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डेमोके्सी ररसोस्स सेनटर नेपाल (डीआरसीएन)

मारस्सवादी-लेनननवादी) [नेकपा (एमाले)] ले पनन स्ानीय 
आवशयकताअनसुाि िानट्रिय प्रजातनत्र पा्टटी (िाप्रपा) ि लोकताननत्रक 
समाजवादी पा्टटी (लोसपा) लगायतका दलसँग तालमले गन्स स्ानीय 
ि केनद्ीय सतिमा संवाद गरििाखकेा छन ्। 

यो िाजनीनतक अपडे्ट ननवा्सचनसम्बन्ी दलीय गनतनवन्का सा्ै 
गठ्बन्न वा तालमलेका प्रयास ि असिमा केननद्त छ । सदुिूपनचिम 
प्रदशेको डडेल्िुा ि डो्टी, गणडकी प्रदशेको तनहु ँ ि गोिखा, 
्बागमती प्रदशेको नचतवन ि मकवानपिु अनन म्से प्रदशेको िौतह्ट, 
सला्सही, महोत्तिी ि ् नषुा नजललामा नवनिनन िाजनीनतक दलका नेता 
त्ा काय्सकता्स, सञचािकमटी ि नागरिकसँग गरिएको अनतवा्सता्सका 
आ्ािमा यो िाजनीनतक अपडे्ट तयाि पारिएको हो ।4

राजनीतिक दलको ियारी
भ्रमण गरिएका स्ैब ननवा्सचन क्ेत्रमा िाजनीनतक दलले ननवा्सचन 
केननद्त गनतनवन् गरििहकेो पाइयो । ननवा्सचन क्ेत्र्बा्ट प्रनतननन् 
सिा ि प्रदशे सिाका उममदेवािका आकांक्ीको नामावली नजलला 
सनमनतले नसफारिस गिेि प्रदशे सनमनतलाई ि तयसले केनद्ीय सनमनतमा 
पठाएको छ । नेपाली काँग्ेसले समानपुानतक उममदेवािको लानग एक 
मनहलासनहत तीन जनाको नाम नसफारिस गरि केनद्मा पठाउन ननददेशन 
नदएको न्यो । ति प्रतयक्मा िने मनहला आकांक्ीको नाम अननवाय्स 
नगरिएको ्बताइयो । प्रतयक् त्ा समानपुानतक दवुैमा आकांक्ी 
स्ैबको नामावली केनद्मा पठाइएको नेपाली काँग्ेस नचतवनका एक 
नेताले ्बताए । नचतवनको प्रनतननन् सिाको एउ्ैट ननवा्सचन क्ेत्र्बा्ट 
समानपुानतक तफ्स  २५ जनाको नाम नसफारिस िएको न्यो िने प्रदशे 
सिाको एउ्ैट ननवा्सचन क्ेत्र्बा्ट ४२ जना सममको नाम नसफारिस 
िएको न्यो । नेकपा (एमाले) ले प्रनतननन् सिाको प्रतयेक ननवा्सचन 
क्ेत्र्बा्ट प्रतयक्तफ्स  एक मनहलासनहत तीन जना उममदेवाि नसफारिस 
गिेि केनद्मा पठाउन ननददेशन नदएको न्यो । प्रनतननन् सिा ननवा्सचन 
क्ेत्र नं. ३ मा सव्ससममत उममदेवाि नसफारिस िएका न्ए िने अनय 
दईु ननवा्सचन क्ेत्रमा एक मनहलासनहत तीन जनाको नाम नसफारिस 
गिेि केनद्मा पठाइएको छ । समानपुानतकतफ्स  िने प्रनतननन् सिाको 
लानग ११ जना ि प्रदशे सिाको लानग ४५ जना उममदेवािको नाम 

4 यस अधययनका लानग डीआिसीएनका अनसुन्ाताहरूले सेप्ेटम्बि १२–२४, 
२०२२ समम उक्त नजललाहरूमा भ्रमण गिेका न्ए । 

प्रनतननन् सिा त्ा प्रदशे सिाको ननवा्सचन मनंसि ४, २०७९ मा 
हुदँछै । यस ननवा्सचनमाफ्स त प्रतयक्तफ्स  १६५ ि समानपुानतकतफ्स  
११० गिी प्रनतननन् सिाका जममा २७५ सदसय छाननने छन ् ।1 
प्रदशे सिा सदसयको लानग पनन सातै प्रदशेमा प्रतयक् ि समानपुानतक 
प्रणालीअनसुाि ननवा्सचन हुनेछ ।2 ननवा्सचनको नमनत ननजनकँद ै
गदा्स िाजनीनतक दलहरू ननवा्सचन केननद्त गनतनवन्मा लागेका 
छन ् । दलहरू्बीच िाजनीनतक ध्वुीकिण तीव्र छ ि नतनले चनुावी 
तालमलेका प्रयास गरििहकेा छन ्। एकातफ्स  नेपाली काँग्ेस, नेपाल 
कमयनुनष्ट पा्टटी (माओवादी केनद्) [नेकपा (माओवादी केनद्)], 
जनता समाजवादी पा्टटी (जसपा), नेपाल कमयनुनष्ट पा्टटी (एकीकृत 
समाजवादी) [नेकपा (एकीकृत समाजवादी)] ि िानट्रिय जनमोचा्स 
(िाजमो) सनहतको पाँच दलीय गठ्बन्नले नमलेि ननवा्सचनमा िाग 
नलने तयािी गिेका छन ्।3 तयसै गिी नेपाल कमयनुनष्ट पा्टटी (एकीकृत 

1 प्रनतननन् सिाका २७५ सदसयमधये नेपाललाई िगूोल ि जनसंखयाको आ्ािमा 
१६५ ननवा्सचन क्ेत्र कायम गिी प्रतयेक ननवा्सचन क्ेत्र्बा्ट एक जना िहने गिी ‘पनहलो 
हुने ननवा्सनचत हुने’ ननवा्सचन प्रणाली ्बमोनजम १६५ सदसय ननवा्सनचत हुने छन ्। समपणू्स 
दशेलाई एक ननवा्सचन क्ेत्र मानी िाजनीनतक दललाई मत नदने ‘समानपुानतक’ ननवा्सचन 
प्रणाली ्बमोनजम ११० सदसय ननवा्सनचत हुने छन ्। ‘समानपुानतक’ ननवा्सचन प्रणाली 
्बमोनजम हुने प्रनतननन् सिाको ननवा्सचनका लानग िाजनीनतक दलले उममदेवािी नददँा 
जनसंखयाको आ्ािमा मनहला, दनलत, आनदवासी जनजानत, खस आय्स, म्सेी, 
्ारू, मनुसलम, नपछनडएको क्ेत्र समते्बा्ट ्बनद सचूीका आ्ािमा प्रनतननन्तव हुने 
वयवस्ा छ ।

2 प्रतयेक प्रदशे सिामा सम्बनन्त प्रदशे्बा्ट प्रनतननन् सिामा ‘पनहलो हुने 
ननवा्सनचत हुने’ ननवा्सचन प्रणाली ्बमोनजम ननवा्सनचत हुने सदसय संखयाको दोब्बि 
संखयामा हुन आउने सदसय िहनछन ्। प्रदशे सिामा तयसिी कायम हुने सदसय संखयालाई 
६० प्रनतशत मानी ्बाँकी ४० प्रनतशतमा ‘समानपुानतक’ ननवा्सचन प्रणाली्बा्ट 
ननवा्सनचत हुने सदसय िहनछन ् । ‘समानपुानतक’ ननवा्सचन प्रणाली ्बमोनजम हुने प्रदशे 
सिाको ननवा्सचनका लानग िाजनीनतक दलले उममदेवािी नददँा जनसंखयाको आ्ािमा 
मनहला, दनलत, आनदवासी जनजानत, खस आय्स, म्सेी, ्ारू, मनुसलम, नपछनडएको 
क्ेत्र, अलपसंखयक समदुाय्बा्ट ्बनद सचूीका आ्ािमा प्रनतननन्तव हुने वयवस्ा छ ।

3 ततकालीन प्र्ानमनत्री खड्गप्रसाद शमा्स ओलीले नेपालको संनव्ान 
नवपिीत पसु ५, २०७७ मा पनहलो प्टक प्रनतननन् सिा नवघ्टन गिे । प्रनतननन् सिा 
नवघ्टननवरुद्ध सववोचच अदालतमा पिेको रि्टमा सनुवुाइ गददै संवै्ाननक इजलासले 
प्रनतननन् सिा पनुस्ा्सपना हुने ननण्सय गऱयो । जेठ ८, २०७८ मा फेरि पनन दोस्ो 
प्टक ततकालीन प्र्ानमनत्री खड्गप्रसाद शमा्स ओलीले प्रनतननन् सिा नवघ्टन 
गिे । तयसनवरुद्ध प्र्ानमनत्रीमा शिे्बहादिु दउेवालाई सम ््सन गददै नेकपा (एमाले) कै 
मा्वकुमाि नेपाल पक्ीय सांसदसनहत नेपाली काँग्ेस, नेकपा (माओवादी केनद्), 
जसपा ि िाजमोका १४६ सांसदले सववोचच अदालतमा आफै उपनस्त िएि प्रनतननन् 
सिा नवघ्टन गनदे ननण्सयनवरुद्ध रि्ट ननवेदन नदए । संवै्ाननक इजलासले दोस्ो प्टक 
प्रनतननन् सिा पनुस्ा्सपना गनु्सका सा्ै शिे्बहादिु दउेवालाई प्र्ानमनत्रीमा ननयकु्त गन्स 
पिमादशे जािी गऱयो । शिे्बहादिु दउेवा प्र्ानमनत्रीमा ननयकु्त िएपनछ मा्वकुमाि 
नेपाल पक्ले नेकपा (एमाले) नविाजन गिेि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गिे । 
ततपचिात प्रनतननन् सिा नवघ्टननवरुद्ध उनिएका पाँच दलको गठ्बन्न ननमा्सण ियो ।
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प्रा्नमकीकिण गिेि केनद्मा पठाइएको नेकपा (एमाले) नचतवनको 
नजलला अधयक्ले ्बताए । 

चनुावमा काय्सकता्स परिचालन गन्स सनजलो होस ्िनी ्बु्  कनमन्ट 
गठन गनदे ि काय्सकता्सलाई प्रनशक्ण नदने आनद जसता काय्स गरििहकेो 
एक िाजनीनतक दलका प्रनतननन्ले ्बताए । उममदेवािी दा्बी गिेका 
कनतपय उममदेवािले िने काय्सकता्स ि्ेटघा्ट ि नवनिनन सञचाि 
माधयममा अनतवा्सता्स नदने काय्स पनन गरििाखकेो पाइनछ । चनुावी 
गनतनवन् अगानड ्बढाउनेमा सवतनत्र उममदेवाि पनन छन ् । केही 
दलले पा्टटी कनमन्टमाफ्स त दलले पाउने मतको आनतरिक सवदेक्ण 
गरििहकेो डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन) लाई ्बताए ।

गठबन्धन वा िालमेलको प्रयास
पाँच दलीय गठ्बन्नलाई स्ैब ननवा्सचन क्ेत्रमा कायम िाखने सहमनत 
केनद्ीय सतिमा ्बनेको छ । यद्यनप, गठ्बन्नका दलहरू्बीच ननवा्सचन 
क्ेत्र ्बाँडफाँ्टमा आपसी सहमनत ज््ुटन सकेको छैन । कुन ननवा्सचन 
क्ेत्र कुन दलले पाउने िनने अनयोल्बीच गठ्बन्नमा सामले 
दलहरूले प्रतयेक ननवा्सचन क्ेत्रमा आ आफनो उममदेवाि नसफारिस 
गिेका छन ् । जसतै, िौतह्टको प्रनतननन् सिा ननवा्सचन क्ेत्र नं. १ 
मा गठ्बन्नका तफ्स ्बा्ट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अधयक् 
मा्वकुमाि नेपाल उममदेवाि हुने नननचित छ िननए पनन तयही क्ेत्रमा 
नेपाली काँग्ेसले कृट्णप्रसाद यादवलाई उममदेवाि नसफारिस गिेको 
छ । डो्टीको एक मात्र ननवा्सचन क्ेत्रमा गठ्बन्न नित्रका तीन 
दल नेपाली काँग्ेस, नेकपा (माओवादी केनद्) ि नेकपा (एकीकृत 
समाजवादी) ले आ आफनो उममदेवािी दा्बी गिेका छन ्। 

नेकपा (एमाले) पनन आवशयकताअनसुाि नवनिनन दलसँग चनुावी 
तालमले गनदे िणनीनतमा छ । नचतवनको प्रनतननन् सिा ननवा्सचन क्ेत्र 
नं. ३ मा नेकपा (एमाले) ले नेकपा (माओवादी केनद्) का अधयक् 
प्रचणडनवरुद्ध िाप्रपासँग तालमले गनदे चचा्स वयापक छ । यद्यनप, सो 
क्ेत्रमा नेकपा (एमाले) कै उममदेवािी हुनपुनदे नेकपा (एमाले) नचतवन 
नजलला अधयक् एवं सो क्ेत्र्बा्ट प्रनतननन् सिामा प्रसतानवत 
उममदेवाि िामप्रसाद नयौपानेले ्बताए । तयसतै, डडेल्िुामा नेपाली 
काँग्ेसका सिापनत त्ा प्र्ानमनत्री शिे्बहादिु दउेवालाई जसिी 
पनन पिानजत गन्स नेकपा (एमाले) ि नेपाली काँग्ेस वी.पी.्बीच 
तालमलेको प्रयास िइिहकेो ्बताइयो । 

नेिा िथा काय्यकिा्यको दृतटिमा गठबन्धन
पाँच दलीय गठ्बन्ननित्र न्टक्ट पाउने समिावना ्बढी िएका 
नेताहरू गठ्बन्नको पक्मा वकालत गछ्सन ् । दईु प्टक नेकपा 
(एमाले) का अधयक् त्ा ततकालीन प्र्ानमनत्री खड्गप्रसाद शमा्स 
ओलीले संनव्ान नवपिीत प्रनतननन् सिा नवघ्टन गिेि असंवै्ाननक 
काय्स गिेकोले संनव्ानको िक्ा गन्स पाँच दलीय गठ्बन्न चनुावमा 
समते आवशयक िहकेो उनीहरूको तक्स  छ । डडेल्िुाका नेकपा 
(एकीकृत समाजवादी) का एक नेताले िने‚ “पाँच दलीय गठ्बन्न 
नेपालको संनव्ान ्बचाउन गरिएको एक प्रयास हो । नेकपा (एमाले) 
्बा्ट प्रनतगमनको खतिा न्टिेसमम यो कायम िहनपुछ्स ।” एक दलले 
मात्र संसद ्मा ्बहुमत लयाउन नसनकने आकलनले पनन गठ्बन्न 
आवशयक िहकेो तक्स  पाँच दलीय गठ्बन्नका नेताले गिे ।

यद्यनप, पाँच दलीय गठ्बन्न होस ्या नेकपा (एमाले) ले स्ानीय 
आवशयकताअनसुाि गनदे िनेको तालमले, तयसप्रनत दलका नेता त्ा 
काय्सकता्स पंनक्तमा असनतनुष्ट न्यो । खास गिी, नेपाली काँग्ेसका 
नेता त्ा काय्सकता्समा यस गठ्बन्नप्रनत वयापक असनतनुष्ट िने्टयो । 
यसतो असनतनुष्ट म्से प्रदशेका नजललामा अतयन्क न्यो । तयहाँ 
जसपाका नेता त्ा काय्सकता्सले पनन गठ्बन्न मन नपिाएको पाइयो । 

म्से प्रदशेका नजललामा नवगतदनेख नै नेपाली काँग्ेसको सांगठननक 
आ्ाि ्बनलयो हुनाले एरलै चनुाव लडे पनन यसले िाम्ो परिणाम 
हानसल गनदे काँग्ेस नेता त्ा काय्सकता्सको नजिह न्यो । ति 
गठ्बन्नका कािण ती क्ेत्रमा नेपाली काँग्ेसले अनय दललाई 
सघाउनपुनदे िएको छ । उदाहिणका लानग, महोत्तिीका चाि प्रनतननन् 
सिा ननवा्सचन क्ेत्रमधये तीन ओ्टा अनय दललाई नदने तयािी 
िइिहकेो नेपाली काँग्ेसका नेताले ्बताए । तयहाँको ननवा्सचन क्ेत्र 
नं. ३ लोसपाका नेता महन् ठाकुिलाई नदएि लोसपालाई पनन पाँच 
दलीय गठ्बन्नमा संलगन गिाउने कसित चनलिाखकेो छ । सा्ै 
तयही नजललाको ननवा्सचन क्ेत्र नं. १ ि ४ क्मशः नेकपा (माओवादी 
केनद्) ि जसपालाई नदने चचा्स चलेको छ । तयसो िएमा क्ेत्र नं. २ मात्र 
नेपाली काँग्ेसको िागमा पछ्स । ्नषुामा तयसतै दनेखएकोले नेपाली 
काँग्ेसका काय्सकता्स त्ा सम ््सक आक्ोनशत न्ए । शीष्स नेततृवले 
नेपाली काँग्ेसको सांगठननक स्बलता ि स्ानीय आवशयकतालाई 
नजिअनदाज गददै आफनो सवा ््सको लानग यो गठ्बन्न गिेको ्बझुाइ 
काय्सकता्स तहमा पाइयो । नेपाली काँग्ेस महोत्तिीका एक नेताले 
आफनो असनतनुष्ट यसिी पोख‚े
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डेमोके्सी ररसोस्स सेनटर नेपाल (डीआरसीएन)

म ४० वष्सदनेख नेपाली काँग्ेसको संगठन ननमा्सणमा िगत 
पनसना ्बगाइिहकेो छु । मिेो वडामा अरू पाँच जना पनन 
काँग्ेसको संगठन ननमा्सणमा ४० वष्सदनेख ख्ेटका छन ् । 
गठ्बन्नको नाममा हामीलाई नेपाली काँग्ेसमा मतदान गन्स 
वनञचत गनदे यो कसतो गठ्बन्न हो ? गठ्बन्नले कसतो 
लोकताननत्रक पद्धनतको नवकास गन्स खोजेको हो ? नननचित 
नसद्धानत वा मदु्ासँग सिोकाि िाखिे िनदा पनन दलका 
शीष्स नेततृवको सवा ््सका कािण गठ्बन्न िएको हो । 
गठ्बन्नको नाममा शिे्बहादिु दउेवाले ननवा्सचनपनछ पनन 
आफनो प्र्ानमनत्री पद सिुनक्त गन्स खोजेका छन ्। ति तयो 
पद नेपाली काँग्ेसका काय्सकता्सको िाजनीनतक िनवट्यलाई 
नतलाञजली नदएि सा््टन लानगएको छ । नेपाली काँग्ेसको 
पनहलो प्रा्नमकता संगठन ्बचाउने हो तयसपनछ मात्र चनुाव 
नजतने हो । ति अनहले चनुाव नजतने नाममा गठ्बन्न गिेि 
संगठनलाई धवसत ्बनाउने काम िइिाखकेो छ । यो गठ्बन्न 
मनद नवष हो जसले नेपाली काँग्ेसलाई न्बसतािै मतृयशुयैयामा 
पऱुयाउँछ । 

गठ्बन्न गदा्स नेपाली काँग्ेसलाई ्िैे घा्टा हुने ि अनय दललाई िने 
फाइदा पगुने दनलल नेपाली काँग्ेसका नेता त्ा काय्सकता्स गछ्सन ् । 
सांगठननक रूपमा गठ्बन्नका अनय घ्टक नेकपा (माओवादी केनद्), 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ि जसपा जसता दल त्ा नतनका नेता 
कमजोि हुदँ ैगिेका िए पनन काँग्ेसको सहयोगले नतनको िाजनीनतक 
िनवट्य पनुजा्सगिण हुने तक्स  नेपाली काँग्ेसका नेता त्ा काय्सकता्सको 
न्यो । गठ्बन्नको नाममा चनुावी प्रनतसप्ा्स्बा्ट वनञचत गरिएकोले 
आफना िाजनीनतक िनवट्यप्रनत ती ननिाश दनेखए । 

गठबन्धनको असर 

गठ्बन्नमा उममदेवािको न्टक्ट पाउने समिावना िएका वयनक्त 
ननकै हौनसएका छन ् । समिावना कम हुनेहरू िने आफनो दलले 
नस्ट छोड्नपुनदे ि आफना सम ््सकले नवपक्ी दलको चनुाव नचह्नमा 
मतदान गनु्सपनदे हुदँा नचननतत छन ्। गठ्बन्नका कािण न्टक्ट पाउने 
समिावना निएपनछ आकांक्ीले दल तयाग गिेको पनन पाइयो । 
यसतो क्म म्से प्रदशेमा ्बढी दनेखएको छ । आफना दल्बा्ट न्टक्ट 
पाउने समिावना कम हुदँ ैगएको दखेिे केही वयनक्तले नेपाली काँग्ेस 

ि जसपा्बा्ट नेकपा (एमाले) प्रवेश गिे । तयस्बाहके सला्सही त्ा 
महोत्तिीका नेपाली काँग्ेसका नेताहरूले नेपाली काँग्ेस्बाहके 
गठ्बन्नका अनय दललाई न्टक्ट नदइएमा नेपाली काँग्ेसले ती 
नजललामा ्बागी उममदेवाि उठाउने ्बताए । लामो समय िाजनीनतमा 
लागे पनन गठ्बन्नका कािण न्टक्ट नपाउने दखेपेनछ नवशषे गिेि 
यवुा नेततृवमा नैिाशय आएको नेपाली काँग्ेसका नेताले ्बताए । 
तयसतै ्बा्बिुाम िट्टिाई नेततृवको नेपाल समाजवादी पा्टटी सला्सहीका 
नेता मे् िु चौ्िीले पनन आउने ननवा्सचनमा न्टक्ट पाउनकै लानग 
पा्टटी परितयाग गिी नेकपा (एमाले) प्रवेश गिेको ्बताए । “नेपाल 
समाजवादी पा्टटीका नेता महनेद् िाय यादवले गठ्बन्न्बा्ट नै 
न्टक्टको लानग लन्बङ गन्स ् ालेपनछ मलेै न्टक्ट नपाउने दखेे ँ। नेकपा 
(एमाले) का नेताले मलाई प्टक-प्टक आएि न्टक्ट नदने अफि 
गिे । मलाई सला्सही प्रदशे सिा २ (ख) मा नेकपा (एमाले) ्बा्ट 
उममदेवािको लानग नसफारिस गरिएको छ । मलेै नै न्टक्ट पाउने 
नननचित छ,” चौ्िीले िने । ति नेकपा (एमाले) नित्र पनन लामो समय 
संगठनमा लागेकालाई पाखा पािेि नवप्रवेशीलाई उममदेवािको न्टक्ट 
नददँा पिुाना नेता त्ा काय्सकता्स असनतषु्ट छन ्। नेकपा (एमाले) म्से 
प्रदशेका एक नेताले वयङ्गय गददै िने‚ “नेताहरू एक हातले पा्टटी 
प्रवेश गनदेलाई ्टीका लगाइिहकेा छन,् अकवो हातले न्टक्ट नदइिहकेा 
छन ्।”

असनिुतटिको समबो्धन 
गठ्बन्न गिेि चनुावमा सहिागी िएपनछ कुनै न कुनै दलले 
आफूले िाजेको ननवा्सचन क्ेत्र गठ्बन्नकै अकवो दललाई छोड्नपुनदे 
्बाधयता छ । न्टक्टको आकांक्ी नेता ि दललाई प्रनतननन् सिा त्ा 
प्रदशे सिाका प्रतयक् ि समानपुानतकमा नमलाएि न्टक्ट नदन सके 
असनतनुष्टलाई मत्ि गन्स सनकने, सा्ै परिणाम पनन गठ्बन्नकै 
पक्मा आउने यसका पक््िहरूले ्बताए । अनघललो ननवा्सचनमा 
नचतवनको ननवा्सचन क्ेत्र नं. ३ ्बा्ट नेकपा (माओवादी केनद्) का 
अधयक् प्रचणडले नजतेका न्ए । तयस्बाहके प्रदशे सिा ३ (ख) 
्बा्ट नेकपा (माओवादी केनद्) ले नै नवजय हानसल गिेको न्यो । 
यसपानल पनन तयो ननवा्सचन क्ेत्रमा नेकपा (माओवादी केनद्) को 
दा्बी छ । ति नेपाली काँग्ेसका नेताहरू नचतवनको प्रदशे सिा 
३ (क) ि (ख) दवुै ननवा्सचन क्ेत्र नेपाली काँग्ेसलाई छोनडनदएमा 
असनतषु्ट नेता त्ा काय्सकता्सको वयवस्ापन गन्स सनकने ्बताउँछन ्। 
नेपाली काँग्ेस प्रनतननन् सिा क्ेत्र नं. ३ का एक जना काँग्ेसका 
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राजनीतिक अपडेट

नेताले िने हामीले पनन आफनो पा्टटीलाई िो्ट हालन पाउन ुपऱयो । 
तयसै गिी िौतह्टमा गठ्बन्नको दईु दल नेपाली काँग्ेस ि जसपाका 
नेताले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पा्टटीका अधयक् मा्वकुमाि 
नेपाललाई प्रनतननन् सिाको नस्ट छोड्न ि उनलाई ननवा्सचनमा 
सहयोग पनन गन्स तयाि िहकेो ्बताए । ति मा्वकुमाि नेपाललाई 
प्रनतननन् सिाको नस्ट छोड्न ती दईु ओ्ैट दलका नेताको एउ्ैट सत्स 
न्यो प्रदशे सिाको नस्ट उनीहरूको दलका उममदेवािले पाउन ुपछ्स ।

तनषकर्य
प्रनतननन् सिा ि प्रदशे सिा ननवा्सचनको नमनत घोषणा िएसँगै 
दलका नेता काय्सकता्सलाई चनुावको च्टािोले छोपेको छ । दलहरू 
चनुावी जोडघ्टाउमा वयसत छन ्। उममदेवािका आकांक्ी ्िैे नै छन ्
ति नस्ट संखया सीनमत छ । झन ्दलीय गठ्बन्न वा तालमलेको 

नाममा अनय दललाई आफनो नस्ट छोड्न ुपनदे ्बाधयातमक अवस्ा 
नसज्सना िएको छ । नवचाि ि नसद्धानतमा िनदा पनन नेताहरूको छो्टो 
सवा ््समा केननद्त िएि गठ्बन्न वा तालमले हुने िएकाले दलका 
नेता त्ा काय्सकता्स पंनक्तमा चिम असनतनुष्ट छ । नवशषे गिेि नेपाली 
काँग्ेसका काय्सकता्समा गठ्बन्नप्रनत िोष छ । असनतनुष्टको सवि 
म्सेका नजललामा अनय ठाँउको तलुनामा झन ्चकवो छ । पाँच दलीय 
गठ्बन्नको नस्ट ्बाँडफाँ्टसम्बन्ी काय्सदलले प्रनतननन् सिा 
त्ा प्रदशे सिामा कुन दलले कुन ननवा्सचन क्ेत्र पाउने िनने ्ुटङ्गो 
लगाएपनछ उममदेवाि हुन नपाउने दलका नेता त्ा काय्सकता्सको 
असनतनुष्ट प्रखि रूपमा सतहमा आउने संकेत दनेखन ्ालेका छन ्। 
तयसपनछ न्टक्ट पाउनकै लानग दल्बदल गनदेको संखया त ्बढ्ने नै 
छ, गठ्बन्न वा तालमले गनदे दलको ननण्सयनवरुद्ध ्बागी उममदेवाि 
उठ्ने समिावना पनन प्र्बल छ । यसले अनहले आकलन गिेको िनदा 
परिणाम फिक आउन सरछ ।




