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शुक्रबार
बैठक सङ्ख्या-३
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक सम्माननीय अध्यक्ष श्री गर्ेश प्रसाद धतधमल्ससनाको
अध्यक्षतामा शुक्रबार ददउँसो १:०५ बजे प्रारम्भ भयो ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको
कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।
माननीय सदस्यहरू, ष्ट्रवशेष समयमा बोसनको लाधग दलीय आिारमा माननीय
सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ । म माननीय सदस्यहरूलाई बोसन समय उपलब्ि
गराउँछु ।
माननीय नारायर्काजी श्रे ष्ठ । समय १५ धमनेट । यसपधछ माननीय तारा दे वी
भट्ट ।

माननीय श्री नारायर्काजी श्रे ष्ठ (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय, यद्यष्ट्रप मैले समयको ष्ट्रहसाबले १५ धमनेट भधनसकेपधछ अको एक जना
साथीले पधन माननीयज्यू ले मलाई समय ददनुभएको छ । त्यसमा ध्यान ददनु नै हुनेछ ।
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सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाली जनताले सात दशकभन्दा बढी लामो सं घषय गरे र
बधलदानीपूर् य सं घषय गरे र नेपालमा ठू लो ऐधतहाधसक राजनीधतक पररवतयन हाधसल गर्यो ।
त्यसलाई हामीले नेपालको सं ष्ट्रविानमा नेपाली जनताका प्रधतधनधिहरूले आफ्नो सावयभौम
अधिकार प्रयोग गरे र सं स्थागत गर्यौँ र नयाँ सं ष्ट्रविान धनमायर्को प्रष्ट्रक्रयापधछ सं ष्ट्रविान
ष्ट्रक्रयान्वयनको प्रष्ट्रक्रया अगाधि बढायौँ । वास्तवमा नेपालका सबै लोकतन्रवादी
शल्िहरूको लाधग एउटा गवयको ष्ट्रवषय रह्यो ष्ट्रक नेपालमा नेपाली जनताले ६ दशकभन्दा
बढी सं घषय गरे र एउटा नयाँ मोिे लको लोकतन्र, परम्परागत सं सदीय गर्तन्रभन्दा उन्नत
प्रकारको समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्र स्थाष्ट्रपत गरे । राजनीधतक प्रर्ालीको
ष्ट्रहसाबले सं घीय लोकताल्न्रक गर्तन्र र सामाल्जक सारत्वको ष्ट्रहसाबले समाजवाद
उन्मुख लोकतन्र स्थाष्ट्रपत गररयो । त्यो सबै लोकतन्रवादीहरूलाई गवयको ष्ट्रवषय हो र
नेपाली कम्युधनष्टहरूको लाधग भने अझ गवयका अधतररि ऐधतहाधसक अवसर प्राप्त भयो ।
आफैँले

धनमायर्

गरे को

सं ष्ट्रविान,

आफैँले

जारी

गरे को

सं ष्ट्रविान

त्यो

सं ष्ट्रविान

कायायन्वयनको प्रष्ट्रक्रया अन्तगयत धनवायचनमा गएपधछ नेपाली जनताले यो सं ष्ट्रविानको
कायायन्वयन गरे र राजनीधतक उपलल्ब्िहरूलाई सामाल्जक, आधथयक क्षेरमा रूपान्तरर् गने,
ु
सामाल्जक न्यायसष्ट्रहतको समृद्ध मुलक
बनाउने, समाजवादको आिार तयार पाने र
समाजवाद धनमायर्को ददशाधतर आगाधि बढ्ने जनादे श पधन हामीलाई ददयो । वास्तवमा
नेपालमा शाल्न्तपूर् य प्रधतस्पिायबाटै सं वैिाधनक बाटोबाट नै २१ औ ँ शताब्दीअनुरूपको नयाँ
मोिेलको समाजवाद धनमायर् गने ऐधतहाधसक अवसर नेपाली कम्युधनष्टहरूलाई प्राप्त भयो र
आजको हाम्रो ऐधतहाधसक ल्जम्मेवारी यही सं ष्ट्रविानको कायायन्वयन गरे र सामाल्जक आधथयक
रूपान्तरर् गने, समाजवादको आिार तयार पाने र समाजवादको ददशाधतर अगाधि बढ्ने
हो । तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यष्ट्रप त्यही सं घषयको पररर्ाम स्वरूप आज
ु न्ु छ । म आज यहाँ राष्ट्रिय
सम्माननीय अध्यक्षज्यू अध्यक्षको त्यो धसटमा आसीन हुनह
सभाको गररमामय अधिवेशन बैठकमा बोसने अवसरबाट युि छु र हामी बोधलरहे का
छौँ ।
तर यही ँ २०७७ साल पुस ५ गते सम्माननीय प्रिानमन्री केपी ओलीको
नेतत्ृ वको सरकारले सं ष्ट्रविानको ठािो उसलङ्खघन गरे र नेपालमा सं ष्ट्रविानले ददँदै नददएको
अधिकार प्रयोग गरी प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गने असं वैिाधनक कदम चाधलयो । यो कदम
असं वैिाधनक मारै होइन, यो अलोकताल्न्रक हो, यो प्रधतगामी हो र यो स्वेच्छाचारी र
धनरङ्खकुश कदम हो । यसले नेपालमा नेपाली जनताले लिे र सयाएको उपलल्ब्िहरूलाई
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खोस्ने काम गरे को छ, अपहररत गने काम गरे को छ । यो तत्कालको एउटा प्रधतगामी
कदम मार होइन । यसले समग्र प्रधतगमनको आिार तयार गने त होइन भन्ने ठू लो
आशङ्का पैदा गरे को छ र हामीले सयाएको ऐधतहाधसक राजनीधतक पररवतयनमाधथ कालो
बादल मिाररन थालेको छ । तर नेपाली जनताले त्यसलाई कुनै पधन हालतमा रक्षा गरी
छाड्नेछन् भन्ने सङ्कलप गरे का पधन छन् । म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु , सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय, के यो सं वैिाधनक छ ? कसै ले भन्न सक्छ यो सं वैिाधनक छ ? यधतखेर सं ष्ट्रविान
धनमायर् गदाय हामी सबैले राष्ट्रिय राजनीधतक एकता कायम गर्यौँ । राष्ट्रिय राजनीधतक
सहमधत कायम गर्यौँ ष्ट्रक अब राजनीधतक ल्स्थरता सुधनत गत गनयका धनल्म्त पष्ट्रहला जस्तो
सं सद ष्ट्रवघटन गने अधिकार अब कुनै प्रिानमन्रीलाई नददने भनेर राष्ट्रिय राजनीधतक
सहमधत कायम गर्यौँ । त्यो राष्ट्रिय राजनीधतक सहमधतको आिारमा सं ष्ट्रविानमा हामीले
त्यो व्यवस्था गर्यौँ । यो सबैलाई थाहा छ । नेपाली आम जनतालाई थाहा छ ष्ट्रक
राष्ट्रिय राजनीधतक सहमधत त्यधतखेर के धथयो ? र अष्ट्रहले सं ष्ट्रविान ष्ट्रवद, कानून
व्यवसायी, कानूनको ष्ट्रवद्याथी मार होइन सं ष्ट्रविानको िारा अक्षर पढ्न सक्ने सबै
नेपालीलाई थाहा छ ष्ट्रक सं ष्ट्रविानमा प्रिानमन्रीलाई सं सद वा प्रधतधनधि सभाको ष्ट्रवघटन
गने कुनै ष्ट्रवशेषाधिकार छै न । त्यधत हुँदाहुँदै पधन सं ष्ट्रविानमा हुँदै नभएको अधिकारको
प्रयोगको हवाला ददँदै सं ष्ट्रविानमाधथ घात गररयो र प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गररयो ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सं ष्ट्रविानको िारा ७६ को (१), िारा ७६(२),
िारा ७६(३), िारा ७६(५), चार वटा िाराहरूले सरकार धनमायर्को ष्ट्रवकसपहरू प्रदान
गरे को छ । पष्ट्रहलो ष्ट्रवकसप, बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रिानमन्री हुन्छन् । त्यस्तो हुन
सकेन भने २ वा २ भन्दा पाटीहरूको समथयन प्राप्त व्यल्िले सरकार गठन गछय । त्यो
पधन हुन सकेन भने सबभन्दा ठू लो पाटीलाई सरकार बनाउने अवसर ददइन्छ । त्यो पधन
भएन भने त्यधतखेर कुनै प्रधतधनधि सभाको सदस्यले मलाई बहुमत छ भन्ने कुनै आिार
दे खायो भने उसलाई पधन सं ष्ट्रविानको िारा ७६ (५) अन्तगयत अवसर ददइन्छ । तर
कुनै पधन कोर्बाट १ मारै होइन ५ सम्म आउने कुनै सम्भावना अन्तगयत सरकार बनेन
भने यो सं विानले के भन्छ, सं ष्ट्रविानको िारा ७६ (7) अन्तगयत भने त्यधतखेर प्रधतधनधि
सभा स्वतः ष्ट्रवघटन हुन्छ । त्यसकारर्ले प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गने अधिकार
ष्ट्रवशेषाधिकार ददइएको छै न । सरकार बन्नै सकेन भने प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन हुने
अवस्थाको उसले ख गरे को छ, सं ष्ट्रविानले । र प्रिानमन्रीलाई ष्ट्रवशेषाधिकार होइन,
अधिकार होइन, यदद सरकार बन्ने नसक्ने ल्स्थधत भयो भने दुई खालको प्रिानमन्रीलाई
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प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटनको अवस्थाको धनल्म्त बाध्यकारी दाष्ट्रय्व ददएको छ, ष्ट्रवघटनको
धसफाररस गनय, अधिकार होइन । त्यधतखेर ष्ट्रवघटनको धसफाररस गनैपछय । जब सरकार
बन्दै न वा सरकार बन्ने ष्ट्रवकसपअन्तगयत बनेको प्रिानमन्रीले ष्ट्रवश्वासको मत प्राप्त गनय
सक्दै न, त्यसपधछ तीस ददनधभर प्रधतधनधि सभा स्वतः ष्ट्रवघटन हुने र ६ मष्ट्रहनाधभर
धनवायचन हुने प्राविान छ र त्यसको धनल्म्त म चाष्ट्रहँ धसफाररस गरूँ ष्ट्रक नगरूँ भन्न
पाउँदैन । अधिकार भनेको गरूँ ष्ट्रक नगरू भन्ने हो । त्यधतखेर प्रधतधनधि सभा स्वतः
ष्ट्रवघटन हुन्छ । त्यो ष्ट्रवघटनको औपचाररकता कुरा गनयलाई प्रिानमन्रीले ष्ट्रवघटनको
धसफाररस गनय बाध्यकारी हुन्छ । त्यसकारर्ले गदायखेरर अष्ट्रहले को सं ष्ट्रविानको िारा ७६
ले कही ँ कतै यसलाई सं ष्ट्रविानको कुनै िाराले प्रिानमन्रीलाई प्रधतधनधि सभाको ष्ट्रवघटन
गने अधिकार ददएको छै न । त्यो प्रष्ट छ । त्यसकारर् यो असं वैिाधनक छ र भधनन्छ,
ु न्दा अगावै
िारा ८५ को एउटा हरफ, यस सं ष्ट्रविानबमोल्जम प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन हुनभ
भन्ने शब्दको प्रयोग ष्ट्रटपेर त्यो त ष्ट्रवघटन हुन सक्ने रहे छ धन भधनन्छ । म फेरर भन्न
चाहन्छु , ष्ट्रवघटन

गने

अधिकार छै न, ष्ट्रवघटन हुने

ल्स्थधत छ, सरकार नबनेको

अवस्थामा । कुनै मान्छे ले वकपरले अथवा कुनै आफ्नो सम्पल्ि  मृत्युपधछ शेषपधछ अु
कसैलाई ददने भनेर शब्द फेला पार्यो भने मारे र ददने भन्ने अथय लाछ,छ, अध्यक्ष महोदय ?
त्यसकारर्ले यो पूर् य रूपमा असं वैिाधनक छ । सं ष्ट्रविान ष्ट्रवरोिी छ । यसमा कुनै
दिष्ट्रविा छै न ।
अब अको पक्ष पधन आएको छ, यो सं वैिाधनक त कसै ले भन्न सकेको छै न ।
पूवप्र
य िानन्यायािीशहरू,

बारका

पूवअ
य ध्यक्षहरू,

पूवम
य हान्यायािीविाहरू,

सबै

कानून

व्यवसायहरू, सबै राजनीधतक पाटीका नेताहरू, राजनीधतक पाटीहरू, सबै बुष्ट्रद्धजीष्ट्रवहरूले
एकस्वरले भनेका छन् यो असं वैिाधनक र अलोकताल्न्रक छ भनेर । तर हाम्रो
प्रिानमन्री र प्रिानमन्रीका समथयन गने कधतपय साथीहरूले भन्नु भएको छ, राजनीधतक
बाध्यता पर्यो, सं वैिाधनक त होइन, सं वैिाधनक हो भन्न त सष्ट्रकँदै न, राजनीधतक बाध्यता
पर्यो । के हो बाध्यता ? कुनै बाध्यताका कारर्ले

सं ष्ट्रविान धमच्न पाइँदैन,

सं ष्ट्रविानमाधथ प्रहार गनय पाइँदैन, सं ष्ट्रविानलाई उसलङघन गनय पाइँदैन यो राजनीधतक
पररवतयनमाधथ आक्रमर् गनय पाइँदैन । अब रह्यो हाम्रो पाटीधभरकै अवस्थाको कुरा गने
हो भने यो सम्माधनत सदनसम्म पाटीधभरको िेरै कुरा गनय चाहन्नँ । तर पाटीलाई ष्ट्रवधि
र पद्दधतमा सञ्चालन गनय सष्ट्रक्रय बनाउँन र पाटीको मागयदशयनमा सरकार चलाउन र
सरकारलाई जनमुखी बनाएर समृष्ट्रद्धको लक्ष्य पूरा गनय पाटीमा धनत गय पधन छलफल
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भएका धथए । पाटी एकतालाई कायम गनय, सरकारलाई जनमुखी बनाउन र जनादे शलाई
पूरा गनयका धनल्म्त के कसरी अगाधि बढ्नु पछय भनेर हाम्रो पाटीमा धनल्त गत रूपमा
छलफल भएको धथयो । त्यो छलफलको आिारमा हामी अगाधि बढ्ने प्रयत्न गररराखेका
धथयौँ । हाम्रो पाटीमा २ प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका धथए । पाटीको सङ्कट र धनवारर्
सम्बन्िमा । त्यसमाधथ छलफल हुँदै धथयो । छलफलले कुनै धनश्कषय धनकाले को
धथएन । अधन त्यधतखेर त्यसको आिारमा कुनै धनश्कषय धनकाले र सं ष्ट्रविान धमच्न
पाइन्छ ? सं ष्ट्रविान अपहरर् गनय पाइन्छ ? पाइँदैन । पष्ट्रहलो कुरो, कुनै राजधनधतक
पाटीको आन्तररक माधमलाको कारर्ले नेपाली जनताले सं घषय गरे र सयाएको सं ष्ट्रविानको
हत्या गनय, प्रहार गनय पाइँदैन । २, हाम्रै पाटीको कुरा गने हो भने धनश्कषय
धनकाधलसष्ट्रकएको धथएन । पाटीमा छलफल हुँदै धथयो, स्थायी कधमटीको बैठक
बधसराखेको धथयो, केन्रीय कधमटीको बैठक बस्नेवाला धथयो र त्यसले कुनै प्रकारको
व्यल्िको स्वाथय अनुकूल धनर्यय नगने भनेर लाछ,दै मा सं ष्ट्रविानमाधथ प्रहार गनय पाइँदैन,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । त्यसकारर्ले यो कोर्बाट पधन बेठीक छ ।
जहाँसम्म सवोच्च अदालतको प्रश्न छ, यो सम्माधनत सवोच्च अदालतमा अष्ट्रहले
ष्ट्रवचारािीन

छ

।

शल्िपृथकीकरर्को

सं ष्ट्रविान
धसद्धान्त

अन्तगयत
अन्तगयत

सवोच्च
सं ष्ट्रविानले

अदालतले
धनल्त गत

धनर्यय

गने

ल्जम्मेवारीहरू

हो

।

सं वैिाधनक

अङ्गहरूलाई ददएको छ । सं वैिाधनक अङ्गहरूको भूधमकाप्रधत स्वच्छ, उनीहरूको काम,
कारबाहीप्रधत स्वतन्र भूधमकाप्रधत हामी ष्ट्रवश्वस्त छौँ । तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, सवोच्च
अदालतले पधन सं ष्ट्रविानकै आिारमा टे केर फैसला गने हो, सं ष्ट्रविानबाष्ट्रहर गएर होइन ।
सवोच्च अदालतलाई हाम्रो सं ष्ट्रविानले सं ष्ट्रविान सं शोिन गने अधिकार ददएको छै न ।
सं ष्ट्रविानअन्तगयत फैसला गने मार अधिकार ददएको छ । त्यसको साथसाथै सवोच्च
अदालतले सं ष्ट्रविान सं शोिन गने यो मारै ष्ट्रवषयमा गर्यो भने यो सं ष्ट्रविान कागजको
खोस्टोमा पररर्त हुन्छ । सं ष्ट्रविानमा हुँदै नभएको प्रविान कसैले प्रयोग गने र त्यसलाई
अनुमोदन गनय सं ष्ट्रविान सं शोिनको फैसला सवोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको
खोस्टोमा

सं ष्ट्रविान

पररर्त

हुन्छ,

सं ष्ट्रविान

च्याधतएको

व्यवस्थामाधथ एउटा प्रहार हुन्छ र समग्र व्यवस्था उल्सटने

अवस्था

हुन्छ

र

समग्र

प्रधतगमनको ददशाधतर जाने

खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनै पधन हालतमा सह्य हुन सक्दै न । त्यसै ले सं विानसम्मत
ढङ्गले अदालतले फैसला गनुय पदयछ, गनेछ भन्ने कुरामा हामी ष्ट्रवश्वस्त छौँ ।
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जहाँसम्म सम्माननीय अध्यक्षज्यू , अष्ट्रहले को पररल्स्थधतको कुरा छ, सम्माननीय
प्रिानमन्रीज्यूलाई पधन त्यरो लोकतन्रको सं घषय गनुभ
य यो, उहाँ जेल बस्नुभयो । अष्ट्रहले
म फेरर भन्न् चाहन्छु , हाम्रो कुनै पदीय स्वाथयमा घात हुनेभयो भन्ने कसैलाई लाछ,यो भने
वा हुने नै भयो भने पधन पाटी एकता पधन पदका धनल्म्त र सं ष्ट्रविान पधन, लोकतन्र पधन
पदका धनल्म्त, पाटी ष्ट्रविान पधन पदका धनल्म्त, सं ष्ट्रविान पधन कुनै पदका धनल्म्त आफ्नो
पदको सुरक्षा नहुने भयो भने पाटी एकता पधन भङ्ग, लोकतन्रमाधथ पधन प्रहार, पाटी
ष्ट्रविान पधन माल्न्दन,ँ सं ष्ट्रविान पधन माल्न्दनँ भन्न पाइँदैन, अध्यक्ष महोदय । त्यसै कारर्ले
म ष्ट्रवनम्रतापूवक
य अनुरोि गनय चाहन्छु , अष्ट्रहले पधन अवसर छ । असं वैिाधनक घोषर्ाप्रधत
आत्मालोचना गदै अब प्रधतधनधि सभा सुचाु होस् भन्ने ददशाधतर प्रिानमन्रीज्यू पधन आयो
भने एउटा नयाँ धसलधसला सुु हुन्छ । सं ष्ट्रविानलाई ट्र्याकमा राल्खन्छ, लोकतन्रको
रक्षा गररन्छ । त्यधत मारै होइन, एकीकृत नेपाल कम्युधनष्ट आन्दोलनलाई अगाधि
बढाउने हाम्रो पाटी एकतालाई फेरर एकताबद्ध गरे र अगाधि बढाउने सम्भावना पधन पैदा
हुन्छ । त्यसको धनल्म्त पधन अनुरोि गनय चाहन्छु
अन्त्यमा

सम्माननीय

अध्यक्ष

महोदय,

।
हामीले

यधतखेर

हाम्रा

पुखायहरूलाई

सम्झौँ । यधत सुन्दर दे श ददनुभयो । सबै उपधनवेश हुँदा पधन यो महादे शमा हाम्रो
दे शलाई स्वतन्र बनाएर राख्नुभयो, हाम्रा पुखायहरूले । हाम्रा पुखायहरूले सगरमाथाको दे श
ददनुभयो, लुल्म्बनी बुद्धको दे श ददनुभयो, जनकपुरको दे श ददनुभयो, जनकको दे श
ददनुभयो । र सारा दे शधभर जलवायुको ष्ट्रहसाबले , हावापानीको ष्ट्रहसाबले , ष्ट्रवकासका
सम्भावनाका ष्ट्रहसाबले यस्ता सम्भावना भएको दे श ददनुभयो । र अष्ट्रहले हामीले त्यो
सम्भावनालाई साकार पानयका धनल्म्त, समृद्ध नेपाल बनाउनका धनल्म्त, लोकतन्रको धनल्म्त
लड्यौँ र लोकताल्न्रक नेपालको स्थापना गर्यौँ । अब हामीले त्यो लोकतन्रको रक्षा
गरे र, लोकतन्रलाई अझ ष्ट्रवकास गरे र, सं ष्ट्रविानका कमी, कमजोरीहरूलाई अझ
पररमाजयन गरे र हामीले सामाल्जक आधथयक रूपान्तरर् गरे र समृद्ध नेपाल बनाएर ल्शक्षा,
स्वास््य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास सबै मौधलक अधिकारको छ,यारे ल्न्ट गरे र आम
जनतालाई पररवतयनको अनुभधू त आफ्नै पोसटामा प्राप्त गनय सक्ने ल्स्थधत धसजयना गरे र समृद्ध
नेपाल र समाजवादी नेपाल बनाउनु हो । त्यो हाम्रो पुखायको स्मृधत गरे र कसरी सामना
गनय सक्छौँ ? के भनेर सामना गनय सक्छौँ ? सष्ट्रहदहरूलाई हामी कसरी सम्झने ?
कसरी श्रद्धाञ्जली ददने ? धतनले केका धनल्म्त रगत बगाए ? फेरर लोकतन्र सयाउने, फेरर
लोकतन्र धमच्ने अधन प्रधतगमनको ष्ट्रवुद्ध फेरर सं घषय गररराख । समृद्ध नेपाल बनाउनु
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छै न । आददवासी जनजाधत, मष्ट्रहला, दधलत, असपसङ्ख्यक समुदाय, आम शोष्ट्रषत पीधित
जनतालाई, ष्ट्रपछधिएको जनताको जीवन फेनय समृद्ध नेपाल बनाउने काम गनुय छै न ।
फेरर सं ष्ट्रविान धमच लोकतन्रको हत्या गर, फेरर प्रधतगमन ष्ट्रवरोिी आन्दोलन गर ।
यसैको धनल्म्त हो त हामीले सं घषय गरे को र सष्ट्रहदहरूले बधलदान ददएको ? हाम्रो
पुखायहरूले हामीलाई यो दे श ददएको ? त्यसकारर्ले पुखायलाई स्मरर् गरौँ, सष्ट्रहदहरूलाई
स्मरर् गरौँ । उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली ददइरहँदाखेरर सोचौँ । हामी सबैले आत्मआलोचक
पधन हौँ । कुनै एउटा व्यल्िलाई मारै पधन म भल्न्दनँ । राजनीधतक पाटीहरू,
राजनीधतक नेताहरू हामी सबै आत्मआलोचक हौँ । हामीले के गरररहे का छौँ ? हामी
सबैका कमी, कमजोरीहरूप्रधत पधन हामी आत्मआलोचक हौँ र नयाँ नेपाल बनाऊँ ।
त्यसको धनल्म्त अगाधि बढौँ । तर एकाधतर सिैँ प्रधतगमन हुने र प्रधतगमनष्ट्रवुद्ध
लधिरहने, जनताको जीवन बवायद हुने, जनजीष्ट्रवकाको समस्या त्यस्तै भइरहने । ४०
लाख नेपाली श्रधमकहरू ष्ट्रवदे शमा बधसरहनु पने, रगत, पधसना ष्ट्रवदे शी भूधममा च ुहाइरहनु
पने र नेपालको राजनीधत चाष्ट्रहँ फेरर सि ाको फोहरी खेल हो भन्ने ल्स्थधत बधनरहने हो
त ? त्यसैले प्रधतगमन होइन, लोकतन्रको ष्ट्रवकास गरौँ, समृद्ध नेपाल बनाऊँ, राजनीधत
फोहर खेल होइन, राजनीधतलाई सफा गरौँ । ष्ट्रवचार, धसद्धान्त, राजनीधत नैधतकता,
मूसयका आिारमा अगाधि बढौँ । त्यसको धनल्म्त म सबैलाई अष्ट्रपल गदै धबदा हुन्छु ।
िन्यावाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय तारा दे वी भट्ट। सयम १० धमनेट । यसपधछ
माननीय दे वेन्र दाहाल ।

माननीय श्री तारा दे वी भट्ट (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज
हामी अत्यन्त सं वेदनशील अवस्थामा छौँ । कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका छौँ ।
साथै यसको अको थप च ुनौतीपूर् य ठू लो महामारीको सङ्केत आउन सक्ने सङ्केत ष्ट्रवज्ञहरूले
ु
ददइसकेका छन् । धसङ्गो मुलक
दि ल्चि  र एक भएर सामना गनुय पनेबल
े ा सरकार
ढलाउने, सं सद ष्ट्रवघटन गने एवं कुचीको हानथापमा न त सरकार नै सं वेदनशील छ न
ु को लाधग दुभायछ,यपूर् य भएको छ । नेपाली जनतालाई
अन्य दे ल्खएका छन् जुन मुलक
केन्रधबन्दु बनाएर अल्घ बढ्नुपने बेला जनताको सवोच्च धनकाय प्रधतधनधि सभालाई नै
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वतयमान समयमा ष्ट्रवघटन गररनु कुनै पधन ढङ्गले ठीक छै न । यसको म घोर ष्ट्रवरोि
ु मा ल्स्थर सरकार र सुशासन, समृष्ट्रद्ध र दीगो
गदयछु । जनताको म्याण्िे टअनुसार मुलक
ष्ट्रवकासको अपेक्षा गररएको धथयो । तर ष्ट्रविम्बना भएको छ, हरे क नेपाली जनता
ममायहत भएको अवस्था छ ।
म आज सरकारको ष्ट्रवशेष ध्यानाकषयर् गराउन चाहन्छु ष्ट्रक ददगो ष्ट्रवकासका
लक्ष्यहरू हाधसल गनय हामी अधत ल्चल्न्तत र समय हेरेर आशाधतत भएर हौधसएको अवस्था
धथयो

।

म

के

स्मरर्

गराउन

चाहन्छु

भने

नेपालले

जनाएको

अन्तरायष्ट्रिय

प्रधतबद्धताअनुसार सन् २०१५ ददल्ख २०३० सम्म हामीले दीगो ष्ट्रवकासका लक्ष्यहरू
प्राप्त गररसक्नुपने र हामीसँग पूवस
य रकारको पालामा बनेको रोिम्याप मार छ । काम
केही भएको छै न । कुराहरू ठू सठू ला भएका छन् । लक्ष्यहरू हाधसल गनयका लाधग
हामीसँग अरबौँ रकम नपुग भएको अवस्था छ । ती लक्ष्यहरू प्रप्त गनयका लाधग कधतपय
अवस्थामा सहुधलयत ऋर् धलनु पने छ भने कधतपय अवस्थामा दीगो ष्ट्रवकासका लक्ष्य
१७ अन्तगयत ष्ट्रवधभन्न रािहरूमाफयत लगानी धभत्र्याउनु पनेजस्ता लक्ष्यहरूतफय सरकारको
ध्यान जान जुरी छ । हामी दीगो ष्ट्रवकास लक्ष्यहरू प्राप्त गनयका लाधग ४ वषय त्यसै नै
ष्ट्रढलो भइसकेका छौँ । ष्ट्रवकास धनमायर्का लाधग अबौं रकम नपुग भएको अवस्थामा
धनवायचनमा अबौं खचय गनय खोज्नु कुनै पधन ष्ट्रहसाबले ठीक छै न । र म दीगो ष्ट्रवकास
तथा सुशासन सधमधत सभापधतको है धसयतले पधन यो कुराको घोर ष्ट्रवरोि गदयछु ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म यस सम्माधनत सदनमाफयत सरकारको के
ध्यानाकषयर् गराउन चाहन्छु भने हामीले झण्िै २०० वषय पुरानो व्यवस्था खारे ज गरे र
२०४७ सालको उत्कृष्ट सं ष्ट्रविानलाई पधन मान्दै नौँ भनेपधछ यो नयाँ सं घीयताको खाका
कोरे का होइनौँ र ? यधत वषय पुरानो व्यवस्थालाई खारे ज गररसकेपधछ जनताबाट फ्रेस
म्याण्िे ट धलएर नयाँ नेपालको खाका कोनुय र दे शको आधथयक वृष्ट्रद्ध गनय सुशासन र दीगो
ष्ट्रवकास गरी दे शलाई समृद्धतफय बढाउने भनी पुराना ष्ट्रवकृल्ि हरू हटाई नयाँ र अग्रगामी
ष्ट्रवकास ददने भनेका होइनौँ र ? जनताबाट फ्रेस म्याण्िेट धलएको ३ वषय नपुछ,दै अको
फ्रेस म्याण्िेट धलनुपने ष्ट्रकन आवश्यकता पर्यो ? जनताले झण्िै दुई धतहाइ ददइएर
दे शको ष्ट्रवकास र समृष्ट्रद्धतफय जाऊँ भनेको फ्रेस म्याण्िे ट होइन र ? अष्ट्रहले नै ष्ट्रवधभन्न
वैकल्सपक अवस्थाहरू हुँदाहुँदै ष्ट्रकन च ुनावमा जानु पने ? सरकारको पारा असक्षमता र
ष्ट्रक्रयाकलापहरू जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हे रररहे का छन् । र अझै पधन भन्न चाहन्छु
ष्ट्रक अष्ट्रहले को ष्ट्रवषम पररल्स्थधत हो । यस्तो अवस्थामा हामीले रोगहरूको व्यवस्थापन र
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ष्ट्रवकासमा मुद्दाहरूमा बहस तथा छलफल गनुय पने बेला च ुनाव गनेजस्ता कतै नभएको
जारा हाँिी गाउँमा भनेको उखान चररताथय गदै छौँ ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो सधमधतले भखयरै हाम्रो सधमधतबाट पास गरे र
दीगो ष्ट्रवकास लक्ष्य कायायन्वयन सं सदीय धनगरानी भन्ने प्रधतवेदन तथा परीक्षर् सूची तयार
पारे का छौँ । जुन राष्ट्रिय सभा, प्रधतधनधि सभा र ७ वटै प्रदे शका सं सदहरूको लाधग
तयार पाररएको हो । तर ष्ट्रविम्बना हामीले हाम्रा ष्ट्रवकास कायायन्वयनको अभ्यास गनुप
य ने
बेला प्रधतधनधि सभा नै भङ्ग ष्ट्रकन गररयो ? हाम्रो ती ष्ट्रवषयहरूमा असल अभ्यास गनुप
य ने
बेला हाम्रो भूधमका नै हनन् भएको मैले महशुस गरे की छु । हामीले सारगष्ट्रवत
य
ष्ट्रवषयहरूमा नीधत सम्वाद काययक्रमको राष्ट्रिय सभाबाटै आयोजना र सुुवात गरे र
प्रधतधनधि सभाका सं सदहरू र प्रदे श सभामा पधन यो ष्ट्रवषय समेट्नुपछय भन्ने सुझाव प्राप्त
भएका धथए । ती अिुरा रहने ददल्खए । अब प्रदे श र स्थानीय तहहरू पधन भङ्ग गररने
कुरा समाचारमा आइरहेका छन् ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी कताधतर गइरहे का छौँ ? हाम्रा ष्ट्रक्रयाकलापले
व्यवस्थापन नै िरापमा पने त होइन ? यो िराउनुपने अवस्था आएको छ । सरकारलाई
के स्मरर् गराउन चाहन्छु , यो सम्माधनत सदनमाफयत भने नेपालको नयाँ सं ष्ट्रविानको
ु को मुल कानून सं ष्ट्रविानलाई मानेको छ र त्यसको प्रस्तावनामा नै
प्रस्तावनामा नै मुलक
सावयभौमसि ा

जनतामा

धनष्ट्रहत

रहन्छ,

भधनएको

छ

।

त्यसै ले

जनताले

पुराना

ष्ट्रवकृधतहरूबाट आल्जयत भएर ५ वषय नेकपाको सरकारलाई फ्रेस म्याण्िे ट ददएकै हो ।
यहाँ प्रश्न के खिा भएको छ भने आफ्ना सहयारी, धमरहरू र आफ्नै पाटीधभर समन्वय
गनय नसक्नेले दे श र ष्ट्रवदे शमा कसरी कुटनीधत कायम गरे का होलान् ? कतै हाम्रो
दे शलाई उचाइ र साख खसेको त होइन ? आफ्नै पररवार धमलाउन नसक्नेले धसङ्गो दे श
कसरी हाँक्न सक्ला ? काम नगरी खोक्रो नाराले दे श बन्ने हो र ? हामी हाम्रो
मह्वपूर् य समयलाई कसरी खेर फाधलरहे का छौँ ? कसलाई हे क्का छ ? प्रधतधनधि सभा
ष्ट्रवघटन गररएको छ जुन जनताको ममय ष्ट्रवपरीत त छँदैछ तर यो अष्ट्रहले सवोच्च
अदालतमा ष्ट्रवचारािीन भएकोले हामीलाई कुनुप
य ने भएको छ र मलाई ष्ट्रवश्वास छ, मूल
कानून

सं ष्ट्रविान र जनताको सवोच्चालाई ध्यानमा राखेर अदालतले धनर्यय नै गने छ ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस्तो ष्ट्रवषम पररल्स्थधतमा मेरै गोुको बाह्रै टक्का भन्ने

हुँदैन । अन्य कुराहरू पधन ष्ट्रवचार गनुप
य छय । बाढी पीधित, पष्ट्रहरो पीधित अष्ट्रहले पधन
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पालमुधन छन् । उनीहरूको व्यवस्था भएको छै न । वृद्ध नागररक र बच्चाहरूले ज्यान
गुमाई नै रहे का छन् । सुत्केरीहरूको धबजोग छ, गररबहरू भोकले छट्पटाइरहे का छन्
र प्रिानमन्री भन्नुहन्ु ्यो, भोकले अब कोही मनेवाला छै न, भोको कोही हुँदैन भन्ने उल्ि
कहाँ गयो ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अष्ट्रहले पधन हामी असपष्ट्रवकधसत रािकै सूचीमा
छौँ र सन् २०२२ सम्ममा हामी माधथ जाने कुरा अवस्था दे ल्खँदैन । दे श गररबीको
ु मा के काम ? र ठू ला भ्यू
रे खामुधन गएको बेला रे ल र पाधनजहाज हाम्रोजस्तो मुलक
टावरले भोको पेट भररने हो र ? धनमयला काण्ि, बझाङको काण्ि दे शभरर भएका त्यस्तै
प्रकृधतका काण्िहरूको केही नभएको कुरा जनताहरूले अब सोध्ने बेला आइसकेको
छ । ददनानुददन बाधलका र मष्ट्रहलामाधथ हुने यौन दुव्ययवहार यौन, ष्ट्रहंसा, हत्याजस्ता
केशहरू बढे को बढै छन् । यदद च ुनाव भयो भने त्यो प्रश्न जनताले पष्ट्रहले सोध्ने छन् ।
ष्ट्रकसानहरूलाई झुक्याउने काम भएको छ । एकाधतर उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेको
छ, अकोतफय समयमा मल, धबउ धबजन नपाइने, धबउ ददए भने नक्कली

धबउ ददने ।

कथमकदाल्चत कधत गरे र पधन ष्ट्रकसानले उत्पाददत वस्तुको मुसय नपाउने, मूसय सरकारले
नतोक्ने, न्यायको लाधग मूसय माग गदाय ज्यान गुमाउनुपने अवस्था । यसको म घोर
ष्ट्रवरोि तथा भत्सयना गदयछु

।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भोधल दे शका कर्यिारका बारे मा यो सरकारले केही
सोचेको छ ? कधत भयो पठनपाठन बन्द भएको ? सरकार कुम्भकर्य झैं ष्ट्रकन सुतेको
छ ? ल्शक्षा क्षेरमा कधत लगानी िुब्यो ? कधतले धिप्रेसनमा गएर ज्यान गुमाउनु पने
अवस्था छ । म प्रश्न गनय चाहन्छु , दे श र जनताको लाधग काम नगने सरकार त्यो
कसको सरकार हो ? गुर्स्तरीयताको कुरा परै छोिौँ, के हो, के हो ? जसले जे गरे
पधन हुने अवस्था छ । सुशासनको अवस्था कहाँ छ ? अकोतफय अष्ट्रहले दे श कोधभि-१९
ले गदाय आक्रान्त छ । ददनददनै कोरोना सङ्खक्रधमतहरू बष्ट्रढरहे का छन् । र सरकार
यसको धनयन्रर् गनय असफलजस्तो दे ल्खन लागेको अवस्था छ । अब यो कुरा सामान्य
दे ल्खन लागेको छ । पररल्स्थधत झन्झन् ष्ट्रवकराल हुँदैछ । हामीले यसअल्घ पधन
सरकारलाई व्यवस्थापनमा धनकै ध्यान ददन र सांसद कोष कोधभि-१९ को रोकथाममा
लगाऊँ भनेर सुझाव ददएकै धथयौँ । तर हटाउने त कुरै छािौँ, तर बजेट बाँड्ने शैलीमा
घुमाउरो पारामा सयाइयो । ती सबै अलपर छन् । अब त झनै के हुने हो, अन्यौल
भयो । सरकारले कोधभि धनयन्रर् र उपचारका लाधग व्यवस्था गरे का अस्पतालको पधन
भरगोल अवस्था छ । राम्रा क्षमतावान िक्टरहरू राजनीधतको ल्शकार भइरहे का छन् ।
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सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले केन्रधबन्दु
जनतालाई बनाउनु पने हो । तर अष्ट्रहले को सं ष्ट्रविानअनुसार सरकार ष्ट्रहँिेको दे ल्खँदैन ।
सं ष्ट्रविानमा व्यवस्थाष्ट्रपका, काययपाधलका, न्यायपाधलकाको स्पष्ट अविारर्ा छ । त्यसै ले
यहाँ काययपाधलका, व्यवस्थाष्ट्रपका र न्यायपाधलकाभन्दा माधथ हुन सक्दै न । ष्ट्रयनीहरूको
भूधमका आफ्नै हुन्छ । कायायपाधलका व्यवस्थाष्ट्रपकाबाट जन्मेको हो । तर यहाँ उसटै
ु सही ददशातफय जानुपछय भन्ने
भइरहेको छ । यो धछटोभन्दा धछटो सल्सटयोस् । मुलक
माग गदै मेरो भनाइ यही ँ टु ङ्खछ,याउँछु । िन्यवाद । जय नेपाल ।

पीठासीन:- माननीय उपाध्यक्ष श्री शल्शकला दाहाल ।
सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय दे वेन्र दाहाल । समय १२ धमनेट । यसपधछ
माननीय ददल कुमारी रावल थापा "पावयती"।

माननीय श्री दे वन्े र दाहाल (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय
अध्यक्षज्यू , आज हामी यो ष्ट्रहउँदे सेशनमा आफ्ना भनाइहरू राल्खरहे का छौँ । यो
सेशनको सुुवातमा हाम्रो दलको नेताले भन्नुभएको धथयो । बिो दुल्खत भएर म यहाँ
उपल्स्थत भएको छु भनेर । म पधन आज बिो दुल्खत अवस्थामा यहाँ उपल्स्थत भएको
छु । एक ष्ट्रकसमको ष्ट्रहनताबोि पधन भएको छ । ष्ट्रकनभने यधतबेला नेपालको कम्युधनष्ट
आन्दोलन ओरालो लागेको छ । ष्ट्रहजोका हाम्रा प्रधतपक्ष अथायत अष्ट्रहले कै पधन प्रधतपक्ष
साथीहरू रधमते बधनराख्नु भएको छ । एक ष्ट्रकधसम अझै उहाँहरू त मनोरञ्जन गररराख्नु
भएको छ जस्तो लाछ,छ । ष्ट्रकनभने प्रधतपक्षलाई पधन उधछनेर सि ापक्षकै साथीहरू यो
सरकारको ष्ट्रवुद्धमा उतररनु भएको छ । गालीगलौज त छँदैछ, कसै ले खातका कुरा
गरे का छन्, कसै ले सोफाका कुरा गरे का छन् । मलाई कठै बरर भन्न मारै मन लाछ,छ,
गाली गलौचको यो कस्तो सं स्कृधत भनेर । यधतबेला सङ्कटमा धनकै रमाइला दृष्यहरू
दे खा परे का छन् । त्यसैको प्रधतष्ट्रवम्ब पधन यो सदनमा दे ल्खएको छ । को सि ापक्ष हो,
को प्रधतपक्ष हो छु ट्याउन नसष्ट्रकने अवस्था धसजयना भएको छ । त्यसै ले हामी यधतबेला म
त यहाँ भधनरहे को छु , यो भनेको एक ष्ट्रकधसमले सं सदीय इधतहासमा नयाँ अभ्यास हामीले
गरररहेका छौँ ।
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सम्माननीय अध्यक्षज्यू , मैले यो सदनमा आज १/२ वटा कुरा मारै उठाउँछु ।
केही नबुझेका कुराहरू । हाम्रो दे शमा प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन भएर नयाँ धनवायचनको
घोषर्ा भएको छ । त्यसले हाम्रो प्रधतपक्ष साथीहरूको लाधग त एकदमै राम्रो हुन ु पने
होइन र ? उहाँहरूलाई त अझ अनुकूल अवस्था होइन र ? ष्ट्रहजो जनताहरूबाट अत्यन्त
सानो सङ्ख्यामा धनवायल्चत भएको अवस्थामा अब जनताको बीचमा धछटोभन्दा धछटो जान
पाइने भयो । कम्युधनष्टहरूले पूरा समय सरकार सञ्चालन गनय सकेनन्, अब हामीलाई
मत ददनुस् भनेर जनताका बीचमा जान पाउने सुनौलो अवसर होइन र ? प्रमुख
प्रधतपक्षलगायत सबै प्रधतपक्ष साथीहरूले जनतामा जान ष्ट्रकन खुट्टा कमाइराख्नु भएको छ ?
मैले यो बुझ्न सष्ट्रकरहे को छै न । ष्ट्रकनभने यसमा प्रधतपक्ष साथीहरू त्यसमा खासगरी
नेपाली काँग्रस
े ले जनताहरूलाई केही जवाफ ददनु पने हुनसक्छ । ष्ट्रकनभने तपाईँहरू पधन
नल्चनेको ष्ट्रवष्ट त होइन होला भनेर जनताले सोध्छन् । तपाईँहरूले पधन आफ्नो
छँदाखाँदाको बहुमतको सरकारलाई ष्ट्रवघटन गदै प्रधतधनधि सभा पधन ष्ट्रवघटन गरे को होइन
र ? यो प्रश्न सोध्ने छन् ।
साथीहरूले भ्रष्टाचारको कुराहरू िेरै गनुह
य न्ु छ, हाम्रा प्रधतपक्षका साथीहरूले । र
मैले यसो इधतहास हेदाय अकुत भ्रष्टाचार गरी अल््तयारको फण्िामा परी मुद्दा लाधग जेल
बस्नेमा काँग्रस
े का नेताबाहेक अु म दे ल््दन,ँ नेतत्ृ व तहमा रहे का । अको कुरा, सि ा
पक्षको एउटा ष्ट्रहस्सा प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गरी नयाँ धनवायचन गने प्रिानमन्रीको कदम
प्रधतगामी भयो भनेर सिकमा ष्ट्रवरोिका काययक्रमहरू गरररहनुभएको छ । एक प्रकार
पाटीका अनधिकृत बैठक बसेर कसै लाई धनकासने वा राख्ने जस्ता नाटकीय गधतष्ट्रवधिहरू
गररराख्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पधन ष्ट्रहजो केपी ओलीको नेतत्ृ वमा दे शव्यापी च ुनावी
अधभयान सञ्चालन भयो । अपार जनसमथयन प्राप्त भयो । अब आफ्नो नेतत्ृ वमा त्यस्तो
जनलहर सयाउने

अवसर होइन र यो च ुनाव ? उहाँहरू पधन च ुनावदे ल्ख ष्ट्रकन खुट्टा

कमाइराख्नुभएको छ ? र त्यही पुरानो जोिघटाउका लाधग त्यसै बाट प्रिानमन्री बन्ने
अभ्यासमा लाधगरहनुभएको छ । ठीकै हो मलाई लाछ,छ, जनतामा जान िराएरै नै
होला । २ वषय भए पधन सल्जलै बाटो सि ा सञ्चालन गनय सष्ट्रकन्छ ष्ट्रक भनेर उहाँहरू
लाधगरहे को जस्तो दे ्छु ।
दोस्रो कुरा, उहाँहरूलाई पधन जनताहरूले यी प्रश्नहरू अवश्य नै सोध्ने छन् ।
छँदाखाँदैको झण्िै दुई धतहाइको आफ्नै सरकारलाई अष्ट्रवश्वासको प्रस्ताव राखेर सरकार
ढासने तपाईँहरू नै होइन र ? अधन अल्घसलो केपी ओलीको नेतत्ृ वको बामपन्थी सरकार,
12

योभन्दा अल्घसलो, बामपन्थी सरकार ढाले र काँग्रस
े सँग गठबन्िन गने तपाईँहरू नै होइन
र ? यो प्रश्न त जनताले अवश्य नै गलायन ् । त्यसकारर् यो दुईटा शल्िहरू च ुनावबाट
िराइरहेको जस्तो लाछ,छ मलाई । यसो हे छुय, यधतबेला कधतपय बुष्ट्रद्धजीष्ट्रवहरू, कानून
ष्ट्रवदहरू, नागररक समाजको अगुवा हुँ भन्ने साथीहरू प्रिानमन्रीले प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन
गरी ताजा जनादे श ददने कुरा गदाय प्रधतगमन भयो भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहे को अवस्था
छ । यो कुरा सिकदे ल्ख सदनसम्म, अदालतसम्म पधन दे ख्न सष्ट्रकन्छ ।
यो गररमामय सदनमा पधन १/२ जना माननीयज्यू हरूले पधन जनआन्दोलन, मिेश
आन्दोलन र जनयुद्धको एकीकृत उपलल्ब्िका रूपमा रहे को लोकताल्न्रक गर्तन्र
िरापमा परे को, दे श गम्भीर राजनीधतक दुघट
य नाबाट गुल्िरहे को र दे श अधनत गयको
भ ुमरीबाट गुल्िरहे को भनेर धनकै भावनामा बगेर आफ्ना अधभव्यल्िहरू ददइरहनु भएको
छ । अझै अगाधि बढे र दे श रे स्क्यु हुन्छ ष्ट्रक हुन्न भनेर जनतालाई रधसत बनाउन खोज्नु
भएको छ । प्रिानमन्रीले प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गनय पाउने ष्ट्रक नपाउने, यो व्या्याको
ष्ट्रवषय अदालतको ष्ट्रवषय हो । यो सम्माधनत सभामा अदालतले व्या्या गने ष्ट्रवषय म
यहाँ प्रवेश गनय त्यधत वाञ्छनीय ठाल्न्दनँ । तर म यो ढु क्क छु र भन्न सक्छु , र म एउटा
कुरामा हाम्रा आदरर्ीय पाटीका उपाध्यक्ष वामदे व गौतमको लाइनसँग सहमत छु । त्यो
के हो भने यो सं वैिाधनक अदालतमा गइसकेपधछ, इजलासमा गइसकेपधछ यो आफैँ
सं वैिाधनक भयो भन्ने उहाँको कुरासँग म सहमत छु । र अको कुरामा म के ढु क्क छु
भने, ढु क्कसँग भन्न सक्छु भने यो प्रधतगमन चाष्ट्रहँ होइन । अध्यक्ष महोदय, के यो
कदम राजा ज्ञानेन्रले २०५९ सालमा राज्यशल्ि आफैँमा केल्न्रत गरे र सबै राजनीधतक
गधतष्ट्रवधिलाई प्रधतबन्ि गरे को अवस्था हो र ? ३/४ मष्ट्रहनापधछ च ुनाव गने भनेको छ ।
सबैले यो धनवायचनमा भाग धलउन पाउने अवस्था छ, नागररक अधिकारहरू कतै पधन
खोधसएका छै नन् । यसो सिकमा लागेका केही ल्घनलाछ,दा नाराहरू पधन यसो हे रौँ न ।
रािपधतका ष्ट्रवुद्धमा उठाइएका नाराहरू यो सदनमा ध्यानाकषयर् भइसकेको छ । यो
स्तर कहाँ पुगेको छ अष्ट्रहले ? बु यो अराजकता धसजयना भएको छ । प्रधतगमन
होइन । यो अराजकतालाई कसरी धनयन्रर् गने ? यो एउटा गम्भीर ष्ट्रवषय
भएको छ ।
कोधभि महामारीका बीचमा पधन सिकमा गधतष्ट्रवधिहरू धनवायद रूपमा भइरहे का
छन् । अधन यो कसरी प्रधतगमन भयो ? यो त अझ अग्रगमन भएन र ? त्यसै ले ष्ट्रवपक्षी
ु रीमा
दलका साथीहरूलाई दे श सामान्य ढङ्गले अगाधि बष्ट्रढरहे को छु कुनै अधनत गयको भम
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छै न । च ुनावपधछ दे शले अग्रगमनको बाटो समात्छ । दे शलाई कुनै रे स्क्यु गनुय पने
जुरी छै न । नेपाली काँग्रस
े जस्तो प्रजातन्रमा ष्ट्रवश्वास राख्ने पाटीले त्यसप्रकारका भ्रामक
कुरापदट्ट नलाधग च ुनावमा लाछ,दा राम्रो होला । म हाददयक अनुरोि गनय चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय, अष्ट्रहले सरकारको ष्ट्रवरोि गदै सिकमा ष्ट्रहँधिरहे का सबैलाई भन्न
चाहन्छु , साथसाथै पल्ब्लक खपतका लाधग सिकमा रधमता नदे खाउन र आ-आफ्ना
ष्ट्रवकास अधन समृष्ट्रद्धका एजेण्िा धलएर जनताका बीचमा जान र जनताको ष्ट्रवश्वास ल्जत्नका
लाधग साथै यो सुनौलो अवसर नगुमाउनका लाधग सुझाव ददन चाहन्छु । केपी ओली
नेतत्ृ वको नेपाल कम्युधनष्ट पाटीको सरकारले केही गरे न । ष्ट्रहजो पधन यो सदनमा कुरा
उठ्यो, केही पधन गरे न भनेर । केपी ओलीको सरकारले गरे का कामहरूको बीचमा
जनताका बीचमा हामी जानलाई केही समस्या छै न । तपाईँहरू जनताका बीचमा कसरी
जानुहन्ु छ ? कधतपयले प्रश्न गछयन ् । हामीलाई जनताका बीचमा जान केही समस्या
छै न । झण्िै दुई धतहाइको नेकपाको सरकार आफ्नै पाटीका केही नेताहरूको
अनवरतको असहयोगको कारर् पूरा समय काम गनय नसकेको अवस्था हो । यो
जनतामा हामी खुला ढङ्गले धलएर जादै छौँ । तर जधत पधन समय काम गनय पाइयो, आम
जनताका समस्या समािान गनय गरे का कामहरूका फेहररस्त, सं घीयता कायायन्वयनका
लाधग थुप्रै कानून धनमायर्जस्ता कुराहरू, जनताका मुधछयत सपनाहरूलाई धबउँझाउँदै ती
सपनाहरू पूरा गनय सरकारले अगाधि सारे का पूव-य पल्त गम रे लमागय पानी जहाज, हुलाकी
मागय, पूव-य पल्त गम लोकमागय ष्ट्रवस्तार, मदन भण्िारी च ुरे मागय, मध्यपहािी लोकमागय, पोखरा
अधन गौतमबुद्ध अन्तरायष्ट्रिय ष्ट्रवमानस्थलहरू बनाउनेजस्ता कयौँ ष्ट्रवषयहरू धलएर जनताको
बीचमा जाने कुरा हामी स्पष्टै छौँ । गररब जनता आवास काययक्रम अन्तगयत बनेका ती
लाखौँ घरहरूमा यधतबेला गररब जनताहरू बसेका छन् । धतनीहरूले यो हामीले बसेको
घर अु कसै ले होइन, यो त धसकमी, िकमीले पो बनाएको हो त, कहाँ केपी ओली
सरकारले बनाएको हो, भन्लान् र ?

म प्रश्न गनय चाहन्छु । कोधभि-१९ अब

धनयन्रर्तफय जाँदैछ । औषधि ऐन, २०३५ लाई सं शोिन गनय बनेको अध्यादे श यही
सदनमा आएको छ । धछटो बाटो फाष्ट ट्र्याकबाट खोपलगायतका औषधिहरू सयाउन
सष्ट्रकने बाटो खुलेको छ । सामाल्जक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई सं शोिन गनय बनेको
अध्यादे श यही सदनमा आएको छ । जसले सामाल्जक सुरक्षा भि ा ष्ट्रवतरर्मा भएका
केही कानूनी समस्याको समािान गरे को छ । यसमा अधल वृद्धहरूको सेल्न्टमेन्ट तान्न
सष्ट्रकन्छ ष्ट्रक भनेर केही धमरहरूले कुरा उठाउनु भएको छ । खोइ ५ हजार ? हामी
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भन्न चाहन्छौँ, ३ हजार त पुर्याइएको छ, अब २ वषय सरकार सञ्चालन गनय पाउँदा
्
कबुल गरे को रकम ५ हजार पुरयाउन
सक्ने अवस्था धथयो । तर त्यो हुन सकेन । तर
हामी त्यो कबुल पूरा गछौँ । भोधल सरकार धनमायर् गरे र पूरा गछौँ । यौन
ष्ट्रहंसाष्ट्रवुद्धका केही ऐन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी काययष्ट्रवधिसम्बन्िी केही ऐन
सं शोिन गनय बनेको अध्यादे श तथा ते जाब तथा अन्य घातक रासायधनक पदाथयको धनयमन
गनय बनेको अध्यादे श यसै सदनमा प्रस्तुत भएको छ । जसले एधसि आक्रमर् काययहरू
तथा यौन ष्ट्रहंसा गनेलाई किा दण्ि सजायको व्यवस्था गरे को छ ।
यसकारर् सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म भन्न चाहन्छु , यी सबै फेरर पधन भन्न
चाहन्छु , म पल्ब्लक खपतका लाधग कयौँ नाराहरू लगाए पधन च ुनावभन्दा अु ष्ट्रवकसप
छै न । त्यसकारर् धनवायचनमा हामी जाउँ र धनवायचनले जे फैसला गछय, त्यो फैसलालाई
आत्मसाथ गरौँ । यो कुनै प्रधतगमन पधन भएको छै न र दे श सामान्य ढङ्गले अगाधि
बष्ट्रढरहेको छ र िेरै कुराहरू छन्, जुन कुराहरू यहाँ अष्ट्रहले बताउन सष्ट्रकँदै न, छोटो
समयमा । त्यसले गदाय दे शको समृष्ट्रद्धको लाधग सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लाधग
सरकारले गरे का कामहरूलाई अगाधि धलएर जानुपछय र कम्युधनष्ट पाटीले कमरे ि केपी
ओलीको नेतत्ृ वमा रहे को नेपाल कम्युधनष्ट पाटीले भोधल फेरर पधन अत्याधिक बहुमत
सयाएर सरकार धनमायर् गनय सक्छ । त्यसकारर् हामीले यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर
रा्दै जुन धनवायचनको माहोल तयार पाने कुरा हो, सबै राजनीधतक दलले नेपाली
काँग्रस
े लगायतका सबै

दलहरूलाई यसमा होल्म्मनका लाधग र अनावश्यक सिक

आन्दोलन गरे र कोधभिको महामारीको बीचमा ष्ट्रवधभन्न आन्दोलनमाफयत फेरी पधन रोग
वृष्ट्रद्ध गनयका लाधग भूधमका धनवायह नगनुस
य ् । यही आग्रह गदै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गनय
चाहन्छु । हस् त । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय ददल कुमारी रावल थापा "पावयती" । समय १०
धमनेट । यसपधछ माननीय रमेशजंग रायमाझी ।

माननीय श्री ददल कुमारी रावल थापा "पावयती" (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):ु को ष्ट्रविायकी अङ्ग राष्ट्रिय सभाको बैठकमा म सम्पूर्य
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुलक
माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हाददयक स्वागत गनय चाहन्छु । सवयप्रथम ष्ट्रवधभन्न समयको
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राजनीधतक सं घषय, आन्दोलन, न्यायपूर् य सामाल्जक पररवतयनको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त
गनुह
य न
ु े ती महान सष्ट्रहदहरूप्रधत उच्च सम्मान गनय चाहन्छु , स्मरर् गनय चाहन्छु । यस
मह्वपूर् य घिीमा सदनको यो बैठकमा आफ्नो ष्ट्रवचार प्रस्तुत गनय उधभरहँदा नेपालका
बामपन्थी आन्दोलनका एक अथक योद्धा जनताको बहुदलीय जनवादका एक अधभयानता
आदरर्ीय नेता कमरे ि वामदे व गौतम यस गररमामय सभाको सदस्यको रूपमा हामीबीच
उहाँको उपल्स्थधत अत्यन्तै सकारात्मक रहे को छ । म उहाँलाई हाददयक बिाईसष्ट्रहत
सफल र उपलब्िपूर् य काययकालको थुप्र-ै थुप्रै शुभकामना व्यि गनय चाहन्छु । ष्ट्रवगतको
ु मा राजनीधतक पररघटनाहरू भएका छन् । सकरात्मक र
वषे अधिवेशन पत गात मुलक
ु
नकरात्मक पक्षबाट बहस र छलफल सुुवात भएका छन् । सरकारले हाम्रा आिारभत
प्रजाताल्न्रक मुसय, मान्यताअनुरूप खुला समाज, खुला अथय व्यवस्था, राजनीधतक
स्वतन्रता कानूनी शासन, मानव अधिकार, नागररक स्वतन्रता सं वैिाधनक सवोच्चतालाई
ल्शरोपर गरी अगाधि बष्ट्रढरहे को अवस्था छ । शल्िपृथकीकरर्को धसद्धान्तबमोल्जम
मुलक ष्ट्रवकास अग्रगधत धलइरहे को अवस्थामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय
अधभयानलाई धलएर सरकार अल्घ बष्ट्रढरहे को अवस्थामा पाटीधभरै बाट सं सदीय दलबाट
ष्ट्रवधभन्न सं सदीय सधमधतबाट सरकारलाई असहयोग गने बाटो छे क्ने, बाटो रोक्ने काम
भएको हामी सबैलाई थाहा छै न र । बहुमत प्राप्त दलको नेता सरकारका प्रमुखलाई कुनै
हालतमा अगाधि बढ्न नददने पाटी अध्यक्ष र प्रिानमन्रीलाई पाटी अधभयोग पर दताय
गराउने काम गररयो । यो ज्यादै दुखद् र खेदयोछ,य छ ।
ु ले
सम्माननीय प्रिानमन्रीले दे शको ल्शर ठािो पाररएको बेला भूपररवेष्ट्रष्ठत मुलक
वषौँ झेसनु परे को नाकाबन्दीलाई भूजधित बनाउने, नेतत्ृ व गुमेको नेपाली भूधमलाई ष्ट्रफताय
सयाउने धनर्यय गरी अगाधि बष्ट्रढरहे को बेला जनताका मुधछयत सपनालाई जीष्ट्रवत बनाउन
ष्ट्रवकास र समृद्धको

धभजन र दृष्ट्रष्टकोर् ददइरहे को बेला अष्ट्रवकास, पछौटे पनाबाट

ु लाई जलमागय, हवाइमागय, रे लमागय सुुङ्गमागयमा अगाधि बढाइरहे को बेला ुघा
मुलक
लाछ,दा, ज्वरो आउँदा उपचारका धनल्म्त ददसली, बैङ्कक अमेररका पुछ,ने नेपाली नेताहरूको
प्रवृल्ि लाई च ुनौती ददँदै आफ्नै दे शको स्वास््य जनशल्ि, उपचार पद्दधतमा ष्ट्रवश्वास गरे र
जष्ट्रटलभन्दा जष्ट्रटल रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ भन्ने मह्वपूर् य सन्दे श ददने
वतयमान प्रिानमन्री केपी ओलीका ष्ट्रवुद्ध जुन खालका षियन्रहरू भएको छ, यो
कहाँबाट, कसबाट, कोिारा सञ्चाधलत छ ? सिकमा नेताहरूका भनाइ व्यवहारबाट स्पष्ट
छ, छ्याङ्खङै छ, मैले बताइरहनु पदै न ।
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सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो सं ष्ट्रविानले शल्ि सन्तुलन, शल्िपृथकीकरर्को
स्पष्ट व्यवस्था गरे को छ । धनवायल्चत बहुतमत नेतत्ृ व गने सरकारले जनताबाट धनवायल्चत
सरकारको जनतामा जाने कुरा प्रजातन्र, लोकतन्रको आदे श, आदशय हो, मान्यता हो,
आिारभूत धसद्धान्तधभर पछय । लोकतन्र, गर्तन्रमा शल्िशाली जनता हुन,् जनमत हुन ्
भन्ने कुरा हेक्का राख्न जुरी छ । जहाँसम्म प्रधतधनधि समा ष्ट्रवघटनको सन्दभय छ, यो
सवोच्च अदालतको सं वैिाधनक इजलासको ष्ट्रवषय बनेको छ । अदालतको फैसला कुनुय
पलाय धन, मान्नु पलाय धन अधन ष्ट्रकन सिकमा ुवाबासी ? हुन त सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय, ष्ट्रवधभन्न बाहानामा जनमतको अस्वीकार गने, जनमतधबना नै सं सद प्रवेश गनय
पाउने, जनमत ष्ट्रवपक्षमा हुँदा अनेकौँ जालझेल, षियन्रबाट ष्ट्रवजय घोषर्ा गने, गराउने
जनताको अधभमत, जनताको जनमत मत पर च्यात्ने, चपाउने ष्ट्रवगत इधतहास पधन छ ।
याद होस्, हेक्का होस् अब गलत इधतहास दोहररने छै न, दोहर्याउन ददइने छै न ।
जनताको घरमा जाने कुरा, जनताको बीचमा जाने कुरा, प्रजातन्रको मूसय, मान्यता र
आदे श हो । सिकमा भन्दा जनताको बीचमा जानु ष्ट्रहतकर होला । सं सद पुनस्थायपनाको
लाधग ुवाबासी गनुभ
य न्दा जनताको बीचमा गएर जनताले उठाएका प्रश्न सोिेका ल्जज्ञासा
चासो र सरोकारको जवाफ ददएर भोट माछ,नु नै उल्चत होला अधन जनताबाट धनवायल्चत
ँ गनुस
भएर प्रिानमन्री बन्ने इच्छा पूरा गदाय ठीक होला धन । आट
य ,् ष्ट्रहम्मत गनुस
य ,्
च ुनाव ल्जत्नुस,् प्रिानमन्री बनेर दे खाउनुस,् आदरर्ीय नेताहरूलाई मेरो अनुरोि छ ।
कुण्ठा, आग्रह, पूवायग्रह, लोभ, लालचा, सं स्कृधत ष्ट्रवचलनबाट माधथ उठ्ने प्रयत्न गनुह
य ोस्,
प्रयास गनुह
य ोस् । नर रामराम मार भन्न सष्ट्रकन्छ नेता कमरे िहरू ।
सं घीयता भखयरै बामे सदै छ, अगाधि बढ्दै छ, बष्ट्रढरहे को अवस्थामा कोधभि-१९
सं सार नै आक्रान्त पारररहे को बेला औषधि उपचार र खोपको तीव्र प्रधतरक्षा गरररहे को
अवस्थामा सरकारष्ट्रवुद्धमा जुन खालको षड्यन्र रल्चयो, षियन्र गररयो, त्यसको
ष्ट्रवकसपमा प्रिानमन्रीज्यूले जनताको बीचमा जानुको ष्ट्रवकसप धथएन । उहाँको यो
कदमलाई म स्वागत गछु य । जनताको बीचमा गएर आफ्नो कुरा राख्ने कुराको म
समथयन गछु य । एउटा सभ्य, आदशय समाजधभर रहे र पाटीधभर अन्तरपाटी बीचमा,
नागररक समाजबीचमा छलफल, बहस, वादधबवाद, प्रधतवाद गने एउटा सामान्य प्रचलन
हो, सं स्कृधत, मूसय, मान्यता हो । तर आज हाम्रा सामु ३/३ जना पूवप्र
य िानमन्री
भइसक्नु भएका पटक-पटक उपप्रिानमन्री भइसक्नु भएका, मन्री भइसक्नु भएका
आदरर्ीय नेताहरू, नेतत्ृ वहरूले

नेतत्ृ व गनुय भएको समूहले आयोजना गरे का सभा,
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ु ले सुन्दा आज स्वाधभमानी नेपालीहरू, दे शभल्ि
सिकमा लगाएका नारा र जुलस
नेपालीहरूको ल्शर धनहुररएको छ, दुल्खत बनाएको छ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ।
एउटा सावयभौम सम्माधनत सं स्था रािपधतजस्तो गररमाय पद जो जननेत मदन
भण्िारीको जीवनसष्ट्रङ्गनी जो आफ्नै कम्युधनष्ट आन्दोलन र मष्ट्रहलामुल्ि आन्दोलनको
नेतत्ृ व गनुभ
य यो । राज्यका सबै धनकायमा कम्तीमा ३३ प्रधतशत मष्ट्रहला सहभाधगताको
नेतत्ृ व गरी अन्तररम व्यवस्थाष्ट्रपका सं सदबाट सङ्कलप पास गने नेतत्ृ व धलनुभयो । धतनै
नेतत्ृ व राजनीधतक, समाल्जक समानता र मष्ट्रहला मुल्ि आन्दोलनको अथक योद्धाष्ट्रवुद्धमा
यस्तो अपमान ? यरो ढावा ? उहाँको अल्स्मता, उहाँको सधतत्वमाधथ प्रहार ? योभन्दा
घृल्र्त कायय के हुन सक्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ? आदरर्ीय नेतागर्हरू
तपाईँहरूको छोरी छै न, तपाईँहरूको बुहारी छै न ? तपाईँहरूको श्रीमती हुनहुन्न ?
उहाँहरूको व्यल्िगत, समाल्जक जीवन छै न ? उहाँहरूको आफ्नो अधिकार र अल्स्तत्व
छै न ? यो तपाईँहरूको साँस्कृधतक ष्ट्रवचलनको पराकाष्ट हो भन्ने मलाई लाछ,छ, अध्यक्ष
ु मा नयाँ युवा पुस्तालाई धसङ्गो दे श र समाजलाई कता दोर्याउँदै हुनह
ु न्ु छ
महोदय । मुलक
ु न्ु छ ? खै त नैधतकता ? खै त इमान ?
? कस्तो सं स्कार, कस्तो सं स्कृधत धसकाउँदै हुनह
राजनीधतक एजेण्िा सष्ट्रकएकै हो त

? छै न अब हामीसँग राजनीधतक बहस र एजेण्िा ?

अब हामी व्यल्िगत आरोप, मान्छे को नैधतकता र इमानताको माधथ प्रश्न ? यही हो हाम्रो
सं स्कार र सं स्कृधत ? आदरर्ीय नेता कमरे िहरू म प्रश्न गनय चाहन्छु । आफूहरूसँगै
ु को सवोच्च धनकायमा रहे को सम्माधनत रािपधतप्रधत जुन
राजनीधतक सहयोद्धा, मुलक
अपमान भएको छ, यो क्षमायोछ,य छै न । यो सरकारसँग म माग गनय चाहन्छु , दोषीलाई
किाभन्दा किाको माग गनय चाहन्छु । आज हामीले समाल्जक सञ्जालमा दे ल्खरहे का छौँ,
यो दे शको सवोच्च धनकायमा रहनु भएका सम्माधनत रािपधतका तल्स्वरहरू दुुपयोग
गररएका छन् । सम्माननीय प्रिानमन्रीका तल्स्वरहरू दुुपयोग गररएका छन् । म
नेपाल सरकारसँग अध्यक्षज्यू माफयत जोिदार माग गनय चाहन्छु । यस्ता अपरािपूर्य
काययमा सं लछ,न जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा धलएर किाभन्दा किा कारबाही गरे र
वतयमानमा दे ल्खएको अराजकता, उच्छृ ङ्खखलता अपरािको पराकाष्टलाई धनयन्रर् गनयका
लाधग म सरकारसँग माग गनय चाहन्छु । तपाईहरूसँग पचासौँ वषय राजनीधत जीवनको
उपलल्ब्ि आज सांस्कृधतक ष्ट्रवचलनमा टु ष्ट्रङ्गदै छ । राजनीधतक एजेण्िा, वाद/धबवाद
प्रधतवाद गनय तयार नभएर आज व्यल्िगत चररर हत्यामा उधभनुभएको छ । म आग्रह
गनय चाहन्छु नेतालाई आउनुहोस्, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, अष्ट्रहले प्रधतधनधि सभा
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ष्ट्रवघटनको ष्ट्रवषय भोधल सवोच्च अदालतले , सं वैिाधनक इजलासले एउटा धनर्यय गछय ।
अदालतको धनर्ययलाई मान्नु पलाय, स्वीकानुय पलाय धन । अष्ट्रहले अवस्थामा जनताको बीचमा
जाने कुरा आफ्ना एजेण्िा धलएर गएर भोट माछ,ने कुरा नै श्रे ष्ठकर होला । म सबै
प्रधतपक्ष धमरहरूलाई पधन आग्रह गनय चाहन्छु । अष्ट्रहले हामी दे ल्खरहे का छौँ । म
ल्चतवनबाट यहाँ उपल्स्थत भएर ल्चतवनमा िेरै चोष्ट्रट चाष्ट्रहँ ष्ट्रवधभन्न कारर्ले भएका
छन् । ल्चतवनको एउटा ऐधतहाधसक मह्व छ, राजनीधतक मह्व छ । ष्ट्रवगतका
धनवायचनहरू पधन हामीले हे रेका छौँ । अब प्रधतपक्ष साथीहरूले पधन आफूले वषौँ िेरै
पटक आफ्नो ल्चह्नमा भोट हासन नपाएका जनता पधन ल्चतवनमा छन् । आफ्नो ल्चह्नमा
भोट हासने वातावरर्को लाधग पधन तपाईँहरू च ुनावमा जानुहन
ु ेछ भन्ने मलाई ष्ट्रवश्वास
छ । म सबै पाटीलाई भन्न चाहन्छु , आ-आफ्नो एजेण्िा धलएर जनताको बीचमा जाऊँ,
ँ गरौँ, साहस गरौँ, ष्ट्रहम्मत गरौँ । जनताले सोिेका १/१ प्रश्नको जवाफ दे ऊँ ।
आट
जवाफ ददन हामी तयार भएर जनताको ष्ट्रवश्वास गरे र च ुनाव ल्जते र फेरर आएर प्रधतधनधि
ँ धलएर फेरर म त्यहाँ जानका धनल्म्त
सभामा बहस र छलफल गने त्यो ष्ट्रहम्मत र आट
आग्रह र अनुरोि गदै जुन खालका सिकमा लागेका नाराहरू छन्, जुन खालका
ष्ट्रवचारहरू एउटा व्यल्िमाधथ, एउटा सं स्थामाधथ प्रहार भएका छन्, यो सं स्कृधत ष्ट्रवचलनको
पराकाष्ठ हो । योभन्दा पर हामी जान सक्दै नौँ । यो धनकृष्ट कायय हो । यसको म जधत
धनन्दा गरे पधन जधत भत्सयना गरे पधन यो कमी हुन्छ । त्यसै ले फेरर पधन म अन्त्यमा
सरकारसँग जोड्दार माग गनय चाहन्छु । यो काययको लाधग सं लछ,न सबै धनकायसँग
सरकारले कारबाहीको दायरामा सयाउनको लाधग तत्काल पहल गरोस् । धसङ्गो नेपाली
मष्ट्रहला, धसङ्गो दे शभल्ि नेपाली जनतालाई यसको प्रत्याभूधत हुने ष्ट्रहसाबले अगाधि बढ्नका
लाधग आग्रह गदै धबदा हुन्छु । िन्यवाद । नमस्कार ।

सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय रमेशजंग रायमाझी । समय १० धमनेट ।
यसपधछ माननीय जगप्रसाद शमाय ।

माननीय श्री रमेशजंग रायमाझी (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो
सरकारले िेरै वटा अध्यादे शहरू सयायो । तर ल्शक्षामा २०२८ सालदे ल्ख राजा महे न्रको
पालामा सयाइएको ल्शक्षा ऐन अष्ट्रहले सम्म पररवतयन गनय सकेन । ल्शक्षा मन्रीले लामो
समयसम्म ल्शक्षा मन्रालयमा जाधगर खानुभयो र उहाँले िेरै मान्छे लाई जाधगर पधन
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खुवाउनु भयो । आज यो ऐनको लाधग कुनै पहल गररएको दे ल्खएन । धनजी क्षेरहरूको
ष्ट्रवद्यालयहरूबाट सरकारले राष्ट्रिय ल्शक्षा आयोग भनेर २५ जनाको सदस्य ष्ट्रवज्ञहरूको
एउटा टोली बनायो र त्यसको प्रधतवेदन सावयजधनक गनय पाएन । त्यो आयोगको
प्रधतवेदन सावयजधनक गनय खोज्दाखोज्दै

प्रिानमन्रीहरू चाष्ट्रहँ ल्शक्षा क्षेरमा भएका

माष्ट्रफयाहरूको चङ्खगुलमा परे र त्यो आयोगले तयार गरे को प्रधतवेदन सावयजधनक गररएन र
बहुमत आयोगका सदस्यले सावयजधनक परकार सम्मेलन गरे र सावयजधनक गनुप
य ने ददन
आएको छ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । त्यसकारर् हामीले र अहले मैले यो कुरा
ष्ट्रकन उठाइरहेको छु भने ५ लाख ष्ट्रवद्याथीहरू प्लसटुमा पढ्ने ११ मा पढ्ने ष्ट्रवद्याथीहरू
कुन पाठ्यक्रम पढ्ने, कुन पाठ्यक्रमलाई अगाधि बढाउने भनेर अन्यौलमा छन् अष्ट्रहले ।
एक थरी ष्ट्रवतरकहरू र प्रकाशकहरू भधनरहे का छन् हामीले प्रकाशन गररसक्यौँ, यो
पढ्नुपछय, सरकारले लागू गनुप
य छय । सरकार अको नयाँ लागू गराउने कुरा गछय । यो
ष्ट्रवषयमा अष्ट्रहले सवोच्च अदालतमा पुगेको छ । र ष्ट्रवद्याथीहरू ३ मष्ट्रहनादे ल्ख अन्यौलमा
छन्, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । त्यसकारर् सरकारको ध्यान यताधतर जाओस् ।
ष्ट्रवद्याथीहरूको भष्ट्रवष्यमाधथ खेलवाि गने कुरामा नजाओस् भन्न चाहन्छु , सम्माननीय
अध्यक्ष

महोदय

र

सरकार

स्वतन्र

शैल्क्षक

माष्ट्रफयाको

चङ्खगोलमा

नपरोस्,

बालबाधलकाको ल्शक्षाप्रधत सम्वेदनशील होस् भन्न चाहन्छु । सं घीयताअनुसारको कानून
सयाएर

ल्शक्षालाई

अगाधि

बढाओस् भनेर

सम्माननीय

अध्यक्षज्यू माफयत

सरकारको

ध्यानाकषयर् गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोधभिको कारर्ले उद्योगिन्दाहरू बन्द भए ।
सरकारले उद्योगहरू बन्द गर भन्यो । उद्योगपधतहरूलाई अष्ट्रहले तपाईँको उद्योग
सञ्चालन गनय धमसदै न । सं सारभरर एउटा ठू लो महामारी फैधलएको छ । त्यसकारर्
हाम्रो दे शमा पधन प्रवेश गरे को छ । यसलाई रोक्नुपछय । तपाईँहरूको उद्योग रोक्नुस्
भन्यो । सरकारको आह्वानलाई उद्योगपधतले व्यवसाष्ट्रयक व्यल्िहरूले माने र बैङ्कले ,
सरकारले के भन्यो भने धतमीहरूको बैङ्क ब्याज घट्छ । धतमीहरूको नवीकरर् शुसक
लाछ,दै न भनेर भन्यो, त्यधतखेर । तर अष्ट्रहले सम्म त्यो भनेको कुरा अष्ट्रहले सम्म बैङ्कले न
ब्याज घटायो न नवीकरर् शुसक धलन छोधियो । बीमा कम्पनीहरूले पधन सरकारको
उद्योगिन्दालाई जसरी बीमा कम्पनीहरू, उद्योगहरू चाष्ट्रहँ बीमामा हुन्छन्, त्यो बीमाको
ष्ट्रप्रधमयम continue पधन गररयो । बीमा लाछ,दै न भधनएको धथयो । अधन ष्ट्रवद्युत धिमाण्ि
भधनन्छ । जुन शुसक पधन सरकारले धलने छै न, त्यो समयको भधनएको धथयो । अष्ट्रहले
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पधन ष्ट्रवद्युत प्राधिकरर्ले त्यो पैसा असुल गरररहे को छ । अधन व्यवसायीहरू कसरी
उठ्छ ? व्यवसायीहरूलाई सरकारले बधलयो बनाउन सकेन भने राज्यलाई उसले ट्याक्स
ु चसछ कसरी ? मैले सुन्दै छु, आज १ नम्बर प्रदे शमा
ददने वातावरर् बनेन भने यो मुलक
अब

केही

मष्ट्रहनापछाधि

कमयचारीलाई

तलब

खुवाउने

पैसा

छै न

।

व्यवसायीक

ु ाधन ददनै पैसा छै न भनेर सुधनरहे को
मान्छे हरूले उद्योग ठे कदारहरूले गरे को बाटोको भि
छु । तर सरकार धनवायचन गने भनेर बीसौँ अरब ुपैयाँ खचय गने बाटोमा असं वैिाधनक
कदम चाधलरहे को छ । त्यसकारर् सरकार जुन गधतमा जानु पने, जुन ष्ट्रहसाबमा जानु
पने, जसरी ष्ट्रहजो बोले को धथयो, सरकार कोधभिको बेलामा ती कुराहरू अष्ट्रहले
कायायन्वयनको पक्षमा गएको छै न ।
सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हामीले दे ्यौँ, नयाँ युगको सुुवात भनेर बाटाबाटामा
प्रिानमन्रीको फोटो पोलपोलमा टाङ्गेको हामी सबैले दे खेका छौँ । तर सङ्गदठत,
असङ्गगदठत अनौपचाररक क्षेरमा मजदुरहरूलाई समाल्जक सुरक्षाको दायरामा सयाउने
काम कष्ट्रहले बाट हुन्छ ? त्यधतखेर त भधनएको धथयो, समाल्जक सुरक्षाधभर सयाइन्छ
भनेर, मजदुरहरूलाई । तर त्यो काम कष्ट्रहले बाट हुन्छ, सरकारले ? जे कुरा बोसयो,
त्यो बोल्सदने अधन फकेर नहे ने । उद्घाटन गर्यो, बनोस् ष्ट्रक नबनोस्, उद्घाटन गने,
बन्ने ष्ट्रक नबन्ने । त्यसको बजेट छु ट्याउनु पछय ष्ट्रक पदै न, थाहा छै न । उद्घाटन गर्यो
ष्ट्रटधभमा फोटो दे खायो, फोटो ल्खच्यो, ताली बजायो । यसरी राज्य, जुन कुरा गछु य भन्छ,
सुुवात गरे पधछ अन्त्यसम्म ल्जम्मेवार धलनु पर्यो । सुुवात गनुय ठू लो कुरा होइन ।
अन्त गनय ठू लो कुरा हो । त्यसकारर् सरकारले जुन गधतष्ट्रवधि गरे को छ, त्यताधतर
सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म ष्ट्रवशेष गरे र आग्रह गनय चाहन्छु । नेपालमा झण्िै झण्िै
९६ प्रधतशत मजदुरहरू अनौपचाररक क्षेरमा काम गछयन ् । त्यसकारर् सरकारको ध्यान
जाओस् । मजदुरहरू भनेको गररबहरू हुन ् । मजदुरी गने मान्छे हरू

आफ्नो पररवार

पासनलाई, आफ्नो रोजगारी खोजी गरररहे का छन् । यहाँ रोजगारी नपाएर वैदेल्शक
रोजगारीमा गएका छन्, नेपालीहरू । धतनको कारर्ले रे धमट्यान्स आएर हामीहरू
बाँल्चरहे का छौँ । हामीहरूले सदन चलाइरहे का छौँ, सरकार चधलरहे को छ । तीप्रधत
ध्यान ददनु पछय ष्ट्रक पदै न सरकारकाले ? त्यताधतर सरकारको ध्यान गएको दे ल््दनँ ।
ष्ट्रहजो मारै एक जना माननीयज्यूले यही सदनमा भन्नुभएको छ, सम्माननीय
प्रिानमन्री केपी ओलीको इधतहासले सल्म्झने छ भनेर । सल्म्झन्छ, राम्रो मान्छे काम
गनेलाई पधन सल्म्झन्छ इधतहासले , नराम्रो काम गने लाई पधन सल्म्झन्छ । तानाशाही भएर
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अगाधि बढ्यो भने त्यसलाई झन् सल्म्झन्छ । ष्ट्रहट्लरलाई आज सं सारले सल्म्झन्छ, ष्ट्रकन
सल्म्झन्छ भनेको उसको शैलीले । उसले कसैका कुरा नसुनेर, सं सदको कुरा सुन्दै
नसुनेर, नागररकको कुरा सुन्दै

नसुनेर, व्युरोक्रेसीको कुरा सुन्दै

नसुनेर, धछमेकी

रािहरूको कुरा सुन्दै नसुनेर आफ्ना धमरहरूको कुरा सुन्दै नसुनेर, धमर रािहरूको कुरा
नसुनेर त्यस्तालाई झन् बढी सल्म्झन्छ । हाम्रो प्रिानमन्रीलाई अपमाधनत गनय चाष्ट्रहँ
खोजेका छै नौँ । हाम्रो रािपधतलाई अपमाधनत गनय खोजेको होइन । तर उहाँहरू ष्ट्रहजो
त्यही गाउँबाट, त्यही ग्राउण्िबाट राजनीधतक गदै आएको मान्छे ष्ट्रहजोको उहाँको
लोकताल्न्रक चररर आज सि ामा पुधगसकेपधछ उहाँले ष्ट्रकन त्यो चरररलाई पररवतयन
गनुभ
य यो भनेर हामीले प्रश्न उठाएको । उहाँ अष्ट्रहले पधन लोकताल्न्रक बाटोमा आउनुस्
भनेर भनेको हो । असं वैिाधनक बाटोमा नष्ट्रहँड्नुस् भनेर भनेको हो हामीले , सम्माननीय
प्रिानमन्रीलाई । अलोकताल्न्रक बाटोमा नष्ट्रहँड्नुस् । अधिनायकवाद बाटोमा प्रवेश
नगनुह
य ोस् भनेका हामीले । हाम्रो प्रिानमन्रीको आलोचना गरे र हामीले आफूलाई बहादुर
ठान्न खोजेको होइन । तर प्रिानमन्रीले

गरे का कामहरू, प्रिानमन्रीले

गरे का

ष्ट्रक्रयाकलापहरूका बारे मा प्रश्न उठाउन पाउने ष्ट्रक नपाउने ? हामी जनताका प्रधतधनधिले
गनय पाउने ष्ट्रक नपाउने ? हामी त्यही कुरा प्रिानमन्रीलाई सल्च्चन आग्रह गनय खोजेका
हौँ । जुन असं वैिाधनक कदम चासनु भयो प्रिानमन्रीज्यू ले त्यसलाई सच्याउनुस् ।
ष्ट्रहजो हामीले राजा ज्ञानेन्रलाई सच्याउन लागेको होइन सिकबाट ? हामीले
लाखौँ जनता सिकमा धनस्केर हामीलाई, राजनीधत पाटीलाई साथ ददएको होइन ? अष्ट्रहले
पधन प्रिानमन्रीले सल्च्चनु भयो भने सं वैिाधनक अदालत केही पल्खयराख्नु पदै न । प्रधतधनधि
सभा पुनबयहाली गररएको छ भनेर प्रिानमन्रीले भन्नुभयो भने हामीले , यही सदनले वाह !
हाम्रो प्रजातन्रको ष्ट्रहमायती भनेर भन्न हामी तयार छौँ त । तर गलत काम गदै जाने,
सं ष्ट्रविानमा नभएका कुराहरूलाई सं ष्ट्रविानको िारा उसले ख गदै िाराको कुप्रचार गदै जाने
अधन त्यो प्रिानमन्रीलाई हामीले श्रद्धा र सम्मान गनुप
य ने हुन्छ ष्ट्रक हुँदैन, सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय ? यधत मारै हो कुरा, हाम्रो । त्यसकारर्ले हामीले आज यहाँ उठाएको
ु को सं घीय
कुरा के को लाधग भन्दा सम्माननीय प्रिानमन्रीको इज्जत जोगाउन, यो मुलक
सं सदको इज्जत जोगाउन । सं सारले आज कुररकुरर भधनरहे को अवस्था छ, सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय । त्यसैले हामीले प्रिानमन्रीलाई बारम्बार सच्याउन खोल्जरहे का छौँ ।
उहाँले कापे ट ओछ्याउने, ७० करोि भ्रष्टाचारको केसमा जोधिएको मन्री गोकुल
ु ा धभर धमष्ट्रटङ्ग गनय लगाउने ?
बाँस्कोटालाई कापेट ओिाएर बालुवाटारबाट धबहान बेलक
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अधन हामीले उहाँलाई सम्मान गररराख्नु पने ? धनमयला पन्तजस्तो बाधलकाको हत्या
भएपधछ बलात्कारीहरूलाई जोगाउन सरकार राख्ने अधन हामीले उहाँलाई सम्मान गनुय पने,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ? भ्रष्टाचारका कुराहरू दलदल रहे । अष्ट्रहले भखयरै उठ्यो,
नेपाली काँग्रस
े का मान्छे हरूले भ्रष्टाचार गरे र मुद्दामा सजाय पाएका । पाएको सजाय धतनी
नेताहरूले भोगे । धतनी राजनीधतबाट ष्ट्रवस्थाष्ट्रपत भए । जेल सजाय भोगे । राजनीधतमा
आज ती मान्छे हरू छै नन् । तर खुलाआम टु धिखेलमा नेपाल कम्युधनष्ट पाटी एमाले का
ु को १ नम्बर भ्रष्टाचारी हाम्रै पाटीमा छन् भनेर खुलेआम
प्रविा प्रददप नेपालले यो मुलक
नाम घोषर्ा गरे को एक पसट त्यो इधतहास पसटाएर हे न य म माननीयज्यू हरूलाई अनुरोि
गनय चाहन्छु । र नेपाली काँग्रस
े सि ामा पुगेको बेला ज-जस्ले अपराि गरे , अपरािको
सजाय भोगे होला । तर नेपाल कम्युधनष्टका नेताहरूले पधन भ्रष्टाचार गरे का नेताहरू
जोधगनु हुँदैन, बचाइनु हुँदैन । अल््तयारमा आफ्ना मान्छे लगेर आफ्ना मुद्दा दायर
गनुब
य ाट बल्ञ्चत गराइनु र रोक्ने काम नगररयोस् भनेको हो ।
हाधमले बालुवाटारको जछ,गामा प्रिानमन्रीले जोगाउने, मािव नेपाललाई जोगाउने,
ष्ट्रवजय गच्छे दारलाई मुद्दा लगाउने अधन काँग्रस
े का मान्छे ले मारै भ्रष्टाचार गरे भन्ने ?
फाइल बोकेर जाने मान्छे कारबाहीमा पने, कारबाहीको दायरामा सयाउने, जसले धनर्यय
गरे र अल्न्तम धनर्यय हुन्छ, तपाईँहरूलाई स्मरर् गराउन चाहन्छु । यही नेपाल कम्युधनष्ट
पाटीको सरकारको नेतत्ृ व गरररहे को केपी शमाय ओलीले क्याष्ट्रवनेटमा मध्यावधि च ुनावको
कुरा गदै गदाय

प्रस्ताव

राख्ने त्यही

मन्रीहरूले

आलोचना गदाय भइगयो, यधतसम्म

तपाईँहरूको कुरा सुनेँ, यो अल्न्तम धनर्यय हो भनेर अल्न्तम धनर्यय कसको हुँदो रहे छ
त ? मन्रीको हुँदोरहे छ ष्ट्रक प्रिानमन्रीको हुँदोरहे छ ? त्यही स्मरर् गराउन चाहन्छु ।
धबजय गच्छे दारको अल्न्तम धनर्यय ष्ट्रक तत्कालीन प्रिानमन्री मािव नेपालको अल्न्तम
धनर्यय हुन्छ ? यसपसट स्मरर् गररयोस्, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । त्यसकारर् पधन
भ्रष्टाचारी जोगाउन हामी चाहँदैनौँ । तर नेपाल कम्युधनष्ट पाटी नेताहरूले गरे को भ्रष्टाचार
जोगाउनलाई प्रयास गरररहे को छ । यही ँ सदनमा दे ्यौँ हामीले भ्रष्टाचारका बारम्बार
कुरा उठाउँदाखेरर छानधबन ष्ट्रकन गररएन ? सरकार धथयो त । सरकारले ष्ट्रकन गरे न ?
हामीले वाइि बिीको कुरा उठायौँ, गोकर्य ररसोटयको कुरा उठायौँ, फोर जीको कुरा
उठायौँ । िेरै वटा भ्रष्टाचार, अधन प्रिानमन्री भ्रष्टाचार भएको छै न भन्ने ? ७० करोि
कुरा आइरहेको छ, मुद्दा चधलरहे को छ । अदालतमा मुद्दा छ । त्यसको ष्ट्रवषयमा
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प्रिानमन्रीले स्पष्टीकरर् ददने हो ? त्यसकारर् प्रिानमन्रीको कदम असं वैिाधनक त्यो
पधन हो, अको ।
रे ल सयाउँछु भन्नु भएको धथयो । रे ल आयो हामी चष्ट्रढराखेका छौँ । त्यसकारर्
केपी ओलीलाई ष्ट्रकन नसल्म्झने ? पानी जहाज आयो, पानी जहाज हामी चष्ट्रढराखेका छौँ,
ष्ट्रटकट काटे का छौँ, पुस १६ गते कष्ट्रहले ष्ट्रटकट काट्नुस् भन्नुहन्ु ्यो २ वटा पुस १६
गते गइसक्यो, ष्ट्रकन नसल्म्झने ? यरो ऐधतहाधसक काम गरे को प्रिानमन्री केपी शमाय
ओलीलाई हामी सल्म्झनु पदै न ? त्यसकारर् सम्झेका हौँ, प्रिानमन्रीलाई हामी ।
त्यसकारर् आज म अल्न्तममा भन्न चाहन्छु , सम्माननीय अध्यक्षज्यू , अष्ट्रहले पधन
ु छ । िन्यवाद । जय नेपाल ।
प्रिानमन्री सल्च्चनुस,् तपाईँलाई हाम्रो सेलट

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय जगप्रसाद शमाय । समय ८ धमनेट । यसपधछ
माननीय शेखर कुमार धसं ह ।

माननीय श्री जगप्रसाद शमाय (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- अध्यक्ष महोदय, यो
गररमामय राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यि गनय चाहन्छु ।
यो सातौँ अधिवेशनमा नेपालको राजनीधतक पररवतयनमा झण्िै ६ दशक बढी एउटा
ु एको छ । उहाँको
भूधमका खेसने माननीय वामदे व गौतम यो सभामा समाष्ट्रहत हुनभ
काययकाल सफलताको शुभकामना व्यि गनय चाहन्छु । अध्यक्ष महोदय, यधतबेला
अन्तरायष्ट्रिय रूपमा हे दाय अमेररकाको सं सदमा ज्यान जाने गरी एउटा घटना घटे को छ ।
नेपालमा राजनीधतक ष्ट्रहसाबले ठू लो तरङ्ग पैदा हुने गरी प्रधतधनधि सभा जनताको सावयभौम
थलो धनवायल्चत प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन भएको छ । यसले दे शव्यापी रूपमा एउटा नयाँ
तरङ्ग पैदा गरे को छ । यो राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन सुुदे ल्ख यसै मा केल्न्रत
बहसहरू अगाधि बष्ट्रढराखे का छन् । पूवव
य िा माननीयहरूले आ-आफ्ना दृष्ट्रष्टकोर्हरू
यसमा राल्खराख्नु भएको छ । मलाई मैले सुधनरहे को छु , मैले अनुभधू त गरररहे को छु ।
खासगरी तीन वटा तकय झण्िै दुई धतहाइको प्रिानमन्रीलाई काम गनय ददइएन, काम गनय
अप्ठ्यारो भयो काम गनय ददइएन भन्ने एउटा तकय, सं ष्ट्रविानमा कही ँ न कही ँ कुनै न कुनै
ष्ट्रहसाबले सं ष्ट्रविानमा व्यवस्था छ भन्ने दोस्रो तकय र ते स्रो एकदम सकरात्मक आकषयक
तकय मध्यावधि च ुनावको तकय गरे र प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गररएको छ । यही वररपरर
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िेरै तकयहरू त गनय सष्ट्रकएला १० औ,ँ ५० औ,ँ १०० औ ँ तकयहरू १००० औ ँ तकयहरू
अगाधि सानय सष्ट्रकएला । मु्य कुरा योधभरको तकयभन्दा पधन त्य के हो ? यथाथय के
ँ दा मलाई कस्तो अनुभधू त हुन्छ भने झण्िै दुई धतहाइको प्रिानमन्री तीन
हो भन्ने कुरा बुझ्
वषयको गधतष्ट्रवधि हेदाय तीन वषयको काययकाल हे दायखेरर तीन वटा बजेटहरू सयाउँदा कही ँ
बािा व्यविानहरू खिा भएको दे ल्खँदैन । तीन वषयका तीन पटक नीधत तथा
काययक्रमहरू सयाउँदा कतै बािा व्यबिानहरू खिा भएको दे ल्खन्न । राष्ट्रियताको
सवालमा नक्सा सावायजधनक गदाय हामी सबैलाई अनुभधू त छ अध्यक्ष महोदय ष्ट्रक एउटा
अभूतपूव य राष्ट्रिय एकता भएको ल्स्थधत पधन हामी सबैका अगाधिको यथाथयता हो । एउटा
नल्जर हो यो । यो अथयमा कतै पधन त्यस्तो काम गनय नददएको भन्ने कुरा त्यले तकय
गनय सष्ट्रकएला, त्यले कतै पधन प्रमाल्र्त गछयजस्तो मलाई लाछ,दै न । त्यो चाहे पाटीधभर
जुन ठू लो एउटा शल्िशाली पाटीले पधन उहाँलाई काम गनय नददएको त्य त्यस्तो फेला
पदै न, दे ल्खँदैन । सं सदधभर आउँदा प्रधतधनधि सभा, राष्ट्रिय सभा अथवा समग्र सं सदधभर
आउँदा सि ापक्ष, प्रधतपक्ष मु्यत: प्रधतपक्षले काम गनय नददएको ल्स्थधत पधन दे ल्खँदैन ।
त्यसकारर् यो केवल तकयमार हो त्य योधभर कतै पधन फेला पदै न, मलाई पष्ट्रहलो कुरा
यस्तो लाछ,छ ।
दोस्रो कुरा, सं ष्ट्रविानले कही ँ न कही ँ कुनै न कुनै ष्ट्रहसाबले त्यो व्यवस्था गरे को
छ र सं ष्ट्रविानले ददएको अधिकार प्रयोग गरे र प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गररयो भन्ने तकय
अगाधि दे खाइएको छ । २०४७ सालको सं ष्ट्रविानमा धनत गय पधन त्यो व्यवस्था धथयो ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनपधछ जनयुद्ध, जनआन्दोलनपधछ सं ष्ट्रविान सभाले सं ष्ट्रविान
सभापधछ बनेको नयाँ सं ष्ट्रविान जुन समाजवाद उन्मुख सं घीय लोकताल्न्रक गण्तन्रको
ँ ाहरूमा कही ँ पधन
सं ष्ट्रविान जो छ त्यो सं ष्ट्रविानको िारा ७६ धभर उपिाराका ५ वटा बुद
त्यस्तो दे ल्खँदैन । जो पटक-पटक यहाँ व्या्या हुने गररसकेको छ । यो अथयमा कही
दे ल्खँदैन । यस अथय यसलाई कही ँ न कही ँ धनयत के हो त्यो भोधलका घटनाक्रमले प्रष्ट
पालाय र सं ष्ट्रविान धमचेर सं ष्ट्रविान भन्दै नभनेको हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे र यो
प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गररएको छ । योधभर पधन यो कोर्बाट हे दायखेरर पधन कतै त्य
दे खा पदै न त्यहाँ केवल तकय त गनय सष्ट्रकन्छ त्यहाँ । त्यपदट्ट हे दायखेरर जस्तो हामी
त्यस्तो पाउँदैनौँ । र यो ते स्रो कुरा च ुनाव यो मध्यावधि च ुनावको गुधलयो आकषयक कुरा
जो अगाधि साररएको छ । के वैशाख १७ गते र २७ गते साँच्चै च ुनाव गने धनयतका
साथ यो च ुनाव घोषर्ा गररएको हो या अु कुनै धनयत अथवा अु कुनै खराबीलाई
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ढाकछोप गनयको धनल्म्त यसलाई अगाधि साररएको हो ? राजनीधतक ष्ट्रहसाबले, सं वैिाधनक
ष्ट्रहसाबले हरे क ष्ट्रहसाबले हे दायखेरर यो दे शमा आउने अब तीन मष्ट्रहनापधछ वैशाख १७ र
२७ गते के च ुनाव सम्भव छ ? च ुनाव गने धनयतका साथ अगाधि साररएको हो त्यो भन्ने
कुरा हे दायखेरर जस्तो कतै बाट पधन त्यो ष्ट्रवश्वास गने आिार दे ल्खँदैन । यसले समग्रमा
त्यस्तो के कुरा भन्न सष्ट्रकन्छ यो आिारमा भने ष्ट्रक हामीले के कुरा दे ्छौँ भने स्वभावैले
हामीले यधतखेर हामीले के यहाँ दे ्छौँ भन्दाखेरर ष्ट्रक सं वैिाधनक ष्ट्रहसाबले राजनीधतक
ष्ट्रहसाबले यो कदम प्रधतगामी कदम हो, असं वैिाधनक कदम हो । यसले स्वभाष्ट्रवक
ु ै होस् यसको पररर्ाम
ष्ट्रहसाबले धनङ्कुशताधतर िोर्याइराखेको छ । धनयत intension जेसक
भनेको धनङ्कुशताधतर छ र स्वेच्छाचारीताधतर छ र त्यसकारर् यो कदमलाई सच्याउनुपछय
भन्ने कुरा म यहाँबाट अनुरोि गनय चाहन्छु अध्यक्ष महोदय र त्यसको साथसाथै यहाँ
ष्ट्रवधभन्न कोर्बाट बहस छलफलहरू जुन ढङ्गले हुने गररराखेका छन् । खासगरी यो
व्यवस्था खराब हो या व्यल्ि खराब हो । खासगरी यो सं ष्ट्रविान खराब हो यो सं ष्ट्रविान
कायायन्वयन गने सरकार या शासक खराब हो । र अष्ट्रहले यधतखेर हामी सं घीयता नयाँ
ढङ्गले सं घीयतामा गएका छौँ राज्यको पुनसंरचना गरे र सं घीयतामा गएका धथयौँ । प्रश्न
उदठरहेको छ सं घीयता खराब हो या यसलाई एकीकृत र केन्रीकृत सोच जसले
कायायन्वयन गछय एकीकृत र केन्दीकृत सोच खराब हो भन्ने कुरा जस्तो हे दाय मलाई के
लाछ,छ भन्दाखेरर यो व्यवस्था खराब होइन । यो व्यवस्था खराब होइन यो र यो व्यल्ि
खराब हो र नेतत्ृ व खराब हो । र यो सं ष्ट्रविान खराब होइन यो सं ष्ट्रविानलाई
कायायन्वयन गने सरकार र शासक खराब हो यो अथयमा ष्ट्रक यो सं घीयता खराब होइन
केन्रीकृत सोच खराब हो । यो केन्दीकृत सोचलाई हामीले करे क्सन गनय सक्छौँ ष्ट्रक
सक्दै नौँ ? यसलाई रूपान्तरर् गनय सक्छौँ ष्ट्रक सक्दै नौँ ? यो आजको मह्वपूर् य प्रश्न हो
भन्ने लाछ,छ ।
त्यसको साथसाथै यहाँ प्रधतपक्षका माननीयहरूले उठाइराख्नु भएको छ कतै
कम्युधनष्ट आन्दोलन अथवा कम्युधनष्ट पाटी अथवा कम्युधनष्ट पाटी नै खराब हो ष्ट्रक
कम्युधनष्ट पाटीधभर अथवा अन्य कुनै राजनीधतक पाटीहरूधभर खराब व्यल्ि, खराब
माधनस, खराब सोच जल्न्मन सक्छ, पैदा हुन सक्छ यो स्वभाष्ट्रवक कुरा हो । इधतहासपदट्ट
फकेर हे दाय ष्ट्रवश्वमा, रािमा, दे शमा, ष्ट्रवदे शमा जतासुकै हे दाय यो इधतहास हामी पाउँछौँ
स्वभाष्ट्रवक ष्ट्रहसाबले व्यल्िहरू खराब जल्न्मन सक्छन् । व्यल्िका सोचहरू खराब हुन
सक्छन् । मु्य कुरा व्यल्ि र व्यवस्था, नीधत र नेतत्ृ व भनेको फरक कुरा हो । यो
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अथयमा जस्तो नीधत सही हो, व्यवस्था सही हो र नेतत्ृ व खराब हो । त्यसै ले कही ँ न
कही ँ कुनै न कुनै ढङ्गले खराब नेतत्ृ वका कारर्ले अष्ट्रहले यो समस्याजस्तो पैदा भएको
हामीले दे ्छौँ र कतै हामीले यसलाई गष्ट्रहराइमा गएर हे दाय यसको ष्ट्रवश्लेषर् गदाय हामी के
पाउँछौँ भन्दाखेरर कतै यो पररवतयन जे भएको छ लामो त्याग, तपस्या बधलदानपधछ
सङघषयको ररजसट, पररर्ाम जे उपलल्ब्ि हामीले प्राप्त गरे का छौँ र त्यो उपलल्ब्िलाई
ठीक ढङ्गले सं रक्षर् गने र ठीक ढङ्गले अगाधि बढाउने नेतत्ृ वमा कही ँ न कही ँ नेतत्ृ वको
सोचमा नेतत्ृ वको काययशैलीमा समस्या भएका कारर्ले यो समस्याजस्तो पै दा भएको हो
भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा मैले के कुरा राख्न चाहन्छु भने यधतखेर सं ष्ट्रविान
धमल्चएको छ राजनीधतक ष्ट्रहसाबले मतलब प्रधतगामी कदम चाधलएको छ यसलाई
सच्याइनुपछय यो सच्याउनका धनल्म्त खासगरी दे श, जनता र भावी पुस्ताका धनल्म्त सल्च्चने
ँ गनुप
आत्म आलोचना गने कुरा हामीले आट
य छय साहस गनुप
य छय । ष्ट्रहजो अल्स्त कैयौँ
माननीयहरूले यहाँ भन्नु भएको छ, माननीय सदस्यहरूले भन्नु भएको छ । ष्ट्रक यधतखेर
जसले एउटा अवसर पाएको छ िेरैपधछसम्म (माननीयज्यू समय धसल्ध्दन लागेको
जानकारी गराउँछु) युगयुगसम्म रही राख्नका धनल्म्त त्यो एउटा अवसर अझै पधन बाँकी
छ भन्ने कुरा मलाई लाधगराखेको छ । त्यो भनेको त्यसबाट करे क्सन हुने हो, सल्च्चने
हो । यो प्रधतगमनलाई सच्याएर मारै त्यो एउटा अवस्था धसजयना गनय सष्ट्रकन्छ र प्राप्त
गनय सष्ट्रकन्छ भन्ने कुरा पधन म राख्न चाहन्छु र खासगरी हामीले यो दे शमा ल्खचेको एउटा
सपनाको खाका मागयल्चर खुसी र समृष्ट्रद्ध जनताको खुसी र रािको समृष्ट्रद्धको मागयल्चरलाई
ँ नेतत्ृ वले गनुप
पूरा गनयको धनल्म्त त्यो आट
य छय र यो प्रधतगमनलाई सच्याउनु पछय र यो
भूधमका हामीले यहाँबाट पधन खेसनुपछय । यो सदन गररमामय सदनले पधन यो भूधमका
खेसनुपछय भन्ने कुरा रा्दै मेरा भनाइ अन्त्य गछु य । िन्यवाद । लालसलाम ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय शेखर कुमार धसं ह । समय १० धमनेट । यसपधछ
माननीय ष्ट्रवमला ल्घधमरे ।

माननीय श्री शेखर कुमार धसं ह (जनता समाजवादी पाटी, नेपाल):- सम्माननीय
अध्यक्षज्यू , आज सातौँ अधिवेशनको ते स्रो ददन हामी यससभामा ते स्रो बैठकमा हामी
उपल्स्थत

हुँदा

सम्माननीय

अध्यक्षजी,
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सम्माननीय

उपाध्यक्षजी

सरकारका

मन्रीज्यू हरूलगायत हाम्रा माननीय साथीहरूलाई शुभकामना ददन चाहन्छु । सँगै वतयमान
सरकारबाट पुस ५ गते घोषर्ा गरे को असं वैिाधनक, अलोकताल्न्रक ढङ्गबाट प्रधतधनधि
सभा भङ्ग गररएकोमा जनता समाजवादी पाटीको तफयबाट हाम्रो घोर आपल्ि  छ, हामी घोर
ष्ट्रवरोि गदय छु । सँगै सम्माननीय महोदय, जुन कुरोको जुन घरको धनब नै कमजोर हुन्छ
त्यो घर त धनल्त गत नै कमजोर हुन्छ । जुन ददन यो घर बन्न लागेको धथयो यथावत, यो
सं ष्ट्रविान बन्न लागेको धथयो त्यो ददन हामी पधन मोचायका पाटीका एउटा पाटी हुँ ।
हामीसँग छलफल गदाय बोलाउनु भएका तत्कालीन व्यल्ित्वहरूलाई तत्कालीन सं ष्ट्रविान
धनमायर्कतायलाई

हामी

आग्रहपूवक
य

भनेका

धथयौँ

।

तपाईंहरू

त्यो

सं ष्ट्रविान

बनाइराख्नुभएको छ । यो सं ष्ट्रविानमा नेपाल र नेपाली र समग्र दे शको ददपावली होस्
यसलाई

नधबधसयन ु होला

।

बनाउँदै

गदाय

उहाँहरूले

बनाउँदा

जाँदै-जाँदै

आफ्नो

दाजुभाइलाई नै एकपाटयको दाजुभाइलाई नै धबसे र उहाँहरू अगाधि बढे र जानुभयो ।
केको हतार धथयो होला ? मैले सम्झन सष्ट्रकनँ । हतार सायद् एउटै कुरोको होला जुन
मेरो पालोमा सं ष्ट्रविान जारी होस् ष्ट्रक अको पालोमा नहोस् । तर उहाँहरू यो ष्ट्रवचार
पुर्याउनु भएन तत्कालीन अवस्थामा यही ँ भूगोलका एउटा पूरै धसङ्गै पाटय हामी छोिे र
ष्ट्रहँधिराखेका छौँ । त्यसैकारर्ले हामी त सुुमा नै भन्या धथयौँ । सं ष्ट्रविान जलाउन
गएका धथएनौँ हामी, सं ष्ट्रविान च्यात्न पधन हामी गएका धथएनौँ र हाम्रा आग्रहपूर् य ढङ्गबाट
सबै ठाउँमा भन्दै आएको धथयो यो सं ष्ट्रविानलाई सच्याउनुहोस् । हामीहरू पधन
तपाईंहरूकै दाजुभाइ हुँ कतै छु ट्टै बाट आएका छै नौँ । तर केही सुिारान्मुख कुराहरू पधन
सुु नभएको पधन होइन । भएको पधन हो । हामी सहयोग पधन गर्या हौँ । हामी
सरकारमा पधन गयौँ नगएको होइन । त्यही सं ष्ट्रविानमा हाम्रो उपल्स्थधत सम्मानपूवक
य
जनकबाट होला भनेर हामी सहभाधग पधन भयौँ । तर आन्तररक खेल हो ष्ट्रक के हो ?
त्यो पधन हुन पाएन । त्यसैकारर्ले म यो भन्दै गरे को छु , हाम्रो पाटी पधन भन्दै गर्या
छ । यो सं ष्ट्रविानमा नै सुुमा नै िोका भएको हो । आज होइन सुुमा नै िोका
भएको हो । त्यो ददनलाई पधन हामी सम्झेर अगाधि जानै पछय र अझ पधन केही धबते को
छै न म पून: यही सदनमाफयत, सम्माननीयज्यू माफयत म आग्रहपूवक
य
ढङ्गले म भन्न
चाहन्छु । हामी दाजुभाइहरूले पधन तपाईंहरू आफ्नै साथमा समेटेर राख्नुहोस् हामी यसै
भूगोलका छौँ । अु भूगोलका होइनौँ । त्यो अब धनल्त गत नै केही न केही ध्यान जाँला
सबै जनाको ष्ट्रवश्वस्त छु र हुन ु पधन पछय ।
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सँगै अब हाम्रा ष्ट्रवकासका कामहरू बहुप्रधतल्च्छत नेपालमा िेरै ददनदे ल्ख सुन्दै
आएको िेरै ददनदे ल्ख उपयोग पधन गरे को बीचमा लामो समयसम्म बन्दको अवस्थामा
गयो त्यो पुन: धनमायर् भएर आए तापधन जनकपुर रे सवे ष्ट्रकन सञ्चालन हुन पाएको छै न ?
यो हामी बुझ्न पाएका छै नौँ । यो जनकपुर रे सवे यथाशीघ्र सञ्चालन गनयलाई
सम्माननीयज्यू माफयत म आग्रह गनय चाहन्छु । सँगै बहुत आत गययका कुरा छ । यस्तो
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गररराखेका छौँ । एउटा जावो सानो धनर्ययको खाधतर युरोपको आकाश हामीलाई कालो
सूचीमा पाररएको छ । यो के हो ? सुन्न त हामी िेरै ददनदे ल्ख सुन्दै आएको छु यो ष्ट्रकन
खुलाएको छै न आजसम्म ? यसमा कसको धनहीत स्वाथय छ ? कुनै व्यल्िको स्वाथयले
राि िुबाउन पाउँछ ? त्यस्तो हो भने यसको लाधग पधन यथाल्चत व्यवस्था बेलामा
गनुप
य र्यो । सुन्न त हामी िेरै ददनदे ल्ख सुधनराखेको छु । यो सदनमा आएकै ददनदे ल्ख
सुधनराखेको छु । कालो सूचीमा परे को छ रे । कालो सूची भन्न बिा सल्जलो हुन्छ
हामीलाई । यो कालो सूची कहाँबाट आयो ? हामी के धबगारे र सयायौँ कालो सूची ?
यसको जवाफदे हीता को धलन्छ ? त्यसै ले धलएर स्वीकारे र यसलाई जो ल्जम्मेवार छ त्यो
व्यल्िले आफैँ अब नेतत्ृ व पधन पररवतयन भएको छ । हामी आशा राखे का छौँ सायद्
ँ ै हाम्रै घरका
यथाशीघ्र त्यो पधन कालोसूचीको िब्बा हामी नेपालीमाधथ हट्ला ष्ट्रक । सग
सप्तरीकै ष्ट्रवमानस्थलमा िेरै पुरानो ष्ट्रवमानस्थल माननीय गर्ेशमानजी मन्री हुँदाखेरर
उद्घाटन गरे का ष्ट्रवमानस्थल बन्द खुला, बन्द खुलाको खेल हुँदा हुँदै बसल अष्ट्रहले
एयरपोटहरू पधन पीच भएर चसया छ । अब चाष्ट्रहँ जहाज िनीहरूको खेलको चपेटामा
हामी पररराखेका छौँ । राजष्ट्रवराजबाट ष्ट्रवराटनगर एयर धिस्टे न्स पधन बढी मैले यो
भधनरा्या छै न त्यहाँ ष्ट्रकन यधतकै छ । त्यहाँको fare rate २५ सय ुष्ट्रपयाँ
राजष्ट्रवराजको fare rate ६ हजार ुष्ट्रपयाँसम्म पुर्याइददन्छ । कुनै ददन ३२ सय
ुष्ट्रपयाँ, कुनै ददन ४२ सय ुष्ट्रपयाँ यो के हो ? यो पान पसलमा पधन यसरी भाउँ वृष्ट्रद्ध
हुँदैन । जुन ष्ट्रकधसमले ध्वजावाहक जाहजहरूको भाउ वृष्ट्रद्ध हुन्छ । यसको पधन दुई
वटा धसस्टम हुनपु छय धन । राजष्ट्रवराज जाँदाखेरर जहाजमा त मलाई लाछ,दै न ष्ट्रवजनेस
क्लस

छ

कुनै

ठाउँमा

।

अधन

यो

भाउ

वृष्ट्रद्ध

केको

लाधग

?

यसमा

पधन

सम्माननीयज्यू माफयत पययटन मन्रीज्यू लाई ध्यान आकषयर् गराएर त्यरो सम्भावना रष्ट्रहत र
अष्ट्रहले पधन ठू लो एयरक्राफ्ट जाँदा पधन खाली आइराखेको छै न । हामीसँग माधनस
भािादरको कमी छै न । भािा असुसनेको कुन धनयतले हो ष्ट्रक फेरर राजष्ट्रवराज
ष्ट्रवमानस्थल ष्ट्रयनीहरू बन्द गनय लाछ,या हो ष्ट्रक भन्ने ल्चसो चाष्ट्रहँ हामीलाई पसेको छ । यी
29

सदनबाट जानुभएका हाम्रो पययटन मन्रीजीले मलाई आश्वस्त पानुय भएको धथयो । यो अब
माननीयजी राजष्ट्रवराजबाट रारीको flight पधन चसला । चसदा चसदै अब एउटा flight
मार झरे को छ । अब त्यो flight पधन चधलरहन्छ ष्ट्रक बन्द हुन्छ । यो फोहोरी
खेलमार लाछ,छ । यो को हे ददयने हामी ? अब यस्ता यावतका कुरोहरू आफ्नो अवस्थामा
छँदैछ । हामी भन्ने यही ँ थलो हो । यो थलोदे ल्ख बाष्ट्रहर हामीले गएर भन्न सक्दै नौँ ।
यो थलामा भन्दा भन्दै हामी जो भन्या छु यसको धछटोदे ल्ख धछटो समािान होस् र माघ
आउनै लाछ,या छ सम्माननीय अध्यक्षज्यू वषाययाम आउन ष्ट्रढलो हुँदैन । बेला-बेलामा
हामी यही सदनबाट पधन सचेत गराउँदै आएको छु । ष्ट्रकन भाछ,यले सबै खोलानाला हाम्रै
भाछ,यमा ददएको छ क्यारे । अब के गने नधसबमा त्यही ले खेको धथयो त्यही धिलमा
पुछ,यौँ जन्मनलाई अब त्यसमा अष्ट्रहले देल्ख नै सरकारको ध्यान पुगोस् भनेर पधन म ष्ट्रवनम्र
आग्रह गनय चाहन्छु । सँगै तपाईंहरूको समय ददनुभयो, यावतका समयहरू िेरै छन् ।
मैले अष्ट्रहले को समयमा अु केही मह्वपूर् य कुरोहरू रहन्छ भने पटक-पटक गरौँला
नै । यधत भन्दै (अब तपाईंको बि ी पधन काम लाछ,दै न, ठीकै छ, ठीकै छ) अब चाष्ट्रहँ
यस्तै गरररह्यौँ भने त यो ष्ट्रवकासे योजनाहरू पधन वैशाख नलाधगकन तल झदै न ।
स्थानीय सरकार कहाँ पुछ,दै न । यो के धनयत भइराखेको छ ? यो ष्ट्रवकासे काम गने ष्ट्रक
नगने ? नगने हो भने वैशाखमा त्यो पधन बजेट नपठाइददउँ । गराउने हो भने त in

time

बजेट ददँउ । एउटा frame work गरौँ न । यधतमा बजेट ददँउ यधतमा काम

हुन्छ । वैशाखको अल्न्तम साता अथवा जेठको पष्ट्रहलो साता बजेट जान्छ । अधन भन्छ
काम गर । काम कसरी गने ? कागजमा गर, कागजमा गरे र अल््तयारमा जाऊँ ।
जब हामी तीन तहको सं रचना राखेको छु भने (माननीयज्यू समय धसल्ध्दन लागेको छ है )
जहाँबाट होस् (हस् हजुर मलाई थाहा धथयो बि ी बसन लागेको धथयो) तापधन यो स्थानीय
तहको बजेटको सुधनल्त गतता भएर time मा जाओस् भन्दै आफ्नो दुई शब्द यही ँ अन्त्य
गदयछु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय ष्ट्रवमला ल्घधमरे । समय ८ धमनेट । यसपधछ
माननीय कोमल वली ।
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माननीय श्री ष्ट्रवमला ल्घधमरे

(नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय

अध्यक्षज्यू , यो गररमामय सातौँ अधिवेशनमा म सवयप्रथम यो व्यवस्था सयाउनका धनल्म्त
आफ्नो ज्यानको आहुधत ददने ती वीर अमर शष्ट्रहदहरूप्रधत भावपूर् य श्रद्धाञ्जली अपयर् गनय
चाहन्छु । जसले यो आन्दोलनका धनल्म्त आफ्नो पररवारभन्दा राि र राष्ट्रियताका धनल्म्त
सङ्खघषय गदै गदाय ष्ट्रवधभन्न बेलामा घाइते अपाङ्गहरू भई जीवनयापन गरररहनु भएको छ ।
त्यस्ता घाइतेहरूको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गनय चाहन्छु र यो व्यवस्था सयाउनका
धनल्म्त नेतत्ृ व गनुह
य न
ु े हाम्रा अग्रजहरूप्रधत म सम्मान व्यि गनय चाहन्छु । आज यस
ु न्ु छ ।
गररमामय सदनमा हाम्रो पाटीका उपाध्यक्ष कमरे ि वामदे व गौतम उपल्स्थत हुनह
म उहाँलाई हाददयक स्वागत गदै उहाँको सफल काययकालको शुभकामना व्यि गनय
चाहन्छु । आज यस सदनमा उधभएर बोसदै गदाय हामी अत्यन्तै पीिा बोि गरररहे का
छौँ । र एक पटक मलाई नेपाली मष्ट्रहला आन्दोलन र यसका उपलल्ब्िहरू स्मरर् गनय
मन लाधगरहेको छ । अत्यन्तै सङ्खघषय र गौरवपूर् य आन्दोलनका माध्यमबाट सधतप्रथादे ल्ख
ल्शतल धनवाससम्मको यारामा सँगै सहयारा गनुभ
य एका मष्ट्रहला अधिकार समानता
लोकतन्रका धनल्म्त सँगै आन्दोलनमा होधमनुभएका नेताहरूको आफ्नै मुखबाट र
उहाँहरूकै धनदे शनबाट रािपधतजस्तो गररमामय पदमा रहनुहन
ु े सम्माननीय रािपधतज्यू माधथ
नैधतकताको प्रश्न उठाउने जुन दुस्साहस गररयो त्यसलाई जुनसुकै शब्दले पधन घोर
भत्सयना गरे पधन कमी हुन्छ । सम्माननीय अध्यक्षज्यू , त्यस्ता आपराधिक नारा
लगाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा सयाउन म नेपाल सरकारको ध्यान आकषयर्
गराउन चाहन्छु । मष्ट्रहलाहरूलाई पटक-पटक अपमाधनत शब्दहरू एकपधछ अको थप्दै
जाँदा सम्पूर् य मष्ट्रहलाहरूको शीर झुकेको छ । के यही हो लोकतन्र ? के यही ँ हो
स्वतन्रता ? के यसैका धनल्म्त थुप्रै मष्ट्रहलाहरूले बधलदानी गरे का धथए ? के अझै कसै को
पद, प्रधतष्ठा र पररवारका धनल्म्त अझै हामीले नै अपमान पाइरहनु पने हो ? हामीले नै
मष्ट्रहला आन्दोलनलाई अझै पधन यस्ता प्रवृल्ि का ष्ट्रवुद्ध अझै पधन लगाइरहनु पने हो ?
यी र यस्ता प्रश्नहरू नेपाली मष्ट्रहलाहरूको मनमा उदठरहे का छन् । राज्यका पुनसंरचना
त हामीले गर्यौँ तर हाम्रो सामन्तवादी ल्चन्तनको पुनसंरचना गनय सकेका रहे नछौँ यो
आभाष भइरहेको छ ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संष्ट्रविानका पाना पटक-पटक पसटाएर पढ्ने आदरर्ीय
महानुभावहरूलाई

मैले भन्न चाहन्छु

।

रािपधतष्ट्रवुद्ध

नारा लगाउनुभन्दा अगाधि

सरकारले गरे का हरे क धसफाररसहरूको ष्ट्रवषयमा सं ष्ट्रविानमा रािपधतको भूधमका के
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लेल्खएको छ त्यो पधन एक पटक पढ्न म आग्रह गनय चाहन्छु । कानूनको सवोच्चताको
्याल नै नगरी सवोच्च अदालतमा रहे को सं सद ष्ट्रवघटनको ष्ट्रवषयमा सिकमा नारा
लगाउनु के जाहेज हो ? त्यो समयले बताउनेछ । यसका पछाधिका कुराहरूलाई पधन
यसका पृष्ठभूधमहरूलाई पधन हामीले बुझ्न र ष्ट्रवश्लेषर् गनय जुरी छ । सरकारले गरे का
कामको उसटो व्या्या गदै रे ल र पानी जहाज खै ? हल्स्पटलहरू बनेको खै ? सुन
तस्करहरूलाई कारबाही भएको खै ? हाइड्रोपावर र धसँचाइका योजनाहरू ष्ट्रकन बनेनन् ?
तुइन ष्ट्रवस्थाष्ट्रपत ष्ट्रकन भएन ? सिकमा माधनसले दु:ख पाए, भूधमहीनहरूले जछ,गा पाएनन्
जस्ता कुराहरू उसटो प्रचार गररयो । र सरकारलाई पटक-पटक यस्ता प्रश्नहरू
गररयो । यधत मारै होइन यस्ता थुप्रै योजनाहरू सरकारले आफ्नो बजेटमाफयत सयाएर
काम अगाधि बढाइसकेको छ । यो पधन जानकारी धलनका धनल्म्त म सिकमा नारा
लगाउने साथीहरूलाई आग्रह गनय चाहन्छु । यो त सबैले दे खेकै कुरा हो ।
त्यधत मारै होइन नेपाली भूधम जो भारतले कब्जा गरररहे को धथयो । कालापानी,
धलपुलेक र धलल्म्पयािुरालाई समेट्ने गरी सं ष्ट्रविान सं शोिन र नक्सा प्रकाशन गने
त्यसको अगुवाइ कसले गर्यो त ? त्यही गरे बापत आफ्नै दलबाट पदमुि गराउने
खेलमा को-को सामेल भए ? यो त जनताको नजरमा धछपेको छै न धन । म नेपाली
काँग्रस
े का नेता चन्र भण्िारीको अन्तरवाताय स्मरर् गनय चाहन्छु । उहाँले त्यधतबेला
अन्तरवाताय ददँदै गदाय मलाई त्यधत ष्ट्रवश्वास लागेको धथएन । उहाँले भनेका कुरा म
स्मरर् गनय चाहन्छु । तर अष्ट्रहले त्यसलाई हामीले सल्म्झनमारै होइन बुझ्न पधन बाध्य
भयौँ । उहाँले यी र यस्तै काम गनेहरू लोकतन्र, गर्तन्रका धनल्म्त काम गनेहरू,
आफ्नो दे शका धनल्म्त काम गनेहरूको धनयती फेरर पधन यस्तै हुन्छ भनेर त्यो
अन्तरवातायमा भधनरहे को मलाई स्मरर् गनय मन लागेको छ । म उहाँलाई सम्मान पधन
गनय चाहन्छु । उहाँले त्यो बुझेर त्यधतबेला अन्तरवाताय ददनुभएको रहे छ । जसले
समावेशीता, लोकतन्र, गर्तन्रका लाधग आफ्नो जीवनका लाधग सम्पूर् य शल्ि लगायो ती
अधिकारलाई सं ष्ट्रविानमा धलष्ट्रपबद्ध गर्यो । सं ष्ट्रविान कायायन्वयनमा प्रधतबद्धता व्यि
गरररहेको छ । उसै प्रधत सं ष्ट्रविान ष्ट्रवरोिी, प्रधतगाधमलगायतका आरोपहरू ष्ट्रकमाथय मान्य
हुन सक्दै नन् । ष्ट्रहजो छमेकीको मुख हे रेर आफ्नो दे शको बारे मा बोसन नसक्ने नेताहरू
अष्ट्रहले रािवादी हुने ? ष्ट्रहजो आवधिक धनवायचनमा जाने कुरा जनताबाट अनुमोददत हुने
कुरा कसरी प्रधतगमन हुन्छ । यसको जवाफ सावयभौम जनताले ददनेछन् । यो सबै
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धमलेर यसको व्यवस्था बचाउन र बधलयो बनाउनका धनल्म्त लागौँ म हाददय क अनुरोि गनय
चाहन्छु ।
ष्ट्रहजो नेपाली मष्ट्रहला आन्दोलनको एउटा ल्शलल्शलामा गररमामय सदनमा ३३
प्रधतशत मष्ट्रहलाको उपल्स्थतको कुरा, आमाको नामबाट नागररकता बन्ने कुरा उठाइरहँदा
वतयमान रािपधतज्यूले त्यधतबेला त्यो आफ्नो कुरा उठाइरहँदा त्यो सदनमा हाँसोको पार
बनाइएको धथयो र कधतपय नजानेर होस् जानेर वा नजानेर कधतपय मष्ट्रहलाहरूले पधन
सदन छोिेर ष्ट्रहँिेको दुखदायी इधतहास हामीसँग छ । तर पधन त्यसको धनरन्तरता र
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले सयाउको एउटा जुन उपलल्ब्ि हो त्यो उपलल्ब्िलाई
सं स्थागत गने क्रममा हामी यहाँ छौँ । त्यसै ले म यस गररमामय सदनमाफयत सम्पूर्य
मष्ट्रहलाहरूको शीर झुक्ने गरी सिकमा नारा लगाइरहँदा हामीले कुन मूसय र मान्यता
बोकेका छौँ त्यसमा पधन अझै कम्युधनष्ट पाटीका नेताहरूको अगुवाइमा हुने सभामा जुन
खालका नाराहरू लगाइए त्यो अत्यन्तै त्यसले हामीलाई शधमयन्दा बनाएको छ । र हाम्रो
समाज कतापदट्ट उन्मुख हुँदैछ भन्ने कुरा प्रश्न उठाएको छ । (समय एक धमनेट बाँकी)
त्यसै ले मैले सबैलाई एकाधतर पाटीधभरैका प्रधतपक्ष जस्तो दे ल्खने नेताहरू सं सद
पुनस्थायपना हुन्छ र प्रिानमन्री बनौँला भनेर हे ने अकोधतर प्रधतपक्ष साथीहरू च ुनाव हुन्छ
र च ुनावमा हामीले ल्जतौँला भनेर सिकमा उहाँहरूले अधलकधत नाटक गरे जस्तो गरी
च ुनाव प्रचार गरे को अवस्था हामीले दे ल्खरहे का छौँ । त्यसै ले हामी जे जसरी भए पधन
धनवायचनमा भाग धलनका धनल्म्त म सबै जनालाई हाददयक आग्रह गदै आफ्नो भनाइ अन्त्य
गछु य । हस् त िन्यवाद । नमस्कार ।

पुन:पीठासीन: सम्माननीय अध्यक्ष श्री गर्ेश प्रसाद धतधमल्ससना ।
सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय कोमल वली । समय ८ धमनेट । यसपधछ
माननीय भगवती न्यौपाने ।

माननीय श्री कोमल वली (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय, मलाई पधन आज अधलकधत अप्ठ्यारो लाधगरहे को छ । दुवै सदन एकै पटक
सञ्चालन हुन्थे, छलफल हुन््यो अष्ट्रहले प्रधतधनधि सभा छै न । प्रधतधनधि सभा धनवायचनमा
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ष्ट्रवघटन भएर धनवायचनमा होधमसकेको छ । र राष्ट्रिय सभामारै अधिवेशनमा आएका
छौँ । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अष्ट्रहले दे श ठू लो दुभायछ,यबाट गुिनु परे को छ । त्यो
सं सदको, जनताको र स्वयम् प्रिानमन्रीको रोजाइको ष्ट्रवषय अवश्य पधन होइन । तर
ष्ट्रवकसप के धथयो त, सरकारले कधत काम गर्यो यो एउटा ष्ट्रवषय भयो । तर सरकारले
के गरे न भन्ने ष्ट्रवषयमा के बहस भयो त ? पाटीको बैठकमा वा सावयजधनक रूपमा
जनताका मुद्दाहरूका बारे मा नेताहरूले के बोसनुभयो त ? पाटीमा बररयाताको बाहे क
पाटीमा कसले के ल्जम्मेवारी प्राप्त गनेबाहे क जनताका मुद्दाहरू जस्तै : कोरोना, अस्पताल,
औषधि, खानेपानी, सिक, मेलम्ची, अपर तामाकोशी र रोजगारीलगायतका ष्ट्रवषयहरूमा
हाम्रो नेताहरूले के बहस गनुभ
य यो सं सदमा ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो एक जना
नेताले, माननीयज्यूले आज बोसदै गदाय भन्नु भयो । यो सरकारले गररबका लाधग काम
गनय ददएन रे ! ददउँसो उखु ष्ट्रकसानलाई न्याय ददएन भनेर भाषर् गने र राती धमल
माधलकलाई नपकड्नु भनेर मन्रीलाई फोन गने, नेताज्यू सँग जवाफ छ ? हो नेताहरूले
सरकारलाई बाटो दे खाउने हो, कमी कमजोरीहरूका बारे मा आलोचना गने हो तर
सरकारको त्यो कुन कामको ल्जम्मेवारीको ष्ट्रवषयमा यो तीन वषयमा छलफल भयो ?
सि ापक्षका कुन नेताले जनताका पक्षमा फरक मत राख्नु भयो ? सिकमा कष्ट्रहले बोसनु
भयो ? त्यसो भएको भए सरकारले करे क्सन ग्यो ष्ट्रक, सरकारले सम्बोिन ग्यो ष्ट्रक
जनताले िन्यवाद ददन्थे अधन politics ले एउटा बाटो धलन््यो ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर स्थायी कधमष्ट्रटको बैठकमा को सोफामा बस्यो,
कसका कुची कताधतर फकायएर राल्खएको धथयो भन्ने ष्ट्रवषयले दे शलाई बन्िक बनाएको ।
उहाँहरूले यो ल्जम्मा धलनुपछय ष्ट्रक पदै न ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अको आत गयय
लाछ,दो कुरा हाम्रा institution माधथ यधत िेरै शङ्का ष्ट्रकन ? सरकारमाधथ शङ्का,
सं सदमाधथ शङ्का, अदालतमाधथ शङ्का, धनवायचन आयोगमाधथ शङ्का यधत िेरै शङ्का, यधत िेरै
शङ्का गने अधन अष्ट्रहले को सरकार सवयसि ावादी भयो भन्ने ? अु institution हरूले आफैँ
धनर्यय गनय सक्छन् भन्ने नमान्नु नै सवयसि ावाद होइन र ? अदालतमाधथ जसले शङ्का
गररराख्नु भएको छ त्यो हो सवयसि ावाद । त्यसलाई अनावश्यक दवावमा राख्नु त्यो हो
सवयसि ावाद । त्यसैले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय सं ष्ट्रविान भनेको आशय हो ।
बेलायतमा अधलल्खत संष्ट्रविान छ । त्यहाँको परम्परा सं स्कृधत, प्रजाताल्न्रक सं स्कारहरू
कसरी अगाधि बढ्छन् भन्ने आिारमा त्यहाँको अदालतले व्या्या गछय र नेताहरूले
त्यसै अनुसार अनुशरर् गछयन र लागू गछयन ् । जब हाम्रो सं ष्ट्रविान बनायौँ सबै पाटी
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धमलेर बनाएको सं ष्ट्रविान हो । भलै सं ष्ट्रविान सभाको सदस्य म धथइनँ तर सं ष्ट्रविानले
काययपाधलका, व्यवस्थाष्ट्रपका र न्यायपाधलकाको व्यवस्था गर्यो यो बनाउनुको मतलब
एकले अकायलाई check and balance गछय भनेर नै हो । अष्ट्रहले प्रिानमन्रीले गरे को
सं सद ष्ट्रवघटन सं ष्ट्रविान ष्ट्रवपरीत हो, असं वैिाधनक हो भन्ने कसै लाई लाछ,छ भने त्यसको
व्या्या गने अधिकार हामीले अदालतलाई ददएका छौँ । त्यसको व्या्या अदालतले
गछय । अदालतले जे गछय हामी सबैले स्वीकानुप
य छय र स्वीकाछौँ । ष्ट्रहजो केही नागररक
समूहका अगुवाहरूले पधन जनतामा जान सुझाव ददनुभएको रहे छ तर आन्दोलनका
लाधग । हो आन्दोलनका लाधग होइन यसको अल्न्तम धनर्यय गने सही र गलत छु ट्याउने
त जनताको सयाबले हो । त्यसै ले people को सयाबमा जानु परीक्षर्मा जाने कुरा
कसरी असं वैिाधनक भयो, कसरी तानाशाही भयो र कसरी अधिनायकवाद भयो ?
सम्माननीय

अध्यक्ष

महोदय,

ठू लो-ठू लो

स्वरले

कराएर

ल्चच्याएर

भन्दै मा

कोही

अधिनायकवादी हुँदैन । जो व्यल्ि जनतामा जान िराउँछ त्यो व्यल्िको धभरी मनमा
अधिनायकवाद र तानाशाही हुन सक्छ । जनतामा जानु तानाशाही हो, अधिनायकवाद हो
भन्ने त दुधनयाँका कुनै पधन राजनीधतक दशयनमा ले ल्खएको छै न ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, फेरर अधिनायकवादीहरू जनतासँग जान्छन्, ष्ट्रक
बन्दुकसँग जान्छन् ? अधिनायकवाद भएका दे शमा व्यल्िहरू जेलबाष्ट्रहर हुन्छन् ष्ट्रक
जेलधभर हुन्छन् ? हामीले ष्ट्रवचार गरे र बोसनपछय । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो
व्यल्िले आफ्नो सम्पधत, आफ्नो भौधतक शरीरपधछ सम्पूर् य रािको नाममा ले ल्खददएको
छ । लेल्खददन सक्छ त्यो व्यल्ि कदाष्ट्रप भ्रष्ट हुन सक्दै न । जुन व्यल्िले आफ्नो हामी
पूराना भयौँ अबको राजनीधत युवा जेनेरेसनमा पुस्तान्तरर् गनुप
य छय भन्छ त्यो व्यल्ि
कदाष्ट्रप मह्वकाङ्खक्षी पधन हुन सक्दै न । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यधतमारै होइन
जो व्यल्िले म बहुमतको सरकारमा छु मैले काम गने वातावरर् र पररवेश बनेन, म
चलाउन सल्क्दनँ जनताले मलाई नासो सुल्म्पएका धथए ँ म त्यही जनतासमक्ष मेरो नासो
धलएर जान्छु परीक्षर्का लाधग जान्छु भनेर जनताकै सयाबबाट परीक्षर् धलन चाहन्छ त्यो
अधिनायकवादी कदाष्ट्रप हुन सक्दै न । त्यसै ले यस्ता दृष्टान्त हुँदाहुँदै हामी के गदै छौँ ?
प्रश्न यो हो हामी कताधतर जाँदैछौँ ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस्ता दृष्टान्तका
सामुन्य दे शलाई व्यवस्थापन गने ष्ट्रक हराएजस्तो गरे र हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्ने ।
अध्यक्ष महोदय, पष्ट्रहलो सं ष्ट्रविान सभाले सं ष्ट्रविान बनाउन सकेन, दोस्रोले पधन बनाउन
सक्छ भन्ने ष्ट्रवश्वास धथएन जनतामा । केपी ओली सं सदीय दलको नेता भएर आएपधछ
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जब उहाँले नेतत्ृ व धलनुभयो र सं ष्ट्रविान जारर हुन सम्भव भयो । सं ष्ट्रविान जारर गने
बेलामा धमर रािका ष्ट्रवदे श सल्चव आएर रोक्ने कोल्शस गदाय तत्कालीन प्रिानमन्रीले
मलाई त भन्नु भयो ठीकै छ केपी ओलीलाई गएर मनाउनुस् । उहाँले मान्नुहन्न
ु
भन्नुभएको हो । र त्यो बेलामा केपी ओलीको जवाफ धथयो हाम्रो सं ष्ट्रविान हामीले
बनाउने हो, हामीले बनाएका हौँ हाम्रो लाधग धनमायर् गरे को सं ष्ट्रविान हो यो सं ष्ट्रविान जारी
हुन्छ भनेर मार यो दे शमा सं ष्ट्रविान जारी भएको हो । त्यस्तो सं ष्ट्रविान धनमायर् गने
ँ े को
व्यल्िलाई राष्ट्रिय सभाबाट सं ष्ट्रविान पढ्न पठाउनु कठै ! हुष्ट्रटट्याउँले सगर आट
सायद यसै लाई भन्छन् होला ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जनताले पत्याएको पाटी हो । केही समयअगाधि
केपी ओलीकै मल्न्रपररषद्मा रहे का मन्रीज्यू ले एउटा दृष्टान्त ददनुभएको धथयो । उहाँले
भन्नुभएको धथयो केपी ओली त्यो नेता हो जो गोलघरको (समय एक धमनेट बाँकी) (एक
धमनेट समय चाहन्छु सम्माननीयज्यू) कालकोठरीमा ४/५ ष्ट्रफटको जधमनमा हत्किी र
नेल लगाएर जहाँ ददशा ष्ट्रपसाब गररन्छ जहाँ त्यही ँ खाना खानुपछय र त्यही ँ सुत्नपु छय ।
त्यस्तो ठाउँमा ६/७ वषयसम्म राजनीधतको लाधग आफ्नो जीवन आहुधत गने माधनस,
आफ्नो जीवन समपयर् गने माधनस केपी शमाय ओली हो । त्यसकारर्ले केपी शमाय
ओलीप्रधत हामीले शङ्का गनुय हुँदैन । र शङ्का गर्यौँ भने त्यो अवश्य पधन हाम्रा लाधग
फलदायी हुँदैन भनेर त्यही मन्रीज्यू ले त्यहाँ भन्नु भएको धथयो । त्यसकारर् सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा के धनवेदन गनय चाहन्छु भने हाम्रो जनताले पत्याएको पाटी हो
नेकपा । जनताले हामीलाई फुट्नलाई होइन जुट्नलाई भोट ददएका हुन ् । धनवायचनको
घोषर्ा सं वैिाधनक र असं वैिाधनकभन्दा पधन न्यायालयले गने धनर्यय अल्न्तम धनर्यय हो ।
सबै दलहरू आ-आफ्ना एजेण्िा धलएर जनतासमक्ष जाँऊ । राजनीधतक रूपले ठू लो
प्रधतस्पिायको वातावरर् बनाऊँ र एकले अकायलाई धनषेि नगरौँ धमलेर जाँऊ ।
िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय भगवती न्यौपाने । समय ८ धमनेट ।
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माननीय श्री भगवती न्यौपाने (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय, आज नेपालको पररदृष्य नेपालको राजनीधत तरष्ट्रङ्गत भइरहे को अवस्थामा ष्ट्रवधभन्न
ढङ्गले चचाय पररचचाय गररएको छ, ष्ट्रवधभन्न ढङ्गले बहस गररएको छ । प्रधतधनधि सभाको
ष्ट्रवघटनको ष्ट्रवषयमा वास्तवमा सवोच्च अदालतमा ष्ट्रवचारािीन भएको ष्ट्रवषयका बारे मा
हामीले बहस गनय आवश्यकता छै न । सवोच्च अदालतलाई प्रभाष्ट्रवत हुने गरी हामी
प्रस्तुत हुन जुरी छै न । सं ष्ट्रविानको व्या्या सवोच्च अदालतले गछय । सवोच्च
अदालतले यसको बारे मा धनुपर् गने सन्दभयमा एउटा फैसला गछय । त्यो फैसलालाई
हामी सबैले आत्मसात गनेछौँ । हामी सबैले फैसलाको सम्मान गनयछौँ । त्यसै ले
सवोच्च अदालतमा ष्ट्रवचारिीन भएको ष्ट्रवषयमा पक्ष र ष्ट्रवपक्षमा त्यधत िेरै बहस गनय जुरी
छ भन्ने म ठाल्न्दनँ । जहाँसम्म प्रधतधनधि सभाको ष्ट्रवघटनको सन्दभयको कुरा छ र
जहाँसम्म नेपाल कम्युधनष्ट पाटी नेकपाधभर भएको ष्ट्रववादको ष्ट्रवषयको कुरा छ ।
वास्तवमा मैले आफ्नो पाटीधभरको ष्ट्रवषय यहाँ चचाय गनय आवश्यकता त ठानेको धथएन ।
तर नेपालको राजनीधतमा मल्सटपाटी धसष्टममा जब दलहरूधभर प्रदुष्ट्रषत खेलहरू सुु हुन्छ
जब दलहरूधभर सरकारलाई धगराउने हकयतका ष्ट्रवधभन्न खालका दुष्ट्रषत खेलहरू सुु
हुन्छ । त्यसले धसङ्गौ राष्ट्रिय राजनीधतलाई प्रभाव पाछय । त्यसले सरकार सञ्चालन गने
कुरालाई प्रभाव पाछय । त्यसले धसष्टमलाई प्रभाव पाछय ।
त्यसकारर्ले गदायखेरर म केही कुरा भन्न ष्ट्रववश छु । ष्ट्रहजो ष्ट्रवगतलाई फकेर
हेदाय पधन ४८ सालदे ल्खको इधतहासलाई हे दायखेरर पधन काँग्रस
े ले बहुमत सयाए । आफ्नै
कारर्ले सरकार ढसयो । त्यसपछाधि राष्ट्रिय राजनीधत सरकार अल्स्थर हुँदै गए ।
त्यसपधछ जब नेपाली जनताले धनवायचनमा गत धनवायचनमा एउटा फैसला गरे । त्यो
फैसला नेपाल कम्युधनष्ट पाटीलाई त्यधतखेर हामी गठबन्िन गरे र च ुनाव लिे का धथयौँ ।
नेपाल कम्युधनष्ट पाटीलाई दुई धतहाइको बहुमत ददए । दुई धतहाइको बहुमत ल्स्थरताका
धनल्म्त ददएका धथए ँ । हाम्रो पाटी एकीकरर् भयो दुई वटा शल्िशाधल कम्युधनष्ट पाटीहरू
एकीकरर् भए । सबैका सामु जगजाहे र छ । त्यो पाटी एकीकरर् भइसकेपछाधि पाटी
कसरी अगाधि बढ्यो भनेर यहाँ कुरा उठ्यो । मैले सबैलाई प्रष्ट पाने हुन्छ । सम्पूर्य
नेपाली जनतालाई यही सम्माधनत सदनमाफयत प्रष्ट पानय चाहन्छु । जब पाटीधभर
सरकारले गरे का कामहरूलाई सरकारले गरे का राष्ट्रियताका सवालमा प्रिानमन्रीज्यू ले
खेसनु भएको भूधमकालाई सरकारले दे ्यौँ पाटीधभर दे ल्खएन । पाटीका नेताहरूले दे ख्न ु
भएन । जब प्रिानमन्रीको कुसीमारै पाटीको नेतत्ृ वलाई कसरी हत्याउने भन्ने खेलहरू
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गन्ि खेलहरू पाटीधभर

सुु हुन थाले । पाटीधभर हामीलाई थाहा छ । त्यो दुई

सयभन्दा बढी पटक प्रिानमन्रीलाई असफल बनाउनका धनम्त प्रिानमन्रीलाई कुसीबाट
च्युत गराउनका धनल्म्त छु ट्टै खालका भेलाहरू धसजयना गनय थाधलए । हाम्रो पाटी के
बहुमत र असपमतबाट धनर्ययहरू धलने भनेर भन्ने त्यो व्यवस्था त्यो सं ष्ट्रविानमा अष्ट्रहले
अन्तररम ष्ट्रविायनमा त्यो व्यवस्था छ ष्ट्रक छै न भन्ने सन्दभयमा प्रिानमन्री असपमतमा
पररसकेपधछ राजीनामा ददनुपछय भन्ने कुरा जुन उठाइएको छ । म त्यसबारे मा प्रष्ट पानय
चाहन्छु । पाटी एकीकरर् भइसकेपधछ यो सङ्खक्रमर्कालीन अवस्थामा बहुमत र
असपमत भनेर टु ङ्खछ,याउँदाखेरर पाटी एकीकरर्ले स्थाष्ट्रयत्व पाउँदैन । त्यसकारर्ले
बहुमत र असपमत होइन । दुई अध्यक्षको सहमधतमा पाटीका धनर्ययहरू अगाधि
बढ्छन् । पाटीको बैठक बोलाउँदा दुई अध्यक्षको सहमधतमा हुन्छ । अन्तररम
ष्ट्रविायनले त्यो व्यवस्था गर्यो । अधन पाटी एकीकरर् भएका ददन, भएको बेला
नेताहरूले सही गदाय, दुई अध्यक्षले सही गदाय अु दुई जना नेता जो ष्ट्रवष्र्ु पौिेल र
ँ ाहरूमा सहमधतमा दुई अध्यक्षको
जनादयन शमायले समेत हस्ताक्षर गरे को पेपरमा बुद
सहमधतमा भनेर प्राविान राल्खयो । त्यो एकीकरर्लाई मजबुत बनाउनका धनल्म्त यो
प्राविान राल्खएको धथयो । बहुमत र असपमतले यो सङ्खक्रमर्कालीन अवस्थामा
नटुङ्खछ,याउनका धनल्म्त राल्खएको धथयो । प्रिानमन्रीले बारम्बार भन्नु भएको धथयो । म
एउटा धसष्टमबाट धनवायल्चत भएको पाटी अध्यक्ष हुँ । म धसष्टमबाटै धबदा धलन्छु ,
महाधिवेशनबाट धबदा धलन्छु भन्नुभएको धथयो । म एउटा धसष्टमबाट जनताले मत ददएर
प्रिानमन्री भएको हो । म धसष्टमबाटै धबदा धलन्छु । म जनताको धनवायचन पछाधि धबदा
धलन्छु भनेर बारम्बार भन्नुभएको धथयो । तर त्यसका बाबजुद पधन अनेकौँ खालका
षड्यन्रहरू, अनेकौँ खालका हकयतहरू पाटीधभर गररयो । पाटीले गरे का सरकारले
गरे का कामहरूलाई केपी शमाय ओलीले प्रिानमन्रीले जस धलने हो भन्ने जस्तो ढङ्गले
बुल्झयो ।
एउटा झापा आन्दोलन, बामपन्थी आन्दोलन, सामन्तवादष्ट्रवुद्धको आन्दोलन
व्यवस्था पररवतयन गनयको धनल्म्त व्यवस्था पररवतयन गनयका धनल्म्त भएको आन्दोलन झापा
ष्ट्रवरोहबाट उदायको चल्म्कलो रूपमा उदायको एउटा योद्धालाई राष्ट्रियताका सवालमा
एउटा मह्वपूर् य भूधमका सं सारले दे ख्ने गरी मह्वपूर् य भूधमका खेलेको योद्धालाई
नाकाबन्दीलाई सामना गरे र सधतसाल जस्तै उठी उधभएको एउटा योद्धालाई जब
नेपालबाट गुमेको भूधम समेटेर नक्सा प्रकाल्शत गररसकेपछाधि अधन नेपालको सं सदबाट
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सं सारले सुन्ने गरी राष्ट्रियताका सवालमा ददएको अधभव्यल्ि जो नेपाली जनताले गौरव गरे
नेपाली जनताले गवयले छाती फुसयाए । त्यस्तो योद्धालाई असफल बनाउनका धनल्म्त जुन
ढङ्गले हकयत गररयो । त्यो सबैका सामु जगजाहे र छ । त्यसपछाधि पधछसला ददनहरूमा
आफ्नै सरकार ढासनका धनल्म्त जेजस्ता खेलहरू प्रदुष्ट्रषत खेलहरू खेधलयो । त्यसपछाधि
पधछसला ददनहरूमा आफ्नै सरकार ढासनका धनल्म्त जेजस्ता खेलहरू प्रदुष्ट्रषत खेलहरू
खेधलयो । त्यसपधछ प्रिानमन्रीका अगाधि एउटा बाध्यता भयो । यो धसष्टमलाई
जोगाउन, यो व्यवस्थालाई जोगाउन, यो सं ष्ट्रविानलाई जोगाउन प्रिानमन्रीका अगाधि यो
दुष्ट्रषत खेलहरू जसरी सं ष्ट्रविान बनाइरा्दाखेरर वैदेल्शक हस्तक्षेप भएको धथयो । फेरर
पधन सरकार धगराउनका धनल्म्त वैदेल्शक चहलखेल हुने ष्ट्रवदे शी शल्ि केन्दलाई गुहार गने
जुन खालको पररल्स्थत अगाधि दे ल्खयो । यस्तो खालको ददयनाक पररल्स्थत यस्तो खालको
एउटा सङ्कटपूर् य अवस्था जुन अगाधि उपल्स्थत हुँदै धथयो जुन खालको एउटा सं सद खररद
धबक्री गरे र सरकारलाई ढलाउने त्यो खालको पररदृष्य अगाधि दे ल्खँदै धथयो र प्रिानमन्री
सम्माननीय प्रिानमन्रीज्यूले नेपाली जनतालाई नेपाली जनताको ताजा जनादे श जाने
एकमारै उि म ष्ट्रवकसप जुन धसष्टमलाई बचाउनका धनम्त रोल्जएको ष्ट्रवकसप धथयो ।
त्यसै ले म अनुरोि गनय चाहन्छु । हामी धनवायचनमा एकदम (समय एक धमनेट बाँकी)
सदासय ढङ्गले धनवायचनमा जाँउ । म फेरर पधन अनुरोि गनय चाहन्छु । धनवायचनमा आआफ्ना एजेण्िाहरू लै जाउँ र धनवायचनमा भन्न पधन पाइन्छ । यो िरहरा कालीगढहरूले
बनाएका हुन ् इल्ञ्नयरले बनाएको हो । केपी ओलीले होइन । आज बाटाहरू
प्रिानमन्रीको नेतत्ृ वमा होइन । आज पीच भएका बाटाहरू िोजरले बनाएको हो ।
अन्तरायष्ट्रिय ष्ट्रवमानस्थलहरू प्राष्ट्रवधिकले बनाएका हुन ् । मजदुरहरूले बनाएका हुन ् ।
आज जधत पधन ष्ट्रवकास धनमायर्का कामहरू भएका छन् । आज पुलहरू प्राष्ट्रवधिकहरूले
बनाए, मजदुरहरूले बनाए भनेर भन्न पधन पाइन्छ । त्यसै ले धनवायचनमा जाँउ । यो
धसष्टमलाई अझ सुदृढ बनाउनका धनल्म्त आफ्नो एजेण्िा धनवायचन प्रर्ालीलाई अझ सुदृढ
बनाउनका धनल्म्त एजेण्िा धलएर जान पाइन्छ । म यो अनुरोि गदै

अल्न्तममा

रािपधतमाधथ जुन ढङ्गले व्यवहार गररयो त्यसप्रधत खेद व्यि गदय छु । घृर्ायोछ,य छ ।
भत्सयनायोछ,य छ । यही ँ कुरा रा्दै म धबदा हुन्छु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, ष्ट्रवशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले
बोसने क्रम यही ँ समाप्त हुन्छ । माननीय सदस्यहरू, अब म ददगो ष्ट्रवकास तथा सुशासन
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सधमधतका माननीय सभापधत तारा दे वी भट्टलाई "ददगो ष्ट्रवकास तथा सुशासन सधमधतको
वाष्ट्रषक
य प्रधतवेदन, २०७६/०७७" सभासमक्ष पेश गनय समय ददन्छु ।

ददगो ष्ट्रवकास तथा सुशासन सधमधतका माननीय सभापधत तारा दे वी भट्ट:सम्माननीय अध्यक्षज्यू , नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ८३ को प्राविान एवम् िारा ९७ को
उपिारा (१) को प्रधतधनधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सं घीय कानूनबमोल्जम सधमधतहरू गठन
गनयसक्ने व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्रिय सभा धनयमावली, २०७५ को धनयम १४७ अनुसार
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रधत उि रदाष्ट्रय र जवाफदे ही बनाउन सरकारबाट भए गरे का काम
कारबाहीको अनुगमन र मूसयाङ्कन गरी आवश्यक धनदे शन वा राय ससलाह ददन गदठत ४
सधमधतमध्ये ददगो ष्ट्रवकास तथा सुशासन सधमधत एक हो । नेपाल सरकारले अल््तयार
गरे को ददगो एवम् सन्तुधलत ष्ट्रवकास र सुशासन प्रबद्धयन यस सधमधतको काययक्षेरअन्तगयत
पदयछ । सबै मन्रालय, ष्ट्रवभाग सोअन्तगयतका ददगो ष्ट्रवकास र सुशासनसम्बन्िी नीधत,
काययक्रम, योजना, बजेट, स्रोत पररचालन एवम् व्यवस्थापनसम्बन्िी ष्ट्रक्रयाकलापको
जानकारी धलई यथोल्चत धनर्यय गने काम पधन सधमधतको कायायदेश हो । ष्ट्रवश्वव्यापी
ष्ट्रवकासको एजेण्िाको रूपमा रहे को ददगो ष्ट्रवकास र साथयक ष्ट्रवकासको पूवश
य तयको रूपमा
रहेको सुशासनको कायायन्वयनको अवस्था सम्बन्िमा धनयामक धनकायको कायय प्रष्ट्रक्रया
जाँच गने धनदे शन ददनेसम्बन्िी धनकायलाई सचेत गराउने र जवाफदे ष्ट्रहता प्रवद्धयनमा
अधभभावकीय भूधमका धनवायहा गनुय पधन सधमधतको काम हो । अत: यस सधमधतको
काययक्षेर ष्ट्रवकासका साझेदारहरूसमेत पदयछन् ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो सधमधतले यो वाष्ट्रषक
य प्रधतवेदन गत श्रावर् मष्ट्रहनामा
नै तयार गरी कायायव्यवस्थामा पठाएको भए तापधन COVID-19 लगायत सं सद
अधिवेशनको ष्ट्रढलाइले गदायमार अष्ट्रहले सदनसमक्ष प्रस्तुत भएको कुरा म अवगत गराउन
चाहन्छु । सम्माननीय अध्यक्षज्यू , सधमधतले सातै प्रदे शमा ददगो ष्ट्रवकास लक्ष्यहरू प्रवद्धयन
गनय सांसदहरूको समूहको लाधग गररबी धनवारर्, लै ष्ट्रङ्गक समानता तथा समावेशीकरर्,
जलवायु पररवतयन, स्वास््य, ल्शक्षा र कृष्ट्रषलगायतका ष्ट्रवषयवस्तु समावेश गरी जेनेररक र
प्राष्ट्रवधिक ष्ट्रवषयमा क्षमता ष्ट्रवकास काययक्रम आयोजना गरे को धथयो । यसबाट ददगो
ष्ट्रवकास कायायन्वयनमा ऐक्यबद्धता र स्थानीयकरर्मा सहयोग पुगेको छ । अष्ट्रहले
सधमधतले ददगो ष्ट्रवकास स्रोत केन्रको आफ्नै पोटयल धनमायर् गरे को छ । जसमाफयत ददगो
ष्ट्रवकास लक्ष्यसँग सम्बल्न्ित ष्ट्रक्रयाकलाप जानकारी तथा सूचनाहरू धनयधमत सम्प्रेषर् गरी
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सबैको पहुँचमा हुने लक्ष्य धलएका छौँ । सधमधतले नीधतगत सुिार, अध्ययन अनुसन्िान,
स्थलगत अनुगमन, अन्तरष्ट्रक्रयात्मक काययक्रम, अध्ययन भ्रमर्, अनुगमन र कायायन्वयन
धनकायलाई धनदे शनजस्ता २३ वटा ष्ट्रवषयक्षेरमा कायययोजना धनमायर् गरी धनयधमत
काययसम्पादन गदै आएको छ । सधमधतले चािपवयलाई मध्यनजर गरी खाद्य पदाथयको
सहज आपूधतय, यातायात क्षेरको धनयमन, बजार अनुगमन सम्बन्िमा काययदल गठन गरी
अनुगमनपत गात भारतको सीमानामा जोधिएका नेपालका ३३ ल्जसलाहरूमा नेपालीले भोछ,नु
परे को समस्या सम्बन्िमा सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्िमा पूव य साविानी अपनाउन गृह
मन्रालयलाई धनदे शन ददइएको, साथै काधलमाटी फलफूल तथा तरकारी पसल, सुपथ
मूसय पसल, टुकुचाको खसी बजार अवस्था अनुगमन गरी कृष्ट्रष तथा पशुपन्छी ष्ट्रवकास
मन्रालयलाई धनदे शन ददएको धथयो । सहज यातायात व्यवस्थापनको लाधग माननीय
भौधतक पूवायिार तथा यातायात मन्रीलाई बैठकमा आमन्रर् गरी सुरल्क्षत सिक
व्यवस्थापन, यारुमैरी व्यवहार एवम् सुरल्क्षत आवगमन सम्बन्िमा उपयुि काययनीधत
एवम् कायायक्रम व्यवस्थापन गनय मन्रालयलाई धनदे शन ददइयो । जनजीवनलाई सहज
एवम् दै धनक उपभोछ,य वस्तुको सहज व्यवस्थापनको लाधग उद्योग, आपूधतय तथा वाल्र्ज्य
मन्रालयको माननीय मन्री एवम् मन्रालयका सल्चवलगायत ष्ट्रवभागीय प्रमुखहरूसँग
तत्कालीन अवस्था र गनुप
य ने तयारीका सम्बन्िमा जानकारी धलने एवम् धनदे शन ददने काम
गररयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्िमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पल्त गम सेती
जलष्ट्रवद्युत आयोजना, भेरी बबई िाइभसयनको अनुगमन गरी आवश्यक महशुस भएको
ष्ट्रवषयमा धनदे शन ददने काम गररयो । ष्ट्रविेयकहरूलाई ददगो ष्ट्रवकासको आयामबाट मूल
प्रवाहीकरर् गनय योजना आयोग र ष्ट्रवज्ञसमेतको सहयोगमा परीक्षर् सूची तयार गने कायय
सम्पन्न गररएको छ । कर्ायली प्रदे शको जाजरकोट र दै लेख, सुदूरपल्त गम प्रदे शको
कञ्चनपूर र ििेसिुरा एवम् प्रदे श नम्बर दुईको सप्तरी र िनुषामा भौधतक पूवायिार र
सुशासनसम्बन्िी काययक्रम गररयो । ल्जसलाल्स्थत ष्ट्रवषयगत कायायलयका प्रमुखहरू
राजनीधतक दलहरू, जनप्रधतधनधिहरू, नागररक समाजका प्रधतधनधिहरू एवम् परकाहरूको
सहभाधगतामा प्रधतल्जसला सयौँभन्दा बढी व्यल्िहरूको सहभाधगतामा भौधतक पूवायिार र
सुशासनसम्बन्िी अन्तरष्ट्रक्रयात्मक काययक्रम सम्पन्न गरी सुशासन भ्रष्टाचार न्यू नीकरर्
एवम् जनशल्ि व्यवस्थापनलगायत पक्षमा सम्बल्न्ित धनकायलाई धनदे शन ददने काम
गररयो । काठमािौँ महानगरपाधलका, लधलतपुर महानगरपाधलका र िनुषाको कमला
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नगरपाधलकाको न्याष्ट्रयक सधमधतको काययप्रष्ट्रक्रया सम्बन्िमा स्थलगत अनुगमन गरी
आवश्यक धनदे शन ददने कायय गररयो ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, ष्ट्रवश्वभरर COVID-19 को महामारी एवम् नेपालमा पधन
यसको सङ्खक्रमर् बढ्ने जोल्खम रहे को सन्दभयमा नागररकहरूको सहज स्वास््य पहुँच
परीक्षर् ष्ट्रकट एवम् स्वास््य सामग्रीको उपलब्ितालगायत सरकारको भूधमकालाई
पारदशी, जवाफदे ही, वस्तुपरक र सामाल्जक न्याय एवम् मानव अधिकारको सं रक्षर्जस्ता
सुशासनका मुलभूत मान्यतामा केल्न्रत हुन सरकारलाई धनदे शन ददने काम गररयो । साथै
जलवायु पररवतयनलगायत COVID-19 को सन्दभयमा सधमधतका माननीय सदस्यहरू र
ुय ल माध्यमबाट वेधबनार सञ्चालन
वातावरर् ष्ट्रवज्ञबीच आमुन्ने-सामुन्ने मोिाधलटी तथा भचअ
गररयो । सधमधतले ददगो ष्ट्रवकास लक्ष्य कायायन्वयन सम्बन्िमा राष्ट्रिय योजना आयोगका
उपाध्यक्ष माननीय िा. पुस्पराज किे ल, महाले खा परीक्षक माननीय टङ्कमल्र् शमाय, नेपाल
सरकारका मु्य सल्चव श्री लोकदशयन रे छ,मी र महालेखा धनयन्रक गोष्ट्रपनाथ मैनालीसँग
ददगो ष्ट्रवकास र सुशासन सम्बन्िमा क्षेरगत जानकारी धलने एवम् आवश्यक धनदे शन ददने
कामसमेत गररएको छ । यसका अधतररि कोधभि महामारीको सन्दभयमा ल्शक्षा क्षेरमा
दे ल्खएको समस्या सम्बन्िमा ल्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवधिमन्री माननीय धगररराजमल्र्
पोखरे ललाई बैठकमा आमन्रर् गरी मन्रालयको तयारी सम्बन्िमा जानकारी धलने एवम्
आवश्यक धनदे शन ददने कामसमेत भएको छ । सम्माननीय अध्यक्षज्यू , अन्त्यमा
सधमधतको काययलाई धनरन्तर मागयदशयन गनुह
य न
ु े सम्माननीय अध्यक्षज्यू एवम् माननीय
उपाध्यक्षज्यू प्रधत हाददयक आभार व्यि गदयछु । सधमधतको काययमा धनरन्तर दि ल्चि ले
खष्ट्रटनुहन
ु े सधमधतका माननीय सदस्यहरू, सधमधतको बैठकमा उपल्स्थत भई हाम्रो काययलाई
प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय मन्रीज्यू हरू, प्रदे श सभाका
माननीयज्यूहरू, नेपाल सरकारका कमयचारीहरू, ष्ट्रवषयष्ट्रवज्ञहरू, सधमधतका सल्चवलगायत
अन्य कमयचारीहरू, परकार धमरहरूप्रधत सधमधत सभापधतको तफयबाट िन्यवाद ज्ञापन
गदयछु । यो सधमधतको वाष्ट्रषक
य
प्रधतवेदन सं सदसमक्ष पेश गदयछु । िन्यवाद । जय
नेपाल ।
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सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब अको बैठक २०७७ पुस २६ गते
आइतबार ददनको १:०० बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थधगत हुन्छ ।

(तदनन्तर अको बैठक २०७७ पुस २६ गते आइतबार ददउँसो १:०० बजे बस्ने
गरी यो आजको बैठक स्थधगत भयो ।)
अन्त्य:- ददउँसो २:५० बजे ।
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