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पे्रस वक्तव्य 

 

उत्िाहपूर्ण  वरिा िघं र प्रदेशस् रिा प्रत्यक्षम रको चनुावी पररर्ाि र ििानपुाम किा ववजयी िांिद घोषर्ा भएिँगै िुलुक नया ँ
िंिद् अमिवेशनको पर्ाणइिा छ । मनवाणचनका बर्  ि दा ाले िुशािन, ववमिको शािन, भ्रष्टाचार मनयन्त्रर् र नया ँिोचिहह को 
प्रभावकारी काि–कारबाही अपेक्षा गरेको प्रष्ट िन्त्देश दलहलालाद हदएका छन । । िुलुकलाद भ्रष्टाचारिुत त  युायाउँदै िुशािन हदने वचनिहह  
जनप्रम मनमिहला चमुनएका छन । । िंिद्मा ि दा ाका अपेक्षाका ववषयिा छलफल हुने र त्यिअनुलाप कानुन बन्त्ने ववश्वाििा िुलुक छ । 

 

अब नयाँ िंिद्ले राष्ट्रपम , उपराष्ट्रपम , प्रिानिन्त्री, िभािुर्, उपिभािुर् चयन गनुणपन ेदामयत्व छ । िंिदद्धारा नयाँ िरकार मनिाणर् 
नभएिम्ि कािचलाऊ िरकार ववद्यिान छ । कािचलाऊ िरकारलाद दैमनकी प्रशािन िञ्चालनबाहेक िुलुकिा दीघणकालीन प्रभाव पान े
कुनै पमन मनर्णय मलने िंवैिामनक अमिकार हँुदैन । कािचलाऊ िरकारको दामयत्व भनेको स्वच्छ र स्वस्थ िरकार हस् ान्त् रर् गनुण हो 
। भावी िरकारलाद िंवैिामनक र काननुी अप्ठ्यारो पान ेगरी कुनै मनर्णय मलने अमिकार कािचलाऊ िरकारलाद हँुदैन । कािचलाऊ 
िरकारको ववश्वव्यापी िान्त्य ा पमन यही हो । 

 

नयाँ िरकार गठन मनम्म्  औपचाररक प्रहयया प्रारम्भ नहँुदै कािचलाऊ िरकारले द्डहहहन ा प्र्रयय हदने अ्यादेश जारीका मनम्म्  
राष्ट्रपम  कहाँ मिफाररश ववषयिा ट्रान्त्िपरेन्त्िी इन्त्टरनेिनल नेपालको ्यानाकषणर् भएको छ । िरकारको उत त मनर्णय जनादेश प्रम कूल 
हुनुका िाथ ैलोक न्त्र र िंवविानको ििण ववपरी  भएको र कािचलाउ िरकारको कायाणदेशववपरी  जान ुहो । त्यििामथ कुनै कारर्ले 
िुलुक ििस्यािा प-यो भने फुकाऊ मनम्म्  वा्यात्िक पररम्स्थम का उपजका लापिा िार अ्यादेश जारी गनण िहकन्त्छ । चनुाव 
िहकएपमछ नया ँिरकार मनिाणर् मनम्म्  अग्रिर हुनुपन ेअवस्थािा अदाल िा ववचारािीन िदु्दालाद प्रभावव  गन ेगरी अ्यादेश जारी 
गनुण भनेको अ्यादेशिम्बन्त्िी िंवैिामनक िान्त्य ाववपरी को हययाकलाप हो । जनु आपविजनक र भत्र्िनायोग्य छ । 

 

आफू अनकूुल िरकार गठन गन ेमनहह  स्वाथण पूरा गनण फौजदारी अमभयोग लागेका राजनीम क व्यवत तहलाको िुद्दा हफ ाण मलन 
अ्यादेशिाफण   फौजदारी कायणववमि ऐन िंशोिन गन ेप्रयाि गनुण लोक न्त्र र िंवविान ववपरी को किण हो । िवंविानको भावना 
प्रम कूलिा रहेर उत त अ्यादेश जारी गररनु िवणथा अनुमच  र अिंविैामनक छ । यस् ो अिवंैिामनक कदिबाट ि दा ाको भावनाको 
अपहेलना हुने, द्डहहहन ा बढ्ने, राजनीम क अम्स्थर ालाद िलजल मियाने िार नभद अ  िः िंिदीय शािन व्यवस्थाप्रम  वव षृ्र्ा बढ्ने 
छ । 

 िथण, फौजदारी अमभयोग लागेका व्यवत तहलाको िुद्दा हफ ाणका हकिा िवोच्च अदाल बाट प्रम पाहद  नम्जर प्रम कूल अ्यादेश गररनु 
हँुदैन । िंवविानको भावना, आफूले पाएको कायणदेश र िवोच्च अदाल को नम्जर ववपरर  र्राब िनिायबाट मिफाररश भएको हँुदा 
 त्काल अ्यादेश हफ ाण मलन टी.आद.नेपाल िरकारििक्ष िाग गदणछ । यस् ा काननुववपरी का कदिले भ्रष्टाचार िापन िूचकाकंलाद 
ििे  प्रभावव  गन ेहँुदा िचे  रहन िरकारलाद आग्रह गदणछौं । 
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