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नेकपा ( एकीकृत समाजवादी)केन्द्रीय कममटीको दोस्रो बैठकमा प्रसु्तत वैचारिक िाजनीमतक मटपोटहरु 

१.सबै केन्द्रीय कममटीका सदस्य कमिेडहरुलाई अमििादन ! 

२.नेपाली क्रान्तिका २ चिणहरु छन्,पमहलो चिण समकया, दोस्रो सुरु ियो 

३.नेपाली कमु्यमनष्ट आन्दोलन ि नेपाली क्रान्ति एउटा नयााँ मोड बाट अमि बढ्दैछ 

— पुाँमजवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न ियो । 

— हामी समाजवादी क्रान्ति ि रूपाििणको नयााँ युगमा आयौ । 

— कमु्यमनष्ट आन्दोलनलाई त्यो धिातलमा उठाउनुपछछ  

— माक््रसवाद लेमलनवादलाई आजको वास्तमवकतामा लागू गदै समाजवादी क्रान्ति ि रूपाििणका 

कायछमदशा, नीमत ि मसद्धािहरूको मवकास गदै नेपाली क्रान्तिलाई अमि बढाउनुपछछ  । 

४.यो नयााँ युगमा कस्ता समूहका संगठनलाई कमु्यमनष्ट समूह मान्न वा िन्न समकन्छ? 

      १.माक्सवाद लेमलनवादलाई मागछदशछन मसद्धाि माने्न । 

      २.दलाल पुाँजीवाद ि साम्राज्यवाद तथा प्रिुत्ववादको मविोध गने । 

      ३.वैज्ञामनक समाजवाद स्थापना गनछका मनन्ति समाजवादी क्रान्ति ि रूपाििणको बाटोमा दृढतापूवछक लागे्न 

कुिालाई लक्ष्य बनाउने । 

५.हामीले मकन मबद्रोह गनुछ पयोरु 

— पाटीको नेतृत्व दमिणपन्थी अवसिवादी गुटले कब्जा गिेकोले । 

— त्यसले पाटी व्यापी रुपमा गुटबादी मक्रयाकलाप मात्र गिेकाले । 

— पाटीको वैचारिक िाजनीमतक सैद्धान्तिक मवकास ि रुपाििण ठप्प िएकाले । 

— पाटी व्यापी रुपमा व्यन्ति स्वाथछ, पदलोलुप्ता ि आफ्नो गुटलाई मात्र पिपोषण गने ि अन्य कायछकताछलाई 

पाखा लगाउन थालेकाले । 

— मुलुक समाजवादी क्रान्ति ि रूपाििणको नयााँ युगमा आएको कुिालाई अस्वीकाि गिेकाले । 

— नेपाली जनताले मवगत चुनावमा मदएको दुई मतहाईको बहुमत लाई पटक पटक ध्वस्त पािेकाले । 

— एकीकृत िइसकेको पाटीलाई “उते्प्रषणको आदेश” गिाएि फेरि मविाजन गिेकाले ि एमालेलाई गुटको पाटी 

बनाएकाले । 
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— नेपाली क्रान्तिका बािेमा, नेपाली समाजको चरित्रका बािेमा, अब पाटीको लक्ष्य के हो िने्न बािेमा, पाटी ि 

क्रांमतको मागछदशछक मसद्धािका बािेमा पूणछरूपले दमिणपन्थी मवशे्लषण अमि सािेकोले । 

— एमाले नेतृत्व गुटको नेतृत्वमा समाजवादको मदशामा अमि बढ्न असम्भव िएकाले । 

६.मवद्रोह िनेको मविाजन ि मवनास होइन । 

— मवद्रोह जमहलेपमन यथान्तस्थमतवाद पश्चगमनका मवरुद्ध हुन्छ । 

— मवद्रोह जमहलेपमन नमवनता का मनन्ति हुन्छ । 

— मवद्रोह जमहलेपमन नयााँ मसजछनाका मनन्ति हुन्छ । 

— मवद्रोह जमहलेपमन अग्रगमतका बाधा मबग्न पुयाछउने शन्ति ि प्रवृमिका मवरुद्ध हुन्छ । 

— मवद्रोह जमहले  पमन क्रान्तिकािी परिवतछनका मनन्ति हुन्छ । 

— मबद्रोह जमहले पमन एउटा प्रणाली ि पद्दमतलाई तोडेि नयााँ प्रणली ि पद्दमत मबकास गाछका मनन्ति हुन्छ ।  

— त्यसैले हाम्रो मवद्रोह न्यायपूणछ छ ,प्रगमतशील छ, क्रान्तिकािी छ ि औमचत्यपूणछ छ । 

— कमहलेकाही ाँ आफैं ले बनाएको संगठनमा मबद्रोह गनुछपछछ  । 

            पमहलो अििाछमष्टि य  माक््रसको मबद्रोह 

            दोस्रो अििाछमष्टि य   लेमननको मवद्रोह 

                पेरिस मवद्रोह 

                अक्टोबि मवद्रोह 

                दििंगा मवद्रोह 

                झापा मवद्रोह आमद आमद। 

७. माक््रसवाद ि वगीय लोकतन्त्रका चाि  ऐमतहामसक स्वरुपहरु 

मानव जामतको ऐमतहामसक मवकास सग सगै  मवमिन्न सामामजक, आमथछक ढााँचाहिm  मवकमसत िए, मतनीहरुकै 

प्रमतमबम्ब स्वरुप लोकतन्त्रका पमन मवमिन्न स्वरुपहरु मवकमसत िए । 

  १.आमदम साम्यवाद ः  त्यो लाखौ ाँ वषछ िह्यो ।  प्राकृमतक मनयम अनुरुप चल्यो ति त्यस बेला कुनै तन्त्रको मवकास िएन 

। 

२.दास प्रथा ि दासकामलन लोकतन्त्र ः  दासप्रथा आएपमछ समाज वगीय रुपले मविामजत ियो 
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— दास कामलन गुणका गणिाज्यहरु मबकमसत िए । 

— लोकतान्तन्त्रक गणिाज्यहरु पमन मवकमसत िए । 

— त्यहीाँ कालबाट िाजतन्त्रको पमन उदय ियो । 

— कमपलबसु्त लोकतन्त्र ः  दासकामलन लोकतन्त्रको एउटा नमूना हो । 

३.सामािवाद सामिी लोकतन्त्र 

— सामिवादको कालमा मवश्वव्यापी रुपमा नै मनिंकुश िाजतन्त्रहरु मवकमसत िए 

— हुकुमी शासन सुरु ियो । 

— ति उनीहरुले पमन िािदािीसिा गनि्,ःे सल्लाहाकाि सिा गठन गने, उनीहरुबाट सल्लाह मलने,त्यस 

आधािमा शासन गने काम गिे । 

— पञ्चायती लोकतन्त्र नेपालमा सामिी लोकतन्त्रको नमुना हो । 

४.पुमजबाद ि पूाँजीवादी लोकतन्त्र 

— पुाँजीवादको उदय िएपमछ उत्पादक शन्तिहरु एक ठाउाँ  जम्मा हुने न्तस्थमत बन्यो । पुाँजीपमत वगछ ि सवछहािा 

श्रमजीमव वगछ  मबच संिषछ सुरु ियो । 

— पूाँजीपमतवगछको यन्त्र उधोग पमछ आएि अनेकौ एकामधकाि पुाँजीवादी गुटमा रुपाििण ियो । 

— पुाँजीपमत वगछ ि सवछहािा वगछ मबचको वगीय अििमविोध ि पुाँजीवादी एकामधकाि गुटहरु मबचकै 

अििमविोधहरू शतु्रतापूणछ  बने । उनीहरुबीच प्रमतस्पधाछ चल्न थाल्यो । 

— त्यसको प्रमतमवम्ब स्वरुप दलहरु मवकमसत िए,दलहरुबीच प्रमतस्पधाछ सुरु ियो ि बहुदलीय प्रमतस्पधाछको 

प्रणाली मवकमसत ियो ।  

— मवश्वमा पूाँजीवादी क्रान्ति िएपमछ सबैजसो देशमा बहुदलीय जनवाद मवकमसत ियो । त्यसका अनेक रुपहरु 

पमन छन । ति मतनीहरूको साि एउटै हो बहुदलीय प्रमतस्पधाछ । 

— अमहले मवश्वमा यही ाँ पुाँमजवादी जनवाद हाबी छ ि मामनसहरुमा यही नै लोकतन्त्रको अन्तिम रुप वा सवछकालीन 

रुप हो मक िने्न भ्रम परििहेको छ । 

५.समाजवाद ि समाजवादी लोकतन्त्र 

— यो पाँःुजीबादी लोकतन्त्र िन्दा गुणात्मक रूपले नै उन्नत हुन्छ । 
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— सबै लोकतन्त्रहरु वगीय समाजका प्रमतमवम्ब हुन् । 

— समाजमा जस्तो बगीय संिचना, वगीय अन््रतिमविोध ि  बगछ सम्बन्धहरू हुन्छन्, त्यो समाजको लोकतन्त्र तीनै 

वगछ सम्बन्धहरूको प्रमतमबम्ब हुन्छ । 

— समाजवादी समाजमा पुगेपमछ शतु्रतापूणछ वगछ सम्बन्धहरु समाप्त हुन्छन् ।  

— त्यहााँ पूजीपमत ि सवछहािा वगछ बीचको शतु्रतापूणछ सम्बन्ध पमन हुदैन्  ि पूाँजीवादी गुटहरु बीचको िााँटी कटुवा 

प्रमतदन्तन्द्धता पमन हुाँदैन  । मयनै दुईवटा अििमविोधहरू बहुदलीय प्रमतस्पधाछका वसु्तगत आधािहरु हुन् । 

— समाजवाद स्थापना हुाँदा यी दुई वटै वसु्तगत आधािहरु नष्ट िइसकेका हुन्छन् । 

— समाजवादी समाजमा श्रममक बगछ, मकसानहरु ि बुन्तद्धमजबी (जसलाई आम रुपमा मनम्न पुाँजीपमत वगछ िमनन्छ) 

मात्र िहेका हुन्छन्। 

— बुन्तद्धजीवी मित्र मवद्याथीि्, मशिक, कमछचािी, ब्यापािी, डाक्टि, इन्तन्जमनयि, वैज्ञामनक, प्रामवमधज्ञ मवशेषज्ञ, 

पत्रकािहरु, पुमलस सेना आमद पछछ न् ।  

— यी मजदुि मकसान ि बुन्तद्धजीवी मबचको वगीय अिमवछिोधको वसु्तगत रुपले कमहलै्य पमन शतु्रतापूणछ हुाँदैन ।  

उनीहरु बीचको सम्बन्ध ममत्रतापूणछ ि  सहयोगात्मक हुन्छ । यी मतनै वगछ जनता पंन्तिका वगछहरु हुन् ।  

— त्यो समाजलाई नेतृत्व गने वगछ श्रममक वगछ हुन्छ ।उसले मकसान ि मनम्न पुाँजीपमत वगछसाँग एकता, सहयोग, 

रुपाििण, प्रगमतको सम्बन्ध िाख्छ । 

— शुरु–शुरुमा कमतपय ठाउाँमा िाजनीमतक समूह बनाई हाले पमन मतनीहरु श्रममक वगछको पाटीसाँग प्रमतस्पधाछ 

गनछ सके्न अवस्थामा हुाँदैनन् । उनीहरूका बीचको सम्बन्ध सहयोगको सम्बन्ध हो । 

— ठीक यही वगछ सम्बन्ध मामथ समाजको उपिी ढााँचामा िहेको  समाजवादी लोकतन्त्र मवकमसत हुन्छ ि मवकास 

गनुछपछछ  । 

— समाजबादमा मौमलक अमधकाि, मानवअमधकाि, मनवाछचन प्रणाली, बामलकमतामधकाि, व्यवस्थामपका 

,कायछपामलका, न्यायपामलका सबै हुन्छन । ति पुाँजीवादी लोकतन्त्रमा जस्तो बहुदलीय प्रमतस्पधाछ गने वसु्तगत आधाि नै 

हुाँदैन । 

— त्यसैले समाजवादी लोकतन्त्र, पुजीवादी लोकतन्त्र िन्दा गुणात्मक रूपले नै मिन्न हुन्छ । 

— समाजवादी समाज िनेको वमगछय मविेद, लैमिक मविेद, सामामजक मविेदहरू अन्त्य गदै समाजलाई 

मविेदमुि श्रममक समुदायमा रुपाििण गने व्यवस्था हो । 
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— समाजवादले उपिोि मविेदको साथै शािीरिक श्रम ि मानामसक श्रम मबचको मविेदमा शहि ि गाउाँ  बीचको 

मविेदलाई पमन अन्त्य गछछ  । 

— यसिी समाजवादी समाज िनेको त्यो अन्तिम बगीय समाज ि वगीय लोकतन्त्र हो, जहााँ पुगेपमछ मानव 

समाजमा उत्पमि िएका सवै वगीय ि मानवीय अििमविोधहरू फस््रसोट हुन्छन्, लोकतंन्त्र ि िाज्यतन्त्र पमन मवस्तािै 

मवलोप हुाँदै जान्छ, मानवसमाज एउटा समुन्नत ढिको वैज्ञामनक ढंगले स्वचामलत हुने अवस्थामा पुग्छ ि माक््रसले 

िनेजसै्त मानब समाज वैज्ञामनक समाजवादको लामो संक्रमण काल पाि गिे पमछ फेरि साम्यवादमा पुग्छ । 

— समाज मठक यो मवन्दुमा पुग्दा समाज आफै आफ्ना प्राकृमतक सामामजक मनयम अनुरुप चल्न सके्न 

अवस्थामा पुग्छ ि वगीय लोकतन्त्रको पमन अन्त्य हुन्छ । 

८.जनताको बहुदलीय जनवादको वगछ चरित्र के हो त? 

— नेपालमा कमु्यमनष्ट पाटीको स्थापना िएपमछ पुजीवादी जनवादी क्रान्तिको थालनी ियो । त्यो सुरुदेन्तख नै नयााँ 

जनवादी क्रान्तिका रुपमा मवकमसत ियो । 

— यो क्रान्तिको ऐमतहामसक चिणमा क्रान्तिको कायछक्रम ि लक्ष्यका रुपमा कायछक्रम ि  लोकतन्त्रका अनेक 

रुपहरु अमि सारिए । 

— कमहले नयााँ जनवाद अमि सायौ । कमहले त्यसलाई नौलो जनवाद िन्यौ ।  कमहले िामष्टि य जनबाद वा  िामष्टि य 

प्रजातन्त्र िन्यौ,कमहले जनताको जनवाद िन्यौ, कमहले लोक जनबाद पमन िन्यौ ि पााँचौ महामधवेशनबाट जनताको 

बहुदलीय जनबाद िन्यौ  

— स्वरुपमा जमत धेिै जनवाद जन्माए पमन मतनीहरु सबै साित  पुाँमजवादी जनवाद कै मवमिन्न रुपहरु मात्र हुन् । 

— अमहले नेपालमा जुन जनवाद स्थापना िएको छ,त्यो नै जनताको बहुदलीय जनबाद पमन हो। पााँचौ ं

महामधवेशनमा क.मदन िण्डािीले अमि सािेको जनवाद मूलत  यही नै हो । त्यो जनबादको माग  नीमत ि 

मसद्धािहरूलाई नेपालको संमवधानमा पूणछरुपले संस्थागत गरिएको छ । 

— त्यसैले जबज िनेको पमन पुाँजीवादी जनवाद कै एउटा रूप हो । 

— हामीले नेपालमा ०६२६३ मा आएपमछ पुाँमजवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरि सकेका छौ ंि नयााँ 

संमवधानमाफछ त जनताको बहुदलीय जनबाद लागू गरिसकेका छौ । 

— अब यो जनवादलाई ििपूि उपयोग गदै हाम्रो पाटीले मुलुकलाई शान्तिपूणछ,प्रयत्नद्धािा लोकतान्तन्त्रक ढंगले 

समाजवादी क्रान्ति ि रूपाििणको मदशामति अमि बढाउनुपछछ  । 

— अब जबज हाम्रो मागछदशछन मसद्धाि बन्न सकै्दन। माक््रसवाद लेमलनवाद नै हाम्रो मागछदशछन मसद्धाि हो । 

त्यसको  प्रकाशमा हामीले समाजवादी क्रान्ति ि रूपाििणको कायछमदशा, नीमत, मसद्धाि ि लक्ष्य मनधाछिण गिेि अमि 

बढ्नु पछछ  । 
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— त्यसिी मात्र हामी समाजवादका लक्ष्य हामसल गनछ सकछौ ंि नेपाली जनताको सपनाका रुपमा हामीले अमि 

सािेको “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल”को मनमाछण गनछ सकछौ ं। 

९.हामीले गनै पने  केही कामहरु ः  

१.हामीले नेतृत्वदायी पन्तिमा नै वैचारिक सैद्धान्तिक बहस, छलफल ि अध्ययनलाई गमहिो बनाउनुपछछ  । 

२.हामीले क्रान्तिको एउटा चिण पाि गिेि ऐमतहामसक रुपले नै नयााँ चिणमा प्रवेश गिेको यथाथछलाई गमहिो गिी 

बुझ्नुपछछ  ।अमिल्लो चिणको क्रान्तिका कायछमदशा, नीमत, मसद्धाि ि लक्ष्यिन्दा वतछमान चिणका कायछमदशा, नीमत, 

मसद्धाि ि लक्ष्य गुणात्मक रुपले मिन्न हुन्छन् िने्न कुिा बुझ्न ि बुझाउनु पछछ  । 

३.हामीले मवगतका कमतपय धािणागत आग्रह वा पूवाछग्रह बाट मुि िएि ताजा शुरुवात गनुछ पछछ  । 

४.समय क्रममा हामीले ७२ वषछको कमु्यमनष्ट आन्दोलनको ऐमतहामसक मूल्यांकन गनुछपछछ   ि अगामडको बाटो मनधाछिण 

गनुछपछछ  । 

५.हामीले नयााँ वैचारिकसैद्धान्तिक धिातलमा उमिएि पाटी व्यापी रुपमा िमनिुत प्रमशिणका कायछक्रमहरु सञ्चालन 

गनुछपछछ  । 

एउटा छामनएको सैद्धान्तिक पन्ति मनमाछण गनुछपछछ  । 

६.केपी ओलीले नेता िहेको एमालेको नेतृत्व गुटमा जमेि िहेको दमिणपन्थी अवसिवाद, गुटबाट 

अंहकािबाद,व्यन्तिवाद, मवसजछनवाद ि पुाँजीबाद पन्थको बुदा बुदा केलाएि  वैचारिक ि सैद्धान्तिक रुपले खण्डन 

गनुछपछछ  । त्यसले फैलाएका भ्रमहरु बाट कमु्यमनष्ट पंन्तिलाई मुि गनुछ पछछ  । 

७.यस्तो वैचारिक संिषछलाई गमहिो, व्यापक ि तीव्र बनाउने क्रममा पाटी एकताको उिाि आउनेछ ि एकीकृत पाटी 

बनाउने आधाि तयाि हुनेछ । 

८.हामीले नयााँ बाटो महाँमडिहाँदा बुजुछवा संसदबाट मुि हुनुपछछ  ि क्रान्तिकािी संसदवादको माक््रसवादी लेमलनबादी 

कायछनीमतलाई दृढतापूवछक अवलम्बन गनुछपछछ  । 

९.हामीले हाम्रो पाटीलाई सुरुदेन्तख सबै प्रकािका गुटबन्दी पूणछ मक्रयाकलापबाट मुि िाख्न सकु्नपछछ । एमालेबाट सिेि 

आएका धङधङीहिm पाटीमा मवद्यमान छन् । मतनीहरुबाट पाटी पंन्तिलाई पूणछरुपले मुि पादै एकीकृत नीमतमनष्ट, 

मसद्धािमनष्ठ ि  मवमधमनष्ठ मनकै्क पाटी मनमाछण गने कुिामा प्रमतवद्ध िएि अमि बढ्नुपछछ  । 

१०.पाटीका सबै जनवगीय संगठनहरुलाई पमन अब लोकतान्तन्त्रक, देशिि, प्रगमतशील ि समाजवादी संगठनहरुका 

रुपमा रुपाििण गनुछपछछ  । 

११.पाटीले यमतबेला पामलका कममटीहरु मवस्ताि गने, वडा कममटी मवस्ताि गने ि पाटी सदस्यताका मनन्ति 

देशव्यापीरुपमा अमियान सञ्चालन गने कुिामा जोड मदनुपछछ  । 

१२.पाटीको कायछशैलीमा व्यापक रुपले सुधाि गनुछपछछ  । 
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— जनता ि िाष्टि को सेवा गनछ िावनालाई बढावा मदने । 

— मसद्धाि ि व्यवहाि मबचमा एकरुपता कायम गने 

— आम जनता ि कायछकताछसाँग िमनष्ट एकता काम गने । 

— आलोचना ि आत्मआलोचनालाई पाटीमित्र देखापने गलत मचिन ि प्रवृमिलाई समाप्त पानछ वैज्ञामनक अस्त्रका 

रुपमा लागू गने । 

— पद प्रान्तप्त लािप्रान्तप्त, मनजी स्वाथछका लामग नेताको चाकडी गनि्,ःे आत्मकेन्तन्द्रत मचिन, नोकिशाही 

शैलीबाट पाटीलाई मुि बनाउने । 

— पाटी मित्र मवस्तािै सुमद्दकिणको अमियान सञ्चालन गने । 

१३.पाटीको अध्ययन शैलीमा सुधाि गने 

— माक््रसवादी मसद्धांतको गमहिो अध्ययन गने । 

— मवकासवान परिन्तस्थमतको गमहिो अध्ययन गने । 

— इमतहासको गमहिो अध्ययन गने 

     व्यन्तिको 

     पाटीको 

    कमु्यमनष्ट आन्दोलनको 

     देश ि  मवश्वको 

१४.पाटीका वैचारिक ि संगठनात्मक कामहरुलाई प्राथममकताका साथ अमि बढाउाँदै संम्भब हुने मवकास मनमाछणका 

कामलाई कुशलतापूवछक जोड्ने । 

१५.जनताका दैनन्तन्दनका आवश्यकता, काम ि समस्यासाँग जोमडएि जन कायछलाइ अमि बढाउने । 

१६.मवमिन्न तहका चुनाबहिm आइिहेका छन,ः् मतनीहरुमा कायछनीमतक  रुपले अमधकतम सहिामगता ि सफलताका  

मनन्ति तयािीलाई अमि बढाउने । 

१७.गठबन्धनका ममत्रहरूसाँगको सहकायछलाई तलै सम्म लाने प्रयत्न गने । 

१८ .दमिणपन्थी प्रमतगामी गुटलाई एक्कल पाने कायछनीमतलाई दृढतापूवछक अवलम्बन गने । 
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१९.हाम्रो पाटी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई िाष्टि व्यापी, देशव्यापी, जनब्यापी,सुदृढ क्रान्तिकािी ि अग्रगमनकािी 

पाटीका रुपमा अमि बढाउने । 

 

 

झलनाथ खनाल 

सम्मामनत नेता,नेकपा (एकीकृत समाजबादी) 

 


