
 

इतिहासको पानीढलो क्षण  

सम्माननीय सभामखु महोदय….  

हहउँदका कठयाांग्रँदा छोटा हदनहरु सककएर विस्तारै न्यानो घाम लाग्ने लामा हदन 
आउँदैछन ्। छछटै िसन्त ऋत ुआउनेछ,  अछन तुसारोले रुखो बनाएका रुखबबरुिामा 
फेरर नयाँ पालिुा पलाउनेछन ्।  

राजनीछतमा पछन समयको चक्र फेररइरहन्छ । यो रोस्टमबाट यस गरीमामय 
सांसदलाई चारै छतर छनयाल्दा मलाई लाग्गरहेछ, नेपाली राजनीछतमा च ै िसन्त त 
छाइसकेछ ।  

नयाँ सपना ललएर, नयाँ आशा ललएर नयाँ माननीय साांसदहरु आउनभुएको छ । सांगै 
लामो राजनछैतक यात्रा गररसक्न ुभएका, विलभन्न घटना पररघटना भोग्दै, लसक्दै, 

अध्ययन गदै राजनीछतमा खाररएर आफैमा लसांगो सांस्था बन्न ुभएका अनभुिी 
साांसदहरु पछन आउनभुएको छ ! यस्तो लाग्दैछ,  

पररिततनशील समयको  काँचलुी फेदै गरेको नेपाली समाज र राजनीछतको प्रछतविम्ब 
यस सांसदमा आज देखखँदैछ ।  

सभामखु महोदय…. 

नेपाली नागररकको स्ितन्त्रता र सिोच्चताको परैिी गररन ेयस गरीमामाया सांसदमा 
आफ्नो पहहलो मन्तव्य राख्दै गदात  सितप्रथम त म नेपाली स्ितन्त्रता र 
स्िाग्िनताका लाग्ग सांघर्त गने सम्परू्त सहहद र योद्दाहरुप्रती सम्मान व्यक्त गनत 
चाहन्छु ! सामाजजक न्यायका लाग्ग देशभर उठेका आन्दोलनप्रछत मेरो उच्च 
सम्मान छ !  



यछतबेला म मेरा काठमाडौं के्षत्र नां २ का  मतादाताहरुलाई पछन सजम्िन चाहन्छु, 

नाग्लेभारे, पटाप, छापभांजयाांग, पालिुारी जस्ता गाँउ देखख  रातोपलु, कोटेश्िर, 

काडाघारीजस्ता सहरमा बस्न े मेरा मतादाताहरुको आशा र भरोशालाई हृदयमा साचरे 
आज म मेरा विचारहरु व्यक्त गरररहेको छु ।  

काठमान्डौं के्षत्र नां २ का जनताको प्रछतछनग्िको हैलसयतमा यहा ँबोल्दै गदात मलाई 
थाहा छ, यो क्षर्  म माग्थ भरोशा राख्न ेआम नेपालीको एउटा गितको क्षर् मात्र 
होइन, यो नेपाली राजनीछतक इछतहासकै एउटा पानीढलो क्षर् हो । नेता भनेको ठुलो 
कद भएको माछनस हुनपुछत भन्ने भास्य समाजबाट नहाराउदै एक २७ िर् ेयिुामाग्थ 
भरोशा गरेर मेरा मतदाताहरुले आफ्ना सपानाहरु समु्पेको क्षर् हो । यहद म गलत 
छैन भने, मेरो उपजस्थछत यो सदनको छनजम्त न ैएउटा ऐछतहालसक क्षर् हुन सक्छ 
ककनकक सम्भितः यो भन्दा अगाडी म भन्दा कान्छो व्यजक्तले लाग्ग यो रोस्टममा 
आएर बोल्न ेमौका सायदै पाएको होला ।  

यो इछतहासको पानीढलो क्षर् यसकारर् पछन हो, कक सांघीय गर्तान्तकृ 
लोकतान्तकृ नेपालको दोश्रो सांसदमा उपसभामखु पदका लाग्ग सीमान्तमा रहेका दईु 
समदुायका महहलाहरु लोकतान्तकृ पद्िछतमाफत त प्रछतस्पिात गदै हुनहुुन्छ ।   

लोकतन्त्र भनकेो फगत शासन पद्िछत मात्र होइन, यो त जीिनशलैी हो । त्यसलेै 
लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबभैन्दा वपछडडएको माछनसको जीिनमा 
आएको सकारात्मक पररिततनको आिारमा मात्र ललन सककन्छ । आज दईु जना 
सीमान्तकृत समदुायका महहला लोकताजन्त्रक पद्िछतअनसुार उपसभामखु पदका 
लाग्ग प्रछतस्पिात गदै हुनहुुन्छ  ।   यो आफैं मा हाम्रो लोकतन्त्र सदुृढ हँुदै गएको सांकेत 
हो । 



िहाँहरुको प्रछतस्पिात फगत एक सखुद सांयोगमात्र नबनोस ्। बरु यस्तो प्रछतस्पिात 
हाम्रो लोकताजन्त्रक अभ्यासको सामान्य प्रकक्रया बन्दै जाओस,् जहाँ सीमान्तमा रहेका 
माछनस मलूिारको प्रछतस्पिातमा आउन सकुन ्। अछन मात्र हामीले हाम्रो लोकतन्त्र 
उन्नत भएको महससु गनत सक्छौं । 

संविधानिाद र सांसदको भमूिका  

सभामखु महोदय … 

लोकतन्त्र सांस्थाहरुको पछन सांस्था हो ! सांसद जनताहरुको भािनाको प्रछतछनग्ित्ि 
हुने सािा थलो हो । २७५ जना सदस्य रहने यो सांसदमा यछतबलेा िास्तिमा हामी 
तीन करोड नेपाली उपजस्थत छौं । यो प्रछतछनग्ित्िको पछाडी जनताको आशा 
भरोशा छ । त्यो आशालाई िास्तविकतामा बदल्न, विकलसत र गछतशील समाजलाई 
मध्यनजर गदै हामीले समय सापेक्ष ऐन, काननुहरु बनाउन ुछ ।  

आम नेपालीको त्याग र बललदानबाट हामीले सबभैन्दा उच्चतम राजनछैतक व्यिस्था 
को रुपमा लोकतान्तकृ व्यिस्था हामीले हालसल गररसकेका छौँ ! तर यो बाम ेसदै 
गरेको लोकतन्त्रलाइ स्थावपत गने काम गनुत छ ।  

हालम सबलैाई थाहा छ देश अहहले गम्भीर आग्थतक सांकटमा छ, लगभग ४२ % 
हहस्सा ओगट्ने यिुा पसु्ताबाट ललन सककने यथेष्ट जानासाांखखक लाभको िािजुद 
पछन हाम्रो देश अहहले आग्थतक सांकटमा परेकोछ ! जता हेयो आग्थतक  भ्रस्टाचारको 
कुरा मात्र सछुनरहेका हुन्छौ । मेरो विचारमा भ्रस्टाचार पसैा र पदमा मात्र हुदैन, 

सम्भािनाहरुको खोजज नगनुत अको ठुलो भ्रस्टाचार हो । त्यहह सम्भािनाको यथेस्ट 
खोजज नभएका कारर्  मालसक २० हजार रुपयैा कामाउन आज यिुाहरु विदेश 
पलायन भएका छन,् सग्लो शरीर ललएर गएका साइललका रामहरु बाकसमा फककत एका 



छन ्। कछत बन्िक बनेका छन,् कछत लहुटएका छन,् कछत वपहटएका छन ्, यो समर 
देश प्रछतको अन्याय हो ।                                                   

िावर्तक करीब ५ खबत रेलमट्यान्स लभत्र्याउँदा समेत आम नेपालीको जीिनमा केही 
मात्रामा भौछतक सखुसयल बाहेक ताजत्िक पररिततन ल्याउन सककएको छैन । 
राजनीछतक हहसाबले लोकतन्त्र हालसल गरेपनी हामीले नेपाली समाजमा न्याय, 

स्ितन्त्रता र समानाता स्थापना गनत सककरहेका छैनौं । यछत भछनरहदा पछन यो 
देशमा केही हुन सक्दैन भनेर विदेश भाजस्सएको यिुा जमात आज यहाँको 
पररिततनको सम्भाव्यता देखेर खुसी छ, र कुन ैहदन स्थायी रुपमा देश फकत ने 
योजना बनाइरहेको छ ।  छत तमाम विदेलशन बाध्य भएका नेपालीका सपना अटाउन 
सक्ने नेपाल बनाउन ुछ !                                     

अब सम्भािनाहरुको अबबलम्ब खोजज गररनपुछत तर फुटेर हैन, एक आपसमा आरोप 
प्रत्यारोप गरेर हैन, विकासका मदु्दामा एक जुट भएर अगाडी बढ्न ुपछत ।  

विकासका कामहरु कसरर छछटो सम्पन्न गने अब बहस हुनपुछत , प्रशासन कसरर 
चसु्त दरुुस्त र प्रभािकारी बनाउने बहस गनुतपछत । यो बदललदो समयमा बदललदो 
शलैी अपनाउन सकेनौ भने नया विकास गने सक्दैनौ, परुान ैग्चन्तन बाट नया 
विकास कसरर गने?  

लोकतन्त्रको प्रिितन गदै सांसदीय परम्पराको  मयातदालभत्र रहेर हामीले लमलेर काम 
गनुत छ । प्रविग्ि मात्र हैन प्रिवृि पछन बदल्नपुछत । सि ैइछतहासमा मात्र गित गयौं  
। तर इछतहास भनेको पढ्ने र गित गने ग्चज मात्र हैन इछतहास लेख्न ेपछन कुरा हो 
.. िेरै पढ्यौ अब लेख्नु पछत . इछतहास लेख्न ेअिसर सबलैाई प्राप्त हुदैन , इछतहास 
लेख्न ेजनताका आशा र भरोर्ाका प्रछतछनग्ि हालम माग्थ यो अिसर प्राप्त भएको छ, 

अब नया ँइछतहास लेख्नै पछत । 



विकासका कामहरु कसरर छछटो सम्पन्न गने अब बहस हुनपुछत , प्रशासन कसरर 
चसु्त दरुुस्त र प्रभािकारी बनाउने बहस गनुतपछत । यो बदललदो समयमा बदललदो 
शलैी अपनाउन सकेनौ भने नया विकास गने सक्दैनौ, परुान ैग्चन्तन बाट नया 
विकास कसरर गने?  

लोकतन्त्रको प्रिितन गदै सांसदीय परम्पराको  मयातदालभत्र रहेर हामीले लमलेर काम 
गनुत छ । प्रविग्ि मात्र हैन प्रिवृि पछन बदल्नपुछत । सि ैइछतहासमा मात्र गित गयौं  
। तर इछतहास भनेको पढ्ने र गित गने ग्चज मात्र हैन इछतहास लेख्न ेपछन कुरा हो 
.. िेरै पढ्यौ अब लेख्नु पछत . इछतहास लेख्न ेअिसर सबलैाई प्राप्त हुदैन , इछतहास 
लेख्न ेजनताका आशा र भरोर्ाका प्रछतछनग्ि हालम माग्थ यो अिसर प्राप्त भएको छ, 

अब नया ँइछतहास लेख्नै पछत । 

सभामखु महोदय .. .. 

सांघीय लोकताजन्त्रक गर्तन्त्र नेपालको अथत–राजनीछतक विकास, सामाजजक–

साांस्कृछतक रुपान्तरर् र विश्ि सम्बन्िको नयाँ आिारलशला खडा गनत निीन 
विचार, पररष्कृत विश्िदृजष्ट र उच्च नछैतक बलसहहतको नया ँनेततृ्ि ललएर राजष्िय 
स्ितन्त्र पाटी अगाडी बढेको छ ! 

यो सदनलाई पक्ष र प्रछतपक्षको ग्चन्तनमखुी थलो बनाउनपुने जजम्मेिारी हालम सब ै
माग्थ छ !  

भखतरै बामे सरेको लोकतन्त्र लाई बललयो बनाउनका लाग्ग पक्ष, प्रछतपक्षमा छलफल 
गने पने हुन्छ । त्यो हामी कसलैाई नहोच्याइकन, कसलैाई नररियाईकन गनुत 
आिश्यक छ । शजक्त सांघर्तको भलुभलुयैामा र लोकररझ्याईंमा अजल्िने हो कक 
सांवििानिादको भािनालाई आत्मसाथ गदै साँचो अथतमा सामाजजक न्यायका लाग्ग 
आिाज उठाउन ेहो, त्यो हाम्रो हातमा छ । 



यो गररमामय सदन न्याय, समानता र स्ितन्त्रताको पक्षमा िकालत गने थलो हो । 
हाम्रो सभ्य र समनु्नत छलफलले लोकतन्त्र बललयो हुन्छ, नागररक बललयो हुन्छ । 
यहाँको छलफलले हामीमाग्थ विश्िास गने जनताहरुलाई विश्िास हदलाउन ुछ, कक 
जनताहरु फगत मतदाता मात्र होइन, नागररक हो । िहाँहरुको नागररक हुनकुो  
पररचय हामी तब मात्र हदन सक्छौं, जब हामी िहाँहरुले आफ्नो अमलू्य मतमाफत त 
छनिातग्चत गरी पठाउन ुभएका हामी िहाँहरुका समस्या र सपनाबारे यहा ँघनीभतु 
छलफल गछौं र सकारात्मक पररिततनका लाग्ग कदम चाल्छौं ।  

हामीले शासकीय स्िरुपमा लोकतन्त्र त स्थापना गयौं, तर लोकताजन्त्रक 
सांस्थाहरुलाई सिुार गनत सकेनौं । राजयका हरेक महत्िपरू्त लोकताजन्त्रक सांस्था 
अहहले िरासयी अिस्थामा छन ्। सांवििानमा लेखखँदैमा न्याय, समानता, 
आत्मसम्मान र स्ितन्त्रताका कुरा आफैं  परुा हँुदैनन ्। छतनको त छनरन्तर परैिी 
गनुत पछत । पक्कै पछन हाम्रो दाछयत्ि लोकतन्त्रको परैिी गने र बडो मसु्कीलले 
बनाइएको सांवििानको रक्षा गने हो । सांवििानको भािनालाई आत्मसाथ गनत 
सककयो भने मात्र सही अथतमा हामी हाम्रो लशस ुलोकतन्त्रलाई समनु्नत बनाउन 
सक्छौं ।   

सांवििानप्रछत कछतपय समहूका विमछत पछत छन,् जसलाई यही सदनमा व्यापक 
छलफलमाफत त टुांग्याउन ुपने छ । ककनकक राजनीछत र लोकतन्त्र भनेको सहमछत 
मात्र होइन, विमछत पछन हो । 

एकाांकी विचारमात्र हािी हुन,ु प्रछतपक्षी विचार सनू्य हुन ुिा त्यसलाई नजर अन्दाज 
गररनलेु लोकतन्त्रको क्षयीकरर् हुन्छ । त्यसलेै माननीय सदस्यहरु समक्ष मेरो 
आरह छ, लोकतन्त्रको सदुृढीकरर् र सांवििानको रक्षाका लाग्ग तपाईंहरुका प्रछतपक्षी 
आिाज यस सदनमा बलुन्द भइरहुन ्।  



विचारको विवििता र प्रछतपक्षी विचारको सहनशीलता परस्पर प्रछतस्पिातत्मक 
विचारको मन्थनले न ैलोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सक्छ । त्यसलेै िादवििाद यस 
सांसदको आिारभतु लक्षर् हुनपुछत ।  

हामीले आफ्नो सांसदीय शजक्तलाई फगत अांकगर्ीतको खेलमात्र मान्यौं भन ेहामीले 
पाएको अमलू्य मतको अपमान त हुन्छ न,ै नागररक माग्थ अन्याय पछन हुन्छ । 
यहाँ हामीले के छलफल गछौं, कस्ता विर्यमा िादवििाद गछौं, यहाँ हाम्रो हाउभाउ 
कस्तो हुन्छ, त्यो सब ैयो देशका आम जनताले बाहहर बसेर हेरररहन ुभएको छ ।  

त्यसलेै, 

लोकतन्त्र र सांवििानलाई सदुृढ गने यी याित कुराहरुको सन्दभतमा यस सदन को 
काम कततव्यलाई कुसलतापिूतक छनिातह गनत सक्छु भन्ने अठोटका साथ प्रछतस्पिातमा 
आउनभुएकी राजष्टय स्ितन्त्र पाटीकी माननीय साांसद इजन्दरा रानाको पक्षमा 
मतदान गनत म सब ैमाननीय सदस्यहरुसमक्ष  प्रस्ताि ललएर आएको छु । 

 

इन्ददरा रानािगरको उम्िेदिारीको अर्थ र आिस्यक्िा 

आज हुन गइरहेको सांघीय सांसदको उपसभामखु पदको छनिातचन खास महत्िपरू्त छ 
। सांवििानको रक्षा, लोकतन्त्रको परैिी र सकारात्मक सांसदीय अभ्यासका लाग्ग 
सभासदको महत्िपरू्त भलूमका हुन्छ । र यस महत्िपरू्त पदमा छनिातचनका लाग्ग म 
माननीय इजन्दरा रानामगरका पक्षमा मतदान गरौं भन्ने प्रस्ताि ललएर आएकी छु 
।  

माननीय इजन्दरा रानामगरको अनहुार यहाँहरुमध्ये कछतलाई नया ँलाग्न सक्छ । 
एक नया ँपाटीको सदस्यका रुपमा सांसदमा प्रछतछनग्ित्ि गदैं गदात पक्कै पछन िहाँ 



नया अनहुार न ैहो जस्तो लाग्न सक्छ । माननीय इजन्दरा रानामगर समाज 
रुपान्तरर्को अथक प्रयासपछछ छनखाररएर आउनभुएको छ ।  

िहाँ लामो समयदेखख कारागारमा हुने बाबआुमाका बालबच्चाको पालन पोर्र् र 
लशक्षा हदक्षामा आफ्नो जीिन समपतर् गनुतभएको छ । जुन बच्चा आफ्ना 
बाबआुमाको कसरुको भागीदार हुन पगेुका ग्थए, जसको भविष्य अन्िकार ग्थयो, 
जसले जेलका लभिाबाहहरको सांसार देख्न सकेका ग्थएनन,् छतनलाई सांसार 
देखाउनभुएको छ ।   

तपाईं हामीमध्ये िेरैजना समस्या औांल्याएर मात्र बस्छौं, गुनासो मात्र गछौं । तर 
माननीय इजन्दरा रानामगर ती समस्याको समािान खोजने ककलसमको व्यजक्त 
हुनहुुन्छ ।  

अन्िकारमा जीिन विताइरहेका कैयौं नेपाली बालबच्चालाई नयाँ जीिन र नया ँ
भविष्य हदएर नेपालको भविष्य न ैउजजिल बनाउनहुुने माननीय इजन्दरा रानामगर 
यस गरीमामय सदनको उपसभामखुको कुसीमा बस्न ुभनेको, िहाँको योग्यताको 
कदर मात्र होइन । बरु उपसभामखुको कुसी न ैसम्मनानीत हुन ुहो । लोकतन्त्र र 
सांवििानको सिोच्चता बारे िहाकँा स्पष्ट विचार छन ्। यस सदनको गरीमा, र 
पदको जजम्मेिारीलाई िहाँले अत्यन्त कुसलतापिुतक छनभाउन सक्नहुुन्छ भन्ने म 
सब ैभन्दा बढी विश्िस्त त म न ैछु ।  

उहाँले आफ्नो जीिन न ैबाबबाललकाका रक्षाका लाग्ग र नेपालको रक्षाका लाग्ग 
समवपतत गनुत भएको छ । उपसभामखुका लाग्ग हँुदै गरेको यस छनिातचनमा आफ्नो 
अमलु्य मत सांवििानको रक्षा र लोकतन्त्रको परैिीको पक्षमा माननीय इजन्दरा 
रानामगर प्रछत समवपतत गरौं भनेर यहाँ उपजस्थत सब ैमाननीय सदस्यजयहूरुसँग 
आरह गनत चाहन्छु ।       



उपसभामखुको काम कततव्यलाई बललयो बनाउन माननीय इजन्दरा रानामगरले 
महत्िपरू्त भलूमका खेल्नहुुनेछ भन्नेमा म विश्िस्त छु । 

यस लोकातान्तकृ प्रछतस्पितमा भाग ललनहुुने माननीय साांसद मकु्ताकुमारी 
यादिलाई समेत म शभुकामना टक्र्याउन चाहन्छु । र सांसदमा प्रछतपक्षको र 
प्रछतस्पिातको भािनालाई बकत रार राख्दै सीमान्तकृत समदुायको प्रछतछनग्ित्ि गने 
माननीय साांसद मकु्ताकुमारी यादिलाई उपसभामखुको उम्मेद्िार बनाएकोमा म 
नेपाली काांरेसलाई बिाइ तथा िन्यिाद पछन हदन चाहन्छु ।  

महात्मा गान्िीले भन्नभुएको छ, तपाईंले विनम्र तररकाले न ैसांसार हल्लाउन 
सक्नहुुन्छ । अपार शनै्य शजक्तका बाबजुद बिहटस साम्राजयले गान्िीको 
सत्यारहसँग िकु्नपुयोै ै। त्यसरी सांसार हल्लाउने गान्िीको उपाय ग्थयो, सत्यारह, 

अथातत सत्यको आरह । गान्िीको सत्यको आरह अरु प्रछत मात्र लक्षक्षत ग्थएन, 

आफ्न ैअन्तमतनसँग सत्यको आरह ग्थयो । आज मतदान गदै गदात हामीले 
आफैं सँग सत्यको आरह गरौं, र लोकतन्त्र, सांवििानिाद, नेपाली नागररकको 
सिोच्चता र स्ितन्त्रतताको पक्षमा मतदान गरौं ।  

 

  

 

   

 


