जनत सुकै ठुला समस्या भए पनन समाधान िन ेअठोट, सीप तथा समूह भएपनछ 
समाधान िनत सककन्छ भन्ने कुरामा विश्िास रार्ख्दछु।  

भक्त (महादेि भििान सँि): प्रभु 
हजुरकोको त्रत्रशुल खोइत?  
भििान: राजेश हमाललै हदए| 
भक्त: ककन?  
भििान: चाउलमन खान चाहहयो रे के।  

अंतस्करण  
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Subuna 

Basnet,  
Judiciary Member 

 

1. I feel like I have more responsibility to test 

and try myself to bring out best of Bibeksheel 

in me. 

2. I have completed MBA in Entrepreneurship 

through International American University in 

full scholarship. I am from Ilam. I have seven 

family members including me. I  have full time 

working experience of around 7 years in differ-

ent institutions. I am working for a social or-

ganization called Accountability Lab now. I 

work for promotion of accountability, integrity 

and anti-corruption there. I founded an organ-

ization working for blood donation called 

Youth For Blood in Kathmandu  

3. I was committed to Bibeksheel in past and I 

am committed today as well. The only differ-

ence is,  earlier there was less expectation form 

people and now it is big. Whatever I do in my 

new role now, I will do anything from my 

heart, if it is in benefit of nation and society. I 

will not just work to meet individual expecta-

tions, I will seek collective benefit.  

4. My goal is to effectively implement current 

party constitution and timely upgrade of the 

document according to the need and de-

mand.   

5. Bibeksheel Nepali Party is not rigid towards 

one school of thought. I like the beauty of 

pragmatism.  

Bibeksheel can work more in facilitation of 

entrepreneurship among the committed party 

members, so that they are not disturbed by 

financial and job pressure.  

6. One of the biggest problems, Nepal is facing 

is lack of  Rule of Law. I will help towards re-

solving it by setting the example from inside 

the party through effective work of Judiciary 

Department.   

             खेम शे्रष्ठ, न्यायपाललका 
१. िन्यवाद ,अजस्ि सम्म कक्षाको बििाथी मात्रै जस्िो लाग््यो 
अहहले class captain भए जस्िो लाग्दैछ। आफ्नो सांगै अरुको 
ववचार सांगै िोक्ने जजम्मेवारी पाए जस्िो लाग्छ।  

२. मेरो घर पोखरा हो। हामम िीन दाजुभाई ,भाउजु ,आमा 
िुवा ,हजुरिुवा हजुरआमा र दईु ओटा कुकुरसांगैको पररवार  छौ।  

दाजु भाउज ुअस्रेमलया िस्नु हुन्छ।  मैले व्यवस्थापन सांकायमा स्नािक गरेको छु। कानुन 
शास्त्रमा स्नािक अजन्िम वषनमा अध्ययनरि ्छु।  साथ ैराजनीति शास्त्र पतन पढ्दै छु।  

मैले CA दोश्रो िहमा छोडकेो हो। मेरो पाररवाररक व्यापार छ।  हामम नेपाली कपडाको सामान 
िनाउछौ। Tshirt मा नेपालीपन झजल्कने र सन्देशमलुक धचत्रहरु छाप्छौ।  

३. वववेकशील नेपाली उदाउदो राजनैतिक शजक्ि हो। यसलाई अझैँ िेरै माझ पुयानउन आफ्नो 
भ ममका देख्छु।  

४. न्यायपामलका सममतिको  सदस्यको रुपमा तनवानधचि भएको छु। मेरो उदेश्य  वववेकशील 
नेपाली दल पुराना दलहरु जस्िै कुसांस्कार र कुिाटो मा लाग्न िाट रोक्ने  र सुशांस्कार िोकेको 
दल िनाउन ेहुनेछ। वववेकशील म ल्य मान्यिा, सांस्कार र अनुशाशन कायम राख्न हर सम्भव 
प्रयास गनछुे।  

५. वववेकशील नेपालीको सिै भन्दा सिल पक्ष ; सैिाजन्िक पररविनन भन्दा व्यवहाररक पररविनन 
मा ववश्वास राख्छ र वाचा कम र काम िढी गछन।  

६. नेितृ्वको खडरेी र  युवामा नैराश्यिा - नेपालको ठुलो समस्या हो। युवालाई उद्यमशील 
िनाउने र नया सक्षम नेितृ्वको तनमानण गन ेवववेकशील नेपालीको  िाटोले यस समस्या समािान 
गनन सक्छ।  म वववेकशील नेपाली को यसै प्रयासमा आफ्नो समय,ज्ञान,मशप,श्रोि लगानी गदैछु।  

"एउटा साथी (क) ले अको साथी (ख) लाई call गरेछ: “हेनुनन यो window 

को lock नै ख ल्दैन।” साथी (ख) : “यसो गरन - िेल ििाउ अनी िािो 
िेल त्यस्मा हाल्देउ अनी एक तछन पछी खोल्ने कोसीस गर 
खुल्छ।” (क) : “are you sure ?यसरी खुल्छ? “(ख) : “try ि गरन!! तिमी 
बिदेशमा पढेर आको हरुलाई यस्िो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्ला है?” १५ 
ममनेट पछी| (ख): “खुल्यो?” (क) : “अहहले ि झन laptop न ैon 

हुन्न।” (ख):“थुक्क मुखन मान्छे!! पहहला भन्नु ि पछन तन कुन window हो भनेर?” 
(क):“windows  8.1” (रन्जु दशनना)  
 

"When I was a young man, I wanted to change the world. 

I found it was difficult to change the world, so I tried to change my nation. 

When I found I couldn't change the nation, I began to focus on my town. I couldn't 
change the town and as an older man, I tried to change my family. 

Now, as an old man, I realize the only thing I can change is myself, and suddenly I real-

ize that if long ago I had changed myself, I could have made an impact on my family. 

My family and I could have made an impact on our town. Their impact could have 

changed the nation and I could indeed have changed the world"  (Subuna Basnet) 

 

अंतस्करण  
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 अंतस्करण      
उज्िल अहहले ि िन, मन र 
िन सि ैवववेकशील नेपालीकै 
इजन्जन िनाउन मै समवपनि छु। 
समय ममलाएको िेला खलेकुद देखख 
कम्प्युटरमा डडजाइनको काम गछुन 
अतन ईन्टरनेटिाट सांसारका ववमभन्न 
वविामा ज्ञान हामसल गनन र 
सांसारमा हुुँदै गरेका आशालाग्दा 
आववष्कार र अनुसन्िानका िारेमा 
सुझिुझ गनन समय लगानी गदनछु।   

िोविन्द  मलाई प्रकृति मन पछन , मलाई जुनेली रािमा 
जांगल िीचका िाटा, खोला, पहाड र फाटमा देखखन ेदृष्य 
मन पछन | बिहानी र साझका दृष्य मन पछन - म तिनलाई 
हेछुन , मनन गछुन | घोडा र कुकुर मेरो वप्रय प्राणीहरु हुन ्| 
ििला, धगिार, क्लाररनेटको िुन मलाई मन पछन | िोलेरो 
र स्वान लेक मलाई सिै भन्दा मन पने सांगीिको वपस हो 
| म खाली समय पररवारसांग िस्छु, सखु दखुका कुरा गछुन , 
घाम िाप्छु, ककिाि पढ्छु, कफल्म हेछुन  |    

आफ्नो खाली समयमा के गनन रुचाउनहुुन्छ?  

    रमेश  म फुसतदको  
  समय नयाँ ठाउँहरु घमुकफर िनत,   
     पुस्तक पढ्न र नया ँमाननस   
   हरुसंि भेटघाट एिं कुराकानी िनत   
            रुचाउछु l  

अववरल   आफ्नो खाली 
समय ककिाि पदने गछुन . 
अजन्िम समय पढेको ककिाि 
कडरौ कस्िुरी हो. 

        
     लमलन  खाली समयमा म    
 पररिारसँि समय त्रबताउन रुचाउछु। मलाई  
लेख लेख्न ननकै मन पछत त्यसैले म लेख  
लेर्ख्छु। फेसबुकमा स्टाटस लेख्न अनन सोहह 
स्टाटसमा आएका प्रनतकक्रयाले माननसहरुको   
  मनोविज्ञान बुझ्नु पनन मेरो हबी बन्दै  
           िएको छ।  

पकुार खाली समयमा डाुँडा पाुँखा 
हररयालीमा लामो दरुीको यात्रा र हहड्न/ 
डुल्न मन लाग्छ  

  साधना म साथीहरुसांग 
छलफल गनन रुचाउछु नेट  माफन ि 
नयाुँ कुराको खोज गछुन।  सांगीि 
सुन्छु नयाुँ ठाउको भ्रमण गनन हिी  
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अंतस्करण  

गधरेन्र  आफ्नो खाली समय केहह पत्रपबत्रका  

िथा ककिाि पढ़न ,धगि सुन्न ,मसनेमा हेनन िहढ 
समय छ भन ेघुम्न तनकै मन पराउछु।            

ज्ञानेन्र   म आफुलाई प्रकृति प्रेमी भन्न 
रुचाउुँ छु I आफ्नो खामल समयमा प्रकृतिका 
अनुपम छटाहरुसुँग जोरी खेल्न टाढा टाढासम्म 
पतन पुग्ने गछुन I  

          

रन्ज ुखाली  
  समयमा म कापीमा धचत्र कोनन  
रुचाउुँ छु। आज भोमल भने खामल समय 
आफ्नो हजुरआमा सुँग बििाउन रुचाउुँ छु, 
आमा आफ्नो जीवन कालको पटकथाहरु 
सुनाउनु हुन्छ र नातिनी सुँग समय बििाउन 
खोज्न ुहुन्छ, म पतन आमासुँग आमाको        

आफ्नो खाली समयमा के गन
न रुचाउनहुुन्छ?  

Pawan I prefer to 
watch sports, read nov-
els and hangout with 

सपेुन्र आफ्नो खाली समयमा म 
पुस्िक पढ्न रुचाउछु।  

खेम खाली समयमा पढ्ने,नया ठाउुँ  
घुम्ने गछुन । चलधचत्र पतन हेछुन । मलाई 
शारीररक सुगठन मन पछन।    

जीिन खाली समयमा  
 केही अध्ययन तथा  
        टहललन रुचाउछु  

           Subuna   I like to listen to community  people 

in “Chiya Guff” or to a street vendors and also to passengers 
in public vehicles. I don’t read long texts but I love to watch 
videos with lessons. I like to self-reflect and meditate. When I 
am not doing any  thing, I   find myself  
              singing.  
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Q. Despite being a successful full time entre-

preneur running your own business how did 

you find time to manage as CEO of Bibeksheel 

Nepali Party in the last two years? 

I was and still am an “early stage” full time 

entrepreneur! Many ventures I’ve started are 

still in early stages and need my time, effort 

and dedication.  

I didn’t ask for the position of CEO at Bibek-

sheel 2 years back, there was no one to take 

the position so I said I’ll volunteer. It was 

also agreed to get another CEO after 6 

months, but it took us more than 2 years to 

find one!  

Basically it was need of time. I didn’t push 

myself back, and left the CEO post vacant. I 

rather stepped up and took the lead. Once 

we’ve responsibilities, we manage it. I also 

managed, I sometimes gave less time to my 

business, I cut off my other times, I slept 

less, I saved my time and contributed as a 

CEO to the level possible. 

However, let me be honest, I couldn’t give 

needed time sometimes during the journey, I 

had many priorities and had to slow down at 

BN, however I never gave up, I came back to 

the role again. If we are in a long journey, we 

get tired sometimes or we need to take other 

priorities as well, however not giving up is 

what I believe in.  

 Q.  What are some of the lessons learned 

from your term? 

Being a real “Bibeksheel” and adopting 

Bibeksheel values - is a process or transfor-

mation, and it applies to our whole lives not 

just inside Bibeksheel office/circle.  

Persistence – is key  

Coming forward and taking lead by example 

– will motivate many others do the same.  

 

Q . What message do you have for the new 

Executive team of Central Committee? 

Envision what you want to deliver in your 

term, make plans and stay organized.  

Stay Bibeksheel – throughout 

Have Persistence  

 

Q . What is the best thing about Bibeksheel? 

What is one thing you wish Bibeksheel would 

do better or improve upon? 

Best thing is – Bibeksheel is all about being a 

positive virus.  

One thing that might slow down us in the 

future and might need to improve upon is – 

Wrong Assumption. We should get rid of the 

wrong assumptions sooner or later. I’d love 

many to be in a role of “an honest learner” 

rather than teacher/preacher.  

 

अंतस्करण  

Q.  What are some of the biggest problems 

facing Nepal and how do you propose to 

resolve it?  

The biggest of all problems I can see as of 

now is: height of tolerance of common 

Nepalese people. Citizens aren’t aware or 

aren’t willing to take the responsibility and 

hold the non performers accountable.   

To solve this: We should work more on the 

1st pillar out of 8 pillars in our vision – 

Responsible Citizens.  

 

Q. Any other message to the members and 

public? 

Invest some time and effort for our & fu-

ture generation. This is the right time to 

ACT. Change starts right from us, so come 

forward and be the change.  

Q. What do you like to do in your free time 

or do you have any hobby? 

Peek through news; go out for walk or 

drive.  

         Debrief with  

 Arjun Singh Thakuri 

सेरे: साहुजी एक ककलो जलेिी 
जोख्नुस ्| पसले: जोखे अरु के 
हदउ ? सेरे: अरु एक ककलो 
पेडा जोख्नुस ्| पसले: जोखे भन्नसु अरु के 
हदउ ? सेरे: एक ककलो रसिरी पतन जोख्नुस ्| 
पसले: खुशी हुदै, यति मात्रै ? सेरे: के को 
यति मात्रै,त्यो जलेिी पेडा रसिरी एउटै 
भाडोमा हाल्नुस अतन एक ककलो दहह आिा 
ककलो धचनी र एक मलटर दिु हालेर मज्जासुँग 
मुछ्नोस ्। -पसलेले पतन खुशी हुदै सेरेले जे 
जे भन्छ त्यही गदै गयो। सिै एकैठाुँउमा 
हालेर मुतछसकेपतछ सेरेले हाि थाप्दै भन्यो|-
सेरे: अमलकति यहाुँ हाल्नुस ि चाखौँ पसलेले 
चाख्नको लागी सेरेको हािमा हाली हदयो।सेरेले 
पतन चाखखसकेर जजब्रो फट्कादै भन्यो, सेरे: 
वाह क्या ममठो भएछ! खै पाुँच रुवपयाको देउ 
ि साउजी (ममलन पाण्ड)े   
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अंतस्करण  झलक हरु 
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भौतिक सुख, व्यजक्िगि स्वाथन र सांकुधचि 
ववचारलाई त्यागी समस्यै समस्यामा 
गुजुजल्टएको नेपाललाई मेसो ममलाएर 
फुकाल्ने जजम्मा युवा पुस्िाको काुँिमा 
आएको छ । यो आवश्यकिा युवा पुस्िाका 
नेिाहरूले िुझरे िढ्नु जरुरी छ । 

जीिन शे्रष्ठ:  हामी ममलेर हाम्रो 

उद्देश्य प्राप्ि गनन सक्षम छौं  

रन्जु दशतना:  जीवन िुझ्न 

चाहने हो भने, हरेक हदन जजउन 
मसक्नु पने रहेछ l जीवन, जीवन 
जस्िो िनाउने भए "आफ   

धचन्न सक्नु पने रहेछ " , यो 
साांसाररक मायाजालिाट थोरै भए 
पतन पन्छेर "म" खोज्न जरुरी 
छ।  अहहले घहटरहेको घटनामा 
आफ  पतन विनमान मै उपजस्थि 
भएर त्यसलाई महशुस गनन 

जरुरी छ।  नत्र फगि िी महांगा मोिाइल, 
िी धचहटक्क घर र िी रमाइला 
सम्िन्िहरु!! 

जीवनको अजन्िम श्वासमा जीवन मैले 
जजएुँ ि भनी आफैलाई सोध्दा, उत्तर 
खोज्न त्यो हदमाग घुमाउन नपरोस,् िरु 
एउटा सन्िुजष्टको मुस्कान जाओस!्!!                                                                                                                    

 

साधना 
राई: 

ववकल्प कुदै 

िस्ने कक 

आफै ववकल्प 

िन्ने  

 

पकुार बम : वववेकशील राजनीतिमा 

आउनुको साथनकिा त्यो हदन हुने छ जुन हदन 
दगुनम कणानली र सुदरुपजस्चम पहाडी भेगका 
गाउका साना साना नानी हरु काठमाडौँ का 
अनाथालयमा िा-आमा हुदा हुदै पढ्न लेख्नको 
को लाधग अनाथ िनेर आउने हदन रोककने छ 
र त्यहह ठाउमा स्वास््य, मशक्षा र रोजगारको 
प णन प्रिन्ि हुने छ !  

पराइ भ मममा 1०-१५ हजारको 
तनजम्ि  नेपाली युवाले आफ्नो रगि पमसना 
साट्नु  न परोश ! 

अि आउने हदनहरु मा , राजनीतिमा आउन 
चाहने सिैभन्दा सक्षम ् युवावपहढहरु िीच 
िेजोडको प्रतिस्पिान हुने िािािरण 

 

 

गधरेन्र साह: मेरो िाजा अनुभव 

- यस महाधिवेशनमा मेरो 
जजम्मेवारी खानाको व्यवस्थापनमा 
धथयो। चुनौिी ग्याुँसको िर त्यसको 
ववकल्पमा दाउरा प्रयोग गरी हदनहुुँ कररि 
८० जनाको दईु छाक खाना र खाजा कुक 
भाइहरूले ववना कुनै झन्झट पकाएर खुवाए। 
प रै महाधिवेशन भररमा कुनै प्रकारको 
गुनासो भएन र सिै जनाले खानालाई तनकै 
नै मन पराए। सिैले मलाई िन्यवाद हदए 
अतन मेरो िफन िाट पतन सिैलाई मुरी मुरी 
िन्यवाद। 

अविरल काकी: अि नेपालीले अकानको 
गल्िी देखाएर, आरोप लगाएर मख्ख पने 
नेिाभन्दा समस्याको सही पहहचान गरी 
समािानको उपाय खोजी गने सही 
राजनीतिक दृजष्टकोण भएको राजनेिाको 
खुँााचो महसुस गरररहेका छन ्। यो खाचो 
अि युवानेिा िथा नेिहृरूले प रा गनुनपछन । 

अंतस्करण  
अन्तमा.. 

वववेकशीलले िनाउने छ !  

खेम शे्रष्ठ:  मेरो हुकानइ पोखराको लेक 
साइडमा भएको हो।त्यसैले सानैमा  थाहा 
पाए िेरै बिदेशीहरु नेपाल लगायि िेरै देश 
घुम्दा रहेछन।् िर हामी नेपाली सांग 
आफ्नै नेपाल पतन घुम्ने क्षमिा छैन।  मेरो 
सपना छ त्यो हदन देख्न ेजि हरेक नेपालीले 
चाहेको हदन ववश्वको कुनै पतन राष्र जान 
on arrival visa प्राप्ि गनन सकुन।  यो 
सम्भव िि हुन्छ जि नेपाल समदृ्ि हुन्छ। 
शान्ि र समदृ्ि नेपाल िन्नेछ , हाम्रै 
कालमा।  
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िोविन्द नारायण: अनुभि २०७२ 

िैशाख १२ गरेको राि मेरो लाधग असामान्य 
राि धथयो | वववेकशील नेपालीको स्वयां 
सेवकको रुपमा मा म अस्पिालमा खहटएको 
धथए | त्यो राि मैले ३ िच्चाहरु कुरेको धथए 
| पहहलो िरहरािाट खसेको १३ िषन जवत्तको 
भाई जसको िुवा त्यहह हदन हदवांगि भै 
सकेका धथए | दोस्रो ट्याांकी खसेर लागेको १० 
िषनका िालक धथए जो िेहोस धथए उनको 
पतन िुिा धथएनन- उनको बििुवा आमा 
हुनुहुन्त्यो | र, अको रािी १२ िजे 
मसन्िुपाल्चोकिाट आएकी सानी ४ िषन 
जवत्तको छोरी धथईन | ति िजस्िर मेरो 
आखामा आई रहन्छन ककनकी िेरै प्रयासका 
िािजुद हामीले राम्रो उपचार गने िािािरण 
गनन सकेनौ, िर जति सककन््यो त्यो सि 
गरेउ |- हामी नेपाली व्यजक्िको रुपमा जति 
नै काबिल भए पतन रास्र र समाजलाई 
काबिल िनाउन सकेनछौ जस्िो लाधग रहन्छ 
| जजम्मेवारीिोि भै रहन्छ | त्यस्िै अको 
अनुभि चाही म अमेररकाको युटामा रहेको 
िेलामा धथयो | मेरो साथीले मलाई मन पने 
घोडचडीको लाधग प्रस्िाि गररन | हाम्रो इच्छा 
धथयो कोलोराडो नहद पार गने िर घोडा नया 
धथयो | बिस्िारै प्रयास गररयो, त्यो भन्दा 
अगाडी मैले घोडा पानीमा कहहले पतन चढेको 
धथइन ्| बिस्िारै घोडालाई नहदमा मलएर गए 
-नहद पार भो िर आउने िेलामा गारो भो | 
घोडालाई पानीमा फकानउन तनक्कै गारो भो 
िर हढला गरर सककयो | यात्रा पतछ मैले सोचे
- गनन नसककने काम नै रहेन छ- कहठन 
भन्दा कहठन चुनौिी पतन अिसर िन्दो रहेछ 
|   

 

अंतस्करण  अन्तमा..  

ज्ञानेन्र ननरौला:  नेितृ्व भनकेो 
वपराममड शैलीको हुन्छ भन्न ेमान्यिालाई 
ववस्थावपि गदै आफुसुँगै सवाल निेतृ्वको 

ववकास गरेर तनजश्चि 
समय अन्िरालमा 
नेितृ्व हस्िान्िरण 
गररनु पछन भन्ने मेरो 
न्युनिम शिन हो I म 
आफु यस सोचमा प णन 
ववश्वास राख्दछुI िसथन, 
मेरो लक्ष्य नयाुँ नेितृ्व 
तनमानण िथा ववकास 
हुनेछ I 

Subuna  Basnet : Every day I 

experience traffic Jam in a country 

with severe  fuel crisis and there are 

insignificant number of vehicles run-

ning with alternative energy. This is 

irony, but I am hopeful together we 

can create an independent Nepal 

where alternative energy source will 

be easily available.   

उज्िल  थापा :  देशप्रति 

चासो राख्न ेसाथीहरुलाई एउटै प्रश्न : 
िपाईँ ववकल्प कुदै िस्ने कक अि आफै 
िनाउन िावत्तने ?  

लमलन पाण्ड:े  एउटा कोठा बिस वषनदेखख 

अन्िकार छ भने िेस्लाई उज्ज्यालो पानन 
अको बिस िस ैकुनुन पदैन ... एक पलनै काफी 
हुन्छ .... हामी सिैमा िेइ एक पल िनेर 
आजको नेपालको यो अन्िकार हटाउने 
साम्यन छ :) म मा  २० िषन देखखको त्यो 
अन्िकार हटाउने साम्यन छ।  
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बििेकशील नेपाली दल  

वववेकशील नेपाली दलको भखनरै सम्पन्न 
महाधििेशन िाट नव तनवानधचि केजन्िय 
सममतिले अवश्य पतन उजान हदनेछ l यस 
अथनमा दल अि थप उत्साहका साथ नयाुँ 
चरणमा प्रवेश गरेको छ l  

अहहले नयाुँ शजक्िको औधचत्यको िहस 
देशमा व्यापक ढांगले चमलराखेको छ | 
यहाुँ िुझ्नुपने कुरा के छ भन ेभन ेपौडी 
खेल्न पातनमा नै हामफाल्न ुपछन | 
जनजनको आशा र बिश्वास जजत्दै गरेको 
बििेकशील नेपाली दलले महाववनाशकारी 
भ कम्पपश्चाि ्गरेको कायनले आम 
जनमानसमा थप आशा जगाएको छ | 
त्यो आशा एवां बिश्वासलाई हृदयांगम गदै 
अहहलेको निेतृ्व  अगाडी िढ्छ भन्ने 
अपेक्षा हरेक वववेकशील सदस्यले मलएका 
छन ्l  

द:ुख पाई रहेको नेपाली जनिाको लाधग 
बििेकशील नेपाली दल साुँचो अथनमा 
भरपदो राजनैतिक ववकल्प िन्दै जानेमा 
शांका छैन, िसथन यो केजन्िय सममतिले 
चाुँडो त्यो गन्िब्यिफन को यात्रा अतघ 
िढाओस भन्ने सहदक्षा साथसाथ ैसुरुवािी 
ििाई िथा शुभकामना!  

 -सम्पादकीय मण्डल   
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