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घोषणापतर्
आदरण
य दिदद
–बदि�न
 तथा दाज–ुभाइ�रू, अदिभवादन शालोम !

शावि�तपणू� लोकतावि�तर्क आ��ोलनको अनेक कालखण्डमा सघंष�को मोचा�मा अगर्णी भवूिमका विन	ा�ह
गन( सम्पणू� �ेशभक्त कत�व्यविनष्ठ नागविरक, समाजस	ेी, मविहला, य	ुा र वि	द्यार्थी�, मान	 
अवि0कारकम�, �यायकम�, स्	ास्थ्यकम� र सञ्चारकम�, मज�रु–विकसान, विशक्षक–पर्ाध्यापक र 
बवुि8जी	ी, इविञ्जविनयर, उद्यमी र व्यापारी, साविहत्यकार, कलाकार ए	ं वि	ज्ञ–वि	�षूी लगायत 0ाविम�क
सम�ुायका अग	ुाहरू, सबै पेशा र व्य	सायका नेपाली जनताको स�ु�र, शा�त र सम8ृ नेपाल हेन( 
चाहना र सो चाहना परूा गन�का लाविग जागतृ भइरहेको लोकतावि�तर्क चेतना, सघंष� र सकंल्पका 
विनविम्त तत्पर, सचेत, पर्गवितशील, �यायपेर्मी, सबै नेपाली नागविरकपर्वित हावि��कताप	ू�क �यानो 
अविभन��न तर्थीा अविभ	ा�न शालोम ग�B आफ्नो इमान�ार पविहचानसविहतको राजनीवितक माग��श�न 
पर्ष्र्टी गन� यो घोषणापतर् यहाँहरूसमक्ष पर्स्ततु ग��छौ ं। 

प्रारम्भ

मलुकुमा �ीगो शावि�त तर्थीा �यायपणू� सम8ृ समाजका लाविग इमान�ार राजनीवितक पहल भवैि�एको हेन( 
चाहना हरेक चेतनशील नेपाली जनतामा बढ्�ै आएको अ	स्र्थीामा, 

व्य	स्र्थीा पविर	त�नका वि	विभ�न चरणहरू पार ग�B र शासकीय स्	रूपहरू ब�ल्�ै आएको राविष्र््टीरय 
राजनीवितलाई सचेत नेपाली नागविरकल ेचासोका सार्थी अध्ययन गविररहेका हुनाल,े 

�ेशको सामाविजक, आविर्थी�क, भौवितक, बौवि8क र आध्यावित्मक उ�नवितको पविरकल्पना हरेक नेपालीका
मनमा पर्गाढ ब��ै आइरहेको अ	स्र्थीामाविर्थी ध्यान वि��ँै, 

स�ु�र �ेश, शा�त र सम�ुनत समाज, अविन सोका लाविग �ीगो वि	कासका उपायहरू पविहल्याउँ�ै 
मलुकुलाई अगर्गामी बार्टीोमा अविघबढाएर जनतालाई भौवितक, नैवितक ए	ं बौवि8क समवृि8तर्फ�  
डोया�उने �श�न बोकेको एउर्टीा सक्षम, सशक्त, जागरुक, नैवितक	ान चविरतर्को पविरशर्मी तर्थीा 
�ेशभक्त नागविरकहरू मातर्को राविष्र््टीरय राजनीवितक �ल बनोस ्र सोही राजनीवितक �लको 
अग	ुाइमा मलुकुल ेसही माग��श�नसविहतको पर्गवितपर्थीमा क�म बढाओस ्भ�ने आम नागविरकको 
हावि��क चाहना परूा गन�, 

साँचो राष्र््टीर	ा� अँगाल्�ै मलुकु, मार्टीो र जनतापर्वित बर्फा�ार, राजनीवितक विजम्मे	ारीपर्वित 
इमान�ार र कत�व्यविनष्ठ नागविरकका हैविसयतल ेराष्र््टीर, राविष्र््टीरयता, मलुकु र जनताको स	ेा गन� 
पर्वितब8 नागविरकहरूको अगर्सरतामा एउर्टीा राविष्र््टीरय राजनीवितक अविभयान अविघ बढाउन, 

अविहलसेम्मै राविष्र््टीरय राजनीवितमा �वेिखएको वि	चलन, अराजकता, विहसंा, विनर�तरको असर्फलता, 
नैराश्य र गवितहीनता, अ�योल, �श�नहीन ए	ं वि	भे�कारी राजनीवितक व्य	हारलाई तत्काल 
विनरुत्साविहत ग�B सही अर्थी�मा भौवितक, बौवि8क, सामाविजक, �यावियक, 	ैज्ञाविनक सारै्थी आध्यावित्मक 
विच�तनलाई पर्ार्थीविमकता वि�ने, असल, चविरतर्	ान, उच्च नैवितकता, पार�श�, अनशुाविसत 
जी	नशैली पर्�श�न गन(, मलुकुका विनविम्त विनःस्	ार्थी� स	ेा, बविल�ानी योग�ान वि�न तत्पर, �ेश र 
नागविरक विहतको विनविम्त स�ा पर्वितब8 रहने राजनीवितकम� तर्थीा स	ेकहरूको खाँचो अविहल ेअझै 
बढेर गएकाल,े 

पर्ाकृवितक 	र�ानल े0पक्क सविजएको �ेश नेपाललाई अझै स�ु�र, शा�त र सम8ृ बनाउने अठोर्टीका
सार्थी जनजागरणपार्टी� नेपाल गठन गनु� जरुरी ठाविनएको हो । 

मलू सैद्धादि(तक आधारः लोकतादि(तर्क पँूज
वाद 
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लोककल्याण गनु� राजनीवितको मलू उद्देश्य र कत�व्य पविन हो । समाजको विहत, उ8ार र उत्र्थीानको 
विनविम्त अर्थी�–राजनीवितक पर्यत्न हुन ुवि	कासो�मखु तर्थीा वि	कासशील �ेशहरूका लाविग अपविरहाय� शत�
हो । राजनीवितक उपायद्वारा लोककल्याणका लाविग विनर�तर योग�ान वि�न विनःस्	ार्थी� जी	नशैली, 
परोपकारी भा	ना, स	ेकीय चविरतर् र इमान�ार पर्	वृिTको खाँचो पछ� । यसमा 0ाविम�क स्	भा	बार्टी 
परे्विरत हुने नैवितकता झनै मखु्य चविरतर् माविन�छ । त्यसकारण परोपकारी भा	नाल ेअविभपरे्विरत भएर
नेपाली समाजको चौतर्फ� पर्गवित, उ�नवित र समवृि8को आ0ार पविहल्याउन यस पार्टी�ल े
लोकतावि�तर्क राजनीवितविभतर् उत्पा�नमखुी पूजँी	ा�लाई बढा	ा वि��ँै लोककल्याणकारी समाज 
स्र्थीापनाको लक्ष्य विलएको छ ।

मलू दश�न   (  पदिरकल्पना  )  

आम नेपालीमातर्को अपार सहभाविगतामा विशक्षा, स्	ास्थ्य, पर्शासन, उद्योग, व्यापार, भौवितक–
पर्ाकृवितक सर्ोतसा0नको �यायोविचत पविरचालन ग�B मलुकुमा ‘साँचो समवृि8’ ल्याउनका लाविग 
लोकतावि�तर्क तर्थीा पूजँी	ा�ी अर्थी�व्य	स्र्थीा सविहतको नयाँ सोच, अठोर्टी र लोककल्याणकारी 
माग��श�न पविहल्याउँ�ै “स�ु�र, शा�त, सम8ृ नेपाल” विनमा�ण गन( । 

आधारभतू मलू्य–मा(यता

यस पार्टी�का आ0ारभतू तर्थीा असशंो0नीय मलू्य–मा�यताहरू यसपर्कार रहनेछनः् 

क) सदृि/र्टीकता�को आदर, सदृि/र्टीको संरक्षण र सदपुयोगः सारा जगत सवृिष्र्टीकता�को स�ु�र सवृिष्र्टी 
हो । माविनस यस सवृिष्र्टीकै स	ो�च्च पर्ाणी, सारा पर्कृवित र पर्ाणी जगत्पर्वित विजम्मे	ार ठहया�इएको 
काविर��ा पविन हो । सवृिष्र्टीको सरंक्षण र स�पुयोग गनु� माविनसको अहम ्कत�व्य ठह��छ । यी सबै 
कुरामा सवृिष्र्टीकता�को भयमा रहेर तोविकएको कत�व्य पालन गनु� नै मान	मातर्को �ावियत्	 हो । 

ख) सजृनश
लता, स�काय�  र स�कादिरताः माविनसल ेस�ै	 सकारात्मक सजृनशीलता कायम 
राख्नुप��छ । असल सोच र उद्देश्यबार्टी भएको हरेक सजृनाल ेमान	मातर्को कल्याण काय�मा एउर्टीा 
इरँ्टीा र्थीप्�छ । सामवूिहक स	ेाको भा	नाबार्टी परे्विरत हुने पर्त्येक सकारात्मक सजृनाल ेसम�ुायमा 
बस्ने हरेकलाई सहकाय� गन( सअु	सर जरु्टीाउँछ । सहकाय�ल ेसहकाविरतामाविर्थी बल पयुा�उँछ र 
सहकाविरताल ेसबैको एकसार्थी उ�नवित गराउँछ । 

ग) स्वत(तर्ता, शादि(त र (यायः स्	त�तर्ताप	ू�क शावि�तमा बाँच्न पाउन ुमान	 जी	नकै मखु्य 
चाहना हो, जनु स्	त�तर्ता र शावि�त आपसमा क्षमा र मेलविमलापमा रह�ँा सम्भ	 हु�छ अविन त्यसल े
�याय पविन स्र्थीाविपत ग��छ । यसरीमातरै् स	ा]गीण समवृि8तर्फ� को यातर्ा अविग बढ्छ । 

घ) स्वयंसेवा, समता र मानवकल्याणः विनःस्	ार्थी� रूपमा पर्�ान गविरने स्	यसं	ेाल ेवि	नमर्, 
शालीन र स	ेकीय व्यविक्तत्	 झल्काउँ�छ । विनःस्	ार्थी� भा	मा परस्पर गविरने स	ेाल ेसमानताको जग 
बसाल्छ । समाजका सबै व्यविक्तको समान उपविस्र्थीवित, सम्मान तर्थीा अ	सरहरूको समान उपभोग 
गन� पाउन ुप��छ । समानताको भा	नाल ेमान	कल्याणको विनविम्त समविप�त हुन सबैलाई उत्पेर्विरत 
ग��छ र यस पर्यत्नबार्टी समतामलूक समाज स्र्थीापना सम्भ	 हु�छ । 

ङ) पारददिश�ता, मानव
य नैदितकता र धादिम�कताः सामवूिहक विजम्मे	ारीमा रहने माविनसल ेपार�श� 
जी	न र व्य	हार पर्�श�न गन ु�प��छ । पार�विश�ताल ेमान	ीय नैवितकता उच्च राख्�छ र मान	ीय 
नैवितकतामा आ0ाविरत 0ाविम�कताल ेराष्र््टीरलाई उचाल्�छ । 

मलूभतू उद्दशे्य�रू

सघंीय लोकतावि�तर्क गणत�तर्ात्मक राज्य व्य	स्र्थीा, 0म�विनरपेक्षतासविहतको पणू� 0ाविम�क 
स्	त�तर्ता, समा	ेशीकरण, बहुल	ा�, वि	वि0को शासन, पूजँी	ा�ी अर्थी�व्य	स्र्थीा तर्थीा समतामलूक 
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नेपाली समाजको विनमा�ण गन�, उच्च आ�श�यकु्त तर्थीा मौविलक शरे्ष्ठतायकु्त लोककल्याणकारी 
पर्यत्नद्वारा स�ु�र, शा�त र सम8ृ राष्र््टीर विनमा�ण गन�का लाविग जनजागरण पार्टी� नेपालल े
विनम्नानसुार आफ्ना उद्देश्यहरू तोकेको छः 

१. शावि�त र पर्गवितशील �यायमा आ0ाविरत काननुी राज्यको स्र्थीापना र सशुासनको सवुिनविश्चतता 
गन( । 

२. राविष्र््टीरयता, सघंीय लोकतवि�तर्क गणत�तर्, शावि�त, �याय, 0म�विनरपेक्षता, 0ाविम�कता, 
पार�विश�ता, क्षमा र विमलापको विस8ा�तअनसुार साँचो परे्म र व्य	हारबार्टी लोककल्याणकारी समाज 
र सम�ुनत राष्र्टी «वि	कासमा योग�ान पयुा�उने । 

३. नागविरकका मौविलक हक–अवि0कार सवुिनविश्चत ग�B सबै 0म�, ससं्कृवित, जातजावित, भाषाभाषी, 
पेशा, विलङ्ग र के्षतर्का बाविस��ालाई समतामलूक विस8ा�तका आ0ारमा समान अ	सर पर्�ान गरी 
राष्र््टीरविनमा�णमा एकजरु्टी हुन अविभपरे्विरत गन( । 

४.  राविष्र््टीरय विहतमा अवि	विछ�न खडा रहेर विनर�तर सकारात्मक पविर	त�नको बार्टीोमा लविम्कँ�ै 
आविर्थी�क उ�नवित तर्थीा भौवितक प	ूा�0ारको विनमा�ण गरी वि	श्	कै सम8ृ राष्र््टीर नेपालको स्र्थीापना गन( ।

५. 0म�विनरपेक्ष राज्यको सबलीकरणमार्फ� त 0ाविम�क–सांस्कृवितक हक ए	ं मान	 अवि0कारको 
सवुिनविश्चतता ग�B पणू� 0ाविम�क स्	त�तर्ताको अभ्यासमा आ0ाविरत रही अध्यावित्मक र भौवितक ज्ञान र 
सजृनालाई समस्त नागविरकहरूको हकविहत र उ�नवितमा  स�पुययोग गन( । 

६. राविष्र््टीरय स्	ावि0नता, अखण्डता र सरुक्षा कायम राख्न अर्टील र अपराविजत रविहरहने । 
अ�तरा�विष्र््टीरय तर्थीा विद्व�ेशीय स�0ी–सम्झौताहरूको पनुरा	लोकन ग�B गमुेका समस्त भभूागहरू 
�ेशमा विर्फता� ल्याउने । सारै्थी सबै विछमेकी राष्र््टीरहरूबीच समान व्य	हार, सद्भा	पणू� सम�रूीको 
सम्ब�0 कायम राख्ने र 	ै�ेविशक सम्ब�0लाई स�ै	 आपसी विहतका लाविग उपयोग गन( । 

७. 	ाता	रणीय स�तलुन कायम राख्�ै स्र्थीानीय–राविष्र््टीरय सर्ोत, सा0न र जनशविक्तको उच्चतम 
पर्ययोग तर्थीा पविरचालन ग�B राष्र््टीर विनमा�णमा समस्त य	ुा, मविहला तर्थीा सम्पणू� पक्षहरूको योग्यता र
�क्षताको उपयोग गन( । 

८. लोकतावि�तर्क प8वितमा आ0ाविरत उत्कृष्र्टी राजनीवितक ससं्कार र सभ्यताको वि	कास ग�B 
वि	श्	कै नमनूायोग्य मलुकुको स्र्थीापना गन( । 

९. लोकतावि�तर्क प8वित अंगीकार गन( सबै राजनैवितक �लपर्वित समान सद्भा	, पारस्पविरक 
सहयोगको राजनीवितक ससं्कार र सभ्यता वि	कास गन( । 

१०. स्र्थीानीय–राविष्र््टीरय सर्ोत, सा0न र जनशविक्तको उच्चतम पर्ययोग तर्थीा पविरचालन ग�B 
रूपा�तरणकारी ढङ्गल ेराष्र््टीर विनमा�णमा विनर�तर लाविगरहने, जसका लाविग �ेश वि	कासमा अवित 
महत्त्	 राख्ने यी के्षतर्हरूको भौवितक प	ूा�0ार वि	कासमा मखु्य पर्ार्थीविमकता तोक्�ै नेपाल �ेशलाई 
स�ु�र शा�त र सम8ृ मलुकु बनाउने, जस्तैः क. मान	 ससंा0न वि	कास (आवित्मक, शारीविरक, 
बौवि8क र सामाविजक पक्षहरू), ख. कृविष–सहकारी, 	न तर्थीा जडीबरु्टीी, ग. पय�र्टीन व्य	साय, घ. 
जलसर्ोत तर्थीा उजा�, ङ. यातायात (सडक, जल, तार, रेल र ह	ाई), च. सचूना पर्वि	वि0, छ. 
वि	ज्ञान पर्वि	वि0, आवि� । 

दिनद8शक दिसद्धा(त�रू

गाढा नीलो रङ्गको आयताकार पषृ्ठभवूिममा गोलाकार षट्कोणी सात	र्टीा
तारा अंविकत झण्डा र सोही झण्डामा जविडत ताराहरूलाई 	Tृाकारविभतर्
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राखी गोलाकारमा नाम खलुाइएको एउर्टीा पर्तीकविच�ह (लोगो) हुनेछ । पषृ्ठभवूिमको गाढा नीलो 
रङ्ग शावि�तको पर्तीक हो । “शावि�त” यस पार्टी�को मलू म�तर् रहनेछ, जनु पार्टी�को अविभ	ा�न 
सम्बो0न “शालोम” मा समा	ेश छ । यस पार्टी�ल ेकुनै विकविसमको विहसंात्मक, वि	ध्	ंशक र अराजक 
व्य	हार क�ाविप अ	लम्बन गन( छैन । यस पार्टी�मा आब8 हरेक व्यविक्तहरू पविर	ार, सम�ुाय, �ेश र 
विसङ्गो वि	श्	मा शावि�त कायम राख्न स0ैं पर्यत्नशील रविहरहनेछन ्। त्यसैगरी सात पर्�ेशको रूपमा
समा	ेस विसङ्गो �ेशको पर्तीकात्मक पर्वितविनवि0त्	 यी सात ताराहरूल ेगन(छन,् त्यसबाहेक विनम्न 
शब्�ा	लीमा 	ण�न गविरएको पार्टी�को विन�(शक विस8ा�तहरूलाई पविन यी ताराहरूल ेजनाउनेछनः् 

१. रादि/र््टीरयताः राजनीवितमा व्यविक्त 	ा �लभ��ा राष्र््टीरलाई नै स�ै	 उच्च पर्ार्थीविमकतामा 
राविखनपु��छ । स्	त�तर्, स्	ा0ीन ए	ं सा	�भौम राष्र््टीरको अविस्तत्	 त्यहाँका सम्पणू� जनतामा 
राविष्र््टीरयतापर्वितको अकू्षण भा	नाल ेमातरै् कायम राख्�छ । राविष्र््टीरयता भनेको विछमकेी �ेशहरूका 
वि	रु8 उविभइन ुहोइन, बरु आफ्नै �ेशको मार्टीो, यहाँका मा�छेहरू र यहाँ वि	कविसत भएको 
मा�यतापर्वितको लगा	 हो, परे्म हो । नेपाली नामल ेविचविनने मार्टीो, मा�छे र मा�यतालाई अरू्टीर्टी परे्म 
गन ु� राविष्र््टीरयता हो । राष्र््टीरपरे्म नागविरकको मलू कत�व्य हो । यस पार्टी�ल ेगन( अहम ्विनण�य र 
काम–कारबाहीमा स0ैं राविष्र््टीरय स्	ार्थी�लाई उच्च सम्मान ए	ं पर्ार्थीविमकता वि�नेछ । 

२. संघ
य लोकतादि(तर्क गणत(तर्ः साँचो र व्या	हाविरक लोकत�तर् पर्ाविप्तका लाविग नेपाली 
जनताल े�ेशमा पर्टीकपर्टीक आ��ोलन लडेका छन ्। वितनै आ��ोलनको पविछल्लो पविरणामस्	रूप 
शवि�औ�ंेविखको शाही वि	रासतको राजत�तर् परास्त भयो र पविछल्लो सवंि	0ानद्वारा मलुकुलाई सघंीय 
गणतावि�तर्क लोकत�तर्का रूपमा स्र्थीाविपत गरेको छ, जसलाई जनजागरण पार्टी� नेपालल ेस्	ीकार 
गरेको छ । राज्य सञ्चालनका लाविग नागविरक आर्फैं ल ेसा	�भौम शविक्तका रूपमा आर्फैं माविर्थी शासन 
गन( राजनीवितक व्य	स्र्थीालाई लोकत�तर् भविन�छ । आ0वुिनक राजनीवितक व्य	स्र्थीामा स	�तर् 
स्	ीकृत शासकीय पर्णाली लोकत�तर् नै हो । स्	त�तर्रूपमा विन	ा�विचत पर्वितविनवि0हरू सविम्मविलत 
ससं�ीय व्य	स्र्थीाविपकाबार्टी आ	श्यक काननू विनमा�ण गन(, सोही काननूको पालना ग�B नागविरकबारै्टी 
पर्त्यक्ष विन	ा�विचत सरकारल ेजनउTर�ायी काय�पाविलकाको भवूिमका विन	ा�ह गन( र काननूको 
स्	त�तर् व्याख्या र मया�वि�त काननूी राज्यको पर्त्याभवूितका लाविग माग�विन�(श ग�B सबैका लाविग 
�यायपणू� समाज स्र्थीापना गन� भवूिमका विन	ा�ह गन( �यायपाविलका लोकत�तर्मा अविन	ाय� अङ्ग हु�छन ्
। राज्यका यी तीन	रै्टी अङ्गबीचको स�तलुनसविहतको काननूी राज्य नै उत्कृष्ठ लोकतावि�तर्क 
राज्य व्य	स्र्थीा हुनेछ भ�ने वि	श्	ाससार्थी सघंीय सरंचनाअनरुूपको लोकतावि�तर्क व्य	स्र्थीा स्र्थीाविपत 
गनु� यस पार्टी�को असशंो0नीय सै8ावि�तक माग��श�न हुनेछ । 

३. स्वत(तर्ताः नागविरक स्	त�तर्ता सहकाविरता, सहकाय� र समवृि8का लाविग अवित आ	श्यक 
प	ू�शत� हो । एउर्टीा 	यस्क, चेतनशील तर्थीा विजम्मे	ार माविनसका रूपमा उसको स्	वि		ेकल ेउविचत 
ठानेको आस्र्थीा, मा�यता र कत�व्यअनसुार अभ्यास गन� पाउन ुनै सार्थी�क जी	न विजउने स्	त�तर्ता 
हो । यो स्	त�तर्ताल ेमातरै् कुनै पविन व्यविक्तल ेआरू्फ अरूहरूपर्वित ज	ार्फ�ेही महससु ग��छ र 
समाजमा सद्भा	, परे्म र परोपकार स्र्थीाविपत हुन सक्छ । मान	 अवि0कारको वि	श्	व्यापी 
घोषणापतर्-१९४८ तर्थीा मान	विहतमा समविप�त असखं्य अ�तरा�विष्र््टीरय अविभसवि�0 तर्थीा 
काननूहरूद्वारा व्य	विस्र्थीत र पविरभाविषत अवि0कारहरूको विबनावि	भे� समानरूपमा उपभोग गन� सबैल े
पाउनपु��छ । सवंि	0ान र काननूमा उल्लवेिखत मौविलक हक–आवि0कारको विनबा�0 उपभोग गन�मा 
कोही पविन कुनै बाहानामा 	विञ्चत हुनहुु�ँनै । मान	 अवि0कारसम्ब�0ी सम्पणू� हकहरूको 
सवुिनविश्चतताल ेनागविरकको स्	त�तर्ताको रक्षा ग��छ । यसरी अर्थी�पणू� जी	न विजउने स्	त�तर्ताको
पर्त्याभवूितबार्टी मलुकुलाई �यायपणू� समवृि8तर्फ�  डोया�उन सम्भ	 हु�छ । त्यसकारण यो पार्टी� मान	 
अवि0कारसम्ब�0ी अ�तरराविष्र््टीरय अविभसवि�0हरू तर्थीा नागविरकका मौविलक अवि0कारको पर्त्याभवूित र
सरुक्षा गन�मा स�ा लाविगरहनेछ । 
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४. (यायः मान	 समाजमा कुनै पर्कारको भे�भा�, छु	ाछूत तर्थीा असमान अविस्तत्	 रविहरहेसम्म 
समाजमा, �ेशमा र विसङ्गो वि	श्	मा नै �याय स्र्थीाविपत हुन सक्�नै । त्यसकारण यो पार्टी�ल ेमान	बीच
समता, विनःस्पक्षता र वि	वि0को शासनलाई स	ो�च्च पर्ार्थीविमकतामा राख्�ै �याय स्र्थीाविपत गविरराख्न 
काम गन(छ । 

५. धादिम�कताः साँचो 0ाविम�कताल ेराष्र््टीरको सम्मान बढाउँछ । 0ाविम�कताल ेव्यविक्तलाई नैवितक 
आचरणमा बविलयोगरी उभ्याउँछ । 0म�ल ेमान	 जी	नलाई सत्य	ा�ी, परोपकारी र 
लोककल्याणकारी बनेर विजउने वि	श्	ासको आ0ार तयार ग��छ । त्यसर्थी� यो पार्टी� सम्पणू� नागविरकले
आरू्फल ेइच्छाएको कुनै पविन 0म� मा�ने, अ	लम्बन तर्थीा अभ्यास गन( पणू� 0ाविम�क स्	त�तर्ताको 
पक्षमा स�ा �ढृ रहनेछ । 

६. पारददिश�ताः पार�श� व्य	हारल ेमाविनसलाई भर्ष्र्टी आचरणबार्टी मकु्त राख्�छ । राज्य 
सञ्चालनका स	ालमा पार�विश�ताको अभा	ल ेसमगर् मलुकुलाई अ�यौलतर्फ�  0केल्छ । त्यसर्थी�, यो
पार्टी� सबैपर्कारका जनसरोकार तर्थीा राविष्र््टीरय (आविर्थी�क–सामाविजक) स	ालविसत जोविडने हरेक 
महत्त्	पणू� विनण�य तर्थीा विक्रयाकलापहरूमा स0ैं पार�श� रहनेछ । 

७. कल्याणकार
 पँूज
वादः आजको वि	श्	मा भौवितक तर्थीा सामाविजक रूपमा अवितवि	कविसत बनेका 
�ेशहरूले पूजँी	ा�ी अर्थी�व्य	स्र्थीा लाग ूगरेरै आविर्थी�क वि	कासको र्फड्को मारेका हुन ्। आरू्फलाई 
समाज	ा�ी भ��ै गरेका �ेशहरूले पविन अ�ततः पूजँी	ा�ी अर्थी�व्य	स्र्थीा अ	लम्बन गरेरै वि	कासको 
गवित पविहल्याएका हुन ्। यही अर्थी�व्य	स्र्थीा अनसुरण गरेपविछ वि	गत पचास 	ष�मा वि	श्	का �ईु 
अब�भ��ा बढी माविनसहरू गरीबीको रेखामाविर्थी उविठसकेका छन ् । त्यसकारण, �यायपणू� वि	तरणमा 
आ0ाविरत समतामलूक समाज विनमा�ण गन� लोककल्याणलाई पर्र्थीविमकता वि�ने पूजँी	ा�ी 
अर्थी�राजनीवित आजको अपविरहाय� आ	श्यकता माविनएको छ । मान	 वि	कासको सम8ृ र समतामलूक
व्य	स्र्थीाका लाविग पूजँी	ा� अ	लम्बन ग�B लोककल्याणकारी समाज स्र्थीापनाको लक्ष्यमा अबको 
राजनीवितल ेबार्टीो समात्नपुछ� । नेपाली राजनीवितक बजारमा अना	श्यकरूपमा गाली गविरएको 
पूजँी	ा�को सकारात्मक पक्षको भरपरू उपयोग हुन सकेमातरै् मलुकुलाई स	ा�ङ्गीण वि	कासतर्फ�  
डोया�उन सविक�छ । सो लक्ष्य पर्ाप्त गन� उ�ार	ा�ी वि	वि0	ा�लाई हामर्ो पार्टी�ल े	ैकविल्पक उपायको 
रूपमा अ	लम्बन गरेको छ, जसमा खलु्ला अर्थी�त�तर्मा आ0ाविरत कल्याणकारी पर्यत्नल ेवि	विशष्र्टी 
स्र्थीान विलनेछ । राज्यल ेनागविरकको आविर्थी�क र सामाविजक पर्गवितमा पणू� विजम्मे	ारी विलई जनतालाई 
व्यापार, व्य	साय गन� सहजकता�को भवूिमका विन	ा�ह ग�B नागविरकको व्यविक्तगत सम्पविTको अवि0कार 
सवुिनविश्चत गविरवि��ँा लोकत�तर्, मान	 अवि0कार, स्	त�तर्ता, बहुल	ा�, वि	वि0को शासन, खलु्ला 
बजार–अर्थी�नीवितजस्ता स	ालहरूमा राज्यको कम विनय�तर्ण रहने विस8ा�तल ेमहत्त्	 पाउनेछन ्। 
शर्मको बाँडर्फाडँ, माग र आपवूित�, आपसी समझ�ारीमा हुने लने�ेन, छनोर्टी र पर्वितस्प0ा�मा 
आ0ाविरत अनसु�0ान, उत्पा�न, खलु्ला बजारीकरण, उद्यमशीलता ए	ं अर्थीो�पाज�नमा नागविरकको 
स्	त�तर् लगानी रह�छ भने राज्यल ेविनयामक विनकायका रूपमा सहजकता�को आ	श्यक भवूिमका 
मातरै् खेल्नपुछ� । यसमा नागविरकका आ0ारभतू आ	श्यकताहरू, जस्तैः विशक्षा, स्	ास्थ्य, आ	ास,
रोजगारी तर्थीा सामाविजक सरुक्षालगायत �ावियत्	 राज्यल ेविल�छ र नागविरकल ेस्	त�तर्रूपमा 
आयआज�न गरी राज्यलाई कर वितन( व्य	स्र्थीा कायम रहनेछ । 

इमानदार तथा सशक्त जनशदिक्त पदिरचालनमा प्रदितबद्धता

पार्टी�मा आब8 सबै सविक्रय स�स्यहरू, प�ावि0कारीहरू र पार्टी�को पर्वितविनवि0त्	 ग�B राज्य 	ा अ�य 
के्षतर्मा स	ेा गन� पठाइएका सबै व्यविक्तहरूलाई यसका आ0ारभतू मलू्यमा�यता तर्थीा विस8ा�तहरूको 
पणू� पविरपालन गन�मा सचेत र �ढृ ब�न विन�(विशत गविरनेछ । पार्टी�मा आब8 व्यविक्तहरूल ेतोविकएका 
विजम्मे	ारीहरूमा रही काम ग�ा� विनम्न बँु �ुाहरूमा अर्टील रही स	ेा गन ु� सबैको मखु्य कत�व्य रहनेछः 
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१. पार्टी
�मा मदि�ला र यवुा�रूको स�भादिगता सदुिनदिश्चत गन8ः यसका पार्टी�का कामहरूको 
पर्भा	काविरता बविलयो बनाउने उद्देश्यल ेपार्टी� सगंठनमा मविहला र य	ुाको पया�प्त सहभाविगता 
जरु्टीाइनेछ । त्यसैले के��र्ीय नेततृ्	�वेिख स्र्थीानीय तहसम्मका सबै काय�सविमवितहरूमा सकेसम्म 
मविहला–परुुष बराबरी र त्यसमा ४० पर्वितशत य	ुा सहभाविगता अविन	ाय�रूपमा सवुिनविश्चत गविरनेछ । 

२. सदिक्रय सदस्य�रूको पदिरचालन गदा�  ध्यान दिदइने कुरा�रूः कुनै पविन स्र्थीानीय तहमा 
सगंविठत हुने सबै सविक्रय स�स्यहरूल ेतोविकएका कुनैपविन काय�हरू ग�ा� विनर�तरजसो पार्टी�को 
विस8ा�त, मलू्यमा�यता तर्थीा राविष्र््टीरयतालाई स	ो�पविर महत्त्	 वि�एर लोककल्याणकारी काय�मा 
लाविगरहेछन ्। 

३. पार्टी
� आचारसंदि�ता कडाइसाथ लागू गदिरनेः पार्टी�लाई राविष्र््टीरय मलू0ारको राजनीवितक 
�लको रूपमा स्र्थीाविपत गन� सगंठनको कामलाई चरणब8, विशष्र्टी र अनशुाविसतढङ्गले अविघ 
बढाउनका लाविग स्पष्र्टी रणनीवितक विन�(विशकाको रूपमा आ�तविरक पार्टी� आचारसवंिहता लाग ूगविरनेछ 
। सो आचारसवंिहता पालन गनु� पर्त्येक पार्टी� स�स्यको कत�व्य हुनेछ र सगंठन पविरचालनका लाविग 
के��र्ीय नेततृ्	 तह�ेविख गाउँ काय�सविमवितका प�ावि0कारी, स�स्य तर्थीा सम्पणू� सविक्रय 
स�स्यहरूल ेविनवि	�कल्प पालन गरे नगरेको अनगुमन तर्थीा मलू्याड्ढनका आ0ारमा सम्बवि�0त 
व्यविक्तलाई पार्टी� 	ा राज्यमा र्थीप विजम्मे	ारी वि�न विसर्फाविरस गन( व्य	स्र्थीा कडाइका सार्थी लाग ूगविरनेछ
। 

४. आदिथ�क दिमतव्यदियता र पारदश
�ता कायम राख्नेः पार्टी�मा आब8 सबै सविक्रय स�स्यहरूल े
आफ्नो र विनकर्टी पाविर	ारका स�स्यहरू (पवित 	ा पत्नी, अवि		ाविहत छोरा 	ा छोरी, सयंकु्त पविर	ारमा
रहेका �ाजभुाइ 	ा वि��ी–बविहनीहरूसमेत) को खच�मा विमतव्यवियता अपनाउनपुन( छ । हरेक 
स�स्यल ेआफ्नो आम्�ानी र खच�को 	ाविष�क पर्वित	े�न पार्टी�को सम्बवि�0त के्षतर्को काय�सविमवितसमक्ष
पेश गरेरमातरै् सविक्रय स�स्यता न	ीकरण गराइनेछ । हरेक स�स्यल ेपार्टी� 	ा राज्यको कुनै पविन 
विजम्मे	ार प�मा रही स	ेा गन�का लाविग पार्टी�को पर्वितविनवि0त्	 गन� जानअुविघ 	ा सो विजम्म	ेारीबार्टी 
मकु्त भएको एक मविहनाविभतर् आफ्नो सम्पविTको यर्थीार्थी� वि		रण सम्बवि�0त तहको काय�सविमवितसमक्ष 
पेश गनु�पन( छ । त्यसैगरी पार्टी�को सांगठविनक पार�विश�ता पर्ार्थीविमकतासार्थी कायम राख्�ै कम्तीमा 
	ाविष�करूपमा पार्टी�का सबै गवितवि	वि0हरूको सा	�जविनक लखेा (Public Audit) सविहतको पर्गवित
पर्वित	े�न पर्काशन गविरनेछ । 

५. व्यदिक्तगत सम्पदिF दिववरण बझुाउनपुन8ः पार्टी�का पर्त्येक तहका नेता 	ा काय�कता�हरूको 
आफ्नै पेसा, उद्यम, व्यापार व्य	साय, पैतकृ सम्पवित, कम्पनी सयेरलगायत आयआज�नको कुनै �ीगो
र 	ै0ाविनक आयसर्ोत हुनपुन( कुरामा जोड वि�इनेछ । पैसाको लोभ 	ा चाँडै 0नी ब�ने 
महत्त्	ाकांक्षाबार्टी पेर्विरत भई अनैवितक तविरकाल ेसम्पवित कमाउन गलत सम्ब�0हरू स्र्थीापना गरी 
�लाली, ठगी, च��ाअसलुी 	ा काला व्यापार गन( व्यविक्तलाई पार्टी�मा तत्काल कारबाही र 
पर्वितबवि�0त गविरनेछ । त्यसर्थी� पार्टी�को तीन	रै्टी तहका काय�सविमवितमा आब8 स�स्य 	ा 
प�ावि0कारीहरू र तTत ्काय�सविमवितबार्टी विसर्फाविरस भई लाभको प�मा रही स	ेा गन( पर्त्येक 
व्यविक्तल े	ाविष�करूपमा आ–आफ्नो तहको काय�सविमवितसमक्ष तोविकएको ढाँचामा सम्पविT वि		रण र्फारम
भरी बझुाउनपुन( छ । 

६. अवादिHIत लाभ दिलन प्रदितब(ध लगाइनेः वि	वि0सम्मत त	रल ेतोविकएको तलब–भTा, 
	ै0ाविनक ठहन( व्यापार 	ा उद्योग–व्य	साय तर्थीा 	स्त ुर स	ेाको वि	विनयोजनका लाविग तोविकएको 
माप�ण्डभ��ा बाविहर गई गविरने जनुसकैु आविर्थी�क लाभलाई अ	ाविञ्छत ठहर गविरनेछ । कुनैपविन 
	ै0ाविनक स	ेामा बहाल रहेका पार्टी� पर्वितविनवि0ल ेसरकारी तर्थीा लाभको प� 0ारण गरेबापत 
तोविकएकोभ��ा बढी आविर्थी�क लाभ विलने काय�लाई ‘भर्ष्र्टीाचार’ ठहया�इनेछ । त्यसर्थी� कुनैपविन पार्टी� 
पर्वितविन0ी, नेता 	ा काय�कता�ल ेव्यविक्तगतरूपमा जनुसकैु व्यविक्त 	ा ससं्र्थीाबार्टी वि�इएको नजराना, 
कविमसन 	ा उपहार गर्हण गन� पाइनेछैन । 

जनजागरण पार्टी� नेपालको घोषणा पतर् 7



७. अयोग्य घोषणा वा प्रदितब(ध गदिरनेः आविर्थी�क अपचलन, अनैवितक आचरण, भर्ष्र्टीाचार तर्थीा 
मान	ीयता वि	रु8को जघ�य अपरा0मा अ�ालतबार्टी �ोषी ठहर गविरएको व्यविक्त पार्टी�को कुनै पविन 
विजम्मे	ारीमा रही काम गन� स�ै	 अयोग्य रहनेछ । पार्टी�ल ेअङ्गीकार गरेका मलू्यमा�यतावि	परीत 
काय� गन( पार्टी�को जनुसकैु तहका बहाल	ाला नेता, काय�कता� 	ा सविक्रय स�स्यलाई उविचत 
सनु	ुाइको मौकापविछ सम्बवि�0त तहको अनशुासन सविमवितल े�ोषी ठहर गरी विसर्फाविरस गरेबमोविजम 
कारबाही हुनेछ । अनैवितक सम्झौता गरी आविर्थी�क अपचलन 	ा भर्ष्र्टीाचार गन( तर्थीा जघ�य अपरा0 
गन( व्यविक्तलाई भवि	ष्यमा पनुब�हालीको सम्भा	ना नरहनेगरी तत्काल पार्टी�बार्टी बखा�स्त गविरनेछ । 

८. सामदूि�क नेततृ्व पद्धदित स्थादिपत गदिरनेः अविहलसेम्म नेपाली राजनीवितमा �वेिखएको वि	चलन, 
रू्फर्टी, हैकम	ा� र अराजकता समाप्त गन�का लाविग राज्यको पर्शासकीय प8वितका आ0ारमा तीन	रै्टी
तहमा “सामवूिहक नेततृ्	 प8वित” स्र्थीाविपत गनु�प��छ, जसमा पार्टी� (सगंठन), राष्र््टीर (जमीन, जनता 
र जनमत) र परराष्र््टीर (विछमेकी मलुकुहरू) सम्ब�0मा तीन	रै्टी तहको विशष�नेततृ्	ल ेएकल विनण�य 
गन� पाउने वि	शेषावि0कारको अ�त्य गन� कम्तीमा पविन एउर्टीा सानो वि	शेषावि0कार सविमवित गठन गरी 
�ावियत्	 सवुिम्पइनेछ । यस्तो वि	शेषावि0कार सविमवितल ेउपरोक्त सम्ब�0मा गरेका �रूगामी विनण�यहरू 
स्र्थीायी सविमवितबार्टी पाविरत गराउने र त्यो वि	षयलाई पविन के��र्ीय काय�सविमवितबार्टी अनमुो�न 
गराउनपुन( व्य	स्र्थीा स्र्थीाविपत गरेर पार्टी�मा सामवूिहक नेततृ्	 प8वित स्र्थीाविपत गविरनेछ । 

९. सामदूि�क दिनण�य पद्धदित र त्यसको आदिधकादिरकता पदुि/र्टी गन8ः सबै तहका पार्टी� सविच	ालयले
आ	श्यकताअनसुार, वि	शेष पविरविस्र्थीवित 	ा अपझ�र्टी गन( विनण�यहरू अनमुो�नका लाविग तोविकएको 
स्र्थीायी सविमवितमा पठाउनेछन ्। स्र्थीायी सविमवितको विनण�य के��र्ीय काय�सविमवितको स	�सम्मत 	ा 
बहुमतल ेपाविरत हुनेछ । के��र्ीय काय�सविमवितको विनयविमत बैठकल ेउक्त विनण�य पाविरत गरी तल्लो 
तहका पार्टी� सविच	ालयहरूमा पविरपतर् गरी लाग ूगराइनेछ । सामा�य अ	स्र्थीामा भने सबै तहका 
सविच	ालयहरूल ेपार्टी�को वि	0ानबमोविजम काय� सम्प�न गन� कुनै रोकतोक हुनेछैन । 

१०. एक व्यदिक्त–एक पद पद्धदित लागू गदिरनेः पार्टी� र राज्यसTालाई वि	वि0सम्मत ्र 
स�तवुिलतरूपमा उपभोग गन�का सारै्थी कुनै पविन व्यविक्तलाई असीविमत अवि0कारबार्टी 	विञ्चत गन�का 
लाविग एक व्यविक्त–एक प�को व्य	स्र्थीा कडाइका सार्थी लाग ूगविरनेछ । यसमा पार्टी�को कुनै तहको 
काय�कारी अध्यक्षल ेसोही तहको राज्यसTामा पविन काय�कारी पर्मखु भई स	ेा गन ु�पन( अ	स्र्थीामा 
आरू्फ काय�रत विजम्मे	ारीका लाविग काय�बाहक तोविकजानपुन( व्य	स्र्थीा लाग ूहुनेछ, तर पार्टी�अ�तरगत 
वि	भागीय विजम्मे	ारी बहन गन�मा भने यो सीमा लाग ूहुनेछैन । 

११. सेवाअवदिधको स
मा तथा उमेरको �द तोक्नेः बाँचञु्जेलसम्मै �लको नेता बनेर नेततृ्	मा 
रविहरहने प�लोलपु आसविक्त अ�त्य गन� पार्टी�मा एकै प�मा रही स	ेा गन� पाउने विनविश्चत समया	वि0 
तोविकनेछ, जसमा के��र् र पर्�ेश तहका अध्यक्षहरूको काय�कालको हकमा कुनै एक व्यविक्तल े
लगातार �ईु पर्टीकसम्म मातरै् अध्यक्ष प�मा रही स	ेागन� पाउने व्य	स्र्थीा लाग ूगविरनेछ । अध्यक्ष 
प�मा �ईु पर्टीकभ��ा बढी उम्मे�	ारी वि�न 	ा विन	ा�विचत हुन नपाउने 	ा ७० 	ष� उमेरपविछ पार्टी�को 
के��र्ीय काय�कारी नेततृ्	 (प�ावि0कारी) बार्टी अविन	ाय� अ	काश विलई अविभभा	कीय तर्थीा पार्टी�ल े
तोकेको विजम्मे	ारी विन	ा�ह गन ु�पन( व्य	स्र्थीा कडाइका सार्थी लाग ूग�B नयाँ पसु्ताको नेततृ्	 वि	कास र 
हस्ता�तरणलाई सहज गविरनेछ । त्यसैगरी पार्टी�को कुनै पविन प�ावि0कारील े�ेशको राष्र््टीरपवित 
लगातार 	ा परूा स	ेाअ	वि0 बढीमा �ईुपर्टीक, पर्0ानम�तर्ी बढीमा तीनपर्टीक र म�तर्ी बढीमा 
चारपर्टीक मातरै् हुन पाउने व्य	स्र्थीा लाग ूगविरनेछ । 

१२. दिनस्पक्ष एवं तठस्थ अभ्यासमादिथ जोडः मलुकुको वि	वि	0तालाई सम्बो0न गन( “विनरपेक्ष" 
सांगठविनक स्	रूप विनमा�ण गन�मा पार्टी�पवंिTलाई पर्वितब8 तलु्याइनेछ । पार्टी�को मलू्यमा�यता, 
विस8ा�त तर्थीा रणनीवितक काय�क्रमहरूको पर्चारपर्सार र विमविडया पर्ब8न� ग�B सबै जातजावित, 
भाषा, 0म�, ससं्कृवित र के्षतर्ीयतालाई समा	ेशी तलु्याइनेछ । अर्थीा�त,् पार्टी�का कुनै पविन गवितवि	वि0 
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	ा रणनीवितक विनण�यहरू सा	�जविनक ग�ा� एकल 0म�, सम्पर्�ाय 	ा ससं्कृवितको मातरै् विहत हुनेगरी 
काय� नगन( र सोको पर्चारपर्सार ग�ा� पविन पार्टी� लाइनलाई पर्ष्र्टीतः समा	ेशी तलु्याइनेछ । 

१३. पार्टी
�पंदिक्तले एउरै्टी स(देश दिदनेः पार्टी�को मलू्यमा�यता, विन�(शक विस8ा�त 	ा वि	0ान र 
आचारसवंिहताअनकूुल गविरएको 	ा वि	0ानसम्मत हुनेगरी सम्बवि�0त काय�सविमवितको बहुमतल ेपाविरत 
गरेको आवि0काविरक लाइन 	ा विनण�य सबै काय�कता�ल ेपविरपालना गन(छन ्। सा	�जविनक अविभव्यविक्त 
वि��ँा हरेकल ेपार्टी�को आवि0काविरक लाइनमा रहेर बोल्नेछन,् तर कसैल ेपविन आरू्फअनकूुल हुनेगरी र
सम�ुायमा भर्म सजृना हुनेगरी 0ारणा राख्न पाइनेछैन । पर्त्येक प�ावि0कारी र काय�कता�ल े�ेश–
वि	�ेश सबै ठाउँमा एउरै्टी स��ेश वि�नेछन ्। पार्टी� एकीकरणको समयमा 	ा अ�य अ	सरहरूमा 
अनसुचूीमा परेका वि	विभ�न वि	षयहरूलाई अ�तरपार्टी� लोकत�तर् मजबतु बनाउने उद्देश्यमा पर्वितब8 
हु�ँै सबै तहमा बहस चलाउने र आफ्ना र्फरक मतहरू सौहा�र्प	ू�क राख्न 	ा बचाउ गन� पाइनेछ । 

१४. इमानदार रा/र््टीरवाद
 नागदिरक�रूको संगदिठत सेवा अदिभयान सजृना गन8ः अविहलसेम्म 
कुनै पविन राजनीवितक �लमा आब8 भएर 	ा नभएर मलुकुको विहतमा योग�ान वि�एका, �ेशको भया	ह
�विमत अ	स्र्थीा �ेखेर पविन आफ्नो नागविरक कत�व्यमा खडा हुन नसकेका 	ा 	विञ्चत गविरएका, 
�ेशपरे्म 	ा नागविरक �ावियत्	 बहन ग�ा� वि	भे� र अ�याय भोग्नपुरेका, सारै्थी हालसम्म पर्योग 
भइसकेका परुाना राजनीवितक �ल र वितनको नेततृ्	 गन( �श�नहीन स्	ार्थी�लम्पर्टी माविनसहरूसगँ 
रह�ँासम्म �ेशको स	ा]गीण पविर	त�न गन� सम्भ	 छैन भनी बझुेका सत्य बोल्न र विनःस्	ार्थी� स	ेा गन� 
रुचाउने सबै कम�ठ नेपाली नागविरकहरूसगँ सहकाय� र एकता गन� हामी स�ै	 तत्पर रहनेछौ ं। 

भर्/र्टीाचार दिनराकरण गन8 प्रदितबद्धता

�शकौ�ंेविख अविहलसेम्मै राविष्र््टीरय राजनीवितमा �ेविखएको वि	चलन, अराजकता, विहसंा, विनर�तरको 
असर्फलता, नैराश्यता र गवितहीन, अ�यौलपणू�, �श�नहीन तर्थीा अ	सर	ा�ी नेततृ्	शैलीबार्टी �ेशलाई
मकु्त राख्नुपन( पर्ार्थीविमकतापर्वित जनजागरण पार्टी� नेपाल सचेत र गम्भीर छ । राजनीवितक 
व्य	हारलाई वि	ध्	ंशकारी ए	ं वि	भे�कारी पर्	वृिTलाई तत्काल विनरुत्साविहत ग�B सही अर्थी�मा भौवितक, 
बौवि8क, सामाविजक, �यावियक, 	ैज्ञाविनकसारै्थी अध्यावित्मक विच�तनलाई पर्ार्थीविमकता वि�ने एउर्टीा 
असल, चविरतर्	ान, उच्च नैवितकता, अनशुाविसत जी	नशैली पर्�श�न गन( स	ेकीय चविरतर्को 
नेततृ्	पवंिक्त विनमा�ण गन( अविभयानमा हामी लाविगरहनकुो वि	कल्प �ेविख�न । त्यसकारण मलुकुका 
विनविम्त विनःस्	ार्थी� स	ेा, बविल�ानी योग�ान वि�न तत्पर, �ेश र नागविरक विहतको विनविम्त स�ा पर्वितब8 
रहने राजनीवितकम� तर्थीा स	ेकहरूको खाँचो परूा गन�का लाविग हामी विनम्न स	ालहरूमा इमान�ार 
योग�ान वि�न पर्वितब8 छौ:ं 

१. सम्पदिF Iानदिबन र अवैध कमाइ गन8�रूमादिथ कारबा�
 गदिरनेः वि	.स.ं २०१७ साल�ेविख 
यता राजनीवितक ए	ं पर्शासविनक अविख्तयारको �रुुपयोग गरी राज्यकोष �ोहन गन( सबै 
माविनसहरूको सम्पविT सर्ोतको छानविबन गरी कडा कारबाही गन�मा जनजागरण पार्टी� नेपाल 
पर्वितब8 रहनेछ । यसरी छानविबन ग�ा� वि	.स.ं २०६५ साल�ेविख हालसम्मको गणतावि�तर्क 
लोकत�तर्काल, ०६५ साल�ेविख ०४७ सालसम्मको बहु�लीय पर्जात�तर्काल र ०४७ साल�ेविख 
०१७ सालसम्मको विन��लीय पञ्चायतकालसमेत तीन भागमा 	ग�करण गरी भर्ष्र्टीाचार गरी आज�न 
गरेको अ	ै0 सम्पविTको क्रमसः �ईुगणुा, सतपर्वितशत र एकवितहाइ रकम राज्यकोषमा विबगो 
भराउने र सोहीअनपुातमा जेलचलान गन(सम्मका �ण्डसजाय तोक्ने व्य	स्र्थीा कडाइका सार्थी लाग ू
गविरनेछ । विन��लीय पञ्चायतकालीन भर्ष्र्टीाचारीहरूको स��भ�मा चविच�त मविल्लक आयोग र 
त्यसपविछका सबैपर्कारका भर्ष्र्टीाचारका स��भ�मा तत्कालीन विमविडया विरपोर्टी�हरू, अविख्तयार 
�रुुपयोग अनसु�0ान आयोग, सम्पविT शवुि8करण आयोग र �ेश 	ा वि	�ेशमा रहेका बैंक 
खाताहरूसमेतको अध्या	वि0क पर्वित	े�नलाई आ0ार मानी भर्ष्र्टीाचारको कसरु गन( सबैमाविर्थी 
�यावियक छानविबन र �ण्डसजाय गन� कठोर नीवित अ	लम्बन गविरनेछ । 
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२. भर्/र्टीाचार दिनराकरणका अदिनवाय� उपाय�रू चयन गन8ः राजनीवितक छतर्छायाँमा मौलाएको
ससं्र्थीागत भर्ष्र्टीाचार तर्थीा शविक्तको आडमा हुने सबैपर्कारका भर्ष्र्टीाचारज�य विक्रयाकलापहरू 
अ�त्य गन�का लाविग परम्पराकै रूपमा स्र्थीाविपत भइसकेका केही स	ैं0ाविनक तर्थीा काननूी तर्ुर्टीीहरू 
सच्याउन ुअपविरहाय� छ ।  जसअनसुार,

 �यावियक स	ेाको के्षतर्, सबै तहका �यायपाविलकाहरू र �याय सम्पा�नमा रविहआएको 
एकलजातीय, के्षतर्ीय तर्थीा अमकू �लीय पर्भा	बार्टी मकु्त गन( र �यायालयमा हुने 
सबैपर्कारका विनयवुिक्तहरूलाई राजनीवितक �लको भागबण्डा 	ा हस्तके्षपबार्टी मकु्त गन( ।

 	ेतनविलएर काम गन( सबै कम�चारीहरू कुनै पविन राजनीवितक �लका नेता हुन सक्�ैनन ्। 
त्यसकारण कम�चारीत�तर्लाई �लीय राजनीवितबार्टी मकु्त राख्ने कडा व्य	स्र्थीा लाग ूगनBपछ� । 
सरकारी विनजामती तर्थीा सा	�जविनक स	ेापर्�ायक ससं्र्थीामा काम गन( कुनै पविन कम�चारील ेकुनै 
पविन राजनीवितक �लको सविक्रय काय�कता� बनेर अविभव्यविक्त वि�ने, नाराजलुशु गन(, सगंठन 
खोल्ने र �लको पर्चारपर्सारमा पर्त्यक्ष सहभागी हुन पर्वितब�0 लगाउने र राष्र््टीरस	ेक 
कम�चारीलाई �लका नेताहरूको गलुामी गन( पर्र्थीा स�ाको लाविग अ�त्य गन( । 

 स	ैं0ाविनक आयोगहरूमा हुने सबै विनयवुिक्तलाई कुनै पविन �लको पर्भा	 	ा भागबण्डाबार्टी मकु्त 
राख्ने र मान	अवि0कार, समानता तर्थीा स�ाचारका विनविम्त काम गन( स	ैं0ाविनक आयोगहरूलाई 
र्थीप 	ै0ाविनक अवि0कार पर्�ान ग�B स्	त�तर्रूपमा काम गन( अविख्तयारी पर्�ान गन( । 

 के��र्ीय सTा�ेविख विलएर स्र्थीानीय विनकायसम्मै सा	�जविनक स	ेा, वि	कास–विनमा�ण पविरयोजना, 
उद्योग–व्यापार लगायत उपभोक्ता विहतमा काम गन( विनकायहरूलाई कालोबजारी, गणु्डाग�� र 
ठेके�ारी पर्र्थीाबार्टी मकु्त राख्ने । 

३. पेशागत अदिधकारको सवालमा भइआएको गलत राजन
दितक प्रथालाई दिनरुत्सादि�त गन8ः
पार्टी�को भात ृ	ा भविगनी सगंठन	ा आब8 ससं्र्थीाको रूपमा खलु्ने कुनै पविन समहूका व्यविक्तहरूल े
पार्टी�, सरकार र स	ेागर्ाहीबीच विबचौविलया �लाली गन( छूर्टी पाउनेछैनन ्। 	त�मान �लीय 
राजनीवितको यो वि	कृवित अ�त्य गन� जनसरोकारका के्षतर्हरूमा त्यस्ता सगंठन विनमा�ण गन� 
विनरुत्साविहत गविरनेछ । तर्थीाविप पर्त्यक्ष जनसम्पक�  हुने 	ा सा	�जविनक स	ेापर्�ाय गन( के्षतर्हरूमा 
आ	श्यक गवितवि	वि0 सञ्चालन गनु�पन( �ेविखएमा पार्टी� के��र्ीय स्र्थीायी सविमवित र के��र्ीय 
सविच	ालयपर्वित उTर�ायी हुनेगरी आ	श्यक अनसु�0ान गन� र लोककल्याणका विनविम्त वि	शेष 
विसर्फाविरस गन� आ	श्यकताअनसुार वि	भाग 	ा सविमवितहरू गठन गविरनेछन ्। 

समदृ्ध नेपालको पदिरकल्पना

मलुकुमा आविर्थी�क समवृि8, समानता र सामाविजक �यायको सवुिनविश्चतता पर्�ान ग�B लोकत�तर्लाई 
�ीगो र पविरणाममखुी बनाउने राविष्र््टीरय अविभयानमा अवि	रल लाविगरहने, भौवितक प	ूा�0ारको 
वि	कासद्वारा आविर्थी�क चरम उ�नवितको लक्ष्य पर्ाप्त गन�का लाविग विनजी के्षतर्को उद्यमशीलता, 
	ैज्ञाविनक अनसु�0ान–आवि	ष्कार र लगानीलाई पर्ोत्साहन ग�B कृविष, 	न तर्थीा स्र्थीानीय पर्ाकृवितक 
सर्ोत–सा0नको उत्पा�न, वि	तरण र उपभोगमा सहकाविरता, पय�र्टीन प	ूा�0ारको विनमा�ण–वि	कास, 
विशक्षा, स्	ास्थ्य, आ	ासको सवुिनविश्चतता गन(जस्ता गरीबी विन	ारणका राविष्र््टीरय पविरयोजना, 
यातायात र सञ्चारको व्यापविककरण, वि	द्यतु उत्पा�नका लाविग जल–	ायकुो अवि0कतम ्उपयोग, 
उ�ार ए	ं खलु्ला अर्थी�त�तर्, जन– सशविक्तकरणका राविष्र््टीरय र स्र्थीानीय पविरयोजनाहरू 
�र्ूतगवितमा अविघ बढाउने गरी आविर्थी�क पर्गवितको अविभयानलाई विनम्नानसुार पर्ार्थीविमकतासार्थी लाग ू
गविरनेछः

१. सवा�ङ्ग
ण दिवकासमा सरोकार पक्षको दिनण�य र योगदान सदुिनदिश्चत गन8ः �ेशको �ीगो 
वि	कास गन( कुरो अरूल ेगरेको पर्गवितको नक्कल गनु� होइन, यो त सम्बवि�0त के्षतर्का 
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माविनसहरूका अ�तरज्ञानबार्टी महससु हुने उ�नवित–पर्गवित र समवृि8पर्वितको चेतना र 
सोहीअनसुारको पर्यत्नल ेल्याउने पविरणाम हो । त्यसकारण मलुकुको स	ा�ङ्गीण वि	कास तर्थीा 
समवृि8 यातर्ामा उच्च आविर्थी�क 	वृि8�र उकास्ने �ीगो योजनासविहत हामी विनम्नबमोविजम वि	कासका 
एजेण्डामा विनर�तर काम गन( पर्वितब8ता जाहेर ग��छौ:ं

 मानव संसाधन दिवकासः मलुकुको स	ा�ङ्गीण वि	कासमा मान	 ससंा0न वि	कास सबैभ��ा 
महत्त्	पणू� र आ0ारभतू पक्ष हो । मान	 जी	नको आवित्मक, शारीविरक, बौवि8क तर्थीा सामाविजक 
पक्षहरूमा स�तवुिलत वि	कास ल्याउने वि	षयभ��ा पर रहेर गविरएको भौवितक प	ूा�0ार वि	कास 
आर्फैं मा अपरूो हु�छ । त्यसकारण बहुपर्ावि	वि0क जनशविक्त उत्पा�नका लाविग सोहीअनसुारका 
तालीमके��र्, विशक्षालय तर्थीा महावि	द्यालयहरूको स्र्थीापनाद्वारा स्	त�तर् उद्यमशीलता, व्यापार 
तर्थीा उपभोगमा आत्मविनभ�रमातरै् होइन वि	श्	बजारमा उल्लखे्य आपवूित� गन� सक्षम जनशविक्त 
उत्पा�नमा जोड वि�इनेछ । 

 रेदिमर््टीया(स �ोइन, स्वदेश–स्वरोजगारः पर�ेशमा कमाएर ल्याएको अर्थी�त�तर्ल ेमलुकुलाई 
�ीगोरूपमा 0ा�न सक्�नै, यसलाई क्रमशः वि	स्र्थीाविपत ग�B कम�शील य	ुाशविक्तलाई 	ै�ेविशक 
रोजगारको नाउँमा 0पाउने तर्थीा �क्ष नागविरकहरूलाई समेत वि	�ेश पलायन ब�न बाध्य पान( 
सबैपर्कारका नीवित र व्य	हारहरू खारेज गरी स्	�ेशमै जनससं्कृवित, कृविष तर्थीा भपूर्ाकृवितक 
के्षतर्मा आ0ाविरत पय�र्टीन व्य	सायमा आकविष�त गविरनेछ । रेविमट्या�स (वि	परे्षण) मा परविनभ�र 
हु�ँैआएको अर्थी�त�तर्का ठाउँमा पय�र्टीन व्य	सायका माध्यमबार्टी पय�र्टीन पर्बद्र्0नका लाविग 
वि	कास प	ूा�0ार, व्य	स्र्थीापन र व्य	साय सञ्चालनमा केवि��र्त गराइनेछ । 

 परदिनभ�रता �ोइन, स्वदिनभ�रताः आविर्थी�क वि	कासमा 	ै�ेविशक सहायता र ऋणको उपलब्0ता 
हेरी सरकारल ेबजेर्टी बनाउनपुन( बाध्यताबार्टी मलुकुलाई उ�मवुिक्त वि�न �ीगो आविर्थी�क नीवित 
अ	लम्बन गविरनेछ । अवित वि	कविसत तर्थीा सम्प�न मलुकुहरूबार्टी आविर्थी�क सहायता पाउन ु
वि	कासशील राष्र््टीरको अवि0कार हो, तर्थीाविप पर्ाप्त अन�ुान 	ा ऋणको सही स�पुयोग हुनपुन( 
स्पष्र्टी र पार�श� लगानीका काय�वि	वि0 लाग ूनहु�ँा अविहलसेम्म पर्त्येक नेपालीका र्थीाप्लामा 
ऋणको भार र्थीोपविरएको छ । अचाक्ली ऋणभार अ�त्यका लाविग आम जनताको पहुचँमा 
स्	विनभ�र गराउने आविर्थी�क गवितवि	वि0 बढाउने सबै वि	कल्प पविहचान गरी उपयकु्त व्य	स्र्थीा लाग ू
गविरनेछ । 

 आयातमखु
 �ोइन, दिनया�तमखु
ः ठूला औद्योविगक मेविशनरी तर्थीा उपकरण, यातायात तर्थीा 
पर्ावि	वि0क य�तर्हरू, इ�0न तर्थीा उजा�को एकतविर्फ�  खविर� गनु�पन( अ	स्र्थीालाई क्रमसः 
घर्टीाउँ�ै लग्ने वि	कास रणनीवित अ	लम्बन गरी स्	�ेशमै ठूला उद्योग कलकारखाना सञ्चालन 
गन� खानी उत्खनन र उजा� उत्पा�नमा आत्मविनभ�र हु�ँै कृविष, जडीबरु्टीी, कपडाजस्ता उपभोग्य 
	स्तहुरूको पया�प्त उत्पा�न, पर्शोसन, बजार पर्बद्र्0न र विनया�त गन(तर्फ�  पर्ार्थीविमकतासार्थी 
काय�क्रमहरू लाग ूग�B विनया�त पर्बद्र्0न र आयातमा उविचत पर्वितस्र्थीापनको व्य	स्र्थीा गविरनेछ 
। 

 वैदेदिशक ऋण �ोइन, अनदुानमातर्ः अवितवि	कविसत राष्र््टीरहरूल ेवि	कासो�मखु �ेशहरूलाई 
वि�नपुन( अन�ुान र वि	शेष आविर्थी�क सहयोग स्	ीकार गन ु� हामर्ो अवि0कार हो । त्यसर्थी� 
अवितवि	कविसत तर्थीा सम्प�न राष्र््टीरहरूबार्टी वि	विनयोजन हुने अन�ुानहरू गर्हण ग�B राष्र््टीरको 
स	ा�ङ्गीण वि	कासमा उपयोग गन� पार्टी�ल ेआ	श्यक आविर्थी�क नीवित बनाई लाग ूगन(छ । तर 
	ै�ेविशक ऋण विभत्र्याएर नागविरकलाई ऋणभार बोकाउने परुानो पर्र्थीाको अ�त्य गन� जनजागरण
पार्टी� नेपाल विनर�तर लाविगरहनेछ । 

२.  यातायात पूवा�धार — आदिथ�क वृद्दिधको मलू आधारः �ाज�विलङ�ेविख 0ाचु�लासम्मको 
�रूीलाई ३–४ घण्र्टीामा यातर्ा तय गन� सविकनेगरी उच्चपहाडी के्षतर् 	ारपार विछचोलरे �र्ूतगवितको 
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रेलमाग� विनमा�ण गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरुूयोजना लाग ूगविरनेछ । सो रेलमाग�मा मखु्य स्रे्टीशन 
पन(गरी नेपालका प	ू�, �विक्षण र पविश्चममा २५ 	र्टीासम्म भारतसगँ र उTरतर्फ�  १० 	र्टीासम्म चीनसगँ 
सीमानाका स्र्थीाविपत गविरनेछ । यो मलुकुकै आविर्थी�क वि	कासको गौर	शाली पविरयोजना ब�नेछ, 
जसको �विक्षणतर्फ� का नाकासम्म जोड्ने र्फराविकला सडकहरू, उTरका नाका जोड्ने सरुुङमाग�हरू
र उच्च विहमाली के्षतर्मा स्र्थीाविपत गविरने साततारे होर्टीलहरूसम्म पयुा�उने केबलकारका सञ्जालहरू 
विनमा�ण गन( �श�नमा लगानीकता�हरूलाई उत्परे्विरत गविरनेछ । त्यसैगरी मध्यपहाडी राजमाग�लाई 
स्तरो�नवित गन(, अविहलकेो प	ू�पविश्चम राजमाग�लाई एविसया विलड्ढरोड बनाउने र हुलाकी सडकको 
स्तरो�नवित गरी समाना�तर प	ू�–पविश्चम तराई रेलमाग�समेत विनमा�ण गविरनेछ । सडक र रेजका सारै्थी 
जल र ह	ाई यातायातका सबै सम्भा	नाको वि	कास र उपयोग गविरनेछ, जसबार्टी लाखौलंाख 
स्	�ेशी–वि	�ेशी यातर्ीहरूल ेमलुकुको अवि	स्मरणीय यातर्ा गन( अ	सरसारै्थी आविर्थी�क गवितवि	वि0का 
अपार सम्भा	ना खलु्नेछन ्। 

३. सवु्यवदिस्थत आवास, श�र
करण र अत्याधदुिनक व्यापादिरक के(द्र�रू स्थापनाः बढ्�ो 
अव्य	विस्र्थीत शहरीकरणलाई विनरुत्साविहत ग�B राविष्र््टीरय शहरीकरण गरुूयोजना बनाई भवूिम उपयोगमा
विनविश्चत 	ग�करण लाग ूगविरनेछ । 

 �ेशको राज0ानी काठमाडौ ंर पर्�ेशका मखु्य शहरहरूका उपके��र्का रूपमा नयाँ व्य	विस्र्थीत 
शहरहरू (Satellite Cities) वि	कास गन( । 

 अविहलसेम्म वि	कासका �वृिष्र्टील ेओझेलमा परेका वि	कर्टी विजल्लाहरूलाई पर्ार्थीविमकताप	ू�क 
व्य	विस्र्थीत शहरीकरण गन( नीवित विलने ।  

 कणा�ली पर्�ेशमा पन( हुम्ला, मगु,ु डोल्पा, काविलकोर्टीजस्ता विजल्लाहरूमा अत्या0वुिनक 
पर्वि	वि0यकु्त शहर वि	कास गन(, वि	श्	कै उच्च ठाउँमा वि	श्	कै ठूलो एयरपोर्टी� विनमा�ण गरेर ठूला 
सडकहरूको सञ्जालल ेजोड्ने काम गन( । 

 जग्गा �लाली 	ा सानाठूला भ–ूमाविर्फयाहरूको स्	ार्थी� चलखेलमा खेतीयोग्य जविमनमा शहर 
बसाउने पर्चलनलाई तत्काल रोकेर 	ैज्ञाविनक योजनाअनसुार सवु्य	विस्र्थीत बस्ती र शहर 
वि	कास काय�क्रम लाग ूगन( । 

 �यनु–मध्यम आय भएका, अव्य	विस्र्थीत बसो	ास गन( 	ा भवूिमहीन सकुुम्	ासीहरूका लाविग 
सहुविलयत भाडा�र 	ा आ	ासको व्य	स्र्थीा गन� आ	श्यक नीवित बनाई विनजी–सा	�जविनक आ	ास 
के्षतर्हरू विनमा�ण तर्थीा व्य	स्र्थीापन गन( । 

४. दिशक्षा र स्वास्थ्य क्षेतर्लाई दिवशदु्ध सेवाको क्षतेर् बनाइनेः �ेशको शैविक्षक विस्र्थीवित तर्थीा 
विशक्षापर्�ायक के्षतर्मा रहेका सबै पर्कारका नीवितगत तर्ुर्टीीहरू सच्याएर गणुस्तरीय विशक्षामा 
सबैको सहज र समान पहुचँ सवुिनविश्चत गन� आ	श्यक काय�योजना तजु�मा गविरनेछ । वि	श्	 बजारमा 
पर्वितस्प0ा� गन� सक्ने विशक्षा पर्णालीको वि	कास गन� त�अ्नरुूपका शैविक्षक ससं्र्थीाको वि	कासमा जोड
वि�इनेछ । पर्ावि	वि0क तर्थीा व्य	सावियक विशक्षामा जोड वि�ने र विशक्षामा विनजी के्षतर्को लगानीलाई 
कल्याणकारी उद्देश्यमा परे्विरत ग�B यहाँ भइरहेको विनरकुंशव्यापार तत्काल अ�त्य गरी मलकुभर 
सञ्चाविलत वि	द्यालय, महावि	द्यालय तर्थीा वि	श्	वि	द्यालयहरू र नयाँ स्र्थीाविपत हुने विशक्षालयहरूलाई 
स	ेामखुी बनाउँ�ै नेपाललाई अ�तरराविष्र््टीरय शैविक्षक तर्थीा अध्ययन–अनसु�0ान के��र्को रूपमा 
स्र्थीाविपत गराउने लक्ष्यतर्फ�  विसङ्गो पार्टी�पवंिक्त विनर�तर लाविगरहनेछ । 

त्यसैगरी, स्	ास्थ्य के्षतर्सगँ सम्बवि�0त विशक्षालयहरूमा भइरहेको अविनयवि�तर्त र विनरकुंश व्यापार 
अ�त्य गरेर इच्छुक वि	द्यार्थी�हरूका लाविग सलुभ तालीम पर्�ान ग�B वि	श्	 जगतसगँ पर्वितस्प0ा� गन� 
सक्ने �क्ष जनशविक्त उत्पा�न गनु�का सारै्थी उपयोगी पर्वि	वि0को वि	कासका लाविग योग�ान पयुा�उने 
स्	ास्थ्य ससं्र्थीाको वि	कासमा जोड वि�इनेछ । सम्पणू� नागविरकहरूलाई स्	ास्थ्य स	ेा स	�सलुभ 
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रूपमा उपलब्0 गराउन आ	श्यक पहल गविरनेछ । त्यसर्थी� एउर्टीा विनविश्चत उपलविब्0 हात पान(गरी 
राज्यल ेविशविक्षत, सक्षम र सजृनशील मान	 ससंा0न वि	कास गन( उद्देश्यपवूित�का लाविग 	ैज्ञाविनक 
खोज–अनसु�0ान तर्थीा आवि	ष्कारको के्षतर्मा यरे्थीष्ठ रकम वि	विनयोजन गन(छ । 

५. आधदुिनकृत कृदिष उपज र उपभोक्ताब
च स
धा सम्पक�  स्थादिपत गदिरनेः कृविषमा 
आ0वुिनकीकरण गन(, कृविषज�य उद्योगलाई पर्ोत्साविहत गन(, कृषीलाई व्य	सावियकरण गन( र 
कृषकका लाविग विकविसत मल, विबउ समेतको सलुभ व्य	स्र्थीा गन( । कृविषमा सहकाविरतामाविर्थी जोड 
वि��ँै सहकारी ससं्र्थीा र वितनका गवितवि	वि0हरूलाई आविर्थी�क, सामाविजक पविर	त�नको अविभयानलाई 
सवुिनविश्चत सर्फलतामा पयुा�उनका लाविग कृविषमा यावि�तर्कीकरण, सचूना पर्वि	वि0को पर्योग र 
कृविषमा आ0ाविरत पय�र्टीन के्षतर्हरूको वि	कास गविरनेछ । 

६. “�दिरयो वन नेपालको धन” पनुः सादिबत गन8ः अविहल ेउविT स�ुन छाविडएको “हविरयो 	न 
नेपालको 0न” लाई जनविजबर्ोमा पनुस्र्थीाविपत गन� 	न तर्थीा 	ाता	र सरंक्षण गन( काय�लाई �ीगो 
वि	कासको नीवित बनाई लाग ूगविरनेछ । साम�ुावियक 	नलाई स्र्थीानीय उपभोक्ताका लाविग व्य	सावियक
	नका रूपमा वि	कास र उपयोग गन(, 	नपै�ा	रलाई 	ैज्ञाविनक त	रल ेउपयोग गन(, राविष्र््टीरय 
विनकुञ्ज तर्थीा सरंविक्षत 	नहरू र 	�यज�तकुो सरंक्षणमा सीमा	त� के्षतर्का जनताको �क्षतायकु्त 
पहुचँ बढाउन आ	श्यक तालीमसारै्थी क्षती �यनुीकरण र राहतको व्य	स्र्थीा गविरनेछ । 

(यायपूण�र सभ्य रा/र््टीरदिनमा�णका लादिग राजन
दितक प्रदितबद्धता

भौगोविलक सीमाल ेघेविरएको मार्टीोमातरै् �ेश होइन, त्यस मार्टीोविसत नाता गाँविसएका मा�छेहरूको 
बस्ती र उनीहरूको जी	नसगँ जोविडने सम्पणू� आविर्थी�क, सामाविजक तर्थीा राजनीवितक पक्षहरूको 
समविष्र्टी पविन हो । �ेशको राजनीवितक व्य	स्र्थीामा उपलब्0 गराइएका नागविरक हक अवि0कार र 
सवुि	0ाहरू कुनै पविन व्यविक्तल ेआज�न गरेका विनजी सम्पविT होइनन,् न ता कसैले �या �ेखाएर 
वि�एका �ान नै हुन ्। �ेशमा जेजवित पविर	त�न आएको छ, त्यो सम्पणू� नेपाली जनताको विनर�तरको 
सघंष� र बविल�ानको पर्वितर्फल हो । त्यसैल ेअब �ेशको शासन र राज्य सञ्चालनको काम 
जनताको सहमवित र अविभमतपर्ाप्त जनपर्वितविनवि0बार्टी हुनपु��छ भ�ने मा�यतालाई आत्मसात ्ग�B 
जनजागरण पार्टी� नेपालल ेविनम्नअनसुार आफ्ना राजनीवितक तर्थीा कुर्टीनीवितक पर्वितब8ता जाहेर 
गरेको छ । 

१. रादि/र््टीरय दिमलाप तथा क्षमाश
ल शा(त समाजः मलुकुमा वि	द्यमान सबै पर्कारका असमानता 
र द्व�� तर्थीा सोबार्टी सवृिजत पविरणामहरूलाई समा0ान गन� राविष्र््टीरय स्तरमै क्षमा र मेलविमलापको 
अविभयानद्वारा जनताका हृ�यमा गडेका तीक्तता, घाउ–चोर्टीहरू तर्थीा भौवितक क्षवितहरू पनु( काम 
तत्काल अविघबढाउन ुप��छ, यस अविभयानमा पार्टी�ल ेराविष्र््टीरय अग	ुाको भवूिमका विन	ा�ह गन(छ । 

२. रादि/र््टीरय संरक्षकत्वः राष्र््टीरको स्	त�तर्ता, सा	�भौमसTा, भौगोविलक अखण्डता, राविष्र््टीरय 
सरुक्षा तर्थीा सीमा सरुक्षाको पक्षमा बविलयो उपविस्र्थीवित जनाउँ�ै यस पार्टी�ल ेनेपाली समाजमा वि	द्यमान 
जातीय, भाविषक, सांस्कृवितक, 0ाविम�क ए	ं भौगोविलक वि	वि	0तालाई नेपाली राविष्र््टीरयताको 0रोहर 
मा��ै पविछपाविरएका, अल्पसखं्यक तर्थीा सीमा�तकृत व्यविक्त, जावित तर्थीा सम�ुाय, गरीब, एकल 
मविहला र असहाय सबै माविनसहरूको उविचत पविहचान गरी राविष्र््टीरय सरंक्षकत्	 पर्�ान गन( 
पर्ार्थीविमकतामा पार्टी� पर्वितब8 रहनेछ । 

३. शासक
य स्वरूपः हाल नेपालको सवंि	0ानल ेव्य	स्र्थीा गरेको सरेेमोविनयल राष्र््टीरपर्मखुको 
व्य	स्र्थीाल ेराष्र््टीरपवित ए	ं उपराष्र््टीरपवितजस्ता सरेेमोविनयल प�हरू शर्जृना गरी सतेो हाTी पाल्ने 
अनतु्पा�क आविर्थी�क भार र्थीोपरेको छ । यस व्य	स्र्थीाल ेमलुकुमा शवि�यौ�ंेविख चविलआएको साम�ती 
पर्र्थीालाई जीवि	तै राख्नमा पविन बल पयुा�उने कुरा पर्माविणत भइसकेको हु�ँा पर्त्यक्ष जनविन	ा�विचत 
काय�कारी राष्र््टीरपतीय शासन पर्णाली स्र्थीापना गन ु�पन( कुरामा पार्टी� पर्वितब8 रहनेछ । सोझै 
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जनताबार्टी चवुिनएर विनयकु्त हुने राष्र््टीरपवितल ेतोविकएको अ	वि0भर शासनको नेततृ्	 विलन सक्ने र 
स्	त�तर् अम्बडु्सम्यान (लोकपाल आयोग) द्वारा सरकारी कामकाजको छानविबन र मलू्याड्ढन गन( 
व्य	स्र्थीा लाग ूगन( लक्ष्य हाविसल गविरनेछ, जसमा सांस�हरूले म�तर्ी ब�न नपाउने, बरु काननू 
विनमा�ण गन( र काय�पाविलकाल ेलाग ूगरेका नीवित तर्थीा काय�क्रमहरूको अनगुमन, स0ुार र समर्थी�न 
गन( सानो आकारको जनविन	ा�विचत व्य	स्र्थीाविपका ससं� र स्	त�तर् �यायपाविलकाको सविक्रय र 
आपसी स�तलुन–विनय�तर्ण चविलरहने सरकारको पक्षमा हामी पर्वितब8 रहनेछौ ं। 

४. जनउFरदाय
 प्रदितदिनदिधत्व र प्रत्याहृवानको व्यवस्थाः बाविलग मतावि0कारको आ0ारमा 
चवुिनएका जनपर्वितविनवि0हरूद्वारा विनमा�ण हुने सवंि	0ान तर्थीा काननू जनमखुी हुनपुछ� र यसल े
राज्यलाई लोककल्याणकारी ए	ं जनउTर�ायी पर्शासन सञ्चालनका लाविग यरे्थीष्र्टी माग�विन�(शन 
गनु�पछ� । सो माग�विन�(शनमा अरे्टीर ग�B लोककल्याणको कत�व्य र विजम्मे	ारी परूा नगन( जनविन	ा�विचत 
व्यविक्तलाई मत�ाताल ेनै पर्त्याहृ	ान (Recall) गन� पाउने व्य	स्र्थीा लाग ूगविरनेछ । 

५. ब�ुलवादमा आधादिरत संघ
य लोकत(तर्ः नागरविक सम्पर्भतुा, सम्	ै0ाविनक स	ो�च्चता, 
जनपर्वितविनवि0द्वारा शासन र नागविरक अवि0कार ए	ं स्	त�तर्तासविहतको सम्	ै0ाविनक पर्त्याभवूितल े
मातर् 	ास्तवि	क लोकत�तर् सवुिनविश्चत हुन सक्�छ । समानपुावितक सहभाविगता र समा	ेशी विन	ा�चन
पर्णाली, सक्षम, विनष्पक्ष र समा	ेसी पर्शासनय�तर्, वि	केवि��र्त अवि0कार, सकारात्मक तर्थीा 
सजृनात्मक र �यायपणू� वि	भे�को नीवित अ	लम्बन ग�B मलुकुमा उपलब्0 सा0न–सर्ोतबारै्टी 
राष्र््टीरो�नवित गन� योग्य जनशविक्त विनमा�ण गन�मा लविक्षत लोकत�तर् ससं्र्थीागत गविरनेछ । सकारात्मक
तर्थीा रचनात्मक रूपा�तरणतर्फ�  मलुकुलाई डोया�उँ�ै शावि�त र समवृि8सविहतको लोकतावि�तर्क 
नेपालको विनमा�ण गन( मदु्दामा सरकार समविप�त हुनपुछ� । त्यसैगरी सवंि	0ानको सशंो0न गरी नागविरक 
समानता, 0म� विनरपेक्षता ए	ं समा	ेसी लोकत�तर्तालाई पणू�तः समभा	मा आ0ाविरत ए	ं समान 
सहयोग उपलब्0 गराउन पर्वितब8 पर्त्यक्ष अवि	भा	कको रूपमा सरकारको भवूिमका �ेविखनपुछ� । 
राजनीवितक �लहरू आर्फैं  पविन कुनै 0म�, जावित, ससं्कारजस्ता कुराहरूबार्टी मकु्त रही वि	श8ु 
राजनीवितक �लका रूपमा स्र्थीाविपत हुनपुछ� । यसरीमातरै् बहुल	ा�मा आ0ाविरत लोकत�तर् मलुकुमा
स्र्थीाविपत हुन सक्नेछ भ�नमेा हामी �ढृ रहनेछौ ं। 

६. दि�ंसामकु्त तथा शादि(तपूण� आ(दोलनः राजनीवितक व्य	स्र्थीा पविर	त�नका लाविग आ��ोलन 
अविन	ाय�जस्तै रविहआएको भए तापविन वि	षम अ	स्र्थीामा चलाउनपुन( कुनै पविन आ��ोलनलाई 
	ाता	रणीय तर्थीा पर्गवित	ा�ी �वृिष्र्टील ेवि	कल्पमलूक बनाउँ�ै पार्टी�ल ेचलाउने कुनै पविन 
आ��ोलनहरूलाई अविहसंा	ा�ी, सयंमी, आनशुाविसत, सजृनात्मक र कलात्मक स्	रूप वि�इनेछ । 

७. नागदिरकप्रदितको दादियत्वमा गम्भ
रताः राज्यलाई कर वितन( पर्त्येक नाविगरकका लाविग विशक्षा, 
स्	ास्थ्य, रोजगारी तर्थीा  सामाविजक सरुक्षा पर्�ान गनु� राज्यको अविन	ाय� �ावियत्	 हो । अविहल ेलाग ू
गन�खोविजएको “योग�ानमा आ0ाविरत सामाविजक सरुक्षा” आर्फैं मा अपरूो छ । राजनीवितक �लका 
सवुिरला र रामर्ा नाराल ेमातरै् जनतापर्वितको �ावियत्	 परूाहु�ँैन । हामील ेपर्स्ता	 गरेको 
लोककल्याणकारी राज्यमातरै् यस स	ालमा सशक्त वि	कल्प ब�ने कुरामा यो पार्टी� स0ैं पर्वितब8 
रहनेछ । राज्यल ेकाया��	यन गन( “सामाविजक सरुक्षा” योजनामा सरकारमा कम�चारीमातरै् होइन, 
मज�रु, विकसान, उद्योगी, व्यापारी तर्थीा वि	द्यार्थी�हरूलाई पविन समा	ेश गन( योजना लाग ूगविरनेछ । 

८. साँचो नेपाल
 रा/र््टीरवाद स्थादिपत गन8ः नेपालको सवंि	0ान २०७२ ल ेपविरभाविषत गरेको 
नेपालको स्	त�तर्ता, सा	�भौमसTा, भौगोविलक अखण्डता, राविष्र््टीरयता, स्	ा0ीनता, स्	ाविभमान, 
नेपालीको हक विहतको रक्षा, सीमानाको सरुक्षा, आविर्थी�क सम�ुनवित र समवृि8 नेपालको राविष्र््टीरय 
विहतका आ0ारभतू वि	षयमा विबना सम्झौता पार्टी�ल े�ढृताप	ू�क लाविगरहन पर्वितब8ता जाहेर गरेको छ 
। राष्र््टीर	ा� मलुकुको सीमाल ेघेविरएको मार्टीो, सो जमीनमा बाँचेको मा�छे र सोही पविरवि0बार्टी 
हुविक� एको र सबैमा स्	ीकृवित पर्ाप्त गरेको मा�यतापर्वितको परे्मबार्टी पवुिष्र्टी हु�छ, त्यसकारण पर्त्येक 
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नेपालीमा विजम्मे	ार राष्र््टीर	ा� विनमा�ण गन� क्षमा, परे्म, सद्भा	 र सहअविस्तत्	का लाविग आ	श्यक 
राविष्र््टीरय अविभयान सञ्चालन गविरनेछ । नेपाललाई “�ईु ढुङ्गाबीचको तरुल” का रूपमा विचनाउने 
परुानो आत्मसीविमत सोचमा पविर	त�न ल्याई �ईु वि	शाल वि	श्	 बजारमा पहुचँ पाएको राष्र््टीरका रूपमा 
आरू्फलाई स्र्थीाविपत गन( विच�तनलाई पर्ब8�न ग�B भपूविर	ेविष्ठत राष्र््टीर भएको नाताल ेविछमेकी 
मलुकुहरूपर्वित सम�रूी कायम राख्�ै विछमेकी सम्ब�0लाई राविष्र््टीरय विहतमा उपयोग गविरनेछ । 
त्यसका सारै्थी कम्तीमा पविन आउँ�ो एउर्टीा विसङ्गो पसु्तालाई विनता�त राष्र््टीर	ा�ी नागविरक पसु्ताको 
रूपमा �ीविक्षत ग�B सै�य तालीम र जस्तोसकैु कष्र्टी र पविरशर्म गनु�परे पविन �ेशकै मार्टीोमा पसीना 
बगाउने पर्वितब8ताद्वारा राष्र््टीर	ा�ी विच�तनलाई बविलयोसगँ स्र्थीाविपत गविरनेछ । 

९. (याय प्रणाल
मा राजन
दितक �स्तक्षेपको अ(त्य गन8ः मलुकुमा शावि�त सरुक्षा कायम राखी 
सम्पणू� �ेश	ासीलाई �यायपणू� सहअविस्तत्	मा बाँच्ने 	ाता	रण विर्टीकाइराख्नु राज्यको स	ो�परी कत�व्य 
हो । यसका लाविग मलुकुमा राजनीवित 	ा 0नबलका आडमा हुने–घर्टीाइने सबै पर्कारका शोषण, 
�मन र र्फौज�ारी अपरा0को अ�त्य गन� �यावियक पर्विक्रयामा राजनीवितक हस्तके्षप अ�त्य गविरनेछ, 
र यस्ता काय�मा सलंग्न जोसकैुलाई गम्भीर र्फौज�ारी कसरु गरेको अविभयोगमा �यायको कठघरामा 
उभ्याएर स	�सा0ारण जनता र विसङ्गो �ेशका विनविम्त �यायको सवुिनविश्चतता गविरनेछ । 

१०. सामादिजक दिवसंगदितको अ(त्य, अवसरमा समावेस
करण र सामादिजक सरुक्षा लागू गन8ः 
अ�0वि	श्	ास, कुरीवित तर्थीा अ	ैज्ञाविनक ठहविरएका सामाविजक पर्चलनहरू, जस्तैः ब0ँ	ुा, 
हर	ाचर	ा, बा�ी, कमैया, �े	�ासत्	, छाउपडी, बोक्सी, �हेज, आवि� कुससं्कारहरू अ�त्य ग�B 
सम�ुायका मविहला, बालबाविलका, �विलत, 	8ृ	8ृा, अपाङ्गता भएका व्यविक्तहरू, बविहस्कृत, 
पर्ताविडत, वि	प�न र पविछपाविरएका व्यविक्त, जावित 	ा 	ग� सबैलाई समानरूपमा लाग ूहुनेगरी 
सामाविजक सरुक्षाको पर्त्याभवूित गविरनेछ । यस्तो अ	स्र्थीामा रहेका नागविरकहरूलाई 
स्	ास्थ्योपचार, जी	नविन	ा�ह तर्थीा हेरचाह भTाको सवुिनविश्चतता गरी आत्मसम्मानसार्थी बाँच्न पाउने 
	ाता	रण सजृना गविरनेछ । 

११. दिवद्यतु
य अनलाइन मतदानः हालसम्म मलुकुमा चलाइएको विन	ा�चन काय�क्रमलाई पार�श�,
	ैज्ञाविनक ए	ं स्	त�तर् मत�ानको अ	सर स	�तर् सवुिनविश्चतता गन�का लाविग आ0वुिनक पर्वि	वि0यकु्त 
वि	द्यतुीय अनलाइन मत�ान पर्णाली लाग ूगन( र सम्पणू� नेपाली नागविरकहरूलाई एउरै्टी समयमा 
मत�ानको अवि0कार सवुिनविश्चत गन(, जसबार्टी रोजगारी 	ा अ�य कारणल ेआफ्नो स्र्थीायी ठेगानामा 
पगेुर भोर्टी हाल्न असमर्थी� �ेशविभतरै्का 	ा 	ै�ेविशक रोजगारी, अध्ययन 	ा अ�य कामको विसलविसलामा
वि	�ेशमा रहेका नेपालीहरूल ेपविन एकैसार्थी मत�ान गन(छन ्। 

१२. संदिवधान संसोधनः जनआ��ोलनका वि	विभ�न चरणहरू पार ग�B लवेिखएको �ेशको पविछल्लो  
सवंि	0ानमा अझै पविन पर्शस्त तर्ुर्टीीहरू तर्थीा वि	भे�कारी पर्ा	0ानहरू छन ्। यस पार्टी�ल ेसवंि	0ान
विनमा�ण पर्विक्रयामा �ता� गराएको ससंो0न पर्स्ता	लाई आगामी ससंो0न पर्विक्रयामा विलविपब8 
गराउने काय�मा पर्यत्न गविररहनेछ ।  खासगरी अल्पसखं्यक, सीमा�तकृत जावित–सम�ुायहरूका 
हक अवि0कार सरुविक्षत राख्न, 0म� विनरपेक्षता लगायत वि	षयमा र्थीविपएका स��भ�हीन पविरभाषाहरू 
हर्टीाएर मलुकुमा पणू� 0ाविम�क स्	त�तर्ता स्र्थीाविपत गन� सारै्थी राविष्र््टीरय जना	र एकविसङ्गे गैंडा राख्नमा
पार्टी�ल ेस0ैं आ	श्यक लबी गन(छ । 

कुर्टीन
दितक सरोकारमा �ामर्ो प्रदितबद्धता  

नविजकका ठूला �ेश चीन र भारतसगँको सम�रूी कायम राखी राविष्र््टीरयविहतका लाविग सबै विछमेकी 
मलुकुहरूसगँ पञ्चशीलमा आ0ाविरत असलंग्न परराष्र््टीर नीवित अ	लम्बन ग�B यस पार्टी�ल े
अ�तरराविष्र््टीरय सम्ब�0लाई अवि0कतम राविष्र््टीरय विहतमा उपयोग गन(छः
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१. असंलग्न पररा/र््टीर सम्ब(धः पार्टी�मा तोविकएको बाहेक कुनै पविन तहका पार्टी� प�ावि0कारी र 
स�स्यहरूल ेवि	�ेशका राज�तूा	ास 	ा कुर्टीनीवितक विनयोगका पर्वितविनवि0हरूसगँ व्यविक्तगत लाभका 
लाविग सम्ब�0 स्र्थीापना गन� नपाइने, व्यविक्तगत कामवि	शेषल ेवि	�ेश भर्मण गनु�प�ा� स्र्थीानीय 	ा 
पर्�ेशका आरू्फ आब8 काय�सविमवितमार्फ� त के��र्ीय वि	�ेश वि	भागबार्टी स्	ीकृवित विलनपुन(, वि	�ेशबार्टी 
पर्ाप्त विनम�तर्णाअनसुार सभा–सवेिमनार, तालीम–अध्ययन 	ा पर्वितविन0ीमलूक सहभागीता 
जनाउन ुपरेमा पविन पार्टी�को वि	�ेश वि	भागको स्	ीकृवितमा जानपुन( र यसबाहेक पार्टी�सम्ब8 
जोसकैुलाई वि	�ेशी �तूा	ास 0ाउने कुरामा पणू�तः विनष0े गविरनेछ । 

२. स
मा सरुक्षामा प्रदितबद्धताः ससंारका सबै राष्र््टीरलाई आफ्नो �ेशको सीमा सरुक्षा गन( 
अवि0कार हु�छ । हामर्ो �ेशको सीमा सम्	े�नशीलतालाई वि	चार गरी �ेशको खलु्ला सीमानालाई 
व्य	विस्र्थीत गनु� अवित जरुरी भइसकेको छ । सीमा सरुक्षाको उविचत व्य	स्र्थीापन ग�B सबै �ेशका 
नाविगरकलाई पर्	ेशाज्ञा लाग ूगन ु�पछ� । यहाँको भपूविर	ेविष्ठत यर्थीार्थी�तामा सीमा खलु्ला राखेर �ेशको 
उ�नवित हु�ँैन । त्यसकारण विमविचएका सम्पणू� भभूाग विर्फता� गरी चारैवितर सीमानामा कविम्तमा पविन 
तार	ार 	ा पखा�ल लगाई सीमा सरुक्षा स्र्थीायीत्	 गन( कुरामा हामर्ो पार्टी� पर्वितब8ता जाहेर ग��छ । 

३. मया�दापूण�  कुर्टीन
दितक व्यव�ारः अ�तरा�विष्र््टीरय मञ्चहरूमा नेपाल र नेपालीको स्	ाविभमान उच्च
राख्ने र कुर्टीनीवितक मया��ा, माप�ण्ड 	ा काय�वि	वि0अनसुार मातरै् नेपाल सरकार तर्थीा राजनीवितक 
�लको तर्फ� बार्टी भेर्टीघार्टी, सम्	ा� 	ा सम्झौता गन� पाउने व्य	स्र्थीा कडाइका सार्थी लाग ूगविरनेछ । 

४. वैदेदिशक अनदुान, स�योग वा लेनदेनः नेपालल ेकुनै एक विमतर्राष्र््टीर 	ा विमतर्राष्र््टीरहरूको 
समहूबार्टी पर्ाप्त गन� चाहने ऋण, अन�ुान 	ा कुनै पविन सहयोगमा मलुकुको सा	�भौमसTाको 
विखलार्फ नहुनेगरी अवि0कतम विहतलाई पर्ार्थीविमकतामा राविखनेछ । 

५. अ(तरा� दि/र््टीरय गैरसरकार
 संस्था�रूसँगको सम्ब(धः कुनै पविन अ�तरा�विष्र््टीरय गैरसरकारी 
ससं्र्थीाको स	ेा गर्हण ग�ा� स	ा�ङ्गीण वि	कासमा केवि��र्त ग�B, �ै	ी वि	पविT, महामारी, मान	ीय स	ेा
तर्थीा भौवितक प	ूा�0ार वि	कासका के्षतर्हरूमा सीविमत गविरनेछ । 

रादि/र््टीरय राजन
दितमा पार्टी
 �को धार

नेपालको राविष्र््टीरय राजनीवितमा खेल	ाड ग�Bआएका एकातर्फ�  	ामप�र्थीी साम्य	ा�ी 	ा अको�तर्फ�  
परुातन सम्पर्�ावियक �लहरू�ेविख पार्टी�ल ेस्	स्र्थी �रूी कायम राख्नेछ । यसल ेउगर्क्रावि�तकारी 
	ामप�र्थीी 	ा त्यसको वि	परीत �विक्षणप�र्थीी 0ारमा आरू्फलाई उभ्याउनेछैन । बरु ‘इतर–मध्यमाग� 
0ार’लाई कायम राख्�ै यस पार्टी�ल ेलोकतावि�तर्क विस8ा�त अँगाल्छ र त्यसमा स	�सम्मवित जरु्टीाउने 
पर्यत्नमा मध्य0ारमा उविभएको यर्थीाविस्र्थीवित	ा� र �विक्षणप�र्थीी स्	च्छ��ता	ा�को वि	कल्पका रूपमा 
आरू्फलाई पर्स्ततु गन(छ । अबको यगुमा न त कुनै एक 0ाविम�क साम्पर्�ावियक राजनीवित न त कुनै 
एक �लीय अवि0नायक	ा� नै स्	ीकाय� छ ।  लोकत�तर्को नाममा साम�त 	ग�को 	च�श्	 
विर्टीकाइराख्ने पर्यास होस ्	ा कविर्थीत जन	ा�ी राज्य स्र्थीापना गन( बहानामा नाविस्तक विन��यी 
अवि0नायकहरू खडा गन( पर्यास होस,् ती �	ैु वि	परीत 0ारका बीचमा हामील ेस	ा�ङ्गीण वि	कासका
लाविग ‘अविहसंापणू� वि	वि0	ा�ी मध्य0ार’ आत्मसात ्गन(छौ ं।

तर्थीाविप हामी कुनै पविन राजनीवितक विस8ा�त 	ा ती विस8ा�त अँगालकेो बहानामा विक्रयाशील 
राजनीवितक �लहरूका करु्टीआलोचक ब��नैौ ं। विकनभने वि	द्यमान राजनीवितक �लहरूका 
सै8ावि�तक माग��श�न आर्फैं मा जनघाती नहोलान,् ती कुनै न कुनै अर्थी�मा नेपाली जनजी	न र �ेशको
विहतमा समविप�त हुनेछौ ंभनरैे राजनीवितक र्फाँर्टीमा उविभएका छन,् तर वितनै विस8ा�त पालना नगन( 
नेता–काय�कता�हरूल ेमलुकुमा नैवितकताको राजनीवित समाप्त गरेको यर्थीार्थी� स्मरण ग�B हामी 
आध्यावित्मक विच�तनबार्टी परे्विरत बनेर मलुकुमा लोककल्याणकारी समाज विनमा�णको यातर्ा तय गन� 
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समा	ेसी, समतामलूक र पूजँी	ा�ी अर्थी�व्य	स्र्थीा अ	लम्बन ग�B अर्थीक राजनीवितक अविभयान 
विनर�तर अविघबढाउनेछौ ं। 

जनजागरण पार्टी
 � नेपाललाई कसर
 बझु्नपुI�    ?  

जनजागरण पार्टी� नेपाल जरु्टीाउनकुो खास उद्देश्य नै राजनीवितक के्षतर्मा गमुेको नैवितकता, 
इमान�ारी, स	ेकीय भा	ना तर्थीा लोककल्याण जस्ता वि	षयहरूलाई पनुस्र्थीापना गन ु� हो । यसका 
मलू्यमा�यता र विस8ा�तहरू मान	 जगतमै स	�तर् स्	ीकृत र उत्कृष्ठ छन ्अविन वितनल ेमान	 
जी	नको पवि	तर्ता र स	ा]गीणतालाई सम्बो0न गछ�न ्। वि	श्	राजनीवितबारै्टी ओझेल प�B गएका 
मान	ीय नैवितकता र आध्यावित्मक मलू्यमा�यताहरूलाई पनुस्र्थीापना गन( अठोर्टी बोकेर �रूगामी 
�श�नसविहत साँचो र 0म� चविरतर् पर्�श�न गन( पवि	तर् चाहना हामीमा भएकै कारण हामील े
राजनीवितमा पाइला रे्टीक्ने जमको� गरेका हौ ं। वि	द्यमान राजनीवितमा छाएको कालो ससं्कृवित र 0तू�, 
विहसंात्मक र वि	भे�कारी व्य	हारलाई पविर	�तन गन( हामर्ो अविभयान हो यो र यही अविभयानको 
एकमातर् अविभय�ताका रूपमा उभ्याउन खोविजएको एक चनुौतीपणू� तर हावि��क अविभष्र्टीका रूपमा यो 
पार्टी� खडा भएको छ । हरेक व्यविक्तको जी	न, स्	त�तर्ता र र्फल	�तताको विनश्चयताल ेनै समाज 
र राष्र््टीरमा समता र �याय स्र्थीापना गन( आ0ार खडा गछ�, जसबार्टी आपवित्	पत,् पीडा र अ�यायमा 
परेको व्यविक्त 	ा सम�ुायका लाविग उ�ारप	ू�क स	ेा गन( र �यायपणू� उ�नवितको माग�मा सबैलाई सविरक 
गराउने अविभयान सजृना गन� सविक�छ । सचेत र कत�व्यविनष्ठ नागविरक भएको नाताल ेनेपाली मार्टीो,
मा�छे र नागविरक �ावियत्	पर्वित हामीमा साँचो लगा	 हुनपुछ� । विनर�तरजसो अवि	श्	ास, वि	भे�, 
शोषण, अ�याय, झरू्टी र भर्ष्र्टी राजनीवितक चविरतर्को नेततृ्	 रविहरह�ँासम्म यो �ेश विनर�तर पतनको 
माग�मा लाविगरह�छ भ�ने कुरामा हामी सबै सहमत छौ,ं तापविन यसलाई “र्फोहोरी खेल” कै सजं्ञा वि�एर 
हामी यसबार्टी परहेजी भइबस्यौ ंभने चाहना गविरएको पविर	त�न आउनेछैन । स0ुारको पक्षमा सकेको 
योग�ान–बविल�ान गन( �ावियत्	 सच्चा नागविरकमा हुनैपछ�  । हामी पविर	त�नका बाहकहरू हौ,ं हामी 
स	ा]गीण वि	कास र सम्	वृि8 ल्याउने पर्वितज्ञासविहत �ेशस	ेामा समविप�त ब�नपुछ�, वि�ग्भर्विमत र भर्ष्र्टी 
नेताहरूको पविछलाग्ने विनविरह �श�क बविनरह�ँासम्म कसैको कल्याण सम्भ	 हुनेछैन ।  साँच्चै, 
राजनीवितक नेततृ्	 अगर्गामी, �श�नयकु्त, �यायी, इमान�ार र लोककल्याणकारी �ावियत्	मा खडा 
भइवि�ने हो भने �ेश	ासीहरूले राष्र््टीरका विनविम्त स्	ेविच्छक योग�ान वि�ने 	ाता	रण ब�छ र वि	कासको 
रफ्तार बढ्छ । त्यसकारण, यही उद्देश्यल ेमलुकुलाई “स(ुदर, शा(त र समदृ्ध” बनाउने 
�श�नसविहतको राविष्र््टीरय अविभयान विसज�ना गन( नैवितक	ान माविनसहरूको साँचो पर्यासका रूपमा 
लोककल्याणकारी समाज स्र्थीापनाको लक्ष्यमा विनर�तर अविघबविढरहने राविष्र््टीरय राजनीवितक 
अविभयानको रूपमा यस पार्टी�लाई बवुिझवि�नहुुन अनरुो0 ग��छौ ं। 

नेपाल
 मतदाता�रूले जनजागरणपार्टी
 � नेपाललाई नै दिकन साथ दिदनपुन8   ?  

यो एक राजनीवितक �ल हो, यसकारण चनुा	द्वारा नै यसको सार्थी�कताको जाँच हु�छ । ध्यान 
वि�नपुन( कुरो, �लल ेअँगालकेो विस8ा�त, मलू्यमा�यता, नीवित तर्थीा काय�क्रमहरू के रहेछन ्भनी हेन ु�
आ	श्यक हु�छ, त्यसभ��ा बढी यसको के��र्ीय�ेविख विलएर स्र्थीानीय तहसम्मको नेततृ्	मा को-
कस्ता माविनसहरू छन ्भ�ने कुराको मलू्याड्ढन गनु� सबैभ��ा महत्त्	पणू� हु�छ । हामर्ो �लसगँ 
आब8 माविनसहरूको जी	नशैली, योग�ान र लोकल्याणकारी काय�मा रह�ँै आएको सलंग्नता, 
सच्चविरतर् व्य	हार कस्तो छ भ�ने कुराको रामर्ो जाँच गविरयोस,् हामी सम्पणू� मत�ातासमक्ष अनरुो0
ग��छौ ं। 

हामी साँचो मान	ीय नैवितकता, अविहसंा	ा�ी ए	ं आध्यावित्मक चविरतर् पर्�श�न गन( विहम्मतका सार्थी 
�ेशमा कमजोरहरू तलु्याइएका माविनसहरूको पक्षमा उविभएका छौ ं। �ेशल ेइमान�ार, नैवितक	ान, 
राष्र््टीरपरे्मी �श�नयकु्त नेततृ्	को खोजी गरेको 0ेरै भयो । राजनीवितक शविक्तको �रुुपयोगका कारण
मलुकु 0रासायी ब��ैछ, हामर्ो �ैविनक जीवि	काको स	ालमा राजनीवितल े�गू��0 रै्फलाइरहेको छ, 
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�ेशको ठूलो शविक्त र सर्ोत वि	�ेश पलायन हुन बाध्य छ, जा�नेबझु्नेहरू पविन विनराशामा डुब्�ैछन ्। 
यही वि	षम विस्र्थीवितमा हामी आरू्फलाई �वूिषत राजनीवितको मै�ानवितर डोया�उँ�ैछौ ं। राजनीवितक 
शविक्तको अनैवितकवितक, भर्ष्र्टीाचारी र वि	ध्	ंशकारी चविरतर्का कारण सखु्खा र विनराजनक 
अ	स्र्थीामा पयुा�इएको �ेशलाई रूपा�तरण सक्ने नागविरक शविक्तलाई विबउँझाउने विजम्मे	ारी हामील े
विलएका छौ ं। राष्र््टीरका विनविम्त हामीलाई एक सम�	यकारी 	ैकविल्पक शविक्तको रूपमा पविहचान 
गविरयोस,् हामी नेपाली राजनीवितको इवितहास�ेविख आजसम्मै हेन� खोविजएको त्यो पविर	त�नकारी 
अविभयानको नेततृ्	 विलन हामी तयार छौ ं। त्यसकारण, सवंिक्षप्तमा हामी आरू्फलाई विनम्न ब ु�ँाहरूमा 
पर्स्ततु गछ{:

सदस्यता वा दिजम्मेवार
 नदिदनेः

 यस पार्टी�ल े�ईु 	ा तीन जनाल ेअसल चविरतर्, पविरशर्मी, सजृनशील, विसकारु, वि	नमर् र 0म� 
व्यविक्त हो भनी साक्षी नवि�एसम्म कसैलाई स�स्य बनाउँ�ैन । 

 यस पार्टी�ल ेसामाविजक जी	नमा भर्ष्र्टी, अनैवितक, अ0म� भनी ब�नाम भइसकेको व्यविक्तलाई 
उसले आरू्फ ब�विलएको यर्थीार्थी� उसको आफ्नै सम�ुायमा पर्माविणत नगरुञ्जेलसम्म स�स्यता 
वि��ँनै । 

 0म�, 0ाविम�कता तर्थीा ईश्	रको अविस्तत्	 स्	ीकार नगन( व्यविक्तलाई यस पार्टी�मा कुनै विजम्मे	ारी 
वि�इनेछैन । 

 आफ्नो पविर	ार तर्थीा 	ै	ाविहक जी	नपर्वित इमान�ार हुन नसक्ने �रुाचारी व्यविक्त कोही पविन यस 
पार्टी�को स�स्य हुनेछैन । 

 लोभी, स्	ार्थी�, अविभमानी, विजद्दी, अ�यायी तर्थीा आविर्थी�क अपचलनमा र्फसकेो कोही पविन यस 
पार्टी�को स�स्य ब�न सक्�नै । 

 पार्टी�विसत आब8 रहेको बहानामा तोविकएको नैवितकतामा तलमाविर्थी पान( जोसकैु व्यविक्तलाई 
तत्काल कारबाहीस्	रूप पार्टी�बार्टी बखा�स्त गरी काननूी उपचारका लाविग राज्यसमक्ष विजम्मा 
लगाइनेछ । 

अर्थीा�त,् यस पार्टी�ल े�ईु 	ा तीन जनाको साक्षीका आ0ारमा असल चविरतर्, पविरशर्मी, सजृनशील, 
वि	नमर् र 0म� व्यविक्तलाई आफ्नो स�स्य बनाउँछ । पविहल ेकुनैबलेा सामाविजक जी	नमा भर्ष्र्टी, 
अनैवितक, अ0म� भनी ब�नाम भइसकेका तर काला�तरमा आरू्फ बसकेो सम�ुायमा पविर	वित�त 
जी	नको पर्माविणत साक्षी बनाइसकेका व्यविक्तहरू यस पार्टी�का स�स्य ब�न सक्छन ्। यसका 
स�स्यहरूल े0म�, �याय र नैवितकतालाई स	ो�च्च मा�नेछन ्। एकमातर् सवृिष्र्टीकता�, पालनकता� र 
�यायकता� ईश्	रको अविस्तत्	लाई स्	ीकारेर स�ा उहाँको भयमा जी	न यापन गन( मा�छेहरू हामर्ो 
पार्टी�का स�स्य हुनेछन ्। स�ाचारी, सद्गणुी र परोपकारी व्यविक्तल ेहामर्ो पार्टी�मा स्र्थीान पाउनेछ 
। 

ब(द �ड्ताल नगन8ः

 यस पार्टी�ल ेआफ्नो कुरो विबकाउन, सरकार 	ा पर्शासनमाविर्थी �बा	 सजृना गन� अर्थी	ा सTा 
पर्ाप्त गन�का लाविग जनजी	नमाविर्थी घात हुनेगरी ब��–हड्ताल ग�Bन

 आ��ोलनका नाउँमा लाठी, ढुङ्गा–मढूा र कुनै पर्कारल ेविहसंात्मक �ेविखने हातहवितयार पर्योग 
गन� काय�कता�लाई बार्टीोमा उता�Bन । हत्याविहसंा र तोडर्फोड ग�Bग�Bन । जलुशु विनकालरे एकै 
घण्र्टीा पविन कतै सडक अ	रो0 गविरनेछैन । र्टीायर बालरे 	ा तोर्फोड गरेर 	ाता	रण ध्	स्त 
बनाउँ�ैन । 

जनजागरण पार्टी� नेपालको घोषणा पतर् 18



zky u|x0f

 आम नागविरकको मौविलक हक–अवि0कार हनन ्हुने 	ा स	�सा0ारणका जी	नमाविर्थी कुनै 
विकविसमको हस्तके्षप हुने काम विकमार्थी� ग�Bन । बजार, उद्योग र व्य	सायमाविर्थी ब��ेज लाग्ने कुनै 
गवितवि	वि0 अविघसा�Bन र “म�ूा�	ा�” आशयका नारा अलाप्�नै । 

अर्थीा�त,् आफ्नो कुरो विबकाउन, सरकार 	ा पर्शासनमाविर्थी �बा	 सजृना गन� अविहसंात्मक ए	ं 
विसज�नात्मक उपायको खोजी गछ� । सTा पर्ाप्त गन�कै लाविग पविन आम नागविरकको मन विजतेर 
अविभमत बरु्टील्नेछ । पार्टी�का समर्थी�क ए	ं काय�कता�हरूको विनर�तर पर्यत्नबार्टी जनसा0रणको 
जी	न सचुारु बनाउन सहयोग ग�B असल नागविरक विजम्मे	ारी परूा गन(छ । र, विसङ्गो पार्टी�पवंिक्त 
सजृनात्मक काम गन�मा जाँगर र अठोर्टीसविहत लाविगरह�छ ।

समता र (याय नकुदिल्चनेः

 यस पार्टी�ल ेविस8ा�त र विनयमभ��ा माविर्थी कुनै व्यविक्तलाई राख्�नै । स	�सा0रण तर्थीा 
कमजोरहरूलाई पकडमा राख्नका लाविग भनरे काननू बनाउँ�ैन र काननूलाई आरै्फल ेकुविल्चएर 
विहडँ्�ैन । 

 �यायलाई प�छाएर कसैमाविर्थी पक्षपात ग�Bन । राष्र््टीर र नागविरकभ��ा माविर्थी पार्टी�लाई उचाल्�ैन 
। नेता र जनताको बीचमा भे� राख्�नै । विलङ्ग, 	ण�, जात, 	ग� र 0म�का नाममा कसैलाई 
वि	भे� ग�Bन । 

अर्थीा�त,् यस पार्टी�ल ेआफ्ना विस8ा�त, मलू्यमा�यता र (आ	श्यक सशंो0नसविहत) �ेशको सवंि	0ान, 
विनयम र काननूलाई स	ो�च्च मा��छ । काननूसाम ुहरेक व्यविक्तलाई समान ठा��छ । �याय र 
काननूी राज्य स्र्थीाविपत गछ� । सबै कुरामा इमान�ारी, पार�विश�ता र जनतापर्वितको बर्फा�ारी कायम 
राख्छ । �लीय स्	ार्थी�भ��ा माविर्थी राविष्र््टीरय स्	ार्थी�लाई पर्शर्य वि��छ । विलङ्ग, 	ण�, जात, 	ग� र 
0म�का नाममा कसैलाई वि	भे� गविरने रीवितविर्थीवितहरू तर्थीा शावि�त, �याय र पर्गवितमा बा0क ब�ने 
जनुसकैु तत्	हरूलाई तत्काल समाप्त पा��छ । 

हामील ेबझु्ने पर्यत्न गय{ — मलुकु सम्	8ृ बनाउनको लाविग सही अर्थी�राजनीवितक माग��श�नका 
सार्थीसारै्थी राजनीवितकम�हरूमा चविरतर्, क्षमता र लोककल्याणका लाविग समप�ण आ	श्यक रहेछ । 
त्यसकारण अब सै8ावि�तक स्पष्र्टीता सारै्थी व्यविक्तगत पर्वितब8तासार्थी अब �ेश बनाउने अविभयान 
र्थीाल्न हतार भइसकेको छ । 

तपाईलंाई आविखरी पर्श्न — के �ेश बनाउने एकमातर् चाहनाद्वारा परे्विरत बनेर उल्लवेिखत उद्देश्य 
ए	ं अविभपर्ायसार्थी घोषणा गविरएको यस राजनीवितक �लको स�स्यता पर्ाप्त गरी नेपाल राष्र््टीर र 
नेपालीमातर्का लाविग चाविहएको जस्तोसकैु योग�ान वि�न तपाई ंआरू्फलाई योग्य ठा�नहुु�छ ? त्यसो 
भए यस जनजागरणपार्टी� नेपालको स�स्यता पर्ाप्त गन�का लाविग यर्थीासक्य चाँडो सम्पक�  गन ु�होस ्।

शालोम ।

सदस्यता दिलँदा वा तोदिकएको दिजम्मेवार
 ग्र�ण गदा�  दिलनपुन8 शपथ ग्र�ण

म ......................  .................
.. पणू� विनष्ठा र इमा��ाविरप	ू�क यस
जनजागरण पार्टी� नेपालको मलू्य–मा�यता
र विस8ा�तमा आस्र्थीा ए	ं वि	श्	ास राखी �ेश
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र जनतापर्वित इमान�ारी, बर्फा�ारी र विनःस्	ार्थी� स	ेा र लोककल्याणको उद्देश्यमा विनर�तर 
विक्रयाशील भई “स(ुदर, शा(त र समदृ्ध नेपाल” विनमा�ण गन( �श�नसविहतको राविष्र््टीरय राजनीवितक 
अविभयानमा सविक्रयरूपमा सविरक भएर नेपालमा शावि�त, समानता, �यायपणू� र विनर�तर 
पर्गवितउ�मखु समाज स्र्थीापना ग�B सामाविजक, राजनीवितक तर्थीा आविर्थी�क वि	कास गन( उद्देश्यल े
पार्टी�को वि	0ान र अनशुासन पालना गन� मञ्जरु गरी राजीखशुील ेआरू्फलाई स�ै	 पर्वितब8 बनाउने 
�ढृ अडानसविहत नेपाल राष्र््टीर, नेपाली जनता, नेपाली राविष्र््टीरय झण्डा र पार्टी�को आ�श� विस8ा�त 
सचूक झण्डाको पषृ्ठभवूिममा तपाई ंमेरा सहकम� विमतर्हरू र ईश्	रलाई साक्षी राखी शपर्थी गर्हण 
ग��छु । 

जनजागरणपार्टी
 � नेपालका नारा�रू

इमान�ार, कत�व्यविनष्ठ ए	ं राष्र््टीर	ा�ी कम�ठ नागविरकको स्	यसं	ेाल ेमलुकुको स	ा�ङ्गीण वि	कासमा
अवि	रल योग�ान वि�न सक्�छ । अविन सच्चविरतर्	ान नागविरक विनमा�ण गन�मा राजनीवितक �लको 
भवूिमका अहम ्रह�छ । यसका लाविग हामी हरेकल ेविनम्न नाराहरू ह्�यै�ेविख 	ाचन गनु�प��छः 

 विहमाल, पहाड र तराई–म0ेशका बाविस��ाहरू हामी सबै नेपाली नागविरक हौ ं। 

 हरेक जातजावित, भाषाभाषी,विलङ्ग, 	ण� र 0म�को साझा रू्फलबारीमा हामी सबैको समान 
स्र्थीान कायम राखौ ं। 

 समा	ेशी, समतामलूक र लोककल्याणकारी समाज विनमा�ण गन� पर्वितब8 बनौ ं। 

 समाजमा पणू� 0ाविम�क स्	त�तर्ता र 0म�विनरपेक्षताको भा	नाअनसुार व्य	हार गरौ ं। 

 लोकत�तर्, मान	 अवि0कार र वि	वि0को शासनको पक्षमा अर्टील भई खडा होऔ ं। 

 हामी सबै नमनूायोग्य जी	न विजऔ ंर आफ्ना विछमकेीको विनःस्	ार्थी� स	ेा गरौ ं। 

 हामी अरूलाई गाली गरेर होइन, आरू्फलाई विनयालरे कमजोरी सच्याऔ ं। 

 स्	ार्थी�त्याग हामर्ो मखु्य पर्यत्न हो, लोककल्याणकारी समाज विनमा�णका लाविग स्	ार्थी� त्यागौ ं
र स	ेा गरौ ं। 

 पविर	त�न सम्भ	 छ, सोच ब�लौ ं। 

 हामी आर्फैं बार्टी सरुु गरौ ं— ऐक्यब8 बनौ ं।

 सघंीयता, लोकत�तर्, सवंि	0ान	ा� । सहकाविरता, उद्यमशीलता, पूजँी	ा� । ।

 स(ुदर, शा(त, समदृ्ध नेपाल विनमा�णको पक्षमा बविलरहेको ‘र्टीच�लाइर्टी’ चनुा	 विच�हमा 
मत�ान गरौ ं।  

       ध(यवाद !   
         शालोम !
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