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मिति २०७२ साल बैशाख १२ गिे नेपालिा गएको िहाभक
ू म्प र त्यसपति यसको अनगगन्िी पराकम्पहरुले

पर्ु याएको धनकनको षतितिको राहिका लागग गैरासासीय नेपालस सलेले खेलेको भमू िका र पर्ु याएको योगनान
बारे ससववसदनतििै ि ।

िर, पतिल्ला केहस सािायिा नेपालका बबमभन्न भागिा भइरहे का बन्न हड्िाल िथा दहलसात्िक ान्नोलनका

ेटनाप्रति गैरासासीय नेपालस सलेको गम्भीर ध्यानाकर्वण भएको ि । नशैं तिहार धस्िा िख्
ु य चाडपसवको

सम्िख
ु िा िल
ु क
ु को अथविन्र नै डािाडोल बनाउनेगरस िीन सािायिा भइरहे का ान्नोलनले ससैभन्ना ठूलो
षतिति नै तनक श्रि गनप
ुव ने ाि नागररकलाई परे को िथ्य धगधाहे र नै ि ।

ाफ्नो अगककार प्राप्तिको ान्नोलनका कारण ाि नागररकको अगककार हनन ् भइरहे को र यसले अन्िि:

िल
ु क
ु को अथविन्रलाई िहसनह बनाएको िथ्यप्रति गम्भीर बन्नै बन्न हड्िाल ित्काल खुला गनव र
ान्नोलनलाई सलयमिि बनाउन गैरासासीय नेपालस सले सम्बप्न्कि सबै पषतिलाई हादनव क अनरु ोक गनवि ।

िख्
ु य राधनीतिक नलहरुले साचा गरे को असगकमभर सलवसकान बन्न नसकेको नख
ु द् पररस्थीति एकातिर ि भने

नशौं हधार िातनसको ज्यान र खबौं रुपैयालको भौतिक सलरचना ध्सस्ि हुने गरस गएको िहाभक
ू म्पले
भत्काएको ने शलाई पन
ु :तनिावण गने हाम्रो गप्म्भर नातयत्सलाई अगाडी बढाउन दढला भइरहे को ि ।
सियिै सलवसकान पतन नबने र पन
ु :तनिावणको काि पतन कसैको प्राथमिकिािा नपने यस्िो पररस्थीतििा
हािी किातिर गइरहे का िौं भन्ने प्रश्नले हािी सम्पण
ू व गैरासासीय नेपालसलाई गप्म्भर बनाएको ि । राष्ट्र

पन
ु :तनिावण र सम्बवृ िका लागग साझेनारस गनव ािरु लाखौं गैरासासीय नेपालस र बबने शी नािाहरु सिेि यहस
प्रश्नको धसाफ खोप्धरहे का िन ् ।

िसथव, अगककिि सहितिका ाकारिा सलवसकान तनिावण प्रकृयालाई तनष्र्कर्िा पर्ु याइ राष्ट्र पन
ु :तनिावणको
अमभयान सरु
ु साि गनव गैरासासीय नेपालस सले िल
ु क
ु का ससै प्धम्िेसार राधनीतिक नल, नागररक सिाध
िथा ान्नोलनरि पषतिहरुसाग हादनव क ाह्सान गनव ि । धनधीसन र अथविन्र नै सलकटिा पनेगरस भएका
हतिौं लािो बन्न र हड्िालका कायवक्रि स्थगगि गरस धनधीसन र अथवब्यबस्थालाई सहध बनाइदननसिेि
हािी सरोकारसाला ससैसिषति हादनवक ाह्सान गनव िौं ।
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