सं घीय सं सद

राष्ट्रिय सभा
सातौँ अधिवेशन
काययवाहीको सम्पूर्य ष्ट्रववरर्
२३ पुस २०७७
धिहीिार
िैठक सङ्ख्या-२
राष्ट्रिय सभाको आजको िैठक सम्माननीय अध्यक्ष श्री गर्ेश प्रसाद धतधमल्ससनाको
अध्यक्षतामा धिहीिार ददउँसो १:०५ िजे प्रारम्भ भयो ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको िैठकको
कारिाही प्रारम्भ हुन्छ ।
माननीय सदस्यहरू, शू न्य समया िोसनको लाधग माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त
भएको छ । म माननीय सदस्यहरूलाई िोसन समय उपलब्ि गराउँछु । शू न्य समयमा
िोसनको लाधग प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई १/१ धमनेटको समय धनिायरर् गरे को
छु ।
माननीय

उदया शमाय पौडे ल ।

माननीय श्री उदया शमाय पौडेल (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय
अध्यक्षज्यू , २०१७ साल पुस १ गते शाही कदमको पुनरावृल्ि हुनेगरी ६० वर्यपधछ गत
पुस ५ गते सं ष्ट्रविानको कुनै िारामा पधन उसले ख नभएको काम वतयमान सरकारले गरे को
छ । आफ्नै पाटीधभत्रको अन्तरष्ट्रवरोिका कारर् प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गररएको कल्ि
पधन यो ल्िििुझ्दो भएको छै न । ५ वर्यका लाधग नेपाली जनताले नेपाल कम्युधनष्ट
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पाटीलाई ष्ट्रवश्वास र भरोसा गरी ददएको मत अपमान भएको छ भन्ने कुरा जगजाहे र छ ।
सम्माननीय

अध्यक्षज्यू,

असं वैिाधनक

कदम

ष्ट्रिताय

धलइयोस्

भन्ने

सम्माननीय

प्रिानमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गदै मरो भनाइ अन्त्य गछु य । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय कोमल वली ।

माननीय श्री कोमल वली (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय,

आज

अमेररकी

सं सदमा

जुन

ष्ट्रहंसात्मक

गधतष्ट्रवधि

भयो,

त्यसले

ष्ट्रवश्वमै

प्रजातन्त्रमाधि खतरा उत्पन्न गराएको छ । िार जनाको ज्यान जानेगरी वाधसङ्गटन
धडसीमा भएको दङ्गा र ष्ट्रहंसाले सं सदीय व्यवस्िालाई सवोपरर ठान्ने सिै दे शलाई िप
ि ुनौती र ल्िन्ताको वातावरर् िनाइददएको छ । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सिाको
शाल्न्तपूर् य हस्तान्तरर्को प्रष्ट्रियालाई यस्तै गैरकानूनी ष्ट्रवरोिले लोकताल्न्त्रक प्रष्ट्रियामाधि
खतरा उत्पन्न गराउँदछ । म यस घटनाको कडा शब्दमा ष्ट्रवरोि गदयछु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय जीवन िुढा ।

माननीय श्री जीवन िुढा (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय, गएको भदौ मष्ट्रहनामा काधलकोट ल्जसला नरहररनाि गाउँपाधलका, राजकोट
नगरपाधलका, धतलागुिा नगरपाधलका, महावै गाउँपाधलका र सान्य धत्रवेर्ी गाउँपाधलकामा
धभर्र् िाढी र पष्ट्रहरो गई ११ सयभन्दा िढी नागररकहरू घरिारष्ट्रवहीन भएका छन् ।
सोको पुनस्िायपनाको धनल्म्त अष्ट्रहले काधलकोट ल्जसलामा ष्ट्रहउँ परररहे को छ र नागररकहरू
खुला आकाशमा िस्न िाध्य छन् । उनीहरूको पुनवायसको धनल्म्त नेपाल सरकारको
गम्भीर रूपले ध्यानाकर्यर् गराउन िाहन्छु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय तारा दे वी भट्ट ।
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माननीय श्री तारा दे वी भट्ट (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू , ष्ट्रकसानहरूले
मेहनत गरररहे को उखुको पैसा माग्दा सालसालै आन्दोलन गनुप
य ने त्यसको लाधग सरकार
मौन हुने, आश्वासन ददने तर उपलल्ब्ि शू न्य हुने, ल्िन्ताग्रस्त ष्ट्रकसान मनुय पने ष्ट्रकन ?
सरकारले यसको जवाि ददनु पदयछ । ष्ट्रकसानले मल, िीउ, धिजन पधन समयमा
उपलब्ि नगराउने र यसरी ष्ट्रकसानले दोब्िर खाद्यान्न उत्पादन गने भनेर सरकारले
समयमा हाम्रो

प्रिानमन्त्रीज्यू ले

भन्नुहन्ु छ ।

यसरी कसरी उपलब्ि गराउनुहन्ु छ,

ष्ट्रकसानहरूलाई ? यसको लाधग सरकार जवािदे ही हुन ु पदयछ र त्यो ष्ट्रकसानको लाधग
सरकार एकदमै गम्भीर हुनपु छय । खाधल मुखले भनेर मात्रै हुँदैन । िन्यवाद । जय
नेपाल ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, शू न्य समयमा माननीय सदस्यहरूले
िोसने िम यही ीँ समाप्त हुन्छ ।
माननीय सदस्यहरू, ष्ट्रवशेर् समयमा िोसनको लाधग दलीय आिारमा माननीय
सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ । म माननीय सदस्यहरूलाई िोसन समय उपलब्ि
गराउँछु ।
माननीय वामदे व गौतम । समय १५ धमनेट ।

माननीय श्री वामदे म गौतम (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- कररव ३ वर्यपधछ
सं सदमा आएको हुनाले ष्ट्रवधसयन िाले को रहे छु । अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभामा मेरो
जीवनमा पष्ट्रहलो पटक अल्स्त म उपल्स्ित भए र आज केही सम्िोिन गने अवसर पाएको
छु । म अध्यक्ष महोदय र उहाँमाियत अन्य व्यल्िहरूलाई िन्यवाद ददन िाहन्छु ।
पष्ट्रहलो पटक उपल्स्ित भएको हुनाले मैले आफ्नो जीवन कम्युधनष्ट आन्दोलनको धनल्म्त
समष्ट्रपत
य गरे को छु । िाँकी कधत समय िाँच्ने हो त्यो त िाहा छै न । तर यो ७३
वर्यमा ७ वर्य घटाएर अरु सिै समय यही आन्दोलनको धनल्म्त मैले समष्ट्रपत
य गरे को छु ।
यस अवसरमा यो आन्दोलनको लाधग आफ्नो जीवन समष्ट्रपत
य गने

शष्ट्रहदहरूप्रधत

श्रद्धासुमन व्यि गदै हाम्रा अग्रजहरूप्रधत सम्मान प्रकट गदयछु । मलाई राष्ट्रिय सभामा
मनोनीत गनुह
य न
ु े रािपधतज्यू , प्रिानमन्त्रीज्यू र त्यसिेलाको पाटीका सम्पूर् य नेताहरूलाई
मैले िन्यवाद ददनुपछय । म उहाँहरूलाई हाददयक िन्यवाद ददन िाहन्छु ।
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आज म खुसी हुनपु ने हो तर म छै न मैले आफ्नो जीवनको सिैभन्दा ठु लो उद्देश्य
२ वटा मैले घोर्र्ा गरे को धिए ँ । एउटा गर्तन्त्र नेपालको स्िापना गने र दोस्रो यो
गर्तन्त्र नेपालको स्िापना गने काम मेरो जीवनको उिराियतिय प्राप्त भएको हुनाले अि
मैले नेपालको कम्युधनष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गनय सके भने एउटा ठु लो उपलल्ब्ि
हुनेछ रािको धनल्म्त कम्युधनष्ट आन्दोलनको धनल्म्त मात्रै होइन सं सारमा सिैभन्दा
पीछधडएको दे शको रूपमा रहे को नेपाललाई समृद्ध नेपाल िनाउनको धनल्म्त नेपालका सिै
कम्युधनष्ट पाटीहरूलाई एकीकृत गनय सष्ट्रकयो भने त्यो मेरो जीवनको अको उद्देश्य पूरा
हुनेछ । त्यो पधन मैले प्राप्त गरेँ , त्यो जनताले प्राप्त गरे कम्युधनष्ट आन्दोलनमा लागेका
सिैले प्राप्त गरे र म त्यसिेला अधत खुसी भए ष्ट्रक मेरो जीवनको लक्ष्य पूरा भएको छ ।
अि मलाई कम्युधनष्ट आन्दोलनमा लागे वापत कसै ले पधन धिक्काने छै नन् । मैले सानै
उमेरदे ल्ख यो आन्दोलनमा आिूलाई लगाउँदाखेरर िेरैिेरै माधनसहरूले ल्खसीष्ट्रटउरी गिे ।
ु न्ु ्यो आमा काँग्रस
ु न्ु ्यो र मेरो
मेरो घरमा मेरो िुवा काँग्रस
े हुनह
े को समियक हुनह
ु न्ु ्यो
नातागोता इष्टधमत्र सिै नेपाली काँग्रस
े कै सदस्यहरू, नेताहरू, काययकतायहरू हुनह
त्यस्तो ठाउँिाट म कम्युधनष्ट पाटीमा प्रवेश गरे को व्यल्ि हो । त्यसो भएर सिैले मलाई
ल्खसीष्ट्रटउरी गदयिे यधत सानो िच्िाले भन्दै छ । राजा िासछु अल्सल ददनपधछ िाले
मलाई भन्नु भयो कस्ता-कस्ता नेताले राजालाई केही गनय सकेनन् िीपी कोइरालाजस्ता
महान नेताहरूले केही गनय सक्नुभएन यो िुच्िेले म राजा िासछु भनेर भन्छ उहाँले
भन्नुहन्ु ्यो । मैले मेरो िाको अगाधड केही िोसन सक्दै नधिए ँ ष्ट्रक घरमा है कम धियो तर
म लुकेर मात्रै आफ्ना ष्ट्रविारहरू आफ्ना झण्डा प्रदशयन गने आदद इत्यादद गदयिेँ । मैले
राजतन्त्र अन्त्य भएर गर्तन्त्र स्िापना हुँदाखेर मेरो ष्ट्रपताजी िाँच्नु भएको भए के
भन्नुहन्ु ्यो होला ? भनेर मैले गवय गरेँ । अि नेपाली जनताले मलाई पटकपटक माया
प्रदशयन गरे का छन्, सम्मान प्रकट गरे का छन् उनीहरूप्रधत म सिैँ भरर आभार नै छु ।
तर त्यही पाटी आज ष्ट्रवभाल्जत छ । मैले कुनै औल्ित्य दे ल््दनँ ष्ट्रवभाजनको कुनै पधन
एउटा पधन औल्ित्य दे ल््दनँ । म पाटी एकतापधछ पाटीको सल्िवालयको एउटा
सदस्यको नाताले मैले िेरै ष्ट्रवर्यहरू उठाए ँ । पाटीका नेताहरूका काययशैलीका
सम्िन्िमा पधन मैले सुिारका धनल्म्त िेरै अनुरोि गरेँ तर पधन त्यो काययशैली सुिार हुन
सकेन । म ष्ट्रवधभन्न कारर्ले एउटा ष्ट्रवरोिी जस्तो भएर प्रकट भए ँ तर मैले अष्ट्रवश्वासको
प्रस्ताविाट आफ्नै पाटीको नेतालाई पराल्जत गने यस्तो ष्ट्रकधसमको काम होला भन्ने मैले
सोिेको धिइन र गएको ८/९ मष्ट्रहनादे ल्ख मैले धनरन्तर आलोिना गने समूहधभत्र िसेर
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पधन पाटी एकतालाई जोगाउनको धनल्म्त मैले अष्ट्रवश्वासका प्रस्तावलाई असिल गराएको
धिए ँ ।
म

त्यसमा

सामेल

हुन

सल्क्दनँ

भनेको

धिए ँ ।

पाटीमा

ष्ट्रवधभन्न

आरोप

प्रत्यारोपसष्ट्रहतका पत्रहरू रा्दा पधन मैले यो एउटा सुिारको धनल्म्त सम्भव उपाय हुन
सक्छ भनेर माग मैले राखेको धिए ँ । तर अष्ट्रवश्वासको प्रस्ताव लै जाँदाखेरर मलाई
सोधिएन । यस पटक मलाई िाहा धिएन । ष्ट्रक ५ गते अष्ट्रवश्वास प्रस्ताव जान्छ भनेर,
प्रिानमन्त्रीको म कटु आलोिक हुँ । उहाँको काययशैलीले नै हाम्रो पाटीले िेरै-िेरै
ष्ट्रववादहरू उत्पन्न गराएका हुन ् । उहाँ मेरो ४३ वर्यदेल्खको सहयोद्धा पधन हो । मेरो
धमत्र पधन हो । उहाँलाई मैले िेरै पटक सुझाव राखेको छु । यो शैली सुिार गनुप
य छय
ु यो दुवै पटक मैले िेरै अनुरोि गरे कधत मेरा
भनेर । उहाँ प्रिानमन्त्री २ पटक हुनभ
सुझावहरू उहाँले ग्रहर् गनुभ
य यो कधत ग्रहर् गनुय भएन तर उहाँले पधन मलाई धमत्रको
रूपमा नै सिैभरर सम्मान गनुह
य न्ु छ आज पधन गनुह
य न्ु छ । तर यस पटक प्रधतधनधि सभा
भङ्ग गदायखेरर म एउटा कम्युधनष्ट आन्दोलनको योद्धा आफ्नो जीवन समष्ट्रपत
य गरे को
आफ्नो ष्ट्रकधसमले भूधमका खेलेको सायद नेकपा एमाले धभत्र सिैभन्दा िढी सङ्गठन धनमायर्
गने र नेताहरू, काययकतायहरू र पाटी सदस्य धनमायर् गनेधभत्र म पछु य होला । अत्यन्त
कदठन पररल्स्िधतमा हामी एक ठाउँमा छौं तर उहाँले सोध्नु भएन । मलाई िाहा
धिएन । उहाँले पटक-पटक भन्ने गनुभ
य एको धियो यो मलाई अष्ट्रवश्वासद्वारा वखायस्त गने
काम प्रिानमन्त्रीिाट वखायस्त गने काम गनुभ
य यो भने त्यो दुभायग्यपूर् य हुनेछ । मैले
उहाँलाई ससलाह ददएको धिए ँ पाटीमा जि असपमतमा पछयन ् नेताहरू प्रिानमन्त्री नै भए
पधन राजीनामा ददनु पदयछ । पाटी जोगाउनको धनल्म्त अल्न्तम पटक पधन उहाँको धनल्म्त
अवसर धियो । अष्ट्रवश्वासको प्रस्ताव लधगराखेको धियो भन्ने िाहा पाएपधछ मैले सोिेँ म
त्यो ठाउँमा भएको भए के गदयिे होला भनेर सोिेँ म भएको भए त्यो अष्ट्रवश्वास प्रस्ताव
दताय गनयभन्दा पष्ट्रहले नै मैले राजीनामा ददन्िेँ ।त्यसै ले मैले मेहेनत गरे र धनमायर् गरे को
पाटी जोधगन््यो र एउटा उदाहरर् प्रस्तुत हुन््यो नेपालको इधतहासमा । ष्ट्रक पाटी र
सरकारको सम्िन्ि राम्रो गरे र धमलाउनको धनल्म्त र आगामी ददनमा यो आन्दोलनलाई
अगाधड िढाउन िाहनेहरूको धनल्म्त एउटा ल्शक्षा हुने धियो मैले त्यस्तो सोिेँ । त्यसो
भएर मैले समियन गररनँ । मैले यो असं वैिाधनक कदम हो भनेर भने तर सवोच्ि
अदालतमा परे का जधत पधन ररटहरू छन् ती ररटहरू सं वैिाधनक इजलासमा लधगएपधछ
अि असं वैिाधनक हुन ् भन्न धमसदै न । त्यसो भएर म ि ुप लागेको छु ।
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यो ष्ट्रवर्य सं वैिाधनक ष्ट्रवर्य हो भधनसकेपधछ सवोच्ि अदालतले त्यो भधनसकेपधछ
पधछ पधन धनर्यय गदायखेरर यदद पुनस्िायपना नै गरे छ भने पधन यो असं वैिाधनक हो ।
त्यसो भएर पुनस्िायपना भनेर भन्ने छै न । धनवायिनलाई जारी गरे छ भने त त्यो सं वैिाधनक
नै हो भन्ने होला तर पधन यो ष्ट्रवर्य सं वैिाधनक इजलासको ष्ट्रवर्य हुनाले सािारर्
इजलासिाट यसको टु ङ्गो लाग्न धमसदै न भनेर लधगसकेपधछ अि हामीलाई भन्न त
स्वतन्त्रता छ । यहािाट िोसन पधन स्वतन्त्रता छ िाष्ट्रहर िोले पधन स्वतन्त्रता छ जहाँ
िोले पधन त हाम्रो मौधलक अधिकार कसै ले हनन् गनय सक्दै न । त्यसो भए पधन हामीले
ष्ट्रविार गनुप
य छय । अि सं ष्ट्रविानष्ट्रवरुद्धमा छ, असं वैिाधनक छ भन्यौँ भने सवोच्ि
अदालतको राजनीधतक रूपमा अपमान हुन्छ । म जनताको िहुदलीय जनवाद जसलाई
नेकपा एमालेले आफ्नो मागयदशयक धसद्धान्त िनाएको धियो र आज त्यो पेल्न्डङ्ग छ ।
धनलम्वन जस्तो भएको छ । त्यसको म व्या्याता पधन हुँ । मदनभण्डारीपधछ सिैभन्दा
िेरै ले ख्न,े सिैभन्दा िेरै िोसने र सिैभन्दा िेरै प्रल्शक्षर् ददने मै हुँ । हामीले सं ष्ट्रविानको
सवोच्ितालाई हाम्रो धसद्धान्तको मूल ष्ट्रवर्य िनाएका छौँ । यो सारा सं सारभररका
कम्युधनष्ट पाटीहरूले मान्दै नन् । कम्युधनष्ट पाटी सवोच्ि सं स्िा मान्छन् । तर हामी
त्यसलाई ि ुनौती ददँदै हामीले भन्यौं की हामी अि सं ष्ट्रविानको सवोच्ितामा जान्छौं ।
सं ष्ट्रविानको सवोच्ितालाई मान्छौं त्यसको पालना गदयछौं । सं ष्ट्रविानधभत्रको ष्ट्रवर्य
आिूले भनेिमोल्जम भएन भन्दै मा त्यसलाई िदनाम गने ष्ट्रकधसमले काम गनुय उल्ित हुँदैन
भन्ने मलाई लाग्छ । आज हाम्रो पाटी २ समूहमा ष्ट्रवभाल्जत छ र म कुनै पधन समूहमा
छै न ष्ट्रकनभने मैले ष्ट्रविार गरेँ यो तीन वर्यमा नै पाटी ष्ट्रवभाजन गनुय धियो भने एकता ष्ट्रकन
गनुय परे को धियो ? पाटीधभत्र अन्तरष्ट्रवरोिहरू हुँदैनन् भनेर कसै ले कसपना गदयछ भने
त्योजल्िको मुखत
य ापूर् य धनष्कर्य अरु हुन सक्दै न । पाटीको जीवन अन्तरपाटी सङ्घर्यमा
हुन्छ । वादष्ट्रववादमा हुन्छ, वादष्ट्रववादहरूको धनष्कर्य धनस्कन्छ िेरर अको अन्तरष्ट्रवरोि
पैदा हुन्छ । त्यसो भएर अन्तरपाटी सङ्घर्यिाट कुनै पाटी कम्युधनष्ट पाटी मात्रै होइन
राजनीधतक पाटीहरू मुि हुन सक्दै नन् । त्यहाँ नेता त्यो हुन्छ जसले ती समस्याहरूको
समािान गछय । दे खा परे का अन्तरष्ट्रवरोिहरूलाई सही ष्ट्रकधसमले ष्ट्रवश्लेर्र् गनय सक्छ र
त्यसको समािान ददँदा पाटीलाई नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ । त्यसलाई त्यस रूपमा प्रयोग
गनुय पने हो तर आज राजनीधतक रूपमा

ष्ट्रवभाल्जत छ र कानूनी रूपमा के हुन्छ भन्न

सष्ट्रकदै न । ष्ट्रकनभने मैले धनवायिन आयोगले के गछय त्यो पधन िाहा छै न हाम्रो पाटीको
ष्ट्रवरोिमा ऋष्ट्रर् कट्टे लजीले मुद्दा हासनु भएको छ र त्यो मुद्दा सवोच्िमा छ ।
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धनवायिन आयोगले हराइददएपधछ नेपाल कम्युधनष्ट पाटी (नेकपा) मेरो पाटी हो र
यसलाई खारे ज गरी पाऊँ भनेर भनेको छ । यदद खारे ज भयो भने के हुन्छ होला ?
मेरो ष्ट्रविारमा के हुन्छ त्यो त िाहा छै न तर त्यसको धनर्यय ऋष्ट्रर् कट्टे लको पक्षमा गयो
भने नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा सम्भवत: एउटा एउटा पक्ष नेकपा एमाले हुने होला,
एउटा पक्ष नेकपा एकता माओवादी केन्र िन्ने होला र त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने
एउटा अवस्िा यहाँ छदैँ छ । दुवै पक्षमा मैले गसती कम्जोरीहरू दे ल्खरहे को छु तर पधन
एकताको धनल्म्त लामो समय प्रयत्नरत रहे को र त्यसमा मैले गौरव गरे को हुनाले िेरी
एकता गराउन सष्ट्रकन्छ ष्ट्रक भनेर पधन मैले आिूलाई लगाइरहे को छु । एक्लै एकताको
माहोल िनाउन सष्ट्रकन्न ष्ट्रक भनेर म सङ्गठनात्मक सं रिना धनमायर् गरे र पधन जाने पक्षमा
छु । मलाई लाग्छ यो पाटीको िीिमा एकता अपररहायय छ, िुझ्न सष्ट्रकयो भने तर
अवस्िा कस्तो छ भने २ वटा समूहका मु्य नेताहरू नै यसरी उत्रनु भएको छ ष्ट्रक
समाजवादी सभ्यता धनमायर् गने सं स्कृधत धनमायर् गने भनेर हामीले भन्छौँ, समाजवादी
सभ्यता धनमायर् गने भन्छौँ भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने गरी आफ्ना ष्ट्रविारहरू प्रकट गनुय
भएको छ । (समय सष्ट्रकएको हुँदा माइक काष्ट्रटएको)

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय रमेशजंग रायमाझी । समय १० धमनेट ।
यसपधछ ल्खमलाल भट्टराई ।

माननीय श्री रमेशजंग रायमाझी (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सं घीय सं सदको अधिवेशन िोलाउनु पने िेलामा हाम्रा दे शका प्रिानमन्त्री खड्गप्रसाद
ओली उिय (केपी शमाय ओली)ले सं घीय सं सदको अधिवेशन िोलाउनुको सट्टा प्रधतधनधि
सभा ष्ट्रवघटन गरे को छ । यो सं ष्ट्रविान यही सं ष्ट्रविान हो, नेपालको सं ष्ट्रविान । यही
सं ष्ट्रविानअन्तगयत धनवायिनमा धनवायल्ित भएर आएको प्रधतधनधि सभाको सदस्य उहाँ िाष्ट्रहँ यो
ु को प्रिानमन्त्रीको ल्जम्मेवारी धलन पुग्नुभयो र उहाँले जसरी यो मुलक
ु लाई जुन
मुलक
ष्ट्रहसािले सुखी नेपाली समृद्धी नेपालको सपना िाँड्नु भएको धियो र नेपाली जनतासँग
ु लाई समृष्ट्रद्धको ददशामा पुर्याउँछौँ
मत माग्नु भएको धियो । हामी ५ वर्यधभत्रमा यो मुलक
भनेर । ५ वर्यसम्म सरकार िलाउन नसक्ने नेपाल कम्युधनष्ट पाटीका अध्यक्ष केपी
शमाय ओलीलगायत नेपाल कम्युधनष्ट पाटीका सारा नेताहरू िाहे प्रिण्ड हुन ् िाहे झलनाि
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हुन ् िाहे मािव नेपाल हुन ् िाहे जोसुकै नेता हुन ् र यो पाटीले जसरी जनताले ददएको
मत प्राप्त गरे को धियो र समृष्ट्रद्ध नेपालको सपना दे खेको धियो त्यो िाटोमा गएन यो
सरकार, त्यो उद्देश्यमा यो सरकार गएन । केवल के मा गयो भनेर हामीले यो सदनमा
मलगायत िेरै माननीयहरूले यो सदनमा उठायौँ हामीले । भिािार भयो, कोधभडमा
भिािार गररयो । गोकर्य ररसोटको ष्ट्रवर्यमा ५० औ ीँ करोडभन्दा िढीको अधनयधमतता
भएको भनेर । मैले सदनमा कुरा उठाएको हुँ उठाउँदाखेरर न नेपाल कम्युधनष्ट पाटीका
नेता न माननीयहरू त्यसलाई समियन गनय लाग्नुभयो । त्यो गरे को भए साँच्िै सरकार
भ्रष्टािारको िाटोमा ष्ट्रहँधडरहे को छ । सरकार अधनयधमतताको िाटोमा ष्ट्रहँधडरहे को छ भनेर
त्यधतखेरको माननीयले नेपाल कम्युधनष्ट पाटीका माननीयले सोिेको भए आज सडकमा
पूवप्र
य िानमन्त्रीहरू िाटा-िाटामा िस्नुपने ददन आउँदैन्यो । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
त्यसकारर् जनताको सवाल आउँदाखेरर, दे शको कुरा र रािको कुरा आउँदाखेरर पाटी
हेररँदैन । पाटी हेन यु हुँदैन्यो । एउटा भ्रष्टािारी नेतालाई जोगाउन हुँदाखेरर आज यो
ु मा नेपाल कम्युधनष्ट पाटी नेकपा दुघट
मुलक
य नामा पुगेको छ ।
त्यसकारर् सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले अल्न्तममा िोधलसकेपधछ यो सं ष्ट्रविान
नेपालीमा ले ल्खएको छ । हाम्रो प्रिानमन्त्रीले यो सं ष्ट्रविान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने
यसको अनुवाद English मा पधन गररएको छ । त्यो google मा छ उहाँका
ससलाहकारहरूले एक पटक धनकाले र दे खाए हुन्छ । अल्न्तममा मैले िोधलसकेपधछ यो
सं ष्ट्रविान सम्माननीय अध्यक्षज्यू माियत ष्ट्रकनभने सं ष्ट्रविानको िारा ७६ मा रािपधतलाई
गररएको छ र ८५ भधनएको छ यो िारा । यो कुनै पधन मध्यावधि धनवायिनको लाधग
वैकल्सपक सरकार िन्न सक्दै न भने मात्र ती कुराहरूको मध्यावधिमा जान सक्ने अिवा
अन्यमा जान सक्ने भधनएको छ । त्यसकारर् यो सं ष्ट्रविान पढ्नको लाधग सम्माननीय
अध्यक्षज्यू माियत म िोधलसकेपधछ अल्न्तममा िुझाउने छु र प्रिानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने
पधन मेरो आग्रह गनय िाहन्छु , सम्माननीय अध्यक्षज्यू । र एउटा प्रिानमन्त्री हुनको
लाधग योग्यता िाष्ट्रहन्छ, प्रधतधनधि सभाको सदस्य हुनपु छय, पष्ट्रहलो योग्यता । दोस्रो िहुमत
सदस्यहरूको माननीय सदस्यहरूको समियन हुनपु छय । ते स्रो मानधसक सन्तुलन ठीक
भएको हुनपु छय । र उहाँ आिैँ स्वयम् अि अष्ट्रहले प्रिानमन्त्री भन्ने ष्ट्रक नभन्ने उहाँलाई
ु को िाष्ट्रहँ प्रधतधनधि सभाको सदस्य हुनह
ु न्न
उहाँ आिैँ स्वयम् यो मुलक
। िहुमत
ु
सदस्यहरूको समियन उहाँलाई दे ल्खँदैन भने यो खालको सं ष्ट्रविान धमिेर काम गने
प्रिानमन्त्रीलाई अको मानधसक सन्तुलन गुधमसकेको माधनस प्रिानमन्त्री हुन पाउँदैन भनेर
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ु को
हाम्रो सं ष्ट्रविानमा छ । त्यसकारर् असं वैिाधनक कायय गने माधनस यो मुलक
प्रिानमन्त्री हुन्छ ष्ट्रक हुँदैन ? मानधसक सन्तुलन गुधमसकेको भन्न धमसछ ष्ट्रक धमसदै न ?
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसकारर् पधन यो कदम असं वैिाधनक हो । यो अत्यन्तै
असं वैिाधनक, अलोकताल्न्त्रक र हामीले भनेजस्तै अधिनायकवादको िाटोमा ष्ट्रहँड्नको लाधग
यो सरकारले आफ्नो रे खा कोरररहे को छ । रािपधतलाई हरे क कागजमा सही गराउने ?
रािपधत नेपाल कम्युधनष्ट पाटीको अध्यक्ष हो, नेपाल कम्युधनष्ट पाटीको काययकताय हो ?
ु को उच्ि स्िानमा राखेको हो हामीले । सम्माधनत सं स्िालाई िदनाम
होइन, यो मुलक
ु को रािपधत
गराउने काम यो सरकारले गर्यो । आज रािपधतको एउटा मष्ट्रहला यो मुलक
भएको हामी सिैले गौरव गने ष्ट्रवर्य भएको धियो । मष्ट्रहलाले अवसर पाएन भन्दा यो
उच्ि स्िानमा लगेर रािपधतलाई ष्ट्रववादमा परे र मष्ट्रहलाहरू के साँच्िै असक्षम हुन काम
गनय ? भन्ने प्रश्न खडा गररददएको छ । होइन, मष्ट्रहलाहरूिाट हामी ल्शल्क्षत भएका हौँ,
हामी यहाँ पुगेका मष्ट्रहलाहरूको ल्शक्षाको कारर्ले हामी आज अनुशाधसत भएका हौँ ।
त्यसकारर्ले

म

अष्ट्रहले

पधन

यो

सम्माननीय

अध्यक्षज्यू सँग

नेपालका

सम्पूर्य

मष्ट्रहलाहरूलाई सम्मान गनय िाहन्छ । तर एउटा तानाशाहको भरमा ष्ट्रहँड्दाखेरर आज
रािपधत ष्ट्रववादमा पनुभ
य एको छ ।
त्यसकारर् सम्माननीय अध्यक्ष महोदय यो हामीले हाम्रो पाटीको धनर्यय पधन छ र
यसरी असं वैिाधनक कदम िाधलसकेपधछ धनवायिनको कुरा गररएछ । अगाधड के हुन््यो
भने धनवायिनमा जाने व्यल्ि त्यो काम िलाउ प्रिानमन्त्रीको रूपमा धलइन््यो । अष्ट्रहले
प्रिानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनगयठन गररराख्नु भएको छ । धनवायिन हारे का माधनसलाई
धनवायिनमा पराल्जत भएका माधनसलाई सयाएर मन्त्री िनाइराख्नु भएको छ । सं ष्ट्रविान
प्रिानमन्त्रीले मान्नु हुन्न भन्ने, अरु राजनीधतक दलले सं ष्ट्रविान माल्न्दनुपने ? प्रिानमन्त्री
ु को ? उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गने ? उहाँको
को हो यो ? ष्ट्रहटलर हो यो मुलक
भरमा छन् जनताहरू ? त्यसकारर् आज नेपाल कम्युधनष्ट पाटीमा मात्रै होइन म एउटा
ु मा । यो
केपी शमाय ओलीलाई मात्र भल्न्दनँ सारा कम्युधनष्ट पाटी दोर्ी छ आज यो मुलक
ु लाई यो ददशामा पुर्याउन । त्यसकारर् अष्ट्रहले प्रिानमन्त्रीले कष्ट्रहसयै प्रभाष्ट्रवत
मुलक
पानयलाई सवायच्ि अदालतले हामीलाई ददन्छ । हाम्रो सं वैिाधनक कदममा हुने काम
प्रभाष्ट्रवत पाने काम प्रिानमन्त्रीले िोसनु हुँदैन । प्रिानमन्त्रीका क्याधिनेटका मन्त्रीहरूले
िोसनु हुँदैन । सडकमा भएका माधनसले हरे क कुरा उठाउन सक्छ । राजनीधतक दलले
हरे क कुरा उठाउन सक्छ जनताको सरोकारको ष्ट्रवर्यमा । त्यसकारर् प्रिानमन्त्रीलाई
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म यो सदनमाियत भन्न िाहन्छु । तपाईं अदालतलाई प्रभाष्ट्रवत िनाउने काम नगनुस
य ् यधत
गनुय पधन हुँदैन । िारा ७६ र ८५ एक पटक िेरर पढ्नुस् । यो सदनले पढोस्
सम्माननीय अध्यक्षज्यूले पल्ढ्दनुस्

। िारा ७६ र ८५ मा के व्यवस्िा गररएको छ ?

त्यसै लाई हाम्रो परम्परा भधनददने । परम्परा हाम्रो परम्परा २३७ वर्यको परम्परा धियो
ु मा । राजतन्त्रले राजसिा िलाएको हामी त्यो परम्परालाई िेरर सयाएर राख्ने ?
मुलक
आज सडकमा राजाका कुराहरू उदठरहे का छन् राजाका कुराहरू उदठरहे का छन्
िारम्िार यसलाई प्रोत्साष्ट्रहत गने काम कसले गर्यो ? हाम्रो दे शको प्रिानमन्त्री केपी
ु को
शमाय ओलीले गनुभ
य यो आज । उहाँका कारर्ले राजनीधतक गर्तन्त्र भनेको यो मुलक
ु को लाधग उपयुि होइन भनेर प्रिार गनेलाई
अिापधसद्ध हो । गर्तन्त्र भनेको यो मुलक
आज यो ५ वर्यलाई जनताले हालेको मतको अपमान गने अधिकार हाम्रो प्रिानमन्त्रीमा
छ ? छै न सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । अि म भन्छु , सूय य ि ुनाव ल्िह्न धलएर
हँधसयाहतौडा ि ुनाव ल्िह्न धलएर ि ुनाव लड्दै गदाय र मत माग्दै गदाय ती वृद्धाहरूलाई
धतनीहरूको जीवनमा ५ हजार रुष्ट्रपयाँ वृद्ध भिा पुर्याउँछु भनेर भधनरहे को सरकार िनेको
सरकारले यो सदनमा पष्ट्रहलोपसट वृद्ध भिा िढाउने काम गरे नँ । हामीले र सिा
पक्षका केही माननीयहरूले पधन वृद्धहरूको भिा िढायोस् ष्ट्रकन िढाएन सरकारले
भन्दाखेरर अको पसट िजेटमा एक हजार रुष्ट्रपयाँ िढायो, ५ हजार पुर्याउँछु भनेको भिा
अष्ट्रहले सरकार ष्ट्रवघटन गरे पधछ ती वृद्धहरूमाधि अपमान भयो ष्ट्रक भएन ? सरकारले
अपमान गर्यो ष्ट्रक गरे न ष्ट्रहजो मत मागेका माधनसहरूसँग ? त्यसकारर् यो सरकार हरे क
ठाउँमा ि ुकेको छ । हरे क ठाउँमा भिािार गरे को छ । सरकारले भन्ने सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय गररि जनताले कोरोनाका कारर् उपिार गनय हल्स्पटल जाँदाखेरर
उपिारको िेलामा पैसा आिैँ धतनैपछय भन्ने । होला राज्यसँग पैसा छै न भनेर हामीले त्यो
कुरालाई मान्यौँ, सरकारसँग पैसा छै न होला धतनेपछय भन्ने होला तर एउटा गररिले
उपिार गनय जाँदाखेरर पैसा ल्झकेर धतनुप
य ने यो समय नपुधगकन सं सद ष्ट्रवघटन गरे र आज
२० अिय रुष्ट्रपयाँ राज्य ष्ट्रढकुटीिाट खिय गनय सरकारसँग पैसा हुने कहाँिाट आयो यो
पैसा ? कहाँिाट आयो आज यो पैसा सरकारसँग म सोध्न िाहन्छु । त्यसकारर् यो
सरकारले गररिको छातीमा आज टे केको छ । गररिलाई अपमाधनत गरे को छ । ष्ट्रहजो
गररिसँग िकाई-िकाई धलएको मतको आज त्यो गररिले जसरी मत हाले का धिए ँ ष्ट्रहजो
सूय य र हँधसयाहतौडामा आज धतनले कसपना गरररहे का छन् हामीले कधत ठू लो अपराि
गरे छौँ । आज आफ्नै हातलाई धसलौटोमा कुच्याउँदै छन् ती जनता । यो ल्स्िधत आयो
आज सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । त्यसकारर् सम्माननीय अध्यक्षज्यू माियत यो
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सरकारले अदालतलाई प्रभाष्ट्रवत िनाउने काम नगरोस् भन्न पधन म िाहन्छु

र यो जस्तो

सं सदले ि ुच्िे नक्सा हामीले पास गर्यौँ । भूधम हाम्रो भूधमलाई पास गर्यौँ । यो

हामीले

भूधम हाम्रो हो भन्यौँ तर हामीले भूधम मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता होइन । एक जना
सांसदिाहेक सिैले हामीले सं घीय सं सदको सिै सांसदले एक मतले पास गरे को भूधम
कहाँ छ आज ? सरकारले कुटनीधतक पहल गर्यो त्यसमा प्रािधमकता ददयो ? सरकारले
कही ीँ ददएन त्यसकारर् सम्माननीय अध्यक्ष महोदय यो खालको नारा झुटा नाराले
जनतालाई भ्रम पाने काम नगरौँ भन्दै आफ्नो ष्ट्रविार यही ीँ िन्द गछु य । िन्यवाद । जय
नेपाल ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय ल्खमलाल भट्टराई । सयम १२ धमनेट । यसपधछ
माननीय मृगेन्र कुमार धसं ह यादव ।

माननीय श्री ल्खमलाल भट्टराई (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय, सवयप्रिम त म हाम्रो पाटीका आदरर्ीय उपाध्यक्ष, पाटीका नेता कमरे ड
वामदे व गौतमलाई उहाँको जीवनकालमा उहाँ पष्ट्रहलो पटक राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गनुय
भएको छ । म उहाँलाई स्वागत गनय िाहन्छु । हाददयक ििाई ददन िाहन्छु र उहाँको
काययकालको सिलताको शुभकामना व्यि गनय िाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय, समकालीन नेपाली राजनीधतको प्रस्िान धिन्दु २०६२/०६३ को
जनिाल्न्त

हो

लोकताल्न्त्रक

र

त्यसले

गर्तन्त्र,

उत्पादन

सं घीयता,

गरे का

उपलल्ब्िहरू

हुन ्

समावेशी,

समानुपाधतक

राजनीधतक

।

यसको

तात्पयय

पद्दधत,

िमय

धनरपेक्षता र सावयभौमसिा जनताको हातमा हुने व्यवस्िा नै जनिाल्न्तिाट हामीले हाधसल
गरे का उपलल्ब्िहरू हुन ् । ष्ट्रयनको सं स्िागत ष्ट्रवकास गदै अगाधड िढ्नु आजको
राजनीधतक व्यवस्िा र नेतत्ृ वको दाष्ट्रयत्व हो ।
ु को राजनीधतक पररपाटीको नेतत्ृ व नेपाल
अध्यक्ष महोदय, यधतिेलाको मुलक
कम्युधनष्ट पाटी नेकपाले गरररहे को छ र व्यल्िगत रूपमा दे शको प्रिानमन्त्रीको
है धसयतमा केपी शमाय ओलीले नेतत्त्ृ व गरररहनु भएको छ । यस अवधिको पधछसलो
समयमा प्रिानमन्त्रीिाट गररएको प्रधतधनधि सभाको ष्ट्रवघटन र ि ुनावको धतधिधमधतको
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घोर्र्ालाई धलएर समाजमा ष्ट्रवधभन्न ढङ्गले िहस र ष्ट्रवश्लेर्र् गने गररएको छ । िहस हुन ु
ु को समग्र राजनीधत र राजनीधतका
स्वभाष्ट्रवक हो, ष्ट्रवश्लेर्र् गररनु स्वभाष्ट्रवक हो । मुलक
अङ्गप्रत्यङ्गहरू यसिाट तरष्ट्रङ्गत भएका छन् । यो पधन सत्य हो । तर कधतपय पाटी,
व्यल्ि

र

समुहहरूले

प्रिानमन्त्रीको

यस

कदमलाई

धनरङ्खकुश,

अधिनायकवाद,

तानाशाहीतियको यात्राको रूपमा अ्यायउने र जनतालाई भ्रधमत गने कोल्शस गरे को
दे ल्खन्छ । यो आग्रहपूर् य दृष्ट्रष्टकोर् हो । कुनै पधन तानाशाह र धनरङ्खकुश शासक
ि ुनावको धतधिधमधत तोकेर जनताको माझमा जाँदैन ।
अध्यक्ष महोदय, आज नेपालको राजनीधतक इधतहासमा दलीय प्रवृल्िको पुनरावृल्ि
भएको छ । एउटा शल्िशाली सरकारका ष्ट्रवरुद्ध िञ्चरो िलाउने काम आफ्नै
पाटीधभत्रिाट भयो । आज केपी ओलीले व्यहोनुय परे को पीडा इधतहासमा वीपी
कोइरालाले पधन व्यहोनुय परे को धियो । यद्यष्ट्रप इधतहासमा धनरङ्खकुशताले लोकतन्त्रको
गला जसरी रे टेको धियो, त्यो अवस्िा आज छै न । जनप्रधतधनधिमूलक सं स्िाहरूमध्ये
प्रधतधनधि सभा मात्रै ष्ट्रवघटन भएको हो । राष्ट्रिय सभा र प्रदे श सभा र स्िानीय तहहरू
ष्ट्रियाशील अवस्िामा छन् । सत्यनाश भयो भन्ने ढङ्गले जसरी प्रिार गररएको छ, ल्स्िधत
त्यस्तो

होइन

।

जनप्रधतधनिमुलक

सं स्िाहरू

िालू

अवस्िामा

ष्ट्रवद्यमान

छन् ।

जनप्रधतधनधिष्ट्रवहीन शू न्य अवस्िा भएको होइन । अध्यक्ष महोदय, प्रधतधनि सभा ष्ट्रकन
ष्ट्रवघटन भयोहोला भन्ने प्रश्न जन-जनमा छ । यद्यष्ट्रप यो रहर र लहनले गररएको
होइन । प्रिानमन्त्रीले भन्नु भएको छ, आिूले भारी मन धलएर गरे को काम हो, यो ।
खुशीले गरे को काम होइन । पररल्स्िधतको िाध्यात्मक कदम हो । पाटीधभत्रैिाट
सरकारलाई काम गनय ददइएन । नेतत्त्ृ व पङ्कधतिाटै आफ्नै सरकारको ष्ट्रवरुद्ध सदन र
सडकमा ष्ट्रवरोि गरे र आनन्द धलने प्रवृल्ि दे ल्खयो । सरकारलाई कसरी िधलयो िनाउने
होइन, कसरी कमजोर िनाउन सष्ट्रकन्छ भनेर योजनािद्ध रूपमा प्रस्तुत हुन िाधलयो ।
ददनरात ष्ट्रकिष्ट्रकि र अवरोििाहे क केही गररएन । जसको पररर्ाम सरकारले काम गनै
नसक्ने पररल्स्िधत िन्दै गयो । अकोधतर प्रधतधनधि सभालाई आफ्नै सरकार ढासने
सं यन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गनय दाउपेजको अखडा िनाउन िाधलयो । नीधत र ष्ट्रवधि
धनमायर्को रिनात्मक िलो होइन, सरकार धगराउने र िनाउने पदीय भागिण्डाको िोहोरी
राजनीधतको दुस्ििमा सं सदलाई पधन िसाउने अवस्िा िन्न िासयो । आफ्नै सरकार
ढासन अष्ट्रवश्वासको प्रस्ताव र सरकारष्ट्रवरुद्ध ष्ट्रवधभन्न ढङ्गले हस्ताक्षर सङ्कलन भइरह्यो ।
यसरी सं सदलाई पधन सािारर् ढङ्गले िसन नसक्ने पररल्स्िधत उत्पन्न गररयो । सरकार र
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सं सद दुवै िसन नसक्ने पररल्स्िधत उत्पन्न भयो । यस अवस्िामा राजनीधत अल्स्िरतातिय
जाने र जनतामा धनराशा र असन्तुष्ट्रष्ट िढ्दै जाँदा प्रत्येक िाल्न्तकारी शल्िलाई मलजल
पुग्ने धनल्ितै धियो । त्यसो हुन नददन र िधमधलन खोजेको राजनीधतलाई सङ्खलो िनाउन
जनतामा जानु अधनवायय आवश्यकता िन्न गयो । यसै को पररर्ाम प्रधतधनधि सभाको
ष्ट्रवघटन र धनवायिनको धमधत घोर्र्ा हुनपुग्यो ।
अध्यक्ष महोदय, सं सदको ष्ट्रवघटन र ि ुनावको घोर्र्ा सम्िन्िमा सं ष्ट्रविानमा
व्यवस्िा नै छै न भन्ने कुरा गलत हो । सं ष्ट्रविानको िारा ७६ र ८५ मा यस सम्िन्िमा
व्यवस्िा छ । त्योभन्दा िढी सं सदमा िहुमत प्राप्त सरकारका प्रिानमन्त्रीले जि आफ्नो
सरकारले काम गनय नसक्ने ठान्दछ र सं सदमा अको िैकल्सपक शल्ि पधन दे ्दै न, त्यस
अवस्िामा सं सद ष्ट्रवघटन गरे र ताजा जनादे शका लाधग जनतामा जाने ष्ट्रवशेर् अधिकार कुनै
पधन लोकताल्न्त्रक व्यवस्िाधभत्र प्रिानमन्त्रीमा सुरल्क्षत रहन्छ । यो नै लोकतन्त्रको मूसय
हो र मान्यता पधन हो । काम गनय पधन नसक्ने, कुसीमा टाँधसरहने, सुष्ट्रविा भोग गरररहने
र सिा कब्जाको मानधसकता राख्ने प्रवृल्िले लोकतन्त्र िधलयो हुन सक्दै न । न त
पररवतयनका उपलल्ब्िहरू नै सुरल्क्षत हुन सक्दछन् । त्यसैले ताजा जनादे शका लाधग
ि ुनावमा जानु नै आजको राजनीधतको सही धनकास हुन सक्दछ । अरु कुनै पधन
ु को राजनीधतलाई अल्स्िरतातिय र द्वन्द्वतिय नै लै जाने छ । त्यसैले
ष्ट्रवकसपले मुलक
आजको राजनीधतको सही समािान धनवायिनले मात्रै ददन सक्दछ । त्यसै ले हामी सिै
ि ुनावतिय नै केल्न्रत िनौँ । मेरो आग्रह छ ।
अध्यक्ष महोदय, खासगरी नेपाल कम्युधनष्ट पाटी नेकपा नेतत्ृ वको सरकार िनेपधछ
काम भएन, ष्ट्रवकास भएन, अझै अगाधड िढे न, केही पधन भएन, शू न्य भयो भन्ने ढङ्गले
दुस्प्रिार गने आज कोल्शस भइरहे को छ । यसले जनतामा केही मात्रामा धनराशा पधन
िैलाइरहेको छ । त्य यस्तै हो त ? त्य यस्तो होइन, त्य िेग्लै छ । यस
अवधिमा िुप्रै कामहरू भएका छन् । दे श ष्ट्रवकास र समृष्ट्रद्धतिय नै अगाधड िष्ट्रढरहे को
छ । सङ्कट र खतरायुि तुइन जीवनिाट हाम्रो मानव समाज आज मुि भएको छ ।
तुइनयुगको समाधप्त नेपाली समाजको महत्त्वपूर् य उपलल्ब्ि हो । यो यही सरकारको दे न
हो । १८ घण्टा लोडसेधडङ्ग व्यहोरे को नेपाली समाज आज लोडसेधडङ्गमुि भएको छ र
दे श ष्ट्रवद्युत िेच्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । यो उजायमा भएको िाल्न्त हो । यही
सरकारको पररर्ाम हो, यो । अध्यक्ष महोदय, सं घीयताको सं स्िागत ष्ट्रवकासको धनल्म्त
कानूनी प्रिन्ि, सं रिनागत व्यवस्िा, िजेट ष्ट्रवधनयोजन, कमयिारी व्यवस्िापन, सुरक्षा
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अङ्गहरूको व्यवस्िापन गररएको छ । प्रिानमन्त्री केपी ओलीलाई सं घीयता ष्ट्रवरोिी करार
गनय खोल्जयो । तर त्यहरूले उहाँको अगुवाइमा भएका कामहरूले सं घीयतालाई मजिुत
िनाइरहेका छन् ।
ु ो तात्पयय समाजको
अध्यक्ष महोदय, नेपाली समाजमा यधतिेला समाजवादी हुनक
शोष्ट्रर्त, पीधडत, गररि, धनमुखा वगयको ष्ट्रहतमा काम गनुय हो । उनीहरूको जीवनमा
िदलाव सयाउनु हो र राष्ट्रिय अियतन्त्रको ष्ट्रवकासमा लाग्नु हो । हो, यसकै धनल्म्त
सरकारले यस अवधिमा सामाल्जक सुरक्षा भिाको व्यवस्िा गरे को छ । िुसको छानो
धिस्िापन काययिम अगाधड िढाएको छ । जनता आवास काययिमअन्तगयत धिपन्न दधलत
समुदायअन्तगयतका घर धनमायर्को कामलाई अगाधड िढाइरहे को छ । सुकुम्िासी
भूधमहीनहरूलाई जधमनको माधलक िनाउने कामलाई सुरुवात गररएको छ । गररि
धसमान्त वगयको ष्ट्रवशेर् सुष्ट्रविाको धनल्म्त गररि पररियपत्र ष्ट्रवतरर् गने कामलाई यसको
तयारी गने काम अष्ट्रहले सरकारले गरररहे को छ । सरकारी ष्ट्रवद्यालय र अस्पतालहरूको
स्तरीकरर्को धनल्म्त कायय अगाधड िढाइएको छ । प्रत्येक पाधलकामा एक अस्पतालको
अविारर्ाअनुसार

एकै

पटक

३७९

पाधलकाहरूमा

अस्पातल

धनमायर्को

कामको

ल्शलान्यास गररएको छ । सडक मानवमुि अवस्िा धनमायर् गररएको छ । राज्यद्वारा
सामाल्जक न्याय स्िाष्ट्रपत गने कुरामा सरकारको यिेष्ट ध्यान गएको छ । समाजका
तसलो वगयका धनल्म्त गररएका यी कामहरूले धनल्ितै रूपमा समाजवादतियको हाम्रो
यात्रालाई इष्ट्रङ्गत गदयछन् ।
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय अियतन्त्रको ष्ट्रवकासको धनल्म्त कृष्ट्रर्को पूवायिार ष्ट्रवकास,
धसँिाइको प्रिन्ि, कृष्ट्रर् सडक र मलखादको व्यवस्िा र कारखाना स्िापनाको पहल िीउ
ष्ट्रवजनको व्यवस्िा, कृष्ट्रर् िजार र शीत भण्डार धनमायर्मा सरकार सष्ट्रियतापूवक
य लागेको
ु न अन्तरायष्ट्रिय
छ । पययटनको पूवायिार ष्ट्रवकासमा तरदक्क नै भएको छ । धत्रभव
ष्ट्रवमानस्िलको

स्तरउन्नधत

भएको

छ

।

भै रहवा

अन्तरायष्ट्रिय

ष्ट्रवमानस्िल,

पोखरा

अन्तरायष्ट्रिय ष्ट्रवमानस्िल धनमायर्को अल्न्तम िरर्मा पुगेको छ । धनजगढ अन्तरायष्ट्रिय
ष्ट्रवमानस्िलको धनमायर् प्रष्ट्रिया अगाधड िढे को छ । पययटकीय स्िलहरूको सं रक्षर् र
ष्ट्रवकासमा सरकार सष्ट्रियतापूवक
य लागेको सिैको सामु जगजाहे र छ ।
अध्यक्ष महोदय, अरू पूवायिार धनमायर्मा तीव्रिर ष्ट्रवकास भइरहे को छ । तराईको
ष्ट्रवकासको मेरुदण्ड माधनने हुलाकी सडक धनमायर् भइरहे को छ । पूव-य पल्श्िम राजमागय
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६ लेन सडकको रूपमा िराष्ट्रकलो िनाउने कामको सुरुवात भएको छ । काठमाडौँतराई जोड्ने िास्ट ट्र्याकको धनमायर् कायय अगाधड िष्ट्रढरहे को छ । मध्यपहाधड
लोकमागयको धनमायर् कायय अगाधड िढाइएको छ । उतर-दल्क्षर् राजमागय, कोशी कररडोर,
काधलगण्डकी कररडोर, कर्ायली कररडोर र अरू पधन उतर-दल्क्षर् नाकासँग जोधडएका
सडकहरू धनमायर् भइरहे का छन् । मेलम्िी खानेपानी पररयोजना सम्पन्न हुने िरर्मा
छ । धभत्री मिेशलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमागय धनमायर् भइरहे को छ । िरहराको
धनमायर् कायय अल्न्तम िरर्मा छ । सहरहरूको सुन्दरीकरर् र भौधतक धनमायर् तीव्र
रूपमा अगाधड िष्ट्रढरहेको छ । गाउहरू पधन पूवायिारको ष्ट्रहसािले सम्पन्न हुँदै छन् ।
सुरुङ्ग युगमा दे श अगाधड िढे को छ । रे लमागयको काम अगाधड िष्ट्रढरहे को छ ।
अध्यक्ष महोदय, माधि उसले ख गररएका ष्ट्रवकास काययहरूले धनल्ित रूपमा राष्ट्रिय
अियतन्त्रको ष्ट्रवकास गने छन् र समाजवादको धनल्म्त आिार पैदा गनेछन् । यस अियमा
सरकारका कदमहरू सही छन् । यद्यष्ट्रप कसै को रहर र मनोगत आग्रह र हतारोले
दशमा समाजवाद आइहासने होइन । कुराले हुने भए पूवम
य न्त्री घनश्याम भ ुसालज्यूले
मलखाद धलन सष्ट्रकनँ भनेर मािी माग्दै ष्ट्रहड्नु पने अवश्य धिएन । सं रिनागत, कानूनी
र योजनािद्ध ष्ट्रवकासले नै हामी समाजवादतिय अगाधड िढ्ने छौँ । मानवीय ष्ट्रवकास
सूिकाङ्कलगायत अन्य आधियक सूिकाङ्कहरूमा पधन आज दे श अगाधड िष्ट्रढरहे को छ ।
हामी सिैको शीर उिो भएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वािीनताको प्रश्नमा नेपाल
सरकार र प्रिानमन्त्री केपी शमाय ओलीको अडान र धनर्ययले यो दे शको शीर उिो भएको
छ । नेपालीहरूको छाती गवयले िुले को छ । खासगरी िीनतियका नाकाहरू खोसनु र
पारवहन सम्झौता गनुल
य े नेपालले कष्ट्रहसयै पधन कसै को नाकािन्दीको ष्ट्रपडा व्यहोनुय नपने
कुराको आिार धसजयना भएको छ । केपी ओलीको यो गुन युग-युगसम्म नेपालीहरूले
सल्म्झरहने छन् । धलल्म्पयािुरा, धलपुलेक र कालापानीमा अधतिधमत भूधम ष्ट्रिताय गने
सवालमा सरकार र प्रिानमन्त्री केपी ओलीको अडान, धनर्यय, जधमन ष्ट्रिताय गरे रै छोड्ने
अठोट र पहल कदमीले धसङ्गो दे शलाई उत्साष्ट्रहत िनाएको छ ।
अध्यक्ष महोदय, जनिाल्न्तिाट प्राधप्त उपलल्ब्िहरूको रक्षा र सं स्िागत ष्ट्रवकास,
लोकताल्न्त्रक

गर्तन्त्रको

सिलीकरर्,

सं घीयताको

कानूनी

र

सं रिनागत

ष्ट्रवकास

ु को राजनीधतलाई ष्ट्रवकास र समृष्ट्रद्धमा केल्न्रत गरे र
समाजवादतिय हाम्रो यात्रा र मुलक
अगाधड िढ्ने कुरामा सरकारका कदमहरू सही छन्, सामष्ट्रहक छन् । ......(समय
सष्ट्रकएको हुँदा माइक काष्ट्रटएको ।)
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सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय मृगेन्र कुमार धसं ह यादव । समय ९ धमनेट ।
यसपधछ माननीय गंगा कुमारी वेलवासे ।

माननीय श्री मृगन्े र कुमार धसं ह यादव (जनता समाजवादी पाटी, नेपाल):सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन एकदम असं वैिाधनक, अलोकताल्न्त्रक,
प्रधतगमनकारी, स्वेच्छािारी, धनरङ्खकुश, कायरतापूर् य र असमाष्ट्रयक कदम हो भने यसको
ु लाई
घोर भत्सयना म र मेरो दलले गदयछ । आफ्नो पाटीको अन्तरकलहले धसङ्गै मुलक
ु लाई आफ्नो पाटी धमलाउनु पदै न्यो ? नेता
िाष्ट्रहँ झयाङ्खझयाङ्खमा पाददयने ? धसङ्गै मुलक
हो सं सदीय दलको नेता ६४ percent रे यधत जनताले दुई धतहाइ, झण्डै दुई धतहाइ मत
ु लाई िाष्ट्रहँ कधत खिय हुन्छ
ददएको आिू सरकार िलाउन नसक्ने र धसङ्गै मुलक
ु र अियतन्त्रको
ि ुनावमा ? यस्तो िेलामा covid को िेलामा covid ले ध्वस्त यो मुलक
अवस्िा यत्रो नाजुकको िेलामा िेरर एउटा आधियक भार िुपाददयने नेपाली जनतामाधि ?
यो कदमलाई के भन्ने ? आफ्नो पाटीको झगडा धमलाउनु प्यो । के- के धियो कहाँ
दस्तखत भइरहे को धियो, कहाँ र्डयन्त्र भइरहे को धियो पाटीको नेता हो भने सं सदीय
दलमा िेरर धनल्ित गनुप
य ्यो । यो त सं सद प्रधतधनधि सभामा आएर िेरर ष्ट्रवश्वास मत
धलनुपर््यो । त्यधत ति हुन््यो एउटा िहादुर जस्तो काम । यो नत्र अष्ट्रहले िाष्ट्रहँ
आफ्नो घरको झगडामा श्रीमतीसँग झगडा भयो, िुिासँग झगडा भयो भनेर घरमा आगो
लगाइददने ? यो घरमा आगो लगाउने जस्तो काम भयो । त्यसै ले यो काम घेरािन्दीले
वा घेरािन्दीमा पार्यो । कसले पार्यो घेरािन्दीमा ? यो जुन ि ुच्िोको लाधग प्रस्ताव
राख्नुभयो । त्यो प्रस्तावमा धसङ्गै को, सिापक्ष को, प्रधतपक्ष को सवयसम्मधतले िाष्ट्रहँ
तपाईंले प्रधतधनधि सभा र राष्ट्रिय सभाले साि ददयो । कहाँ घेरािन्दी गरे को धियो
प्रधतधनधि सभाले ? कुन ष्ट्रवर्यमा घेरािन्दी गर्यो ?
त्यसै ले अध्यक्ष महोदय यो िाष्ट्रहँ एकदम अलोकताल्न्त्रक कदम हो म त
सरकारलाई भन्छु अष्ट्रहले पधन ष्ट्रिताय हुने खालको छ भने ष्ट्रिताय धलयोस् । सम्माननीयहरू
हाम्रा रािपधत सम्माधनत पद भइधसन्छ । अि त्यस्तो सम्माधनत पदमा िसेपधछ हाम्रो
अधभभावक सम्पूर् य नेपालीको अधभभावक, यो सं ष्ट्रविानको सं रक्षक तर उहाँले एउटा
गुटको गुटिन्दीमा परे र यस्तो काम गराइयो सम्माननीय प्रिानमन्त्रीिाट सम्माननीय
रािपधतजीले । यो िाष्ट्रहँ त्यसै ले म त आग्रह गनय िाहन्छु अष्ट्रहले पधन सल्च्िने ठाउँ छ
भने सच्याइयोस् । यो मुद्दा िाष्ट्रहँ सं वैिाधनक इजलासमा गएको छ अि सं वैिाधनक
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धनल्ित रूपमा नेपालको सं ष्ट्रविानले स्वतन्त्र र धनष्पक्ष न्यायलयको पररकसपना गरे को
छ । अि हेरौँ धनल्ित रूपमा त्यहाँिाट िाष्ट्रहँ न्याय पाइन्छ नेपाली जनताले । तर यो
कदमको सम्माननीय प्रिानमन्त्रीजीको यो कदमको अिवा सम्माननीय प्रिानमन्त्रीभन्दा
पधन सम्माननीय भनौँ ष्ट्रक नभनौँ काम िाष्ट्रहँ अकै-अकै ष्ट्रकधसमको गने सम्मान पाउने
खालको काम नगने । सम्माननीय प्रिानमन्त्री भनौँ ष्ट्रक असम्माननीय प्रिानमन्त्री भनौँ
िडा द्वष्ट्रविामा छु ।
अको कुरा यो दे शमा कृष्ट्रर्प्रिान दे श भन्छौँ हामी हौँ पधन । तर आफ्नै
मेहनतले उब्जाएको उखुको पैसा धलनको लाधग िाष्ट्रहँ यहाँ जाडोमा कठ्याल्ङ्खग्रएर िाष्ट्रहँ
ु ु ल ु हे ररराख्ने, खाधल वक्त्वय जारी
आन्दोलन गनुप
य ने, आफ्नो ज्यान ददनुपने सरकार टु लट
गने । िोलाएर त्यसमा ध्यान ददनुपने त्यस्तो ष्ट्रकधसमको ध्यान नददने उनीहरूको पैसा
नददलाउने । यो कदमको पधन, यो ष्ट्रवर्यमा पधन म सरकारसँग आग्रह गनय िाहन्छु ष्ट्रक
उखु ष्ट्रकसानको पैसा तुरुन्त ददलाइयोस् । अको कुरा अमेररकाको सं सदमा जुन घटना
ु लाई
भएको छ धनल्ित रूपमा लोकतन्त्र मान्ने व्यल्ि, लोकतन्त्रमा ष्ट्रवश्वास गने मुलक
ल्िन्ताको ष्ट्रवर्य भएको छ त्यसको पधन घोर भत्सयना गदै म धिदा हुन िाहन्छु ।
िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय गंगा कुमारी वेलवासे । समय ८ धमनेट ।
यसपधछ माननीय प्रकाश पन्ि ।

माननीय श्री गंगा कुमारी वेलवासे (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय
अध्यक्षज्यू , आज हामी यस गररमामय सं सदमा छौँ । आज हामी यस गररमामय सं सदको
सिै सदस्यहरूको उपल्स्िधत हुने ठाउँमा छौँ । हामी धनवायल्ित भएर यस सदनमा आएको
कररि १ वर्य भयो । िसल एक जना माननीय रािपधतिाट मनोनीत भएर आउनु भएको
छ र हामी यस सदनलाई पूर्त
य ा ददन पुगेका छौँ । त्यसको लाधग नयाँ आउने हाम्रो
पाटीका उपाध्यक्ष कमरे डलाई स्वागत गनय िाहन्छु र उहाँको काययकाल पूर् य सिलताको
कामना गदयछु । सम्माननीय अध्यक्षज्यू हामी कररि एक वर्य अगाधड धनवायल्ित भएर यस
सदनमा आएर सपि खाइसकेपधछ हामीलाई दुई ददने प्रल्शक्षर्को व्यवस्िा गररएको
धियो । त्यो दुई ददने प्रल्शक्षर्को व्यवस्िा गदायखेरर हामीलाई एउटा मु्य ष्ट्रवर्यमा
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सं ष्ट्रविान सभाका अध्यक्ष सम्माननीय सुवासिन्र नेम्वाङ्गले हामीलाई प्रल्शक्षर् ददनुभएको
धियो । म त्यो समय सल्म्झराखेको छु । उहाँले नेपालको सं ष्ट्रविान धनमायर्को िखतमा
कस्तो-कस्तो छलिलहरू भए, के-के ष्ट्रवर्यमा छलिलहरू भए, पष्ट्रहलो सं ष्ट्रविान सभाले
सं ष्ट्रविान

ददन

नसकेका अवस्िाहरू

र सं ष्ट्रविानमा हामीले

आज व्यवस्िा

गरे का

अवस्िाहरूको िारे मा हामीलाई detail मा प्रल्शक्षर् ददनुभएको धियो र त्यो प्रल्शक्षर्ले
हामीलाई सं ष्ट्रविान अध्ययन गनय, सं ष्ट्रविानलाई िुझ्न र हाम्रो ल्जम्मेवारीलाई वहन गनय
हामीले त्यहाँिाट धसकेका धियौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी नेपालका सावयभौम नागररक हौँ भनेर हामीले
यही ीँ सं ष्ट्रविान लेल्खसकेपधछ हामीले हामीलाई सावयभौम नेपाली ठानेका हौँ । ७० वर्यको
सं ष्ट्रविान सभािाट नेपाली जनतालाई सं ष्ट्रविान ददनुपछय भनेर गरे को आन्दोलनले पूर्त
य ा
पाएको धियो । हामी यधत खुसी भएका धियौँ, दे शैभरर ददपावली मनाएका धियौँ । आज
यही ीँ सं ष्ट्रविानमाधि कु भएको छ । यही ीँ सं ष्ट्रविानको अपहरर् भएको छ । यही ीँ
सं ष्ट्रविानलाई च्याधतएको छ । नेपाली जनताको रगत पधसनामाधि खेलवाड गररएको छ
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । यो सं ष्ट्रविान साना दु:खले आएको होइन । हामीले दुई् । सं ष्ट्रविान सभाको धनवायिन हामीले एक
दुई पटक सं ष्ट्रविान सभाको धनवायिन गरयौँ
सय, डे ढ सय, दुई सय जनाको होइन ६ सय १ जनालाई सहभागी गराउने भनेर सिै
क्षेत्र, वगय, धलङ्गलाई सहभागी गराएर ले खेको सं ष्ट्रविान हो । आज यो दे शमा हामीसँग
६० वर्यको अनुभव धियो। सं ष्ट्रविान एउटा छ

त्यहाँ प्रिानमन्त्रीले िाष्ट्रहँ सदन ष्ट्रवघटन

गने ष्ट्रवर्य राल्खएको धियो । त्यसलाई हे रेर पटक-पटक मध्यावधिमा जाने व्यवस्िा त्यो
नेपालको लाधग एउटा दुभायग्य भयो भन्ने ष्ट्रहसािले यसलाई अि त्यो ढङ्गले सदन अवरुद्ध
गनय नधमसने ष्ट्रकधसमले त्यहाँ व्यवस्िा हुनपु छय भनेर सिैभन्दा लामो छलिल भएको भनेर
सं ष्ट्रविान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले

हामीलाई जानकारी ददनुभएको हो ।

सं ष्ट्रविानमा त्यो कुरा उसले ख छ र त्यहाँ व्यवस्िाहरू छन् र अन्त्यमा गइसकेपधछ मैले
यो दे शलाई नेतत्ृ व गनय सक्छु म प्रिानमन्त्री हुन सक्छु भनेर कुनै माननीयले आिूलाई
प्रस्ताव राख्न पधन सक्नेसम्मको व्यवस्िा नेपालको सं ष्ट्रविानले गरे को छ । र त्यहाँिाट
उहाँले आिूलाई सो गरे र िहुमत प्राप्त गनय नसकेमा प्रिानमन्त्रीले धसिाररस गरे र
रािपधतले सदन ष्ट्रवघटन गनय सक्ने व्यवस्िालाई आज ६४ प्रधतशतको म प्रिानमन्त्री हो,
मैले भनेपधछ हुन्छ भनेर जुन प्रिानमन्त्रीले भधनराख्नु भएको छ र गररराख्नु भएको छ यो
कुरा सं वैिाधनक छै न असं वैिाधनक छ र त्यहाँ ष्ट्रवघटन हुन सक्छ भन्ने दुई वटा अक्षर
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प्रिानमन्त्रीले पढ्नु भएको छ । के व्यवस्िा छ त्यो पढ्नु पदै न ? अल्घ माननीयज्यू ले
भधनसक्नु भयो म ष्ट्रविान सं ष्ट्रविान पढ्न ददन्छु भनेर भधनसक्नु भएको छ । उहाँले
ष्ट्रवघटन भन्ने शब्दलाई हे रेर सदन ष्ट्रवघटन गनुभ
य एको छ । यो जनतामाधिको अन्याय हो
र हाम्रो पाटीिाट हाम्रो पाटीले ६४ प्रधतशत जुन मत प्राप्त गरे को धियो र नेपाली
जनतासँग हामीले दे शलाई समृद्ध िनाउँछौँ, सुखी िनाउँछौँ । समृद्ध िनाउँछौँ र अि
हामी ष्ट्रवकासको िाटोमा जाने हो भनेर मत मागेका धियौँ । मत ददने नेपाली जनतासँग
म पाटीको तियिाट मािी माग्न िाहन्छु । हामीले तपाईंहरूसँग जे अनुरोि गर्यौँ ती
्
ष्ट्रहसािले हामीले सं ष्ट्रविानअनुरूप काम गनय सकेनौँ । कधत गसतीहरू कमजोरीहरू गरयौँ
हामीले िुझ्नपछय ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीयज्यू हरू यो सदनले , यो राष्ट्रिय सभालले पूर्त
य ा
पाउन ष्ट्रकन एक वर्य लाग्यो ? हाम्रो पाटीले िेरै पष्ट्रहले नै कमरे ड वामदे व गौतमलाई
प्रस्ताव गररसकेको धियो त्यहाँ सङ्ख्याको खेल नापजोख गदायगदै कष्ट्रहले लाने वामदे व
गौतमलाई सदनमा भनेर यहाँसम्म आउनु पर्यो । यो काम कसले गररराखेको छ ?
नेपालको प्रिानमन्त्रीले गररराख्नु भएको छ । नेपालमा ष्ट्रकन ष्ट्रवकास हुँदैन, ष्ट्रकन
अवरुद्धहरू भइराखेका छन् हामीले हे नप
यु छय । मैले नै हो यो सदनमा ष्ट्रविेयक सयाएर यो
िाष्ट्रहँ कोधभड-१९ को ष्ट्रवर्यमा व्यापक ढङ्गले एउटा कानून िनाएर जाँऊ । नेपाली
जनतालाई त्यसले सम्िोिन गर्यौँ, गरे नौँ कसलाई राहत ददनुपछय कुन कोर् र क्षेत्रिाट
िाष्ट्रहँ

नेपाली

जनताको

जाँि

गररनुपछय

?

क्वारे न्टाइन

कस्तो

िनाइनुपछय

?

आइसोले सनहरू कहाँ िनाउनुपछय कसरी िाष्ट्रहँ स्वास््यलाई ध्यान ददनुपछय भनेर हामी
सिैले भन्यौँ यहाँका एकमत छ प्रधतपक्षले यसमा अवरोि गरे को छै न । तर सम्माननीय
प्रिानमन्त्रीले आिूलाई हे ने आिूलाई नाप्ने हामीले काम गरे का छौँ भन्ने व्या्या गने र
नेपाली जनताहरू िेण्ट हुन िाले पधछ अि िाष्ट्रहँ अस्वस्ि भए ँ भनेर भधनसकेपधछ अस्पताल
जानुहोला त्योभन्दा अगाधड नजानुहोला भनेर घरमा िस्न अनुरोि गने । यही ीँ सदन हो
िेसार पानीले कोरोना सन्िो हुन्छ भन्ने आज सरकारले इन्जेक्सन धलनको लाधग, और्धि
धलनको लाधग हामीसँग अध्यादे श सयाएको छ । हामी त्यसलाई पास गछौँ, मान्छौँ ।
अध्यादे श सयाउनुपछय आवश्यक ठाउँमा तर असं वैिाधनक ढङ्गले अध्यादे शहरू सयाएर नयाँ
भतीहरू गरे र अगाधड लै जान जुन प्रिानमन्त्रीले खोल्जराख्नु भएको छ । यही कारर्ले
पाटीले ष्ट्रवरोि गरे को हो । यही कारर्ले िाष्ट्रहँ पाटीले असहयोग गरे को हो । केही
सरससलाह नगने एक जना मनोगढन्ते ढङ्गले िाष्ट्रहँ प्रिानमन्त्री जुन ढङ्गले जान खोज्नुभयो
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त्यसको ष्ट्रवर्यमा पाटीले ष्ट्रवरोि गरे को हो । यसलाई ष्ट्रवकाससँग लै जाने जनताको
स्वास््यसँग लै जाने, जनताको गररिीसँग लै जाने जनताको रोजगारीसँग लै जाने । कुन
ष्ट्रविेयक छ हामीले यो सदनिाट िेल गराएको भन्नुहोस् माननीय सदस्यज्यूहरू । जष्ट्रहले
पधन हामी प्रिानमन्त्रीलाई सहयोग गर्यौँ, जष्ट्रहले पधन समियनमा िोसयौँ, जष्ट्रहले पधन
सहयोगका हात उठायौँ, जष्ट्रहले पधन साि ददयौँ । तर न उहाँ आफ्नो पाटीको िैठकमा
जानुभयो । िालुवाटारमा िैठक डाकेको हामीलाई िाहा छै न उहाँले िालुवाटारमा िैठक
डाकेर सोिािाट नझने, पलङिाट नझने ? पलङिाट सोिामा िसेको भए त meeting
हुन््यो होला धन ? हामीलाई िाहा छै न । यसरी दे शलाई गुमराहमा पाने ? नेपाली
जनतालाई गुमराहमा पानय सष्ट्रकँदै न । सदनिाट अष्ट्रहले िाष्ट्रहँ मुद्दा अदालतमा छ
अदालतले न्याय ददनुपछय । पुनस्िायपना हुनपु छय भन्ने मेरो ष्ट्रवर्य रा्दै म मेरो भनाइलाई
यही ीँ अन्त्य गनय िाहन्छु । हवस् िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय प्रकाश पन्ि । समय १० धमनेट । यसपधछ
माननीय राम नारायर् ष्ट्रवडारी ।

माननीय श्री प्रकाश पन्ि (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू , सं घीय
सं सदको सातौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । यो आज दोस्रो िैठक हो । मैले आज
पष्ट्रहलो पटक िोसदै छु । म यसअवसरमा हाम्रा सष्ट्रहदहरूप्रधत हाददयक श्रद्धासुमन व्यि
गनय िाहन्छु र हाम्रा धलडर अग्रजहरूप्रधत पधन हाददयक सम्मान व्यि गनय िाहन्छु । र
सिै माननीयज्यू हरूलाई सिैलाई हाददयक स्वागत पधन गनय िाहन्छु । अि यो हामी सं घीय
सं सद दुई वटा पाङ्खग्रा छ सं घीय सं सदको । हामीकहाँ अष्ट्रहले एउटा पाङ्खग्रा िुस्केको
अवस्िा छ । पञ्चर भयो । त्यो पाङ्खग्रा अष्ट्रहले गुड्न सक्ने ल्स्िधतमा छै न र हामी अष्ट्रहले
एउटा पाङ्खग्रामा कुददरहेका छौँ । हामी एउटा अत्यन्तै नाजुक अवस्िामा एकदम
सङ्कटग्रस्त अवस्िामा हामी अगाधड िष्ट्रढरहे को ल्स्िधतहरू छ । अि एउटा पाङ्खग्रािाट
कुद्दै-कुद्दै जाँदाखेरर कहाँसम्म पुधगन्छ िाहा छै न । सम्भवत: हामी अगामी िैठकहरूमा
िेरर भेट हुन सक्छ सक्दै न यो कष्ट्रहले िन्द हुन्छ, अपझयट िन्द पधन हुन सक्छ । यो
अधनल्ितताका िीि हामीहरू िाष्ट्रहँ अगाधड िष्ट्रढरहे को ल्स्िधतहरू िाष्ट्रहँ छ । र यो सिै
कुराहरू एकाएक आएको पधन होइन । सरकारको एउटा पष्ट्रहला गठिन्िन धियो
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नेकपाको, कम्युधनष्टहरूको गठिन्िन, त्यसिेलादे ल्ख आएर यो सं सद ष्ट्रवघटन हुँदै
गदायसम्मको सिै एउटा ल्ित्रहरूलाई हामीले flashback को रूपमा सरसधतय हेर्यौँ भने यो
एउटा-एउटा घटनाहरू हुँदै-हुँदै यहाँसम्म आएर टु ष्ट्रङ्गएको छ र यो एउटा प्रिानमन्त्रीले
आजको आजै अष्ट्रहले को अष्ट्रहले अपझयट गरे को ल्स्िधत पधन यो छै न । र अि यो हामीले
पधछ पधन यसलाई व्या्या गरौँला अष्ट्रहले खाधल flashback मात्रै । गठिन्िन केका
लाधग भएको धियो ? त्यो कुरा हामीले एकदम गम्भीर रूपमा सोच्नुपनेछ । गठिन्िन
राम्रो कामको लाधग भयो ष्ट्रक नराम्रो कामको लाधग भयो ? सं वैिाधनक सं ष्ट्रविानलाई
कायायन्वयन गनयको लाधग भयो ष्ट्रक सं ष्ट्रविानलाई कुसिन च्यात्न मास्नको लाधग भएको
धियो ? त्यसपधछ सरकारले यो तीन वर्यमा यो िहुमतको झण्डै -झण्डै दुई धतहाइ
् त्यो पधन हाधमले हेर्यौँ ।
नल्जकको यो सरकारले तीन वर्यमा के-के गरयो
यहाँको भ्रष्टािारको ल्स्िधतलाई हामीले हे न य सक्छौँ, यहाँको सुशासनको अवस्िालाई
हामीले हे न य सक्छौँ । सं सदमा आएका दजयनौँ ष्ट्रविेयकहरू छन् जुन ष्ट्रववाद भए
सं ष्ट्रविानका प्रधतकुल धिए, धनयन्त्रर्मुखी धिए,ँ कब्जामुखी धिए,ँ सिै शल्ि आिूमा
केन्रीकृत गने खालका धिए ँ । यी सिै कुराहरूलाई हामीले हे दै-हेदै आयौँ भने हामी
यहाँसम्म आइपुग्दाखेरर िुप्रै शृङ्खलाहरू छन् । राष्ट्रियताको ष्ट्रवर्यमा हामीले हे र्यौँ भने
ु हाम्रो सीमानाको लाधग हामी सिैले पास गर्या हो । केपी
नक्सा हामीले हाम्रो मुलक
ु , हाम्रो िाष्ट्रहँ सीमाना,
ओली एक जनाको लाधग हामीले पास गरे को धिएन । हाम्रो मुलक
हाम्रो कालापानी, हाम्रो धलल्म्पयािुरा, हाम्रो सुस्ता सिैको लाधग एउटा सेल्ण्टमेण्ट धियो
त्यो । एक जनालाई कसैको यो रािवाद भन्ने कुरा त्यहाँ छदै छैन र एउटा ४/५ कक्षा
पढ्ने िच्िाले पधन नक्सा िनाउँछ । अष्ट्रहले घर गएर िािु िनाइँदेउ, नानी नक्सा िनाउँ
भन्यो भने अष्ट्रहले को अष्ट्रहले िनाइँददन्छन् । हामी खोजेको ल्ित्र हो ष्ट्रक जधमन हो ? खै
कहाँ छ जधमन ? हामीलाई एउटा कागजमा ल्ित्र िनाएर िाँडेर हुन्छ ? हामीले समियन
ददइसकेपधछ नगरपाधलकाले एउटा नक्सा पास गददय एपधछ घर िनीले घर िनाउनु पर्यो ।
सं सदले त नक्सा पास गददयएको छ त । अधन घर िनाउनु पदै न ? त्यो कधत मष्ट्रहनामा
िनाउने हो, कधत ददनमा िनाउने हो, कधत वर्यमा िनाउने हो त्यो ल्ित्र हामीलाई त्यो
ल्ित्र िाँडेर हामीलाई काम छै न । हामीलाई जधमन िाष्ट्रहँयो । हामीलाई आफ्नो दे शको
मायाँ कसलाई कधत लाग्छ नेपालीलाई भन्ने कुरा प्रिानमन्त्रीजीले अिायत ् कसै ले हामीलाई
धसकाउनु पदै न । हामीले आफ्नो मातृभधू मलाई कधत माया गछौँ भन्ने कुरो त्यो कसैले
पधन व्या्या गनय सक्दै न । र यो िीिमा िुप्रै शृङ्खलाहरूका िीिमा प्रधतधनधि सभा
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ष्ट्रवघटन भयो । एउटा जनप्रधतधनधिहरूको लोकताल्न्त्रक अभ्यास गने िलो उच्ि िलो ,
प्रधतधनधि सभा । यो सं ष्ट्रविान २०७२ सालको सं ष्ट्रविानअनुसार गठन भएको धियो भन्ने
कुरो प्रिानमन्त्रीले धिसयन ु भयो । म आिू पधन सच्िा यो ०७२ सालको सं ष्ट्रविानअनुसार
नै प्रिानमन्त्री भएको हो भन्ने पधन उहाँले धिसयन ु भयो । उहाँलाई त्यो २०४७ सालकै
सं ष्ट्रविान कसले लगेर पुर्यायो त्यहाँ, कसले व्या्या गर्यो ? २०४७ सालको सं ष्ट्रविान
पढ्न लगाउने को-को हो उहाँहरूलाई ? उहाँ जष्ट्रहले पधन गैरराजनीधतक व्यल्िहरूिाट
ु , तीन तहको सं रिना छ, तीन तहको सं घीयता छ ।
मात्र िसने ? सं सद, मुलक
लोकताल्न्त्रक अभ्यासहरू हामीले गर्या छौँ । त्यो ७० वर्यदेल्खको सं ष्ट्रविान त्यो एउटा
सं ष्ट्रविान िाष्ट्रहँ हामीले अष्ट्रहले िनायौँ भनेपधछ त्यो सं ष्ट्रविान पढ्नु पछय ष्ट्रक पदै न ?
सं ष्ट्रविान ले ख्ने िेलामा को-कोले ले ख्न ु भयो िेरर पढ्ने िेलामा उहाँले पधन पढ्नु पदै न ।
प्रिानमन्त्री भएपधछ पढ्नु पदै न ? जनप्रधतधनधि भएपधछ पढ्नु पदै न ? यो दे शको उच्ि
पदस्ि ठाउँमा पुगेपधछ सं ष्ट्रविान त दजयनौँ पटक पढ्न पछय होला धन ? ष्ट्रक ले खेर मात्रै
हुने हो, धसरानी हाले र मात्रै हुने हो ? हुँदाहुँदा अष्ट्रहले िाष्ट्रहँ यो सं ष्ट्रविानलाई िलाएर त्यो
घोटे र ष्ट्रपएजस्तो पधन दे ल्खयो यहाँ । त्यो भएर ०४७ सालकै सं ष्ट्रविान धियो भनेदेल्ख
ष्ट्रकन यत्रो दु:ख गरे को त, ष्ट्रकन यत्रो जनताहरूलाई दु:ख ददएको ? ष्ट्रकन यत्रा जनताहरू
सष्ट्रहद हुनपर्यो ? ष्ट्रकन हामी सि जनताहरू मनुप
य र्यो ? त्यही भएर त ०४७ सालको
सं ष्ट्रविानको मोहलाई त्यागेर ०४७ सालको सं ष्ट्रविान त्यसलाई िाले र अि ०७२ सालकै
सं ष्ट्रविान पुन: एकिोष्ट्रट िेरर पढे र सं ष्ट्रविानको त्यो िारा ७६ र ८५ मा व्या्या गररएको
छ । ७६ र ८५ मा के-के छ भन्ने कुराहरू सिै पढ्नु पर्यो । ७६ मा (१) दे ल्ख
(१०) सम्मको १० वटा उपिाराहरू छन् । अधन खाधल उपिारा (२) उपिारा (७)
मात्रै पढे र हुन्छ ? (३), (४), (५), (६) मा के-के छ भन्ने पढ्नु पछय ष्ट्रक पदै न ? त्यो
कुरा प्रिानमन्त्रीले िेरर एकिोटी पष्ट्रढिल्क्सयोस् । एकिोटी पढ्न अनुरोि गनय िाहन्छु
र त्यहाँका ती सिै कुराहरूलाई एकिोष्ट्रट राम्ररी हे नक
य ो लाधग पधन मैले अनुरोि गनय
िाहन्छु ।
ीँ पूल्र्यमामा हुन्छ धन ङ्यारय ङुरय । त्यो एउटा
यो एउटा सिारुढ दलहरूको औसी
ङ्यारय ङुरयले गदायखेरर सं सद ष्ट्रवघटनसम्म यहाँसम्म आइपुगेको हो । उहाँहरूको आफ्नो
आन्तररक ङ्यारय ङुरय धियो यो िाष्ट्रहँ । अधन जष्ट्रहले पधन भन्दाखेरर म लोकतन्त्रवादी हुँ, म
लोकतन्त्रको लाधग जेल िसेको हो भन्ने तर गने िेलामा िेरर अलोकताल्न्त्रक कामहरू
गने । हुँदाहुँदै लोकताल्न्त्रक गण्तन्त्र नेपाल भन्ने शब्द हाम्रो सरकारले सं ष्ट्रविानमा
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भेटेन । नलेख्न ु है भनेर पररपत्र पधन गरे को धियो त्यसमा । प्रिानमन्त्रीलाई िालुवाटार
गएर हामीले दे खाउनु पने हो ष्ट्रक अिवा सं सदमा आएको िेलामा हामीले दे खाउनु पने हो
ष्ट्रक त्यो कहाँ छ कधत ठाउँमा ले खेको छ भन्ने कुरो हामीले उहाँलाई पधन दे खाउन पने
भयो । अल्घ एक जना माननीयज्यूले सं ष्ट्रविान िुझाउनु भएको छ त्यो दोहोर्याएर हे न य
पधन मैले उहाँलाई अनुरोि गनय िाहन्छु । अधन सं सदलाई सिैँ घाँडो हुने, लोकताल्न्त्रक
सरकारलाई लोकताल्न्त्रक ष्ट्रवधि अनुशासन अनुसार िनेको सरकारलाई सं सद जष्ट्रहले घाँडो
हुने ? यो ष्ट्रकन भइरहेको छ ? सं सद ष्ट्रकन अपझयट िन्द हुन्छ ? अधन सं सद खोसने
िेलामा ष्ट्रकन सं सद भङ्ग हुन्छ ? लोकताल्न्त्रक िररत्रहरू यही हो ? शासकहरू िाष्ट्रहँ जि
लोकतन्त्रिाट आएपधन लोकताल्न्त्रक ष्ट्रवधििाट आए पधन धतनीहरूको एउटा दम्भ हुन्छ,
ु ले दु:ख पाउँछ । जनताहरूले
घमण्ड हुन्छ । अधन सं ष्ट्रविानले दु:ख पाउँछ । मुलक
हानुय पने ल्स्िधत आजको ल्स्िधतमा हामी आउनुपने ल्स्िधतहरू पधन शासकहरूले गदायखेरर
ु
त्यो हुने हो । एउटा लहडका भरमा, एउटा उदण्डताका भरमा िाष्ट्रहँ मुलक
िसन
सक्दै न । सं ष्ट्रविान र व्यवस्िाको िाष्ट्रहँ, यो लोकताल्न्त्रक व्यवस्िाको एउटा िीरहरर्
भएको छ, सं ष्ट्रविान च्याधतएको छ अधन एक जना व्यल्ि आिू हावी हुनको लाधग
व्यवस्िा नै कमजोर पाने एउटा प्रवृधतहरू िाष्ट्रहँ उन्मुख भएको छ । यो एकदम
अलोकताल्न्त्रक छ । सं ष्ट्रविानमा िेरै कुरा राखे र अल्घ पधन भन्यौँ ती सिै कुराहरू ष्ट्रहजो
भखयरै सं ष्ट्रविान सभाका अध्यक्षज्यू को एउटा धभधडयो भाइरल भएको छ । त्यो धभधडयो
मात्रै पधन कम्तीमा एक िोटी सुन्नुपर्यो धन उहाँले । सं ष्ट्रविान िनाउँदाखेरर मैले सं ष्ट्रविान
िनाए, हामीले लोकताल्न्त्रक सं ष्ट्रविान िनायौँ भन्ने िेलामा । भन्ने िेलामा हामीले मौधलक
सं ष्ट्रविान िनायौँ, हाम्रो सं ष्ट्रविान मौधलक छ भन्ने अधन गने िेलामा िाष्ट्रहँ हामी िाष्ट्रहँ अरू
ु अरु अन्तरायष्ट्रिय अभ्यासका आिारमा सं सद भङ्ग गनय पाइन्छ ? कहाँ
धछमेकी मुलक
लेखेको छ सं ष्ट्रविानमा अन्तरायष्ट्रिय अभ्यासका आिारमा सं सद भङ्ग गनय सष्ट्रकन्छ भनेर ?
दुई धतहाइ धियो त अन्तरायष्ट्रिय अभ्यासका आिारमा सं सद भङ्ग गररनेछ भन्ने शब्द
राखेको भए पधन भइहास्यो धन । आिूलाई के-के गनय मन लागेको छ त्यही त्यही कुरा
सं ष्ट्रविानमा लेखेर सं ष्ट्रविान सं शोिन गरे र अधन मन लागेको कुरा गरे को भए त हामी
हुन्छ भन््यौँ अिवा हुन्न भन््यौँ ।
यत्रा हामी सांसदहरूको कहाँ छ भूधमका ? जनताको समृष्ट्रद्धको लाधग, जनताको
सुखको लाधग, सुखी नेपालीलाई कहाँ छ ? सांसदहरू खाधल हुन्छ भन्ने र हुन्न भन्नेभन्दा
अरु काम के गनय पाए तीन वर्यमा सांसदहरूले ? ष्ट्रक हुन्छ भन्ने ष्ट्रक हुन्न भन्ने ।
23

सरकारले जे पठायो त्यही गुटुटु पास गर्या होइन यहाँिाट । अधन जनतालाई सम्मान
गरे को हो त्यो ? त्यही भएर यसलाई जनप्रधतधनधिहरूलाई एउटा भूधमकाष्ट्रवहीन िनाउने
कुरा अधन आिैँ एक्लै कुद्ने कुरा सं ष्ट्रविान िनाउने िेला सिै पाटीको सहायतामा,
सहयोगमा, सहमधतमा सिै जना एकै ठाउँमा उधभएर हामीले ९० percent भन्दा िढीको
सहमधतमा सं ष्ट्रविान टु ङ्गायौँ भन्ने । अधन त्यही सं ष्ट्रविान कायायन्वयन गनयको लाधग एक्लै
कुदे र हुन्छ । िुटिलमा कष्ट्रहँसयै कोही एक्लै खेलेको दे खेका छौँ हामीले । िुटिल
खेसनको लाधग एउटा गोल गनयको लाधग त १२/१२ माधनस िाष्ट्रहन्छ भने यो त एउटा
सं ष्ट्रविानको कायायन्वयन धियो । मौधलक हकको कायायन्वयन धियो । जनताको
जीवनयापनसँग सम्िल्न्ित कुराहरू धियो । यी कुराहरू कायायन्वयन गनयको लाधग िाष्ट्रहँ
एक्लै कुदे र कहाँ पुधगन्छ ? त्यही सं ष्ट्रविान िनाउन यत्रो शल्ि िाष्ट्रहने अधन कायायन्वयन
गनय यो शल्ि सँगसँगै िाष्ट्रहने धिएन ? हामी सिापक्ष, प्रधतपक्ष दुवै जना िसे पधन
सकरात्मक कुराहरूलाई हामीले positive कुराहरूलाई हामीले सहयोग समियन गरे कै
धियौँ धन त । त्यो कुरा सरकारले भसु यो, धिधसययो । प्रिानमन्त्रीजी एक्लै कुद्नु भयो ।
त्यसकारर्ले यो आजको यो ल्स्िधतसम्म आइपुगक
े ो छ । म हजुरहरूलाई पछाधड यी
सिै शृङ्खलािद्ध रूपमा आएका कुराहरू पधछ म धिस्तारै -धिस्तारै सं सद िसयो भने आगामी
िैठकहरूमा
तपाईंहरूलाई

िमश:

तपाईंहरूलाई

स्पष्ट

पादै

जाने

कुराहरूको

िाष्ट्रहँ

मैले

यहाँ

commitment पधन गनय िाहन्छु । र यो एउटा असं वैिाधनक,

अलोकताल्न्त्रक दुस्प्रयास सरकारले सं सद ष्ट्रवघटन गरे र गरे को छ । यो एकदम अष्ट्रहले
यो अष्ट्रहले को प्रिानमन्त्रीले िारा ७६ को (२) िमोल्जम िनेको सरकारले त्यहाँ िाष्ट्रहँ
िहुमतको सरकार हो यो एउटै पाटीको पधन धिएन त्यधतिेला नत्र (१) अनुसार नै
िन््यो । दुई वटा पाटी धमले र िनेको सरकार हो यो । यो सरकारलाई सं सद भङ्ग गने
ष्ट्रवघटन गने ठाउँ काही ीँ छै न । सं ष्ट्रविानमा त्यो व्यवस्िा छँदैछैन । सं सदमा सरकार
िन्नै सकेन भने सं सदले प्रिानमन्त्री ददनै सकेन भने त्यो ल्स्िधतमा त्यसका (२), (३),
(४), (५), (६) सम्मका सिै कामहरू प्रष्ट्रिया पूरा गररसकेपछाधड मात्रै त्यो ६ नम्िर
अल्न्तममा त्यो िौिो category िाट मन्त्री िन्ने व्यल्िले मात्र सं सद ष्ट्रवघटन गने
कुराहरूको कसपना अधलकधत गररएको छ । नत्र भने यो अल्स्िरताको लाधग यो सिै यो
िाष्ट्रहँ ष्ट्रवदे शी िलखेलदे ल्ख अखडाको लाधग यो िाष्ट्रहँ केन्रधिन्दुमा आउनको लाधग सं सद
यो त्यसको लाधग िनाएको धिएन । अष्ट्रहले ष्ट्रवदे शी िहलखेलहरू दुईधतरिाट ओष्ट्रहरो
पष्ट्रहरो आएको आई छ । त्यो कसले िोलाएको हो, ष्ट्रकन िोलाएको हो त्यसको जवाि
कसले ददनुपछय, परराि मन्त्रालय छ ष्ट्रक छै न त्यसको ल्जम्मेवारी के हो र हामी सवोच्ि
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अदालतमा यसको ष्ट्रवर्य ष्ट्रविारिीन छ हामी सिैलाई अष्ट्रपल गछौँ अनुरोि गछौँ । हामी
िम्काउन्नौँ, हामी िकायउन्नौँ, हामी प्रभाष्ट्रवत पादै नौँ, जनतालाई ििाउनु पर्यो । सं ष्ट्रविान
ु
ििाउन पर्यो दे श ििाउन पर्यो, मुलक
ििाउन पर्यो । अन्तरायष्ट्रिय शल्ि केन्र
हुनिाट यसलाई ििाउन पर्यो त्यो कुराको हामी सिैधसत न्यायमुधतयहरूधसत हामी अष्ट्रपल
गनय िाहन्छौँ । र यधत भन्दै आफ्नो भनाइ यही ीँ अन्त्य गनय िाहन्छु । िन्यवाद । जय
नेपाल ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय राम नारायर् ष्ट्रवडारी । समय १० धमनेट ।
यसपधछ माननीय राम लखन िमार ।

माननीय श्री राम नारायर् ष्ट्रवडारी (मनोनीत):- अध्यक्ष महोदय, सं ष्ट्रविान मस्यौदा
गदाय मस्यौदा सधमधतले काययदल िनाएको हो १५ जनाको । त्यो १५ जनाको
काययदलमा म पधन एक सदस्य धिए ँ । ष्ट्रवज्ञ ष्ट्रटम िनाएको धियो तत्कालीन माननीय
कृष्र् धसटौलाको अध्यक्षतामा त्यो ५ जनाको ष्ट्रटममा पधन म धिए ँ । केपी शमाय ओली
ु न्ु ्यो । सुवास नेम्वाङ्ग त्यो िेलामा अष्ट्रहले
अष्ट्रहले को प्रिानमन्त्री िाराम्िार त्यहाँ हुनह
ु न्ु ्यो । त्यहाँ भएका
हाम्रो दलको नेता सुवास नेम्वाङ्ग सं ष्ट्रविान सभाको अध्यक्ष हुनह
कुराको टे प रे कडयलाई यो सदनमा िजाइयोस् । अधन हामी कधत नालायक काम गरे छौँ
भन्ने कुरा त्यहाँिाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले लामो समय लगाएर िारा ७६ र िारा १००
लाई हामीले दे श र ष्ट्रवदे शका समेत ष्ट्रवज्ञहरूसँग परामशय गरे र के गर्यो भने प्रधतधनधि
सभा प्रिानमन्त्रीको सनकमा भङ्ग हुन सक्दै न भन्ने कुरा धनक्यौल गनयको धनल्म्त
जानेसम्मको भार्ा त्यहाँ ले ल्खएको छ । अष्ट्रहले िारा ७६ िेरै व्या्या हुने िम
िधलरहेको छ । िारा १०० मा ष्ट्रवश्वास र अष्ट्रवश्वासको मतका कुरा छ अध्यक्ष
महोदय । नेपाल आमाको ल्ित्कार छ अध्यक्ष महोदय अष्ट्रहले , ध्वाँ-ध्वाँ रोइराखेको
अवस्िा छ । गुहार-गुहार मलाई आपत् पर्यो सं ष्ट्रविान नास भयो भनेर कराइ
रहेको छ ।
अध्यक्ष महोदय, ष्ट्रकसानको धििसली भएको छ, मजदुरको ज्ञान, सीप िेकार
भएको छ । िन, मान, मोज खोसाखोस ठगठाग गनेहरू, सरकार र यसका मधतयारहरू
तसलीन भएर िसेका छन् । कष्ट्रहले पाटी िुट्ला र मन्त्री ष्ट्रटकुला, कष्ट्रहले पाटी िुट्ला
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र िेरर मन्त्री पाउँला भन्ने दाउ खोजेर िसेका छट्टह
ु रू िेइज्जत गदै छन् । नेपाल र
नेपालीको सं ष्ट्रविानलाई अध्यक्ष महोदय, गररि र गाउँलेलाई िक्कु लाउँदै गाउँ-गाउँ
सरकारी मोटर िढ्दै जनताको आम्दानी घटाउँदै, जीडीपी घटाउँदै, राष्ट्रिय गौरवको
योजनाहरूलाई अलपत्र पादै , ष्ट्रवकासका िजेट धनष्कृय िन्दै , अल््तयार दुरूपयोग
अनुसन्िान आयोगको प्रधतवेदनले नैधतकता नभएको, सदािार नभएको, त्यसमा ष्ट्रविलन
भएको,

व्यापक

राजश्व

ि ुहावट

भएको,

धनवायिन

अत्यन्तै

महङ्गी

भएको,

नक्कली

उपभोिाको िलखेल िढ्यो भनेर प्रधतवेदन ददन्छ अध्यक्ष महोदय । मेरो कुरा हो र यो,
यो त अल््तयार दुरूपयोग अनुसन्िान आयोगको कुरा । जग्गा दताय गदाय घुस खाने,
ठे क्का, पट्टामा सरकार धमसने, कृष्ट्रर् अनुदानमा काला सम्पधतलाई शुद्धीकरर् गने, हरे क
क्षेत्रमा दलालै दलालको िियस्व भयो । गुहार-गुहार व्यापक भयो भ्रष्टािार, सं स्िागत
भयो अपराि । सरकारले राजश्वको गर्यो दुरूपयोग । मोज नै मोजको खातमा सुत्यो,
दे शको सीमाना रक्षामा सष्ट्रिय भएन । Transparency international ले पधन भन्यो
यस्तै । नेपालमा भ्रष्टािार िोलिाला भएको दे शमा सूिीकृत भयो । सं सारको एक
नम्िरी भ्रष्टािारीहरू नेपालमा छन् पधन भन्यो । शासन िसनेहरूको प्रधतस्पिाय भ्रष्टािारी
शासन िसनेको प्रधतस्पिाय गर्यो । MCC लाई अध्ययन गरौँ न भन्दा नगनी-नगनी
भन्यो । सं सारका महङ्गा गाडी िढ्ने, राम्रा-राम्रा घरमा िस्ने, मीठो-मीठो खाने, स्वाददष्ट
खाना गुष्ट्रहयाउँने, राम्रा पोसाक िटाउने, मनलाग्दी राज्यको ढु कुटी खिय गने अधन हाम्रो
दे श ष्ट्रवश्वकै गररि राि िनाउने । यस्तो काम भयो यी कुरा नेकपाधभत्र पधन व्यापक
िसयो । नेकपाधभत्र यो कुरा ििाय पधन व्यापक भयो । दलको कुरा धनर्ययमा पुग्ने
सुरसार पधन भयो । अधन हुँदाखाँदाको प्रशस्त िहुमत भएको प्रधतधनधि सभालाई,
व्यवस्िाको ष्ट्रवरुद्धमा, जनताको ष्ट्रवरुद्धमा, िहुदलीय प्रधतस्पिाय प्रर्ालीको ष्ट्रवरुद्धमा, आफ्नै
पाटीको ष्ट्रवरुद्धमा, आिैँले

सही गरे को सं ष्ट्रविानको ष्ट्रवरुद्धमा जुङ्गा मुसादै

आफ्नै

सहयोधगलाई दे ल्खस् त सांसद कसरी भङ्ग हुँदो रहे छ भनेर लोप्पा खुवाउँदै, शेखी झादै
ष्ट्रवघटनको घोर्र्ा गररयो अध्यक्ष महोदय । त्यसै ले आमा गुहार-गुहार भन्दै धछन् ।
ल्ित्कार गदै

धछन् । राष्ट्रियता, सं घीयताको, एकताको प्रधतक गर्तन्त्रको प्रधतक

रािपधतलाई समेत सं सारको अगाधड लल्ज्जत तुलाउने कायय गनय खोल्जयो । यो कस्तो
दुष्कायय हो ? अध्यक्ष महोदय म दलको िैठकमा आउँददन, म दलको धनर्यय माल्न्दन, म
सं ष्ट्रविानमा भएको कुरा पधन नभएको कुरा पधन गनय सक्छु । ५ वर्े अवधिलाई अढाइअढाइ वर्यमा ि ुनाव गराइददन सक्छु । म त कम हो र भन्दै राज्यका सिै सं वैिाधनक
अङ्गका पदाधिकारीलाई ष्ट्रववादग्रस्त िनाउँदै काम कसले गर्यो अध्यक्ष महोदय ? कसले
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गर्यो ? कसले जवाि ददने ? नेकपा गररि हुन ु नेपाल गररि हुन ु धनियलीयो हुन,ु
ु ो दोर्ी को हो ? जनमतको कदर
अष्ट्रवकधसत हुन,ु आपसमा सिैँ िाष्ट्रहँ ष्ट्रकिङ्गलो हुनक
नगनु,य शासकको मनपरीतन्त्रले

हो ।

सं सद ष्ट्रवघटनको िारे मा २०४७ सालको सं ष्ट्रविानलाई हे रेर गने ? िहुमतको
प्रिानमन्त्रीले त २०४७ सालको सं ष्ट्रविानले गनय सक््यो । िेलायतको सन् २०११
अगाधडको परम्परागत िाष्ट्रहँ नै त्यो traditional िेलायतको कुरालाई हे रेर गने ? अष्ट्रहले
िेलायतमा त्यस्तो छै न । त्यहाँ २०११ मा Fixed-term Parliament Act
आइसक्यो । अि त्यहाँ गनय पाइँदैन । यस्तो लहधड र मु्यायइँको ष्ट्रवघटन िेलायतले
गदै न । अको प्रिानमन्त्री १४ ददनमा ददन सकेन भने सं सदमा अत्याधिक िहुमतले
सं सद ष्ट्रवघटन गनुप
य र्यो भनेर भन्यो भने गछय । िेलायतको १८ औ ीँ शताब्दीको प्रिलन
नेपालमा अष्ट्रहले सयाएर गने ? हामीले सं सदको धनरन्तरताको धसद्धान्त अङ्गाले का छौँ ।

The legislative connect principle लाई हामीले अङ्गालेका छौँ । ष्ट्रवश्वका सं सदीय
प्रर्ाली भएका दे शलाई एकिोष्ट्रट छ्वास्स हे रौँ त अध्यक्ष महोदय, लक्जेम्वगयमा आएर
क्यानेडामा ष्ट्रवशेर्ाधिकारले मात्रै ष्ट्रवघटन गनय सष्ट्रकन्छ भनेर सं ष्ट्रविानमा ले ्यो तर १००
वर्य भयो त्यहाँ ष्ट्रवघटन भएको छै न । डे नमाकय र अिे धलयामा प्रिानमन्त्रीको परामशयले
ुय ल र
गछय । फ्रान्समा त सभामुखको परामशयमा हुन्छ अध्यक्ष महोदय । पोिग
नेदरसयाण्डमा सं सदीय दलको नेताहरूको परामशयमा हुन्छ । जापान र िेल्सजयममा
सं सदिाट पाररत गरे पधछ मात्रै ष्ट्रवघटन हुन सक्छ । स्लोभाष्ट्रकमा जनमत सङ्खग्रिाट मात्रै
हुन्छ । नेपालमा छु ट्टै व्यवस्िा छ । यो छु ट्टै व्यवस्िा mandatory obligation हो ।
अिवा स्वष्ट्रववेकीय होइन, सनक होइन, मु्यायइँ होइन । िारा ७६ (१), (२), (३),
(४), (५) पधन प्रिानमन्त्रीले ष्ट्रवश्वासको मत धलन सकेन भने िसल िाष्ट्रहँ त्यतापदट्ट
जान्छ । धिटे नमा परम्परागत पधन स्वािय धियो अष्ट्रवश्वासको प्रस्ताव दताय भएमा सं सद
ष्ट्रवघटन हुँदैन । अष्ट्रवस्वास पाररत भएमा सं सद ष्ट्रवघटन हुँदैन । ष्ट्रवपक्षीले सरकार गठन
गछु य भन्यो भने हुँदैन । अको प्रिानमन्त्री िन्न तयार भयो भने ष्ट्रवघटन हुँदैन । ष्ट्रवघटन
राष्ट्रिय ष्ट्रहतका ष्ट्रवरुद्धमा ष्ट्रवघटन गनय पाइन्नँ । यो परम्परागत त्यो धिटे नको १८ औ ीँ
शताब्दीको कुरा हो । प्रिानमन्त्रीले दावी के भन्नुहन्ु छ, पाटीले काम गनय ददएन अध्यक्ष
असिल भयो । पाटीले काम गनय ददएन भने पाटीको अध्यक्ष असिल रष्ट्रहछन् भनेर
जान्नु पर्यो

सं सदले अष्ट्रवश्वास सयाउने तयारी गर्यो मलाई डर लाग्यो म त तसे अधन

भङ्ग गरेँ भन्यो भने प्रिानमन्त्री असिल भयो त अध्यक्ष महोदय । यता अध्यक्ष असिल
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हुने उता प्रिानमन्त्री असिल हुने । अष्ट्रवश्वास सयाउने त सं सदको अधिकार हो । िारा
१०० ष्ट्रकन सयाएको, ष्ट्रकन ले खेको त्यसकारर्ले सं सद त प्रिानमन्त्रीलाई सहयोग
गर्यो । तीन वर्यसम्म िजेट पाररत गररददयो, काययनीधत पाररत गररददयो, ष्ट्रविेयक पाररत
गररददयो ष्ट्रववाद पाटीमा भयो प्रहार सं सदलाई गने ? दे शमा जनतालाई गने ? ष्ट्रववाद
पाटीमा भयो । जनता र व्यवस्िाष्ट्रवरुद्धमा नगने ? सं ष्ट्रविानलाई शल्िहीन िनाउन
खोज्ने ? अधन अको कुरा आउँछ ताजा जनादे श । के भन्या यो ? ताजा जनादे श
प्रिानमन्त्रीको हुकुमिाट हुने ष्ट्रक सं ष्ट्रविानिाट हुने ? सं ष्ट्रविानमा ५/५ वर्यमा ि ुनाव गने
भनेको छ । त्यो ५ वर्यलाई अढाइ वर्यमा झाने हुकुमी शासन कहाँिाट प्राप्त भयो ?
सं वैिाधनक सवोच्िताको धसद्धान्त हामीले अङ्गाले का छौँ अध्यक्ष महोदय । यो दे शमा
सिैभन्दा ठू लो को हो ? सं ष्ट्रविान । रािपधत हो ? होइन । प्रिानमन्त्री हो ? होइन ।
यो दे शको सवोच्िता भनेको सं वैिाधनक सवोच्िता हो । अि सिै अङ्गहरू अनास्िा हुँदै
छन् । ताजा जनादे शपधछ आउने प्रिानमन्त्रीले ३ मष्ट्रहनामा सं सद ष्ट्रवघटन गने भयो ।
त्यसकारर् अि हुने भयो । 'के मरी भन्ने के हो काल पसक्यो भन्ने पो डर हुन्छ' भन्ने
उखान छ धन हो भनेजस्तै अि तीन मष्ट्रहना पछाधड कुनै युगमा ि ुनाव भयो । वैशाखमा
एक हुन्न, दुई हुन्न, तीन हुन्न प्रिानमन्त्रीले िटाहा िोले को हो भन्ने साष्ट्रवत हुन्छ । त्यसो
भएको हुनाले मेरो आग्रह छ प्रिानमन्त्रीले जुन प्रकारले ष्ट्रवघटन गनुभ
य यो । म
प्रिानमन्त्रीको व्यल्िगत ष्ट्रवरोिी होइन । केपी शमायको ष्ट्रवरोिी होइन तर उहाँको
कामको घोर ष्ट्रवरोिी हुँ । यस्तो अपराि काययको घोर ष्ट्रवरोिी हुँ । सं ष्ट्रविानको ध्वज्जी
उडाउने काययको ष्ट्रवरोिी हुँ । यही ीँ कुरा मैले यहाँ समक्ष राखेर धिदा हुन्छु ।
िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय राम लखन िमार । समय ८ धमनेट । यसपधछ
माननीय अधनता दे वकोटा ।

माननीय श्री राम लखन िमार (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय,

मैले उखु ष्ट्रकसानको िारे मा आज पुनः कुरा उठाउन गइरहे को छु ।

अल्स्त भखयरै सलायहीका ष्ट्रकसान नारायर् यादव, भरतजीको आन्दोलनका िममा मृत्यु
भएको छ । उहाँको िीर शाल्न्तका लाधग म श्रद्धाञ्जली व्यि गदय छु, शोकाकुल
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पररवारप्रधत समवेदना प्रकट गदयछु । र यो उखु ष्ट्रकसानको ष्ट्रवर्य अष्ट्रहले तत्कालै
ु मा सं घीय लोकताल्न्त्रक
जल्न्मएको ष्ट्रवर्य होइन । यो उखु ष्ट्रकसानको ष्ट्रवर्य हम्रो मुलक
गर्तन्त्र स्िापना सँगसँगै त्यधतखेरको तत्कालीन सरकारले लुल्म्िनी ल्िनी मील र वीरगञ्ज
ल्िनी मीललाई जुन धनजीकरर् गर्यो, त्यसपधछ यो उल्ब्जएको समस्या र मै ले सदनमा िेरै
पटक उठाए ँ । ष्ट्रकसानको समस्या समािान गनयको लाधग एउटा मात्र धिकसप छ । त्यो
ष्ट्रवकसप भनेको के हो भने यो दुईटै सम्झौताहरू गलत तररकाले भएका छन् र भएका
सम्झौताहरू पधन पालन भएनन् । त्यसकारर्ले यो सम्झौता िदर गरे र ष्ट्रकसानको हातमा
ु ानी नददने, समयमा मीलहरू
यो उद्योगहरूलाई ददनु पदयछ र उद्योगीहरूले समयमा भि
सञ्चालन नगने, ष्ट्रकसानले दुःख पाउँदैआएको यो धनयधत नै िधनरह्यो । तर पधछसलो
िममा

सरकारले

भ ुिानीको

धनल्म्त

जुन

एउटा

कठोर

कदम

नै

भन्नु

पदयछ,

उद्योगीहरूलाई कारिाही गने, खाता रोक्का गने, सम्पल्ि रक्का गने, िुनछे क गने जुन एउटा
धनर्यय गर्यो, यो वास्तवमा सराहाहनीय काम हो । म सरकारलाई िन्यवाद ददन
ु ानी ददने काम पधन अगाधड िढ्यो । तर त्यो हुँदाहुँदै
िाहन्छु । र पधछसलो िममा भि
अष्ट्रहले पधन नवलपरासीमा लुल्म्िनी ल्िनी मीलको ८ करोडभन्दा िढी ष्ट्रकसानको पैसा
िाँकी छ । उसले भ ुिानी गरे को छै न । १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अष्ट्रहले ऊ आफ्नो
खातामा जम्मा गरे को छ । त्यस्तै इन्रा सुगर मीलले ष्ट्रवगतको ५ करोड २५
ु ानी ददनु पने त्यसले पधन आफ्नो खातामा १ करोड ५० लाख पैसा
लाखभन्दा िढी भि
ु ानी गरे को छै न । अझै ष्ट्रयनलाई
अष्ट्रहले जम्मा गरे को छ । तर ष्ट्रकसानको भि
हदै सम्मको कारिाहीको लाधग सरकारले पहल गरोस्, ष्ट्रकसानको यो अपेक्षा छ ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलपरासीमा ष्ट्रकसानहरू सल्म्मधलत अष्ट्रहले उखु
उत्पादक ष्ट्रकसानहरूको सहकारी धनमायर् भएको छ र उहाँहरूको माग के छ भने
लुल्म्िनी ल्िनी मीललाई सरकारले तत्काल सम्झौता खारे ज गरे र ५१ प्रधतशतभन्दा िढी
ष्ट्रकसानको शेयर राखेर िाँकी सरकारले पधन त्यसमा आफ्नो ल्जम्मेवारी, रे खदे ख र
धनयन्त्रर्को लाधग रहने गरी यो व्यवस्िालाई अगाधड िढाइयोस् । हामी ष्ट्रकसानहरू
सान्दार तररकाले मील सञ्चालन गनय सक्छौँ । उखु ष्ट्रवकासधतर पधन हामी लाग्न सक्छौँ
ु ानी भएन समयमा मील सञ्चालन
र िारिार हामी सरकारसँग, उद्योगीहरूसँग हाम्रो भि
भएन, हाम्रो उखु खररद भएन भन्ने कुरा हामी भन्दै नौँ । हामी आिैँ सक्षम हुन सक्छौँ,
हामी गनय सक्छौँ । यो िाष्ट्रहँ नवलपरासीको ष्ट्रकसानहरूको सन्दे श रहे को छ ।
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सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म यो ष्ट्रवर्यलाई िाष्ट्रहँ यहाँ ष्ट्रकसानको सन्दे शको रूपमा
सुनाउन िाहन्छु ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एउटा िडा आिययको ष्ट्रवर्य ष्ट्रयनै उद्योगीहरूले
ष्ट्रवधभन्न िैङ्कहरूमा आफ्नो शेयर लगानी गरे का छन् । त्यही ष्ट्रकसानलाई ऋर् ददन्छन् ।
समयमा ष्ट्रकसानको ष्ट्रकस्ता गएन भने ष्ट्रयनी जररिाना लगाउछन् । तर ष्ट्रकसानले उखु
धििी गछय । उखु मील ल्िनी धििी गररसकेको हुन्छ, आफ्नो पैसा िैङ्कमा लगेर राखेको
हुन्छ, ष्ट्रवधभन्न उद्योगमा लगानी गरे को हुन्छ । उसले कष्ट्रहसयै पधन क्षधतपूधतयको कुरा
गदै न । अझ उसको भ ुिानी त ददइराखेकै छै न । त्यसकारर्ले मैले अष्ट्रहले को यो
िेलामा सरकारसँग मेरो अनुरोि छ, यो अवसर पधन हो, सरकारले अि यस्ता
ु ानी गरे नन् भने जररिानाको व्यवस्िा पधन गररयोस् ।
उद्योगीहरूलाई समयमा उखुको भि
यसले नेपाली जनता, ष्ट्रकसान सिै खुशी हुने नै छन् ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अष्ट्रहले नवलपरासीको लुल्म्िनी ल्िनी मील सञ्चालनमा
छै न । इन्रा सुगर मील सञ्चालनमा छै न । यताधतर पधन सरकारको ध्यान जाओस् र
ष्ट्रयनीहरूलाई हदै सम्मको कारिाहीको प्रष्ट्रिया पधन अगाधड िढाइयोस् । नवलपरासीमा
एउटा िागमती खरसारी मील छ । जेनतेन ष्ट्रकसानको इज्जत त्यसले िानेको हुन्छ ।
ु ानी
उसले समयमा मील सञ्चालन गने, िोरै -िेरै भए पधन भ ुिानी ददने गरे को उसको भि
ददनु पने िाँकी छै न । त्यसकारर्ले म त्यो मील सञ्चालकलाई िन्यवाद पधन ददन्छु ष्ट्रक
ु ानी ददन सकेका छै नन् तर उसले मील पधन सञ्चालन
यत्रो दे शभररमा अरु मीलहरूले भि
ु ानी पधन गरे को छ । त्यसकारर्ले हामी सिै
गरे को छ र ष्ट्रवगतका सिै रकम भि
उद्योगी एउटै खालका छन् भन्न धमसदै न । राम्रा काम गनेलाई िन्यवाद पधन ददनु
पदयछ । त्यसकारर्ले मै ले पुनः यो जोड ददन िाहन्छु , जुन सम्झौता भएको छ, त्यो
सम्झौताअनुसारको सम्िल्न्ित उद्योगीहरूले पालन गरे को छै नन् । त्यकारर्ले हामीसँग
प्रशस्त आिार छ । त्यो सम्झौता खारे ज गररयोस् र खारे ज गरे र नेपाल सरकारले
आफ्नो मातहत धलएर िेरर पधन ष्ट्रकसानलाई त्यो सहकारीमाियत अगाधड िढाइयोस् ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, योभन्दा ष्ट्रकसानको लाधग सुखद कुरा अरू केही पधन हुन
सक्दै न । र म ष्ट्रयनै अनुरोि सँगसँगै अको ष्ट्रवर्य पधन यहाँ जोड्न िाहन्छु ।
अष्ट्रहले तराई-मिेशमा सिैभन्दा जष्ट्रटल ष्ट्रवर्य नागररताको ष्ट्रवर्य िनेको छ ।
ष्ट्रहजो जन्मको आिारमा (मलाई १ धमनेट समय िष्ट्रपददनुहन्ु छ ष्ट्रक सम्मानीय अध्यक्ष
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महोदय) ष्ट्रहजो जो नागररकता िनेको छ, जन्मको आिारमा धतनका छोराछोरी, भाइ अझै
नागररकताष्ट्रवहीन छन् र नागररकताष्ट्रवहीन भएको कारर्ले राज्यको सिै स्रोत, सािनिाट
िल्ञ्चत छन् र प्रधतधनि सभामा सुनेअनुसार ष्ट्रवगतमा नागररकता ष्ट्रविेयक पेश धियो तर
त्यहाँिाट यहाँसम्म आइपुगेन । त्यसकारर्ले अि यसको लाधग ष्ट्रवकसप के होला
तत्काल िाष्ट्रहँ यो जन्मका आिारमा जधत समस्या छ, नागररकताको लाधग यो समस्या
तत्काल समािान होस् । यसको लाधग पधन नेपाल सरकारले पहल गरोस् । यही भन्दै
मैले आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गछु य । हवस् त िन्यवाद । लाल सलाम ।

पुन:पीठासीन:- सम्माननीय अध्यक्ष श्री गर्ेश प्रसाद धतधमल्ससना ।
सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय अधनता दे वकोटा । समय १० धमनेट । यसपपधछ
माननीय शेर िहादुर कँ ु वर ।

माननीय श्री अधनता दे वकोटा (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू , हामी
राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनमा उधभएका छौँ । धिहानीले ददनको सङ्केत गछय रे ।
अष्ट्रहले राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनमा उधभदै गदाय सं घीय सं सदको प्रधतधनधि सभा र
राष्ट्रिय सभा दुईटा सदनात्मक व्यवस्िा छ । दुई वटा सदनात्मक व्यवस्िामा प्रधतधनधि
सभा अष्ट्रहले ष्ट्रवघटनको अवस्िा छ । राष्ट्रिय सभा छ । यो अवस्िामा एउटा अङ्गलाई
ष्ट्रवघटन गरे र जुन प्रकारको असं वैिाधनक कदमको रूपमा प्रयोग गररयो, यसको म घोर
भत्सयना गनय िाहन्छु । प्रधतधनि सभा ष्ट्रवघटन असं वैिाधनक हो, अलोकताल्न्त्रक हो,
प्रधतगामी हो । यो सं ष्ट्रविानले ददँदै नददएको ष्ट्रवघटन गने अधिकार प्रिानमन्त्रीले सनकका
आिारमा, लहडका आिारमा प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गनुय हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ ।
आिू सिामा रहँदा, आिूले जनमत गुमाइरहँदा ५ वर्यको जनमत प्राप्त गरे को सरकारले
५ वर्यसम्म सुखी र समृद्ध नेपालको पररकसपना गरे र हामी ५ वर्यसम्म सरकार िलाउँछौँ
भनेर जनादे श धलएको सरकारले िीि िाटोमै सं सदको ष्ट्रवघटन गछय । सं ष्ट्रविानले ददँदै
नददएको कुराहरू, सं ष्ट्रविानलाई िुजािुजा गराउने काम गछय । जसले सिाको आफ्नो
यात्रा टु ष्ट्रङ्गदै गदाय सदनको घाँटी रे ट्न पछाधड नपने प्रिानमन्त्रीले िैशाखको १७ र २७
मा कसरी धनवायिन गछय, सम्माननीय अध्यक्षज्यू ? यो अत्यन्त दुखद् पक्ष हो, सम्माननीय
अध्यक्षज्यू । म सं ष्ट्रविान सभाको पधन सदस्य हो । मलाई िाहा छ, सं ष्ट्रविान सभामा
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ष्ट्रवगतको सं ष्ट्रविानहरूले सं सदमा प्रिानमन्त्रीलाई ष्ट्रवघटन गने अधिकारहरू पधन धियो ।
ु राजनीधतक ल्स्िरता सिैँ भरर
तर यसले राजनीधतक अल्स्िरताहरू धनम्त्याउँछ । मुलक
६/६ मष्ट्रहनामा धनवायिन हुने, सदनको जोडघटाउ अङ्क गल्र्तीय ष्ट्रहसािमा मात्रै अगाधड
ु लाई सं घीय लोकताल्न्त्रक गर्तन्त्रसँगै नेपाली जनताले ठू लो
िढ्ने कारर्ले अि मुलक
त्याग, समपयर्, िधलदान र सं घर्यिाट प्राप्त गरे को सं ष्ट्रविान धनमायर् गदै गदाय हामीले अि यो
सं ष्ट्रविानले सनकका आिारमा र लहडका आिारमा सं सद ष्ट्रवघटन गने प्राविानहरूलाई
हटाउनुपछय भनेर िडो गम्भीरताका साि िडो छलिलका साि सं ष्ट्रविानमा व्यवस्िा
गरे का धियौँ । अष्ट्रहले सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यू ले आिूलाई दुई धतहाइको प्रिानमन्त्री
भन्ने, ६४ प्रधतशतको जनादे श मसँग छ भन्ने प्रिानमन्त्रीले पाटीधभत्र अन्तरद्वन्द्वका कारर्
ु लाई अधनर्ययको िन्दी िनाउनु भएको
पाटीधभत्र आफ्नो िैमनश्यताका कारर् आज मुलक
छ । यसको म घोर भत्सयना गनय िाहन्छु ।
ष्ट्रहजो हाधमले भन्ने ग्यौँ सदनमा । सदन प्रधतपक्षको हो, सिासँग सरकार
ु
रहन्छ । त्यसैले हामीले सरकारले गरे का भ्रष्टािारका कुराहरू कोधभड-१९ ले मुलक
आिान्त भइरहे को िेला िाहे ओमनी, िाहे सेनासँगको जी टु जी सम्झौता होस्, िाहे
खररपाटीका कोधभडको रोकिाम र उपिारमा भएका भ्रष्टािार हुन,् िाहे लधलता धनवासका
प्रकरर्का कुरा हुन,् िाहे ३३ ष्ट्रकलो सुनका कुराहरू हुन,् सरकार भ्रष्टािारमा धलप्त छ
भनेर हामीले सदनमा उठाउँदै गदाय सिा पक्षमा िसेका सािीहरूले माननीयज्यू हरूले त्यो
सुन्न सक्नुहन्न
य न्ु ्यो । आज के अवस्िा
ु धियो । उहाँहरूले िारम्िार प्रधतवाद गनुह
आयो ? त्यही सिाको िेञ्चमा िसेका माननीयज्यू हरूले आज सरकार अधिनायकवादतिय
ु न्ु छ । हामीले समयमै
उन्मुख छ, आज सरकार तानाशाही छ भनेर आज भन्दै हुनह
भनेका धियौँ, कम्युधनष्ट सरकार आएको छ, सिा कम्युधनष्ट होइन, त्यसै ले अधिनायकवाद
र

तानाशाहीको

मोह

छोड्नुस,्

जनताको

जनसरोकारका

ष्ट्रवर्यहरू,

जनजीष्ट्रवकाका

ष्ट्रवर्यहरूलाई प्रािधमकता ददएर अगाधड िढौँ ष्ट्रकनभने सं ष्ट्रविान धनमायर् गरे का छौँ ।
सं ष्ट्रविान सँगसँगै सं ष्ट्रविानमा रहे का मौधलक हक अन्तगयतका िुप्रै कानूनहरू धनमायर् गने
िेला छ । आज को सरकारमा छ, आज को सरकारमा छै न, यो गौर् कुरा हो ।
हामीले िनाउने कानूनहरू ष्ट्रवधिपूवक
य , पद्दधतपूवक
य व्यल्ि शासनको होइन, ष्ट्रवधिको हुन ु
पदयछ भन्ने मान्यताका आिारमा हामीले कानून धनमायर् गनुय पदयछ भनेर हामीले भन्यौँ ।
तर

सरकारले

सयाउने

कानूनहरू,

सरकारले

सयाउने

ष्ट्रविेयकहरू

िाहे

धमधडया

काउल्न्सलका कुरा गनुस
य ,् िाहे ष्ट्रवशेर् सेवा ष्ट्रविेयकका कुरा गनुस
य ् हरे क सूिना प्रष्ट्रवधि
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ष्ट्रविेयकका कुरा गनुस
य ,् एकपधछ अको ष्ट्रविेयकहरू कसरी नागररकका अधिकारहरू हनन्
गनय सष्ट्रकन्छ ? कसरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्खकुश लाउन सष्ट्रकन्छ भनेर सरकार उद्धत
रह्यो । त्यसै मा सिासीन पाटीका माननीयज्यू नेकपाहरू, पूरै नेकपाहरू हामी त जेटका
दुई पाइलटहरू । दुई पाइलटहरूले सुखी र समृद्धको यात्रा यो जेट पार लगाउँछ भनेर
यहाँहरूले ठू लो कसरत गनुभ
य यो । रहे छ, यहाँहरूको जुन नेकपाको जसरी एउटा
िमत्कारी रूपमा नेकपा धनमायर् भयो । आज त्यही िमत्कारी रूपमा आिूलाई आफ्नो
स्वािय पूधतय हुन नसकेर

आज नेकपा दुघट
य नाको ल्शकार हुनपुगेको छ । यसले एउटा

दुखद् पक्ष जनताले जुन जनादे श ददएका छन्, जनताले जुन म्याण्डे ड ददएका छन्, ५ वर्य
िलाउने त्यो िलाउन नसकेर सं सदसँग िेस गनय नसकेर अष्ट्रवश्वासको प्रस्ताव सं सदसँग
िेस गनय नसकेर अधन सं सद ष्ट्रवघटन गने अधन अलोकताल्न्त्रक तररकािाट सं सद ष्ट्रवघटन
गदाय सं ष्ट्रविानका ममय र भावनाहरूलाई धनरुत्साष्ट्रहत गने जुन पद्दधतको धनमायर् भयो, यो
अत्यन्त दुखद् पक्ष हो, सम्माननीय अध्यक्षज्यू ।
ु कोधभड-१९ ले आिान्त छ, अियतन्त्र धिलोधिलो छ । अझ पधन
अष्ट्रहले मुलक
एक छाक धमठो खाने, न्यानो लुगा लगाउन जनताहरू नपाइरहे को अवस्िा छ । उखु
ष्ट्रकसानहरू आिूले पररश्रम गरे को पैसा माइती घरमा प्रदशयन गरे र आफ्नो ज्यान गुमाउनु
पने अवस्िामा सरकार त्यतातिय ध्यान ददन सक्दै न । सरकार कोधभड-१९ को
रोकिाम, धनयन्त्रर्तिय सरकारले ध्यान ददन सक्दै न । सरकार िको रािवादको कुरा
गरे र ष्ट्रहजो जनादे श प्राप्त सरकार आज आिूधभत्रको, नेकपाधभत्रको अन्तरद्वन्द्वलाई दुई
ु िाट कष्ट्रहले त िको ओढे र आउने िालुवाटारधभत्र, ल्शतल धनवासधभत्र, कष्ट्रहले िुट
मुलक
िजारे र दल्क्षर्तियिाट आउने । त्यो प्रष्ट्रियाले के रािवाद िधलयो हुन्छ, सम्माननीय
अध्यक्षज्यू ? हामी कहाँ जाँदैछौँ ? म सम्माननीय अध्यक्षज्यू माियत सरकारलाई सोध्न
िाहन्छु । ष्ट्रहजो ठू लो उग्र रािवादको कुरा गने सरकार आज उसको रािवाद कहाँ
छ ? हामीले ष्ट्रहजो नक्सा पास गदै गदाय राष्ट्रिय स्वािीनताका लाधग, राष्ट्रिय एकताको लाधग
प्रधतपक्षले एक मतका साि सगवयका साि नक्सा पासमा हामी सं लग्न भयौँ । आज त्यो
भूधम ष्ट्रिताय सयाउने काममा सरकार लाग्दै न । सरकार आफ्नँ कुसी, धसं हदरिारको कुसी
ििाउन मात्र सरकार लाग्छ, सम्माननीय अध्यक्षज्यू । ष्ट्रहजो ष्ट्रवधभन्न िाहानामा िाहे त्यो
सम्झना ष्ट्रव.क. होस्, िाहे धनमयला पन्त होस्, मष्ट्रहलाहरू, ष्ट्रकशोरीहरू िलात्कारपधछ हत्या
हुने घटनाहरू भए । उनीहरूले अझसम्म न्याय पाउन सकेका छै नन् । सुशासनको कुरा
एकादे शको किा भइसकेको छ । सरकार, नरहे िाँस, निजे िाँसरु ी भनेर सं ष्ट्रविान नै
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ु एउटा कालो सुरुङ्गधभत्र प्रवेश
मास्न उद्धत रहेको अवस्िा छ । त्यसै ले यसिाट मुलक
गरे को छ, सम्माननीय अध्यक्षज्यू । हामीले धनमायर् गरे का कधतपय ष्ट्रविेयकहरू प्रधतधनधि
सभा ष्ट्रवघटन हुँदैगदाय लामो छलिल माध्यमिाट धनमायर् गरे का ष्ट्रविेयकहरू अि िेरर
काम नलाग्ने अवस्िामा पुग्न सक्ने अवस्िामा रहन्छन् । .......(समय सष्ट्रकएको हुँदा
माइक काष्ट्रटएको)

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय शेर िहादुर कँ ु वर । समय ८ धमनेट । यसपधछ
माननीय धिमला राई पौड्याल ।

माननीय श्री शेर िहादुर कँ ु वर (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय, आज हामी अधलअधल अप्ठ्यारो गरी, अधल असल्जलो गरी िोसने
अवस्िामा छौँ । हामी कहाँ एउटा गीतमा गीत भन्ने प्रिलन छ । अध्यक्ष महोदय,
भधनन्छ, "ले कै लाग्यो काठे कुष्ट्रहरो, ले कै िाधनदो छ, घाम लाग्याको ददन अध्याँरो ष्ट्रकन
माधनदो छ ?"

यो त्यल्िकै गीतको भाव आएको होइन, अध्यक्ष महोदय । जि

अप्ठ्यारो पररल्स्िधतको धसजयना हुन्छ, त्यधतिेला यी भावनािाट गीतहरू िग्ने गछयन ् । र
त्यसै को अधभव्यल्ि यो गीतले गरे को छ । हामी यो सम्माधनत सदनका सदस्य पधन
हौँ । तर सँगसँगै म एउटा नेपाल कम्युधनष्ट पाटीको काययकताय पधन हुँ । आज सदनमा
जुन ढङ्गले हामीले एउटै दल छ, दुई भाका हामीले िोधलरहेका छौँ । यसले कट्टक्क मन
खाइरहेको छ । यद्यष्ट्रप आफ्ना भावनाहरू व्यि गनय पधन परररहे को छ । आजको
ष्ट्रवर्यवस्तु यो सदनमा कोरोनाको कहर हनु प्यो । लाखौं जनताहरू कोरोनाको
कहरिाट आिान्त भए । दै धनक सयौँ मान्छे हरू पीधडत भइरहेका छन्, प्रभाष्ट्रवत
भइहरे का छन् र झण्डै -झण्डै २ हजारको सङ्ख्याले कोरोनािाट मृत्युवरर् गरररहे का
छन् । यो हाम्रो कहाली लाग्दो अवस्िा हो । आजको ष्ट्रवर्यवस्तु यो हुनपु ्यो ।
वर्ायको िेला िाढी र पष्ट्रहरोले हजारौँ जनताहरू ष्ट्रवस्िाष्ट्रपत भएका छन्, हजारौँ जनता त्यो
िाढी र पष्ट्रहरोको ल्शकार भएका छन् । आज पुसको कठ्याल्ङ्खग्रदो जाडोमा पधन हजारौँ
जनताहरू खुला आकासमुनी िस्नु पने िाध्यता भइरहे को छ । यो अष्ट्रहले को ष्ट्रवर्यवस्तु
हुन ु पदय्यो । उखु ष्ट्रकसानको किािेिा अल्घ हामीले सुधनसक्यौँ । उखु, आफ्नो वस्तुको
मुसय नपाएर आन्दोलन गररँदा मृत्युवरर् गरररहे का छन् । नेपाली ष्ट्रकसानको अवस्िा
त्यो छ । त्यो अवस्िामा हामी अको ष्ट्रवर्यवस्तुमा छलिल गरररहे का छौँ, अध्यक्ष
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महोदय । त्यसैले हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो ल्स्िधतमा पुगेका छौँ । र भधनन्छ, हामीले
नखाऊँ त दुिको दुनो, खाऊँ त गलो पोसने नभनौँ भने भन्नै पने, भनौँ भने आफ्नै ष्ट्रिजधत
हुने । त्यो अवस्िामा हामी काययकताय पुधगरहे का छौँ । अल्घ नै हाम्रो पाटीको अध्यक्ष
ु न्न
माननीय वामदे व गौतमले अधभव्यि गनुभ
य यो । म खुशी छै न । जि नेतै खुशी हुनह
ु ,
हामी काययकताय कसरी खुशी हुन्छौँ । अध्यक्ष महोदय, त्यसै ले राजनीधतक पाटीधभत्र
अनेक खालका वाद/ष्ट्रववाद हुन्छन् । हामीले पढे को पाठ त्यही हो । अनेक अन्तरसं घर्य
हुन्छन् । व्यवस्िापकीय अनेक खालका समस्याहरू आउँछन् । ती सम्याहरूलाई
आन्तररक समस्याको समािानको िलो पाटी िनाइनु पदयछ । आन्तररक समस्याहरूलाई
आन्तररक ढङ्गले हल गररनु पदयछ । तर त्यसको ररसको आिोश पोख्ने िलो सं सद
िनाइनु हुँदैन, प्रधतधनधि सभा िनाइनु हुँदैन । जुन पुस ५ गते प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन
भएको छ, त्यसले हामी कम्युधनष्टहरूमाधि हे ने दृष्ट्रष्टकोर्मा जनताहरूमा पररवतयन आएको
छ । हामी त सिै ष्ट्रिसड वकयर, हामी सिै सांसदरू यहाँ ष्ट्रिसडिाट आएका हौँ । कोही
नआउनु भएको होला । त्यो िेग्लै कुरा हो । तर हामी जधतिेला तोते िोली िोसन
सक्यौँ, कम्युधनष्ट आन्दोलनलाई अगाधड िढाउनको लाधग हामी जनताको धििमा गएर
हुकेका काययकताय हौँ । आज हामी जनताका िीिमा गएका छौँ । सँगै िसे का सािीहरू,
कमरे डली

भावना

एकआपसमा

िोकेका

अनेक

सािीहरू

खालका

एकआपसमा

लाञ्छनाहरू

कटाक्ष

िोधलरहे का

छन्

छ्याष्ट्रपरहे का
।

छन्

एकले

।

अकायलाई

खुइसयाउने, एकले अकायको ष्ट्रवरुद्धमा िोसने प्रवृल्िको ष्ट्रवकास भइरहे को छ । यो हाम्रो
लाधग अत्यन्त लज्जास्पद ल्स्िधत हो । यो अवस्िाको धसजयना कसरी भयो ?
पुस ५ गते सं सद ष्ट्रवघटन भयो, प्रधतधनधि सभा । तर त्यो प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन
हुँदाखेरर हामी ल मेकर त हौँ तर हामी कानून ष्ट्रवज्ञ होइनौँ । हामी कानून धनमायता
भएको नाताले हामीले यसो सं ष्ट्रविान पसटायौँ र म पधन कुनैिेला सं ष्ट्रविान सभाको सदस्य
धिए ँ

र

सं ष्ट्रविानमा

नेपालमा

रहे को

अल्स्िरता,

नेपाललाई

ष्ट्रवदे शीहरूले

िनाउने

ष्ट्रिडास्िलिाट मुल्ि कसरी पाउने भनेर नै सं ष्ट्रविानको िारा ७६ मा राल्खएका (१)
दे ल्ख (१०) सम्मका जो उपिारा छन्, ती िाराको मलाई लाग्छ पररकसपना गररएको
ु न्ु ्यो, उहाँहरूले
हो । सं ष्ट्रविान िनाउँदाखेरर जो सं ष्ट्रविानष्ट्रवद्हरू त्यसमा सहभागी हुनह
ु न्ु छ उहाँहरू । त्यो हामीले ष्ट्रकन
आज व्या्या गरररहनुभएको छ । यही सदनमा हुनह
गयौँ ? त्यसैले पाटीमा अन्तरद्वन्द्व ि ुधलयो, त्यो अन्तरद्वन्द्वलाई हल गने ठाउँहरू प्रशस्त
धिए

।

मलाई

लाग्छ,

पाटीले

कसै लाई
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िाइएस

गरे को

धिएन

।

सम्माननीय

प्रिानमन्त्रीज्यूलाई पाटीले िाइस गरे को धिएन । पाटीका िैठकहरूमा िोलाएको धियो,
पाटीका िैठकहरूमा छलिलको लाधग आग्रह गररएको धियो । त्यो छलिलिाट एउटा
धनिोड धनकालौँ भधनएको धियो । र हामी कम्युधनष्ट पाटीका नेताहरू कमा र
पूर्ष्ट्रय वरामका लाधग झगडा गने गछौँ । त्यो जे ष्ट्रवर्यवस्तु आयो, मलाई लाग्छ, त्यो िेरै
ठू लो ष्ट्रवर्यवस्तु धिएन । त्यो ष्ट्रवर्यवस्तुलाई हामीले त्यहीधभत्रिाट हल गनय सक््यौँ ।
पाटीको आन्तररक जीवन, त्यधतमात्र होइन सं ष्ट्रविानको िारा ७६ को उपिारा (१) दे ल्ख
(१०) सम्म स्टे पिाइ स्टे प छ । हामी धलफ्ट िढ्छौँ, अध्यक्ष महोदय, हामी धसँडी
िढ्छौँ एकपधछ अको गरी िढ्ने होला धन । धलफ्टिाट सर्र जाँदाखेरर पधन पष्ट्रहला िस्ट
फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर, िडय फ्लोर आउँछ । भनेपधछ धसँडी िढ्दाखेरर पधन त्यही होला ।
सं ष्ट्रविानका प्राविानहरूलाई लागू गदाय पधन । िारा ७६ को व्या्या गदायखेरर पधन िारा
७६ को प्रयोग गदायखेरर पधन (१), (२), (३), (४),... गरे र नै १० सम्म जाने होला,
अध्यक्ष महोदय । त्यो भएन । यसले गदायखेरर एकखालको सङ्कट आएको छ । पाटी
औपिाररकमा ष्ट्रवभाजन नभए पधन ष्ट्रवभाजनउन्मुख भएको छ । कुन िाष्ट्रहँ एउटा सच्िा
काययकतायलाई दुःख लाग्दै न ? जसले खाधल स्वाियको राजनीधत गरे को हुन्छ, जसले खाधल
आफ्नो दुनो सोझ्याउनको लाधग खाधल नेतत्ृ वलाई घेने, नेतत्ृ वलाई गलत ददशाधतर
डोर्याउने त्यस्ता व्यल्िहरूले मात्र खुशी भएका होलान् । नभए सच्िा काययकताय कोही
ु हरूमा
पधन खुशी भएका छै नन्, अध्यक्ष महोदय । त्यसैले सं सारका प्रजाताल्न्त्रक मुलक
सदनिाट नै हरे क ष्ट्रवकसपहरू खोल्जन्छ । िेलायतको इधतहासमा हामीले २/४ वर्य
पष्ट्रहले हे र्यौँ । युरोष्ट्रपयन युधनयनिाट छु दट्टने अवस्िा

र त्यसलाई हे ने दृष्ट्रष्टकोर्मा िरक

आयो । त्यहाँ नेतत्ृ व संसदिाट पररवतयन भएका छन् । पटक-पटक पररवतयन भएका
छन् । हामीले त्यो अभ्यास हे ने ष्ट्रक नहे ने ? म भए ठीक, अरु भए िेठीक भन्ने ढङ्गले
हामीले हे ररनु हुँदैन, अध्यक्ष महोदय । र सँगसँगै हामीले एउटा व्यल्िको अहङ्कार,
एउटा व्यल्िको दम्भिाट दे श िसनु हुँदैन । आज अमेररकी धसनेटमा के घटना घट्यो ?
अमेररकी धसनेटमा रािपधतलाई प्रमार्ीकरर् गनय जाँदाखेरर पराल्जत भएका ट्रम्पले आफ्नो
दम्भ र अहङ्कार प्रयोग गरे र आफ्ना समियकहरूलाई त्यहाँ धछराएर धिहान एउटा
मष्ट्रहलाको हत्या भयो, आज ४ जनाको हत्या भइसकेको छ । यसले सं सारका
प्रजातन्त्रवादीहरूलाई एकदम लज्जास्पद एउटा सन्दे श ददएको छ, अध्यक्ष महोदय ।
त्यसै ले हामी यो कहाँ जाँदैछौँ ? हामी त्यो ददशाधतर त जाँदैछौँ या कताधतर जाँदैछौँ भन्ने
कुरा हामीले मनन् गनुय पदयछ ।
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आज नेपालको सं ष्ट्रविानको ल्खल्सल उडे को छ । नेपालको सं ष्ट्रविान िनाउनेहरूको
ल्खल्सल उडे को छ । िनाउनेहरूलाई िडा प्रश्न ल्िह्न खडा गररददएको छ । तपाईँहरूले
त व्या्या यस्तो गनुह
य न्ु ्यो, तपाईँहरूले त यस्तो भन्नुहन्ु ्यो । हस् त ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय धिमला राई पौड्याल । समय ८ धमनेट ।

माननीय डा. धिमला राई पौड्याल (मनोनीत):- सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हाम्रो
राष्ट्रिय सभामा प्रायजसो यही सं सद ष्ट्रवघटनकै ष्ट्रवर्यमा िेरै छलिल भयो । म त्यो
सं ष्ट्रविानको कुन िारा, के िारा भनेर िोसन पधन िाहन्नँ र यो ष्ट्रवर्य अदालतमा गएको
हुँदाखेरर यहाँ िेरै िोसनु हुँदैनजस्तो लाग्छ । हुन त मभन्दा जान्ने ष्ट्रवज्ञहरू, यहाँ कानून
गनुय पने होला । मलाई िाष्ट्रहँ एउटा कुरा

ु न्ु छ । उहाँहरूले नै Answer
ष्ट्रवज्ञहरू हुनह

यसैसँग सम्िल्न्ित कुरा उठाउन मन लागेको छ। म िच्िा हुँदा म सल्म्झन्छु , आजभन्दा
कररि २५/३० वर्य अगाधडको मात्रै होला । हामीले छोरीलाई, नाधतनीलाई, दददी
िष्ट्रहनीलाई टीका लगाइददँदा आल्शवायद ददँदा िािाहरूले, दाजुहरूले, हजुरिुवाहरूले राम्रो
लोग्ने पाएस्, घर राम्रो गरी खाएस् भनेर भन्नुहन्ु ्यो । अधन त्यल्ि मात्र लाग््यो सं सार,
त्यही मात्रै रहे छ क्यारे मष्ट्रहलाको जस्तो लाग््यो । कररि १० वर्यदेल्ख यो न्यारे ष्ट्रटभ
िेञ्ज भएको छ । अि िाउले , दाजुले, दददी िष्ट्रहनीहरूलाई अिवा छोरीलाई नाधतनीलाई
आल्शवायद ददँदा रािपधत भएस्, सभामुख भएस्, न्यायािीश भएस्, पत्रकार भएस्, डक्टर
भएस्, इल्ञ्जधनयर भएस् यसरी भन्छन् । ठू लो पररवतयन आएको छ र यो ठू लो पररवतयन
कसरी आएको छ भन्दा िुप्रै मष्ट्रहलाहरूले यो राजनीधतक व्यवस्िाको पररवतयनको लाधग,
प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको पररवतयनको लाधग िुप्रै मष्ट्रहलाहरूले कष्ट्रहले िाटोमा िाल
ठटाएर, कष्ट्रहले कुटो, कोदालो िोकेर कष्ट्रहले यहाँ िाष्ट्रहँ मष्ट्रहलाहरूले भात पकाएर
खानुहन
ु े

िुप्रै

नेताजीहरू

ु न्ु छ,
हुनह

उहाँहरूलाई

जन्माएर,

उहाँहरूलाई

हुकायएर,

उहाँहरूलाई पढाएर यो ठाउँमा पुर्याएर, यो व्यवस्िा पररवतयन गरे र अष्ट्रहले हामी एउटा
एकदमै इन्क्लुधसव समावेशी समाजमा िस्न पाएका छौँ । र हामी ३३ प्रधतशत जुन
अष्ट्रहले यहाँ भन्छौँ, त्यो पधन त्यही अग्रर्ी मष्ट्रहलाहरूको दे न हो ।
मैले यो सन्दभय ष्ट्रकन उठाइरहे को छु भन्दा सम्माननीय अध्यक्षज्यू , असाध्यै दुःख
लाग्दो घटना घटे को छ । त्यो के हो भने सं सद ष्ट्रवघटन भएको ष्ट्रवरोिमा ३/३ जना
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पूवप्र
य िानमन्त्रीहरू िारम्िार सांसद भएका मान्छे हरू, िारम्िार मन्त्री, उपप्रिानमन्त्री
भएका नेताज्यू हरूले भार्र् गने, उद्घोर्र् गने ठाउँमा यो दे शको सवोच्ि पदमा पुग्ने
रािपधतज्यू को यौधनकतामाधि िाष्ट्रहँ एकदमै िेरै हमला भएको छ । त्यस्तो खालको यस्तो
ष्ट्रक त्यहाँ जुन ष्ट्रकधसमका नाराहरू लागे रािपधतको ष्ट्रवरूद्धमा त्यो पुरुर् रािपधत भएको
भए,

त्यही काम गरे को भए पधन त्यस्तो नारा लाग्दै न्यो । जुन नारा मष्ट्रहला रािपधत

भएकै कारर्ले लाग्यो र सम्पूर् य नेपाली मष्ट्रहलाहरूको टाउको धनहुर्याउने काम त्यो
भेलाले गर्यो । त्यो भेलामा जसले माइक समाते का धिए, उनी कुनै पधन राजनीधतका
क्याडर

हुन्जस्तो

मलाई

लाग्दै न

।

राजनीधतक

सं स्कार

िोक्छ,

राजनीधत

गने

मान्छे ले । राजनीधत दलका नेताहरूले राजनीधतक सं स्कार िोक्नु पछय। होइन भने
उहाँहरूलाई राजनीधतज्ञ भन्न् धमसदै न । मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लागेको छ अष्ट्रहले ।
त्यो जसले माइक धलएर ठू सठू लो स्वरमा सवोच्ि पदमा भएको मष्ट्रहला रािपधतको
यौधनकतामाधि िावा िोलेर जसरी धतम्रो धसन्दुर कहाँ गयो, धतम्रो पोते कहाँ गयो भनेर
नारा लगाउने दुष्साहास गर्यो, त्यो मान्छे लाई िोकेर सयाउने नेताहरू खोई ? यदद त्यो
राजनीधतक मान्छे हो भनेदेल्ख त्यो नेताहरूले त्यहाँ भार्र् गदायखेरर यो कुरामा मलाई
लज्जा लाग्यो, मैले गल्सत गरेँ , यो कुराको म मािी माग्छु भनेर सावयजधनक रूपमा मािी
माग्ने ष्ट्रक नमाग्ने ? यदद ठीक गरे को हो भनेर उहाँहरूले सोच्नुहन्ु छ भनेदेल्ख हाम्रो
राजनीधतक सं स्कार खोई ? मलाई अष्ट्रहले असाध्यै दुःख लागेको छ, यो दे शमा हामीले
लोकतन्त्र सयायौँ, गर्तन्त्र सयायौँ, यो दे शमा मष्ट्रहलाहरूले यो सँगसँगै लडे र यधत ठू लो
उपलल्ब्ि हाँधसल गरे को छ । अष्ट्रहले आएर मष्ट्रहलाहरू सवोच्ि ठाउँमा पुग्ने धिल्िकै
उनीहरूको यौधनकतामाधि, उनीहरूले गरे को राम्रो काम, नराम्रो कामको खुलेर ष्ट्रवरोि गनय
पाइन्छ, खुलेर आफ्नो-आफ्नो दृष्ट्रष्टकोर् हुन्छन्, आफ्नो-आफ्नो दृष्ट्रष्टकोर् अनुसार कसै ले
राम्रो गनुभ
य यो भन्न सक्छ, कसै ले नराम्रो गनुभ
य यो भन्न सक्छ, सं सद छ, सं सदमा कुरा
होला । त्यसपधछ सवोच्ि अदालतमा र धनवायिन आयोगमा त कुरै पुगेको छ ।
त्यहाँिाट छलिल हुन्छ । ष्ट्रकन एउटा मष्ट्रहलाको व्यल्िगत आिरर्लाई आक्षेप गरे र
व्यल्िगत रूपमा कसैलाई ष्ट्रकन यौन दुव्ययवहार गररन्छ ?
अधन मलाई अको दुःख लागेको कुरा के हो भने यसै सँग सम्िल्न्ित सम्माननीय
अध्यक्षज्यू , हामीले राजनीधतक सं स्कार धिधसययौँ, सामाल्जक सं स्कार धिस्यौँ जनु तररकाले
अष्ट्रहले नेतागर्हरू जुन तररकाले िोधलराख्नु भएको छ, त्यो िोले को हे नक
य ो लाधग म मेरा
छोराछोरीसँग िसेर ष्ट्रटभी हे न य छोधडसकेँ । िुप्रै आमाहरूले भन्छन् अष्ट्रहले के सं स्कार
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ददँदैछौँ हामीले हाम्रा िच्िाहरूलाई ? राजनीधत भनेको सिैभन्दा ठू लो नीधत हो भनेर मैले
िारम्िार भन्ने गिेँ । िुप्रै नेताहरूिाट मैले सुनेको त्यही ीँ हो तर राजनीधतक नेताहरूले
पूवप्र
य िानमन्त्री भइसकेका, उपप्रिानमन्त्री भइसकेका मान्छे हरूले िोले को भार्र् सुन्नुभयो
भनेदेल्ख ए िािा हाम्रो दे शका नेताहरू यस्तो हुँदो रहे छ भो मामु राजनीधतक गदै नौँ
भन्छन् िच्िाहरू । कसलाई हे रेर िस्नु ? कुन िाष्ट्रहँ नेतालाई हे रेर िस्ने ? यस्तै छाडा
िोसने नेतालाई हे रेर िस्ने, यो दे शमा ? त्यही प्रश्न छ अष्ट्रहले िालिाधलकाहरूमा, त्यही
प्रश्न छ युवा जमातमा । हाम्रो दे श कहाँ गइरहे को छ ? ष्ट्रहजो सं ष्ट्रविान िनाउँदा हामी
ु ो
सिैजना सँगै िसेर िनाएको हो । कायायन्वयन गने िरर्मा पधन सिै जना सँगै हुनक
ष्ट्रवकसपै छै न । ष्ट्रकन यस्तो िेरै ररसराग ? ष्ट्रकन यस्तो िेरै छाडातन्त्र ? ष्ट्रकन यस्तो िेरै
जे पायो त्यही िोसने मष्ट्रहलाहरूमाधि ? अधन िेरर भोधल सँगै िसेर काम गनुप
य दायखेरर ष्ट्रकन
रातोष्ट्रपरो हुन ु पने ? यो सं स्कार हरायो, सम्माननीय अध्यक्षज्यू । यसलाई कसरी हामीले
िेरर

ठाउँमा सयाउने हो ? यो ठू लो ि ुनौती भएको छ । यसको असर रािपधतलाई

जसरी गाली गररयो, त्यहाँ । पुधलसले पकडे को छ ष्ट्रक छै न ? हामीले प्रहरीमा धनवेदन
ददएका छौँ । त्यो िोसने, नराम्रो नारा लगाउने मान्छे लाई पिाउ गनय । त्यो सँगसँगै
हामीले त्यो भेला आयोजना गने नेताहरूलाई पधन मुद्दा हासछौँ भनेका छौँ । ष्ट्रक िाष्ट्रहँ
उहाँहरूले गसती भयो भनेर सावयजधनक रूपमा सिै मष्ट्रहलाहरूको अगाधड मािी माग्नु
पर्यो, हामीले गसती गर्यौँ भनेर होइन भनेदेल्ख उहाँहरू पधन यो दोर्को भाधगदार
िन्नुपछय । ठू सठू ला नेताहरूको कुरा गरररहे को छु मैले । त्यधतकै आएको छै न,
लोकतन्त्र

।

मष्ट्रहलाहरूले

पधन

सयाएका

छन्

।

प्रत्येक

कुरामा

मष्ट्रहलाहरूको

यौधनकतामाधि गाँसेर यौनष्ट्रहंसा गनय पाइदै न भनेर यो आवाज उठाउन जरुरी छ । म
आज त्यो उठाइरहेको छु ।
यसको धसलधसला अको आयो । अको के भयो भन्नुहन्ु छ भने पूवउ
य पप्रिानमन्त्री
भइसकेका एक जना माननीय सदस्यज्यूले अष्ट्रहले ष्ट्रवघटीट सं सदको माननीय सदस्यज्यूले
के भधनददनुभयो, मष्ट्रहलाको अङ्ग परे को कारर्ले प्रिानमन्त्रीको ददमाग खुल्स्कएको छ ।
मलाई एउटा मात्रै यस्तो कोही मान्छे दे खाइददनुस् । जसको मष्ट्रहलाको अङ्ग परे को छै न,
मष्ट्रहलाको रगत परे को छै न र यहाँ आएको छ । लौ दे खाउनुस,् कसले दे खाउँछ ?
होइन भनेदेल्ख उहाँको ददमाग के भयो त ? मष्ट्रहलाले जन्माउनु भएको हो, मष्ट्रहलाको
ु न्ु छ
गभयमा िस्नु भएको हो, मष्ट्रहलाले नै पकाएको खाना खाएर अष्ट्रहले राजनीधत गदै हुनह
उहाँको ददमाग के भाको छ ? त्यसको िाष्ट्रहँ Answer
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िाष्ट्रहन्छ, हामीलाई । त्यसको

असर मष्ट्रहला पत्रकारमाधि परे को छ, मष्ट्रहला पत्रकारले ले खेको कुरामा कमेन्ट गरे र जे
पायो त्यही सेक्स्युल रूपमा एभ्युज गररएको छ । त्यसै ले गदाय सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
मेरो अनुरोि छ, नेताज्यूहरूलाई िोसदाखेरर राजनीधतक सं स्कार सम्झेर िोसनुस् । होइन
भने राजनीधतक छोल्ड्दनुस् । यधत भन्छु आज म । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, ष्ट्रवशेर् समयमा माननीय सदस्यहरूले
िोसने िम यही ीँ समाप्त हुन्छ ।
माननीय सदस्यहरू, अि म सम्माननीय प्रिानमन्त्री केपी शमाय ओलीको तियिाट
माननीय कानून, न्याय तिा सं सदीय माधमला मन्त्री श्री धललानाि श्रे ष्ठलाई "मिेशी
आयोगको वाष्ट्रर्क
य
प्रधतवेदन २०७६/०७७" सभासमक्ष पेश गनय समय उपलब्ि
गराउँदछु ।

माननीय कानून, न्याय तिा सं सदीय माधमला मन्त्री श्री धललानाि श्रे ष्ठ:सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयको अनुमधतले "मिेशी आयोगको वाष्ट्रर्क
य
प्रधतवेदन २०७६/०७७" सभासमक्ष पेश गदयछु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा धनयमावली २०७५ को
धनयम १४९ को उपधनयम (१) िमोल्जम माननीय वामदे व गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको
ददगो ष्ट्रवकास तिा सुशासन सधमधतमा मनोनयन गरे को छु ।
माननीय सदस्यहरू प्रस्ताष्ट्रवत नामलाई सभाको सहमधतका लाधग अनुरोि गदयछु ।
माननीय सदस्यहरू प्रस्ताष्ट्रवत नामलाई सभाको सहमधत भएको घोर्र्ा गदयछु ।
माननीय सदस्यहरू, अि अको िैठक २०७७ साल पुस २४ गते शुििार
ददनको १:०० िजे िस्ने गरी यो िैठक स्िधगत हुन्छ ।
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(तदनन्तर अि अको िैठक २०७७ साल पुस २४ गते शुििार ददउँसो १:००
िजे िस्ने गरी यो िैठक स्िधगत भयो ।)

अन्त्य:- ददउँसो ३:१५ िजे ।
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