
नेपाल िववेकशील पाट�
मानवता   समानता   �वत�ता   �वा�भमान

हा�ो ल��: “नपेालमा न ै�वा�भमानी जीवन �जउन ेवातावरण बनाउँछौं।”

आजको आव�यकता आम नाग�रकको �व�त�, स�मािनत र संव�ृ जीवन �जउने आका� �ा पूरा गन� स�े
स�ठन र नते�ृव हो। यसको िन��त ससंु�कृत राजनीित र निैतकवान राजनीित�ह� अप�रहाय� छन्।
�यवहा�रक �पमा लोकता��क र काय�कुशल स�ठन, समतामूलक नीित, र जबाफदेही नते�ृवले नै
देशलाई राजनीितक िदशा एवम् िनकाश िदन स�छ।

नपेाल िववकेशील पाट� िन� कारणह�ले आफूलाई �ो आ�धुिनक राजनीितक सं�कार सिहतको
�पा�तरणकारी स�ठनको �पमा �थािपत गद�छ।

१) मू�यमा�यता र म�ुामा आ�धा�रत राजनीित; आ�त�रक सहभा�गतामूलक लोकत�
२) संिव�धानलाई प�र�कृत बनाउँदै अगािड बढ्ने
३) ठगी, ��ाचार, (मिहला) ि �ह�सा, कुन ैपिन िवभदे �ित शू�य सहनशीलता
४) हरेक काय�मा पारदश�ता त�था जबाफदेहीता
५) पद भनकेो बाँड्नको ला�ग होइन, काम गन� �ज�मवेारी हो भ�मेा िव�वास
६) अ�भयान त�था काय��मह� सांकेितक र पूण� �पमा शा��तपूण�
७) सम�वय स�मितमा ५०% मिहला र संघीय स�मितमा ३५�५५ % मिहला सिहत ५३�३२ % समावशेीता
८) एउटै काय�कारी पदमा �ई काय�कालप�छ �यूनतम एक काय�काल िव��ाम �लनु पन�, तर पाट�को

िनवा��चत संघीय अ��य�� �ई काय�कालप�छ फे�र �ही पदमा लड्न नपाउने (अ� पदमा पाउन)े
�ाव�धान

९) िव�ालय, िव��िव�ालय र अ�पताल�भ� राजनिैतक (भात)ृ संगठनह� नखो�े
१०) हा�ो राजनीितक ��थान िव��:

सहभािगतामलूक लोकत�, गणत�, संघीयता, समावेशीता र धम�िनरपे�ता

सबैको भलो होस्!
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नेपाल िववेकशील पाट� िकन?

“देशल ेआ�ै भू�ममा प�सना मागकेो छ।”

❏ िववकेशील पाट�का सद�यह� - िन�ा, पारद� �श�ता, साहस, समानभूुित, िवन�ता, उ�कृ�ता -
मू�यमा�यतामा अिडग रहनछेन्। यी मू�यमा�यतालाई आ�ो जीवन र �यवहारमा उतान� छन्।

❏ िववकेशील पाट�को संगठनले - जवाफदेहीता, काय� कौशलता, ‘ठगी, ��ाचार, ि �ह�सा, उ�पीडन, भदेभाव’
िव�� शू�य सहनशीलता, समावशेीता, सयुो�यता, आ�त�रक सहभा�गतामूलक लोकत� -
मू�यमा�यतामा टेकेर काम गन�छ।

❏ आमूल प�रवत�न र संवृ��को संवाहक - अ��धकार र दा�य�वबो�ध सिहतको िववके� नाग�रक, उ�मशील
समाज, िदगो अ�थ�त� र समतामूलक नीितलाई मािनएको छ।

❏ हा�ो राजनीितक दश�न �पा�तरणकारी माग� (र् यािडकल स�ेट� ीजम/radical centrism) हो र
यसको आ�धारमा स�त�ुलत रा�को प�रक�पना ग�रएको छ।

❏ नपेाल�भ� रहकेो �ाकृितक, भािषक, धा� �म�क, सां�कृितक, सामदुा�यक िविव�धताय�ुत सबै नपेाली
अटाउने मानवता, समानता, �वत�ता र �वा�भमान हा�ो सामा�जक दश�न �नछे।

❏ िववकेशील पाट�को आ� �थ�क दश�न सम�वया�मक पुँजीवाद �नछे जहाँ पुँजी िनमा�ण त�था प�रचालनलाई
�ो�सािहत ग�रनछे। हा�ो आ� �थ�क दश�नले देशको ला�ग द�घ�कालीन �पमा िहत �ने गरी पुँजीको
िवतरण/लगानी कसरी गन� बारे िनि �द�� गन�छ।

❏ �गितशील कर िन�धा�रण गरी आ� �थ�क असमानतालाई �यूनीकरण गन� र सरकारले नाग�रकह�मा गनु�पन�
गणु�तरीय लगानीको ला�ग �ोत जटुाइनछे।

❏ संिव�धानले िदएको मौ�लक अ��धकारह� - आ�धारभूत त�था गणु�तरीय �वा�, �श��ा, सामा�जक सरु��ा,
साव�जिनक यातायात र �याय � लाई �ा�थ�मकता राखरे, यसमा सब ैनाग�रकको समान प�चँ रहनछे।

❏ जातीय िवभदेले गदा� सयौं वष�दे�ख उ�पीडनमा परेका द�लत समदुायलाई रा�ले �मा मागरे
�ितपूि �त�को �यव�था गनु� पछ� भ�े मा�यता हा�ो पाट� रा�दछ। ऐितहा�स समयदे�ख ल��गक, भािषक,
भौगो�लक, जातीय लगायत स�पूण� िवभदे भएको य�था�थ�लाई �वीकार गद� �सलाई िनराकरण गन�छ।

❏ नपेाललाई संसारसामु “ग�ु�रा�” का �पमा �थािपत ग�रनछे। सामदुा�यक त�था सां�कृितक स�पदा र
धा� �म�क �थलह�को संर��ण ग�रनछे।

❏ “जैिवक रा�”को अव�धारणालाई अ�घ साद� िववकेशील पाट� पया�वरणलाई संर��ण गन� क�टब� छ।
❏ सब ैनपेालीलाई संसारको जनु ठाउँमा भए पिन मतदान गन� पाउन े�यव�था गद� िनवा�चन �णालीमा अ�य

सु�धारह� पिन �याइनछे।
❏ िड�जटलीकरणलाई आ�धार बनाएर नपेाललाई नव�वत�नको के�� बनाउने हा�ो �र�ि� रहकेो छ।
❏ स�पूण� नतेा, कम�चारीको �वदेश र िवदेशमा भएको स�पित छानिबन �नछे।
❏ नपेाल र नपेालीको सरु��ा (�वदेश त�था िवदेशमा) उ�च �ा�थ�मकतामा रहनेछ।
❏ नपेाल बनाउने नपेालीले नै हो भ�े स�ुलाई अपनाएर बालबा�लकाको हक�अ��धकारको र

��े�नाग�रकको हक�िहत र स�मानको सिुन���तता गन�छ।
❏ ससंु�कृत समाज सिहतको आ� �थ�क �पा�तरणको नारा सिहत नपेालीह�को आ� �थ�क उ�ितको िन��त �भ�

काय��मह� �याइनछेन् ।


