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मित िः २०७५/०६/१४
विषयिः केही सिसाितयक विषयिा प्रेस िक् व्य
दे शको सभसाभयमक अवस्था, वततभान सयकायको गैयजजम्भेवाय कामतशैरी, फुढीगण्डकी प्रकयण, प्रशासयनक
फेथथयत, अयनममभता य भ्रष्टाचाय, भहहराहहॊसाको कहारीराग्दो अवस्था य चाडफाडको भुखभा फजायभा
दे खखएका ववकृयतरगामतका जनसयोकायका ववषमभा ऩाटीका धायणा तऩसीर फभोजजभ प्रष्ट ऩानत चाहन्छौं१. कञ्चनऩयु को यनभतरा ऩन्त घटनाभा सयकाय अऩयाधी ऩत्ता रगाउन य दण्ड हदन ऩण
त ् असपर बएको छ
ू त
। ऩञ्चामतकारको नमभता–सुयनता काण्डको ऩुनयाववृ त्तझैं राग्ने मो घटनाभा सयकायको बूमभका य गहृ भन्रीको
अमबव्मजतत आधयु नक रोकताजन्रक याज्म य सभाजका राथग रज्जाको ववषम हो । साथसाथै, याज्ममन्र
मबरमबरै थगयोहतन्रभा ऩरयणत बएको ज्वरन्त प्रभाण ऩयन हो । याज्मरे गठन गये को छानबफन समभयतको
प्रयतवेदनऩयछ ऩयन दोषी ऩत्ता नराग्नु, छानबफन समभयतका सदस्मफाटै वववादास्ऩद अमबव्मजतत आउनु,
छानबफनका क्रभभा नाटकीम घटनाक्रभ दे खाऩन,ुत घटना झनै यहस्मभम फन्दै जानु तय कसैरे ऩयन नैयतक
जजम्भेवायी फहन नगनुत अत्मन्त यनन्दनीम हो । फरात्काय य हत्माजस्तो जघन्म अऩयाधको घटनाराई
नाटकीम ढॊ गरे ढाकछोऩ गने सयकायी प्रमास ककभाथत सैह्म हुनसतदै न ।
२. यौतहट, ऩोखया, नवरऩुय, काठभाडौंरगामत दे शका ववमबन्न बागभा ककशोयी/भहहराभाथथ बइयहे का
फरात्काय, एमसड आक्रभण य मौन दव्ु मतहायका श्ॊख
ृ राफद्ध घटनारे ऩाटीराई अत्मन्त द्ु खी, ऺुब्ध य स्तब्ध
फनाएको छ । श्ेमा ववक य सम्झना दासजस्ता यनददोषष फामरका/मुवतीहरुको हत्मा कहारीराग्दो हो । वततभान
सयकाय गठन बए मताको ५ भहहनाभा १४३६ फरात्काय तथा मौनदव्ु मतवहायको घटना हुनु सम्ऩण
ू त नेऩारी
सभाज य भानवताकै राथग यनयासा, रज्जा य हहनताको ववषम हो । सयकाय य प्रहयी प्रशासनरे मस्ता
घटनाप्रयत यनभतभ प्रयतयऺा मोजना, अनुसन्धान य कानुनी कायफाही गनत कुनै कसय फाॉकी याख्नु हुन्न ।
३. दशैंरगामत भहत्वऩूणत चाडऩवतहरु नजजककॉदै गदात फजायभा काराफजायी, कृबरभ अबाव य भहॊ गीको सभस्मा
चकदोषरुऩभा दे खखन थारेको छ । मारह
ु रुको हटकट फुककङ्गभा ठगी य कृबरभ अबाव सज
ृ ना गयी अस्वबाववक
बाडा असल्
ु ने प्रवयृ तहरु कक्रमाशीर हुन थारेका छन ् । फजाय अनग
ु भनराई फमरमो फनाउन, ठगी, काराफजायी,
कृबरभ अबाव य भहॊ गीराई अमरफम्फ योतन ऩाटी सयकायसॉग जोडदाय भाग गदत छ ।

४. फढ
ु ीगण्डकीजस्तो भहत्वऩण
ू त याजष्िम गौयवको मोजनाराई याजनीयतक स्वाथतका राथग बूयाजनीयतक
यणनीयतको गोटी फनाउनु सवतदा द्ु खद य यनन्दनीम कामत हो । मस प्रकक्रमाभा ववमबन्न शजततकेन्द्रहरुफीच
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ठूरो कमभसन यकभको चरखेर बएको आशॊका छ । फढ
ु ी गण्डकी याजष्िम गौयवको आमोजना बएको हुॉदा
नेऩार सयकाय आपैरे फनाउनुऩछत बन्ने हाम्रो ऩाटीको धायणा सधैं यहॉ दै आएको हो । ग्रोफर टे न्डयको

कानन
ु ी प्रकक्रमा ऩयु ा नगयी ठाडो यनणतमफाट वववादास्ऩद थचयनमाॉ कम्ऩनीराई हदने वततभान सयकायको यनणतम
दब
ू ातग्मऩूणत हो । फुढीगण्डकी आमोजनासॉग जोडडएका यहस्मभम चरखेरको छानबफन गनत य सत्मत्म
जनसुभदामफीच ल्माउन हाम्रो ऩाटी सयोकायवारा सॊसदीम समभयत य अजततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान
आमोगराई सावतजयनकरुऩभा हाहदत क अवऩर तथा आग्रह गनत चाहन्छ ।
५. मही फीचभा दे शका ववमबन्न सञ्चायभायममभभा नेऩारी सेनामबर बएका अयनमभमभता य भ्रष्टाचायका
सभाचायहरु व्माऩकरुऩभा सावतजयनक बएका छन ् । याज्मरे सेनाराई जजम्भा हदएका ठूरा ऩरयमोजनाहरुको
कजन्टजेन्सी य बेरयमसन यकभ फढाउन याजनीयतक नेतत्ृ वरे भद्दत गने य सैयनक नेतत्ृ वरे याजनीयतक
नेतत्ृ वराई ऩाटी सञ्चारन तथा चन
ु ावी खचत सहमोग बन्दै कमभसन फाॉडपाॉट गने गये को बयऩदात सच
ु नाहरु
प्राप्त बएका छन ् । मस बफषमभा सभेत अबफरम्फ छानबफन शुरुवात गनत अजततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान
आमोगराई सावतजयनक अवऩर य आग्रह गरयन्छ ।
६. केही सभममता दे शको सावतजयनक जीवनका सफै ऩऺहरु अस्तव्मस्त बएका छन ् । दे श सयकायववहयनताको
जस्थयतयतय उदत्त छ । याज्ममन्रप्रयत जनववश्वास अस्वबाववकरुऩभा घटे को छ । मस्तो अयाजक जस्थयतको
पाइदा उठाएय ववकृत, भ्रष्ट य अऩयाथधतत्वहरु साभाजजक भूल्मभान्मता य भमातदाववऩरयत जनववयोधी
कक्रमाकराऩभा साभेर हुॉदै गएको आबाष हुनु थारेको छ । मस्तो वेरा नागरयक सचेतना य सततकता फढाउन

जरुयी छ । याज्मराई खफयदायी गनक
ुत ो साथै अयाजक य असाभाजजक कक्रमाकराऩववरुद्ध एकताफद्ध बई
सहकामत गनत सभेत ऩाटी नागरयक सभाज य आभजनसभुदामभा हाहदत क अवऩर गदत छ ।
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