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जनमत पार्टीको प्रथम महाधधवशेन २०७७ मा पशे गरिएको िाजनधैतक 

प्रधतवदेन 

 

भानव-सभाजको इङ्झतहास जीवनको राङ्झग सॊघषषको इङ्झतहास हो। सभस्त जीवको रक्ष्म ऩङ्चयत्राण यहॉदै 
आएको छ। भानव सभाजको हयेक गङ्झतङ्जवङ्झध तथा सॊघषष, चाहे प्राकृङ्झतक, साभाङ्ञजक, आङ्झथषक वा 
याजनैङ्झतक जे सङ्टकै होस,् त्मसभा ऩङ्झन त्मही रक्ष्म कङ्झतऩटक प्रत्मऺ स्ऩष्ट रुऩरे  त कङ्झतऩटक 
अप्रत्मऺ सूक्ष्भ रुऩरे  अन्तङ्झनषङ्जहत बएको हङ्टन्छ। प्राणीको क्रङ्झभक ङ्जवकास ऩङ्झन प्रकृङ्झतसॉगको रम य 
साभञ्जस्म अनङ्टसाय अङ्ञस्तत्व कामभ याख्नङ्ट नै हो। मसै क्रभभा भानव-सभाज जङ्गरी अवस्था हङ्टॉदै 
व्मङ्ञिफाट ऩङ्चयवाय, झङ्टण्ड, गण, कङ्झफरा य जनजाङ्झत हङ्टॉदै जाङ्झत वा याष्डको रुऩभा सॊगङ्छित बए ऩश्चात ्
याज्मको उदम बएको हो। याज्मको उदे्दश्म चय-अचय सफैको रम य अङ्ञस्तत्व कामभ याख्दै सभस्त 
भानवको सङ्टयऺा य सङ्टखराई उच्चतभ फनाउनङ्ट हो। याज्म आपैं भा साध्म न बई, साधन हो। मसै 
क्रभभा वतषभान नेऩारको बबूागभा ऩङ्झन प्राचीन कारभा ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ याज्महरू स्थाङ्जऩत बएको 
ऩाइन्छ। भध्मदेशभा ओकाकाको याज्म, जनकऩङ्टय ऺेत्रभा ङ्जवदेह याज्म, ङ्जवयाटनगय ऺेत्रको 
भहाबायतकारीन ्ङ्जवयाट याज्म तथा कािभाडौं उऩत्मकाभा नेऩार याज्म सङ्जहतका याज्महरू प्राचीनतभ ्
याज्मका उदाहयण हङ्टन।् ई.ऩू. ६०० ङ्झतय भल्र य वङृ्ञज सॊघको उदम सॉग-सॉगै फङ्टद्ध-कारभा भल्र, 
वङृ्ञज, शाक्म य कोङ्झरम गणतन्त्रहरू ङ्झथए। एकछत्र शासन गनष खोज्ने शङ्ञिशारी सम्राट य 
वॊशहरूको उदमसॉगै महाॉ ङ्जवङ्झबङ्ङ साम्राज्महरूको उदम य अस्त हङ्टॉदै गमो। मसै क्रभभा १८औॊ 
शताब्दीको उत्तयाधषभा आइऩङ्टग्दा सम्भ नेऩारको वतषभान बबूागभा कयीफ ऩाॉच दजषन स्वतन्त्र य 
स्वामत्त स-साना याज्महरू (फाइसी, चौफीसी, भोयॊग, चौदण्डी, भकवानऩङ्टय, ऩाल्ऩा आङ्छद याज्महरू) 
ङ्झथए य ङ्झतनीहरू ङ्झभरेय नै वतषभान नेऩारको स्थाऩना बएको हो। नेऩार-अॊग्रजे मङ्टद्ध ऩश्चात ् ई. 
१८१५ भा नेऩार य तत्काङ्झरन ्इस्ट इङ्ञन्डमा कम्ऩनी  फीच बएको सङ्टगौरी सॊङ्झध तथा ई. १८१६ 
य ई. १८६० भा बएका फेरामत-नेऩार सॊङ्झधहरूरे नै नेऩारको वतषभान बौगोङ्झरक सीभाना ङ्झनधाषयण 
गयेका हङ्टन।् अॊग्रजेहरूको शासन बायतभा अन्त बएय बायत स्वतन्त्र बए सॉगै ई. १९५० भा नेऩार-
बायत शाॊङ्झत एवभ ् भैत्री सॊङ्झधद्वाया नेऩारको स्थान ङ्जवश्व भानङ्ञचत्रभा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत ्बए सॉगै ई. १९५५ 
ङ्छदसम्फय १४ ताङ्चयखभा नेऩाररे सॊमङ्टि याष्डसॊघको सदस्मता हाङ्झसर गमो।  

मसयी ङ्जवङ्झबङ्ङ याष्डहरू ङ्झभरेय फनेको फहङ्टयाङ्जष्डम याज्म नेऩारराई ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा एकर याष्ड फनाउन े
प्रमासहरू बए। एउटै बाषा एउटै बेष एउटै सॊस्कृङ्झत राद् ने अनेकौं प्रमत् नहरू बए। एकर जातीम 
शासन हाफी यह्यो। कैमन ्सभङ्टदामहरू ङ्जवबेद, दभन य शोषणको ङ्ञशकाय बए,  कैमन ्सभङ्टदामहरू 
सीभान्तकृत बए। एउटै याङ्जष्डमताभा जङ्झतसङ्टकै ढाल्न ेकोङ्ञशस गये ताऩङ्झन त्मो प्रमास ऩूणषत् असपरत 
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य प्रत्मङ्टऩादक यहमो। फहङ्टसॊख्मक जनतारे मो याज्म य शासन हाम्र ै हो अनङ्टबङू्झत गनष ऩाएनन।्  
याज्मको दभनका कायणरे अनेकौं ङ्जवद्रोहहरू बए। परत् २००७ सारको ङ्जवद्रोह, २०४६ य 
२०६३ सारको जनआन्दोरन य भाओवादी जनक्राङ्ञन्तदेङ्ञख ङ्झरएय ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा बएका आङ्छदवासी 
जनजाङ्झत आन्दोरन, भधेश आन्दोरन, स्वयाज आन्दोरन, थरुहट आन्दोरन, दङ्झरत आन्दोरन य 
भङ्टङ्ञस्रभ आन्दोरनहरूरे आफ्नो ऩङ्जहचान, अङ्झधकाय य आत्भङ्झनणषमको राङ्झग सॊघषष गये। याष्डहरूको 
ऩङ्टनजाषगयण बएय आमो। नेऩारभा भातै्र होइन, २१औॊ शताब्दीको ङ्जवश्व च ङ्टनौती नै याष्डहरूको 
अभ्मङ्टदम य ङ्झतनीहरूको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन हो। २१औॊ शताब्दीभा याजनैङ्झतक ङ्जवचायधायाको 
प्रङ्झतस्ऩधाष बन्दा ऩङ्झन साॊस्कृङ्झतक, धाङ्झभषक य याष्ड-याष्ड फीचको सॊघषष तथा टकयाव (“क्राश अब 
ङ्झसङ्झबराइजेसन्स”) नै प्राथङ्झभक सभस्माको रुऩभा उदम बएको छ। मसराई हाभीरे हङ्टङ्जटट्याउॉरे 
जस्तै आफ्नो आॉखा छोऩेय अस्वीकाय गदै अगाडी फढन सक्दैनौं। देश ङ्झबत्रका सम्ऩूणष याष्ड य 
सभङ्टदामहरूरे मो देश हाम्र ैहो अनङ्टबङू्झत गनष सक्नङ्ट,  सम्ऩूणष ङ्जवबेद, शोषण, दभन य उत्ऩीडनहरूको 
अन्त हङ्टनङ्ट, सफैको राङ्झग सभान ङ्जवकास हङ्टनङ्ट, सफैको राङ्झग उच्चतभ सभङृ्जद्ध य सङ्टख हाङ्झसर गङ्चयनङ्ट, 
सभग्रताको चेतनाको ङ्जवकास हङ्टॉदै ऩूया ङ्जवश्वसॉग नै वातावयणीम य ऩमाषवयणीम सङ्जहत याजनैङ्झतक 
साभाङ्ञजक आङ्झथषक साभञ्जस्मता स्थाङ्जऩत गनङ्टष आजको प्रभङ्टख च ङ्टनौती यहेको छ।  

मसैका राङ्झग नेऩारको सॊङ्जवधानरे प्रदान गयेको नेऩारको स्वतन्त्रता, सावषबौङ्झभकता, बौगोङ्झरक 
अखण्डता, याङ्जष्डम एकता, स्वाधीनता य स्वाङ्झबभानराई अऺङ्टण्ण याखी जनताको सावषबौभ अङ्झधकाय, 
स्वामत्तता य स्वशासनको अङ्झधकाय तथा भौङ्झरक हक य कतषव्मराई आत्भसात ्गदै,  

जनतारे सभम-सभमभा गयेका जनआन्दोरन, जनङ्जवद्रोह, सशस्त्र जनसङ्घषष, भधेश आन्दोरन, थरुहट 
आन्दोरन, आङ्छदवासी जनजाङ्झत आन्दोरन, स्वयाज आन्दोरन, अनेकौं सड़क सॊघषष तथा ङ्झनवाषचन 
आङ्छदका भाध्मभफाट व्मि जनअङ्झबभतराई  सम्भान गदै, 
 
जनताको वास्तङ्जवक सावषबौभसत्ता स्थाङ्जऩत गनष, रोकतन्त्रको अनङ्टबङू्झत गयाउन, ङ्जवङ्झबङ्ङ दभन, शोषण, 
उत्ऩीडन य ङ्जवबेदराई अन्त्म गदै जनताराई अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ फनाउन य ङ्जवबेदयङ्जहत सभताभूरक 
भानव-सभाज ङ्झनभाषण गनष ङ्जवङ्झबङ्ङ आन्दोरन, ङ्जवद्रोह य क्राङ्ञन्तहरूभा आफ्नो जीवनको आहङ्टङ्झत ङ्छदएका 
सम्ऩूणष वीय शहीदहरूराई स्भयण गदै “जनभत ऩाटी”को स्थाऩना बएको छ।  

I. वैचाङ्चयक एवभ ्याजनैङ्झतक भान्मताहरू 

(1) वैचाङ्चयक आधाय-स्तम्ब: साभङ्टदाङ्जमक स्वयाज 

देश ङ्झबत्रका हयेक नागङ्चयकरे मो हाम्र ैयाज्म हो मो हाम्र ैशासन हो, बङे्ङ अनङ्टबङू्झत गनङ्टष 
नै स्वयाज हो। अदृश्म येखाहरू कोयेय कङ्ट नै बखूण्डराई अरग गनङ्टष नै स्वयाज होइन, 
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फरु देशको बबूाग ङ्झबत्र ऩङ्झन त्महाॉ फसोफास गने हयेक वगष, सभङ्टदाम एवभ ्
जातजाङ्झतरे याज्म व्मवस्थासॉग अऩनत्वको फोध गनङ्टष नै स्वयाज हो।  

अङ्जहरे ङ्झनवाषचनको प्रङ्जक्रमाफाट स्थानीम सयकाय देङ्ञख प्रादेङ्ञशक तथा सॊघीम सॊसद् य 
सयकाय गिन बए ताऩङ्झन च ङ्टङ्झनएका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूफाट नै बइयाखेको जनता प्रङ्झतको 
गैयङ्ञजम्भेफायऩूणष व्मवहाय, भ्रष्टाचाय, स्वेच्छाचायी, भनोभानी, दभन य उत्ऩीडनरे गदाष 
जनतारे मो आफ्नै सयकाय हो मो आफ्नै शासन हो मो हाम्र ैजनप्रङ्झतङ्झनङ्झध हो बङ्ङे 
अवस्था कङ्ट नै ऩङ्झन तहभा यहेको छैन। त्मस्तै स्थानीम य प्रादेङ्ञशक सीभाङ्कन तथा 
सॊघीम तहभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गयाउन फनाइएको ङ्झनवाषचन ऺेत्र ङ्झनयाधाय एवभ ्अवैऻाङ्झनक 
यहेको, ङ्जवङ्झबङ्ङ तहहरू फीचभा स्ऩष्ट अङ्झधकाय, साधन य स्रोतको फाॉडपाॉड बई 
कामाषन्वमनभा न आएको, य अझै ऩङ्झन याज्म-सॊचारन केङ्ञन्द्रकृत एकर-जातीम 
शासनको भानङ्झसकताफाट बइयहेको हङ्टॉदा जनतारे स्थानीम, प्रादेङ्ञशक वा सॊघीम तहको 
सयकाय तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधसॉग अऩनत्वको अनङ्टबङू्झत गनष सकेको अवस्था छैन। मसथष 
याजनीङ्झत ङ्झबत्र यहेका ङ्जवसॊगङ्झत य ङ्जवकृङ्झतहरूराई भेटाएय, याज्म-व्मवस्था य शासकीम 
स्वरुऩभा आवश्मक ऩङ्चयवतषनहरू गदै देश ङ्झबत्रका हयेक सभङ्टदामरे अऩनत्वको 
अनङ्टबङू्झत गनष सक्ने य स्वबाङ्जवक रुऩरे नागङ्चयक ङ्ञजम्भेफायी फहन गने साभङ्टदाङ्जमक 
स्वयाज कामभ गनङ्टष जनभत ऩाटीको रक्ष्म हङ्टनेछ।  

(क) जन-सॊप्रब ङ्टता 
  जनभत ऩाटी सदैव जनताको सॊप्रब ङ्टताको ऩऺभा खड़ा यहॉदै त्मसको व्मवहाङ्चयक 

कामाषन्वमनका राङ्झग अग्रसय बइयहनेछ। नेऩारको सॊङ्जवधानरे सावषबौभसत्ता जनताभा 
अन्तङ्झनषङ्जहत यहेको बने ताऩङ्झन जनतारे आफ्नो सावषबौभसत्ताको अङ्झधकाय कङ्ट न स्तयभा 
के-केका राङ्झग कसयी  प्रमोग गने बङ्ङ े कामाषन्वमनको ऩऺ स्ऩष्ट यहेको छैन। 
आङ्ञखयभा एउटा व्मङ्ञिरे आफ्नो सॊप्रब ङ्टता एक्रै प्रमोग गनष त सक्दैन। त्मस 
सम्फन्धभा जनभत ऩाटी साभङ्टदाङ्जमक सॊप्रब ङ्टताको ङ्झसद्धान्तराई प्रङ्झतऩादन य अॊगीकाय 
गदै अगाडी फढनेछ। सभङ्टदामको ऩयम्ऩयागत अथष जे बए ताऩङ्झन मस प्रमोजनको 
राङ्झग सभङ्टदाम जनताको त्मो प्राकृङ्झतक इकाई हो जसरे आॊङ्झगक रुऩ धायण गनष 
सक्छ, जसको ऩायस्ऩङ्चयक फङ्टझ्न सङ्जकन े बाषा हङ्टन्छ य जसको साझा याजनैङ्झतक 
आकाॊऺा हङ्टन्छ। मस अथषभा एउटा याष्डका राङ्झग आवश्मक हङ्टने तत्त्वहरू भध्मे 
बौगोङ्झरक एकता, साझा ऐङ्झतहाङ्झसक ऩषृ्ठबङू्झभ, सजातीमता, साझा सॊस्कृङ्झत, साझा 
आङ्झथषक जीवन य सम्बवत् एउटै धभष उऩयोि प्रमोजनभा प्रमोग बएको 'सभङ्टदाम'को 
राङ्झग आवश्मक हङ्टॉदैन। सभङ्टदाम ङ्झनङ्ञश्चत बगूोरयङ्जहत ऩङ्झन सम्बव छ। जन-सॊप्रब ङ्टता 
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मही साभङ्टदाङ्जमक स्तयभा प्रमोग गनष सङ्जकने व्मवस्थाका राङ्झग जनभत ऩाटी प्रमत् नशीर 
यहनेछ। 

(ख) रोकतन्त्र 

 जनभत ऩाटी रोकतन्त्रको ऩऺभा सदैव खड़ा यहॉदै प्रत्मऺ-रोकतन्त्रको राङ्झग अग्रसय 
यहनेछ। स्थानीम ङ्जवकासको नीङ्झत य ऩङ्चयमोजना ङ्झनधाषयण गने देङ्ञख ङ्झरएय सॊघीम 
सयकायको गिन य सॊचारनभा सभेत जनभतको कदय गनष प्रत्मऺ रोकतन्त्र, 
सभावेशी रोकतन्त्र य 'ङ्झडङ्ञजटर ङ्झडभोके्रसी'को अभ्मास स्थानीम स्तय देङ्ञख सॊघीम 
सॊयचना सम्भभा गङ्चयनेछ। रोकतन्त्रराई थऩ ङ्ञजम्भेफाय फनाउन जनताराई 'सूचनाको 
अङ्झधकाय', 'याइट टू ङ्चयकॉर' य 'नो बोट'को अङ्झधकाय सभेत अभ्मासभा ल्माइनेछ। 
भ्रष्टाचाय ङ्जवरुद्ध शून्म सहनशीरता ङ्झरॉदै जनरोकऩार सङ्जहतका सॊमन्त्रहरूको ङ्झनभाषण 
गयी भ्रष्टाचाय उन्भूरन गङ्चयनेछ। रोकतन्त्रको अभ्मासभा फाङ्झरग भताङ्झधकाय, 
फहङ्टदङ्झरम प्रङ्झतस्ऩधाष य आवङ्झधक ङ्झनवाषचनराई अॊगीकाय गङ्चयनेछ।  

(ग) साभाङ्ञजक न्माम 

 ङ्जवङ्जवधतारे बङ्चयएको देश नेऩारभा अनेकौं धभष, जाङ्झत, वगष य सभङ्टदामहरू यहेका छन ्
तय ङ्झतनीहरू फीचको आङ्झथषक, साभाङ्ञजक य याजनैङ्झतक असभानता ङ्झनकै नै ङ्जवशार 
यहेको छ। सभानताभा आधाङ्चयत न्मामरे वास्तङ्जवक सभानता स्थाऩना गनष सक्दैन। 
सभानताभा आधाङ्चयत न्माम तफ सम्बव हङ्टन्छ जफ सफै भाङ्झनस सभान ऩषृ्ठबङू्झभ, ऺभता, 
दऺता, शायीङ्चयक सफरता य ऩहङ्टॉचमङ्टि हङ्टन्छन।् तसथष आङ्झथषक य साभाङ्ञजक ढॊगरे 
ऩङ्झछ ऩयेका वगष, न्मून आमस्तय वगष, कभ ङ्ञशङ्ञऺत वगष, ङ्जकसान, भजदूय, श्रङ्झभक, 
भङ्जहरा, अल्ऩसॊख्मक रैङ्जङ्गक सभूह, जेष्ठ नागङ्चयक, फारफाङ्झरकाहरू, दङ्झरत, ङ्जवङ्झबङ्ङ 
जातजाङ्झत सभङ्टदाम तथा ङ्जऩछ़डेका वगषहरूराई सभताभूरक न्माम प्रदान गदै शासन 
प्रणारीको भूरधायभा ल्माउन, सशिीकयण गनष य अवसय प्रदान गनष आयऺण तथा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका कामषक्रभहरू सङ्जहतका ङ्जवशेष नीङ्झत य कामषक्रभहरू 
ल्माइनेछ। 

 देश ङ्जवदेशभा जातीम सॊगिनहरू सशि बएय उदाइयहेका छन।् ङ्ञशऺा, 
औद्योङ्झगकीकयण, आधङ्टङ्झनङ्जककयण य वैश्वीकयणरे गौण हङ्टने भाङ्झनएको जातीम ऩङ्जहचान 
झन ्झन ्दङ्चयरो हङ्टॉदै गएको छ। ङ्ञशङ्ञऺत नागङ्चयकहरू ङ्जवकङ्झसत य आधङ्टङ्झनक देशभा 
ऩङ्टग्दा होस ्ङ्जक भजदूयहरू वैदेङ्ञशक योजगायभा साभङ्टङ्जहक रुऩभा काभ गदाष, त्महाॉ ऩङ्झन 
ङ्झतनीहरूरे जातीम सॊगिनहरू फनाउॉदै गदाष जातीम ऩङ्जहचान झन ् झन ् भङ्टखङ्चयत 
बइयहेको अवस्था छ। नेऩारभा भात्र १२५ बन्दा फढी जाङ्झतहरूको फसोफास यहेको 
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छ। मसको उत्कषष कतै “क्राश अब कास्ट” ङ्झतय हङ्टने त होइन बङे्ङ शॊका ङ्झनयाधाय 
बङ्ङ ङ्झभल्दैन। मसथष ङ्जवबेदकायी जातीम सॊयचनाराई सभूर अन्त्म गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ।   

(घ) सभाजवाद 

जनभत ऩाटीरे साभङ्टदाङ्जमक सभाजवादको ङ्छदशाभा केङ्ञन्द्रत बई आङ्झथषक-याजनैङ्झतक नीङ्झत 
अङ्ञख्तमाय गनेछ। याङ्जष्डम ङ्जहत, अन्तयाषङ्जष्डम ऩङ्चयवेश तथा सभग्र सभङ्टदाम य जनताको 
ङ्जवकासराई भध्मनजय गदै सभाजवादी आङ्झथषक कामषक्रभ तथा मोजनाहरूको तजङ्टषभा 
गङ्चयनेछ।  

 

(2) अन्म याजनैङ्झतक भान्मताहरू 

गणतन्त्र 

ई.ऩू. छैिौं शताब्दीभा नै ङ्जवश्वकै उत्कृष्ट गणतन्त्रात्भक व्मवस्थाको अभ्मास  वङ्ञज्ज 
य कङ्जऩरवत्थङ्ट गणतन्त्रभा बइसकेको अवस्थाभा २१औॊ शताब्दीभा सभेत 
गणतन्त्रात्भक व्मवस्थाराई हटाउने य आनङ्टवॊङ्ञशक याजतन्त्रात्भक व्मवस्था ऩङ्टनस्थाषङ्जऩत 
गने प्रङ्झतङ्जक्रमावादी तत्त्वहरू सल्फराइयहेको हङ्टॉदा गणतन्त्रात्भक व्मवस्था भाङ्झथ ऩाटी 
अङ्झडग यहेय जनताको िूरो फङ्झरदानीफाट प्राप् त मस व्मवस्थाराई हयेक हारभा यऺा 
गनष ऩाटी प्रङ्झतफद्ध यहनेछ। प्रत्मऺ ङ्झनवाषङ्ञचत कामषकाङ्चयणी याष्डऩङ्झत सङ्जहतको शासकीम 
स्वरुऩ ऩाटीको ध्मेम हङ्टनछे। 

सॊघीमता 
बौगोङ्झरक, जातीम, बाङ्जषक, आङ्झथषक तथा साॊस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधता बएका भङ्टरङ्टकहरूको 
राङ्झग सॊघीमता उऩमङ्टि व्मवस्था हङ्टनङ्टका साथै ङ्जवश्वका ङ्जवङ्झबङ्ङ देशहरूभा सपर रूऩभा 
रागू बएको प्रणारी बएको हङ्टनारे नेऩारभा सॊघीम प्रणारीको प्रबावकायी 
कामाषन्वमनको ऩऺभा जनभत ऩाटी प्रङ्झतफद्ध यहनेछ। हारको अवैऻाङ्झनक सीभाङ्कन 
सङ्जहतको प्रशासङ्झनक सॊघीमताको फदराभा साभङ्टदाङ्जमक सॊघीमताको स्थाऩनाको राङ्झग 
ऩाटी प्रमत् नशीर यहनेछ। नेऩारभा १२५ बन्दा फढी जातजाङ्झतहरू यहेको य १२३ 
को हायाहायीभा बाषा यहेको अवस्थाभा प्रदेश-स्तयभा भातै्र शासकीम शङ्ञि य साधन 
ङ्जवकेङ्ञन्द्रकयण गदाष सॊघीमता रागू गनष कङ्छिन हङ्टने देङ्ञखन्छ। हारभा एउटा प्रदेश 
ङ्झबत्र ऩङ्झन अनेकौं बाषा, जातीम ऩङ्जहचान य याजनैङ्झतक भनोङ्जवऻान बएकोरे साभङ्टदाङ्जमक 
स्तयभा प्रबावकायी ढॊगरे सॊघीमता रागू गदाष नै जनतारे स्वयाजको अनङ्टबङू्झत गनष 
सक्छन ्बङे्ङ हाम्रो भान्मता यहेको छ। 
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स्वशासन य स्वामत्तता 
साभङ्टदाङ्जमक स्वयाजभा देश ङ्झबत्रका हयेक सभङ्टदामराई आफ्नो प्रदेश, स्थानीम सयकाय 
वा अन्म ङ्जवशेष सॊयचनाहरूको भापष त ्आफ्नो शासन स्थाङ्जऩत गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 
ङ्झतनीहरूराई आफ्नो सभङ्टदाम वा ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत भाभराहरूभा फाह्य हस्तऺेऩ 
ङ्झफना ङ्झनणषम गने य त्मसराई कामाषन्वमन गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ। अन्तयाषङ्जष्डम श्रभ 
सॊगिनको अङ्झबसॊङ्झध १६९ अनङ्टसाय बङू्झभ भाङ्झथ सभङ्टदामहरूको अग्राङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गङ्चयनेछ। 

आत्भङ्झनणषमको अङ्झधकाय 

साभङ्टदाङ्जमक सॊप्रब ङ्टताको आधायराई टेकेय देश ङ्झबत्रका सफै सभङ्टदामहरूराई आफ्नो  
शासन चराउने सम्फन्धभा नेऩारको सॊङ्जवधानको दामया ङ्झबत्र यहेय आत्भङ्झनणषमको 
अङ्झधकाय हङ्टनेछ। सॊमङ्टि याष्डसॊघको घोषणाऩत्रको धाया (१),  सॊमङ्टि याष्डसॊघको 
साधायण सबारे १९६० ङ्छदसम्फय १४ ताङ्चयखभा ऩाङ्चयत गयेको ङ्झनणषम 1514 (XV),  
सॊमङ्टि याष्डसॊघको साधायण सबारे १९६६ ङ्छदसम्फय १६ ताङ्चयखभा ऩाङ्चयत गयेको 
ङ्झनणषम 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनङ्टरुऩ  सभङ्टदामराई आत्भङ्झनणषमको 
अङ्झधकाय प्राप् त हङ्टनेछ। 

धभष ङ्झनयऩेऺता 
सफै धभष सॊङ्जवधान य कानूनका अगाडी सभान हङ्टनेछन।् धभष भाङ्झनसको व्मङ्ञिगत 
आस्थाको ङ्जवषम बएको हङ्टनारे जनता आफ्नो आस्था अनङ्टसाय धभष भाङ्ङ वा नभाङ्ङ 
स्वतन्त्र हङ्टनेछन,् बने कङ्ट न धभष भाङे्ङ त्मो व्मङ्ञिको ङ्झनजी भाभरा हङ्टनेछ। याज्मरे सफै 
धभषको सह-अङ्ञस्तत्वराई उङ्ञत्तकै सम्भानका साथ स्वीकाय गदै नेऩार याज्मराई 
फहङ्टधाङ्झभषक याज्मकै रुऩभा स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ।  

सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेङ्ञशता 
साभङ्टदाङ्जमक स्वयाजको अवधायणाभा देशका सफै सभङ्टदामहरूराई याज्म सॊचारन तथा 
नीङ्झत ङ्झनधाषयणभा सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेङ्ञशताको हक हङ्टनेछ। मस अनङ्टसाय आङ्छदवासी 
जनजाङ्झत, भधेशी, थारु, खस, आमष, दङ्झरत, भङ्टङ्ञस्रभ, अल्ऩसॊख्मक सभूह रगामतका 
सफै सभङ्टदामहरूराई याज्मका सफै अङ्ग, तह य ङ्झनकामहरूभा सभावेशी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ। भङ्जहरा, पयक ऺभता बएका तथा मौङ्झनक अल्ऩसॊख्मकहरूको 
सभावेशीको राङ्झग उऩमङ्टि व्मवस्था गङ्चयनेछ।  

रोककल्माणकायी याज्म 
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साभङ्टदाङ्जमक स्वयाजको अवधायणाभा रोककल्माणकायी याज्म व्मवस्थाको अवरम्फन 
गदै नागङ्चयकहरूको साभाङ्ञजक य आङ्झथषक उङ्ङङ्झतको राङ्झग अग्रसय हङ्टॉदै नागङ्चयकहरू 
फीच अवसयको सभानता य धन-सम्ऩङ्ञत्तको सभन्माङ्जमक ङ्जवतयण सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै 
जीवनको न्मूनतभ आवश्मकता ऩूया गनष असऺभ फारफाङ्झरका, अशि, असहाम तथा 
वदृ्ध नागङ्चयकहरूको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य सॊयऺणको दाङ्जमत्व याज्मरे फहन गनेछ।  
खाना, आवास, रङ्टगा, ङ्ञशऺा, स्वास््म, योजगाय य साभाङ्ञजक सङ्टयऺाराई नागङ्चयकको 
भौङ्झरक हकको रुऩभा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ। 

फहङ्टरवाद 

साभङ्टदाङ्जमक स्वयाजको अवधायणाभा सफै सभङ्टदामको बाषा, धभष, सॊस्कृङ्झत य 
सभ्मताराई याज्मरे भान्मता ङ्छदन,े सॊयऺण गने य प्रवद्धषन गने नीङ्झत ङ्झरई फहङ्टरतामङ्टि 
सभाज ङ्झनभाषण गङ्चयनेछ। 

  

भानवअङ्झधकाय तथा रोकतन्त्रको ङ्जवश्वव्माऩी भूल्म-भान्मताहरू आत्भसात ्

साभङ्टदाङ्जमक स्वयाजभा भानवअङ्झधकाय सम्फन्धी सॊमङ्टि याष्डसॊघीम ङ्जवश्वव्माऩी घोषणाऩत्र 
सङ्जहत अन्म भानवअङ्झधकाय तथा रोकतन्त्र सम्फन्धी ङ्जवश्वव्माऩी भूल्मभान्मताहरूराई 
आत्भसात ्गदै सम्ऩूणष जनताको भानवअङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ।   

शासकीम सङ्टधाय, प्रशासकीम सङ्टशासन  
सावषजङ्झनक ङ्झनकामका काभ-कायफाहीहरूराई ऩायदङ्ञशषता, जवापदेङ्जहता, जनउत्तयदामी, 
सदाचायमङ्टि य आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाई सङ्टशासनको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ।  
 
भ्रष्टाचाय उन्भूरन 
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भ्रष्टाचाय ङ्जवरुद्ध शून्म सहनशीरताको नीङ्झत ङ्झरई भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्त्रणका सॊमन्त्रहरूको 
सवषव्माऩक उऩङ्ञस्थङ्झत सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनङ्टका साथै कायफाहीको राङ्झग भजफूत य 
अङ्झधकायसम्ऩङ्ङ 'जनरोकऩार' सङ्जहतका सॊमन्त्रहरूको गिन गङ्चयनेछ। 

(‘जनमत पार्टी’को घोषणापत्र – २०७५ को अशं) 


