नेपाल विवेकशील पार्टी

मानवता समानता स्वतन्त्रता स्वाभिमान

हाम्रो लक्ष्य: “नेपालमा नै स्वाभिमानी जीवन जिउने वातावरण बनाउँ छौं ।”
आजको आवश्यकता आम नागरिकको स्वन्तन्त्र, सम्मानित र संवृद्ध जीवन जिउने आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने
सङ्गठन र नेतत्ृ व हो। यसको निम्ति सुसंस्कृत राजनीति र नैतिकवान राजनीतिज्ञहरु अपरिहार्य छन् ।
व्यवहारिक रुपमा लोकतान्त्रिक र कार्यकुशल सङ्गठन, समतामूलक नीति, र जबाफदेही नेतत्ृ वले नै
देशलाई राजनीतिक दिशा एवम् निकाश दिन सक्छ।
नेपाल विवेकशील पार्टी निम्न कारणहरूले आफूलाई त्यो आधुनिक राजनीतिक संस्कार सहितको
रूपान्तरणकारी सङ्गठनको रूपमा स्थापित गर्दैछ।
१) मूल्यमान्यता र मुद्दामा आधारित राजनीति; आन्तरिक सहभागितामूलक लोकतन्त्र
२) संविधानलाई परिष्कृत बनाउँ दै अगाडि बढ् ने
३) ठगी, भ्रष्टाचार, (महिला) हिंसा, कुनै पनि विभेद प्रति शून्य सहनशीलता
४) हरेक कार्यमा पारदर्शीता तथा जबाफदेहीता
५) पद भनेको बाँ ड्नको लागि होइन, काम गर्ने जिम्मेवारी हो भन्नेमा विस्वास
६) अभियान तथा कार्यक्रमहरु सांकेतिक र पूर्ण रुपमा शान्तिपूर्ण
७) समन्वय समितिमा ५०% महिला र संघीय समितिमा ३५.५५ % महिला सहित ५३.३२ % समावेशीता
८) एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालपछि न्यूनतम एक कार्यकाल विश्राम लिनु पर्ने, तर पार्टीको
निर्वाचित संघीय अध्यक्ष दुई कार्यकालपछि फेरि त्यही पदमा लड् न नपाउने (अरु पदमा पाउने)
प्रावधान
९) विद्यालय, विश्वविद्यालय र अस्पतालभित्र राजनैतिक (भातृ) संगठनहरु नखोल्ने
१०) हाम्रो राजनीतिक प्रस्थान विन्दु:
सहभागितामूलक लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता
सबैको भलो होस् !
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नेपाल विवेकशील पार्टी किन?
“देशले आफ्नै भूमिमा पसिना मागेको छ।”
❏ विवेकशील पार्टीका सदस्यहरु - निष्ठा, पारदर्शिता, साहस, समानुभूति, विनम्रता, उत्कृष्टता मूल्यमान्यतामा अडिग रहनेछन् । यी मूल्यमान्यतालाई आफ्नो जीवन र व्यवहारमा उतार्ने छन् ।
❏ विवेकशील पार्टीको संगठनले - जवाफदेहीता, कार्य कौशलता, ‘ठगी, भ्रष्टाचार, हिंसा, उत्पीडन, भेदभाव’
विरुद्ध शून्य सहनशीलता, समावेशीता, सुयोग्यता, आन्तरिक सहभागितामूलक लोकतन्त्र मूल्यमान्यतामा टेकेर काम गर्नेछ।
❏ आमूल परिवर्तन र संवृद्धिको संवाहक - अधिकार र दायित्वबोध सहितको विवेकी नागरिक, उद्यमशील
समाज, दिगो अर्थतन्त्र र समतामूलक नीतिलाई मानिएको छ।
❏ हाम्रो राजनीतिक दर्शन रूपान्तरणकारी मार्ग (र् याडिकल सेन्ट्रीजम/radical centrism) हो र
यसको आधारमा सन्तुलित राज्यको परिकल्पना गरिएको छ।
❏ नेपालभित्र रहेको प्राकृतिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक विविधतायुक्त सबै नेपाली
अटाउने मानवता, समानता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान हाम्रो सामाजिक दर्शन हुनेछ।
❏ विवेकशील पार्टीको आर्थिक दर्शन समन्वयात्मक पुँ जीवाद हुनेछ जहाँ पुँ जी निर्माण तथा परिचालनलाई
प्रोत्साहित गरिनेछ। हाम्रो आर्थिक दर्शनले देशको लागि दीर्घकालीन रुपमा हित हुने गरी पुँ जीको
वितरण/लगानी कसरी गर्ने बारे निर्दिष्ट गर्नेछ।
❏ प्रगतिशील कर निर्धारण गरी आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न र सरकारले नागरिकहरूमा गर्नुपर्ने
गुणस्तरीय लगानीको लागि स्रोत जुटाइनेछ।
❏ संविधानले दिएको मौलिक अधिकारहरु - आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा,
सार्वजनिक यातायात र न्याय - लाई प्राथमिकता राखेर, यसमा सबै नागरिकको समान पहुँच रहनेछ।
❏ जातीय विभेदले गर्दा सयौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेका दलित समुदायलाई राज्यले क्षमा मागेर
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टी राख्दछ। ऐतिहासि समयदेखि लैंगिक, भाषिक,
भौगोलिक, जातीय लगायत सम्पूर्ण विभेद भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई निराकरण गर्नेछ।
❏ नेपाललाई संसारसामु “गुरु-राज्य” का रुपमा स्थापित गरिनेछ। सामुदायिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र
धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण गरिनेछ।
❏ “जैविक राज्य”को अवधारणालाई अघि सार्दै विवेकशील पार्टी पर्यावरणलाई संरक्षण गर्न कटिबद्ध छ।
❏ सबै नेपालीलाई संसारको जुन ठाउँ मा भए पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा अन्य
सुधारहरु पनि ल्याइनेछ।
❏ डिजिटलीकरणलाई आधार बनाएर नेपाललाई नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने हाम्रो दूरदृष्टि रहेको छ।
❏ सम्पूर्ण नेता, कर्मचारीको स्वदेश र विदेशमा भएको सम्पति छानबिन हुनेछ।
❏ नेपाल र नेपालीको सुरक्षा (स्वदेश तथा विदेशमा) उच्च प्राथमिकतामा रहेनछ।
❏ नेपाल बनाउने नेपालीले नै हो भन्ने सुत्रलाई अपनाएर बालबालिकाको हक-अधिकारको र
ज्येष्ठ-नागरिकको हक-हित र सम्मानको सुनिश्चितता गर्नेछ।
❏ सुसंस्कृत समाज सहितको आर्थिक रुपान्तरणको नारा सहित नेपालीहरुको आर्थिक उन्नतिको निम्ति भिन्न
कार्यक्रमहरु ल्याइनेछन् ।

