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मित िः बशैाख २७, २०७८ 

पे्रस वक्तव्य 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एिाले) लाई सर्वोच्च अदाल को  

फैसला  था नर्वौं राष्ट्ष्िय िहाधिरे्वशनको तनर्णय अनसुार अति 

बढाउने हाम्रो प्रयास पाटी अध्यक्ष सिे  रहनभुएका 

प्रिानिन्त्री केपी शिाण ओलीको कारर् सफल हुनसकेन । 

उहााँले प्रत तनधि सभािा वर्वश्र्वासको ि  मलन ुपरू्वण सिे  

हहजो िार पे्रस र्वक् व्य िाफण   अहंकार, गुटग  र पाटी 

एक ावर्वरोिी प्रर्ववृि देखाइरहन ुभयो । पाटीलाई नर्वौं राष्ट्ष्िय 

िहाधिरे्वशनको िागणतनदेशन र तनर्णय अनसुार अति बढाउाँ दै 

यसको एक ालाई जोगाउन ुपर्ण भन्त्ने हाम्रो कुरा उहााँले िान्त्न ु

भएन । सर्वोच्च अदाल को फैसला पतर् क. केपी ओलीले 

तनर्वाणधच  केन्त्रीय कमिटीको बठैक बोलाई र्लफल गनुणपनेिा 

त्यसो नगरी २०७७ साल फागुन २८ ग े आफ्ना गुटका केही 



2 
 

सदस्यहरुको भेला गनुणभयो । त्यो गुटको भेलालाई बठैक भन्त्दै 

नर्वौं राष्ट्ष्िय िहाधिरे्वशनबाट तनर्वाणधच  केन्त्रीय कमिटीलाई 

भंग गरी स्र्वेच्र्ाचारी ककमसिले कधथ  राष्ट्ष्िय िहाधिरे्वशन 

आयोजक कमिटी गठनको िोषर्ा गनुणभयो । 

त्यसिािनोिानी ककमसिले आफ्ना वपर्लग्गुहरुको िनोनयन 

गनुणभयो । हािी लगाय का केन्त्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई 

ष्ट्जम्िेर्वारीबाट हटाउन ुभयो । यसरी क. केपी ओलीले पाटी 

वर्वभाजनको अपरािपरू्ण बाटो सिात्न ुभयो । 

क. केपी ओलीले पाटी वर्विानलाई कुल्चेको िटनाबाट धचष्ट्न्त्   हुाँदै 

२०७७ साल चरै २ ग े पाटी केन्त्रीय कायाणलय िमु्बाराहीिा 

भएको र्वा ाणिा हािीले सर्वोच्च अदाल को फैसला अनरुुप 

पाटीको केन्त्रदेखख स्थानीय  हसम्िका सब ैकमिटीहरु एर्वि ्

जनसंगठनका सब ैसंरचना परू्वणर्व  ्वर्वधिसम्ि  रुपिा 

सञ्चालन गने, वर्वग िा उत्पन्त्न अन्त् रवर्वरोि, सिस्या र 

कटु ाको बारेिा पाटीिा सहज ष्ट्स्थत  भएपतर् उपयकु्  
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सियिा सिीक्षा गने र पाटीलाई एक ाबद्ि  था 

वर्वधिसम्ि  ककमसिले चलाउने प्रस् ार्व राख्यौं ।  र केपी 

ओलीले न  हाम्रो प्रस् ार्व िान्त्न ुभयो न  पाटी एक ा र 

अदाल को फैसला अनरुुप गनण कुन ैप्रस् ार्व न ैराख्न ुभयो । 

त्यसपतर् उहााँ अझ उदण्ड र तनरंकुश ककमसिले व्यर्वहार 

गनणथाल्न ुभयो । चारजना पाटी स्थायी कमिटीका ने ाहरुलाई 

आिारहीन आरोप लगाउाँ दै कधथ  स्पष्ट्ष्टकरर् सोध्ने र 

पाटीबाट न ैतनलम्बन गने फुटपरस्  काि गनुणभयो । 

त्यसबाट पतन उहााँमभरको  ानाशाही र्वदलाको आगो तनभेन । 

उहााँले हािी लगाय  ३० जना प्रत तनधि सभाका 

सदस्यहरुलाई अत्यन्त्  आिारहीन र तनकृष्ट शब्दार्वली प्रयोग 

गरी स्पष्ट्ष्टकरर् सोध्नभुयो । हािीले उहााँका त्यस् ा गल  र 

तनरािार आरोपहरुलाई अस्र्वीकार गदै जबाफ हदयौं । 

आफ्नो गुटको वपर्लग्गु हुन अस्र्वीकार गने देशभररका नेकपा 

(एिाले) का ने ा, कायणक ाण र तनर्वाणधच  जनप्रत तनधिहरुलाई 
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कधथ  स्पष्ट्ष्टकरर् सोध्ने, िम्क्याउने र ष्ट्जम्िेर्वारी एर्वि ्

पाटीबाट तनलम्बन र तनष्काशन गने िखृर्  वर्वभाजनकारी 

कायण केपी गुटबाट भएका र्न ्। यस् ा अलोक ाष्ट्न्त्रक र 

पाटी वर्विान वर्वरोिी कियाकलापहरुप्रत  नेकपा (एिाले) का 

इिान्त्दार, देश र जन ाप्रत  तनष्ठार्वान ने ा, कायणक ाण र 

सदस्यहरुले वर्वरोि र प्रत र्वाद गदै आएका र्न ्। 

यत  हुाँदा पतन हािीले पाटी एक ा जोगाउन क.केपी ओलीसंग 

अनेक पटक वर्वमभन्त्न ककमसिले र्वा ाण ग¥यौं । उहााँले 

र्वा ाणलाई केर्वल अल्िल्याउने र भ्रि मसजणना गने दाउपेचका 

रुपिा उपयोग गनणखोजेकोेे देखखयो । कुन ैसकारात्िक सोच 

र प्रस् ार्व राखेको पाइएन । र्वा ाण पतर् झन क. केपी ओलीले 

स्थायी कमिटीको गठन र कायणवर्वभाजनको कधथ  तनर्णय गदै 

कम्यनुष्ट्ष्ट आन्त्दोलनको वर्वकासिा िहत्र्वपरू्ण भमूिका खेल्ने 

ने ाहरुलाई तनष्काशन गने खेदजनक कायण गनुणभयो । यही 

र्वशैाख २६ ग े पाटी एक ाका लाधग स्पष्ट आिार सहह  



5 
 

उहााँलाई पर सिे  पठाइयो ।  र त्यसप्रत  उहााँले कुन ैचासो 

नराखी फुटकै बाटोिा अति बढ्न ुभयो । 

पाटी अध्यक्ष सिे  रहनभुएका प्रिानिन्त्री केपी ओलीले पाटीिा 

िार होइन राज्य सञ्चालनिा सिे  अनेकांेैें स्र्वेच्र्ाचारी र 

अतनयमि  कायण गनुणभएको र् । प्रत तनधि सभाको 

असंर्विैातनक वर्विटन, संर्विैातनक पररषद्िा िनपरी, काननूी 

शासनको उपहास, भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षर् जस् ा उहाका 

कियाकलापहरु र् ारु्ल्ल भइसकेका र्न ्। देश कोरोना 

िहािारीबाट आिान्त्  भइरहेको बेला जन ाको स्र्वास््य 

सुरक्षाका लाधग काि गनुणपने बेला स्र्वास््य सािग्रीिा सिे  

भ्रष्टचार गनेहरुलाई प्रश्रय हदनकुा साथ ैराष्िलाई अन्त्योलग्रस्  

 ुल्याउने र वर्वभाष्ट्ज  गने काि प्रिानिन्त्रीबाट भइरहेको र् 

। प्रत तनधि सभाको वर्विटनलाई सर्वोच्च अदाल ले न ै

असंर्विैातनक भतनसकेपतर् पतन प्रिानिन्त्री केपी ओलीले 

आफ्नो तनर्णयको ष्ट्जम्िेर्वारी मलएर पदबाट राजीनािा हदने 
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लोक न्त्रको न्त्यनू ि ियाणदा र नतै क ा नदेखाई देश र 

दतुनयााँका सािु नेकपा (एिाले) को प्रत ष्ठािा आाँच प¥ुयाउने 

काि गनुणभयो । ग  हहउाँ दे अधिरे्वशनिा प्रिानिन्त्री केपी 

ओली एक हदन पतन उपष्ट्स्थ  नभई र त्यसलाई कुन ैकाि 

नहदई अन्त्त्य गररयो ।  र तनयमि  अधिरे्वशनिा मलनपुने 

वर्वश्र्वासको ि  आफैले अधिरे्वशन बोलाई मलने गल  बाटोिा 

प्रिानिन्त्री केपी ओली अग्रसर हुनभुयो ।  यसरी उहााँले 

नेपालको संवर्विान, लोक न्त्र, राष्ट्ष्िय हह का साथ ैनेकपा 

(एिाले) को वर्विान, वर्वधि, मसद्िान्त् , नीत  र आदशण 

वर्वपरी का काि–कार्वाणई  ीब्र पादै देश, जन ा र लोक न्त्रको 

भवर्वष्यलाई न ैख रा फण  िकेमलरहन ुभएको र् । प्रिानिन्त्री 

केपी ओलीले राष्ट्ष्िय हह , स्र्वािीन ा र स्र्वामभिानिा आाँच 

पगु्ने ककमसिका गत वर्वधिहरु गदै राज्यलाई न ैकिजोर 

 ुल्याइरहन ुभएको र् । प्रदेश सरकारहरुलाई पतन सिा 

संिषण फण  िकेल्दै अस् व्यस्  बनाउने फण  उहााँको संलग्न ा 
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रहेको र् । यसको ज्र्वलन्त्  उदाहरर्का रुपिागण्डकी र 

लुष्ट्म्बनी प्रदेशिा सवंर्विान र लोक न्त्रको ििण  था िान्त्य ा 

वर्वपरी  भएका कायणहरुलाई मलनसककन्त्र् । 

पाटी अध्यक्षसिे  रहनभुएका प्रिानिन्त्री केपी ओलीका उपयुणक्  

कािकार्वाणइका कारर् उहााँलाई राष्ि र जन ाको हह , 

संर्विैातनक िान्त्य ा, राजनीत क नतै क ा र लोक न्त्रको 

ियाणदा लगाय  कुनपैतन दृष्ट्ष्टबाट वर्वश्र्वासको ि  हदन उधच  

हुाँदैन्यो । उहााँका गल  कियाकलापहरुको वर्वरोि र प्रत र्वाद 

गदै देश, जन ा र लोक न्त्रको भवर्वष्य सुरक्षक्ष  गनणको लाधग 

आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान गनुण सब ैदेशभक् , 

लोक न्त्रपे्रिी राजनीत किी  था जनसिुदायको क णब्य  

हुनेभएकोले सोही अनरुुप हािीलेप्रिानिन्त्री केपी ओलीलाई 

वर्वश्र्वासको ि  नहदने र प्रत तनधि सभाको बठैकिा 

अनपुष्ट्स्थ  हुने तनर्णय गरेका हौं ।यो तनर्णय हाम्रो देश, 

जन ा र पाटीप्रत को तनष्ठाको द्यो क हो । प्रिानिन्त्री र 
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पाटी अध्यक्ष रहनभुएका केपी ओलीलाई हािी फेरी पतन देश, 

जन ा र पाटीप्रत  ष्ट्जम्िेर्वार भए सोच्न, देशको संवर्विान र 

पाटीको वर्विानको सम्िान गनण, वर्वग का गल् ीहरुलाई 

सच्याउन, पाटी एक ाका लाधग हािीले अगाडड सारेका 

कुराहरुको सम्बोिन गनण र राष्ट्ष्िय  था पाटीको एक ालाई 

नखल्बल्याउन आग्रह गदणर्ौं । 
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