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आइतबार
बैठक सङ्ख्या-४
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक सम्माननीय अध्यक्ष श्री गर्ेश प्रसाद धतधमल्ससनाको
अध्यक्षतामा आइतबार ददउँसो १:१५ बजे प्रारम्भ भयो ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको
कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।
माननीय सदस्यहरू, सवयप्रथम सम्माननीय प्रिानमन्री केपी शमाय ओलीले सभामा
उठे का एवं समसामष्ट्रयक ष्ट्रवषयमा बोसनका लाधग समय माग गनुय भएको छ । म
उहाँलाई समय उपलब्ि गराउँछु ।

सम्माननीय प्रिानमन्री श्री केपी शमाय ओली:- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सबभन्दा पष्ट्रहले त हामीले लामो सं घषय गरे र सयाएको प्रर्ाली, हामीले लामो सं घषय गरे र
सयाएको सं ष्ट्रविानले व्यवस्था गरे अनुसार यस पटक स्थायी सं सदको गररमामय राष्ट्रिय
सभाको व्यवस्था भएको छ र यस पटक राष्ट्रिय सभाको ष्ट्रवशेष महत्त्व पधन दे ल्िएको
छ । यस गररमामय सभाका सबै माननीयज्यू हरूमा म हाददयक शुभकामना भन्न चाहन्छु ,
सबभन्दा पष्ट्रहले ।
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सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यधतबेला दे श एउटा अधलकधत नयाँ मोडबाट, नयाँ
पररघटना, नयाँ पररदृष्यबाट अगाधड बष्ट्रिरहे को छ, बढ्न िोल्जरहे को छ । यधत बेला
हामी समयभन्दा अधलकधत अगावै प्रधतधनधि सभाको नयाँ धनवायचनका लाधग, नयाँ जनादे श
माग्न जनताका बीचमा जाने तयारी गरररहे का छौँ । प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन भएको छ र
दे श अब धनवायचनतर्य, आमधनवायचनतर्य, प्रधतधनधि सभाको धनवायचनतर्य उन्मुि भएको
छ । हामीले सोचेका धथयौँ, प्रधतधनधि सभा ५ वषय चसनेछ र यसमा धबनाष्ट्रवघ्रह प्रधतधनधि
सभाले आर्ूलाई लगातार दे श र जनताको सेवामा सं ष्ट्रविानको रक्षा र कायायन्वयनको
सन्दभयमा, सं घीय लोकताल्न्रक गर्तन्रको रक्षा र कायायन्वयनको सन्दभयमा धबनाव्यविान
काम गनय पाउने छ र हामी त्यसरी काम गरे र अगाधड जानेछौँ भन्ने हामीले सोचेका
धथयौँ । मैले पधन त्यही सोचेको धथए ँ । नेपाली जनताले असािारर् ष्ट्रवश्वासका साथ
अत्यन्त स्नेहपूवक
य हामीलाई जुन अधभभारा सुल्म्पएका धथए, त्यस अधभभारालाई हामीले
कतयव्यधनष्ठताका साथ सं ष्ट्रविानसम्मत िङ्गले , लोकताल्न्रक प्रर्ालीका मूसय, मान्यता र
अभ्यासहरू, अभ्यासका सकारात्मक र उन्नत पक्षहरूलाई प्रयोग गरे र सरकार अल्घ
बष्ट्रिरहेको धथयो । तर हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारलाई काम गनय ददने वातावरर्
बनेन । सरकारलाई काम गनय नददने, सरकारलाई काममा व्यविान िडा गररददने ।
जष्ट्रहले

पधन झमेला मारै

धसजयना गने, केही व्यल्िका व्यल्िगत आकाङ्खक्षाहरू,

महत्त्वकाङ्खक्षाहरू र पद लोलुपताजस्ता कुराहरूले राष्ट्रिय राजनीधतलाई नै प्रदुष्ट्रषत गनय
िोज्ने, ल्स्थरता र स्थाष्ट्रयत्त्वतर्य

दे शलाई

अल्घ बढ्न

नददएर राजनीधतलाई

र्ेरर

बहुमतलाई टुक्र्याउने, बहुमतलाई िल्डडत गने, बहुमतलाई ध्वस्त पाने र र्ेरर अस्वस्थ,
अनुल्चत, अलोकताल्न्रक ले नदे न घटजोड, जालझेल, ष्ट्रटकदम, षडयन्रबाट दे शको
राजनीधतलाई र्ेरर ६/६ मष्ट्रहनामा प्रिानमन्री र्ेररने िालको अल्स्थरतातर्य िकेसने,
काम हुन नपाउने, जोडघटाउ मोलतोल, ले नदे नमै सरकारको समय धबत्ने । सं सदलाई
प्रभावकारी िङ्गबाट काम गनय नददने, कधतपय ष्ट्रविेयकहरू अड्काइददने, सरकारले
सं सदसमक्ष प्रस्तुत गरे को प्रस्ताव धनर्ाययाथय प्रस्तुत पधन नगररददने तर यो प्रर्ाली बेठीक
हो भन्ने धनश्कषय धनकासन िोज्ने, सं ष्ट्रविान बेठीक हो भन्ने धनश्कषय धनकासन िोज्ने, सं घीय
लोकताल्न्रक गर्तन्र चसने व्यवस्था होइन, यो चसदै न भन्ने धनश्कषय धनकासन िोज्ने,
त्यस्ता प्रयासहरू भए । मैले िेरै प्रयास गरेँ । िेरै कोल्शस गरेँ । भरसक ५ वषय
सरकार ष्ट्रटकोस् । ल्स्थरता र स्थाष्ट्रयत्त्वभन्दा सािारर्तया जनताले जे बुझ्छन्, जनताको
इच्छा धथयो ५ वषय सरकार ष्ट्रटकोस् । ५ वषय सरकार ष्ट्रटकोस् भन्ने हो, सरकार पररवतयन
होस् भन्ने होइन जनताको इच्छा । अस्वस्थ िङ्गले सरकार पररवतयन हुनलाई स्थाष्ट्रयत्व र
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ल्स्थरता भधनदै न । लगभग दुई धतहाइ प्राप्त सरकार सञ्चालन गने दलधभरै चरम
ँ डाहरू
अस्वस्थताको ल्स्थधत, त्यसले अत्यन्तै असहज वातावरर् । मैले अल्स्त केही आक
धनकालेँ । मलाई आर्ैलाई अचम्म लाग्यो गएको बैशाि १३ गते देल्ि अल्स्त पुस ४
गतेसम्मका बैठक हे दाय गुटका बैठक, पाटीष्ट्रवरुद्धका, पाटीलाई कमजोर पाने गुटमा
ष्ट्रवभाल्जत गने त्यस्ता बैठकहरू मारै एउटै नेताको घरमा २८० वटा बैठक बैशाि १३
गतेदेल्ि पुस ४ गतेसम्म २८० वटा बैठक बसे का रहेछन् । ३५ वटा बैठक अन्यर
बसेका रहेछन् । २/३ जनाका गुतगत, भेटघाटको धगन्ती नगरौँ । त्यस प्रकार भएका
धथए । र दे शलाई अल्स्थरतामा लान प्रयासहरू भए । त्यस्तो गनय ष्ट्रकन परे को धथयो ?
त्यसका पछाधड कुने जेन्युन कुनै कारर् छ ।
हामीले यो सरकारले ष्ट्रवकास धनमायर्का कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाधड
बिाएको धथयो । मैले भन्ने गरे को छु , अल्घसलो पसट ल्शलान्यास गरे र छोडे को
रानीपोिरी ल्शलान्यास गरे को इटािु ङ्गामा ले उ लाधगसकेको धथयो, िुलोले पुररने अवस्थामा
धथयो । केही पधन काम भएको धथएन, धसन्को भाँल्चएको धथएन त्यहाँ । अष्ट्रहले यस
अवधिमा हामीले रानीपोिरी तयार गरे र त्यसको उद्घाटन पधन गयौँ । ७ लाि घरहरू
भूकम्पबाट क्षधतग्रष्त घरहरू ७ लाि घरहरू धनमायर् गरे र जनतामा ष्ट्रवतरर् गररयो ।
ष्ट्रवधभन्न ऐधतहाधसक, साँस्कृधतक सम्पदाहरू िरोहरहरूको पुनधनयमायर् भयो । र लगभग
ठू लो प्रधतशतमा धनमायर्को काम सम्पन्न भएको छ । केही ष्ट्रिलो हुने कामहरू िोप्नु पने
उस्तै , सामग्री तयार गनुय पने काम, काधलगिहरूको अभाव, धतनीहरूलाई ताधलम
ददनुपनेजस्ता कुराहरूले गदाय केही ष्ट्रिलो हुन ु बेग्लै कुरा हो । नर काम तीव्र गधतका
ु एको छ ।
साथ अगाधड बिे को छ र त्यो साथीहरूले अनुमान गनुभ
य एको छ, दे ख्नभ
ु एको छ । तसथय काम
अनुमानभन्दा पधन तपाईँहरूले अनुभव गनुभ
य एको छ, त्यो दे ख्नभ
भएनन् भन्ने होइन, िरहराको धनमायर् सम्पन्न हुने धबन्दुधतर पुधगरहे को छ । साथीहरूले
ु एको
दे ख्नभ

छ

।

काठमाडौँको

बाटाहरू,

काठमाडौँ

सहरको

व्युष्ट्रटष्ट्रर्केशन,

ु एको छ । यस बीचमा यो सरकार बन्नुभन्दा
सौन्दययकरर्दे ल्ि धलएर अरु कामहरू दे ख्नभ
अगाधड तराईमा कही ीँ पधन िलको व्यवस्था धथएन । अष्ट्रहले सयौँ ष्ट्रकलोधमटर िलको
व्यवस्था गररएको छ र तराईका सहरहरू सर्ा राख्ने काम भएको छ । ष्ट्रवराटनगर,
जनकपुर अनेक सहरहरू । िलका कामहरू ष्ट्रवस्तार भएका छन् ।
गएको आधथयक वषयमा मारै लगभग ६ हजार हेक्टर जधमनमा थप धसँचाइको
प्रवन्ि भएको छ । ष्ट्रवद्युतीकरर् ९२ प्रधतशतभन्दा बिी ष्ट्रवद्युतीकरर् भएको छ, ष्ट्रवधभन्न
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िङ्गले । सडकहरू गएको १ वषयमा गएको एक आधथयक वषयको कुरा गने हो भने
कोधभडले अल्न्तमको ४ मष्ट्रहनाहरू बबायद गयो तै पधन ९७९ ष्ट्रकलोधमटर सडक कालोपर
गएको वषयमारै भएको छ । जम्मा ४५ सयभन्दा बिी ष्ट्रकलोधमटर कालोपरे भएको
छ । डबल लेन, र्ोर ले न र धसक्स सयानका बाटाहरू । कार्ी कामहरू भएका
छन् । कृष्ट्रषको आिुधनकीकरर्को सम्बन्िमा, व्यवसाष्ट्रयकीकरर्को सम्बन्िमा कामहरू
भएका छन् । त्यसलाई कायायन्वयन गनयका लाधग ष्ट्रवधभन्न दे शहरूसँग हामीले सम्झौताहरू
गरे का छौँ । त्यसको आिुधनकीकरर् कृष्ट्रषको आिुधनकीकरर्को सम्बन्िमा अष्ट्रहले केही
ददन अगाधड मारै उजाय सल्चवको नेतत्त्ृ वमा भारत गएको ष्ट्रटमबाट महाकाली नदीबाट
गएको शारदा नगरबाट चाँदनी दोिारामा १० क्युमेक्स पानी धसँचाइका लाधग ददने जुन
हामीले उष्ट्रहले सहमधत सम्झौता गरे का धथयौँ, एकीकृत महाकाली सल्न्िमा पारे र, त्यसको
अब कायायन्वयन हुनका लाधग ६ मष्ट्रहनाधभर डीपीआर तयार गने र ६ मष्ट्रहनाधभर हे डवकय
सुरु गरे र अधन नहर सुरु गरे र चाँदनी दोिाराको धसँचाइ गने भनेका छौँ । त्यहाँ हामीले
चाँदनी दोिारामा सु्िा बन्दगायहाको व्यवस्था गरे का छौँ । सुदूरपल्िममा हामीले दै जीमा
औद्योधगक क्षेर, बाँकेको कोहलपुरभन्दा माधथ नौबस्तामा औद्योधगक क्षेर यस्ता थुप्रै
औद्योधगक क्षेरहरू हरे क प्रदे शमा औद्योधगक क्षेरहरूको ष्ट्रवस्तार र धनमायर् त्यो गररएको
छ । यी कुरा सबैलाई थाहा छ ।
ल्शक्षाको क्षेरमा, स्वास््यका क्षेरमा कधत प्रगधत भएको छ भन्ने कुरा सबै
साथीहरूलाई थाहा छ । अष्ट्रहले भनाय दर कधत पुगेको छ, त्यो पधन साथीहरूलाई थाहा
छ । अष्ट्रहले ड्रपआउट, ष्ट्रवद्यालयबाट बाष्ट्रहररनेको सङ्ख्या कसरी घटे को छ, त्यो पधन
थाहा छ । छार र छाराहरूको अनुपात बराबरीको ल्स्थधतमा पुगेको छ । यो सािारर्
सामाल्जक जागरर्को क्षेरमा, उत्थानको क्षेरमा, जेडडर इक्वाधलष्ट्रटको सन्दभयमा वा
सामाल्जक न्यायको सन्दभयमा, सामाल्जक समानताको सन्दभयमा यो सानो उपलल्ब्ि
होइन । ष्ट्रपछधडएका क्षेरहरू, ष्ट्रपछधडएका जाधत, समुदायका बालबाधलकाहरूको पिाइ
त्यसमा के पररवतयन आएको छ र त्यो सम्बन्िमा सरकारले के गरे को छ भन्ने कुरा
सबैलाई थाहा छ । दे ख्न सबैले दे िेको छ, दे िेर पधन नदे िेझैँ गनुय वा दे ल्ियो भने
छोप्नु, छोप्न सष्ट्रकएन भने दे ल्िन्छ भनेर अकोधतर मुन्टो र्कायएर ष्ट्रहँड्नु बेग्लै कुरा हो
अधन केही पधन गरे न भन्नु बेग्लै कुरा हो । तर कामहरू भएका छन् । असािारर् िङ्गले
काम भएको छ र ऐधतहाधसक िङ्गले काम भएको छ, द्रतत्तर
गधतमा काम भएको छ ।
ु
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यसरी काम नेपालमा यसभन्दा अगाधड कष्ट्रहसयै पधन भएको धथएन । त्यहरूले बताउँछ,
ँ डाहरूले बताउछन् । त्यसरी काम भएको छ ।
आक
मैले अल्घ नै भनेँ, चाँदनी दोिाराको धसँचाइ, त्यसको हामीले बन्दोबस्त गरे का
छौँ । अरु पञ्चेश्वर पररयोजनाका कायायन्वयनका लाधग आम रूपमा सहमधत भएको छ
ँ ामा छलर्ल भइरहे को छ । त्यो हो, लोअर शारदा । लोअर
अब एउटा मारै बुद
शारदामा अगाधडदे ल्ि भारतले बाँि बाँिेर महाकाली नदीलाई तल पुगेपधछ शारदा भधनन्छ,
त्यहाँबाट कर्ायली नदीलाई तल पुगप
े धछ घाँगरा भधनन्छ, त्यहाँबाट । घाँगराबाट पधन
पानी लगेको छ र शारदाबाट पधन पानी लगेको छ । अथवा महाकाली र कर्ायली दुवै
नदीबाट पानी लाने गरे को छ त्यसमा र त्यसलाई उसले अग्राधिकार आफ्नो हुनपु छय ।
हामीले पष्ट्रहले तसलो तटीय रािको पष्ट्रहलो प्रयोग मान्यता ददने, त्यो हक हामीले
पाउनुपछय भनेर भारतले भधनरहेको छ । र हामी त्यसको असर के पछय भन्ने कुराहरूको
छलर्ल गरररहेका छौँ । यो एउटा छलर्लको ष्ट्रवषय चधलरहे को छ । अरु ष्ट्रवषयहरू
लगभग मूल ष्ट्रवषयहरू टु ष्ट्रङ्गएका छन् । तसथय हामी ष्ट्रवधभन्न िङ्गले अगाधड बिे का छौँ ।
कधतपय माधनसहरूले मलाई सोध्ने गछयन,् तपाईँ प्रिानमन्री भएपधछ भारतसँगको
सम्बन्िमा व्यापक छलर्ल ष्ट्रकन हुन्छ ? बेस्सरी बहस ष्ट्रकन हुन्छ ? तपाईँ प्रिानमन्री
भएपधछ नै ष्ट्रकन हुन्छ ? म प्रिानमन्री भएपधछ नै ष्ट्रकन हुन्छ भने म भारतसँग साँचो
अथयमा धमरता गनय चाहन्छु , धमरता बिाउन चाहन्छु

। धमरतालाई सही अथयमा

गष्ट्रहराइमा पुयाउन चाहन्छु , व्यापक बनाउन चाहन्छु , उचाइमा लान चाहन्छु , नयाँ
उचाइमा पुयाउन चाहन्छु । त्यो असमानताका आिारमा हुँदैन । सोभरे न इक्वाधलष्ट्रटका
आिारमा नै दुई दे शका बीचको सम्बन्ि सुदृि हुने हो । वास्तवमा मनदे ल्िको धमरता
हुने हो । हाम्रो भूभाग हामीले प्राप्त नगरे र हडष्ट्रपएको छ भने भूभाग हडष्ट्रपएको छ भन्ने
थाहा छ, बोसन नसक्ने अधन सम्बन्ि राम्रै छ भन्ने । धभर-धभरै मन कुड्याउने बाष्ट्रहरबाष्ट्रहर सम्बन्ि राम्रै छ भन्ने । त्यस्तो होइन, जहानेर समस्या छ, सीमासम्बन्िी समस्या
छ भने त्यो धमर रािसँग हामीले िुलस्त छलर्ल गनुप
य छय, कुरा गनुप
य छय, हाम्रा
समस्याहरू राख्नुपछय, हाम्रा अडानहरू राख्नुपछय । हाम्रा न्यायोल्चत तकयहरू, हाम्रा
भनाइहरू हामीले प्रस्तुत गनुप
य छय र त्यो न्यायोल्चत भनाइ हामीले पूरा गराउने प्रयास
गनुप
य छय । त्यसकारर् छलर्ल हुन्छ ।
१९२८ दे ल्ि शारदा क्यानलबाट, शारदा नहरबाट उत्तरािडड र उतरप्रदे शको
धसँचाइका लाधग पानी गइरािेको छ, १९२८ दे ल्ि । अब ९२ वषयबाट, ९३ वषयबाट
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हाम्रो िेतको धसरानबाट हाम्रो आिा हक भएको िोलाबाट पानी लधगएको छ । हाम्रो
भूधम बाँझै छ । त्यो भूधममा धसँचाइ हुनपु छय भनेर बोसन नसक्ने अधन त्यो भूधममा धसँचाइ
हुनपु छय भनेर वाताय गदाय तपाईँकै पालामा बहस ष्ट्रकन हुन्छ ? बिी बोले र सम्बन्ि
धबगायो भन्ने । अधन मुि टाले र बस्ने ? हाम्रो िेत बाँझो हुने, हाम्रो पानी हाम्रो िेतको
ु रु
धसरानबाट जाँदा हामीले हाम्रा िेतमा पानी चाष्ट्रहयो भन्न नसक्ने ? अधन सुमि
सम्बन्िका लाधग च ुप्प लागेर बस्नु पछय भन्ने । िेत बाँझै राख्ने । मौका धमले
रािवादका ठू ला गर् पधन गने । यो िालका कुराहरू अन्त्य गनयका लाधग हामीले
धमरतापूर् य िङ्गले कुराहरू अगाधड बिाएका छौँ र सर्लता पधन प्राप्त गरे का छौँ । केही
माधनसहरूलाई लागेको धथयो, हाम्रो भूभाग सामेल गरे र दोिारा चाँदनी, धलल्म्पयािुरा, धलपु
लेक र कालापानी हाम्रो भूभाग सामेल गरे र नक्सा प्रकाशन गरे पधछ अब सम्बन्िहरू
धबधग्रन्छन्, धबधग्रए भनेर । धबधग्रदै न ।
हामीले अकायको भूधम क्लेम गयौँ भने, अकायको भूधममा दाबी गयौँ भने सम्बन्ि
धबधग्रन्छ । हाम्रो भूधममा, सही भूधममा दाबी गयौँ भने सुगौली सल्न्िबाट हामीलाई प्राप्त
गरे को त्योभन्दा उताको त हामीले छोड्नु पयो, त्योभन्दा अगाधड कुमाउ, गडवालसम्म
हाम्रो धथयो । तर सुगौली सल्न्ि हामीले गरे पधछ महाकालीपूवक
य ो मारै हाम्रो भूभाग हो ।
१८१६ दे ल्ि त्यही पधन त्यसपधछ १४६ वषयसम्म हामीले त्यसलाई भोगचलन गरररहे का
धथयौँ । १४६ वषयसम्म भोगचलन गदै आयौँ । तर गत ५८ वषयदेल्ि हाम्रो भूभाग भारत
र

चीनको

लडाइका

बेला

भारतीय

र्ौज

कालापानीमा

आएर

बसेपधछ

नेपालका

शासकहरूले बोसन सकेनन् । धलपु लेक र धलल्म्पयािुरा त्यसको पाररपदि पयो
कालापानीमा र्ौज छ । त्यसो भएर हामीले सुगौली सल्न्िभन्दा पधछ १४६ वषयसम्म
हामीले उपभोग गरे को भूभाग हाम्रो नक्साबाट पधन गायव गररएको धथयो । त्यसकारर्
हामीले हाम्रो नक्सामा सामेल गयौँ, सं ष्ट्रविानमा रा्यौँ र अब तत् सम्बन्िमा धमरतापूर्य
िङ्गले प्रमार्, त्यका आिारमा छलर्ल हुँदैछ र हामी त्यो भूभाग कायम गरे र छोड्छौँ
हाम्रो स्वाधमत्त्वमा, हाम्रो अिीनमा नक्सामा मारै होइन, व्यवहारमा हाम्रो भूधम हामी
कायम गरे र छोड्छौँ । कधतलाई त्यसले छट्पष्ट्रट भयो । नक्सा छाष्ट्रपयो । वाक सामेल
गरे र आफ्नो वास्तष्ट्रवक भूधम सामेल गरे र नक्सा छाष्ट्रपयो । त्यो नक्सा छाष्ट्रपएपधछ
सं ष्ट्रविान सं शोिन भयो । हाम्रो धनशान छापमा त्यसलाई सामेल गररयो, सं ष्ट्रविानको अङ्ग
बनाइयो । यी सबै कुराले कधतपयलाई छटपष्ट्रट भयो ।
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पष्ट्रहलोपसट सं ष्ट्रविान जारी गनय पहल गरे बापत सं ष्ट्रविान जारी गनय दृितापूवक
य
जारी गनय अगुवाइ गरे बापत त्यसबापत लगाइएको नाकाबन्दीको दृितापूवक
य
सामना
गरे बापत एउटा दे शवेष्ट्रष्ठत नेपाललाई अकोधतरबाट पधन यातायात र पारवाहनको सल्न्ि
गरे र भूपररवेष्ट्रष्ठत भइयो । भूजधडत दे शको रूपमा पररवतयन गरे पधछ, माधथ उठाएपधछ
उत्तरी सीमानाका पधन थुप्रै नाकाहरू िोले र हाम्रो उत्तरी क्षेरको जनजीवनलाई सहज,
सरल बनाउने अधभयान सुरु गरे पधछ यस्ता थुप्रै कामहरू भएपधछ हामीले रे ल, पानी
जहाज, जलमागय आदद समेतको उपभोग गने भएपधछ सं सद भवन पधन बनाउँछु भनेपधछ
मन्री क्वाटर पधन पुरानो भयो त्यसलाई पधन व्यवल्स्थत गछु य भनेपधछ, सांसद क्वाटरहरू
पधन बनाउँछु भनेपधछ, सभा हलहरू पधन काठमार्डौँमा बनाउँछु भनेपधछ, लुल्म्बनीमा
बेग्लै पररवतयन सयाउँछु भनेपधछ, लुल्म्बनीमा ५ हजार अट्ने ध्यानकेन्द्र र सभा हल
धनमायर् गछु य भनेपधछ, लुल्म्बनीको उराठलाग्दो ल्शशौघारीलाई एउटा बगैँ चाको रूपमा
पररर्त गछु य बुद्धभूधमको रूपमा भनेपधछ, लुल्म्बनीको एयरपोटय शीघ्र अधत शीघ्र तयार गरे र
त्यसलाई

एउटा

बुद्धमागीहरूको,

बुद्ध

िमायवलम्बीहरूको

र

अरुहरूको

समेत

पययटकहरूको एउटा महत्त्वपूर् य आवागमन स्थलको रूपमा ष्ट्रवकास गरे पधछ राजमागयबाट
ीँ ही ीँ ४ लेनका बाटाहरू धनमायर् गने
सदरमुकाम र सीमासम्म ६ ले नका बाटाहरू कहीक
भनेपधछ, सहरीकरर्को अधभयानलाई तीव्र गधतका साथ अगाधड बिाएपधछ, जनताका
सुष्ट्रविाका धनल्म्त अनेक कामहरू गरे पधछ आल्त्तएर त्यसबेला पधन त्यो सही गठबन्िन
तोडेर अकायधतर हाम र्ासने काम भएको धथयो । त्यो सरकार िासन पने कारर् कसैले
बताओस्, त्यो सरकार िासनु पने उल्चत कारर् के

धथयो ? धथयो कारर् ? सष्ट्रहनसक्नु

भएको धथयो । ष्ट्रवकास धनमायर्ले गदाय, दे शले छलाङ्ग मारे कोले गदाय भन्दा ्रममभङ्गता,
्रममभङ्ग त भएको धथयो धन, छलाङ्ग त मारे को धथयो धन । तर त्यसले महा धबपल्त्तधतर
दे शलाई लगेको धथएन । त्यसकारर् आपत भयो, आपत पयो र त्यो सरकार
िाधलयो । यसपसट पधन ष्ट्रवकास धनमायर्का कामहरू तीव्रताका साथ हुँदैछ । तातोपानी
बाटो बन्दै छ । केरुङ्गधतर अब टनेल बाटो पधन जाने टनेल मागयको पधन सभे भइरािेको
छ । टनेल मागयबाट पधन हामीले केरुङ्ग जान्छौँ र १ घडटाधभर अब ल्चधनया भोट
जान्छौँ । कुनै पधन समयमा आवागमन अवरुद्ध नहुने ष्ट्रकमाथाङ्काको बाटो हामी तयार
गदै छौँ । ओलाङ्कच ुङ्गगोलाको बाटो हामी तयार पादै छौँ । महाकाली कररडोरको बाटो
हामी तयारी गदै छौँ । महाकालीको पुल तपाईँहरूले हे नभ
यु एको होला । धनमायर्
भइसक्न लागेको छ । आिाभन्दा बिी धनमायर् भइसकेको छ । स्सयापहरू सबै
अधलकधत केही कामहरू बाँकी छ । त्यो पधन तयार हुन लागेको छ । झोलुङ्गे पुलले
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ष्ट्रवस्थाष्ट्रपत गने पुलले ष्ट्रवस्थापन गने तुइनहरूलाई टायरबाट तनुय पने दुिद् ल्स्थधतको
अन्त्य गने तुइनबाट तनुय पने महाकालीको ल्स्थधतलाई अन्त्य गनयका लाधग त्यहाँ पुलहरू
बनेका छन् । अधन छट्पष्ट्रटने । के भनेर आलोचना गने होला, के भनेर होच्याउने
होला, उपलल्ब्िहरूलाई के भनेर ओझेलमा पाने होला, धभजनलाई के भनेर ओझेलमा पाने
होला ? यसै काममा केही मान्छे हरू लागे, इष्याय र डाहा गरे । अधन ल्स्थरता, स्थाष्ट्रयत्त्व
हुन नददनका लाधग धनवायचनबाट आएको प्रिानमन्रीलाई बीचमा षडयन्र गरे र प्रिानमन्री
हट्नुपछय

ष्ट्रक हट्नु पछय । म िेरै केही नभनौँ । मैले नै ददएका अवसरहरू दुरुपयोग

गरे र, उही हो, धसं ह बनाइददयो, धसं हले आर्ैँलाई झल्म्टने, ल्स्थधत, त्यो धसजयना गने ।
त्यस प्रकारको अवस्था बन्यो ।
वास्तष्ट्रवक ल्स्थरता के हो ? वास्तष्ट्रवक स्थाष्ट्रयत्व के हो ? कथमकदाल्चत सरकार
बन्न सकेन भने सं ष्ट्रविानले ल्स्थरता ५ वषयमा च ुनाव गनेलाई मारै भनेको छै न,
सं ष्ट्रविानले । सरकार बन्न सकेन भने तत्काल च ुनावमा जाने व्यवस्था गरे को छ,
सं ष्ट्रविानको िारा ७६ को (७) ले । तत्काल च ुनावमा जाने व्यवस्था गरे को छ, सरकार
बनेन भने । बहुमत कसैको आएन भने दुई वा दईभन्दा बिी दलहरू धमले र सरकार
बनेन भने अधन प्रमुि पाटीले सरकार बनाउन सकेन वा ष्ट्रवश्वासको मत प्राप्त गनय सकेन
भने

अथवा

कुनै

व्यल्िले

भरपदो

िङ्गले

आिार

धलएर

गएर

रािपधत

कहाँबाट

प्रिानमन्रीत्त्व धलएर आयो भने पधन १ मष्ट्रहनामा ष्ट्रवश्वासको मत प्राप्त गनय सकेन भने
प्रिानमन्रीले

असपमतको मारै

होइन, असपमतको ले

पधन

एउटा इल्न्डधभज्युअल

प्रिानमन्रीले पधन पाटीधबनाको पधन हुन सक्छ । एउटा व्यल्ि सांसदले , दलको नेताले
होइन, व्यल्ि सांसदले पधन यदद ष्ट्रवश्वासको मत प्राप्त गनय सकेन भने उसको धसर्ाररसमा
रािपधतद्वारा सं सद ष्ट्रवघटन हुन्छ र नयाँ प्रधतधनधि सभाका लाधग धनवायचनका लाधग धमधत
तोष्ट्रकन्छ, नयाँ धमधत तोष्ट्रकन्छ । सं ष्ट्रविानको िारा ७६ को (७)। त्यसकारर् च ुनाव हुन ु
अल्स्थरता होइन । अल्स्थरता सं ष्ट्रविान सही िङ्गले कायायन्वयन हुन,ु नहुन ु हो ।
ँ ै न । अल्स्थरता त्यधतबेला हुन्छ, बाह्य
सं वैिाधनक बाटोबाट जाँदािेरर अल्स्थरता भधनद
शल्िको इसारामा, बाह्य शल्िको स्वाथयमा जब दे शका शल्िहरू गोटी बन्न थासछन् र
राष्ट्रिय राजनीधतलाई अल्स्थरतातर्य िकेसन थासछन्, अस्वस्थतातर्य िकेसन थासछन्,
ष्ट्रवकास धनमायर्का काममा व्यबिान पुयाउन थासछन् र धनवायल्चत प्रिानमन्रीलाई काम
गनय नददने अप्यारो पाने ल्स्थधतमा जान थासछन् र त्यस्तो ल्स्थधतमा धनररह हुनपु ने ल्स्थधत
आउँछ, पररवतयन उनीहरूले गनय सक्छन्, हो, त्यस्तो ल्स्थधत स्थाष्ट्रयत्त्वको ल्स्थधत होइन,
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ल्स्थरताको ल्स्थधत होइन । अष्ट्रहले ल्स्थरताको ल्स्थधत हो कसै ले पधन प्रिानमन्र हटाउन
सकेन । चाहे र पधन हटाउन सकेन । यो ल्स्थरताको ल्स्थधत हो, स्थाष्ट्रयत्वको ल्स्थत
हो । कसै ले चाहे र पधन र्ेरबदल गनय सक्दै न । यो ल्स्थरता र स्थाष्ट्रयत्त्वको ल्स्थधत
हो । कधतको भनाइ हुन सक्छ, केपी ओलीले सरक्कै र्लनालाई अध्यक्ष छोधडददएको
भएदे ल्ि भइहास्यो भनेर । ष्ट्रकन छोल्ड्दने त्यो थाहा छै न । ष्ट्रकन छोल्ड्दने, कसलाई
छोल्ड्दने ? यो दान हो र कमडडल थाप्ने धबल्त्तकै लौ भनेर ददने ? यो मोहोर धसक्का हो,
प्रिानमन्रीको ल्जम्मेवारी भनेको ? यो जनताले सुल्म्पएको अधभभारा हो, जो जुनसुकैलाई,
जस्तोसुकैलाई जुनसुकै ष्ट्रवधिबाट सुम्पन सष्ट्रकँदै न । त्यसकारर् मैले बडो भारी मनका
साथ पाँचै वषय राम्रै चलाउन पाएको भए हुन््यो । तर अस्वस््य गधतष्ट्रवधिका साथ कोही
अध्यक्ष छोड भनेको छ, कोइले के भन्या छ । प्रायोल्जत अनेक लगानीका सञ्चार
माध्यमहरू प्रयोग गया छ । केही त्यस्तै िालका बुष्ट्रद्धजीवीहरूको एउटा झुडडलाई
प्रयोग गया छ र दे शमा अल्स्थरता ष्ट्रर्जाउने प्रयास साझा प्रयास हो । ती भइरािेका
छन् । तपाईँहरू यसो हेन य सक्नुहन्ु छ, सञ्चार माध्यामहरूमा हे न य सक्नुहन्ु छ । ष्ट्रवशाल
सभाहरूको उसले

र्ोटो छाप्दै न । एउटा अिबारले

ष्ट्रवशाल जनसभाको र्ोटो

छाप्दै न । अधन सरकार ष्ट्रवरोिी केही जमात यसो दे ल्ियो भने त्यो जमातको चाष्ट्रहँ
हाइलाइट गरे र र्ोटो छाप्छ । सबै दे ल्िएको छ धन । यो अल्स्थरता प्रयास गने,
अल्स्थरता धसजयना गने प्रयास हो । जसलाई प्रधतधनधि ष्ट्रवघटनबाट रोष्ट्रकएको छ र ताजा
जनादे शमा गएर, ताजा जनादे शबाट

दे शलाई ल्स्थरता, स्थाष्ट्रयत्व, लोकताल्न्रक ष्ट्रवधि,

पद्दधत, प्रर्ालीलाई सुदृि िङ्गले र्ङ्खसनेबल बनाउने िङ्गले अगाधड बिाउने त्यो अभ्यासमा
लधगएको छ । कधतले गैरल्जम्मेवार भन्ने अधभव्यल्ि ददएको मैले सुनेको छु । के हो
ल्जम्मेवार भनेको ? शब्दको अथय हुन्छ ष्ट्रक हुन्न् ? धडक्सनेरी पसटाएर हे रे पधन हुन्छ धन
शब्द के भन्छन्, गैरल्जम्मेवार भनेको के हो ? मैले धबसकुल ल्जम्मेवारी बोिका साथ यो
लोकतन्र सयाउन नेपाली जनताले जधत बधलदान गरे को छ, जधत हडडर, ठक्कर िाएको
छ, जधत पधसना बगाएको छ, जधत यातना सहे को छ, जधत क्षधत व्यहोरे को छ, त्यो सबै
बधलदान र क्षधतहरूको ष्ट्रहसाब गरे र, ले िेर, हे रेर त्यसका उपलल्ब्िहरूको रक्षा
गनुप
य छय । त्यसका उपलल्ब्िहरूलाई िेर जान ददनु हुँदैन । केही पद लोलुप
मान्छे हरूका

आत्माकेल्न्द्रत

स्वाथी

ष्ट्र्रमयाकलापहरूलाई

हावी

हुन

ददएर

दे शमा

लोकतन्रलाई धडरे ल गनय ददनु हुँदैन । सही बाटोबाट, सही मागयबाट अन्यर जान ददनु
हुँदैन भनेर नै प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गनुय परे को हो । गैरल्जम्मेवार कसरी भयो ? के हो
गैरल्जम्मेवार भनेको ? धबसकुल ल्जम्मेवारीका साथ, कतयव्यबोिका साथ यो काम
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गररयो । धनवायचनमा जाऔ ीँ । कधतपयले भने केपी ओलीको लोकष्ट्रप्रयताको ग्राफ्स ० मा
झयो । ० मा झरे को छ ष्ट्रक माइनसमा गएको छ ष्ट्रक प्लसमा गएको छ, धनवायचनमा
हेरौँ न । अब गर् ष्ट्रर्ट्ने ददन गए । अब गर् ष्ट्रर्टे र हुँदैन । अब मैदानमा ।
मैले कधतपय ठाउँमा बोसदािेरर भन्ने गरे को छु । रे ल्स्लङ िेसदािेरर त्यो
रे स्लरहरू कष्ट्रहले-कष्ट्रहले िुब आफ्नो र्ुधतय दे िाउँछन् । र्ुधतय दे िाएर िेसनु कता छ,
कता छ त्यो बेसट चाष्ट्रहँ पष्ट्रहले धलएर आर्ैँ लगाउँछन् । अधन रे ष्ट्रिले त्यो बेसट िोसे र
पधछ ल्जत्यौ भने लाउला भनेर रा्छ । िेलै निेधलकन थुप्रै रे स्लरहरू दे ल्िए । ररङ्गमा
नचढ्दािेरर बेसट लगाउने गरे को अब मैदान घोषर्ा गररएको छ, ररङ्ग तयार भएको
छ । ररङ्गमा आउनुस् । त्यहाँ ल्जते र अधन लगाउनुस् न रे ल्स्लङको बेसट । िुिा ष्ट्रकन
काम्यो ? धनवायचन भन्ने धबल्त्तकै सातो ष्ट्रकन गयो ? जनताका बीचमा जाने भन्ने धबल्त्तकै,
ु ा
ताजा जनादे श धलने भन्ने धबल्त्तकै अन्त कही ीँ जाने भनेको त होइन धन । अरु कुनै प्रभक
चरर्मा जाने भनेको त होइन धन । जनताका शरर्मा जाने भनेको हो, नेपाली जनताका
अधभमत धलने भनेको हो । केपी ओलीले गसती गरे को रहे छ भने नेपाली जनताले
त्यसको दडड दे लान् । नेपाली जनताका बीचमा गएर केपी ओलीलाई दडड ददन अष्ट्रपल
गनुस
य ् न तपाईँहरू, जानुस् । ज-जसलाई ल्चत्त बुझेको छै न । तपाईँहरूलाई जनताले
त्यही ीँ जवार् ददएर पठाउँछन् ।
हामी अन्तरायष्ट्रिय क्षेरको सम्बन्िमा पधन सर्लतापूवक
य अगाधड बष्ट्रिरहे का छौँ ।
हाम्रा दुई धछमेकी धमर रािहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ि गष्ट्रहरो, सबल र सुदृि बनाएका छौँ,
हामीले । नयाँ उचाइमा पुयाएका छौँ, हामीले । उपलल्ब्िका साथ उचाइमा पुयाएका
छौँ, हामीले र हाम्रा मैरीपूर् य सम्वादहरू अगाधड बष्ट्रिरहे का छन् । समस्या समािानको
ददशामा अगाधड बष्ट्रिरहे का छन् । उपलल्ब्िका साथ अगाधड बष्ट्रिरहेका छन् र हामी कही ीँ
कतै समस्याहरू दे िा परे भने धतनको सं वादबाट, वातायको माध्यमबाट समािान गरररहे का
छौँ । अधन कुरा लगाएर हुँदैन, काम गरे र हुन्छ । कुरा ष्ट्रर्टे र हुँदैन, काम काटे र
हुन्छ, अब । त्यसकारर् म कुरा ष्ट्रर्ट्ने धमरहरूलाई भन्न चाहन्छु , काममा तुलना
गरौँ । कुनै पधन समयका, कुनै पधन सरकार, कसै को पधन नेतत्ृ वको पधन सरकारभन्दा
कुनै पधन अवधिको भन्दा यधतबेलाका कामहरूको तीव्रता अष्ट्रहले कोधभड-१९ छ र्ेरर
पधन हामीले कोधभड-१९ लाई अष्ट्रहले पधन हामी सोसल धडस्टे न्स मेडटे डड गरे र बधसरहे का
छौँ । कोधभड-१९ लाई हामीले जनतामा जागरर् र्ैलाएर, चेतना र्ैलाएर, सामाल्जक
दूरी कायम गनय आग्रह गरे र अधनवायय हात िुन आह्वान गरे र, मास्क लगाउन आग्रह गरे र
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र ष्ट्रवधभन्न जधडबुटी जन्य कुराहरूको प्रयोग गरे र तातो पानीले घाँटी, नाक, मुि सबै सर्ा
गनय धसकाएर कोधभडको सामना गरररहे का छौँ र कोधभड एकपसट ह्वात्तै बिे को दे ल्िए
पधन र्ेरर कोधभड कम हुँदै गएको छ । हामी अब भ्याल्क्सन सयाउने तयारीमा छौँ धछिै
भ्याल्क्सन सयाउछौँ र भ्याल्क्सन सयाइसकेपधछ कोधभडको ठु लो समस्या रहँदैन ।
कोधभडको समस्या हामी समािान गदय छौँ । मैले कोधभड सुरू हुने धबल्त्तकै भनेँ सबैभन्दा
महत्त्वपूर् य यस सरकारलाई नै नेपाली जनताको ज्यान छ । नेपाली जनताको जीवन
सबैभन्दा महत्त्वपूर् य कुरा हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर् य जीवन सुरक्षा पष्ट्रहलो कुरा हो, पष्ट्रहलो
कतयव्य हो सरकारको हामी त्यसै गरी काम गदय छौँ। हामीले त्यस मूल मन्रलाई नै
ध्यानमा रािेर जनताको जीवन रक्षा, धन:शुसक स्वास््य उपचार भष्ट्रवष्यका लाधग हामीले
ु एको छ, सुन्नुभएको छ, थाहा पाउनुभएको छ । एकै
के गरे का छौँ त्यो साथीहरूले दे ख्नभ
ददन हामीले ३ सय ९६ अस्पतालहरू ल्शलन्यास गने कायय्रममहरू रािेका धथयौँ तर
ष्ट्रवधभन्न कारर्ले अको अको ददन गनुप
य यो केही ठाउँहरूमा तयारी नपुगेर । ३ सय ९
स्थानमा एकै ददन हामीले ल्शलान्यास गयौं अस्पतालहरू । नेपालको इधतहासमा यस्तो
रे कडय िोज्नुहन्ु छ ? एक ददनमा होइन वषय ददनमा ३ सय ९ अस्पताल ल्शलान्यास भएको
कुनै वषय दे िाउनुहन्ु छ ? तर अष्ट्रहले को सरकार एकै ददनमा ३ सय ९ अस्पताल
ल्शलान्यास गछय । एक वषयमा कसै ले गरे को धथयो ? अधन यी कुराहरू त गनुभ
य एन अधन
जनताले नबुझ्ने जनताका सरोकार नभएका ष्ट्रवधि, पद्दधत के बुझ्ने जनताले पद्दधत ? न
पद्दधत लगाउन हुन्छ, न पद्दधत िान हुन्छ ष्ट्रवचरा जनतालाई सुनाइददएको छ ष्ट्रवधि,
पद्दधत। रोजगारीका कुरा गरौँ, गररबी हटाउने कुरा गरौँ, िानाका कुरा गरौँ, बस्त्रका
कुरा गरौँ, आवासका कुरा गरौँ, छोराछोरी पिाउने कुरा गरौँ, ष्ट्रवरामी हुँदा उपचार
गराउने कुरा गरौँ, जनताका अधिकारका कुरा गरौँ, समानताका कुरा गरौँ, ष्ट्रहमाल, पहाड,
तराइ सबै क्षेरको उत्थानका कुरा गरौँ, पूव-य पल्िम, मेची-महाकाली सबै ठाउँको
उत्थानका कुरा गरौँ, सबै जाधतका सबै भाषा बोसने सबै आस्था ष्ट्रवश्वासका जनता, सबै
पेशा व्यवसायका जनताको उत्थानका कुरा गरौँ । छाउपडी प्रथाबाट मष्ट्रहलाहरूलाई
मुि गरौँ, समानताका अधिकारतर्य मष्ट्रहला सशिीकरर्को बाटोबाट, मष्ट्रहला ल्शक्षाको
बाटोबाट,

सामाल्जकीकरर्को

बाटोबाट,

सहभाधगताको

बाटोबाट

मष्ट्रहलाहरूको

आत्मष्ट्रवकास, क्षमता र आत्माष्ट्रवश्वास ष्ट्रवकास गदै सहभाधगता बृष्ट्रद्ध गनय अधन मारै हामी
दे श

ष्ट्रवकास

गनय

सक्छौँ।दे शका

सबै

जनतालाई

सक्षम

बनाउँ

हाम्रा

भष्ट्रवष्य

बालबाधलकाहरूको ष्ट्रवशेष हे रचाह गरौँ । यसकारर् सरकारले बालबाधलकाको हे रचाहको
लाधग गभायवस्थादे ल्ि जीवनपययन्त ष्ट्रवधभन्न प्रकारका कायय्रममहरू सयाएको छ अष्ट्रहले समय
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अभावमा म ती सबै कुराहरूमा जान चाहन्न सरकारले गरे को छ । अनेक कायय्रममहरू
ु एको छ हामीले जाधत जनजाधतहरूका भावनाहरूको सम्मान गरे का छौँ ।
यहाँहरूले दे ख्नभ
आज मारै बसेको मल्न्रपररषद्को बैठकले माघीको ददनलाई एउटा राष्ट्रिय उत्सवको
रूपमा मनाउन माघीको ददन सावयजधनक धबदा ददने धनर्यय गरे को छ । यो िाधल थारू
जाधतको लाधग मारै होइन अरु अनेक जातजाधतहरूका लाधग माघे सङ्ख्रमाल्न्त सबैले
मनाउछन् । थारू जाधतका लाधग अरु कधतपय जाधतहरूका लाधग यो ष्ट्रवशेष चाड हो,
ष्ट्रवशेष पवय हो । त्यसकारर् हामीले माघीको धबदा गने गरे का छौँ । अथवा जनताको
भावनाप्रधत, जनताका समस्याप्रधत जनताको आस्थाप्रधत यो सरकार अत्यन्तै सं वेदनशील छ,
सजग छ र त्यसमा ष्ट्र्रमयाशील पधन छ । तसथय म आग्रह पधन गनय चाहन्छु कुनै भ्रममा
पनुप
य ने

जरुरी छै न

। केही आरोपहरू मान्छे हरूले

उचाले का छन् यो ष्ट्रवघटन

असं वैिाधनक छ भनेर । सं ष्ट्रविानष्ट्रवपरीत छ भनेर त्यस्ता मान्छे हरूलाई

म सं ष्ट्रविान

राम्ररी पढ्न सुझाव ददन चाहन्छु । कमसेकम सं ष्ट्रविान राम्ररी पढ्नुहोस् अधन सं ष्ट्रविान
सम्मत छ ष्ट्रक छै न भन्ने बहसमा उधरनुस् । सं ष्ट्रविान सम्मत छ ष्ट्रक छै न भन्ने कुरा
आग्रहपूर् य िङ्गले सम्माधनत सवोच्च अदालतलाई दवाव ददने िङ्गले , स्वतन्र िङ्गले न्याय
धनरुपर्

गनय

बािा

पुयायउने

ष्ट्रहसाबले

काम

भइरहे का

छन्

।

कुनै

अधिविा

प्रिानन्यायािीशलाई वतयमान र भष्ट्रवष्य सम्झेर र्ैसला गनुह
य ोस् यो भनेको िम्की होइन ।
वतयमान र भष्ट्रवष्य सम्झेर र्ैसला गनुस
य ् प्रिानन्यायािीशलाई भन्ने एउटा वष्ट्रकलले
अराजकताको पधन एउटा हद हुन्छ । केही वषय न्यायालयमा जाधगर िाने ष्ट्रवल्त्तकै अष्ट्रहले
पधन आर्ैँ न्यायालयमा छु भनेजस्तो गरे र केही पूवन्य यायामूतीहरू कस्तो न्याय ददनु भएछ
उहाँहरूले आफ्नो समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ । कस्तो न्याय ददनुभयो होला
सडकमा ओधलयएर न्यायालयलाई, स्वतन्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारीरहनुभएको छ,
यस्तो हुन्छ ? यस्तो हुँदैन । के सवोच्च अदालतमा वकालत नपिीकन पुग्नु भएको छ
मान्छे ? ष्ट्रवनाअनुभव पुग्नु भएको छ मान्छे ? के त्यो परकार सम्मेलन गने र
विव्यवाजी गनेहरूले मारै कानून पिे को छ ? अरुले पिे का छै नन् ? उहाँहरूले दबाब
ददने मनाशयले काम गनुय भएको छ । राजनीधतक पक्षिारताको ष्ट्रहसाबले काम गनुभ
य एको
छ । स्वतन्र दे ल्िने, नागररक समाज भधनने, बुष्ट्रद्धजीवी भधनने अधन पक्षिरताका साथ
आफ्नो है धसयतको दुरुपयोग गरे र न्यायालयलाई दबाबमा पानय िोज्ने । म भन्न चाहन्छु
न्यायालयले दबाबमा पनुय हुँदैन । सरकार र मै ले

नेतत्त्ृ व गरे को पाटी नेकपा त्यसले

अदालतको स्वतन्रता, स्वतन्र न्यायापाधलका, शिीपृथकीकरर्को धसद्धान्त त्यसलाई
मान्छ । त्यसलाई कदर गछय, त्यसालई सम्मान गछय । अष्ट्रहले को सं ष्ट्रविानले सं वैिाधनक
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ष्ट्रवषयहरूमा सं वैिाधनक इजलाश गठन गरे र त्यसबाट र्ैसला हुने भनेको छ । अब
त्यसबाट गनय पाइँदैन भनेर एकथरी कहाँ कानू न पिे छन् धतनीहरूले ? सं वैिाधनक
इजलाशको व्यवस्था सं ष्ट्रविानको व्यवस्था हो ष्ट्रक होइन ? अधन वकवास गरे र ष्ट्रहड्ने ?
वास्तवमा यी तररकाहरू उपयुि होइनन् । म सबैलाई आग्रह गनय चाहन्छु लोकतन्रमा
शिीपृथकीकरर्

भन्ने

एउटा

धसद्धान्त

हुन्छ

।

व्यवस्थाष्ट्रपका,

कायायपाधलका,

न्यायापाधलका, न्याय गने कुरामा वकालतनामा गरे का वष्ट्रकलहरूले वकालतनामा भरे का
वष्ट्रकलहरूले बहस गनु,य अदालतले मागेका अदालतका सहयोगीका रूपमा मागेका
एधमकसक्यूरीहरूले बहस गनु,य सरकारी वष्ट्रकलले बहस गनु,य स्वतन्र अधिविाहरूले बहस
गनुय एउटा कुरा हुन्छ । न्याय गने कुरामा त्योभन्दा पृथक िङ्गले अदालतलाई दबाब
गने िालका कुराहरू वाञ्छनीय हुन्छ । अझ सडकबाट र्ैसला गने प्रधतधनधि सभा
ष्ट्रवघटन भयो मुद्दा हासन जाने ष्ट्रवघटन भएको छै न हामी प्रधतधनधि सभा बस्छौँ पधन भन्दै
गने । सडकमा जान्छौँ पधन भन्दै गने अदालत जान्छौँ पधन भन्दै गने, ष्ट्रकन यस्तो
पररल्स्थधत आयो होला ? म यस गररमामय सदनलाई जानकारी गराउँन चाहन्छु । यो
अवस्था अष्ट्रहले पधन हामी दे ख्न सक्छौँ यद्यष्ट्रप यो एउटा पाटी ष्ट्रवशेषको रुधलङ्ग पाटी
ष्ट्रवशेषको आन्तररक माधमला हो तर सामान्य कुरा भए पधन एउटा रुधलङ्ग पाटीधभरको
एउटा बहुमत प्राप्त एउटा पाटीधभरको समस्या हो । च ुनाव घोषर्ा गरे पधछ त च ुनावको
सामना गनयका लाधग धसङ्गै पाटी एकजुट भएर जानु पने धन । धसङ्गै पाटी एकजुट भएर
जानु पने च ुनाव घोषर्ा गरे बापत झन र्ुट्छ, झन् र्ाटोधतर जान्छ अनेक प्रकारका
ष्ट्रवसङ्गत विव्यवाजी गरे र जान्छ । मैले केन्द्रीय कधमटीको बैठक बोलाए । केन्द्रीय
कधमटीको बैठकमा केही साथीहरू अनुपल्स्थत भए । कहाँ गए साथीहरू भनेर हे दै धथए ँ
माइतीघर मडडलामा हामी यहाँ छौँ भनेर बस्या छन्। केन्द्रीय कधमटीको बैठकमा नजाने
हामी यहाँ छौँ भनेर माइतीघर मडडलामा जाने । केन्द्रीय कधमटीको बैठकमा ष्ट्रकन
नजाने ? अको ददन हे रेको पाटीको नाम, पाटीको च ुनाव ल्चह्न सूय,य पाटीको झडडा, लोगो,
छाप अरुलाई नददनुहोला हामी हौँ भनेर काकी ब्याङ्केटबाट पर पठाइयो । धनवायचन
आयोगलाई । म नेकपाको कुरा गदै छु, नेकपाको । काकी ब्याङ्केटको होइन । जसको
प्रथम अध्यक्ष म । अधन केही माधनसहरूले काकी ब्याङ्केटबाट मलाई धनष्काशन गरे
अरे । तपाईंहरूको सं यमलाई म िन्यवाद भन्छु । तपाईंहरू कोही पधन त्यो कुरा सुनेर
ल्ित्का छोडेर हाँस्नु भएको छै न । माइतीघर मडडलाबाट, काकी ब्याङ्केटबाट प्रथम
अध्यक्षलाई पाटीको बैठकमा नआएर त्यहाँबाट उधछष्ट्रटएर कताधतर गएर धनष्काशन गयौँ
जधत हास्यस्यपद के हुन्छ ? हामीसँग बहुमत भन्नुहन्ु छ । वररपरर तमासा हे न य आएका
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माधनसहरूलाई यसो हे न यु भयो होला, केन्द्रीय कधमटीभन्दा िेरै दे ख्न ु भयो होला । हामीसँग
बहुमत छ भन्नुभयो होला । बहुमत केलाई भधनन्छ ? पाँच जनाको कधमटी छ भने तीन
जनाले धनर्यय गनय सक्छन् तर कधमटीको बैठकमा बाष्ट्रहरै अन्त्यै धनर्यय हुँदैन । हामी
तीन जना त हो धन, तीन जनाले गरे पधछ भइहासछ भनेर यही ीँ अभ्यास पाटीधभर चलाउन
िोल्जयो । पाँच जना भे ला हुने अगेनाका धडलमा, पाँच जना भेला हुने धबवान्तामा पाँच
जना भेला हुने अको अयायल होटल, पाँच जना भेला हुने िुमलटार, कोटे श्वर, कहाँ कहाँ
अधन त्यहाँबाट भन्ने हामीले यो धनर्यय गयौँ । पाँच जना भेला हुँदैमा धनर्यय हुँदैन ।
बैठकमा आएर पाँच जनाले धनर्यय गदाय धनर्यय हुन्छ । अन्तै बहुमत हुने होइन बैठकमा
आउनुस,् बैठकमा प्रमाल्र्त गनुस
य ,् बैठकमा प्रमाल्र्त गरे को भए बैठकमा आएर छलर्ल
गरे र प्रमाल्र्त गरे को भए यो अराजकता आउँदैन्यो । त्यसकारर्ले यो अवस्था
आयो । अष्ट्रहले र्ेरर अको पर उहाँहरूले पठाउनुभयो धनवायचन आयोगमा । अरु केही
पधन भएको छै न, हामीले ल्चह्न धसह्नको केही दाबी गरे का छै नौँ । अल्स्त अरूलाई नददनुस्
हाम्रै हो भनेर भन्नु भएको धथयो, पर पठाउनु भएको धथयो । अष्ट्रहले । अल्स्त र्ेरर पर
पठाउनु भयो । हामीले केपी ओलीलाई पाटीबाट धनकासयौँ अरु केही पधन भएको छै न है
जस्ताको तस्तै छ । हामीले ल्चह्न धसह्न केही मागेका छै नौँ । कधतिेरको कुरा के हो,
कधतिेरको कुरा के हो । एकधछनपधछ एउटा एकधछनपधछ अको । सं सद ष्ट्रवघटन
भइसकेपधछ सािे ३ बजे अष्ट्रवश्वास दताय गनय रनथधनएका केही माधनसहरूलाई अष्ट्रवश्वास
प्रस्ताव दताय गनय सािे ३ बजे। सं सद ष्ट्रवघटन भइसक्यो कहाँको अष्ट्रवश्वास सयाएको भनेर
ँ ामा रािेर १०:४० मा
सल्चवालयले भनेपधछ भन्न पधन लाज भयो । हाम्रो सभामुिले घुड
नै मकहाँ सयाएका धथए ँ यो धनवेदन भनेर प्रमाल्र्त पधन गररददनुभयो । सं सदीय प्रर्ालीले
प्रर्ालीकै हुमत
य धलने िालको यो लज्जाभूत हुने कुरा हो । एउटा ल्स्पकरले दु:िका
साथ भन्नुपछय यस्तो झुटो प्रमार्ीकरर् गनुह
य न्ु छ । आइन्दा यस्ता गसतीहरूबाट
जोधगनुपछय । यस्ता गसती सच्याउनुपछय यस्ता गसतीहरूमा

सल्चवालयले यस कुरालाई

स्पष्ट पानयका धनल्म्त सल्चवालयमा ३:३० बजे मारै यो प्रस्ताव सयाइएको हो भनेर
विव्य जारी गयो । लज्जाको कुरा होइन यो ? कुनै पधन सं सदीय प्रर्ालीमा यस्तो
िालको जालझेल गररनु हुन्न । जालझेलमा लोकतन्र हुने होइन, र्ष्टाउने होइन, ष्ट्रटक्ने
होइन । लोकतन्र भनेको जालझेलको प्रर्ाली होइन । लोकाको प्रर्ाली होइन,
लोकतन्र भनेको पादयशीता, स्वच्छताको प्रर्ाली हो ।
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अब सं सद पुनस्थायपना हुन्छ ष्ट्रक भन्ने एउटा हसला चलाइएको छ । ६४ प्रधतशत
लगभगको प्रधतधनधित्व गने सवयसम्मत दलको नेता प्रिानमन्रीको है धसयतमा मैले यदद
यही प्रधतधनधि सभा यसै गरी सञ्चालन गरररहने हो भने यो सरकारले काम गने वातावरर्
पधन नपाउने भयो र गधतसाथ दे शको ष्ट्रहतमा जनाताको ष्ट्रहतमा ष्ट्रवकास धनमायर्का कामहरू
अगाधड बिाउने काममा पधन गधत धलन सक्दै न। त्यसकारर् रािको समय बबायद हुन ...
यदद झडडै दुई धतहाइको बहुमतसष्ट्रहतको प्रिानमन्रीले ष्ट्रवघटनको धसर्ाररस गरे र ष्ट्रवघटन
भइसकेपधछ अब ष्ट्रवकसप कहाँनेर छ ? ६४ प्रधतशत मसँग छ त्यसको सवयसम्मत दलको
नेता म हुँ । जधतपसट घुमाए पधन जधतपसट घुमे पधन त्यही ३६ प्रधतशत बाँकी रहन्छ
होइन र ? ३६ प्रधतशत ५१ प्रधतशत कष्ट्रहसयै हुन्छ र अधन ष्ट्रवकसप छ । यथाथय
ष्ट्रवकसप चाष्ट्रहयो धन। अब मनगिन्ते ष्ट्रवकसपले हुँदैन यथाथय ष्ट्रवकसपले सं सदको बनावटको
ष्ट्रवकसप सं सदको बनावटमा ६४ प्रधतशतको सवयसम्मत दलको नेता म हो र यस
है धसयतमा प्रिानमन्री म हो र मैले चलाउन नसक्ने र ष्ट्रवघटन गने धसर्ाररस
गररसकेपधछ अको ष्ट्रवकसप छै न । अब ष्ट्रवघटन भइसकेपधछ हामी धमले र चलाउँ्यौँ भनेर
अनेकथरर तत्वहरू धनल्स्कनु । यहाँ त बहुमत प्राप्त दलले नै अरू अप्सन छै नन्
त्यसभन्दा पधछका सं ष्ट्रविानको िारा ७६ को १ अनुसार यो सरकार हो । २ को अप्सन
आउँदै आएन । १ ले सरकार बनायो २ अप्सन आएन, ३ आएन, ४ आएन, ५
आएन । अब ७ ले सरकार रहने अवस्था, सरकार चसने अवस्था नरहँदा प्रिानमन्रीको
धसर्ाररसमा रािपधतले

प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गरी अको प्रधतधनधि सभाको नयाँ

धनवायचनको लाधग धमधत घोषर्ा गरे को छ । त्यसअनुसार नै भएको छ सं ष्ट्रविान सम्वत्
कसरी भएन ? पुनस्थायपना कसरी हुन्छ, पुनस्थायपना केका लाधग हुन्छ ? कुन ष्ट्रवकसपका
लाधग हुन्छ ? के दे शमा अल्स्थरता सयाउनका लाधग राजनीधत र्ेरर सुरु गनयका लाधग ?
हवस् टे धडङ्खको ६/६ मष्ट्रहनामा सरकार पररवतयन गने तमासा गनयका लाधग, पुनस्थायपना
हुन्छ ? पुनस्थायपनाको सम्भावना छै न । पुनस्थायपना कुनै पधन हालतमा हुन सक्दै न ।
यो सं ष्ट्रविानले भन्छ । केही माधनसहरूले सं ष्ट्रविानमा ष्ट्रवघटन गने ले िेको छै न
भन्नुभयो । ष्ट्रवघटन गने ष्ट्रकन ले ्या छै न िारा ७६ को उपिारा (७) प्रिानमन्रीको
धसर्ाररसमा रािपधतले प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गरे र नयाँ धमधत तोक्नेछ नयाँ धनवायचनका
लाधग भन्ने व्यवस्था छ । प्रिानमन्रीले ष्ट्रवघटन गनय पाउँदैन भन्ने सं ष्ट्रविानमा कही
लेिेको छ ? सं ष्ट्रविानको िारा ८५ ले भन्छ । ८५ ले अगावै ष्ट्रवघटन भएमा बाहेक
अगावै ष्ट्रवघटन हुने कसपना त सं ष्ट्रविानले गयो । अगावै ष्ट्रवघटन भएमा बाहे क यस
प्रधतधनधि सभाको काययकाल ५ वषयको हुनेछ । अगावै ष्ट्रवघटन भएमा बाहे क अगावै
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ष्ट्रवघटन हुँदािेरर झडडै तीन वषयको मारै पधन हुँदोरहे छ । त्यसकारर् अगावै ष्ट्रवघटन
भएमा बाहेक अको कुनै ष्ट्रवकसप छै न । अको कुरा, दे शको काययकारी अधिकार यो
राजनीधतक प्रश्न हो । यो सं वैिाधनक र कानून प्रश्न वास्तवमा होइन । यो राजनीधतक
प्रश्न हो । दे श कसरी चसछ, कसरी चलाउनु पछय ? यो राजनीधतक प्रश्न हो र यस
राजनीधतक

प्रश्नलाई

कानूनी

प्रश्नको

रूपमा

सं वैिाधनक

प्रश्नको

रूपमा

अदालतले

entertainment गरररहनुभन्दा यसलाई केही भधनरहनु नपने भनेर बिायस्त गरे हुन्छ,
िारे ज गरे हुन्छ । ष्ट्रकनभने यो political decision हो । यो political decision ले

politics लाई सं ष्ट्रविान सम्मत िङ्गले लोकताल्न्रक प्रर्ालीको राजनीधतअन्तगयत
अभ्यासमा अगाधड जान ददनुपदयछ । त्यसकारर् यो त्यसै गरी जान्छ यो political

decision हो । यो आवश्यकताको धसद्धान्तअनुसार हो । यो प्रिानमन्रीले सं ष्ट्रविानका
ष्ट्रवधभन्न ठाउँमा ले िेको छ । preamble दे ल्ि ष्ट्रवधभन्न िाराहरूमा ले ल्िएको छ ।
काययकारी अधिकार मल्न्रपररषद्मा रहनेछ । र त्यसको प्रधतधनधित्व प्रिानमन्रीले
गछय । मल्न्रपररषद्को धनर्यय र धसर्ाररस प्रिानमन्रीमार्यत यद्यष्ट्रप मल्न्रपररषद्को
धसर्ाररस चाष्ट्रहन््यो ष्ट्रक चाष्ट्रहँदैन््यो ? तर मल्न्रपररषद्को धसर्ाररससष्ट्रहत सवयसम्मत
धसर्ाररससष्ट्रहत अँ केही साथीहरूले कधतको उपयुि हुन्छ यो ष्ट्रवघटन हो ? उपयुि
होला नहोला अधलकधत छलर्ल मल्न्रपररषद्मा एक दुई जना साथीहरूले उठाउनु भएको
ु एको धथयो । र सवयसम्मधतले
धथयो । मैले त्यसलाई स्पष्ट पारे पधछ साथीहरू सन्तुष्ट हुनभ
ष्ट्रवघटन भएको धथयो । धसर्ाररस भएको धथयो । धसर्ाररस भइसकेपधछ र ष्ट्रवघटन
भएपधछ कुन नेताले कसलाई तान्यो, कसको स्वाथय कता गाँधसयो, कसको स्वाथयमा िक्का
पयो त्यो बेग्लै कुरा हो ।
त्यसथय यो मल्न्रपररषद्को सवयसम्मत धनर्ययका आिारमा प्रिानमन्रीद्वारा गररएको
धसर्ाररसमा रािपधतद्वारा भएको ष्ट्रवघटन हो । रािपधतको अधिकार र कतयव्य के हो ?
हामीले सम्माधनत रािपधत भनेका छौँ । हामीले रािपधतमा िेरै अधिकार ददएका छै नौँ
केही अधिकारमार ददएका छौँ । यसले त्यस सं स्था वा धनकाय वा व्यल्िले गरे को
धसर्ाररस भनेर तोष्ट्रकएकोमा बाहे क अन्यन्र सबै काम कारबाही रािपधतले मल्न्रपररषद् र
प्रिानमन्रीको धसर्ाररसमा गनेछ । प्रिानमन्रीको धसर्ाररसमा रािपधतले गनुप
य छय । त्यो
कानून सम्मत छ ष्ट्रक छै न, उपयुि छ ष्ट्रक छै न ? सं ष्ट्रविान सम्मत छ ष्ट्रक छै न ?
त्यसको ल्जम्मेवारी प्रिानमन्रीले धलन्छ रािपधतले होइन । प्रिानमन्रीको धसर्ाररस
रािपधतले अनुमोदन गनुप
य छय । नेपालका कानूनष्ट्रवद् केही कानूनष्ट्रवद्हरूमाधथ दया लागेर
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आउँछ । केही दुमि
य ु ाहरू गर्तन्रको सवोच्च सं स्था रािको गररमामय सवोच्च सं स्थाको
मान मयायदामा तुलेका छन् धतनीहरू गर्तन्र ष्ट्रवरोिी हुन ् । धतनीहरू जनताका छोराछोरी
उच्च ठाउँमा पुगेको दे ख्न चाहँदैनन् । अधन भन्छन् केटाकेटीमा ऊ गाई भैँ सी
चराउँ्यो । केटाकेटीमा िुले स्कुलमा पढ््यो । केटाकेटीमा यस्ता श्रम गरे र आएको
धथयो । केटाकेटीमा डे स्क बेञ्च पधन नभएका स्कुलमा पिे को धथयो । उनीहरूको
ददमागमा के छ भने सामन्तवाद । उनीहरूको ददमागमा दरबार हाईस्कुल, धरचन्द्र
कले ज उष्ट्रहँले उष्ट्रहँले ती मारै धथएन धन । त्यसमा पिे को हुनपु ने अथवा दाल्जयधलङको
सेनजोसेर् पिे को हुनपु ने अथवा अक्सपोडय र अरु ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय पिे को हुनपु ने । घाँस
दाउरा गरे र उठे को हुन नहुने । गररबको छोराछोरी माधथ उठे को हुन नहुने । गररबको
छोराछोरी सांसद हुने ? माननीय, गाउँको जधमनदारले पधन माननीय भन्नुपने गररबको
छोराछोरीलाई यस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने धतनका ददमागमा छ । त्यसकारर् गररबका
ँ दै न मन पोसछ । गररबका छोराछोरी
छोराछोरी माननीय भनेको उनीहरूलाई ल्चत्त बुझ्
सम्माननीय भनेको उनीहरूलाई पोसछ । उनीहरूलाई बेलायतको House of Lords
जस्तो lords मारै हुनपु ने । ष्ट्रवधभन्न ठाउँमा यी commons हरू कसरी भए ? यी घाँस
दाउरा गरे र हुष्ट्रकयएकाहरू कसरी भए ? गाई बाँछा गरे र हुष्ट्रकयएकाहरू कसरी भए ?
िेतबारी गरे र हुष्ट्रकयएका कसरी भए ? िाधल िुिा पैदल ष्ट्रहँडेर पिे काहरू कसरी भए ?
माधथसलो ओहदामा, धतनका मन पोसछ । ती आर्ैँ पधन त्यस्तै हुन भने पधन धतनको
सामन्तवादी ल्चन्तन त्यसले ददएको छ ।
अको कुरा, समाज मानव समाज भनेको सभ्य समाज हो । चेतनशील मयायददत
समाज हो । त्यहाँ सं स्थाहरू सम्माधनत सं स्थाहरू, यसै त कसै ले पधन अपमान गनु,य गाली
बेइज्जत गनुय हाम्रो सभ्यताधभरको होइन । अझै हाम्रो सभ्यता 'यर नाययस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तर दे वता' वाला सभ्यता हो । जहाँ नारीहरूको पूजा हुन्छ त्यहाँ दे वताहरूको
पधन पूजा हुन्छ । हाम्रो सभ्यता अनेक ष्ट्रवदुषीहरूको सभ्यता, हाम्रो सभ्यता वीरङ्गनाहरूको
सभ्यता हो । हाम्रो सभ्यता मातृदेवको हो । आमा र मष्ट्रहलाहरू दे वी दे वतातुसय सरह
हुन ् । अब त्यो सभ्यतामाधथ हमला भइरहे को छ । केही हल्डडिोर तत्वहरूले हाम्रो
सभ्यतामाधथ हमला गरररहेका छन् । हाम्रो ल्शष्ट समाजमाधथ हमला गरररहे का छन् ।
समाजको ल्शष्टतामाधथ हमला गरररहे का छन् । हाम्रा ष्ट्रवधभन्न सम्माधनत सं स्थाहरूमाधथ
हमला गरररहे का छन् र यो एउटा असभ्य असष्ट्रहष्र्ु त्यस्तो समाज धनमायर् गने अथवा
हाम्रो सभ्य समाजका मूसय मूसयहरूलाई ध्वस्त पाने प्रयास गरररहे को छन् । त्यस
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कुराबाट हामी सजग हुनपु दयछ र हामीले जनतालाई पधन सजग गराउन जरुरी छ । मैले
अल्घ भनेँ यसबीचमा ष्ट्रवधभन्न भ्रमर्हरू भएका छन् । भ्रमर्हरूको आदान-प्रदान भएको
छ, चीनसँग, भारतसँग कसै ले प्रश्न उठाँउछन् चीनको र्लानो ष्ट्रकन आयो ? धमर दे शका
माधनस आउँछन् कुरा गछयन ् जान्छन् । भलो ल्चताउँछन् जान्छन् । भारतका माधनस
ष्ट्रकन आए भनेर सोध्छन् आउँछन् कुरा गछयन ् भलो ल्चताउँछन् जान्छन् । सं वाद गछयन
हामीसँग । अल्घ भियरै मैले भने परराि सल्चव नेपाल भ्रमर्मा आए, गए । भारतका
प्रिानसेनापधत आए, गए । हाम्रो तर्यबाट पधन त्यस्तै आदान-प्रदानहरू भए । भियरै
केही ददनअगाधडको मारै कुरा गरेँ अल्घ मैले । उजाय सल्चवको नेतत्ृ वमा एउटा ष्ट्रटम
गयो । उपलल्ब्िपूर् य वाताय भए । अब ४ ददनपधछ अझ ३ ददनपधछ भने पधन भयो ।
आज १० ताररि भयो क्यारै होइन ? आज १० ताररि हो । १४ ताररिमा हाम्रो
ु न्ु छ ।
परराि मन्री प्रददप ज्ञवालीजी माननीय प्रददप ज्ञवालीजी भारत भ्रमर्मा जाँदै हुनह
उहाँले हामीले हाम्रो भू-भागसमेत सामेल गरे र छापेको नक्सा अथवा नक्सामा छाष्ट्रपएको
भू-भागसमेतका ष्ट्रवषयहरू ष्ट्रवधभन्न ष्ट्रवषयहरूमा छलर्ल गनुय हुनेछ र हाम्रो भारतसँगको
सम्बन्िलाई अझ व्यवहाररक रूपमा सर्लतापूवक
य अगाधड बिाउन योगदान गनुह
य न
ु ेछ ।
हामी यसरी एउटा सर्लतापूवक
य अगाधड बष्ट्रिरहे को समयमा छौँ ।
अब धनवायचनमा दे श गइसक्या छ म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्यत सबैमा आग्रह
गनय चाहन्छु । दे शवासीमा आग्रह गनय चाहन्छु । कुनै भ्रममा, अन्यौलमा, अलमलमा पने
आवश्यकता छै न । यो लोकतन्र, यो सं घीय लोकताल्न्रक गर्तन्र यसलाई व्यवल्स्थत
गने र व्यवल्स्थत िङ्गले पररचालन गने सं ष्ट्रविान, सं ष्ट्रविानलाई व्यवहारमा उताने
कायायन्वयन गने हाम्रा प्रयास र अभ्यासहरू तदअनुसारका कानूनहरू र त्यसअनुसारका
अभ्यासहरू लोकतन्रका अभ्यासहरूअनुसार हामी अगाधड बष्ट्रिरहे का छौँ । यस दे शलाई
हामी हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय सावयभौमसत्ता प्यारो छ । हामीलाई हाम्रो स्वािीनता प्यारो
छ । हामीलाई हाम्रो स्वतन्रता प्यारो छ । हामीलाई हाम्रो भौगोधलक अिडडता प्यारो
छ । हामीलाई हाम्रा राष्ट्रिय ष्ट्रहतहरूको रक्षा गनय अगाधड बढ्न सकेकोमा रक्षा गरे कोमा
गौरवानुभधू त पधन छ । र हामी राष्ट्रिय स्वाधभमानलाई माधथ उठाउँदै अगाधड बिाउने,
दे शलाई ष्ट्रवकास गने, समृद्ध नेपाल र सुिी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्खक्षा पूरा गने त्यस
अधभयानमा दृितापूवक
य
अगाधड बिे का छौँ । यो अधभयान एउटा दल ष्ट्रवशेषको मारै
अधभयान होइन, सरकारको मारै अधभयान होइन यो अधभयान सरकार र सबै नागररक
समाज सम्पूर् य राजनीधतक दलहरू, सबै सङ्खघ सं स्था सङ्गठनहरू र धसङ्गै समाजको साझा
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राष्ट्रिय आकाङ्खक्षा हो 'समृद्ध नेपाल सुिी नेपाली' । त्यसका लाधग हामीलाई लोकतन्रको
रक्षा गनुछ
य , सुदृिीकरर् गनुय छ, कायायन्वयन गनुय छ व्यवहाररक रूपमा र अगाधड बढ्नु
छ । त्यही ददशामा हामी अगाधड बष्ट्रिरहे का छौँ । यस ददशामा अगाधड बढ्न म सबैमा
हाददयक आग्रह गनय चाहन्छु । भ्रम ष्ट्रर्ँजाउने शल्िहरू, असमसयाउने शल्िहरू, नेपाललाई
बवायद पाने िोज्ने शल्िहरू ष्ट्र्रमयाशील छन् । धतनका भ्रमबाट मुि रहन म सबैलाई म
आग्रह गनय चाहन्छु । भ्रमबाट मुि हुन र हामी दृितापूवक
य हाम्रो दे शको स्वािीनता र
स्वाधभमानलाई व्यवहाररक रूपमा कायायन्वयन गदै र माधथ उठाउँदै अगाधड बढ्नु छ ।
अष्ट्रहले आगामी धनवायचनले यस सम्बन्िमा एउटा नयाँ टधनयङ्ग पोइन्ट धलनेछ । दलहरूका
बीचमा शुद्धीकरर्सम्बन्िी यो एउटा गम्भीर झट्का हो । यसै गरे र अष्ट्रहले जसरी
राजनीधतक दलहरू चसन िोजेका छन् यसरी होइन । शुद्धीकरर्का साथ राजनीधतक
दलहरू अब चसनुपदयछ । राजनीधतक दलधभर रहे का अस्वस्थता, अबाल्ञ्छत गधतष्ट्रवधि,
ष्ट्रवचारहीनता, धभजनहीनता, गन्तव्यहीनता, स्वाथयहरूको िेल, स्वाथयहरूको लडाइँ यसै लाई
राजनीधत बनाउने र जनतालाई गुमराहमा पाने िालका यस्ता प्रयासहरूलाई ष्ट्रकनारा
गनुप
य छय, असर्ल बनाउनुपछय र शुद्धीकरर्का साथ राजनीधतक दलहरू अब नयाँ जोस्
जागरका साथ नयाँ शुद्धीकरर्, नयाँ शुदृिीकरर्, नयाँ एकता, नयाँ गधतका साथ हामी
गन्तव्यतर्य अगाधड बढ्नुपछय । अष्ट्रहले रािले धलएको बाटो यही बाटो हो । जो
ष्ट्रवसकुल सही छ । आत्मष्ट्रवश्वासका साथ अगाधड बढ्न म आग्रह गनय सबैलाई चाहन्छु र
अध्यक्ष महोदय, म यहाँलाई समय ददनुभएकोमा िेरै-िेरै िन्यवाद ददन चाहन्छु र आफ्नो
भनाइ टुङ्खयाउँछु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा धनयमावली, २०७५ को
धनयम १९२ बमोल्जम सम्माननीय प्रिानमन्री केपी शमाय ओलीले ददनुभएको विव्यका
सम्बन्िमा केल्न्द्रत भई प्रश्न सोध्न चाहनुहन
ु े माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ि
गराउँछु । समय एक धमनेटको हुनेछ ।
माननीय ल्जतेन्द्र नारायर् दे व ।
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माननीय श्री ल्जतेन्द्र नारायर् दे व (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अष्ट्रहले भियरै राष्ट्रिय सभाको यो गररमामय सदनमा सम्माननीय प्रिानमन्रीज्यू ले दे शको
राजनीधतक पररल्स्थधतको बारे मा र सं ष्ट्रविानको व्या्याको सन्दभयमा केही कुराहरू प्रस्तुत
गनुभ
य एको छ । त्यसप्रधत पूर् य असमत हुँदै म उहाँलाई िन्यवाद ददन चाहन्छु ष्ट्रक
सम्माननीय प्रिानमन्रीजी आर्ैँ आएर आफ्ना कुरा रािेर यो राष्ट्रिय सभाको गररमा ओज
बिाइददनुभयो । एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ष्ट्रक सम्माननीय
ु न्ु छ ष्ट्रक नेकपाधभर पधन र नेकपाको सं सदीय दलधभर
प्रिानमन्रीजी आर्ैँ दाबी गदै हुनह
उहाँ बहुमतको कमाडड गनुह
य न्ु ्यो तर आफ्नै केही साथीहरूले उहाँलाई काम गनयबाट
रोके र पूरै parliament को 64 percent उहाँ कमाडड गने सम्माननीय प्रिानमन्रीजी
ु न्ु ्यो भनेर उहाँ दाबी गनुह
हुनह
य न्ु ्यो । भन्दािेरर एकाधतर पाटीको प्रथम अध्यक्ष पधन र
सं सदीय दलको ..... (समय सष्ट्रकएको हुँदा माइक काष्ट्रटएको) ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय प्रधमला कुमारी ।

माननीय श्री प्रधमला कुमारी (जनता समाजवादी पाटी, नेपाल):- सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय, सम्माननीय प्रिानमन्रीज्यू सँग मेरो एउटा ल्जज्ञासा छ । २००७ सालको
सं ष्ट्रविानलाई रार्ाहरूले तुहाए । २०१७ सालमा राजा महे न्द्रले कु गरे । त्यस्तै राजा
ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्रको घाँटी धनमोठे । याक्कै त्यही रोडम्याप बमोल्जम तपाईंले पधन
प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गरी अष्ट्रहले का सम्पूर् य उपलल्ब्िहरू नाश हुने गरी गर्तन्र,
सं घीयता, समावेल्शता र िमय धनरपेक्षतामाधथ तरवार झुडडाउनु भएको छ । जसको
प्रधतकार सडक र सदन दुवै ठाउँबाट भइरहे को अवस्था छ । त्यसै ले नै यहाँले सदन
बन्द गनय िोज्नु भएको हो र हामी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सदन बन्द होस् भन्ने पक्षमा
छै नौँ र यसै सदनबाट प्रधतधनधि सभाको पुनस्थायपनाको पधन जोडदार माग गदयछु । यसमा
तपाईं के भन्न चाहनुहन्ु छ ? जान्न चाहन्छु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय रमेशजंग रायमाझी ।
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माननीय श्री रमेशजंग रायमाझी (नेपाली काँग्रस
े ):- अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष
महोदयमार्यत सम्माननीय प्रिानमन्रीज्यू लाई प्रश्न राख्न चाहन्छु । यो नेपालको सं ष्ट्रविान
हो । मैले यही ीँ सदनबाट सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्यत प्रिानमन्रीमा पुगोस् भनेर भने ।
प्रिानमन्रीज्यूले अष्ट्रहले के भन्नुभयो भने िारा ७६ को (१) अनुसार बनेको सरकार
भन्नुभयो । यो होइन । अष्ट्रहले यो सं ष्ट्रविान त्यहाँबाट पष्ट्रियोस् सम्माननीय अध्यक्षज्यूले
पधन पढ्नुस् र प्रिानमन्रीज्यू ले पधन पढ्नुस् । ७६ अनुसार बनेको होइन । नेकपा
ु
माओवादी र नेकपा एमाले को सं यि
सरकार िारा २ अन्तगयत बन्यो र िारा ५ लाई
प्रयोग नगररकन िारा ७ प्रयोग गरे र प्रिानमन्री जानुभएको छ । त्यसकारर् सं सदले
बनाउने अको सं वैिाधनक अको सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै यो कदम प्रिानमन्रीले
ष्ट्रकन चासनुभयो ? असं वैिाधनक हो भनेर हामीले भनेको यसमा म प्रष्ट हुन चाहन्छु ।
िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय प्रकाश पन्थ ।

माननीय

श्री

प्रकाश

पन्थ

(नेपाली

काँग्रस
े ):-

अध्यक्ष

महोदय,

अध्यक्ष

ँ ा दान गरे को यो त
महोदयमार्यत प्रिानमन्रीज्यू लाई मेरो प्रश्न छ । मृत्यु प्रययन्त आि
ँ ा धनकाधलयो । सं सदको ष्ट्रवघटन पधन यस्तै
मने चीज रहे छ भनेर त्यसलाई मारे र नै आि
भयो । सं ष्ट्रविान च्यातेर धनवायचन कसरी हुन्छ ? नहर भत्काएर रोपाइँ गनय जा भनेजस्तो
भएन । नहर नबनेसम्म रोपाइँ हुन सक्दै न । सं ष्ट्रविान बचे च ुनावमा जाउँला । च ुनाव
त राजाले पधन गछु य भनेका धथए ँ । जधमन िोजेको ल्चर बाँड्नु भयो । च ुच्चे जधमन
सयाउन नसकेर सं सद भङ्ग गनुभ
य एको हो ? जधतसुकै तकय गरे पधन सं सद ष्ट्रवघटन
अलोकताल्न्रक र असं वैिाधनक छ । अत्यन्तै िेदजनक छ । गेसपेपर पिे र भएन
प्रिानमन्रीज्यू सं ष्ट्रविान पढ्नु पयो, सं ष्ट्रविान । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रिानमन्री केपी
शमाय ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका ल्जज्ञासाका सम्बन्िमा (माननीय
सदस्यहरू, माननीय अधनता दे वकोटालाई म एक धमनेटको समय ददन्छु ।)
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माननीय श्री अधनता दे वकोटा (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सं ष्ट्रविानले
ददँदै नददएको असं वैिाधनक काययको म घोर भत्सयना गनय चाहन्छु । आफ्नो सत्ता यारा
टुष्ट्रङ्गँदै गदाय सं सदको घाँटी रे ट्न पछाधड नपने प्रिानमन्रीले कसरी धनवायचन गछय भनेर म
प्रश्न गनय चाहन्छु । त्यसै गरी िनगिीमा भएको आमसभामा धनमयला पन्तको बलात्कारी िै
भन्ने ष्ट्रटसटय लगाएकोलाई समाधतयो । अब के सं ष्ट्रविानको मौधलक हकअन्तगयत िारा १७
पधन ष्ट्रवघटन भएको हो ? भनेर म सोध्न चाहन्छु र त्यसै गरी सं ष्ट्रविानको १०१ महा
लेिेको छ, ११९ मा राज ले िेको छ । यहाँले महाराज घोषर्ा गररयोस् भनेर
रािपधतकहाँ पठाउनुहोला । रािपधतले त्यो ष्ट्रवज्ञप्ती जारी गनुह
य ोला । के हामीले
रािपधतलाई महाराज भनेर मान्ने ? ..... (समय सष्ट्रकएको हुँदा माइक काष्ट्रटएको) ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रिानमन्री केपी
शमाय ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका ल्जज्ञासाका सम्बन्िमा प्रष्ट पानयका
लाधग समय उपलब्ि गराउँछु ।

सम्माननीय प्रिानमन्री श्री केपी शमाय ओली:- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सबैभन्दा पष्ट्रहले त म माननीय सदस्यज्यू हरू जसले प्रश्न गनुय भयो, सष्ट्र्रमय सहभाधगता
जनाउनु भयो त्यसका लाधग िन्यवाद भन्न चाहन्छु । माननीयज्यू हरूलाई म बुहतै
आदरसम्मानका साथ भन्न चाहन्छु । केही इधतहासका कुरा पधन सयाउनेछु । २००७
सालको सं ष्ट्रविान कस्ले िायो भन्नुभयो मलाई अचम्म लाग्यो । २००७ सालको
अन्तररम सं ष्ट्रविान त्यो अन्तररम सं ष्ट्रविान कुनै जनताले बनाएको सं ष्ट्रविान धथएन ।
त्यसबेला राजाबाट घोषर्ा गरे को सं ष्ट्रविान धथयो । त्यसलाई पधछ राजाबाट नै ददएको
नेपाली काँग्रस
े समेतको सहमधतमा ददएको २०१५ सालको सं ष्ट्रविान जहाँ राजाले सं सद
ष्ट्रवघटन गनय पधन पाउने, सरकार ष्ट्रवघटन गनय पधन पाउने जे पधन गनय पाउने त्यो सं ष्ट्रविान
प्रधतसमरर् त्यसलाई सं शोिन, िारे जी जे पधन गनय पाउने अधिकार धथयो । र अको
िारामा अरु सबै िाराहरू सं शोिन हुनसक्ने तर महाराजधिराजका त्यस्ता अधिकारहरू
रहेँ । जे पधन गनय पाउने अधिकार रहे को िारा । सं ष्ट्रविान िारे ज गनय पाउने, सं सद
ष्ट्रवघटन गनय पाउने, सरकार ष्ट्रवघटन गनय पाउने, आफ्नै हातमा शासन धलन पाउने जे पधन
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गनय पाउने स्वेच्छाचारी िारा चाष्ट्रहँ श्री ५ बाट पधन सं शोिन गनय सष्ट्रकने छै न भन्ने
व्यवस्था गरे को धथयो । नेपाली काँग्रस
े ले दुभायग्यबश त्यो सं ष्ट्रविान माल्न्दयो ।
त्यसै कारर् िारा ५५ अनुसार २०१७ सालमा कु भएको धथयो । २०१७ सालको कु,
कु धथयो तर गसतीले कमजोरीले माधनएको सं ष्ट्रविानको िाराअनुसार धथयो । मैले दु:िका
साथ भन्नुपछय । हामी सबैले त्यस्ता कुराहरूबाट ल्शक्षा धलनुपछय । मलाई नराम्रो लागेन
साथीहरूले अधलकधत आलोचना गनुभ
य यो । असं वैिाधनक ष्ट्रवघटनको घोर ष्ट्रवरोि, घोर
भत्सयना गदयछु भनेर दलले बोसनलगाको छ माननीयज्यू हरूलाई । अब आफ्नै बोली पधन
िास नभएको हुँदािेरर दलहरूको आ-आफ्ना ष्ट्रवचार हुन्छन् । त्यसमा मैले िासै केही
भधनरहनुपने छै न । दलको अडान राख्नुभयो िन्यवाद छ साथीहरूलाई । त्यसले कस्तो
हसला ष्ट्रर्जाइँदै रहे छ दे शमा, कस्ता प्रचार गररँदै रहे छ दे शमा भन्ने कुरा सरकारलाई
थाहा हुन्छ । जानकारी हुन्छ । प्रिानमन्रीको ष्ट्रहसाबले मलाई पधन जानकारी हुन्छ ।
त्यसले लाभ नै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । महा र राज जोडे र महाराज बनाउनु पने ।
ु न्ु छ ? रािपधतलाई हामीले जम्माजम्मी प्रिानमन्रीले गरे को
कठै बरी कुन दुधनयाँमा हुनह
धसर्ाररसअनुसार लाहाछाप लगाउने मारै ष्ट्रहसाबमा एउटा सेरेमेधनयल रूपमा रािपधत
रािेका छौँ । अधन रािपधतले के एल्क्टभ रािपधत चाष्ट्रहयो हामीलाई । प्रिानमन्रीले
गरे को

धसर्ाररस

नमान्ने,

आफ्नै

िङ्गले

चसने

रािपधत

चाष्ट्रहयो

हामीलाई,

महाराजधिराजजस्तो रािपधत चाष्ट्रहयो हामीलाई हुकुम तामेल गने । त्यस्तो रािपधत
हामीले

िोज्या होइन ।

हामीले

िोजेको सम्माधनत

रािपधत भनेको सेरेमधु नयल

रािपधत । जसले सम्माधनत सं स्थाको रूपमा सं ष्ट्रविानको रक्षक र पालकको रूपमा
मयायदामा बसेर काम गछय त्यस्तो रािपधत िोज्या हो । नष्ट्रक हामीले सं ष्ट्रविानअनुसार
नचसने सं ष्ट्रविानले तोकेका कतयव्य पालना नगरे र सं ष्ट्रविानभन्दा बाष्ट्रहर गएर स्वेच्छाचारी
िङ्गले चसने रािपधत अष्ट्रहलेको सं ष्ट्रविानको कुरा पधन होइन र हामीले सयाएको प्रर्ालीको
कुरा पधन होइन, हाम्रो सं ष्ट्रविानको व्यवस्था पधन होइन । त्यसकारर् रािपधतप्रधत केही
ु लाई पछाधड र्कायउन चाहने तत्वहरू अथवा
पुरातनपन्थी सोचका माधनस, केही मुलक
आफ्नो

सङ्खकीर्य

दलीय

स्वाथयको

ष्ट्रहसाबले

रािपधतको

गररमामाधथ

ष्ट्रहलो

यापाप्न

िोज्नेहरूले रािपधतको ष्ट्रवरोि गछयन ् । त्यो हामीले दे िी भोगी आएको कुरा हो ।
त्यसमा िेरै केही भन्न चाहन्नँ ।
मलाई के भन्न मन छ भने र्ेरर पधन म दोयाएर भन्न चाहन्छु । यो सरकार
सं ष्ट्रविानको िारा ७६ को उपिारा (१) अनुसार बनेको होइन । र्ागुन ३ गते धबस्तार
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गन्दा त्यस रूपमा बनेको होइन । र्ागुन १४ गते धबस्तार हुँदा त्यस रूपमा धबस्तार
भएको होइन । चैत २ गते पूर्त
य ा प्राप्त गदाय पधन त्यस रूपमा भएको होइन ।
त्यधतबेला दुई वा दुईभन्दा बिी सरकारकै ष्ट्रहसाबले धथयो । तर जब दुई पाटीहरू धमले र
एउटै सं सदीय दलको नेता छाने । दुई पाटी धमले र एकीकरर् बनेर एउटै पाटी भएर
बहुमतको सरकार बनाए । त्यो सरकार बहुमतको सरकारमा पररर्त भयो ।
सं ष्ट्रविानको िारा ७६ (१) को सरकारमा पररर्त भयो । अब एउटा र्ुटबल िेलाडी
भइसकेपछाधड पूरानो इधतहास सम्झेर तँ त को्रमामा िेल्सथस् धन भनेर हुँदैन । र्ुटबल
िेलाडी भइसक्यो त्यो । जमाना पररवतयन भइसक्यो । त्यसकारर् दलहरू धमले र जब
अकै पररल्स्थधत बधनसक्यो । एक दलको बहुमतको सरकार बधनसक्यो । तब पुराना
कुरा गरे र हुँदैन । त्योभन्दा अगाधड भन्ने हो भने च ुनाव लधडरहे का बेला मैले नेतत्ृ व
गरे को दल ष्ट्रवपक्षमा धथयोँ । त्यसबेलाका कुरा गरे र हुन्छ अष्ट्रहले । समय गधतशील छ,
पररवतयनशील छ । त्यसअनुसार नै च ुनावी तालमेलका साथ लधडयो । च ुनावी
गठबन्िनको बहुमत बन्यो । त्यसकारर् गठबन्िनको बहुमतको सरकार बनाइयो ।
त्यसपधछ दुई वटै दलहरू धमले र एउटा दल बन्यो । एकै दलको बहुमतको सरकार
बन्यो । त्यसकारर् त्यो एकै दलको बहुमतको सरकार होइन

र त्यो ? यसमा पधन

तकयलाई कुतकयधतर लान धमसछ ? त्यसकारर् यो एउटै दलको बहुमतको सरकार हो ।
र एकै दलको बहुमतको सरकार भएको हुनाले िारा ७६ को उपिारा (१) बमोल्जमको
हो । त्यसपधछ अरु ष्ट्रवकसप रहे नन् । मैले सं सद ष्ट्रवघटनको धसर्ाररस गदायसम्म म
सवयसम्मत बहुमत प्राप्त दलको सं सदीय दलको नेता हुँ । सवयसम्मत नेता, कुरा त्यो
हो । यसमा पधन अलमलमा पनुय या भ्रममा पनुय आवश्यक छै न भन्ने कुरा म धनवेदन गनय
चाहन्छु साथीहरू । यसमा भ्रममा नपरौँ । र मेरो सुझाव के छ सबै साथीहरूलाई भने
अब यो तकय ष्ट्रवतकयमा लाग्नभन्दा तपाईंहरूलाई त आनन्द छ च ुनाव लड्न पदै न । तर
यस राष्ट्रिय सभाको गररमामय अवसर मैले जो बोसने पाएको छु त्यसबाट म च ुनाव
लड्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु । राष्ट्रिय सभामा त दठकै छ । तपाईंहरू त स्थायी सं सद
भएको हुनाले स्थायी सभा भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा त चसछ । प्रधतधनधि सभावाला
साथीहरू अरू तमाम् माधनसहरू यहाँहरू पधन आ-आफ्नो दलको तकय गनेभन्दा पधन
च ुनावको तयारीमा लाग्नुस् । आफ्नो-आफ्नो दलको भन्ने मेरो सुझाव छ । मैले िेरै
केही

भन्नुपलायजस्तो

लाग्दै न

म

साथीहरूलाई

हाददयक

िन्यवाद

ददन

चाहन्छु

।

सष्ट्र्रमयतापूवक
य
सहभाधगता जनाउनुभएको छ । िासगरी मैले बोले को कुरामा कुनै
दलष्ट्रवशेषको प्रधतधनधिले असहमधत जनायो ष्ट्रक जनाएन भन्ने कुरा दजय गनयका लाधग
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साथीहरूले जुन असहमधत जनाउनु भएको छ । स्वभाष्ट्रवक रूपमा दलीय प्रर्ालीमा म
धलन्छु । यसलाई साथीहरूलाई म िन्यवाद ददन्छु कमसेकम आफ्नो दलको ष्ट्रवचार दजय
गराउनु भयो । िन्यवाद छ । अध्यक्ष महोदयलाई मलाई समय ददनुभएकोमा र्ेरर
िन्यवाद भन्न चाहन्छु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रिानमन्री केपी शमाय
ओलीलाई "थारू आयोगको वाष्ट्रषक
य प्रधतवेदन, २०७६/०७७" सभासमक्ष पेश गनय समय
उपलब्ि गराउँछु ।

सम्माननीय प्रिानमन्री श्री केपी शमाय ओली:- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदयको अनुमधतले "थारू आयोगको वाष्ट्रषक
य
प्रधतवेदन, २०७६/०७७"
सभासमक्ष पेश गदयछु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधमधतका
माननीय सदस्य दे वेन्द्र दाहाललाई ष्ट्रविाययन व्यवस्थापन सधमधतको वाष्ट्रषक
य
प्रधतवेदन,
२०७६/०७७ सभासमक्ष पेश गनय समय उपलब्ि गराउँछु ।

ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधमधतका माननीय सदस्य श्री दे वेन्द्र दाहाल:- सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा धनयमावली, २०७५ को धनयम १५९ को उपधनयम (४)
बमोल्जम आधथयक वषय समाप्त भएको धमधतले तीन मष्ट्रहनाधभर सधमधतको वाष्ट्रषक
य प्रधतवेदन
पेश गनुप
य ने प्राविान रहेको र सं घीय सं सदको यस अधिवेशन २०७७ असार १८ गते
अन्त्य भएपिात अष्ट्रहले जारी यस सभाको अधिवेशनमा प्रस्तुत गने प्रयोजनको लाधग
सधमधतका माननीय सभापधत परशुराम मेघी गुरुङ ष्ट्रवशेष कारर्वश (ष्ट्रवशेष कारर् भन्नाले
उहाँ चाष्ट्रहँ कोरोना positive दे ल्िएर अष्ट्रहले आराम गरररहनु भएको अवस्थामा छ)
उपल्स्थत हुन नसक्नु भएको हुँदा उहाँले तोष्ट्रकददनु भएबमोल्जम म ष्ट्रविायन व्यवस्थापनको
सधमधतको वाष्ट्रषक
य प्रधतवेदन पेश गनयको लाधग उपल्स्थत भएको छु । यस प्रधतवेदनमा
धमधत २०७६ श्रावर् १ गते देल्ि २०७७ अषाि मसान्तसम्म सधमधतबाट भए गरे का काम
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कारबाही ष्ट्रविेयकहरूको अवस्था, सदस्यहरूको उपल्स्थधत, धनर्यय र प्रधतवेदनहरू समावेश
गररएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । सधमधतको पष्ट्रहलो काययकालमा जम्मा
३०८ बैठक बसेकोमा यस अवधिमामार सधमधतका १७२ वटा बैठकहरू बसेको
धथयो । यसका अतररि सधमधतअन्तगयत गदठत ष्ट्रवधभन्न उपसधमधतहरूका समेत बैठकहरू
समावेश भएका धथए । सधमधतले आफ्नो काययक्षेरअन्तगयतको काययसम्पादन गने ्रमममा
सबै पक्षको सहयोग, सहकायय, समन्वय तथा सधमधतलाई प्राथधमकता ददई लोकताल्न्रक
ष्ट्रवधि र नवप्रवद्धयनअनुरूपको काययसम्पादनका लाधग सदै व प्रयासरत रहँदै आएको छ ।
साथै सधमधतले आफ्नो कामकारबाहीलाई व्यवल्स्थत

र प्रभावकारी बनाउनको लाधग

सधमधतको बैठक सञ्चालन काययनीधत, २०७५ र ऐन कायायन्वयन मापन तथा अध्ययन
अनुसन्िान काययष्ट्रवधि २०७५ लाई मु्य आिारको रूपमा धलएको छ ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सधमधतले नेपालको सं ष्ट्रविान प्रचधलत कानून, राष्ट्रिय
सभा धनयामावली र सं सदीय परम्पराधभर रहे र आफ्नो कतयव्य र ल्जम्मेवारीधभरको कायय
समयमा नै सम्पादन गदै आइरहे को छ । राष्ट्रिय सभा धनयमावली, २०७५ ले
तोष्ट्रकददएको सधमधतको काययक्षेरअन्तगयत सधमधतका प्राप्त हुने ष्ट्रविेयहरूमाधथको दर्ावार
छलर्लको काययलाई आवश्यकताअनुसार प्राथधमकता र महत्त्वका साथ सम्पादन गदै
आएको छ । त्यसै गरी ऐन कायायन्वनको मापन तथा अध्ययन अनुसन्िानको काययलाई
समेत सँगसँगै अगाधड बिाइएको छ । यसका लाधग आवश्यकताअनुसार ष्ट्रवभागीय मन्री
सल्चवलगायतका रािसेवक कमयचारी, नेपाल कानून आयोग, सम्बल्न्ित ष्ट्रवषयका ष्ट्रवज्ञ,
नागररक समाज र सरोकारवालाहरूलाई सधमधतले आफ्नो बैठकमा आमन्रर् गरी गहन
ष्ट्रवचार, ष्ट्रवमशय, छलर्ल, ष्ट्रवश्लेषर् साथै अध्ययन अनुसन्िान तथा मूसयाङ्कनजस्ता ष्ट्रवषयमा
जानकारी धलनुका साथै ष्ट्रवध्यमान समस्याहरूको समािान र जनइच्छाको सम्बोिनको
लाधग सरकारलाई सुझाव र परामशयसमेत ददइएको छ । सधमधतले आफ्नो ल्जम्मेवारी
धनवायह गने ्रमममा मन्रालय, आयोग, धनकायहरूसँग सहकायय, सहयोग र समन्यात्मक
भूधमका िेसदै आएको छ । सधमधतको काययसम्पादनको ्रमममा सरकारको तर्यबाट
भएको सहयोग सन्तोषजनक रहे को छ । यद्यष्ट्रप ऐन कानूनसम्बन्िी नीधतगत ष्ट्रवषय
सरकारबाट प्रस्तुत हुने ष्ट्रविेयकको गुर्स्तर यसलाई समृद्ध बनाउने ष्ट्रवषय र ऐनको
कायायन्वयनको ष्ट्रवषयमा भने थप समझदारी सहकायय र समन्वयको आवश्यकता महशुस
गररएको छ ।
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अन्त्यमा सधमधतको काययमा सहयोग गनुह
य न
ु े सधमधतका सबै माननीय सदस्यहरू,
नेपाल सरकारका मन्रीहरू, सम्बल्न्ित मन्रालय एवम् धनकायहरू, सं घीय सं सद
सल्चवालय ष्ट्रवज्ञ तथा ष्ट्रवद्वतवगय ष्ट्रवधभन्न सरोकारवाला सं घ, सं स्थाहरू र सञ्चार जगतलाई
समेत िन्यवाद ददन चाहन्छु र भष्ट्रवष्यमा पधन सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा रािेको छु ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमधतले राष्ट्रिय सभा ष्ट्रविायन
व्यवस्थापन सधमधतको आधथयक वषय, २०७६/०७७ को वाष्ट्रषक
य
प्रधतवेदन सभासमक्ष
प्रस्तुत गदयछु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म यस सातौँ अधिवेशन अवधिमा
राष्ट्रिय

सभाबाट सम्पादन

गररएका

मु्य-मु्य काम

कारबाहीको

सं ल्क्षप्त ष्ट्रववरर्

सभासमक्ष जानकारी गराउँछु ।
सं घीय सं सद राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनको पष्ट्रहलो बैठक धमधत २०७७ साल
पौस १७ गते शु्रमबार अपराह्न ४:०० बजे प्रारम्भ भई २०७७ साल पौस २६ गते
आइतबारसम्म जम्मा १० ददन चालु भयो । यस अवधिमा बैठक बसेका ४ ददनहरूमा
४ वटा बैठक बसी ७ घडटा ५ धमनेट सभाको काममा व्यधतत भयो । यस अधिवेशन
अवधिमा सभामा दे हायबमोल्जम ७ वटा अध्यादे शहरू पेश भए ।
1.

"सं वैिाधनक पररषद् काम, कतयव्य अधिकार र काययष्ट्रवधि सम्बन्िी (पष्ट्रहलो
सं शोिन) अध्यादे श, २०७७"

2.

"तेजाव तथा अन्य घातक रासायधनक पदाथय धनयमन अध्यादे श, २०७७"

3.

"नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी काययसञ्चालन, सुपररवेक्षर् र समन्वय (पष्ट्रहलो
सं शोिन) अध्यादे श, २०७७"

4.

"सामाल्जक सुरक्षा (पष्ट्रहलो सं शोिन) अध्यादे श, २०७७"

5.

"औषधि (तेस्रो सं शोिन) अध्यादे श, २०७७"

6.

"यौधनक ष्ट्रहंसाष्ट्रवरुद्धका केही ऐनलाई सं शोिन गने अध्यादे श, २०७७"

7.

"र्ौजदारी कसुर तथा र्ौजदारी काययष्ट्रवधि सम्बन्िी केही ऐन सं शोिन गने
अध्यादे श, २०७७"
यसै

अधिवेशन

अवधिमा

उठे का

एवम्

समसामष्ट्रयक

ष्ट्रवषयमा

सम्माननीय

प्रिानमन्री केपी शमाय ओलीले सभामा विव्य ददनुभयो । त्यसै गरी यसै अधिवेशन
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अवधिमा सम्माननीय अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका सधमधतहरूको गठनसम्बन्िी
आदे श, २०७७ सभामा पेश हुँदा सवयसम्मधतबाट अनुमोदन भएको धथयो । यसै
अधिवेशन अवधिमा सभाले माननीय वामदे व गौतमलाई राष्ट्रिय सभाअन्तगयतको ददगो
ष्ट्रवकास तथा सुशासन सधमधतमा मनोनयन गयो । त्यसै गरी यसै अधिवेशन अवधिमा
मिेशी आयोगको वाष्ट्रषक
य प्रधतवेदन, २०७६/०७७ र थारू आयोगको वाष्ट्रषक
य प्रधतवेदन,
२०७६/०७७ सभासमक्ष पेश गररएका धथए । यसै अधिवेशन अवधिमा ददगो ष्ट्रवकास
तथा सुशासन सधमधतको ददगो ष्ट्रवकास तथा सुशासन सधमधतको वाष्ट्रषक
य
प्रधतवेदन,
२०७६/०७७ र ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधमधतको ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधमधतको वाष्ट्रषक
य
प्रधतवेदन २०७६/०७७ सभासमक्ष पेश गररएको धथयो । यसै अधिवेशन अवधिमा
प्रधतधनधि सभाका सदस्य द्वय सानु धसवा र सूयब
य हादुर के.सी. राष्ट्रिय सभाका पूवस
य दस्य
रय ददपकबहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ्ग धलम्बू र राममान श्रे ष्ठ सं ष्ट्रविान सभा सदस्य द्वय
धभमप्रसाद गौतम र मानपुर चौिरी र प्रधतधनधि सभाका पूवस
य दस्य द्वय ओमकारप्रसाद
गौचन र वीरबहादुर लामा एवम् २०६३/०६४ को अन्तररम व्यवस्थाष्ट्रपका सं स्थाको
सदस्य कमानधसं ह लामाको धनिन भएकोमा शोक प्रस्तावहरू पाररत गररएका धथए ।
माननीय सदस्यहरू, चालु अधिवेशनमा हामीले माननीयहरूले दे शको समसामष्ट्रयक
पररल्स्थधत र जनताका आवाजहरूलाई सदनमा राख्नको लाधग ष्ट्रवगतमा ष्ट्रवशेष समयको जुन
व्यवस्था हामीले गरे का धथयौँ । एउटा बैठकमा १ घडटाको अवधिमा हामी आफ्ना
भनाइहरू राख्ने व्यवस्था धमलाएका धथयौँ तर यस पटक हामीले त्यसलाई अरु बिाएर
पौने २ घडटा ष्ट्रवशेष समयको व्यवस्था गयौँ र माननीयहरूले महत्त्वपूर् य ष्ट्रवचारहरू यस
अवधिमा राख्नुभएको छ । यी सबै हाम्रो एउटा सं सदीय यो इधतहासमा राष्ट्रिय सभाले
गरे का महत्त्वपूर् य कायय र राष्ट्रिय सभामा ष्ट्रवचार भएका महत्त्वपूर् य यी भावनाहरू सिैँ
अष्ट्रङ्कत रहनेछन् । म यसमा सष्ट्र्रमयतापूवक
य भाग धलनुहन
ु े माननीय सदस्यहरू र िासगरी
आजको यो अधिवेशनको यसअवसरमा आएर सरकारको तर्यबाट सम्बोिन गनुभ
य एको
माननीयज्यूहरूका

ल्जज्ञासाहरूलाई

सम्बोिन

गनुभ
य एको

हुँदा

म

सम्माननीय

प्रिानमन्रीज्यूलाई िन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय रािपधतबाट चालु अधिवेशन अन्त्यसम्बन्िी पर
प्राप्त हुन आएको छ । अब म, सो परको व्यहोरा पिे र सुनाउँछु ।
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“नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ९३ को उपिारा (२) बमोल्जम नेपाल सरकार,
मल्न्रपररषद्को धमधत २०७७/०९/२६ को धसर्ाररसमा राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन
सम्बत् २०७७ साल पुस २६ गते आइतबारका ददन राती १२:०० बजेदेल्ि अन्त्य
गरे को छु ।"
(ष्ट्रवद्यादे वी भडडारी)
रािपधत
माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालू सातौँ अधिवेशन आजै राती १२:००
बजेबाट स्वतः अन्त्य हुनेगरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषर्ा गदयछु । िन्यवाद ।

(तदनन्तर राष्ट्रिय सभाको चालू सातौँ अधिवेशन आजै राती १२:०० बजेबाट
स्वतः अन्त्य हुनेगरी यो बैठक स्थधगत भयो ।)

अन्त्य:- ददउँसो २:५० बजे ।
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