सं घीय सं सद

राष्ट्रिय सभा
सातौँ अधिवेशन
काययवाहीको सम्पूर्य ष्ट्रववरर्
१७ पुस २०७७
शुक्रबार
बैठक सङ्ख्या-१
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक सम्माननीय अध्यक्ष श्री गर्ेश प्रसाद धतधमल्ससनाको
अध्यक्षतामा शुक्रबार ददउँसो ४:०० बजे प्रारम्भ भयो ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनको
पष्ट्रहलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ । सवयप्रथम सभाको सातौँ अधिवेशनको पष्ट्रहलो
बैठकमा पासनुभएका सम्पूर्य माननीय सदस्यहरूलाई म हाददयक स्वागत गदयछु ।
माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय रािपधतबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्िी पत्र प्राप्त
हुन आएको छ । म सोको व्यहोरा पढे र सुनाउँछु ।
नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ९३ को उपिारा (१) बमोल्जम सम्वत् २०७७ साल
पुस १७ गते शुक्रबारका ददन १६:०० बजे अन्तरायष्ट्रिय सम्मेलन केन्र, नयाँ बानेश्वरमा
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरे को छु ।
ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारी
२०७७ पुस १२
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माननीय सदस्यहरू, अब लोकतन्त्र प्राधप्तका लाधग जीवन उत्सगय गने ज्ञात, अज्ञात
शष्ट्रहदहरूप्रधत श्रद्धाञ्जली अपयर् गनय २ धमनेट उठे र मौन िारर् गरौँ ।
(मौन िारर्)
िन्यवाद ।
माननीय सदस्यहरू, रािपधतको कायायलयबाट मल्न्त्रपररषद् गठनसम्बन्िी पत्र प्राप्त
हुन आएको छ । म सोको व्यहोरा पढे र सुनाउँछु ।
सम्माननीय रािपधत श्रीमती ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रिानमन्त्री श्री
केपी

शमाय

मल्न्त्रपररषद्मा

नेतत्ृ वमा

ओलीज्यूको
नेपालको

धमधत

सं ष्ट्रविानबमोल्जम

२०७४/११/०३
सम्माननीय

गते

गदठत

प्रिानमन्त्रीज्यूको

मौजुदा

धसफाररसमा

दे हायअनुसार धनयुल्ि हेरफेर र काययष्ट्रवभाजन गरी मल्न्त्रपररषद् पुनगयठन गनुभ
य एको छ:क्र.स. नाम, थर

पदनाम

काययष्ट्रवभाजन

१

श्री केपी शमाय ओली

प्रिानमन्त्री

रक्षा

२

श्री ईश्वर पोखरे ल

उपप्रिानमन्त्री

प्रिानमन्त्री

तथा

मल्न्त्रपररषद्को

कायायलय
३

श्री रामबहादुर थापा

मन्त्री

गृह

४

श्री टोपबहादुर रायमाझी

मन्त्री

उजाय, जलस्रोत तथा धसँचाइ

५

श्री ष्ट्रवष्र्ुप्रसाद पौडेल

मन्त्री

अथय

६

श्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली

मन्त्री

परराि

७

श्री हृदयेश धत्रपाठी

मन्त्री

स्वास््य तथा जनसङ्ख्या

८

श्री लेखराज भट्ट

मन्त्री

उद्योग, वाल्र्ज्य तथा आपूधतय

९

श्री कृष्र्गोपाल श्रे ष्ठ

मन्त्री

ल्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवधि

१०

श्री प्रभ ु साह

मन्त्री

सहरी ष्ट्रवकास

११

श्री भानुभि ढकाल

मन्त्री

सं स्कृधत,

पययटन

तथा

नागररक

उड्डयन
१२

श्री मल्र्चन्र थापा

मन्त्री

खानेपानी

१३

श्री पद्माकुमारी अयायल

मन्त्री

कृष्ट्रष तथा पशुपन्छी ष्ट्रवकास

१४

श्री वसन्तकुमार नेम्वाङ

मन्त्री

भौधतक पूवायिार तथा यातायात

१५

श्री गौरीशंकर चौिरी

मन्त्री

श्रम,

रोजगार

तथा

सुरक्षा
१६

श्री पावयत गुरुङ

मन्त्री

सञ्चार तथा सूचना प्रष्ट्रवधि
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सामाल्जक

१७

डा. ल्शवमाया तुम्बाहाङफे मन्त्री

भूधम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी

१८

श्री धललानाथ श्रे ष्ठ

मन्त्री

कानून, न्याय तथा सं सदीय माधमल

१९

श्री गर्ेशधसं ह ठगुन्ना

मन्त्री

सङ्घीय

धनवारर्
माधमला

तथा

सामान्य

प्रशासन
२०

श्री प्रेमबहादुर आले

मन्त्री

वन तथा वातावरर्

२१

श्री जुलीकुमारी महतो

मन्त्री

मष्ट्रहला,

बालबाधलका

तथा

ज्येष्ठ

नागररक
२२

श्री दावा लामा तामाङ

मन्त्री

युवा तथा खेलकुद

२३

श्री नवराज रावत

राज्यमन्त्री

स्वास््य तथा जनसङ्ख्या

२४

श्री रामधबर मानन्िर

राज्यमन्त्री

सहरी ष्ट्रवकास

२५

श्री ष्ट्रवमला ष्ट्रव.क.

राज्यमन्त्री

उद्योग, वाल्र्ज्य तथा आपूधतय
डा. हरर पौडेल- सल्चव
२०७७/०९/१०

माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट धमधत २०७७ साउन १७
गते जारी भएको सधमधत गठनसम्बन्िी आदे श २०७७ लाई सभासमक्ष जानकारी
गराउँछु ।
राष्ट्रिय सभाको सम्वत् २०७५ साउन १७ गते बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको
अध्यक्षबाट

सोही

सभाको

सहमधतले

राष्ट्रिय

सभा

धनयमावली,

२०७५

(यसपधछ

धनयमावली भधनएको) को धनयम १४९ को उपधनयम (१) बमोल्जम राष्ट्रिय सभाका
प्रत्येक सधमधतमा रहने सदस्यहरूको मनोनयन भएको धथयो । राष्ट्रिय सभा धनयमावली,
२०७५ को धनयम १५१ को उपधनयम (१) ले धनयम १४७ बमोल्जम गठन भएको
प्रत्येक सधमधतको कायायवधि २ वषयको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरे को छ । धनयमावलीको
धनयम १४७ को उि प्राविानबमोल्जम राष्ट्रिय सभाका सबै सधमधतको कायायवधि सम्वत्
२०७७ साउन १६ गते समाप्त भएको र सधमधतको कायायवधि समाप्त भएपधछ सबै
सधमतका सभापधतको काययअवधि पधन धनयमावलीको धनयम १५१ को उपधनयम (३) को
खण्ड (घ) बमोल्जम स्वत: नै समाप्त भएको छ । ष्ट्रवद्यमान अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको
अधिवेशन चालु नरहेको कारर्ले गदाय धनयमावलीको धनयम १४७ अनुरूप रहने सधमधतको
गठन गनयको लाधग अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमधत धलन सक्ने व्यवस्था नरहे को र
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अको अधिवेशन प्रारम्भ भएपधछ सधमधतको गठन गदाय सधमधतको काम कारबाहीमा समेत
प्रभाव पनय सक्ने हुँदा राष्ट्रिय सभाको गररमालाई उच्च राख्नको लाधग सधमधतको गठन गरी
काम कारबाहीलाई धनरन्तरता ददन वाञ्छनीय भएकोले राष्ट्रिय सभा धनयमावली, २०७५
को धनयम २३३ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी काययव्यवस्था परामशय सधमधतको
परामशयमा दे हायबमोल्जम आदे श गरे को छु :1.

सं ल्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आदे शको नाम "सधमधतको गठन आदे श
२०७७" रहेको छ ।
(२) यो आदे श तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2.

राष्ट्रिय सभा धनयमावली, २०७५ को धनयम १४९ मा आदे श: राष्ट्रिय सभा
धनयमावली, २०७५ को धनयम १४९ को उपधनयम (१) पधछ दे हायका उपधनयम
(१क.) र (१ख.) थष्ट्रपएका छन्:(१क.) उपधनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेल्खएको भए तापधन राष्ट्रिय
सभाको अधिवेशन चालु नरहे को अवस्थामा धनयम १४७ बमोल्जमका प्रत्येक
सधमधतका सदस्यहरू अध्यक्षले मनोनयन गनेछ ।
(१ख.)

उपधनयम

(१क.)

बमोल्जम

मनोनयन

गदाय

राष्ट्रिय

सभामा

प्रधतधनधित्व गने सं सदीय दलबाट प्रत्येक सधमधतमा रहने सदस्यहरूको नामावली
अध्यक्षले माग गनय सक्नेछ ।
माननीय सदस्यहरू, अब म उि सधमधत गठनसम्बन्िी आदे श, २०७७ लाई
राष्ट्रिय सभा धनयमावली, २०७५ को धनयम २३३ बमोल्जम सभाबाट अनुमोदनको लाधग
पेश गदयछु ।
माननीय सदस्यहरू, सधमधत गठनसम्बन्िी आदे श, २०७७ सभाबाट अनुमोदनको
लाधग अनुरोि गदयछु ।
(अनुमोदन)
माननीय

सदस्यहरू,

सधमधत

गठनसम्बन्िी

अनुमोदन भएको घोषर्ा गदयछु ।
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आदे श,

२०७७

सवयसम्मधतबाट

माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा
आफ्नो मन्तव्य राख्नका लाधग राष्ट्रिय सभामा प्रधतधनधित्व गने दलहरूको तफयबाट नाम
प्राप्त भएको छ । अब म उहाँहरूलाई क्रमश: समय उपलब्ि गराउँछु । सवयप्रथम
माननीय दीनानाथ शमाय ।

माननीय श्री दीनानाथ शमाय (नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपा):- सम्माननीय
अध्यक्षज्यू, सातौँ अधिवेशन आजदे ल्ख प्रारम्भ भएको छ । सातौँ अधिवेशनको लाधग
सरकारले यो सातौँ अधिवेशन तोकेको छ । म सरकारलाई िन्यवाद ददन्छु

र

सम्माननीय राष्टपधतज्यूले यो अधिवेशन अगाधड बढाउने अनुमधत ददनु भएको छ,
उहाँहरूलाई पधन म हाददयक िन्यवाद ददन चाहन्छु । सातौँ अधिवेशन अष्ट्रहले प्रधतधनधि
सभा नभएको सन्दभयमा यो सातौँ अधिवेशन चधलराखेको छ । यसको महत्त्व र गररमा
अत्यन्तै उचा छ । र यस अवसरमा यो सातौँ अधिवेशनको सन्दभयमा म लोकताल्न्त्रक
आन्दोलनका सम्पूर्य ज्ञात, अज्ञात शष्ट्रहदहरूप्रधत हाददयक श्रद्धासमुन अपयर् गनय चाहन्छु ।
र आजको यो अधिवेशनमा उपल्स्थत सम्पूर्य माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हाददयक स्वागत
अधभवादन गनय चाहन्छु र त्यसमा पधन ष्ट्रवशेषगरी राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभाको गररमालाई
उचा गने प्रकारको प्रधतधनधि यस पटक प्राप्त गरे को छ । रािपधतज्यूबाट हाम्रो पाटीका
हाम्रो दलका उपाध्यक्ष माननीय वामदे व गौतमज्यू, राष्ट्रिय सभामा सदस्य भएर आउनु
भएको छ । यसले यो सभाको गररमालाई उचा राख्नका लाधग महत्त्वपूर्य योगदान ददनेछ,
यो ष्ट्रवश्वासका साथ उहाँलाई हाददयक स्वागत अधभवादन गनय चाहन्छु

। माननीय

सदस्यज्यूहरू, मैले अगाधड नै भनेँ राष्ट्रिय सभा अष्ट्रहले रािको एउटा ष्ट्रवल्शष्ट राजनीधतक
अवस्थामा सञ्चालन हुन गइराखेको छ । हाम्रो पाटी ष्ट्रवभाल्जत भएको छ, ष्ट्रवभाजनको
सङ्घारमा छ । यद्यष्ट्रप औपचाररक रूपमा ष्ट्रवभाजनको घोषर्ा नभए पधन पाटी ष्ट्रवभाजनको
सङ्घारमा छ । अकोधतर प्रधतधनधि सभा छै न । प्रधतधनधि सभाको ष्ट्रवघटन भएको छ ।
पाटी ष्ट्रवभाजन भएको र प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन भएको राष्ट्रिय राजनीधतको यस घडीमा
हामी राष्ट्रिय सभामा उपल्स्थत भएका छौँ ।
सवयप्रथम

त

मेरो

राजनीधतक

इधतहासको

५५/५६

वषयको

अनुभव

र

अष्ट्रहलेसम्मको यात्रामा पाटी एकता भएर नेकपा बन्दाखेरर म सबभन्दा बढी खुसी धथए ँ ।
सायद हामी सबै खुसी धथयौँ । नेपाली जनता खुसी धथए । खुसी नहुने कोही पधन धथएन,
कोही धथए होला त्यो अलग्गै ष्ट्रवषय हो । नेपाली जनता खुसी भएका कारर्ले नै त्यो
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खुसी प्रकट धनवायचनमा अधभव्यि भएको धथयो । त्यो जनमत हामीले धनवायचनमा प्राप्त
गरे का धथयौँ । आज पाटी ष्ट्रवभाजको यो सङ्घारमा आउँदाखेरर मैले मेरो मुटु ल्चररएको,
फुटे को अनुभव गरे को छु । सायद यधत ठू लो पीडा हुँदैन्यो होला । इधतहासमा िेरै
पटक हामी जुट्यौँ पधन फुट्यौँ पधन । ष्ट्रवगतका फुटहरूमा यधतको दुख चाष्ट्रहँ अनुभधू त
गरे को धथइनँ । तर अष्ट्रहले यसले मलाई िेरै पीडा भएको छ र मैले माननीय
सदस्यहरूको अनुहार हे रेको छु र मेरो मुटु छामेको छु । यहाँ उपल्स्थत सम्पूर्य माननीय
सदस्यज्यूहरू सम्पूर्य पाटीका नेता काययकतायहरू कसै को पधन पाटी ष्ट्रवभाजन हुन ु राम्रो हो,
सुखद् हो सही हो भनेर भन्नु भएको छै न । सबैका अनुहारहरू उदासीन छन् मधलन
छन् । मैले मधलन मनोष्ट्रवज्ञानलाई पष्ट्रढराखेको छु । तर पधन इधतहासको यो क्षर्मा
हामी ष्ट्रवभाल्जत हुन गइराखेका छौँ । अझै पधन हामी एक ठाउँमा हुन सक्ने त्यस्ता
ष्ट्रकधसमका केही सम्भावनाहरू छन् । त्यस्ता ष्ट्रकधसमका केही समीकरर्हरू छन् ।
त्यस्ता प्रकारका केही रसायनहरू छन् भने ती रसायनहरूबाट जोड्नको लाधग हामी
सबैको प्रयत्न हुनेछ । हामी सबै त्यो ददशामा प्रयासरत रहौँ म यो कुरा पधन भन्न
चाहन्छु । आज राष्ट्रिय सभामा पष्ट्रहलो पटक उपल्स्थत माननीय वामदे व गौतमज्यूले यो
पाटीको ष्ट्रवभाजनलाई मन पराउनु भएको छै न । त्यसो भएर यसलाई मैले जोडेर
रसायनको काम गछु य भन्नु भएको छ । म उहाँलाई हाददयक शुभकामना ददन चाहन्छु ।
उहाँको प्रयत्न, उहाँको प्रयास सफल रहोस् । उहाँको अधभयान त्यो ददशामा सफल
रहोस् । त्यस्तो कुनै रसायन छ, त्यस्तो कुनै ष्ट्रवधि छ भने उहाँले प्रयत्न गनुय हुनेछ ।
र मैले पाटी एकता र पाटी ष्ट्रवभाजनका बारे मा अधलकधत के पधन भन्न चाहन्छु ,
मलाई लागेको कुरा के पधन भन्न चाहन्छु भने यो पाटी ष्ट्रवभाजन कुनै धसद्धान्तको
आिारमा कुनै ष्ट्रवचारको आिारमा, कुनै दशयनको आिारमा यो ष्ट्रवभाल्जत हुन गइराखेको
छै न । केवल राजनीधतक चाष्ट्रहँ कारर्ले मात्रै मेरो चाष्ट्रहँ आफ्नो perception हो ।
राजनीधत कारर्ले मात्रै यो पाटी ष्ट्रवभाजन हुन गइराखेको छ । जुन चाष्ट्रहँ कुरा दुखद्
हो । ष्ट्रहजो हामी ष्ट्रवभाल्जत हुँदा ष्ट्रवचारको कारर्ले दशयनको कारर्ले धसद्धान्तको
कारर्ले सामान्य राजनीधतक स्वाथयका कारर्ले होइन । दशयनका कारर्ले ष्ट्रवभाजन
भएको धथयो । जनयुद्धमा जाने ष्ट्रक नजाने त्यसकारर्ले ष्ट्रवभाजन भएको धथयो । अगाधड
हामी कसरी बढ्न सक्छौँ भन्ने ष्ट्रवषयमा केही काययनीधतक रर्नीधतक चाष्ट्रहँ सै द्धाल्न्तक
वैचाररक आिारहरू धथए । त्यसकारर् ष्ट्रवभाल्जत भएका धथयौँ । यस पटकको ष्ट्रवभाजन
त्यो आिारमा होइन, राजनीधतक कारर्ले भएको छ । राजनीधतक रािको ष्ट्रहतको लाधग
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हुन्छ । जनताको ष्ट्रहतको लाधग हुन्छ भने दे शको अनुहार फेररन्छ । राजनीधत स्वाथयको
लाधग हुन्छ भने त्यसले दे शलाई बबायद गछय । त्यसकारर् हाम्रो राजनीधतक लोकतन्त्रको
रक्षा गनयको लाधग लोकतन्त्रको ष्ट्रवकास गनयको लाधग चाष्ट्रहँ केल्न्रत हुनपु छय भन्ने मलाई
लाग्छ । इधतहासको ष्ट्रवधभन्न कालखण्डमा राजनीधत राि धनमायर्को लाधग, लोकतन्त्र राि
धनमायर्को लाधग, प्रजातन्त्र राि धनमायर्को लाधग भन्दा पधन दलधभत्र भएका कल्चङ्गलहरू
दलधभत्र भएका ल्खचाताधनहरूका कारर्ले उत्पन्न कारर्ले लोकतन्त्र कमजोर भयो ।
मैले यही हाउसमा पटक-पटक भन्ने गरे को छु । जुन दे शमा लोकताल्न्त्रक पाटीहरू
बधलयो हुन्छन् सुदृढ हुन्छन् । त्यो दे शमा लोकतन्त्रको सं स्थागत ष्ट्रवकास भएको छ ।
लोकतन्त्र दे श र जनताको ष्ट्रहतको लाधग अनुवाद भएको छ, प्रयत्न त्यो ददशामा गएको
छ । जुन ठाउँमा दलहरू कमजोर हुन्छन्, दलहरू ष्ट्रवभाल्जत हुन्छन् ष्ट्रवखल्ण्डत हुन्छन्
त्यो ठाउँमा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ । कष्ट्रहलेकाष्ट्रहँ प्रधतपक्षका साथीहरू नेपाली
काँग्रस
े का साथीहरूसँग गफ गदाय उहाँहरूका नेताहरूसँग गफ गदायखेरर तपाईंहरूको धभत्र
अन्तरष्ट्रवरोि छ । ष्ट्रहजोका ददनहरूमा अन्तरष्ट्रवरोि छ त्यसकारर्ले पाटी ष्ट्रवभाजन हुने
ददशाधतर पाटीलाई कमजोर बनाउने ददशाधतर नजानुस् भनेर मैले त्यो प्रकारको चाष्ट्रहँ
उपदे श ददन्थे । तर आज यहाँ हाम्रो ठाउँमा आउँदाखेरर हामी नै यो ल्स्थधतमा पुगेका
छौँ । जुन यो चाष्ट्रहँ सुखद् छै न । सायद् नेपाली जनताले, सायद् तपाईंहरू कसै ले पधन,
सायद् प्रधतपक्षले पधन यो सत्तारुढ दल ष्ट्रवभाल्जत भओस् भनेर त्यसरी सोचेको धथएनौँ ।
ु ् है । तपाईंहरूको
उहाँहरूले पधन तपाईंहरू चाष्ट्रहँ नफुट्नुस् है तपाईंहरू बधलयो हुनस
एकता नटुटोस् है । एकता टु ट्यो भने यो चाष्ट्रहँ हाम्रो system मा गडबष्ट्रढ हुन सक्छ ।
हाम्रो प्रर्ालीमा गडबष्ट्रढ हुन सक्छ । हाम्रा अधिकारहरू चाष्ट्रहँ केही प्रश्नहरू उठ्न
सक्छन् भन्ने कुरा प्रधतपक्षका साथीहरूले नै हामीलाई बेलामौका चाष्ट्रहँ सचेत गराउने,
सतकय गराउने गनुभ
य एको धथयो । मैले यो दुखद् कुरा आज यो पष्ट्रहलो बैठकमा यहाँ
चाष्ट्रहँ पेश गदाय प्रस्तुत गदाय मलाई िेरै दु:ख लागेको छ । तर पधन भन्नुपने यो जनताको
आवाज हो । काययकतायको आवाज हो । त्यसै कारर्ले मैले यो चाष्ट्रहँ नै कुराहरू यहाँ
समक्ष राख्ने दृष्टता गरे । अन्यथा यसलाई नधलइददनुहोला ।
पाटीको आन्तररक अन्तरष्ट्रवरोिका कारर्ले जनताद्वारा धनवायल्चत जनप्रधतधनधि
सं स्था प्रधतधनधि सभा सष्ट्रहद हुन पुग्यो । यसले पधन यो चाष्ट्रहँ जनप्रधतधनधि सं स्था दलीय
दलधभत्रको आन्तररक अन्तरष्ट्रवरोि गएर जनप्रधतधनधि सं स्थामा त्यसको असर पनुय त्यो पधन
त्यधत राम्रो त्यधत सुखद् चाष्ट्रहँ अनुभधू त भएको छै न । प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन ष्ट्रकन
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हुनपु र्यो ? उल्चत छ ष्ट्रक छै न ? त्यो एउटा छलफलको ष्ट्रवषय एउटा बहसको ष्ट्रवषय
बधनराखेको छ । तर पधन यो अष्ट्रहलेको सन्दभयमा जे भयो त्यो राम्रो भएन । आज
कसैले पधन माननीय सदस्यहरू कसै ले पधन हामी प्रधतधनधि सभाष्ट्रवहीन सत्तारुढ दल
जोसँग बहुमत छ । प्रधतपक्षको अगेसलीको कारर्ले

प्रधतपक्षले समस्या उत्पन्न गरे र यो

चाष्ट्रहँ यो ष्ट्रवघटन हुनपु रे को त्यस्तो ष्ट्रकधसमको ल्स्थधत पधन होइन । हाम्रै आफ्नै आन्तररक
कारर्ले हाम्रो चाष्ट्रहँ ष्ट्रकचलोका कारर्ले प्रधतधनधि जनधनवायल्चत प्रधतधनधि सं स्था यो
ष्ट्रवघटन गनुप
य ने ल्स्थधत जुन उत्पन्न भयो यो सुखद् ष्ट्रवषय होइन । यो दुखको ष्ट्रवषय हो ।
यो दुखको कुरा सातौँ अधिवेशनमा गनुप
य दाय झन् िेरै ठू लो दुख लाधगराखेको छ । तर
पधन यो यथाथय हो । जनताका सामु छ । यथाथय कुरालाई हामीले चाष्ट्रहँ यहाँ
राख्नुपछय । माननीय सदस्यहरू यी राष्ट्रिय राजनीधतका बाधछटाहरू राष्ट्रिय सभामा पधन
अवश्य पछयन ् । हामीले आफ्ना ष्ट्रवचारहरू राख्ने सन्दभयमा आफ्ना अधभव्यल्िहरू राख्ने
सन्दभयमा राष्ट्रिय सभाको अष्ट्रहलेसम्मको इधतहास यो चाष्ट्रहँ ढाइ तीन वषयको इधतहास छ ।
यसले गौरवपूर्य इधतहास कायम गदै आएको छ । यो सं यधमत छ यो मयायददत छ ।
यसले आफ्ना ष्ट्रवषयवस्तुहरू जनताका सरोकारका ष्ट्रवषयहरू जनसरोकारका ष्ट्रवषयहरू
जनचासोका ष्ट्रवषयहरू राजनीधतक पररदृष्यमा दे खा परे का घटनाक्रमहरूको बारे मा हामी
भोधलका ददनहरूमा यहाँ चाष्ट्रहँ रा्छौँ । यहाँ पेश हुन्छौँ, प्रस्तुत हुन्छौँ । यद्यष्ट्रप मैले जे
भने यो सबैको मनमा धमठो लागेको छै न राम्रो लागेको छै न तर पधन हामी ष्ट्रवभाल्जत
छौँ । हाम्रा मनहरू बाँधडएका छन् । हाम्रा सोचहरू बाँधडएका छन् हामी ष्ट्रवभाल्जत
भइसकेका छौँ । ष्ट्रवभाल्जत मानधसकताबाट उत्पन्न हुने हाम्रा ष्ट्रवचारहरू आक्रोश होइन
हामी सं यधमत रूपले, हामीले ल्शष्ट रूपले, भर रूपले हाम्रा ष्ट्रवचार अधभव्यल्िहरू यहाँ
चाष्ट्रहँ राख्ने छौँ । र राष्ट्रिय सभाको गररमा र गौरवलाई अगाधड बढाउने छौँ ।
दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभाका बारे मा िेरै प्रश्नहरू उठ्ने गरे को छ । media का
साथीहरूले सोध्ने गनुय भएको छ । यो राष्ट्रिय सभाले के काम गछय । प्रधतधनधि सभा
नभएको सन्दभयमा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सघाउने काम गछय । आवश्यक नीधत
धनमायर् गरे र सरकारलाई सघाउने काम गछय । सरकारलाई खवरदारी गने काम गछय ।
सरकारका काम कारबाहीहरूको धनगरानी गने काम पधन गछय । ष्ट्रहजो त्यही गदै आएको
धथयो । अष्ट्रहले पधन त्यो कामहरू गछय । त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारलाई
सघाउने

पधन सरकारलाई

खवरदारी गने

पधन सरकारको धनगरानी गने

पधन र

जनसरोकारका ष्ट्रवषयहरू जनचासोका ष्ट्रवषयहरू अब प्रकट हुने र प्रस्तुत हुने थलो यही ीँ
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मात्र बनेको छ । प्रधतधनधि सभा नभएको सन्दभयमा राष्ट्रिय सभा नै यो सभा हो जसले
आफ्ना ष्ट्रवचार अधभव्यल्िहरूलाई पेश गने जनप्रधतधनधिहरूले जनताका आवाजलाई
उठाउने यो थलो हो । ती आवाजलाई पधन सं यधमत र मयायददत ढङ्गले हामीहरूले ती
आवाजहरू पधन यहाँ उठाउने छौँ र राष्ट्रिय सभाको यो महत्त्वलाई र यसको गररमालाई
अझ अगाधड बढाउने छौँ ।
यसै सन्दभयमा मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु । जनसरोकारको कुरा गदाय भखयरै
आन्दोलनको क्रममा म आन्दोलनलाई सम्मान गछु य । आन्दोलनकारी जनतालाई मैले
हृदयदे ल्ख नै स्वागत गछु य । आन्दोलनको क्रममा उखु ष्ट्रकसानको आन्दोलनको सन्दभयमा
यहाँ आएर एक जना ष्ट्रकसानको दे हावसान भयो । आन्दोलनकारी ष्ट्रकसानको दे हावसानले
हामीलाई चाष्ट्रहँ नै छु नुपछय । हाम्रो ददललाई छु नुपछय । म नारायर्राय यादव जो यहाँ
चाष्ट्रहँ आन्दोलनको क्रममा काठमाडौँमा आएर चाष्ट्रहँ नै दे हावसान भयो उहाँप्रधत हाददयक
मेरो

दलको

तफयबाट

हाददयक

श्रद्धासुमन

अपयर्

गनय

चाहन्छु

।

र

उहाँको

पररवारजनहरूप्रधत हाददयक समवेदना पधन प्रकट गनय चाहन्छु । माननीय सदस्यज्यूहरू
हामीले जसरी चाष्ट्रहँ नै ष्ट्रहजोका ददनहरूमा सं सद चलायौँ, सदन चलायौँ । त्यही रूपमा
हाम्रो यो चाष्ट्रहँ राष्ट्रिय सभा मयायददत रूपले सं यधमत रूपले अगाधड बढ्ने छ । हाम्रा
ष्ट्रवचार

अधभव्यल्िमा

हामी

स्वतन्त्र

छौँ

।

स्वतन्त्रतापूवक
य

हामीले

ष्ट्रवचारहरू

अधभव्यल्िहरू राख्ने छौँ । र यसको गररमा राख्ने यसको मयायदा राख्ने र यसको चाष्ट्रहँ
गररमालाई उच्च गने काममा हामी सबैको ष्ट्रहजोका ददनमा जस्तै सहयोग हुनेछ ।
सम्माननीय हाम्रो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू जसरी ष्ट्रहजोका ददनहरूमा सत्तापक्ष प्रधतपक्ष
सबैको सहयोग र समथयन र उहाँले सं योजनकारी भूधमका धनवायह गनुभ
य एको छ । हामी
चाष्ट्रहँ त्यसअनुसार अगाधड बढ्ने छौँ र कमयचारी साथीहरूको त्यही रूपमा यो सभालाई
सफल पानयको लाधग सहयोग र मद्दत हुनेछ यधत कुरा रा्दै फेरर पधन सम्पूर्य माननीय
सदस्यहरूलाई हाददयक स्वागत अधभवादन गदै धबदा हुन्छु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्षः- माननीय ल्जतेन्र नारायर् दे व ।
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माननीय श्री ल्जतेन्र नारायर् दे व (नेपाली काँग्रस
े ):- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
म सवयप्रथम सम्माननीय अध्यक्ष महोदयमाफयत हाम्रो नेपाली काँग्रस
े को राष्ट्रिय सभाका
दलका नेता माननीय रािेश्याम अधिकारी र आज मात्रै मैले सुने अनुसार माननीय
परशुराम मेघी गुरुङलगायत केही कमयचारी साथीहरू पधन कोधभड-१९ को ल्शकार हुन ु
भएको छ । उहाँहरूको शीघ्र स्वास््यलाभको कामना सम्माननीय अध्यक्ष महोदयमाफयत
म गनय चाहन्छु ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रिय सभाको यो सातौं बैठकमा हामी भाग
धलइरहे का छौँ । सं ष्ट्रविानअनुसार सँगसँगै आज प्रधतधनधि सभाको पधन बैठक हुन ु पने
धथयो । तर प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गराइएको अवस्था छ । र सं घीय सं सदको एउटा
अङ्ग आज मृत्यु शैय्यामा छ । सं ष्ट्रविानको िारा ८३ ले प्रधतधनधि सभा र राष्ट्रिय
सभालगायत दुइटा सदनलगायतको एउटा व्यवस्थाष्ट्रपका हुनेछ, त्यसलाई सं घीय सं सद
भधननेछ भनेर व्या्या गररएको छ । तर आज हामी राष्ट्रिय सभाको बैठक मात्रै
भइरहेको दे ल्खरहेका छौँ र यो अवस्था नेपाली राजनीधतको एउटा ष्ट्रवल्शष्ठ अवस्था हो र
नेपाली राजनीधतको ष्ट्रवल्शष्ठ अवस्था मात्रै होइन, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । यो
नेपाली जनताको ठू लो त्याग र तपस्या, बधलदान र २००७ साल पश्चात धनरन्तर-धनरन्तर
नेपाली जनताले सं घषय गदै आएका जनआन्दोलन, मिेश आन्दोलन, जनयुद्धलगायतका
आन्दोलनहरूको एकीकृत उपलल्ब्ि सं घीय लोकताल्न्त्रक गर्तन्त्र यो नै आज िरापमा
पने हो ष्ट्रक, समाप्त हुने हो ष्ट्रक भन्ने लक्षर्हरू आकाशमा मडारररहे को छ । त्यसकारर्
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी सबै जो अग्रगमनका लाधग लडेका छौँ, हामी सबै आज
ल्चल्न्तत अवस्थामा हुन ु स्वभाष्ट्रवक हो । तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो अवस्थालाई
यो अवस्थाको बारे मा वतयमान राजनीधतक अवस्थाको बारे मा र गत ६ मष्ट्रहनादे ल्ख नेपाल
सरकारले सम्माननीय प्रिानमन्त्री केपी शमाय ओली नेतत्ृ वको सरकारले जुन ढङ्गले
सरकार सञ्चालन गरे को छ, यो दुइटै पररप्रेक्ष्यमा म नेपाली काँग्रस
े का आधिकाररक
िारर्ाहरू म सम्माननीय अध्यक्ष महोदयमाफयत यो गररमामय सदनमा राख्न चाहन्छु । र
मैले आफ्ना कुराहरू, दलका कुराहरू यसरी अगाधड बढाइरा्दाखेरर सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय, मलाई सन् १८३७ को ७ अष्ट्रप्रलमा एउटा Fairy Tail, एउटा कथा डेधनस
राइटरको डेनमाकयको लेखकको प्रकाल्शत भएको धथयो । त्यो स्टोरी, कथा ' The
Emperor's New Cloth ' (महाराजका नयाँ लुगा) जो म आफै पधन १० कलासमा पढ्ने
बेलामा approach मा पढे को धथए ँ र मलाई लाग्छ, यो गररमामय सदनमा सम्माननीय
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अध्यक्ष महोदय, िेरै माननीय सदस्यज्यूहरूले पढ्नुभयो होला । नेपालको अष्ट्रहलेको
वतयमान ष्ट्रवल्शष्ट पररल्स्थधतलाई त्यो कथाले त्यो हे न्डस् ष्ट्रक्रल्स्टएन एण्डसयनले लेखेको त्यो
कथाले अत्यन्त साङ्खकेधतक रूपमा, प्रधतकात्मक रूपमा प्रधतधबम्बन गररराखेको छ ।
महाराज नयाँ लुगा लगाएर, महाराजलाई नयाँ लुगा लगाइददएर उनका केही अन्ि
भिहरूले बजारमा घुमाइराखेको हुन्छ । उनका अन्ि भिहरूले, अन्िभिहरूले मात्रै
भधनरहेको छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मसँग त्योभन्दा पधन कडा शब्दहरू पधन
छन् । तर म त्यो पररल्स्थतले त्यो बढी ष्ट्रवषात्मक बनाउन चाहन्नँ । त्यसकारर् मैले
अन्िभि मात्रै प्रयोग गरे को हो । अन्िभिहरूले आहा ! क्या राम्रो लुगा । सम्राटले,
महाराजले क्या राम्रो लुगा लगाइरा्नु भएको छ । What beautiful cloths ! तर
घुमाउँदा घुमाउँदै एउटा चोक आइपुग्छ । त्यहाँ एउटा innocent child एउटा बच्चाले
हेदायखेरर त्यो बच्चाले truth , सत्य के हो ? बच्चाले भन्छ । 'ओहो ! हाम्रो महाराज त
नाङ्गै होइबल्क्सन्छ ।' भनेर त्यो बच्चाले भन्छ र truth लाई त्यो innocent child ले
रहस्योत्घाटन गछय । आजको नेपालको राजनीधतक पररल्स्थधत Emperor's New Cloth को
त्यो necked लुगाको अवस्थाको हो । एकाधतर महाराजले मैले जे गरेँ त्यो ठीक गरेँ ।
मैले प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गरेँ , ठीक गरेँ , सं वैिाधनक गरेँ , प्रधतधनधि सभाको ६४ प्रधतशत
ु न्ु छ । तर पूरा दे श यो
भएको नाताले मैले जे गरेँ ठीक गरेँ सं वैिाधनक भनेर भन्दै हुनह
complete unconstitutional छ, undemocratic छ भनेर भधनराखेको छ । सं ष्ट्रविानको
िारा ७६ को (१) दे ल्ख (१०) सम्म हामीले पढ्ने हो भने र सम्माननीय रािपधत
महोदयको कायायलयबाट जुन ष्ट्रवज्ञप्ती धनल्स्कयो, िारा ७६ को (१) र (७) र ८५ लाई
आिार बनाएर र अन्तरायष्ट्रिय केही अभ्यास र केही प्रचलनहरूका कुरालाई अगाधड सारे र
जुन ष्ट्रवज्ञप्ती धनस्केको छ, त्यो ष्ट्रवज्ञप्तीलाई हामीले धमष्ट्रहन ढङ्गले पढ्ने हो भने म यधत मात्रै
भनौँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म िेरै भन्न चाहँदैन, यो ष्ट्रवषयमा ष्ट्रकनभने केस अष्ट्रहले
सजयररस छ, अदालतमा त्यो केस छ । त्यसकारर्ले हाम्रो पाटीले त्योभन्दा बढी भन्ने
कुरा गदै न । खाधल यधत जरुर भन्छ, यो सं ष्ट्रविानले भन्छ, यसको िारा ७६ को (१)
दे ल्ख (१०) लाई दजयनौँ पटक हामी सबैले पढे का छौँ । िारा ८५ त असान्दधभयक
छ

।

असान्दधभयक

िारालाई

त्यहाँ

ष्ट्रवज्ञप्तीमा

जोधडएको

छ

।

त्यो

complete

unconstitutional छ । त्यसले गदायल्खरर दे श एउटा बहुत ठू लो एउटा राजनीधतक
दुघट
य नाको धबन्दुमा आइपुगेको छ । के हुने हो ? एउटा अन्यौल, एउटा कुष्ट्रहरोको काग
जस्तो, कालो तुवालोधभत्र मडारररहे को एउटा ददग्रधमत एउटा काग, उडी त राखेको छ
तर ददग्रधमत छ, ददशाहीन छ, उड्दाउड्दै थष्ट्रकत हुन्छ, झछय भईँु मा र मृत्युवरर् गछय,
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बाँच्दै न । यो अवस्थामा दे शको अवस्था छ । र यसको मु्य कारर् वतयमान सरकार
ु न्ु छ र उहाँको यो action प्रधतधनधि
हो । यसको मु्य कारर् प्रिानमन्त्रीज्यू हुनह
सभालाई जुन ष्ट्रवघटन गनुभ
य एको छ, त्यो काम यसको मु्य कारक तत्व हो ।
त्यसकारर्ले politically

हाम्रो पाटीले भनेको छ, यो action प्रधतधनधि सभाको ष्ट्रवघटन

completely unconstitutional छ undemocratic

छ । त्यो म भन्न चाहन्छ र केही

सजयररस भएको हुनाले अब म त्यसमा िेरै प्रवेश गनय चाहन्नँ । सवोच्च अदालतले
त्यसको व्या्या गछय र नेपाली काँग्रस
े Rule of Law मा ष्ट्रवधिको शासनमा र जुधडधसयल
इल्न्डपेन्डेन्समा ष्ट्रवश्वास गने एउटा पाटी भएको हुनाले भोधल सवोच्च अदालतले जे फैसला
गछय, त्यसलाई मानेर नै नेपाली काँग्रस
अगाधड जान्छ । यो सन्दभयमा यसको
े
constitutional aspect यो सं सद ष्ट्रवघटनको सं वैिाधनक पाटोमा म यधतमात्रै कुरा राख्न
चाहन्छु , दलको तफयबाट ।
तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अष्ट्रहलेको यो जुन सं ष्ट्रविान छ, नयाँ अष्ट्रहले
हाम्रो सं ष्ट्रविान, यो सं ष्ट्रविान बनाउने एउटा व्यल्ि पधन भएको हुनाले, यो सं ष्ट्रविान
बनाउने एउटा सहभागी भएको नाताले म यो घटनाक्रमको सन्दभयमा यसका केही
राजनीधतक पाटोहरूलाई उजागर गनय चाहन्छु । त्यो के हो भन्दाखेरर पष्ट्रहलो कुरा,
जधतवेला हामी यो िारा ७६ रा्दै धथयौँ, प्रिानमन्त्रीले कधतवेला Parliament ष्ट्रवघटन गनय
सक्छ या गनुप
य छय ? यो सन्दभयको चचाय लामो चचाय हामीले सं ष्ट्रविान धनमायर् गने बेलामा
गरे का धथयौँ । लामो बहस भएको धथयो

यो ष्ट्रवषयमा ष्ट्रकनभने सं ष्ट्रविान बनाइरा्दाखेरर

त्योभन्दा अगाधड नेपालको राजनीधत Political instability को ल्शकार धथयो । राजनीधतक
अल्स्थरताको ल्शकार धथयो । सरकार पधन अल्स्थरताको ल्शकार धथयो । हस्टे धलङ्गहरू
हुनेगथे , क्रप्सनका कुराहरू आएका धथए, आउने गथे , बारम्मार आउँथे । र राजनीधतक
पाटीहरूको राजनीधतक नेताहरूको, सांसदहरूको, मन्त्रीहरूको बदनाम हुने ग्यो ।
त्यसकारर्ले ठू लो च्यालेञ्ज धथयो हाम्रो अगाधड, सं ष्ट्रविान धनमायर् गने सदस्यहरूको अगाधड
ठू लो च्यालेञ्ज धथयो । एउटा Political Stability ददने बारम्बार Parliament ष्ट्रवघटन हुने
कुरा, सालै ष्ट्रपच्छे सरकार फेरबदल हुने कुरा यसलाई रोक्नु पदयछ । Politically
यस्तो Frame एउटा यस्तो Structure

हामीले सं ष्ट्रविानमा खडा गरौँ,

केही

जसले गदायखेरर

ु को Politics ले एउटा Stability Power एउटा ल्स्थरता Power भन्ने एउटा Political
मुलक
context हाम्रो अगाधड छ । त्यसले गदायखेरर त्यो कारर्ले नै सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
यो िारा ७६ को (१) दे ल्ख (१०) सम्मको जुन व्यवस्था छ । यसमा कही ीँ पधन मेरो
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challenge छ, च ुनौती छ

म एउटा कानूनको पधन ष्ट्रवद्याथी हुँ । मेरो च ुनौती छ, यो १०

वटा उपिाराधभत्र कही ीँ पधन Majority को Prime minister लाई सं सद ष्ट्रवघटन गने
अधिकार ददएको छै न, यो सं ष्ट्रविानले । यो मेरो भनाइ हो, ददएको छै न । र बारम्बार
यसमा १ दे ल्ख ७ सम्मको जुन व्यवस्था गरे को छ, अल्न्तम समयसम्म पधन Parliament
लाई Test गनय ददनु पदयछ । सरकार वैकल्सपक सरकार बन्छ ष्ट्रक बन्दै न भन्ने कुरा Test
गने काम Parliament

ले गदयछ । Parliament ले पाँच चोष्ट्रट Test

सं ष्ट्रविानले प्रदान गरे को छ । यदद Parliament Fail

गने मौका यो

हुन्छ, सरकार बनाउनै सक्दै न भने

मात्रै गएर त्यो ष्ट्रवन्दुमा गएर Prime minister ले प्रधतधनधि सभाको ष्ट्रवघटनको धनर्यय धलएर
महामष्ट्रहम रािपधत कहाँ जाने हो र त्यसपधछ प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन भएर ६ मष्ट्रहनापधछ
धनवायचन हुने कुरा हो ।
त्यसकारर्ले हामीले हाम्रो बारम्बार त्योभन्दा अगाधड तीन वटा त्यस्ता घटना
भएका धथए, ष्ट्रवघटनका घटना । त्यसले गदायखेरर हामीले िारा ७६ धभत्र (१) दे ल्ख
(१०) सम्मको व्यवस्था गरे का छौँ । यो जोसुकै एउटा लेम्यान ले पधन पढ्ने बेलामा
त्यो concept लाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छ । त्यसकारर्ले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
Political Stability को सकेसम्म ष्ट्रकनभने Parliament

भनेको जनताको सावयभौम एउटा

सं स्था हो । जनताको प्रधतधनधिहरू बस्ने ठाउँ हो । त्यसकारर्ले यो मनुय हुँदैन ।
जधतबेला पधन यो मनुय हुँदैन, माररनु हुँदैन । जनताको सावयभौमसत्तामाधथ एउटा
Executive ले आक्रमर् गनय पाउँदैन भन्ने concept हो, यो । त्यधतमात्रै होइन, अको कुरा
म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय म भन्न चाहन्छु , आज जरुरी छ, यो दे शमा छलफल गनुय
पने । हाम्रो System, हाम्रो अष्ट्रहलेको Parliament Democracy यो Supremacy of the
parliament हो ष्ट्रक Supremacy of the Prime minister हो ? के हो ? यो सं ष्ट्रविानले के
भन्छ ? म िेरै व्या्या गनय चाहन्नँ । तर यो सं विानको िारा, उपिाराले हरे क ठाउँमा
Parliament को Supremacy

लाई established

गरे को छ । Prime minister को

Supremacy होइन Prime ministerial system होइन, यो । Supremacy of the Prime
minister होइन, Supremacy of the Parliament हो । त्यो concept लाई यो सं ष्ट्रविानले
established गरे को छ । नम्बर- २ Political context ।
नम्बर-३ र अल्न्तम तेस्रो र अल्न्तम context सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म के
भन्न चाहन्छु भने प्रिानमन्त्रीज्यू आफ्नो अष्ट्रहले सुधनयो, योभन्दा अगाधड नै एक जना
ु न्ु छ । उहाँले
माननीय सदस्यज्यूले जसलाई म िेरै आदर गछु य मेरो असल धमत्र हुनह
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बडो दुखी भएर मन फटाएर केही कुराहरू गनुभ
य यो । मेरो सहानुभधू त छ । तर मेरो
एउटा Question छ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । मेरो Question मात्रै होइन, नेपाली
जनताको प्रश्न हो । Democracy को प्रश्न हो । त्यो हरे क लोकतन्त्रवादीहरूको प्रश्न
हो, यो । दे शमा अग्रगमन चाहने हरे क व्यल्िहरूको त्यो प्रश्न हो । त्यो के भन्दाखेरर
तपाईँलाई पाटीधभत्र समस्या भयो तपाईँको पाटीधभत्र कसै ले तपाईँलाई काम गनय ददएन ।
So, that is your Party Problem . Country को problem होइन, त्यो, Parliament को
problem होइन त्यो । दे शको समस्या होइन, त्यो । ष्ट्रक त तपाईँले आफ्नो पाटीधभत्र
बहुमत कायम गनय सक्नुप्यो ष्ट्रक त असपमतमा परे पधछ राजीनामा ददएर तपाईँको
सं सदीय दलले अको नेता बनाउन सक््यो । तर तपाईँ पाटीधभत्र समस्यामा पने अधन
Parliament लाई ष्ट्रवघटन गने ? दे शलाई एउटा खासटोमा जाल्क्दने ? दुधनयाँमा यस्तो
कुनै पधन एउटा दे शभि, लोकतन्त्रवादी, अग्रगमन चाहने र जनताको प्रधतधनधि हामी
कम्युधनष्ट हौँ, जनताको प्रधतधनधि भनेको हामी नै हौँ भन्ने नेताहरूले दुधनयाँमा कही ीँ पधन
यस्तो काम गदै नन् । गदै गदै नन् । तपाईँलाई त्यो अधिकार धथएन, त्यो गनयलाई ।
तर त्यो तपाईँले गररददनुभयो । त्यसकारर् यो ३ वटा Political context सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय, म नेपाली जनताको लाधग सम्माननीय अध्यक्ष महोदयमाफयत यो
गररमामय

सदनमा

र

यो

गररमामय

सदनमाफयत

खासगरे र

सम्माननीय

अध्यक्ष

महोदयमाफयत यो कुरा मैले पाटीको तफयबाट रा्न चाहनुछु ।
त्यसकारर् समग्रमा आज हामी सबै ल्चल्न्तत छौँ । आज माननीय ददनानाथ शमाय
मात्रै होइन, अग्रगमनको लाधग लडेको सारा राजनीधतक पाटीहरू र हामी, तपाईँ सबै
व्यल्िहरू जो अग्रगमनको लाधग लड्यौँ, इधतहासमा हामी सबै ल्चल्न्तत छौँ । हाम्रो दे श
आज बहुत अप्ठ्यारो अवस्थामा परे को छ । बहुत अप्ठ्यारो अवस्थामा परे को छ ।
कसरी Rescue हुन्छ ? Rescue हुन्छ ष्ट्रक हुँदैन ? त्यसैले आज को मन्त्री बन्ने, को
नबन्ने ? को कुन मन्त्री बन्ने, को नबन्ने ? त्यो चीज आज होइन । म सम्माननीय
अध्यक्ष महोदयमाफयत आम राजनीधतक नेता र काययकतायहरूलाई आह्वान गनय चाहन्छु ।
आज आफ्नो ष्ट्रहत होइन, पाटीको ष्ट्रहत होइन, Democracy को लाधग अग्रगमनको लाधग,
दे शभल्िको लाधग, राष्ट्रिय अखण्डता र सावयभौमसत्ताको लाधग, नेपालको मजबुधतको लाधग
त्यो Height बाट आज हामीले सोच्नु परे को छ । तर यो सरकारले, यो सरकारमा रहेका
व्यल्िहरूले र सत्तािारी पाटीले त्यो Height बाट नसोल्चराखेको हुनाले म आज दुःखी छु ,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म ल्चल्न्तत छु । मैले पधन म व्यल्िगत रूपमा पधन
14

नेपालको अग्रगमनको लाधग, सं घीय लोकताल्न्त्रक गर्तन्त्रको लाधग अधलकधत थोरै भए
पधन पञ्चायत कालदे ल्ख अष्ट्रहलेसम्म अधलकधत श्रम लगाएको हुनाले, श्रमशल्ि लगाएको
हुनाले म स्वयं पधन ल्चल्न्तत छु र मलाई लाग्छ, जस्तै हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ नेपाली
जनता दे शभि र अग्रगमनकारी जनताहरू ल्चल्न्तत छन् । त्यसकारर्ले यो सन्दभयमा
मैले यधत भनेँ । तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यावधि घोषर्ा भएको छ । म यो
भन्न चाहन्छु ।
यो Political context भधनरा्दाखेरर एउटा कुरा, एउटा सत्यलाई म उजागर गनय
चाहन्छु , सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । हामीलाई यो लागेको धथयो, सम्माननीय अध्यक्ष
महोदय ष्ट्रक कही ीँ सम्माननीय प्रिानमन्त्री केपी शमाय ओलीको सरकार त्यही ददशामा
नेपाली काँग्रस
े ले बारम्बार भन््यो, यो सरकार अधिनायकवादको ददशामा जान खोल्जरहे को
छ है । त्यो शल्िको भोक जाधगरहे को छ है , सरकारलाई र यो सरकारको अगुवा
नेतालाई जाधगरहेको छ शल्िको भोक । कधतबेलादे ल्ख हामीले भन्न सुरु गर्यौँ जधतबेला
राष्ट्रिय अनुसन्िान ष्ट्रवभाग जो गृह मन्त्रालय अन्तगयत धथयो, प्रिानमन्त्री कायायलयमा
लधगयो । ष्ट्रकन लधगयो ? Logic के धथयो त्यसको ? Justification के धथयो त्यसको ?
आन्तररक राजस्व ष्ट्रवभाग, सम्पल्त्त शुद्धीकरर् ष्ट्रवभाग जो अथय मन्त्रालय अन्तगयत धथयो,
PM को Office मा पुर्याइयो । Why ? बुढो मर्यो भन्ने ल्चन्ता होइन काल पल्सकएको
ल्चन्ता हो । त्यधतबेला नेपाली काँग्रस
े ले भनेको धथयो । अष्ट्रहलेको सम्माननीय
ु
प्रिानमन्त्रीज्यूमा शल्ि केन्रीकरर् गने एउटा भोक जागेको धथयो । कही ीँ मुलक
दुघट
य नाधतर जान्छ ष्ट्रक भन्ने नेपाली काँग्रस
े ले बारम्बार भनेको धथयो । त्यसकारर्ले
यसलाई त्यो Context

मा पधन यो सरकारको र सरकारको अगुवाको यो अधिनायकवादी

ल्चन्तनधतर दौडने, जाने त्यो प्रवृल्त्तको सन्दभयमा पधन अष्ट्रहलेको .... हामीले व्या्या गनय
सक्नुपछय । अधन मात्रै भोधलका ददनबाट True, साँल्च्चकै Democratic Prime minister
ु मा आउँछ भन्ने कुराको धनक्यौल हामीले गनय सक्छौँ । िेरै कुरा म भन्न
कसरी यो मुलक
चाहन्नँ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यो अद्यावधिकको कुरा गरे को छ, कोधभडको
अवस्था छ । के सम्भावना छ, अद्यावधिक च ुनाव यदद हुन गयो भने सवोच्च अदालतले
यदद त्यही फैसला गररददयो भने कोधभडको ल्स्थधत छ । दे शको आधथयक अवस्था, दे शका
ु जान्छ र मैले
पूवअ
य थय मन्त्री यही ीँ मञ्चबाट 7 percent economic growth मा अब यो मुलक
त्यही ीँ बसेर Challenge गरे को धथए ँ ष्ट्रक

7 percent economic growth मा

गयो भने म

ु न्न
राजनीधतक छोल्ड्दन्छु भन्ने मान्छे मै धथए ँ । आज उहाँ हुनह
ु । दे शको आधथयक
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अवस्था World Bank, ले हाम्रो राि बैङ्कले या सीवीएसले के भधनराखेको छ 0 percent
को हाराहारीमा या अझ ऋर्ात्मक हुन सक्ने सम्भावना छ । यो आधथयक अवस्था छ ।
फेरर हामी अरबौं रुपैयाँ यो मध्यावधिधतर जाने र त्योभन्दा पधन खतरनाक, अत्यन्त
खतरनाक सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो म भन्न चाहन्छु त्यो के भन्दाखेरर अष्ट्रहले हाम्रो
दे शमा र खासगरे र कम्युधनष्ट पाटीका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु , तपाईँहरू बारम्बार
दे शभल्िको कुरा गनुह
य न्ु छ, तपाईँहरू बारम्बार राष्ट्रियताको कुरा गनुह
य न्ु छ र कष्ट्रहलेकाही ीँ
आक्रामक ढङ्गले काँग्रस
य न्ु छ । कम्युधनष्ट मात्रै दे शभि, कम्युधनष्ट मात्रै
े लाई गाली गनुह
राष्ट्रियता ।
अष्ट्रहले दल्क्षर् र उतरको जुन चहलपहल, चलखेल फास्ट ट्र्याकबाट काठमाडौं
ओधलयने र काठमाडौंबाट धनस्कने जुन पररदृष्य दे ल्खएको छ, यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई
कधत बधलयो गछय ? म चाहन्छु ष्ट्रक यो बारे मा नेपालको कम्युधनष्ट पाटीले, सरकारले र
कम्युधनष्ट नेताहरूले यो उतरदल्क्षर्को चलखेलले जुन अष्ट्रहले दे ल्खरहे का छौँ हामीले
नेपालको राष्ट्रियतालाई कधत बधलयो गछय ? हाम्रो स्वः धनर्ययलाई कधत बधलयो गछय ?
यसको जवाफ तपाईँहरूले ददनु पदयछ । म यो, जवाफ माग्, पाटीको तफयबाट म जवाफ
माग्दै छु, नेपाली काँग्रसको तफयबाट । यसले यसरी नेपालको राष्ट्रिय स्वािीनता बधलयो
हुँदैन । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता बधलयो हुँदैन । जहाँबाट बधलयो हुन्छ, Inclusive
Democracy बाट बधलयो हुन्छ । तराई, पहाड र ष्ट्रहमालको एकताबाट बधलयो हुन्छ ।
त्यहाँ तपाईँहरू च ुक्नुहन्ु छ । कष्ट्रहलै तपाईँहरू Inclusive Democracy

को कुरा गनुह
य न्न
ु ,

सत्तािारी पाटीले र सरकारले । कष्ट्रहसयै Inclusive Democracy

को कुरा गनुह
य न्न
ु

तपाईँहरूले । तर राष्ट्रियताको कुरा गनुह
य न्ु छ र यो पररदृष्यले राष्ट्रियता बचाउँछ ? यो
मेरो प्रश्न म रा्न चाहन्छु , सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ।
त्यधतमात्रै होइन, अब म खाधल ष्ट्रवषय मात्रै रा्छु , व्या्या म गनय चाहन्नँ ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले सङ्केत ददनु भएको छ । Time

धनिायरर् नगरे पधन

सकेसम्म धमलाएर बोसनुहोला । म शीरोिायय गनय चाहन्छु , त्यो सङ्केतलाई र म यधत मात्रै
भन्न चाहन्छु , यो त Political context राखेँ , अष्ट्रहलेको सन्दभयमा । तर यो ६ मष्ट्रहनाको
पररदृष्य हेदायखेरर नेपाली जनता अत्यन्त ल्चल्न्तत छन् । हामी सबै ल्चल्न्तत छौँ । हाम्रो
दे शमा रष्टाचारले जसरी जरा गाडेको छ, यधत होल्सडङ्गको पासोमा सरकार पर्यो ।
ष्ट्रप्रल्न्टङ्ग प्रेस खररद प्रकरर्, ओमनी ग्रपको
ष्ट्रक्रयाकलाप आदद इत्यादद यो ट्रान्सपरे न्सी
ु
इन्टरनेश्नलको ररपोटयले नेपालको अनुहारलाई बदनाम गरे को छ । नेपाल एउटा रष्ट
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ु मा गधनएको छ र त्यसको अगुवाइ अष्ट्रहलेको सरकारले गरे को छ । दुःखसाथ मैले
मुलक
भन्नु पदयछ, यो कुरा।
त्यसपछाधड अको ष्ट्रवषय सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो भखयरै एउटा अध्यादे श
सं वैिाधनक पररषद्सम्बन्िी काम, कतयव्य, अधिकार र काययष्ट्रवधि जुन नयाँ सयाइएको छ,
त्यसमा

म

यधतमात्रै

भन्न

चाहन्छु

composition छ, त्यो composition
सभाको

अध्यक्ष

मात्रै

होइन,

दुवै

ष्ट्रक

ष्ट्रहजोको

त्यो

सं वैिाधनक

पररषद्को

जुन

मा प्रधतधनधि सभाको सभामुख मात्रै होइन, राष्ट्रिय
जना

र

उपसभामुखसमेत

representation, Prime minister बाट executive representation

Parliament

को

र त्यधतमात्रै होइन

जुधडसेररको representation बाट प्रिानन्यायािीश र त्यधतमात्रै होइन, ल्चफ अपोल्जसनको
representation भएर त्यो सं वैिाधनक पररषद् गठन भएको हो । त्यसको अथय के हो
भन्दाखेरर सं वैिाधनक आयोगहरू executive को पञ्जामा जान ददनु हँदैन । सरकार
आउँछ, जान्छ । कष्ट्रहले काँग्रस
े सरकार बन्छ, कष्ट्रहले कम्युधनष्ट सरकार बन्छ कष्ट्रहले
अरूको सरकार बन्छ । executive एक ष्ट्रकधसमको हुन्छ । त्यसकारर् सं वैिाधनक
पररषद्को composition यस्तो हुन्छ जसले धनर्यय गदायखेरर सं वैिाधनक धनकायहरूमा जाने
व्यल्िहरू executive को पञ्जामा नपरोस्, executive को छायाँमा नपरोस् भन्ने concept हो,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । त्यो अविारर्ा दल्क्षर् अष्ट्रिकाबाट नेपालमा सयाएका
हौँ । तर अष्ट्रहले जुन ढङ्गले अध्यादे श आएको छ, त्यो completely म यसको Political
concept लाई खण्डन गरे को छु । त्यो सं ष्ट्रविानले जुन ममय बोकेको छ, सं ष्ट्रविानले जुन
प्राविान बोकेको छ, ममय र प्राविानको Letter and spirit को ल्खलाप अष्ट्रहले
अध्यादे श आएको छ । त्यसकारर् त्यो अध्यादे शलाई ष्ट्रवरोि गनय चाहन्छु । त्यो
अध्यादे श ष्ट्रफताय म नेपाली काँग्रस
े दलको तफयबाट माग गनय चाहन्छु । त्यधतमात्रै होइन
सम्माननीय

अध्यक्ष

महोदय, अब म कररब-कररब आफ्नो कुरा अन्त्य-अन्त्यधतर

गइराखेको छु । 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' बहुत राम्रो कुरा । कसलाई राम्रो लाग्दै न
र ? कुन Political force ले 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' बनाउन चाहँदैन ? तर मैले
भनेको धथए,ँ मैले यही ीँ सदनमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मैले भनेको धथए ँ । कही ीँ यो
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा बहुत राम्रो छ । तर सरकारको काम, कारबाही त
दे ्दाखरर कही ीँ दररर नेपाल दुःखी नेपालीको ददशामा त सरकार गइराखेको छै न ? मैले
उठाएको धथए ँ । बजेट भाषर्को क्रममा मैले यो कुरा उठाएको धथए ँ । र अष्ट्रहले यो
कोधभड-१९ को सन्दभयमा एउटा Stimulus package को रूपमा घोषर्ा हुनपु दयछ भनेर

17

बारम्बार सत्तापक्षबाट पधन र प्रधतपक्षबाट पधन बारम्बार यो कुरा उठाइएको धथयो ।
ु न्ु ्यो, डा. युवराज खधतवडा । तर अष्ट्रहलेसम्म पधन
तत्कालीन अथय मन्त्री हुनह
अमेररकामा पधन अष्ट्रहले भखयर Stimulus Package

गठन भयो । चीन र भारतमा त्यही

बेला ठू लो amount को Stimulus Package घोषर्ा भयो, सरकारको तफयबाट । तर
Stimulus Package हामीले घोषर्ा गनय सकेनौँ । MCC अष्ट्रहलेसम्म एउटा झुल्ण्डएर
बधसराखेको छ । BRI अगाधड बढ्न सकेको छै न । Economic growth rate अष्ट्रहले
ऋर्ात्मक हुने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाले यो सरकारले कसरी समृद्ध नेपाल र
सुखी नेपालीको बाटोमा जाला ? त्यो Destination meet गलाय भन्ने मेरो प्रश्न छ,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ।
अब ष्ट्रविेयकहरूको कुरा गदायखेरर मैले यधतमात्रै भनुँ ष्ट्रक नेपाल सरकारले जधत
पधन ष्ट्रविेयकहरू पठाइराखेको छ, सं सदमा ददइराखेको छ, म आफैँ पधन ष्ट्रविायन
व्यवस्थापन सधमधतको सदस्य छु । त्यहाँ जधत पधन ष्ट्रविेयकहरू आइराखेको छ,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ती ष्ट्रविेयकहरू सं ष्ट्रविानको अक्षर र भावनाबाट आइराखेका
छै नन् । त्यसमा केन्रीकृत सं रचनाको ष्ट्रहजोको सं रचना, ष्ट्रहजोको मानधसकताको mind set
को गन्ि ह्वास्स गन्हाउने ष्ट्रकधसमको चीजहरू आइराखेको छ । असमावेशी प्रकृधतको
आइराखेको छ । सं ष्ट्रविानसँग मेल नखाएको सं रचनामा बाधिएर ष्ट्रविेयकहरू आइरहे को
छ । त्यसकारर् म सरकारलाई भन्न चाहन्छु , तपाईँहरू commitment संघीयताप्रधत हो
ष्ट्रक होइन ? आज मलाई एकदमै दुःखी बनायो । प्रिानमन्त्रीज्यूको एकदम नल्जकको
छोरी, आफूलाई छोरी दाबी गनुह
य न्ु छ, छोरी हुँ भनेर, मेरो उहाँ बा हो । उहाँको आज
online news मा आज news

आएको छ । नाम ष्ट्रकन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ ष्ट्रक

प्रिानमन्त्रीज्यूसँग माग गनुय भएको छ उहाँले । प्रिानमन्त्रीज्यूको एकदम ष्ट्रकचन
क्याष्ट्रवनेटको नेत ृ । सं घीयता खारे ज गनुय पदयछ, प्रिानमन्त्रीज्यूले भनेर उहाँले माग गनुय
भएको छ । आज online news मा आएको छ, रातो पाटी डटकममा आएको छ । यही
हो त सरकारको commitment

के

भयो ? सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूको commitment

के हो ? Question त अब कमरे ड प्रचण्डको तफयबाट कमरे ड मािव नेपालले तफयबाट
Question आइरहेको छ ष्ट्रक सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूको प्रधतवद्धता सं घीयताप्रधत छै न ।
सत्तापक्षबाटै आइरहे को छ । तर म पधन यो Question गनय चाहन्छु ष्ट्रक ष्ट्रविेयकहरूको
सन्दभयमा मैले यो Question खडा गरेँ । जष्ट्रहले पधन ल्जतेन्र नारायर् दे वले मात्रै वा
अन्य केही मिेशका मान्छे हरूले मात्रै त्यो ष्ट्रविायन व्यवस्थापन सधमधतमा समावेल्शताको
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कुरा दफा, उपदफा आउँदाखेरर बोसनु पने ? यो commitment

नेपाली काँग्रस
े ,

तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी अष्ट्रहलेको नेकपा सम्पूर्क
य ो हो धन त Inclusive
Democracy concept सं घीयताको

concept । यसमा सं ष्ट्रविान त हामीले बनाएका हौँ ।

तर त्यो अवस्थामा मैले दे ल्खराखेको छै न, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । भखयरै माननीय
दीनानाथ शमायजीले भन्नुभयो, ऊखु ष्ट्रकसानको सन्दभयमा यो धनयधमत, आकल्स्मक जस्तो
भइराखेको छ र एउटा मृत्यु नारायर् राय यादवको अकाल मृत्यु, त्यो कृषकको भयो ।
जो आफै घरबाट धनस्कने बेलामा पैसा धलएर आउँछु, ऋर् धतछु य भनेर आउनु भएको
धथयो, जाने बेलामा लास भएर जानुभयो । यो धनयधमत, आकल्स्मकता बाढी, पष्ट्रहरोजस्तै
आगलागीजस्तै यो धनयधमत, आकल्स्मकता आज केही वषयदेल्ख दे ल्खराखेका छौँ हामी ऊखु
ष्ट्रकसानहरूको । यसको बारे मा नेपाल सरकारले एउटा स्थायी समािान के हो त भनी
खोजी गने ष्ट्रक नगने ? एउटा स्थायी समािान ददने ष्ट्रक नददने ?
सातौँ, मष्ट्रहला ष्ट्रहंसाको कुरा हामीले दे ल्खरहे का छौँ । यस बारे िेरै व्या्या म
गनय चाहन्नँ । तर आज समय आइसकेको छ ष्ट्रक मष्ट्रहला ष्ट्रहंसालाई रोक्नको धनधमत्त,
धनयन्त्रर् गनयको धनधमत्त जुन वेगमा वेगवान ढङ्गले यो इस्यूज अगाधड आइराखेको छ,
यसमा National कन्सेन्सस् गरे र यसमा कुनै सरकार मात्रै होइन सत्तािारी पाटी मात्रै
होइन प्रधतपक्षसमेत यसमा यो ष्ट्रवषयमा लागेका आन्दोलनकारीहरूसमेत धमलेर यो
ु बाट मष्ट्रहला ष्ट्रहंसाका कामलाई यो वारदातहरूलाई धनयन्त्रर् गरे र जानु पदयछ ।
मुलक
जसमा चाष्ट्रहँ सरकार अधलकधत जुन ढङ्गले आउनु पने हो, त्यो सरकार आइराखेको छै न,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ।
र अल्न्तममा म यो भन्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भखयरै २/३
ददनदे ल्ख धमधडयामा व्यापक आइराखेको छ र सत्तापक्षको एक जना भखयरै मन्त्रीबाट
बाष्ट्रहर धनस्कनु भएको, बाष्ट्रहर आउनु भएको र लामो समयदे ल्ख सं ष्ट्रविान धनमायर्को
क्रममा सष्ट्रक्रय रहनु भएको एक जना साथी उहाँले उठाउनु भएको छ यो कुरा र एउटा
पेपरले त लेल्खसकेको छ ४० करोडमा अष्ट्रहले भखयरै फोन ट्याव गने मेल्शन नेपाल
सरकारले गृह मन्त्रालयमाफयत मगाएको छ । गृह मन्त्रालयमाफयत होइन अरु सम्बल्न्ित
कुन मन्त्रालयमाफयत ष्ट्रकनभने अष्ट्रहले रािय अनुसन्िान ष्ट्रवभाग PM office अन्तगयत छ ।
त्यसकारर्ले ४० करोडको मेल्शन आएको छ र भखयरै मन्त्रीबाट धनस्कनु भएको एक
जना नेताले भन्नु भएको छ ष्ट्रक अष्ट्रहले केही ददनदे ल्ख सरकारले नेपालका आफ्ना ष्ट्रवरोिी
नेताहरूको फोन ट्याष्ट्रपङ्गमा लागेको छ । यदद यो हो भने इधलगल unconstitutional र
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यो फौजदारी अपरािको category मा जाने कुरा हुन्छ यो । यदद यो हो भने । म यो
हो भनेर भन्न चाहन्नँ । तर धमधडयामा आएको छ । त्यसकारर् यदद यो होइन भने राम्रो
हो । यो के हो ? धमधडयामा आइसकेको छ । एक जना भूपू मन्त्रीले भन्नु भएको छ,
सत्तापक्षको नेताले भन्नुभएको छ । फोन ट्याष्ट्रपङ्ग भइराखेको छ । यसबारे मा चाष्ट्रहँ म
नेपाल सरकारसँग जवाफ सम्माननीय अध्यक्ष महोदयमाफयत म माग गनय चाहन्छु ।
एउटा कुरामा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो दे शमा बारम्बार परराि नीधतको बारे मा
अष्ट्रहले भखयरै परराि मन्त्रालयले केही ददन अगाधड नयाँ परराि नीधत घोषर्ा गर्यो ।

परराि नीधतको बारे मा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीधतको बारे मा र जलस्रोत उपयोगको बारे मा यो ३
वटा ष्ट्रवषय सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले दे खेको यो ३ वटा ष्ट्रवषय यस्तो ष्ट्रवषय हो,

जो कुनै एउटा पाटीले मात्र अगाधड बढाएर यसले एउटा साङ्गो पाङ्गो एउटा कम्प्रेहेल्न्सव

स्वरूप यसले ग्रहर् गदै न । नेपालमा सरकारदे ल्ख ष्ट्रवपक्षसम्म धमलेर यो परराि नीधतको
बारे मा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीधतको बारे मा र जलस्रोत उपयोगको बारे मा एउटा नेश्नल
कन्सेन्सस् बनाउन सक्नु पदयछ । तर अष्ट्रहले सम्माननीय प्रिानमन्त्री केपी ओली
नेतत्ृ वको सरकारले एकलकाटे ढङ्गले न परराि नीधतको सन्दभयमा न राष्ट्रिय सुरक्षा
नीधतको सन्दभयमा न जलस्रोत उपयोगको सन्दभयमा कुनै interaction प्रधतपक्ष दलहरूसँग
गररराखेको अवस्था छै न । र जसरी एकलकाटे ढङ्गले अगाधड गइराखेको अवस्था छ,
यसले धनल्श्चत रूपमा जुन उपलल्ब्ि ष्ट्रवदे शीहरूले हामीधभत्र खेसने एउटा माध्याम यो पधन
हो, परराि नीधत एउटा सरकार आएपधछ यो त तपाईँहरूको हो धन अरूले त्यस्तो भन्दै न
धन अको पाटीले त्यस्तो भन्दै न धन हामीधभत्र ष्ट्रवदे शीहरू पेधनटे ड गने एउटा कारर् के हो
भन्दाखेरर यी ष्ट्रवषयहरू नेश्नल कन्सेन्सस् कमसेकम main political actor हरूको sources

हरूको बीचमा जुन नेश्नल कन्सेन्सस् हुनपु ने हो । त्यो कन्सेन्सस् नभएको हुनाले यो
ल्स्थधत दे ल्खएको छ । ष्ट्रवदे शी चलखेलको

ल्स्थधत हामीधभत्र खेसने पेधनटे ड गने खेसने र

हामीलाई फेल गने त्यसकारर्ले यो ष्ट्रवषयधतर म अष्ट्रहले सरकारको ध्यान आकषयर् गनय
चाहन्छु । सत्तािारी पाटीको ध्यान म सम्माननीय अध्यक्ष महोदयमाफयत म आकष्ट्रषत
य
गनय चाहन्छु

ष्ट्रक यो ष्ट्रवषयहरूमा नयाँ धसराहरूबाट एउटा राि बहस खडा गरौँ र

कमसेकम यो तीन वटा ष्ट्रवषयमा हामी एक ठाउँमा पुग्न सक्यौँ भने त्यो एउटा समृष्ट्रद्धको
ददशामा सुखी नेपालीको ददशामा या खुसी नेपालीको ददशामा हामी अगाधड बढ्न सक्छौँ

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । अन्त्यमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु जो बारम्बार
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय तपाईंकै पधन उपल्स्थधतमा यो ष्ट्रवषयमा बहस भइरहन्छ ।
parliament धभत्र साथीहरू बस्दाखेरर बहस भइरहन्छ । आज पधन अधलकधत छ्वास्स
अधलकधत माननीय दीनानाथ शमायले छु नु भयो त्यो ष्ट्रवषयमा म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु
अन्त्यमा त्यो के हो भन्दाखेरर

parliament को एउटा गलत राजनीधतक ल्चन्तन

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । माधथ-माधथसम्म अब कहाँ-कहाँसम्म हामी आफैँले मनन्
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गरौँ तर माधथ-माधथसम्मको एउटा गलत राजनीधतक ल्चन्तन के छ भने सरकारले
business नै ददँदैन । सरकारले business

ददएन भने ष्ट्रकन बस्नु पर्यो ? सं सद ष्ट्रकन

बस्नु पर्यो के ष्ट्रविेयक मात्रै हो सं सदको business ? यो political अविारर्ा, बुझाइ
understanding

यो राजनीधतक बुझाइ टोटल फेलेधसयस छ । यो म भन्न चाहन्छु ,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । तपाईँमाफयत म भन्न चाहन्छु , म यो । यो टोटल

फेलेधसयस छ । गलत बुझाइ हो यो । Parliament को काम हो, ष्ट्रविेयकमा छलफल
गने कानून बनाउने एउटा प्रमुख काम हो । यसमा दुई मत छै न । तर यीबाहे क जो

ष्ट्रक यो सावयभौमसत्ता आफूधभत्र राख्ने सं स्था हो । जनताको प्रधतधनधिहरू बस्ने ठाउँ हो ।
जनताका दै धनक समस्याहरूका बारे मा रािको समस्या, जनताको समस्याको बारे मा बोसने

Parliament को काम हो । ष्ट्रविेयक आउँछ, कुनै सेसनमा कम आउँछ, कुनैमा िेरै

आउँछ, त्यो आफ्नो प्रष्ट्रक्रयामा जान्छ । तर business आएन, सरकारले business ददएन
भने ष्ट्रकन बस्ने भन्ने जुन ल्चन्तन हो, यो बुझाइलाई हामी यो बुझाइलाई पररवतयन गरौँ ।
Parliament को साङ्ग पाङ महत्त्वलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ । यो म सम्माननीय अध्यक्ष
महोदयमाफयत यो आह्वान म सम्पूर्य सत्तािारी पाटीदे ल्ख प्रधतपक्षदे ल्ख सम्पूर्य parliament
मा ष्ट्रवश्वास गने Parliament Democracy मा ष्ट्रवश्वास गने, सं सदीय लोकतन्त्रमा ष्ट्रवश्वास
गने, जनताको सावयभौमसत्तामा ष्ट्रवश्वास गने सबै साथीहरू त्यो ढङ्गले यो कुरा धलएर हामी

अगाधड बढौँ । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय समय ददनुभएकोमा म यहाँलाई िेरै-िेरै
िन्यवाद ददन चाहन्छु र म आफ्ना कुरालाई यही ीँ ष्ट्रवराम ददन चाहन्छु । िन्यवाद ।
नमस्कार ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय प्रधमला कुमारी ।

माननीय श्री प्रधमला कुमारी (जनता समाजवादी पाटी, नेपाल):- सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय, सवयप्रथम म यस अधिवेशनमा उपल्स्थत सम्पूर्य माननीय सांसद
साथीहरूलाई शुभकामना व्यि गनुक
य ा साथै यस अधिवेशनको सफलताको पधन कामना
गदयछु । धमधत २०७७ पुस ५ गते सम्माननीय प्रिानमन्त्री केपी शमाय ओलीको
धसफाररसमा सम्माननीय रािपधतद्वारा जनताको सवोच्च प्रधतधनधि सं स्था प्रधतधनधि सभा
ष्ट्रवघटन गररएको छ । यस असं वैिाधनक अलोकताल्न्त्रक र प्रधतगमनकारी कदमप्रधत
हाम्रो दल जनता समाजवादी पाटी, नेपाल घोर आपल्त्त प्रकट गदयछ । प्रिानमन्त्रीज्यूले
चासनुभएको यो कदम २०१७ साल पुस १ गते राजा महे न्रले चालेको प्रधतगमनकारीकै
पुनरावती हो । यो सामान्य घटना नभई सं ष्ट्रविानमाधथकै कु हो । प्रिानमन्त्रीलाई
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वतयमान सं ष्ट्रविानले ददँदै नददएको अधिकार प्रिानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गरी प्रधतधनधि सभा
ष्ट्रवघटन

गनय

धसफाररस

गनुय

भएको

हो । प्रिानमन्त्रीज्यूको यस कदमलाई उहाँका श्रृङ्खलाबद्ध अधभव्यल्िहरूसँग जोडेर हे दाय
उहाँको गर्तन्त्र, सं ल्घयता र समावेल्शता ष्ट्रवरोिी चररत्र झल्सकन्छ । गर्तन्त्रको
ँ ै न भनेर आफ्नो गर्तन्त्र ष्ट्रवरोिी चररत्र
आन्दोलनलाई बयलगाढामा चडेर अमेररका पुधगद
प्रष्ट पानुय भएको धथयो । पष्ट्रहचानसष्ट्रहतको सं घीयताको आन्दोलनलाई सम्प्रदाष्ट्रयक र
ष्ट्रवखण्डनकारी एवम् आयाधतत भन्दै आन्दोलनकारीलाई जाधतवादीको आरोप लगाएर
प्रिानमन्त्रीज्यू आफू एकात्कमक केन्रकृत नश्लवादीहरूकी ष्ट्रकत्तमा उधभनु भएको छ ।
मिेश

जनष्ट्रवरोह,

जनआन्दोलन,

जनयुद्ध,

आददवासी

जनजाधत

आन्दोलन,

थारू

ष्ट्रवरोहलगायत सबै अग्रगामी पररवतयनकारी राष्ट्रिय आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलल्ब्िहरूको
ष्ट्रवरुद्ध पश्चगामी राजावादीहरू यथाल्स्थतवादीहरू लागेकै बेला आज प्रिानमन्त्री ओलीज्यूले
पधन धतनै प्रधतगमनकारीहरूको नेतत्ृ व गदै प्रधतधनधि सभा ष्ट्रवघटन गराउनु भएको हो ।
त्यसै ले

जनता

समाजवादी

पाटी,

नेपालले

प्रिानमन्त्रीज्यूको

यस

असं वैिाधनक,

अलोकताल्न्त्रक र प्रधतगमनकारी कदमष्ट्रवरूद्ध चरर्वद्ध आन्दोलनको तथा ष्ट्रवरोि प्रदशयन
गरररहेको अवस्था छ

।

रािपधत

सं ष्ट्रविानको सं रक्षक

हुन्छ भक्षक होइन

तर

रािपधतजस्तो गररमामय पदमा बस्ने मष्ट्रहलाले पधन आफ्नो सुझबुझका साथ सं ष्ट्रविान
सङ्गत धनर्यय गनय नसकेकै कारर् आज समाजमा मष्ट्रहला अपहे धलत भएका छन् ।
समाजमा मष्ट्रहलाप्रधतको ष्ट्रवश्वास घट्दै गइरहे को अवस्था छ । त्यसै ले प्रिानमन्त्रीज्यू र
रािपधतज्यूको सं ष्ट्रविान ष्ट्रवपरीत कदमष्ट्रवरूद्ध सम्माधनत सवोच्च अदालतमा मुद्दाहरू दताय
भई सं वैिाधनक इजलासमा छलफलको क्रममा छ र म पूर्य ष्ट्रवश्वस्त छु । सं वैंिाधनक
इजलासले धनकट भष्ट्रवष्यमा नै प्रधतधनधि सभा पुनस्थायपना गनय आदे श जारी गनेछ
सलायहीको ऊखु ष्ट्रकसान स्वगीय नरारर् राय यादवप्रधत हाददयक श्रद्धाञ्जली प्रकट गदयछु ।
जुन दे शमा िती पुत्र ष्ट्रकसान आफ्नो खुन पधसनाको कमाइ धलन आन्दोलन गदायगदै
शाहदत प्राप्त गदयछ यो दे श कसरी समृद्ध हुन सक्छ त ? कधतपय दे शहरूमा रतु गधतले
भाइरस सने नयाँ कोरोना महामारीको पत्ता लागेको छ । पीसीआर टे ष्ट न्यून मात्रामा
भइरहेको छ र मृत्युदर ददनानुददन बढ्दै गइरहे को अवस्था छ । यस्तो महामारीलाई
धनयन्त्रर् गने मूल दाष्ट्रयत्व सरकारको हो तर प्रिानमन्त्रीज्यूको ध्यान आफ्नो कुसी
बचाउनेधतर मात्रै दे ल्खन्छ । दे शमा बलात्कार, हत्या ष्ट्रहंसा र रष्टाचार ददनानुददन बढ्दै
गइरहे को अवस्था छ । वाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, जग्गा अधतक्रमर् काण्ड, स्वास््य
सामाग्री खररद आददमा भएका रष्टाचार धनवारर्धतर ध्यान ददनुपने ठाउँमा प्रधतपक्षलाई
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कमजोर बनाउन र आफ्नो मान्छे लाई सं वैिाधनक धनकायहरूमा धनयुल्ि गनय सं वैिाधनक
पररषद् सं शोिन अध्यादे श सरकारले सयाएको छ । त्यसै ले यो अध्यादे श ष्ट्रफताय
हुनैपछय । नेपाली जनता कम्युधनष्ट सरकारबाट ठु लो अपेक्षा गरे का धथए तर पाटीधभत्रको
ु अन्योल अवस्थामा छ । बधलयो सरकार भएपधछ रतु
अन्तरद्वन्द्वले गदाय आज मुलक
गधतले ष्ट्रवकास हुने ठाँउमा ष्ट्रवचौधलयाहरू मात्र बधलया भएका छन्, लोकतन्त्र मजबुत हुने
ठाँउमा गुटतन्त्र मजबुत भएको छ । त्यसै ले ष्ट्रवचौधलया दलाल रष्टाचारीलाई पक्षपोषर्
ददने सं रचना भत्काउन र प्रधतधनधि सभा पुनस्थायपना जोडदार माग गदै नेपाल सरकारको
ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रिानमन्त्री केपी
शमाय ओलीको तफयबाट माननीय कानून, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्री श्री धललानाथ
श्रे ष्ठलाई ×सं वैिाधनक पररषद् (काम, कतयव्य अधिकार र काययष्ट्रवधि) सम्बन्िी (पष्ट्रहलो
सं शोिन) अध्यादे श २०७७" पेश गनय अनुमधत ददन्छु ।

माननीय कानून, न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्री श्री धललानाथ श्रे ष्ठ:सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सं वैिाधनक पररषद् (काम, कतयव्य

अधिकार र काययष्ट्रवधि)

सम्बन्िी ऐन, २०६६ मा पररषद्को अध्यक्ष कम्तीमा ४ जना सदस्य र उपल्स्थत
पररषद्को बैठकमा गर्पूरक सङ्ख्या पुग्ने तथा बैठकमा पेश भएका प्रत्येक ष्ट्रवषयको
धनर्यय सवयसम्मधतको आिारमा हुने व्यवस्था रहे को बैठक बस्न र धनर्यय हुन नसकेको
हुदाँ सं वैिाधनक पररषद्को बैठक बस्न धनर्यय हुन सक्ने गरी तत्सम्बन्िी व्यवस्थालाई
तत्काल सं शोिन गनुप
य ने भएको हो । अत: उि कानूनी व्यवस्था तत्कालै गनुप
य ने
पररल्स्थधत उत्पन्न भएको र सं घीय सं सदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको सं ष्ट्रविानको
िारा ११४ उपिारा (१) बमोल्जम "सं वैिाधनक पररषद्को (काम, कतयव्य, अधिकार र
काययष्ट्रवधि) सम्वन्िी अध्यादे श २०७७" सभासमक्ष पेश गदयछु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर
थापालाई "तेजाव तथा अन्य घातक रासायधनक पदाथय (धनयमन) अध्यादे श, २०७७",
×नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी (काययसञ्चालन सुपररवेक्षर् सं शोिन) अध्यादे श २०७७" र
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×सामाल्जक सुरक्षा (पष्ट्रहलो सं शोिन) अध्यादे श २०७७" क्रमश: पेश गनय अनुमधत
ददन्छु ।

माननीय

गृहमन्त्री

श्री

रामबहादुर

थापा:-

सम्माननीय

अध्यक्ष

महोदय,

तेजावलगायत अन्य घातक पदाथय रासायधनक पदाथय प्रयोग गरी आपराधिक ष्ट्रक्रयाकलाप
ु ी अपराि सं ष्ट्रहता, २०७४
गनेको सङ्ख्या ददनानुददन बढ्दो क्रममा रहे को छ । मुलक
को दफा १९३ ले तेजाव वा अन्य रासायधनक जैष्ट्रवक वा ष्ट्रवषालु पदाथय प्रयोग गरी
कुरूप पानय नहुने व्यवस्था गरे को भए तापधन उि व्यवस्थाले तेजावलगायत अन्य घातक
रासायधनक पदाथयको अन्य उत्पादन, धबक्रीष्ट्रवतरर्, ओसारपोसार र प्रयोग सम्बन्िमा प्रष्ट
व्यवस्था नगरे को हुँदा सोसम्बन्िी नयाँ कानून बनाई तेजावलगायत अन्य घातक
रासायधनक पदाथयको प्रयोग गरी हुने ष्ट्रक्रयाकलापलाई न्यूनीकरर् गनय धनयामक कानून
आवश्यक भएको साथै तेजाव तथा अन्य घातक रासायधनक पदाथयको उत्पादन, धनकासी,
पैठारी, भण्डारर्, ओसारपोसार, प्रयोग, ष्ट्रवक्रीष्ट्रवतरर् तथा त्यस्तो पदाथयको ष्ट्रवसजयन गने
काययलाई धनयमन गरी रोक लगाउनको लाधग तत्काल कानूनी व्यवस्था गनय आवश्यक
भएको हो । अत: तेजाव प्रयोग गरी हुने आपराधिक ष्ट्रक्रयाकलापहरू ददनानुददन
घष्ट्रटरहेकोले उि कानूनी व्यवस्था तत्कालै गनुप
य ने ल्स्थधत उत्पन्न भएको र सं घीय
सं सदको अधिवेशन चधलरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११४ को
उपिारा (१) बमोल्जम "तेजाव तथा घातक रासायधनक पदाथय (धनयमन) अध्यादे श,
२०७७" सभा समक्ष पेश गदयछु । िन्यावाद ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी काययसञ्चालन, सुपररवेक्षर्
र समन्वय ऐन, २०७६ सं वत् २०७६ साल माघ २८ गते प्रमार्ीकरर् भएको आठौं
ददनबाट प्रारम्भ भएको छ । उि ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादन गने
काययको सञ्चालन, सुपररवेक्षर् र समन्वय सम्बन्िमा व्यवस्था गरे को दे ल्खन्छ । नेपालको
सं ष्ट्रविानको िारा २८८ को उपिारा (१) मा नेपालको राजिानी काठमाडौंमा रहने
व्यवस्था गरे बमोल्जम सं घीय लोकताल्न्त्रक गर्तन्त्र नेपालको राजिानी काठमाडौंको
ष्ट्रवशेष सुरक्षा प्रबन्ि तथा अपराि अनुसन्िान तथा धनयन्त्रर्का लाधग सं घीय राजिानी
प्रहरी गठन तथा सं रचना व्यवस्था र त्यसको काम कतयव्य, अधिकार, अनुसन्िान तथा
धनयन्त्रर् गनय र अन्य केही व्यवस्था सं शोिन गनय आवश्यक भएको । अत: उि
कानूनी व्यवस्था तत्कालै गनुप
य ने पररल्स्थधत उत्पन्न भएको र सं घीय सं सदको अधिवेशन
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चधलरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११४ को उपिारा (१)
बमोल्जम नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरी कायय सञ्चालन सुपररवेक्षर् र समन्वय (पष्ट्रहलो
सं शोिन) अध्यादे श, २०७७ सभासमक्ष पेश गदयछु । िन्यवाद ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ४३ बमोल्जम सामाल्जक
सुरक्षाको अधिकार सुधनल्श्चत गनय सं घीय सं सदले जारी गरे को सामाल्जक सुरक्षा ऐन,
२०७५, प्रमार्ीकरर्

२०७५/०६/०२ कायायन्वयनमा रहेको छ । उि ऐनमा भएका

केही प्राविानहरूमा समयसापेक्ष सं शोिन गरी सामाल्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने वगय वा
समुदाय थप गनय आवश्यक महशुस भएको । अत: उि कानूनी व्यवस्था तत्कालै
गनुप
य ने पररल्स्थधत उत्पन्न भएको र सं घीय सं सदको अधिवेशन चधलरहे को अवस्था
नभएकोले नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११४ को उपिारा (१) बमोल्जम "सामाल्जक
सुरक्षा (पष्ट्रहलो सं शोिन) अध्यादे श, २०७७" सभासमक्ष पेश गदयछु । िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय स्वास््य तथा
जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश धत्रपाठीलाई औषिी त्यसको सं शोिन अध्यादे श, २०७७ पेश
गनय अनुमधत ददन्छु ।

माननीय स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री हृदयेश धत्रपाठी:- सम्माननीय
अध्यक्ष महोदय, ष्ट्रवश्वव्यापी रूपमा फैधलएको कोरोना भाइरस कोधभड-१९ सङ्खक्रमर्बाट
नेपाल पधन आक्रन्त बन्यो । एक व्यल्िबाट अको व्यल्िमा सने सङ्खक्रामक रोग
भएकोले यसको रोकथाम धनयन्त्रर् र उपचारमा औषिी वा खोपको महत्वपूर्य भूधमका
रहने
गदयछ । कोधभड-१९ र यस्तै प्रकारको महामारीको रूपमा फैधलने र मानष्ट्रवय क्षधत गने
सङक्रामक रोगको रोकथाम, धनयन्त्रर् वा धनमूल
य
गनय औषिी वा खोपको नेपालमा
आपतकालीन प्रयोगको अनुमधतको लाधग कानूनी व्यवस्था गनय आवश्यक रहे कोले । खोप
ऐन, २०७२ दफा १३ को उपदफा (१) मा खोप आपूधतय गने सं स्थाले औषिी व्यवस्था
ष्ट्रवभागमा

दताय

भएको

मात्र आपूधतय गनुय पनेछ

भन्ने

व्यवस्था भएको

तर हाल

कायायन्वयनमा रहेको औषिी ऐन, २०३५ मा यससम्बन्िी व्यवस्था नरहे कोले ष्ट्रवधभन्न
ु मा खोपको सफल परीक्षर् भइरहे को सन्दभयमा ष्ट्रवश्व स्वास््य सं गठनमा सूचीकृत
मुलक
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ु को औषिी धनयामक धनकायले दताय गरे का वा त्यस्ता
भएका वा सम्बल्न्ित मुलक
धनयामक धनकायले आपतकालीन प्रयोगको अनुमधत प्रदान गरे का औषिी वा खोपलाई
नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लाधग अनुमधत ददने प्रयोजनका लाधग तत्कालै औषिी वा
खोप दताय गनय ऐनमा सं शोिन आवश्यक भएको हो । साथै महामारी धनयन्त्रर्का लाधग
कसैले कुनै नयाँ औषिी वा खोपको ल्क्लधनकल ट्रायल गनय चाहे मा हाल भएको व्यवस्था
पयायप्त नभएको र थप स्पष्ट बनाई महामारीको अवस्थासमेतलाई सम्बोिन गनुप
य ने
दे ल्खएकोले औषिी ऐन, २०३५ मा तत्काल सं शोिन गनुप
य ने दे ल्खएको हो ।अत: उि
कानूनी व्यवस्था तत्कालै गनुप
य ने पररल्स्थधत उत्पन्न भएको हो र तत्काल सं घीय सं सद
अधिवेशन नभएकोले नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११४ उपिारा (१) बमोल्जम "औषिी
ऐन, २०३५ लाई सं शोिन गनय बनेको अध्यादे श, २०७७" सभासमक्ष पेश गदयछु ।
िन्यवाद ।

सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय कानून, न्याय तथा
सं सदीय माधमला मन्त्री श्री धललानाथ श्रे ष्ठलाई "यौन ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरूद्धका केही ऐनलाई
सं शोिन गने अध्यादे श, २०७७" र "फौजदारी कसुर तथा फौजदारी काययष्ट्रवधि सम्बन्िी
केही ऐन सम्बन्िी सं शोिन गने अध्यादे श, २०७७" क्रमश: पेश गनय अनुमधत ददन्छु ।

माननीय कानून न्याय तथा सं सदीय माधमला मन्त्री श्री धललानाथ श्रे ष्ठ:सम्माननीय

अध्यक्ष

महोदय,

जबरजस्ती

गनेजस्ता

यौनजन्य

कसुरबाट

मष्ट्रहला,

बालबाधलका पीधडत हुने कायय बढे को तथा त्यस्तो कसुरलाई लुकाउने वा कानूनी
कारबाहीको दायरामा सयाउन रोक्नेसमेतको लाधग मेलधमलाप गराउने गरे को ष्ट्रवषय
ष्ट्रवधभन्न माध्यमहरूबाट सावयजधनक रूपमा जानकारीमा आउने गरे को सन्दभयमा जबरजस्ती
करर्ी कसुरमा मेलधमलाप गराउने काययलाई तत्काल कसुरको रूपमा व्यवस्था गनय
जबरजस्ती करर्ीको कसुरलाई कैदको अधतररि जररबानाको सजाय हुने व्यवस्था गनय
ु ी अपराि सं ष्ट्रहता
यस्तो जररबानाको रकमसमेत पीधडतले पाउने व्यवस्था गरी मुलक
२०७४, जबरजस्ती करर्ी सम्बन्िी कसुरमा पीधडतलाई सजाय ददलउने सम्बन्िमा
तत्सम्बन्िी प्रमार् सङ्कलन सन्दभयमा अधभयोग पत्र पेश गदायकै अवस्थामा पीधडतको
अदालतमा वकपत्र गराउने व्यवस्था गनय र ररसीवी तथा अन्य कारर्ले झुट्टा उजुरी ददने
। त्यसका लाधग झुट्टा प्रमार् बनाउने, बनावटी उजुर ददने काययलाई धनरुत्साष्ट्रहत गने
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ु ी फौजदारी काययष्ट्रवधि सं ष्ट्रहता, २०७४ यस्तो कसुरमा सजाय पाएको
सम्बन्िमा मुलक
अवस्थामा जेष्ठ नागररकलाई कैद सजाय छु ट ददन नसक्ने व्यवस्था गने गरी जेष्ठ
नागररक सम्बन्िी ऐन, २०६३ तत्काल सं शोिन गनुप
य ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
अत: उि कानूनी व्यवस्था तत्कालै गनुप
य ने पररल्स्थधत उत्पन्न भएको र सं घीय सं सदको
अधिवेशन नभएकोले नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११४ उपिारा (१) बमोल्जम यौन
ष्ट्रहंसाष्ट्रवरुद्धको केही ऐनलाई सं शोिन गनय बनेको अध्यादे श, २०७७ सभा समक्ष पेश
गदयछु । िन्यावाद ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तेजाव आक्रमर्बाट पीधडतलाई हुने शारीररक पीडा
तथा जलन यसबाट पीधडतलाई आधथयक तथा सामाल्जक रूपले हुने पीडा, तेजावको
कारर्बाट शरीरमा भएको घाउको जष्ट्रटल र लामो समयावधिसम्म उपचार गरररहनुपने
जस्ता गम्भीर प्रभावको तुलनामा सजायको व्यवस्था पयायप्त र प्रभावकारी नभएको भधन
समाजमा ष्ट्रवधभन्न क्षेत्रबाट हुने गरे को गुनासो तथा सुझावलाई तत्काल सम्बोिन गरी
कसुरलाई हतोत्साष्ट्रहत गने गरी कानून व्यवस्था गनय जरुरी धथयो । यस सम्वन्िमा
ु ी अपराि सं ष्ट्रहता, २०१४ को दफा १९३ भएको सजाय पयायप्त नभएकोले तेजाव
मुलक
आक्रमर्सम्बन्िी प्रष्ट कानून व्यवस्था गनय तथा पीधडतलाई आन्तररक क्षधतपूधतय तथा
पुनस्थायपनाको प्रवन्ि गने व्यवस्था सं घीय सं सदको सधमधतबाट पेश गने धनदे शन प्राप्त
भएको धथयो । सवोच्च अदालतबाट समेत ष्ट्रवधभन्न मुद्दामा तेजाव आक्रमर्सम्बन्िी कानून
पररमाजयन गनय नेपाल सरकारको नाममा आदे श जारी भएको धथयो । यसरी सं सदको
सधमधतबाट अदालत तथा नागररक समाजको धनदे शन आदे श तथा तेजाव आक्रमर्का
पीधडतलाई हुने पीडा र प्रभावलाई समेत ष्ट्रवचार गरी तेजाव आक्रमर्को कसुर गनेलाई
कसुरको गम्भीरताको आिारमा हदै सम्मको सजाय व्यवस्था र पीधडतलाई उपचार तथा
क्षधतपूधतयसमेतको व्यवस्था तत्काल गनुप
य ने भएको धथयो । प्रस्तुत पररल्स्थधतसम्बन्िी
ु ी अपराि सं ष्ट्रहता, २०७४ मुलक
ु ी फौजदारी काययष्ट्रवधि, २०७४, लगायतका
मुलक
फौजदारी कसुर तथा फौजदारी काययष्ट्रवधिसँग सम्बल्न्ित केही ऐन तत्काल सं शोिन
गनुप
य ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । उि कानूनी व्यवस्था तत्कालै गनुप
य ने पररल्स्थधत
उत्पन्न भएको तत्काल सं घीय सं सदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा
११४ उपिारा (१) बमोल्जम फौजदारी कसुर तथा फौजदारी काययष्ट्रवधि सम्बन्िी ऐन,
२०७७ सभासमक्ष पेश गदयछु । िन्यवाद ।
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सम्माननीय अध्यक्ष:- माननीय सदस्यहरू, अब म २०७४ फागुन २१ गते गदठत
प्रधतधनधि सभा सदस्य द्वय सानु धसवा र सूयब
य हादुर के.सी. राष्ट्रिय सभाका पूवस
य दस्य त्रय
मेजर ददपकबहादुर गुरुङ, इन्र हाङ्ग धलम्बू, प्रध्यापक डा. राममान श्रे ष्ठ सं ष्ट्रविान सभाका
पूवस
य दस्य द्वय धभमप्रसाद गौतम र मानपुर चौिरी प्रधतधनधि सभाका सदस्य ओमकार
प्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामा एवम् २०६३/०६४ को अन्तररम व्यवस्थाष्ट्रपका
सं सदका पूवस
य दस्य कमानधसं ह लामाको धनिन भएकोमा धनम्नधलल्खत शोक प्रस्तावहरू
प्रस्तुत गदयछु ।
शोक प्रस्ताव:1.

२०७४ फागुन २१ गते गदठत सं घीय सं सद प्रधतधनधि सभा सदस्य सानु ल्शवाको
५८ वषयको उमेरमा धमधत २०७७ साल असोज २८ गते बुिवारका ददन धनिन
भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । स्वगीय ल्शवा
नेपाल कम्युधनष्ट पाटी, नेकपाका समानुपाधतकतफयबाट प्रधतधनधि सभा सदस्य
ु न्ु ्यो । यो बैठक स्वगीय सानु ल्शवाप्रधत श्रद्धाञ्जली व्यि गदै शोक सन्तप्त
हुनह
पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट गदयछ ।

2.

२०७४ फागुन २१ गते गदठत सं घीय सं सद प्रधतधनधि सभा सदस्य सूयब
य हादुर
के.सी. को ६३ वषयको उमेरमा २०७७ साल काधतयक १७ गते सोमबारका ददन
धनिन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । स्वगीय
के.सी. नेपाली काँग्रस
े बाट प्रधतधनधि सभा समानुपाधतक सदस्य एवम् प्रधसद्ध
ु न्ु ्यो । यो बैठक स्वगीय सूयब
उिोगपधत हुनह
य हादुर के.सी. प्रधत श्रद्धाञ्जली व्यि
गदै शोक सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट गदयछ ।

3.

२०५८ सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य मेजर ददपकबहादुर गुरुङको ८४ वषयको
उमेरमा धमधत २०७७ साल साउन २ गते शुक्रबारका ददन धनिन भएकोमा राष्ट्रिय
सभाको यो बैठक गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । स्वगीय गुरुङ नेपाली काँग्रस
े का
ु न्ु ्यो । यो बैठक स्वगीय ददपकबहादुर गुरुङप्रधत
तफयबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनह
श्रद्धञ्जली व्यि गदै शोक सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट गदय छ ।

4.

२०४८ सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्र हाङ्ग धलम्वुको ८४ वषयको उमेरमा धमधत
२०७७ साल काधतयक २७ गते धबष्ट्रहबारका ददन धनिन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो
बैठक गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । स्वगीय धलम्बू नेपाली काँग्रस
े का तफयबाट राष्ट्रिय
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ु न्ु ्यो । यो बैठक स्वगीय इन्र हाङ्ग धलम्बूप्रधत श्रद्धाञ्जली व्यि
सभा सदस्य हुनह
गदै शोक सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट गदयछ ।
5.

२०५४

सालको

राष्ट्रिय

सभा

सदस्य

एवम्

२०६३/०६४

मा

अन्तररम

व्यवस्थाष्ट्रपका सं सद सदस्य राममान श्रे ष्ठको ८० वषयको उमेरमा धमधत २०७७
साल असोज ३० गते शुक्रबारका ददन धनिन भएकोमा राष्ट्रिय सभाले यो बैठकमा
गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । स्वगीय श्रे ष्ठ तत्कालीन नेकपा एमालेका तफयबाट
ु न्ु ्यो । यो बैठक स्वगीय राममान श्रे ष्ठप्रधत श्रद्धाञ्जली
राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनह
व्यि गदै शोक सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट गदयछ ।
6.

२०६४ सालको सं ष्ट्रविान सदस्य धभमप्रसाद गौतमको ७१ वषयको उमेरमा धमधत
२०७७ साल काधतयक २७ गते धबहीबारका ददन धनिन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो
बैठक

गष्ट्रहरो

शोक

प्रकट

गदयछ

।

स्वगीय

गौतम

तत्कालीन

नेकपाका

ु न्ु ्यो यो बैठक स्वगीय धभमप्रसाद
माओवादीको तफयबाट सं ष्ट्रविान सभा सदस्य हुनह
गौतमप्रधत श्रद्धाञ्जली व्यि गदै शोक सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट
गदयछ ।
7.

२०७० सालको सं ष्ट्रविान सभा सदस्य मानपुर चौिरीको ५९ वषयको उमेरमा धमधत
२०७७ साल काधतयक ११ गते मङ्गलबारका ददन धनिन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको
यो बैठक गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । स्वगीय चौिरी तत्कालीन नेकपा
ु न्ु ्यो । यो बैठक स्वगीय मानपुर
माओवादीको तफयबाट सं ष्ट्रविान सभा सदस्य हुनह
चौिरीप्रधत श्रद्धाञ्जली व्यि गदै शोक सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट
गदयछ ।

8.

२०४८ सालको प्रधतधनधि सभा सदस्य ओमकारप्रसाद गौचन ८५ वषयको उमेरमा
धमधत २०७७ साल काधतयक २६ गते आइतबारका ददन धनिन भएकोमा राष्ट्रिय
सभाको यो बैठक गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । स्वगीय गौचना नेपाली काँग्रस
े को
तफयबाट बागलुङ्ग ल्जसला क्षेत्र नं. ३ बाट प्रधतधनधि सभामा धनवायल्चत सदस्य
ु न्ु ्यो । यो बैठक स्वगीय ओमकारप्रसाद गौचनप्रधत श्रद्धाञ्जली
पूवरय ाज्यमन्त्री हुनह
व्यि गदै शोक सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट गदयछ ।

9.

२०५६

सालको

प्रधतधनधि

सभा

सदस्य

एवम् २०६३/०६४

मा

अन्तररम

व्यवस्थाष्ट्रपका सं सद सदस्य वीरबहादुर लामाको ७० वषयको उमेरमा धमधत २०७७
साल काधतयक २३ गते आइतबारका ददन धनिन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक
गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । स्वगीय लामा तत्कालीन नेकपा एमालेको तफयबाट
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मकवानपुर ल्जसला क्षेत्र नं. ३ बाट प्रधतधनधि सभा सदस्य धनवायल्चत सदस्य
ु न्ु ्यो । यो बैठक स्वगीय वीरबहादुर लामाप्रधत श्रद्धाञ्जली व्यि गदै शोक
हुनह
सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट गदय छ ।
10.

२०६३/०६४ को अन्तररम व्यवस्थाष्ट्रपका सं सद सदस्य कमानधसं ह लामाको ६९
वषयको उमेरमा धमधत २०७७ साल मं धसर २० गते शधनबारका ददन धनिन भएकोमा
राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गष्ट्रहरो शोक प्रकट गदयछ । यो बैठक स्वगीय कमानधसं ह
लामाप्रधत श्रद्धाञ्जली व्यि गदै शोक सन्तप्त पररवारजनप्रधत हाददयक समवेदना प्रकट
गदयछ ।
माननीय सदस्यहरू, उपरोि शोक प्रस्तावहरूलाई पाररत गररददनु हुन अनुरोि

गदयछु ।
माननीय सदस्यहरू, उपरोि शोक प्रस्तावहरू सवयसम्मधतले पाररत भएको घोषर्ा
गदयछु । माननीय सदस्यहरू अब स्वगीय सानु ल्शवा, स्वगीय सूयब
य हादुर के.सी., स्वगीय
ददपकबहादुर गुरुङ, स्वगीय इन्र हाङ्ग धलम्बू, स्वगीय राममान श्रे ष्ठ, स्वगीय धभमबहादुर
श्रे ष्ठ, स्वगीय मानपुर चौिरी, स्वगीय ओमकार प्रसाद गौचन, स्वगीय वीरबहादुर लामा र
स्वगीय कमानधसं ह लामाप्रधत हाददयक श्रदाञ्जली अपयर् गनयको लाधग उठे र एक धमनेट मौन
िारर् गदय छु । (धमनेट मौन िारर्) ।
िन्यवाद ।
माननीय सदस्यहरू, अब अको बैठक २०७७ साल पुस २३ गते धबहीबार
ददनको १:०० बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थधगत हुन्छ ।

(तदनन्तर अब अको बैठक २०७७ साल पुस २३ गते धबहीबार ददउँसो १:००
बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थधगत भयो ।)

अन्त्य:- ददउँसो ५:४० बजे ।
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