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नेपाली काांगे्रस अतहले तिर्म पररस्थथततबाट गुतिरहेको छ । काांगे्रसलाई समाप्त 

पाने र्र्यन्त्र अतहले तिकराल रुपमा सतहमा देखा परेको छ । पूरै देशलाई ठूलो 

सांकटतर्ष  धकेल्ने कुप्रयास भइरहेको छ । यस्तो अिथथामा नेपाली काांगे्रसले 

देशलाई तनकास र तिकास तदएर सांकटबाट बातहर ल्याउन अगुिाई गनुषपने तथयो । 

तर नेतृत्व सचेत र गांतभर नदेस्खनु  अत्यनै्त दुुःखलाग्दो पररस्थथतत हो । 

काांगे्रस समाप्त पानष र देशलाई सांकटमा होम्नका लातग अतहले र्र्यन्त्रमूलक,, 

अप्राकृततक कुकमषहरु भइरहेको छ । यो अिथथा कुनैपतन देशभक्त नागररक तथा 

नेपाली काांगे्रसका इमानदार कायषकताष टुलुटुलु हेरेर बतसरहन सकै्दछ । 

नेपाली काांगे्रसले आगामी आमचुनािमा सांघ तथा प्रदेशहरुमा बहुमत ल्याउन 

आिश्यक छ । बहुमत ल्याउने गरी चुनािी तालमेल गनष केन्द्रीय सतमततको 

बैठकले तनदेश तदएको तथ्य म नेताहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । 

आमचुनािमा काांगे्रसलाई बहुमत ल्याउन नतदने गरी तालमेल गररिँ दैछ । काांगे्रसले 

सय सीट भन्दा थोरैमा प्रत्यक्ष चुनाि लरे्र कसरी बहुमत ल्याउन सक्छ ? आम 

जनताको तर्ष बाट उतठरहेको यो प्रश्नको जिार् मुखबाट नभएर व्यिहारबाट पाटी 

नेतृत्वबाट आउन आिश्यक छ । 

हामी आधा सीट अन्य पाटीहरुलाई तदइरहेका छ ां, बािँकी रहेको आधा सीटमा 

कस्तालाई उमे्मदिार बनाउिँदैछ ां ? यो गम्भीर प्रश्न भएको छ । पाटीले 

समानुपाततकका लातग प्रस्ताि गरेका नामहरु पररिारिाद, िांशिाद, नातािाद, 

आसोपासेिाद र अथषिादबाट पे्रररत भएको स्पष्ट देस्खन्छ । 



समानुपाततक सूची आरतक्षत सीट हो । आरक्षण पाउन लायक जातत, समुदाय, के्षत्र 

तथा व्यस्क्तहरुलाई समानुपाततक उमे्मदिारका रुपमा प्रस्ताि गररनुपने हो । त्यस 

तिपररत समानुपाततक तनिाषचन प्रणालीको आदशष र ममषको गला रेटेर पहुिँचिाल, 

नातागोता, िांश, पररिार, आसेपासे तथा अथषबलले सुसस्ित पात्रहरुलाई प्रस्ताि 

गररएको देस्खन्छ । समानुपाततक उमे्मदिार चयन गदाष पाटीतभत्रको खास गुट, 

खास पररिार र खास नेताहरुको तािेदारीहरुलाई प्राथतमकता तदइएको छ । 

समानुपाततक सीट भनेको पत्नी तथा पररिारलाई तदइने अांश होइन, समानुपाततक 

सीट भनेको आफ्नो िांशका लातग आरक्षण होइन भने्न सने्दश नेपाली काांगे्रसले 

देशव्यापी रुपमा तदनुपने अिथथामा त्यस तिपररत काम गररएको छ । 

समानुपाततकतर्ष  अांश, िांश र अथष पे्रररत उमे्मदिारहरुलाई प्रस्ताि गररिँदा त्यसको 

दुष्प्रभाि प्रत्यक्षमा लर््ने उमे्मदिारहरुलाई समेत पने देस्खन्छ । 

तसथष, तनम्न नीतत अपनाइयोस्– 

१¬– सांघ तथा प्रदेश सांसद्मा एकाघर पररिार तथा दम्पतिबाट एकजनाभन्दा 

धेरैलाई अिसर नतदइयोस् । 

२– उमे्मदिार प्रस्ताि गररएकाहरुले पाटीतभत्र तजमे्मिार पदमा आफ्नो नातागोता 

कोको छन् भने्न सािषजतनक रुपमा खुलाउने व्यिथथा गररयोस् । 

३– प्रत्यक्षमा उमे्मदिार बने्न सामथ्यष भएका, तिगतमा सांसद्मा प्रतततनतधत्व 

गररसकेकाहरुलाई समानुपाततकमा उमे्मदिार नबनाइयोस् । 

४– तजमे्मिार पदमा बसेका नेताहरुले आफ्नो पररिार तथा िांशलाई आफ्नो 

व्यस्क्तगत प्रभाि प्रयोग गरेर अिसर तदने तदलाउने काम नगने सािषजतनक 

प्रततिद्धता गरुन् । 

५– प्रस्तातित कैयन उमे्मदिारहरुले अथषबलमा समानुपाततकमा नाम पानष सर्ल 

भएको भनी जनस्तरमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । समानुपाततक उमे्मदिार 

चयनमा आतथषक चलखेल भएको सम्बन्धमा एक स्वतन्त्र आयोग बनाएर छानतिन 

गररयोस् । 



६– उमे्मदिार चयन गदाष िगीयतालाई पतन आधार बनाइयोस् । अथाषत्, 

समानुपाततक उमे्मदिार चयन गदाष आतथषक रुपमा तिपन्नलाई प्राथतमकता तदइयोस् 

। 

यी केही नीततहरु मैले सुझािका रुपमा प्रसु्तत गरेको छु । यी सुझाि मेरो मात्र 

नभएर नेपाली काांगे्रसका तमाम तनष्ठािान, इमानदार कायषकताषहरुको पतन हो र 

आम नेपाली जनताको पतन हो भने्न तथ्यिोध गररयोस् । यी नम्र सुझािहरुलाई 

िेिास्ता गरेर पाटी नेतृत्व अगातर् बढेको अिथथामा आम कायषकताष तथा जनताले 

गने तिद्रोहको तजमे्मिारी अांशिाद, िांशिाद तथा अथषिादमा चुलुषम्म रु्बेका 

नेताहरुले नै तलनुपने हुन्छ। 
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