
नेपाली काांगे्रस १४औ ां महाधिवेशन 

क्षेत्रीय प्रतितितिलाई अतिल 

'िार्टी िवतििर्ािणका लाति दृढ सकंतपिि बिौं' 

 

आदरणीय अग्रज िथा साथीहरू, 

जय िेिाल !  

 

यधि बेला धवधिन्न िहका अधिवेशनहरू मार्फ ि हाम्रो पार्टी १४औ ां महाधिवेशनको महाअधियानमा होधमएको छ । 

आज, मांधसर ६ गिे प्रधिधनधिसिा के्षत्रीय अधिवेशन र एक मात्र धनवाफचन के्षत्र िएका धजल्लामा धजल्ला अधिवेशन  

समेि ह ुँदैछ । सबै अग्रज र साथीहरूलाई उत्साहका साथ अधिवेशन प्रधियामा सहिागी िई पार्टीका सबै िहको 

अधिवेशनलाई सर्ल बनाउन हाधदफक अनरुोि गदफछु ।  

नेपाली काांगे्रस केवल एउर्टा पार्टीमात्र होइन, राजनीधिक, सामाधजक र वैचाररक आन्दोलन पधन हो । साि 

दशकदेधि नेपाली राजनीधिको हरेक मञ्चमा हाम्रो पार्टीले सदा केन्रीय िूधमका धनबाफह गदै आएकोमा हामीलाई गवफ  

छ । िर इधिहासलाई धशरानी हालेर मात्र अब हाम्रो शे्रष्ठिा कायम रहन सक्दैन । पररविफनको वेगलाई ठम्याएर 

समयानकूुल पाइला चाल्न सधकयो िनेमात्र हाम्रो शे्रष्ठिा प्रमाधिि ह ुँदै जानेछ । हामीसुँग बह लवादी लोकिन्त्रको 

वैचाररक शे्रष्ठिा छ; सांघर्फ, जेलनेल, त्याग र िपस्याले िाररएको ठूलो पाको र अनुिवी पसु्िा छ । उदात्त ध्येय र 

गधम्िर समपफिका साथ समाज पररविफन गनफ  धियाशील असांख्य साथीहरु पार्टीधित्र ह नहु न्छ । देशधित्र र बाधहर 

त्यस्िो िन्नेरी पसु्िा छ, जो स्वाधिमान र स्विन्त्रिायकु्त उदार नेपालको सांकल्प गरररहेको छ । सुँगसुँगै हामीसुँग 

नेपाली काांगे्रसको उन्नधिप्रधि उधत्तकै सचेि र सहानिूुधिशील देशधित्र र सांसारिरी छररएका शिेुच्छुक नेपालीको 

ठूलो पांधक्त छ । सबै नेपाली काांगे्रस पार्टीको नीधि र नेितृ्वमा गधििशीलिा, सामधयकिा र नयाुँपनको िोजीमा 

ह नहु न्छ । धवधप कोइरालाले िनेजस्िै-'पार्टी एउर्टा बहृि् कुरु्टम्ब हो। त्यसका सदस्यहरूबीच कुरु्टम्बबीचको घधनष्टिा, 

स्नेह र आत्मीयिा ह नपुदफछ । एउर्टाको दुुःि सबैको दुुःि हो, एउर्टाको अपमान सबैको अपमान हो, एउर्टाको 

प्रधिष्ठा सवैको प्रधिष्ठा हो िन्ने िारिा सबैमा ह नपुदफछ ।' यो महाधिवेशनबार्ट हामीले त्यस्िो पार्टी बनाउन ु छ, 

जसमा सबै सदस्यले आत्मसम्मान र अपनत्वको अनुिूधि गरून्, जसमाधथ आम जनिाले िरोर्ा र धवश्वास गरून्। 

आदरणीय साथीहरू, 

नेपाली काांगे्रस पार्टीको जीवनमा महाधिवेशन आवाधिक रुपमा नेितृ्व छनोर्ट गने प्रधिया मातै्र होइन हामीले कस्िो 

काांगे्रस वनाउन चाहान्छौं िनेर धनिफय गने अवसर पधन हो । धनुःसन्देह हामी सबै काांगे्रसमा रुपान्िरि चाहान्छौं । 

िर, जब त्यो रुपान्िररि काांगे्रसका लाधग आफ्नो िहमा धनिफय गने समय आउुँछ, हामी अलमधलएर पार्टीलाई 

धदशाधनदेश गने अवसर िेर जाने गरकेो छ । यस पर्टकको महाधिवेशनमा धलइने धनिफयको प्रिाव अझ दूरगामी ह नेछ 

। हामीले गने धनिफयले यो काांगे्रस पार्टीको जीवनमा मात्र होइन लगतै्त ह ने स्थानीय िह, प्रदेश र सांघीय धनवाफचन अधन 

राधरिय राजनीधिलाई समेि प्रिाधवि गनेछ । िसथफ, िपाई ांलाई के्षत्रीय प्रधिधनधिको रुपमा आफ्नो मि र धवश्वास 

प्रदान गरकेा आम काांगे्रसजनले मात्र होइन नेपालधित्र र बाधहर रहेका काांगे्रसप्रधि सुिेच्छा राख्ने र यो देशको 

उन्नधिको कामना गने सबैले यो पर्टक हामीले कस्िो धनिफय गछौं व्यग्रिाका साथ हेरररहनु िएको छ । त्यसैले- हाम्रो 

पार्टीलाई जीवन्ि, गधिशील िथा देश र जनिाप्रधि धनरन्िर समधपफि राधिरहन मन, वचन र कमफले प्रधिबद्ध 

िपाई ांहरू सबैसुँग आ-आफ्नो ठाउुँबार्ट त्यो महान अधििाराको बोि गरी धववेकपूिफ धनिफय गनफका लाधग यसै 

पत्रमार्फ ि धवनम्रिापूवफक अधपल गदफछु ।   



आदरणीय साथीहरू, 

यो महाधिवेशनपधछ हामीले नवीन आत्मधवश्वासका साथ िन्न सकौं धक- 'अब काांगे्रसले इधिहासलाई धशरानी हालेर 

मात्र बस्दैन, पररविफनको वेगलाई ठम्याएर अगाधि वढ्छ, योग्यिा र पररकल्पनाको प्रधिस्पिाफलाई उत्पे्रररि गछफ , 

आरू्ले पाएको अवसरलाई सही सदपुयोग गदै जनिाको समस्याप्रधि सदैव समानिूुधिशील रहन्छ र सिैं जनिाको 

िरोर्ा र धवश्वास पाइरहन्छ, सदाचारमा धवश्वास गछफ  र भ्रष्टाचार-कुशासनका धवरुद्ध उधिन्छ ।' हामी चाहान्छौं- 

काांगे्रस पार्टी अझ उन्नि र गधिशील बनोस् र मलुकुलाई समनु्नधिको गन्िव्यमा परु् याओस् ।  

हाम्रो सांधविानले समनु्नि नेपालको प्रष्ट गन्िव्य सधहि अगाधि जाने बार्टो देिाइधदएको छ । यो महाधिवेशनले 

पार्टीलाई धववेकपूिफ ढांगले सांधविान धनधदफष्ट बार्टोलाई र्राधकलो पादै गन्िव्यसम्म परु् याउने धजम्मेबारी बहन गनफ  

सक्षम बनायो िनेमात्र हाम्रा सांघर्फका प्राधिहरू दीगो ह नेछन् । महाधिवेशनमा हामी गरु्ट वा समहुको, पद र प्रधिष्ठाको 

प्रधिस्पिाफमा मातै्र अल्मधलयौं िने पार्टीलाई समनु्नि नेपाल धनमाफिको नेितृ्वका लाधग सक्षम बनाउने एउर्टा ठूलो 

अवसर हामीले गमुााउने छौं । िर मलाई धवश्वास छ हामी त्यो अवसरलाई गमु्न धदने छैनौं । त्यसैले लािौं 

धियाशील सदस्यहरूले धवश्वास गररे पठाएका प्रधिधनधिको रुपमा एकचोर्टी कठोर आत्मसमीक्षाका साथ रे्री 

आरू्ले धहुँिेको राजनीधिको बार्टोको पनुरावलोकन गने साहसका लाधग म आह्वान गदफछु ।  सामधुहक सांकल्प गरौं-' 

हामी पार्टीलाई २००७ सालको जस्िो िाधन्ि चेि िएको, २०१५ सालको जस्िो प्रगधिधशल सोच िएको, 

२०४८ सालको जस्िो लोकधप्रय मि िएको अधन आउुँदो यगुको समय चेि बझु्न सक्ने र आगामी पसु्िाले धवश्वास 

र िरोसा गनफ लायक पार्टी बनाउने छौं ।'  पर्टक पर्टक प्रमाधिि िएको सत्य के हो िने नेपाली काांगे्रसले सही बार्टो 

समात्यो िनेमात्र देशले सही बार्टो समात्छ, अन्यथा रे्ररपधन राजनीधिक गोलचक्कर समाि ह ने छैन ।  

आदरणीय साथीहरू, 

हाम्रो पार्टीमा के्षत्रीय प्रधिधनधि पार्टीको सबैिन्दा आिारिूि िहको धनिाफयक शधक्त हो । काांगे्रसजनको मि र 

िावनाको प्रधिधनधिको रुपमा कस्िो काांगे्रस बनाउने िन्ने जगमा िपाई ां ह नुह न्छ । जग कमजोर ियो िने जधिसकैु 

मेहनिले घर बनाउन िोजेपधन बधलयो बन्न सक्दैन । लािौं धियाशील सदस्यहरूले िपाई ांजस्िै के्षत्रीय प्रधिधनधि 

चनेुर पार्टीको नेितृ्व र नीधि धनिाफरि गने महाधिवेशनका प्रधिधनधि छनोर्ट गनफका लाधग पठाउन ु िएको छ । 

िपाई ांको एउर्टा धनिफय र छनोर्टले पार्टी कस्िो बनाउने िन्ने कुरा िय गनेछ । िपाई ांले आज छनोर्ट गररे पठाउने 

महाधिवेशन प्रधिधनधिले नै मांधसर २४ गिे देधि ह ने नेपाली काांगे्रसको १४ औ ां महाधिवेशनमा पार्टीको नेितृ्व छनोर्ट 

गनेछ । आज सधह धनिफय गनफ  सक्यौं िने मात्र पार्टीले सही गधि धलनेछ। पार्टीलाई नवजीवन धदने कामको आरम्ि 

िपाई ांहरूबार्ट ह दैछ । िपाई ांको धनिफय पार्टीको सवोत्तम धहि र नवधनमाफिको लाधग ह नेछ िन्ने कुरामा धवश्वस्ि छु । 

धवगिमा धहांसा र धनरांकुशिाको जुहारी चधलरहेका बेला, प्रधिबधन्िि र कठोर सांघर्फका बेला धनष्ठा, त्याग र समपफिका 

साथ देशको कुना कन्दरामा रहेर अग्रज काांगे्रसजनले लोकिन्त्रका लाधग गरकेो बधलदानले नै आज हामीले सगौरव 

जय नेपाल िन्न पाएका छौं ।  

अब रे्री एकपर्टक पार्टी नवधनफमाफिको लाधग सांकल्प गरौं र धववेकसम्मि धनिफय गरौं िाकी िोलीको पसु्िाले पधन 

चीरकालसम्म जय नेपाल िन्दा गवफ गरररहन पाओस् । यो महाधिवेशनले िपाई ांजस्िा धनष्ठावान काुँगे्रसजनलाई 

पार्टीमा रचनात्मक हस्िके्षप गरी पार्टीमा नयाुँ जागरि ल्याउने अवसर धदएको छ ।  

मलाई धवश्वास छ, पार्टीको पनुजाफगरि र नवधनमाफिका लाधग हामीले सही धनिफय धलनेछौं । जय नेपाल! 

िपाई ांको साथी, 

ििि थािा 

२०७८ मांधसर ६ 


