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अंग्ेजीमा “सससिल सोसाइटी” िसनने नागरिक समाजको अवधािणा ि ्सको औसित् 
सम्बनधी ्बहसको पसचिममा लामो इसिहास छ । ्ो अवधािणा नेपाली प्ासञिक ि गैिप्ासञिक 
प््ोगमा सछिेको खासै धेिै सम् िएको छैन (थप जानकािी िल उललेख छ) । उदाहिणका 
लासग सन् १९९० को जनआनदोलनमा असहले हामी जेलाई नागरिक समाज िनेि ्बुझछछ ौँ, 
त्सको एउटा सहससाको संलगनिा सथ्ो । सोही संलगनिालाई कदि गददै जनआनदोलनपसछ 
्बनेको अनिरिम सिकािको मसनरिमण्डलमा दुई सदस्—देवेनद्रिाज पाण्ेड ि मथुिाप्साद 
श्ेष्ठ—लाई मनोन्न गरिएको सथ्ो । त्स ्बखि पाण्ेड ि श्ेष्ठलाई “सविनरि” िसनए 
िापसन मानवअसधकाि संगठन/व्ावसास्क संगठन मार्फ ि जनआनदोलनमा उनीहरूले 
खेलेको िूसमकालाई कदि गददै मसनरिपरिषद् मा सथान सदइएको सथ्ो । 

सन् २००५–२००६ को दोस्ो जनआनदोलनमा पसन पाण्ेड ि श्ेष्ठ दुवै जना संलगन िए, 
िलै ससरि्िा कमो्ेबसी होओस् । वासिवमा िनने हो िने दोस्ो जनआनदोलनको सम्ो 
नागरिक आनदोलन सथ्ो । छोटकिीमा नागरिक आनदोलन िसनए पसन ्ो “लुज नेटवक्फ ” 
को औपिारिक नाउौँ “लोकिनरि ि शासनिका लासग नागरिक आनदोलन” सथ्ो, ्द्यसप ्ो 
किै सवसधवि दिा्फ िने सथएन । देवेनद्रिाज पाण्ेड, कृषण पहा्डी, खगेनद्र संग्छला लगा्िका 
व्सतिहरूको नेिृतवदा्ी िूसमका िहेको ्ो समूहलाई कसिप् समस्ड्ाले “नागरिक समाज” 
िनेि लेखथे िने समूहका हिा्फकिा्फलाई परिपसरिका ि सामान् ्बोलीिालीमा “नागरिक 
समाजका अगुवा” िनने गरिन्थ्ो । ्द्यसप, उनीहरूले समूह (संसथागि) को रूपमा आरूलाई 
“नागरिक आनदोलन” ि सदस्हरूलाई “नागरिक” को रूपमा सिनाइिहेका हुनथे । ्ो 
समूहले आरूलाई “नागरिक समाज” निई नागरिक आनदोलन िनी सिेि रूपमै प्सिुि 

अध्ा् १



4 | लोकिञजन पिाजुली, हष्फमान महज्फन, देविाज हुमागाई ं ि प्त्ूष वनि

गन्फ िाहनुको कािण “नागरिक समाज” िनने अवधािणा असल “रजी” (असपष्ट) िएको, 
असन ्सको एकखाले परििाषा—जसमा स्बैखाले संसथा अटाउौँथे—असल व्ाप्त िएकोले 
त्ो िेलमा आरूहरू नहिाऔ ौँ ि आफनो सिननिा (स्डससटंकसन) का्मै िहोस् िनने सथ्ो 
(थप ििा्फ अध्ा् ३ मा गरिएको छ) ।1

्हाौँ ्ो ििा्फ गनु्फको प््ोजन दुइटा छ : एउटा, नेपालमा “नागरिक समाज” िनने 
पदावलीको प््ोग हालै मारि िए पसन ्सको उपससथसि पसहलेदेसख नै छ । अकको, ्ो 
अवधािणाको परििाषा ि ्बुझाइमा मिैक् छैन । अन्रि झै ौँ नेपालमा पसन असहले “नागरिक 
समाज” पदावली सव्फव्ापी जसिै छ । ि, नेपालमा झै ौँ अन्रि पसन ्सको परििाषा ि 
व्ाख्ामा एकमि देसखनन । ्ेबला्िको लण्डन सकूल अर इकोनोसमकसको सेनटि रि 
सससिल सोसाइटीले नागरिक समाजलाई गिेको परििाषा िल सदइएको छ, जसलाई हामी 
धेिै खाले परििाषाको न्ूनिम साझा परििाषा िनन सकछछ ौँ । 

अरू कसैको द्बा्बमा नआई साझा सवाथ्फ, उद्ेश् ि मान्िा ्बोकेका व्सतिहरूको सनसचिि 
सामूसहक प््तनलाई नागरिक समाज िनन ससकनछ । ससद्ानििः ्सका संििनातमक 
सवरूप िाज्, परिवाि ि ्बजाििनदा पृथक हुनछन्, ्द्यसप व्वहािमा िाज्, परिवाि ि 
्बजािका आपसी सीमाहरू प्ा्ः जसटल, धूसमल ि “नेगोससएटे्ड” हुनछन् । नागरिक 
समाजको सामान्िः सथान, असि्निा ि संसथागि संििनामा सवसवधिा देखन पाइनछ ि 
सौँगसौँगै सिनको औपिारिकिा, सवा्त्तिा ि शसतिमा समेि सिननिा पाइनछ । पिोपकािी 
संसथा, सवकासे गैिसिकािी संघ-संसथा, सामुदास्क संगठन, मसहला संगठन, धासम्फक 
संगठन, व्ावसास्क संगठन, धासम्फक संसथा, सामासजक आनदोलन, व्ापारिक संगठन, 
सह्ोगी समूह ि सिनका सञजाल, पैिवी समूह आसदलाई नागरिक समाजका संगठन 
िनन ससकनछ ।2

्ो परििाषाले असिव्सति सविनरििा ि संगसठि हुने सविनरििा िएको एउटा लोकिासनरिक 
िाज्को परिकलपना गद्फछ, जहाौँ सामासजक संगठनहरू आफना “साझा सवाथ्फ, उद्ेश् ि 
मान्िा” असघ ्बढाउन सविनरि छन्/हुनछन् । हुन पसन नागरिक समाजलाई लोकिनरिसौँग 
गाौँसेि हेरिएको पाइनछ (कीन सन् १९८८ए) । नीिा िनधोकका अनुसाि “एउटा मछन ि 

1 नागरिक आनदोलनको रिममा ि पसछ पसन ्ो समूहका नेिा ि मुख् गिी देवेनद्रिाज पाण्ेडले 
औपिारिक/अनछपिारिक रूपमा व्ति गिेका सविाि । त्स ्बाहेक, िातकासलक सम्मा िाज् 
सनकट ि अरूले पसन सवसिनन समूह गठन गिी आरूलाई “नागरिक समाज” नै िनने गिेका सथए । 
मुलुकिि खोसलएका ्सिा “नागरिक समाज” नाउौँ गिेका कसिप् संसथा अद्यासप जीसवि छन् ।

2 हेनु्फहोस्, www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm; असाि 
९, २०७६ मा हेरिएको ।
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आञिापालक नागरिक समाजले िानाशाही िाज्लाई जनम सदनछ िने जवलनि ि ससरि् 
नागरिक समाजले लोकिासनरिक ि संवेदनशील िाज् सुसनसचिि गछ्फ” (सन् १९९५ : ७२) । 
्सिी एक सहसा्बले िाज्को प्कृसिसौँग नागरिक समाजको नसजकको सम्बनध िएको 
्बुझन ससकनछ ।

िि ्सले थप प्श्न जनमाउौँछ : पसहलो, त्सो िए िानाशाही व्वसथा िएका 
मुलुकहरूमा नागरिक समाजको अससितव िहन सकछ सक सकदैन ? िनधोकको मासथको 
उद्िण अनुसाि िाज् असधना्कवादी हुौँदैजाौँदा नागरिक समाजको अससितव सवलुप्तप्ा्: 
हुनछ । दोस्ो, िी नागरिक संगठन जो ससरि्, जीवनि छैनन्, सिनलाई नागरिक समाज 
िनन समलछ सक समलदैन ? के स्ैबखाले ससरि्िा नागरिक समाजको द्योिक हो ? नागरिक 
समाज्बािे ििा्फ गनने रिममा ्ी प्श्न महत्वपूण्फ ्बनन जानछन् । ्ी प्श्न्बािे घोसतलनुअसघ 
पसहले अवधािणाको रूपमा नागरिक समाजको अभ्ुद् कसिी ि्ो त्स्बािे ििा्फ गिछ ौँ । 
त्सपसछ हामी ्सको िाज्को प्कृसि सौँगको सम्बनध ि िछघेिा सववाद्बािे ििा्फ गननेछछ ौँ । 
लगत्तै, हामी नेपालको नागरिक समाजको रिसमक सवकासको ििा्फ एवं नेपालमा नागरिक 
समाज्बािे िएका अध््नलाई पसकने छछ ौँ । परिि्को असनिम खण्ड ्ो पुसिकमा 
संगृहीि लेख्बािे हुनेछ । 

नागरिक समाज अवधािणाको अभ्ुद्
सन् १९७० ि १९८० को दशकमा दसषिण अमेरिकाका ्बछसद्क समूह, श्समक-मजदुिका 
संगठन आफना मुलुकका िानाशाहसौँग ल््डदै गदा्फ एउटा सनकै पुिानो शबदावली प््ोग 
गददै सथए । उनीहरूलाई सा्दै थाहा सथ्ो सक त्ो पदावली कुनै सदन सािा सवश्विि 
रैलनेछ (कोहेन ि अििो सन् १९९२; ्बना्फ्ड्फ सन् १९९३; सेसलगमन सन् १९९८; कीन 
सन् १९८८्बी) । सन् १९८० का उत्तिाध्फसिि पूववी ्ुिोप ि अन्रि (नेपालमा समेि) का 
असधना्कवादी शासनहरू एकपसछ अकको ढलेि लोकिासनरिक शासन व्वसथा सथापना 
हुौँदा नागरिक समाज िनने अवधािणा पसन जिाििै रैसल्ो । असहले हामीकहाौँ प्ासञिक, 
परिकािदेसख सामासजक असि्निा ि सामान्जन सममले सहजै ्ो शबदावली उचिािण 
गिेको पाइनछ । ्सले एउटा शसतिशाली स्बम्ब पसन ्बोकछ । 

हाम्ो सामान् ्बोलीिालीमा समेि घुसेको नागरिक समाज िनने पदावलीले लामो 
दुिी ि् गिेको छ । ्ो पदावलीको इसिहास खोिलनेहरू एरिसटोटलसमम पुगछन् । अंग्ेजी 
िाषामा िने लेसटन िाषा्बाट सससिल सोसाइटी शबद ईसाको पन्धछ ौँ शिाबदीसिि सछिेको 
्बुसझनछ (सखलनानी सन् २००१) । ि, सम्को परिवि्फनसौँगै ्सले ्बोकने अथ्फमा पसन 
्थेष्ट परिवि्फन देखन ससकनछ । थोमस हबज ि जोन लक, ्ेडसि्ड ह्ुम, ए्डम ससमथ, ए्डम 
रग्फसन, आसदले नागरिक समाज्बािे घोसतलए, लेखे, जसले गदा्फ नागरिक समाज िनने 
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अवधािणाको ख्ासि ्बढा्ो (हनेु्फहोस,् कीन सन् १९८८्बी; कसविाज सन् २००१; सखलनानी 
सन् २००१; ्ुडन सन् २००१) । िि ्ी दाश्फसनकहरूले प््ोग गनने “सससिल सोसाइटी” ले 
प्ाकृसिक वा जंगलीिाजिनदा पिको “सभ् समाज” लाई इंसगि ग्थ्को । जथािावी ्बल 
प््ोग नगनने िाज् ि उसका प्सि आफनो दास्तव पालन गनने समाजलाई समग्मा नागरिक 
समाज िसनएको सथ्ो । अठािछ ौँ शिाबदीमा ससमथ ि रग्फसनहरूले नागरिक समाजको 
्बहसलाई अझ असघ ्बढाए; रग्फसनको सन् १७६७ मा प्कासशि पुसिकको नाउौँ नै एन 
एस स्े अन द हिसट्री अफ ह्हिल ्ो्ाइटरी सथ्ो । उनीहरूका सविािमा समपसत्त जममा 
गनने उद्यममा लागेको व्सति जंगलीिाजको सदस् हुन सकदैन्थ्ो, ऊ ि “सभ्-समाज” 
अथा्फि् नागरिक समाजको सदस् ्बन्थ्ो । सनवा्फध व्ापारिक गसिसवसध ि सीसमि िाज् 
्ी सैद्ासनिकका केनद्रमा सथए । ि, त्सि ्ेबला िाज्, समाज, वा ्बजािलाई सिनन िाखेि 
हेरिएको सथएन (हेनु्फहोस्, िनधोक सन् १९९५, सन् २००३; कीन सन् १९८८ए, सन ्
१९८८्बी; सखलनानी सन् २००१; ओज-सालि्ेबग्फि सन् २००१) । 

नागरिक समाजको असहलेको जुन ्बुझाइ छ—िाज्िनदा सिनन षिेरि—त्सका 
लासग हेगेल (सन् १७७०–१८३१) को महत्वपूण्फ ्ोगदान छ । उनीिनदा असघका स्ैब 
सैद्ासनिकहरूले नागरिक समाजलाई िाज्सौँगै जो्ेडि वा िाज्को प्ा्फ्वािी रूपमा हेिेका 
सथए । हेगेलले नागरिक समाजलाई िाजनीसिक समाजिनदा पृथक माने, ्सलाई उनले 
िाज् ि परिवाििनदा सिनन षिेरिको रूपमा व्ाख्ा गिे (िनधोक सन् १९९५; जोनस सन ्
२००१) । हेगेलले व्ाख्ा गिेको नागरिक समाजमा कानून ि संसथाहरूले एउटा उप्ुति 
वािाविण ससज्फना गरिसदनछन्, जहाौँ सविनरि व्सतिहरूको ससज्फनातमक उजा्फ प्सरुिण हुने 
मछका पाउौँछ ि सौँगसौँगै नकािातमक (सवधवंशातमक) ऊजा्फ घटेि जानछ । उनका अनुसाि 
व्सतिको ि समपसत्तको सिुषिाको प्त्ािसूिले मारि पगुदनै, व्सतिको जीवनवसृत्त ि लोककल्ाण 
समेि सुसनसचिि हुन जरुिी हुनछ । अथा्फि् लोककल्ाणलाई व्सतिको असधकाि, त्ो पसन 
प्त्ािूि हुने असधकािको रूपमा ग्हण गरिनु पछ्फ  (जोनस सन् २००१) ।

आधुसनक समाजको सवकाससौँगै परिवाि टुरिौँ दै गएपसछ व्सतिको जीवनवसृत्त सुसनसचिि 
गनने सीप ि पुौँजी परिवािले पूण्फ रूपमा उपलबध गिाउन सकेन । हेगेलले व्ाख्ा गिेको 
नागरिक समाजले ्सिा व्सतिलाई िासहने संसाधनहरू उपलबध गिाउौँ्थ्ो ि एक सहसा्बले 
परिवािको सथान सलन्थ्ो । उसको दास्तव सथ्ो—आफना सदस्लाई काम सदने, जसले 
जीवनवृसत्त सुसनसचिि ग्थ्को । जसिी व्सतिको आफना परिवािमा असधकाि ि दास्तव 
हुनथे, त्सिी नै व्सतिको समाजका प्सि असधकाि ि दास्तव िएको ठासनन्थ्ो (जोनस 
सन् २००१) । नागरिक समाजको ्ो लोककल्ाणकािी कामिासहौँ न्ा् प्दान गिेि, 
न्ास्क संििना, प्हिी ि अरू संसथाले गनने ठासनन्थ्ो ि िी संसथालाई नागरिक समाजको 
अव्वको रूपमा हेरिन्थ्ो (िनधोक सन् १९९५) । हेगेलको नागरिक समाजको मो्डलमा 



नागरिक समाज : अवधािणा ि नेपाली अभ्ास | 7

खुला ्बजािले प्सिसपधा्फतमक आसथ्फक गसिसवसधलाई सथान सदन्थ्ो िने न्ा् प्णाली ि 
प्हिीले व्सति एवं उसको िछसिक समपसत्तको सुिषिा प्दान ग्थ्को, असन संगसठि संसथाहरूले 
परिवाि सिहको िूसमका सनवा्फह गथने । हेगेलको नागरिक समाज एक सहसा्बले नैसिक ि 
उदािसदल सथ्ो । िि समाजमा समपसत्तवाल ि गरि्ब्बीि ठूलो खा्डल ्बनदै सथ्ो, जहाौँ 
नैसिकिाको सव्फथा अिाव सथ्ो । ्ो खा्डल, ि नैसिकहीन हरििननमहरूको अभ्ुद्ले 
समग् समाजमै नकािातमक प्िाव पानने उनले देखेका सथए (जोनस सन् २००१) । आफना 
पूव्फविवी सिह हेगेल समाजमा अमनिैन िाखने असन असभ्लाई सभ् िुल्ाउने नागरिक 
समाजको दास्तव िहेको देखिथे । त्सै कािण उनले िाज्का सनका् (जसिै : प्हिी ि 
न्ा्प्शासन) लाई पसन नागरिक समाजको घेिासिरि िाखेका सथए । 

हेगेलको नागरिक समाजको अवधािणामा सव्ंसेवी संगठनहरू ि व्ावसास्क िथा 
व्ापारिक संसथाहरू पसन अटाएको पाइनछ । माकस्फ (सन् १८१८–१८८३) ले उननाइसछ ौँ 
शिाबदीको पसहलो पषिमा हेगेलको िनदा सिनन, असल नकािातमक िरिकाले ्ो षिेरिलाई 
हेिे । उनलाई ्सिा सामुदास्क संसथामा हुने सछहाद्फिा, हासद्फकिाले कुनै प्िाव पािेन । 
माकस्फले सिनमा एकलकाटे ्ासनरिक मानवहरू देखे, जो नगदले आपसमा ्बाौँसधएका सथए 
ि समपसत्त जममा गनने धुनमा मगन देसखनथे (िनधोक सन् १९९५) । पुौँजीवादी अथ्फव्वसथाले 
स्ैब खाले गैिवै्सतिक ि सामूसहक/सामुदास्क सम्बनधहरूलाई भ्रष्ट िुल्ाएको उनले 
देखे । उनका लासग नागरिक समाज पुौँजीवादी ्बजाि ि सीमाहीन प्सिसपधा्फको रगि 
एउटा मसि्ाि सथ्ो (रेसम्ा सन् २००१) । माकस्फका लासग नागरिक समाज िनने सजसनस 
मानव-एकल्ाइौँ (एसलसनएशन) को प्मुख स्ोि सथ्ो । ि, नागरिक समाजको दासिा नै 
आधुसनक िाज्को प्ाकृसिक जग सथ्ो । त्सैले, मानव-एसलसनएशनको अनत् गनने एउटै 
उपा्, उनको सविािमा, नागरिक समाजको सवघटन सथ्ो । असन, नागरिक समाजको 
सवघटन िननु िाज्-सत्ताको सवघटन पसन सथ्ो ।

नागरिक समाजको व्ाख्ा रिममा प्मुखिासाथ ििा्फ गरिने व्सति टकसिल (सन ्
१८०५–१८५९) हुन् । अमेरिकी लोकिनरि उपि उनले गिेको कामको नागरिक समाजको 
उदािवादी परििाषा वा व्ाख्ामा ठूलो प्िाव छ । माकस्फिनदा असल असघ (सन् १८३० 
मा) टकसिलले आफनो सकिा्ब डसेमोक्से ्री इन अमसेरिकामा व्ाख्ा गिेका समसि अमेरिकाका 
सवसिनन खाले संसथा, सिनको सव्ंसेवी संििना ि िाज्को घेिा्बासहि िहिे गनने का ््फ महत्वपूण्फ 
छन् (्डी टकसिल सन् २००३) । उनका लासग ्ी अनसगनिी संसथाहरूको सवसिाि ्बहुमिको 
िानाशाहीपन—जुन सनवा्फसिि सिकाि्बाट समेि आउन सकछ—को प्सििोध गनने सं्नरि ि 
सुसनसचिििा सथ्ो (वसलरिङ सन् १९९८) । िाज्को असीसमि शसतिलाई नागरिक समाजले 
सीमा्बनध गनने िथा ज्बारदेही ्बनाउने उनले िक्फ  गिे । िाज्िनदा ्बासहि पसन िाजनीसिक 
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जीवन हुन सकछ ि हुनु पसन पछ्फ  िनने उनले देखाए । त्सैले, सव्ंसेवी वा सविःसरूि्फ 
्बनेका संगठनहरू नागरिक समाजका महत्वपूण्फ अव्व ्बनन पुगे (िनधोक सन् १९९५) ।

असहले नागरिक समाजको संकथन टकसिल जसत्तकै ग्ामसीसौँग पसन सम्बसनधि छ । 
नागरिक समाजको असहलेको “¥्ास्डकल” ्बुझाइका लासग ग्ामसीको ्ोगदान उसत्तकै 
महत्वको छ । आरू माकस्फवादी िएकाले ग्ामसीले पसन नागरिक समाजलाई सकािातमक 
नजिले हेददैनथे । ्ो उनका लासग “्बुजु्फवा ्डोमेन” नै सथ्ो । िि, माकस्फले झै ौँ उनले नागरिक 
समाजलाई ्ेबवासिा गरिनुपनने वा त्ाज् ठानेनन् । ्ो पदावलीको प््ोगमा उसिो संगसि 
नदेखाए पसन नागरिक समाजको शसति ि साम्थ ््फ ग्ामसीले ठम्ाए, सकनसक उनले िाज्को 
सुिषिा कविको काम नागरिक समाजले गिेको देखे (ग्ामसी सन् २००६) ।

सन् १९३० िाका ग्ामसी एउटा गहन प्श्नको उत्ति खोसजिहेका सथए : धिािली् 
वसिुससथसि ि्ाि हुौँदाहुौँदै पसन सकन पसचिममा कम्ुसनसट आनदोलन सरल िएन ? 
खोिलदै जाौँदा, िाज्सौँग हािेमालो गददै नागरिक समाजले िाज्को ्बसल्ो ढालको काम 
गिेको उनले ्बोध गिे (िनधोक सन् १९९५) । नागरिक समाजका अव्व मासनएका िि्फ, 
िाजनीसिक दल, श्समक/मजदिु संगठन, सवश्वसवद्याल्, पे्स वा समस्ड्ा, प्काशन गहृ, अन् 
सव्ंसेवी संगठन स्ैबले शसतिशाली िपकाको सविािधािा प्िाि-प्साि गनने ि त्सले िललो 
वग्फ उपि सांसकृसिक ि आध्ासतमक सवकोचििा सुसनसचिि गनने, असन िललो वग्फले आफनो 
दासिालाई सहजै सवीकाि गनने उनले देखे । ्ोिनदा अन्था सविाि िाखनेहरूलाई िाज्ले 
आफनो दण्ड-शसति प््ोग गिेि द्बाउने पसन उनले देखे । त्सैले, ग्ामसीले कम्ुसनजम ्
िर्फ को ्ारिाका लासग ्बुजु्फवा-सममसिलाई ढालनु पनने ि त्सका लासग लामो सांसकृसिक 
ल्डाइौँ जरुिी ठाने । मन ि मससिकको ल्डाइौँ सजिेि मारि रिासनि सरल हुनछ िनने उनको 
सविाि िह्ो (रेसम्ा सन् २००१) । ग्ामसीका लासग नागरिक समाज आधुसनक ्ुद्को 
सुरुङ-्ुद् जसिो सथ्ो । पसहले ्बासहिी घेिा धवसि पािेपसछ मारि केनद्र अथा्फि् िाज्उपि 
आरिमण गन्फ ससकन्थ्ो (ग्ामसी सन् २००६) । िि िाज् असधनसथ गनु्फअसघ नागरिक 
समाजलाई आफनो पषिमा सलन जरुिी सथ्ो अन्था ्बुजु्फवा नागरिक समाजले प्िुतवशाली 
वग्फको सविािधािा प्वद््फन गरििहने ि उतपीस्डि वा िललो वग्फले सो सविािधािालाई ग्हण 
गरििहने हुन्थ्ो (िनधोक सन् १९९५) । वासिवमा नागरिक समाजलाई आफनो पषिमा 
नपानने हो िने पुिानो सत्तालाई पिासि गन्फ असमिवप्ा्ः हुनछ िनने ग्ामसीको ठहि सथ्ो । 

ग्ामसीले आफना पूव्फविवीहरूिनदा सिनन सहसा्बले नागरिक समाजलाई हेिे—उनले 
्सलाई िछसिक, वैिारिक ि सांसकृसिक सन्नरिणका लासग हुने संघष्फ-मैदानको रूपमा 
व्ाख्ा गिे । समाजमा हुने शसति-सम्बनधलाई केलाउने रिममा उनले वि्फसव (हेजेमोनी) 
शबदको प््ोग गिे जसको अथ्फ स्ैब िह (आसथ्फक, सामासजक, िाजनीसिक, सांसकृसिक) 
मा सन्नरिण गनने हुनछ, जुन एकदमै जकस्डएको ि जिाििै अिेद्य ढंगले रैसलएको हुनछ । 
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्ो िो््डन असमिवप्ा्ः हुनछ । टकसिल ि ग्ामसी ्बीिको िेद के हो िने टकसिलले 
नागरिक समाजलाई व्सतिको सुिषिा कविको रूपमा हेछ्फन् िने ग्ामसीले िासहौँ व्सति 
होइन सक िाज्लाई नागरिक समाजले सुिषिा प्दान गनने ठानछन् (हेनु्फहोस्, ग्ामसी सन ्
२००६) । ग्ामसीको मछसलकिा िनेको उनले नागरिक समाजलाई ्बुजु्फवाको “्डोमेन” 
हुौँदाहुौँदै पसन िाज्लाई िोकन अथवा पिासि गन्फ साथ सलन ससकने ि सलनुपनने अव्वको 
रूपमा गरिएको व्ाख्ा हो, जुन माकस्फको िनदा सिनन छ । 

नागरिक समाजको पुनिोद्
उदािवादी ि “¥्ास्डकल” दुवै सिनिकले नागरिक समाजको कुिा गिे पसन ्ो अवधािणा 
लामो सम् गुमनाम समेि िह्ो । िि सन् १९७० ि १९८० का दशकमा पूववी ्ुिोप, 
दसषिण अमेरिका ि अन्रिको िाजनीसिक परिवि्फनपसछ ्ो अवधािणा पुनः प्िसलि ि्ो । 
कोहेन ि अििो (सन् १९९२) का अनुसाि त्हाौँका असि्निाहरूले नै नागरिक समाजको 
अवधािणालाई अगास्ड सािेका हुन् । िाज् ि अथ्फव्वसथालाई पूण्फ रूपमा धवंश नगनने 
सीसमि-रिासनिको खोजी गनने रिममा नागरिक समाजको अवधािणा असघ आ्ो ि नागरिक 
समाजको उदािवादी धािलाई पुट सद्ो । असधना्कवादी शासन व्वसथा ढालनमा सुषुप्त 
िहेका िी नागरिक समाजले िूसमका सनवा्फह गिेकाले असधना्कवादी शासन व्वसथामा 
नागरिक समाजलाई िाज्ले सहविण पसन गन्फसकने ि सौँगै सुशुप्तावसथामा िहिे सिनन सहसा्बले 
समेि ससरि् हुनसकने ्सले देखाउौँछ (हेनु्फहोस्, पिाजुली सन् २००९) ।

फ्ानस, जम्फनी जसिा लोककल्ाणकािी िाज्मा पसन सोही सम्मा समानानिि रूपमा 
नागरिक समाजको ्बहस ्बासहि आ्ो । मुख्ि: सामासजक लोकिनरि वा लोककल्ाणकािी 
िाज्ले नागरिकहरूको सवि:सरूि्फ ससरि्िालाई समाप्त पािी पिजीवी िुल्ाएको िनद ै
आलोिना गरिएको हो । नागरिक समाजको दोस्ो लहि खास गिी दा्ाौँ ि ्बा्ाौँ दवैु थिीका 
सिकािले अगास्ड ्बढाएका आधुसनकिावादी ्ा सवकासवादी दश्फनको असरलिा—
सामासजक न्ा् ि कम-सवषम समाज सनमा्फण गनने सम्बनधमा—को कािण सथ्ो । हामीले 
पुौँजीवादीहरूको ्बजाि अथ्फशास्त्र, उदािवादीहरूको ्बहुदली् व्वसथा ि समाजवादी 
िननेहरूको एक दली् कम्ुन प्णालीका दुदा्फनि कथा देखेका ि िोगेका छछ ौँ । त्ही िएि 
नागरिक समाजको पुनिोद् िनेको शिाबदीऔ ौँ पुिानो अवधािणाको उही अथ्फको उद् 
होइन । पसहले नागरिक समाज िननाले जे ्बुसझन्थ्ो ि असहले जे ्बुसझनछ त्समा ठूलो 
सिननिा छ । हाम्ो सविािमा आज नागरिक समाज िनेको कानून पालना गनने, कि सिनने, 
धम्फसिरू नागरिक ्बनाउने अथवा कसथि “्बहसकएका ि अिाजक” िसनने जनसंख्ालाई 
सुमनने कुिा होइन, ्बरु खासमा िाज्लाई सुमनने कुिा हो; उसलाई नागरिकपषिी् िुल्ाउनु, 
मानवी् ्बनाउनु हो । 
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्सि िनदािनदै पसन के कुिा दोहो¥्ाउनै पछ्फ  िने नागरिक समाज िनने अवधािणाको 
्बुझाइमा एकरूपिा छैन, जसले गदा्फ नागरिक समाजलाई धेिैले धेिै िरिकाले ्बुझने ि 
व्ाख्ा गनने गछ्फन् । न ि वैसश्वक न मुलुक सिरिकै प्ासञिकहरू एउटा साझा परििाषामा 
मिैक् जनाउौँछन् । ्ो सिननिाको एउटा कािण उनीहरू उसिएको वैिारिक धिािल वा 
उनीहरूले पसहिेको वैिारिक िशमामा िएको पथृकिा हो । कसैका लासग नागरिक समाजको 
प्िावकािी शसति अथ्फव्वसथामा, समपसत्त असधकािमा ि ्बजािमा अनिसन्फसहि हुनछ । 
अरूका लासग िने नागरिक समाज आसथ्फक षिेरि ि िाज्को परिसधिनदा ्बासहि हुन जरुिी 
हुनछ । िोिक ि के िने ्ी दुई मुख् धािसिरैि पसन आपसी मिैक् छैन । 

नागरिक समाजको उदािवादी परििाषा, जुन सामासजक पुौँजीसौँग जोस्डएि हेरिनछ, 
नेपालमा पसन ज्ादा प्िसलि छ । ्ो वैिारिक धाि्बाट हेननेहरूले नागरिक समाजलाई 
आसथ्फक सवकाससौँग जो्ेडि हेछ्फन् (हेनु्फहोस्, पुट्नम सन् १९९३) । अन् िाजनीसिक ि 
धासम्फक सहंसा घटाउन वा हुन नसदन पसन नागरिक समाजका संगठनका सञजालले िूसमका 
खेलने ठासननछ (िाश्नने सन् २००१, सन् २००२) । त्सै हुनाले अनििा्फसषरि् सवत्ती् िथा 
सवकास संसथादेसख सथानी् सवकास संसथाहरूको पसन ध्ान नागरिक समाजमा छ । ्ी स्ैब 
खाले संसथाहरूले नागरिक समाजमा लगानी गरििहेका छन्—उनीहरू कसथि असवकससि 
मुलुकहरूमा नागरिक समाज “्बनाउने” ि “सशतिीकिण गनने” काममा लगानी गरििहेका 
छन् । उनीहरूको ध्े् देश सवकास गनु्फका साथै कमजोि, भ्रष्ट ि अप्िावी िाज्लाई सुधाि 
गनने िएको दा्बी गरिनछ । सं्ुति िाषरि संघ ि स्छ ौँ अरू अनििा्फसषरि् संघ-संसथाहरू ्सिा 
का ््फमा संलगन देसखनछन्, जसले गदा्फ नागरिक समाज िनने पदावली व्ापक ि आम रूपमा 
प््ोग हुन थालेको छ (कीन सन् २००३) । ्सिी “दािा” हरूले सवकास सम्बनधी खास 
संकथनहरूले नागरिक समाजको एक थिी (उदािवादी) अवधािणालाई ख्ाि ्बनाउन 
सघाएका छन् (िामाङ सन् २००२) ।

खास गिी दसषिणका देशहरूमा नागरिक समाजले पैिवी/प्सििोधिनदा ज्ादा सेवा 
प्दा्कको िूसमका सनवा्फह गिोस् िनने छ । नागरिक समाजका अव्वहरू—्बोलीिालीको 
िाषामा गैिसिकािी संसथा वा एनजीओ/सीएसओ/सी्बीओ िसनने संसथा—लाई सवकासको 
काम गन्फ िसनएको छ । पसहले िाज्को दास्तव िनेि मासनएका सवसिनन सेवाहरू असहले 
नागरिक समाजका अव्वलाई प्िावकािी ि िुसि रूपमा प्दान गन्फ िसनएको छ । त्सैले, 
असहले नागरिक समाजलाई दोहोिो िाि छ : एउटा िासहौँ िाज्को जसिो (अथवा ्बजािको 
पसन) िूसमका प्दश्फन गददै प्िावकािी ि िुसि सेवा प्दा्क हुने ि अकको िासहौँ ्बजाि ि 
िाज्को “असि” लाई िोकने, प्सििोध गनने, पैिवी गनने । 

उदािवादी खेमाले नागरिक समाजलाई िाज् ि ्बजािको दरुुप्ोग ि असरलिालाई केही 
हदसमम िोकनसकने ठाने पसन उनीहरू नागरिक समाजलाई िाजनीसिक मुद्ामा ्ा सामासजक 
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न्ा्का सवष्मा ्बहस-पैिवी नगिोस् ्ा गन्फ हुनन िनने ठानछन् । अककोिर्फ , “¥्ास्डकल” 
हरूले िासहौँ उदािवादीले झै ौँ सनजी व्वसा् ्ा गसिसवसधमा नागरिकको िसूमकालाई सवीकाि 
गिे पसन नागरिक समाजलाई व्ापारिक ि िाज्को शसतिलाई, द्बद्बालाई प्सििोध गनने 
“एसनटटी” का रूपमा हेछ्फन् । उनीहरूले नागरिक समाजको िाजनीसिक वा प्सिसनसधमूलक 
कम्फलाई जो्ड सदौँदै सामासजक पसहिानहरूलाई असघ ्बढाउने, समाजका ्बृहत्ति सवाथ्फ ि 
सविािलाई आवाज सदने गछ्फन् । उनीहरूको अवधािणालाई हेनने हो िने िाजनीसिक रूपमा 
ससरि् वा परििासलि ि जुझारु खालको नागरिक समाजको परिकलपना त्हाौँ देसखनछ । 

नागरिक समाजको नटंुगगने चौघेिा-गववाद
िाज् वा सुिषिा सनका् ि सनजी वतृ्त वा परिवािलाई सा्दै कसैले असहले नागरिक समाजको 
िछघेिासिरि िाखछन् । िि नागरिक समाजमा को-को पछ्फन् िनने सवष्मा प्ासञिकहरूमाझ 
मिैक् पाइौँदैन । उनीहरूमाझ नागरिक समाजको “सीमा वा िछहद्ी” ्बािे ठुलै मििेद छ । 
कसिप्लाई संकीण्फ िएको आिोप लागछ िने कसैलाई सीमा नसखिी जो-सुकैलाई पसन 
नागरिक समाजको घेिोसिरि ल्ाएकोमा आलोिना गरिनछ । िथासप, आम रूपमा नागरिक 
समाजलाई सव्ंसेवी वा गैिसिकािी संसथा (एनजीओ/सी्बीओ), पैिवी समूहहरू, सामासजक 
आनदोलनहरू ि मानवअसधकाि संगठनहरूको प्ा्फ्वािी सिह हेरिनछ ।

व्ापारिक संगठन, िाजनीसिक शसति आज्फन गन्फ ससरि् समूह (जसिो िाजनीसिक 
दल) आसदलाई केहीले नागरिक समाजको घेिा ्बासहि िाखछन् िने केहीले सिरि । िि 
्सिो प्वग्फमा ्बाौँ््डने काम सहज छैन ि प्वग्फमा ्बाौँ््डन गरिएको िक्फ लाई पुसष्ट गन्फ कसठन 
छ । त्स ्बाहेक, सव्ंसेवी वा गैिसिकािी संसथाको आविणमा ्सि धेिै संसथा अटाएका 
छन्, जसको सञिालन प्सरि्ा, सांगठसनक सवरूप, संसथागि संििनामा ठुलै सिननिा ि 
जसटलिा छन् (िनधोक सन् २००३) । नागरिक समाजका संसथामा देसखने ्सिा सवसवधिा 
ि असमानिालाई परिपसरिकामा िथा प्ासञिक अनुसनधानमा समेि खासै ध्ान सदइएको 
पाइौँदैन (रार-िाननेचका सन् २००७) । सहजैसौँग नागरिक समाजको अव्व मासनने वा 
नागरिक समाजको घेिोसिरि िासखने कसिप् संसथाहरू धेिै नै श्ेणी-संििना (हा्िाकवीकल) 
मा ्बाौँसधएका ि अलोकिासनरिक देसखनछन् ि केही सनसचिि सवाथ्फ ि समूहगि लोि्बाट 
्बाौँसधएका पसन हुनछन् (आहनने सन् १९९८; अलेकज्ाण्डि सन् १९९७, सन् १९९८) ।

नागरिक समाजमा “प्सिसरि्ावादी” वा “दसषिणपनथी” िनेि प्सटै सिसनएका संसथाहरू 
पछ्फन् सक पददैनन् ? ्सद पददैनन् िने हामीले सिनलाई कुन प्वग्फमा िाखने ? कसिप् धासम्फक 
ि जािी् संसथाहरू सव्ंसेवी पसन नहोलान्, सिनले लोकिासनरिक सवसध नै न अपनाउलान्, 
िि सिनीहरूले पसन अरू सामासजक संसथाहरूले जसिै गसिसवसध गछ्फन् : िी सदस्हरू 
समलेि ्बनेका हुनछन्, सिनले सामूसहक सहि प्वद््फन गछ्फन् ि सामूसहक-गसिसवसध सञिालन 
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समेि गछ्फन् । ्सिा संसथालाई नागरिक समाज िनने सक निनने ? िाजनीसिक दलहरूलाई 
के िनने ? सामान् िविमा केलाउने हो िने िाजनीसिक दल पसन अन् संसथािनदा उसि 
धेिै सिनन हुननन् । सत्तासीन वा सनकट िसवष्मा सत्तामा पुगनसकने समिावना ्बोकेका 
्बाहेक अन् धेिै साना िाजनीसिक दलहरूको प्कृसि अरू सामासजक संसथािनदा खासै 
सिनन हुौँदैन । त्सै गिी व्ापारिक संघ-संगठनहरूकै कुिा गदा्फ पसन सिनलाई ्बासहि वा 
सिरि िाखन पनने खासै कािण देसखौँदैन । त्सैले िाजनीसिक दल, व्ापारिक/व्ावसास्क 
संगठन, मजदिु संगठन, धासम्फक संगठन ि एनजीओ/सी्बीओहरूको समेि सथान (लोकेशन) 
को सववाद अद्यासप सनरुपण िइसेको छैन (िाश्नने सन् २००२) । 

िाज्, ्बजाि ि नागरिक समाज िनेि िीन िागमा ्बाौँ्ेडि व्ाख्ा गरिने सरिखुट्ी 
मो्डललाई पाथ्फ िटजवी (सन् १९९०) ले िाि िागमा ्बाौँ्ेड । िछथो खुट्ाको रूपमा उनले 
“िाजनीसिक समाज” लाई सलए ि त्सलाई नागरिक समाज ि िाज््बीि वािा्फ/समनव् गनने 
एकाइको रूपमा व्ाख्ा गिे (िटजवी सन् २००१) । पसचिमा जगिका आधुसनक सामासजक 
(सव्ंसेवी) संसथा—जहाौँ समानिा, सवा्त्तिा, सिसरिने ि ्बासहरिने सविनरििा, किाि, सनण्फ् 
प्सरि्ामा व्ापक सहिासगिा, सदस्हरूको सपष्ट दास्तव ि असधकाि जसिा आधाििूि 
मान्िा आतमसाि गरिएको हुनछ—लाई नै नागरिक समाज िनन उप्ुति हुने उनको िक्फ  छ । 

हामीकहाौँ जसिा आनदोलन छन्, जसिा खाले पैिवी गनने संसथा छन् सिनलाई िटजवी 
िाजनीसिक समाजको दजा्फमा िाखन िाहनछन् । िि ्सिो सकत्ताकाट वा वगवीकिण गनने 
रिममा उनले पसचिमा दश्फनमै िएका पसन सवसिनन धािहरूलाई ्ेबवासिा गिेका छन् ि एउटा 
्सिो आदश्फ संसथाको परिकलपना गिेका छन् जुन व्वहािमा पाइौँदैनन् (सवरिमससंघे सन ्
२००५) । िटजवीको सससिल वा सभ् शबदसौँग असल मोह िएको जसिो देसखनछ त्सैले 
उनी सससिल सोसाइटीलाई कुनै “अनसससिल” (अिद्र/असभ्) काम गिाउन िाहौँदैनन् । 
उनी त्सिो असभ् वा अवैध काम िाजनीसिक समाजको टाउकोमा हालन िाहनछन् । िि 
िटजवीले िनेजसिो नागरिक/िाजनीसिक समाज िनेि सकत्ता काट्न त्सि ससजलो छैन । 
कहाौँनेि गएि नागरिक समाज िाजनीसिक समाज हुनछ ि कहाौँ गएि िाजनीसिक समाज 
नागरिक समाज ्बनछ िनन ससकौँ दैन । त्सैले न्ाौँ प्वग्फ थपदैमा नागरिक समाजको परििाषा 
गनने ि सवशे्षण गनने काम सहज हुने देसखनन ।

नागरिक समाजका अव्व मासनएका संसथाहरूले “अनसससिल” गसिसवसधमा संलगन 
िएका ्थेष्ट उदाहिण हामीसौँग छन् (आहनने सन् १९९८) । उदाहिणका लासग ्डाकटिहरूको 
व्ावसास्क संगठनलाई सलन ससकनछ । धेिैले ्ो संगठनलाई सहजै नागरिक समाजसिरि 
गणना गछ्फन् । नेपालमा ्डाकटिहरूको संगठनको इसिहास केलाउने हो िने ्सले ्ेबला-
मछकामा नेपालको लोकिासनरिक आनदोलनमा सघाएको छ ि त्सका लासग उसलाई 
सह्ाइएको पसन छ (हेनु्फहोस्, ए्डमस सन् १९९८) । िि अरू धेिै ्ेबलामा ्सको गसिसवसध 
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हेनने हो िने आफनो समूहको साौँघुिो सवाथ्फ असघ ्बढाउने ि झन् कसिप् अवसथामा आफना 
सदस्ले गिेका गलि कामलाई ्बिाउन लागेको समेि पाइनछ । त्सै गिी, समस्ड्ालाई 
पसन केहीले नागरिक समाजसिरि पािेको देसखनछ िि ्सलाई पसन िाज् ि ्बजािको प्ादा 
िएको िथा “कनसेनट” उतपादनमा ससरि् िएको िनेि आलोिना गरिएको छ (हम्फन ि 
िोमसकी सन् १९८८) । अककोिर्फ , हामीसौँग उललेख् संख्ामा धासम्फक ि जािी् संसथा 
पसन छन्, जसलाई कसिप्ले नागरिक समाजिनदा ्बासहि िाखनुपछ्फ  िनछन् (हेनु्फहोस्, 
गेलनि सन् १९९४; िनधोक सन् १९९५), िि सिनले कसिप् अवसथामा नागरिक समाजले 
जसिै िूसमका सनवा्फह गिेको वा त्सिै गसिसवसध गिेको पाइनछ । केही ्सिा संसथा छन ्
जसलाई जािी् ि सामप्दास्क द्वनद्व रैलाउन उद्यि िहेको आिोप लागछ, िि सिनै संसथा 
कसहलेकाही ौँ “सससिल” कामहरू गरििहेका हुनछन् । कसिप् नागरिक समाजका संसथाको 
इसिहास/जीवनवतृ्त केलाउने हो िने उनीहरू कसहलेकाही ौँ “सससिल” िनन ला्क हुदैनन ्
पसन । त्सैले, कुनै संसथा सधै ौँिरि नागरिक समाजकै अव्व िसहिहनछ सक िहौँदैन िनने 
पसन अकको महत्वपूण्फ प्श्न हो । 

कुनै पसन संसथा नागरिक समाज हो-होइन िनने सववाद वा ्सको िछघेिा्बािे लामो 
ि सनरुपण गन्फ कसठन सवष्मा धेिै सम् खेि रालनुिनदा िी संसथाहरूलाई मससनो गिी 
अध््न गनु्फ लािदा्क हुनछ । ्सिो अध््न गदा्फ िी संसथा कसिी सथापना हुन पुगे, 
सिनले के-के गसिसवसध गिे/गछ्फन्, सिनले के-कसिा िूसमका सनवा्फह गिे, सिनको संसथागि 
संििना कसिो छ, िनने कुिालाई समसहन सवशे्षण गनने हो िने सो संसथालाई नागरिक 
समाज वा त्सको अंग िनन समलने-नसमलने सनरुपण गन्फ अध्ेिालाई सहज हुनछ (पिाजुली 
सन् २००९) । त्सो हो िने नागरिक समाजका के-कसिा गसिसवसध ग्ाह् हुन् िनने प्श्न 
पसन सौँगै आउन सकछ । ्सको ठम्ाइका लासग मूलि: सवशे्षकको आफनो वैिारिक 
आग्हको पसन िूसमका िहनछ । िथासप, हाम्ो सविािमा नागरिक समाज िनने अवधािणाको 
आफनै अभ्ुद्को इसिहास ि अझ त्समा पसन ्सको पुनिोद्लाई केलाएि मारि नागरिक 
समाज्बािे धािणा ्बनाउन समिवि: ्बढी उप्ुति हुनछ । मासथ ििा्फ गरिए झै ौँ नागरिक 
समाजको रिसमक सवकासलाई केलाउने हो िने कुन सम्मा सकन वा के प््ोजनका लासग 
्ो अवधािणा प््ोगमा ल्ाइ्ो िनने कुिाको ख्ाल िाखनु उप्ोगी हुनछ । नागरिक समाज 
िनने अवधािणा जसिखेि प््ोगमा ल्ाइ्ो त्सिखेि ्सका व्ाख्ािाहरूले जनिा ि 
िाज् दुवैलाई “सभ्” िुल्ाउने िुनछिी देखे । “प्ाकृसिक” वा जंगली ििण्बाट िाज् ि 
िैिीलाई “सभ्” ्बनाउन पनने िएकाले िाज् ि नागरिक समाजलाई एकै सकत्तामा िासख्ो । 
िि नागरिक समाजको पसछललो व्ाख्ाको सवसिािलाई केलाउने हो िने के देसखनछ िने 
नागरिकलाई स्बैिनदा ्बढी जोसखम ि खििा िएको िनेको िाज््बाट नै हो । सन् १९८० 
को दशकमा िाज् ि उसको प्मुख सह्ोगी ्बजािका “असि” लाई िोकन, प्सििोध गनदैका 
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लासग नागरिक समाजको मिृप्ा्: अवधािणालाई पुनजवीसवि गरि्ो । त्सैले, समाजका 
सवसिनन पेसा ि समूहका व्सतिहरू एकापसमा जोस्डएि अन्ा्का सवरुद् ल््डन, िाज् 
सवरुद् ल््डन ि समान नागरिक हुन एकगठ िएका सथए । िसथ्फ, हाम्ो सविािमा नागरिक 
समाजको जुझारु िूसमका अपेसषिि छ ।

सव्ंसेवी वा सविःसरूि्फ सहिासगिा, सहजै (समूहमा) जोस्डने-छुसटने सविनरििा, 
आसद सवशेषिालाई नागरिक समाज हो होइन िनेि सिनाउन प््ोग गरिनछ, खासमा िी 
न्ूनिम अत्ावश्क गुण मारि हुन् । उनीहरूलाई नागरिक समाज ्बनन उनीहरूले खास 
िूसमका सनवा्फह गिेको पसन हुनुपछ्फ  । अथा्फि् नागरिकहरूको त्ो समूह (अथवा नागरिक 
्बनन खोजनेहरूको समूह) जसले िाज् ि समाजको काम-काि्बाहीलाई प्िासवि िुल्ाउन 
खोजछ अथवा अकको अथ्फमा अन्ा्का सवरुद् ल््डन एक जुट हुनछ—िाहे त्ो िाज्को 
होस्, ्बजािको होस् वा अरू कसैको—त्ो नै हाम्ो सविािमा नागरिक समाज हो-होइन 
िनेि छुट्््ाउने आधाििूि सवशेषिा हुन सकछ । ्द्यसप, उदािवादी धािकाहरू जुझारुपनालाई 
िनदा “ससि्फस ्डसलििी” मा ्बढ्िा जो्ड सदनछन् । 

कसिप्ले नागरिक समाजलाई “्बुजु्फवा ्डोमेन” िनेि घणृा िावले हलेा्फन् । उनीहरू सा्द 
गलि छैनन् । नागरिक समाज मध्म िथा उचि वगवी् पुरुषहरूकै कबजामा िहौँदैआएको 
हो । िि पसछलला सम्मा नागरिक समाजको ्बनावटमा पसन केही परिवि्फन आएको छ 
ि पसहले घेिो ्बासहि पारिने सलंग, वग्फ, जाि-जासि वा षिेरिको पसन थोिै उपससथसि ्बढ्न 
थालेको देसखनछ । नागरिक समाजको ्बनोट ्बािेको ्सिो हेिाइले ्ो अवधािणाका 
सीमाहरू पसन प्सट ्बासहि ल्ाइसदनछ । त्सैले, नागरिक समाज्बािे हामीले सवशे्षण 
गरििहौँदा अथवा सकन उसले कुनै मुद्ा उठाउौँछ ि कुनै सकन छास्डसदनछ िनने ्बुझन नागरिक 
समाजको सामासजक ्बनोट महत्वपूण्फ हुनछ । ि, हाम्ो सवशे्षणमा त्ो पसन एउटा प्मुख 
अंग िहन सकछ । 

नागरिक समाज ि िाज्को प्कृसि सम्बनधमा ध्ान सदनुपनने अकको एउटा पषि पसन छ । 
दोस्ो जनआनदोलनको सम्ो ्बनेको “नागरिक समाज” ले आनदोलनको समासप्तपसछ सकन 
अरू सामासजक मुद्ाहरूमा त्सिै सशति िूसमका सनवा्फह गन्फ नसकेको होला िनने प्श्न धेिैको 
मनमा उठ्छ । ्हाौँनेि िाज्को प्कृसिलाई केलाउनुपनने हुनछ । धेिै जसो असधना्कवादी 
शासन व्वसथामा “नागरिक समाज” का अव्वहरू जीवनि/जुझारु हुौँदैनन्; उनीहरू धेिै 
जसो आञिापालक हुनछन् ि एउटा सानो सहससा सुषुप्त िहनछ । अथवा अकको शबदमा, 
नागरिक समाजले जुझारुपन त्ागने हो िने त्सले िाज्/शासकलाई असधना्कवादी ्बनन 
सनमत्ाउौँदो िहेछ । लोकिासनरिक शासन व्वसथामा नागरिक समाजले आफनो जुझारुपना 
छा््डने ि समूहगि सवाथ्फ िथा अन् सेवा-सुसवधा उपलबध गिाई िाज्को सह्ोगीको 
िूसमकामा उनीहरू रूपानििण हुने देसखनछ । पसछललो सम् ि झन् अनििा्फसषरि् सवकासे 
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संसथा लगा्ि व्ापारिक समूह ि िाज्को पसन ्सिा िाज्-सह्ोगी संसथा प्वद््फनमा 
रुसि देसखएको छ । ्सले गदा्फ नागरिक समाजले, ्सका अव्वहरूले आफनो जुझारुपना 
छा्ेडि रगि िाज्-सह्ोगीको िूसमकामा मारि आरूलाई सीसमि गनने देसखनछ ि त्सले 
िाज्लाई असधना्कवादसिि ढलकन पुट सदनछ । ्द्यसप, लोकिासनरिक शासन व्वसथामा 
नागरिक समाजले गनने ्ी सेवा-प्दा्कको िूसमकाको पसन आफनै महत्ता छ ।

नेपालमा नागरिक समाजको अभ्ुद् ि गवस्ताि
हामीले जेलाई नागरिक समाज िनेि ्बुझदै आएका छछ ौँ नेपालमा त्सिा संसथाहरूको 
उपससथसि िाणाकालको उत्तिाध्फदेसख नै देसखन थालेको हो, ्द्यसप पदावलीको रूपमा 
नेपालमा नागरिक समाजको व्ापक प््ोग िएको २०४६ सालपसछ हो । त्सअसघ नै 
हामीकहाौँ िएका गुठी आसद संसथालाई नागरिक समाजका प्ािसमिक सवरूपको रूपमा 
हेन्फ नससकने होइन । िि, कसिप् िी संसथाका केही सीसमििा सथए—जसिो सिनको 
सदस्िाका सीमा सथए; सिनको सनसचिि साौँघुिा उद्ेश् सथए ि त्सिनदा ्बाहेकका काममा 
सिनको ससरि्िा प्ा्: हुौँदैन्थ्ो । 

्बीसछ ौँ शिाबदीको पसहलो पाउसिि ज्ब अन्रि सवश्वमा ि अझ सछमेकी िाििमा 
सविनरििा आनदोलनका साथै धासम्फक सुधािका मुद्ाले गसि सलन थाले, िी आनदोलनका 
्बासछटा नेपालमा पसन पन्फ थाले । मोहनदास किमिनद गानधी, स्बनो्बा िावे, गंगाधि 
सिलक जसिा िाजनीसिक सामासजक आनदोलनकािीहरू्बाट प्िासवि हुौँदै िाििमा िहेका 
नेपाली ि नेपालसिरैि िहेकाहरू पसन स्बसिािै आफना कुल/पारिवारिक संगठनिनदा ्बासहि 
सनसकेि सनसचिि उद्ेश् ्बोकेका सामासजक संगठनहरूमा संगसठि हुन लागे । नेपालसिरि 
पसन सामासजक सुधाि गनने समूहहरू—आ ््फ समाज, पिोपकाि, नागरिक असधकाि ससमसि, 
आसद—संगसठि िए (उपे्िी सन् १९९२) । ि, िाििमा जसिै नेपालमा पसन िाजनीसिक 
परिवि्फनको उद्ेश् ्बोकेका समूहहरू िूसमगि सहसा्बले गसठि हुन थाले । प्िण्ड गोखा्फ, 
प्जापरिषद् जसिा संगठन ि पसछ नेपाली काौँग्ेस, नेपाल कम्ुसनसट पाटवी जसिा संगठन 
्सै रिममा गठन िएका हुन् । िि नेपालका िातकासलक शासकले ्सिा गैिपारिवारिक 
सामासजक संगठनहरूलाई आफनो शासन उपिको खििाको रूपमा ग्हण गनने हुनाले सिनले 
प्श्् नपाउने मारि होइन सक िी वरिदृसष्टमा समेि पिे ।

दोस्ो सवश्व ्ुद्पसछ जिाििै िाौँ्डोिाौँ्डो परिवि्फन िए । नेपालमा पसन त्सको गसिलै 
प्िाव प¥्ो । ्ुद््बाट रकने का लाहुिेहरू, पढ्न गएका सवद्याथवीहरू, िाजनीसिक कािणले 
िागेका शिणाथवीहरू, िीथ्फ्ारिीहरू, आसद सामासजक-िाजनीसिक सविाि ्बोकेि आए । 
आ-आफना सहसा्बले संगसठि हुौँदै सवसिनन गसिसवसधमा संलगन िए । िाजनीसिक उद्ेश्मूलक 
गसिसवसधहरू गन्फ धेिै ठूलो जोसखम सथ्ो—िाणा सिकािले िाजनीसिक गसिसवसध गिेको 
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सनहुौँमा थुपै् सामासजक असि्निाहरूलाई कालकोठिीमा िाखेको सथ्ो िने िाि जनालाई 
ि मतृ्ुदण्ड नै सदएको सथ्ो । िसथ्फ, सामासजक असि्निाहरू सवसिनन आविणमा संगसठि 
हुन थालेका सथए । ्स रिममा सकूल खोलने िथा पुसिकाल्हरू सञिालन गनने जसिा 
गसिसवसधमा संगसठि रूपमा संलगन िई ्बृहत्ति समाजको िलाइमा लागे (पिाजुली सन ्
२०१९) । स्नै संसथागि संििनाहरूलाई नेपालको नागरिक समाजको शैशवकालीन 
अव्व मानन ससकनछ ।3

सव.सं. २००७ मा एक शिाबदीिनदा लामो (सव.सं. १९०३–२००७) िाणा शासन सवरुद् 
सशस्त्र ्ुद् ि्ो, जसले नेपाल्बाट जहासन्ाौँ िाणा शासन उनमूलन ग¥्ो । िाणाशाही 
समासप्तसौँगै नेपालमा ्बहुदली् प्जािासनरिक व्वसथा शुरू ि्ो । “िैिी” ्बाट “जनिा” 
मा रूपानिरििहरूले आ-आफना रुसि ि सविािलाई प्वद््फन गनने रिममा समान सविाि िाखने 
अरू व्सतिहरूसौँग समलेि थुपै् खाले संसथा खोले । सव.सं. २००७–२०१७ को दशकमा 
िुलनातमक रूपमा ठूलो संख्ामा संसथा खुलेका देसखनछ । िाणाकालमा प्सि्बसनधि िहेका 
सनजी परिपसरिकाको संख्ा पसन ्ो कालखण्डमा उललेखनी् रूपमा वसृद् ि्ो । िाज्ले 
केही सन्नरिण गन्फ पसन सामान्ि्ा खुला खालको सम् सथ्ो (पिाजुली सन् २०१२) । 
कमलप्काश मललले ्ो दशकलाई “स्डके्ड अर एकसरिोिस्फन” िनेका छन् (मलल सन ्
१९७९) । सवसिनन खालका जन्फल, परिपसरिका सनकालने काम ि साव्फजसनक पुसिकाल् 
खोलने काम पसन त्सि ्ेबलै शुरू िएको सथ्ो । ठूलो संख्ामा मुलुकिि सकूल ि केही 
कलेज खोसलए । सवसिनन कल्ब, वादसववाद समूहदेसख अन् सामासजक संघ-संसथा, 
िाजनीसिक दल, सासहसत्क संसथा खुलने काम पसन त्सिखेिै िएको सथ्ो । त्ो एउटा 
गसिशील ि जीवनि सम् सथ्ो (पिाजुली सन् २०१९) । 

लामो सम् सवदेशीहरूलाई सछन्फ नसदएको नेपालले २००७ सालपसछ आरूलाई खुला 
ग¥्ो । सोही रिममा सवदेशीहरूको प्वेश सहज हुन थाल्ो ि सवदेशी सह्ोग सन्ोग िथा 
अन् अनििा्फसषरि् संसथाहरूको उपससथसि पसन ्बढ्न थाल्ो । त्सपसछ नेपालमा सवकास 
िथा सामासजक का ््फमा वैदेसशक सह्ोगमारि सिसरिएन, सामासजक संसथाहरूको दा्िा पसन 
रिासकलो ि्ो ।4 पिोपकािी काम ्बाहेक सवास्थ्, सशषिा िथा िासलम, िेिना जगाउने, 
सामुदास्क सवकास, प्जनन सवास्थ् िथा जनसंख्ा सन्नरिण, आसद उद्ेश् सलएि संसथा 
खुलन थाले (पाण्ेड सन् १९९८ : ६१, ढकाल सन् २००६) । सौँगसौँगै, संसथा सथापना ि 

3 नेपाल ्बासहिका गसिसवसधका लासग वनि (सन् १९९६) ि िालमस्फ (सन् २००२) हेनु्फहोस् ।
4 नेपालमा सवदेशी सह्ोग ि दािृ समुदा्को उपससथसि एवं िूसमका्बािे अध््न िएका 

छन् । नेपालको सवकास ि वैदेसशक सह्ोगको सवसवध पाटो्बािे ्बृहि् समीषिा गरिएको देवेनद्रिाज 
पाण्ेडको एउटा पुसिक (पाण्ेड सन् २०११) मासट्फन िछिािीले प्काशन गिेको छ ।
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सिनको सन्मन गनने कानून पसन ्ही अवसधमा सनमा्फण हुन थाल्ो । असहले हामीले िनने 
गिेको नागरिक समाजको एक सहसा्बले सवसिािको दशक हामी त्सलाई िनन सकछछ ौँ ।

िि ्ो सवसिाि धेिै ्ेबि िहेन । ्बहुदली् प्जािासनरिक शासन व्वसथा अनिग्फि 
पसहलो पटक जनसनवा्फसिि सिकाि सथापना िएको ्ेडढ वष्फमै, २०१७ सालमा, शाही 
हमला ि्ो । स्ैब प्जािासनरिक संसथा िंग गरिए । नागरिक असधकाि संकुसिि गरि्ो । 
िाजनीसिक संसथाहरू उपि प्सि्बनध लाग्ो । िाजनीसिक दल ि गसिसवसधमा िोकावट 
लागेसौँगै अन् सामासजक संसथा पसन िाज्ले प्त्षि-अप्त्षि ्बनद गिा्ो । अरू ि 
अरू, साव्फजसनक पुसिकाल्हरू समेि ्सिो आरिमण्बाट अछुिो िहेनन् (पिाजुली सन ्
२०१९) । ्ी नागरिक संसथामासथ आरिमणको कािण िी संसथासौँग सम्बसनधि कसिप् 
व्सति िाजनीसिक िेि्ुति िएका ि कुनै सहसा्बले िाजनीसिक दलसौँग सम्बसनधि हुन ु
पसन सथ्ो । त्स ्बाहेक, िी संसथाले गनने गसिसवसधलाई िाज्ले आरू उपि िुनछिीको 
रूपमा सल्ो ि िी संसथा ्बनद गरिसद्ो । ्सले गदा्फ िख्फि जनमौँदै ि रैलने रिममा िहेको 
नेपालको नागरिक समाज खुसमि्ो । जसि संसथा ्बाौँिे, िीमध्े धेिैले िाज्सौँग समझछिा 
गिेि ्बाौँिे अथवा िाज्-पषिी् सविाि प्वद््फन गिेि ्बाौँिे । सिनले नागरिकको पषिमा 
िाज्को सनगिानी गननेिनदा पसन सनिंकुश पञिा्िी शासनलाई नै ्बसल्ो ्बनाउने ि सत्ता 
सञिालकहरूको सवाथ्फलाई पोसने काम गिे ।

पञिा्िी शासन व्वसथाको पूवा्फध्फ उत्तिाध्फिनदा पथृक िह्ो । सिकािले िाहेि-निाहेि 
स-साना कल्बहरू, कोठे पुसिकाल्, सासहसत्क संसथाहरू खुले । त्स ्बाहेक, सवदेशी 
सह्ोगमा सिकाि सटकनुपनने िएकाले अनििा्फसषरि् संसथाहरूले पसन स्बसिािै आफनो प्िाव 
्बढाउौँदै लगे । पसहले जसिो ्सिा सामासजक संसथालाई एक ि पूिै ्बनद गन्फ नससकने ि 
दोस्ो सिनलाई आफनो सवाथ्फमा उप्ोग गन्फ ससकने देखेि िातकासलक िानी ऐश्व ््फ शाहको 
नेिृतवमा “सामासजक सेवा िासषरि् समनव् परिषद्” नामक संििना ्बनाइ्ो । सामासजक 
संसथाहरूलाई परिषद् मािहि आउने व्वसथा गरि्ो । सामासजक संसथाहरूका कामलाई 
समनव् वा सहजीकिण गनने नाउौँमा परिषदल्ाई सवदेशी सह्ोगलाई एकीकृि गिी पञिा्िी 
शासकका समथ्फकलाई का ््फरिम वा परि्ोजना सञिालनमा सह्ोग पु¥्ाउने ि समथ्फन 
नगननेलाई सवसिनन ्बहानामा सनषेध गनने अस्त्रका रूपमा प््ोग गरि्ो (हेनु्फहोस्, पाण्ेड 
सन् १९९८; िा्डमेकि ि िामाङ सन् १९९३; मासट्फन िछिािी २०७४) । पसचिमा िाषरिका 
गैससहरूले लोकिनरि ि सवकासको नाममा अवलम्बन गरििहेको ्बहुमुखी एजेण्डाको 
सवश्वव्ापी प्िाव्बाट रिससि नेपाली शासकले उति संसथा मार्फ ि पञिा्िी सविािधािालाई 
समथ्फन नगनने संसथाको सन्नरिण गन्फ थाले (िट् सन् २०१६) । उति परिषद् मा सविोधी 
सविािधािा ्बोकने व्सति वा समूह सम्बद् संसथा दिा्फ नै नहुने ि लामो छानस्बन पचिाि ्
दिा्फ नै िए पसन शंका लागेमा नवीकिण गनदै नसकने अवसथा ससज्फना गरिन्थ्ो । एक 
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प्कािले परिषद्लाई संसथा खोलने नाउौँमा सिकाि सविोधी पषिको संलगनिा िए-निएको 
जाौँि गिी समिासवि िाजनीसिक जोसखम िोकने हसि्ाि ्बनाइन्थ्ो (िा्डमेकि ि िामाङ 
सन् १९९३ : १५) । िसथ्फ, पञिा्िकालिरि दिा्फ िई सञिालनमा आएका सामासजक 
संसथाहरूले पाइलापाइलामा िाज्को कठोि सन्नरिणको सामना गनु्फपद्फ्थ्ो िने िाज्को 
त्ही सन्नरिणकािी व्वहाि देखेि न्ाौँ समूह संसथा दिा्फ गन्फ सहिसकिाउौँथे । ्सले 
गदा्फ नेपाल खुला ्ुगमा प्वेश गिेको िसनएको िाि दशकको अवसधमा सनकै थोिै मारि 
सामासजक संसथा अससितवमा आए । िि, संख्ातमक रूपमा थोिै िए पसन २०४६ सालमा 
िएको जनआनदोलनमा प्ाध्ापक, ्डाकटि, इसनजसन्ि, वसकलहरूका व्ावसास्क संसथा 
ि मानवासधकाि संगठन िथा सासहसत्क संगठनहरूले समेि ससरि् सहिासगिा देखाए । 

सव.सं. २०४६ को पसहलो जनआनदोलनले ३० वष्फ लामो पञिा्िी शासन व्वसथालाई 
्बढािेपसछ नेपालमा ्बहुदली् प्जािासनरिक व्वसथा सथापना ि्ो । वाक सविनरििा, 
प्काशन सविनरििा िथा संगठन सविनरििा जसिा नागरिक असधकािहरू संवैधासनक रूपम ै
प्त्ािूि गरिएकाले नागरिकले िाहेका संघ-संसथा खुलनसकने िए । ि, संसथा खुलने रिम 
स्बसिािै शुरू पसन गरिए । समाज कल्ाण परिषद्को वे्बसाइटमा उपलबध ि्थ्ांकले 
नेपालमा सामासजक संघ-संसथा गठनको एउटा िसस्बि सदनछ (हेनु्फहोस्, सिरि १) । परिषद्ले 
अद्यावसधक गिेको पसछललो ि्थ्ांक अनुसाि असाि मसानि २०७६ समममा उति संख्ा 
५०,३५८ पुगेको छ । ्स्बाट प्जािनरि आए पचिाि् नेपालमा िीव्र गसिमा सवसिाि िएको 
एउटा षिेरि गैसस हो िनने िक्फ  (ढकाल सन् २००६ : ११८) लाई पुसष्ट गछ्फ  । िथासप, 
ध्ान सदनुपनने कुिा के छ िने ्ी संसथा परिषद् मा दिा्फ गरिएका खास गिी एनजीओ िसनने 
सामासजक संसथाहरू हुन् । स्ैब ्सिा संसथा परिषद् मा दिा्फ हुन जरुिी निएको ि नगरिने 
हुनाले समग् िसवीि िासहौँ ्सले सदौँदैन । 

सव.सं. २०४६ पसछ नेपालमा संसवधान प्दत्त हक िएकाले आपसमा संगसठि िएि 
सनसचिि उद्ेश् पूसि्फका लासग असघ ्बढ्न केहीले िोकने िएन । ्सद कुनै औपिारिक आसथ्फक 
कािो्बाि नगनने हो िने सिनलाई कुनै सवसध सवधानले ्बाौँसधएि सिकािी सनका्मा दिा्फ 
हुनुपनने ्बाध्िा छैन ।5 िि औपिारिक वा कानूनी रूपमै आफनो रुसिको संसथा सवसधवि 
सञिालन गनने हो िने सवद्यमान कानून अनुसाि नेपालमा संघ-संसथा खोलन पसहले ि संघ-

5 अनछपिारिक रूपमा समुदा्मा आधारिि थुपै् कल्ब, समूह ि गुठीहरू दिा्फ निइकन 
पसन सञिालन िएका हुनछन्, जसको कानूनी आधाि ि हुौँदैन िि आपसी सवश्वास, सहका ््फ ि 
सव्ंसेवी रूपमा सिनले समुदा्का लसषिि वग्फ ि समूहका लासग गसिसवसधहरू सञिालन गरििहेका 
हुनछन् । त्सैले िी पसन सामासजक संसथा नै हुन् ्द्यसप िलनिलिीको “गैसस” को परििाषासिरि 
िी अटाउौँदैनन् । ्ी संसथाहरूलाई सामुदास्क संगठन (सी्बीओ) पसन िनने गरिएको छ । जो 
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हित्र १ : ्ामाहिक ्ंस्ाको ्ंख्ातमक वहृधि
स्ोत : ्माि कल्ाण परिषद् (्कप) को वसेब्ाइटमा उपलब्ध, २०७६ ्ालमा अद्ावह्धक 
गरिएको तथ्ांक ।

संसथा दिा्फ ऐन अनिग्फि सम्बसनधि सजलला प्शासन का्ा्फल्मा दिा्फ गनु्फपछ्फ  । त्हाौँ दिा्फ 
गिेपसछ मारि समाज कल्ाण परिषद् मा आ्बद् हुन िाहेमा हुनसकने कानूनी प्ावधान छ । 
्ो ्बाध्कािी प्ावधान होइन । ्द्यसप, सवदेशी सह्ोग वा सिकािी अनुदान प्ाप्त गिी 
कुनै परि्ोजना सञिालन गनने उद्ेश् िाखेका संसथाहरू िने परिषद् मा आ्बद् हुनै पछ्फ  । 
समुदा् सििमा सानासिना िनदा-दान्बाट वा सव्ंसेवी रूपमा िलने संसथाहरू पसन कानूनी 
्बाध्िा निए िापसन परिषद् मा आ्बद् हुनुपनने व्ावहारिक ्बाध्िा छ ।6 त्स ्बाहेक, 
सामासजक सेवाको उद्ेश्ले मुनारा सवििण नगनने कमपनीका रूपमा कमपनी िसजसरिािको 
का्ा्फल्मा दिा्फ िएका संसथाहरू पसन परिषद् मा आ्बद् हुन सकछन् ि िएका पसन छन् ।

मासथको संख्ा/सिरि सनसचिि सम्मा परिषद् मा आ्बद् हुन आएका संसथाहरूको कुल 
्ोग हो । ्सले केही ि्थ् ्बिाए पसन धेिै कुिा ्बिाउौँदैन । ्सले आसथ्फक वष्फ २०७५/७६ 
समम खुलेका नेपाली गैिसिकािी संघ-संसथाहरू (एनजीओ/सी्बीओ) को ठ््ाककै संख्ा 
्बिाउौँदैन । न असहले वा कुनै असघलला सम्मा ससरि् संसथाहरू नेपालमा कसि छन ्

औपिारिक रूपमा दिा्फ ससहि सामासजक िथा सवकासमूलक गसिसवसध गनने गछ्फन्, िी गैसस 
(एनजीओ) िनेि आम रूपमा सिसनएका छन् । 

6 सिकािी अनुदान वा किछुट जसिा अन् सहुसल्िका लासग सिकािी सनका्ले सो संसथा 
सजलला प्शासन का्ा्फल्, कि का्ा्फल् ि परिषद् मा दिा्फ िए/निएको प्माण खोजने ि सवदेशी 
सहा्िा प्ाप्त गिी का ््फरिम सञिालन गनने संसथाले त्सका लासग समाज कल्ाण परिषद्को 
सवीकृसि असनवा ््फ रूपमा सलनुपनने व्ावहारिक ्बाध्िा छ ।



20 | लोकिञजन पिाजुली, हष्फमान महज्फन, देविाज हुमागाई ं ि प्त्ूष वनि

वा सथए िनने नै ्बिाउौँछ । िि, के िासहौँ ्बिाउौँछ िने समाज कल्ाण परिषद् मा ्बसनेसन 
दिा्फ हुने सामासजक संसथाको संख्ा ्बढ्दो छ । ्ो वसृद् शहि केसनद्रि ि अझ सवशेष गिेि 
काठमा्डछ ौँ केसनद्रि छ (िण्डािी ि वनि सन् २०१७; केसी ि लोसु्फवननिि सन् २०१९) ।7 
मासथ िसनए झै ौँ, संघ-संसथा दिा्फ हुने मूल थलो सजलला प्शासन का्ा्फल् हुन् । िी 
का्ा्फल्हरूमा के-कसि संसथा दिा्फ िएका छन् िनने एकीकृि ि्थ्ांक उपलबध छैन, न 
ि के-कसि संख्ामा संसथाहरू नवीकिण िइिहेका छन् वा ससरि् छन् िनने थाहा पाउन 
नै ससजलो छ (िण्डािी ि वनि सन् २०१७) । गैिसिकािी संसथाहरूको छािा संगठन िसनने 
गैिसिकािी संसथा महासंघले आफना सदस्हरूको संख्ा देशिि ६ हजाि ३४५ िहेको 
जनाएको छ ।8 ्द्यसप, महांसघको सदस् ्बनने-न्बनने सामासजक संसथाको सव-इचछामा 
िि पछ्फ  ।9 समाज कल्ाण परिषद्लाई उद्ृि गददै एउटा समािािमा नेपालमा पाौँि हजाि ि 
अकको समािािमा २० हजाि गैिसिकािी संसथा ससरि् रूपले गसिसवसध गरििहेको ्बिाइएको 
छ (सिमसलसना २०७६; ञिानु सापकोटा सन् २०१६) ।10

नागरिक समाजको अव्व मासनने ्ी संघ-संसथा (्बोलीिालीको िाषामा गैिसिकािी 
संसथा वा नागरिक समाजका संगठन—सीएसओ) को ्सिो सवसिािको अथ्फिाजनीसि 
महत्वपूण्फ छ ।11 मूलि: असिव्सति िथा प्काशन ि सांगठसनक सविनरििाको संवैधासनक 

7 समाज कल्ाण परिषद्को ि्थ्ांक अनुसाि परिषद् मा कुल आ्बद् संसथाहरूमध्े ५१.६ 
प्सिशि संसथाहरू ्बागमिी प्देशमा छन् । ्ो प्देशमा अवससथि कुल संसथामध्े काठमा्डछ ौँ 
सजललामा मारैि ६१.५ प्सिशि संसथा छन् । उपत्काका िीन सजललालाई एकै ठाउौँमा समसाउने 
हो िने सो प्सिशि ७६ पुगन जानछ । देशििका संसथाहरूको सहसा्ब गनने हो िने काठमा्डछ ौँ 
उपत्कामा अवससथि संसथाको संख्ा झण्ैड ४० प्सिशि पुगछ । हेनु्फहोस्, http://swc.org.np/
ngo-ingos-charts-2070071/; िैि ९, २०७६ मा हेरिएको ।

8 हेनु्फहोस्, www.ngofederation.org/introduction; िैि ९, २०७६ मा हेरिएको ।
9 उदाहिणका लासग मासट्फन िछिािीले महासंघको सदस्िा सलएको छैन । गैिसिकािी संसथा 

महासंघलाई सनसचिि िाजनीसिक दलसौँग नसजक िएको आिोप लागने गिेको छ ।
10 पसहले संसथाले एक पटक आ्बद् िई आ्बद्िाको प्माण-परि सलए पुगनेमा २०७३ 

सालदेसख समाज कल्ाण परिषद्ले पसन हिेक िीन-िीन वष्फमा सो प्माण-परि नवीकिण गनु्फपनने 
प्ावधान थपेको छ । सोही आधािमा ससरि् संसथाको ि्थ्ांक सनकासलएको ्बुझन ससकनछ ।

11 सन् १९९० पसछ सामासजक संसथाहरूको वृसद् हुनुका पछास्ड ढकाल (सन् २००६ : 
११९–१२०) ले मुख् िाि कािण औ ौँल्ाएका छन् । पसहलो, सामासजक कािण: िटसथ रूपमा िहेका 
समाजसेवीहरूले आफनो आतम सममानका लासग समाजमा केही ्ोगदान गिछ ौँ िनने सोिेका हुनछन ्
ि त्ो सहज रूपले सथापना गन्फ ससकने गैिसिकािी संसथा मार्फ ि गछ्फन् । दोस्ो, आसथ्फक कािण: 
देशमा अनििा्फसषरि् गैससको उपससथसि ि उनीहरूको का ््फरिम का्ा्फनव्न गन्फका लासग सथानी् 
साझेदािको आवश्किा एवं प्जािासनरिक सिकािले ल्ाएको सवकास ्ोजना ि ितकालीन अवसथामा 
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प्त्ािूसिले गदा्फ नागरिकहरूले आरूले िाहेका खालका संगठन सनमा्फण गन्फ सके । िि 
िाज्ले ि् गिेका कानूनी (ऐन सन्म) संििनाले िी संगठनहरूलाई सनसचिि ढाौँिामा 
ढालेको छ । स्ैब खाले उद्ेश् ्बोकेका संगठनहरूको उसिै खाले “सवधान” छन्, उसिै खाले 
सांगठसनक (हा्िासक्फ कल) संििना सनमा्फण गरिएका छन् । असन िी संसथाको ज्बारदेही 
वा उत्तिदास्तव्बािे पसन सनसचिि सोिहरू ्बलवान छन् । अझ ्सिा संसथामा िएको 
दली् पक्ड (खास गिी नेपाल कम्ुसनसट पाटवी [नेकपा]) को पाटो झनै महत्वपूण्फ छ । 
त्स ्बाहेक, ्सिा सामासजक संगठनहरूलाई िाज्-सह्ोगी ि सेवा-प्दा्क संसथाको 
रूपमा हेनने उदािवादी संकथन प्िावशाली िएकाले ि त्सलाई प्वद््फन गनने अनििा्फसषरि् 
सामासजक, सवकासे ि आसथ्फक संसथाको प्ाथसमकिाका कािण संसथाहरू जुझारु ि 
प्सििोधीिनदा ज्ादा िाज्-सह्ोगीका रूपमा देसखएका छन् । ्स रिममा ्ी संसथाले 
सवसिनन सकािातमक परिवि्फन ल्ाएका वा त्सका लासग महत्वपूण्फ िूसमका सनवा्फह 
गिेका उदाहिण पसन थुपै् छन्, जसलाई नजिअनदाज गन्फ समलदैन । ्ो पुसिकमा संगृहीि 
्बहुसंख्क लेखले सेवा-प्दा्क संसथाहरू्बािे अध््न गिेका छन् । सकािातमक िूसमका 
हुौँदाहुौँदै पसन सिनका आफना जसटलिा ि सीमा पसन टननै छन्, जुन कुिा ्ो पुसिकका 
लेखहरूले पसन पुसष्ट गछ्फन् । 

नेपालमा नागरिक समाजबािे गरिएका अध््न
नेपालमा नागरिक समाज ्बािेको ्बहस २०४६ सालपसछ मारि सछिेको कुिा मासथ उललेख 
गरिससक्ो ।12 िामाङ (सन् २००२) का अनुसाि ्ो शबदावलीको प््ोग सन् १९९० 
को दशकको मध्देसख अनत् समममा ्बढेको हो । सन् १९९६ मा जम्फन संसथा फे््डरिक 
इ्बट्फ ससटफटुङ ि नेपाल राउण्ेडशन रि ए््डिानस्ड सटस्डजले प्कासशि गिेको सवकास 

्बनाइएका सथानी् सवकाससौँग सम्बसनधि कानूनी प्ावधानमा गैससलाई सवकास साझेदािका रूपमा 
हेरिएको । िेस्ो, िाजनीसिक कािण: असधकांश िाजनीसिक दलले ्ुवालाई िोजगािी सदने वािा 
गिेकाले त्सको उसिि ्बनदोवसि गैसस खोलदा हुनसकने, सिनै संसथा ि जनशसतिलाई आफनो 
िाजनीसिक सवाथ्फका लासग उप्ोग गन्फ पाइने िथा सांसद सवकास कोषको िकम आफनो सनवा्फिन 
षिेरिको सवकासका नाउौँमा आफनै गैसस्बाट परििालन गन्फ पाइने । िछथो, अन् कािण: संसथा दिा्फ 
ि नवीकिणको प्सरि्ा सिल ्बनाइनु, सवसिनन सामासजक शसतिहरूमा सवकससि हुौँदैगएको समूहगि 
सवाथ्फ (पसहिान) केसनद्रि सोि िथा िासषरि् ि अनििा्फसषरि् िाजनीसिक सवाथ्फ । 

12 नेपालमा ्ो शबदको प््ोग ठ््ाककै कसहले ि्ो िनन ससकनन । पञिा्ि कालमै वा 
त्सअसघ पसन पञि समाज, थकाली समाज वा गुरुङ समाज िने जसिै गिी नागरिक समाजको 
पसन प््ोग िएको हुन सकछ । िि अवधािणागि रूपमै ्सको प््ोग जानन परिपसरिकामा आएका 
सामग्ीको समसहन अध््न िासहनछ ।
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अध््न सम्बनधी पाठ््पुसिकको उपशीष्फकमै नागरिक समाज िासख्ो । पुसिकमा ्सको 
सैद्ासनिक पषि्बािे ििा्फ गरिएको छ (हेनु्फहोस्, ्बोनगाट््फज ि दाहाल सन् १९९६) । िि 
सन् १९९२ मा ्ो पुसिक पसहलो पटक प्कासशि हुौँदा शीष्फकमा नागरिक समाज पिेको 
सथएन ि पुसिकमा नेपालको नागरिक समाज्बािे लेसखएको छैन । पाठ््पुसिकको शैलीमा 
लेसखएको हुौँदा ्ो पुसिक अवधािणा्बािे जानन्बुझन सह्ोगी िएको हुनसकछ । त्सैले, 
एक सहसा्बले सवकासको ्बुई िढेि नेपालमा नागरिक समाज्बािे सवमश्फ शुरू िएको 
देसखनछ (वनि सन् २०००) । 

सढलै िए पसन नेपालको नागरिक समाजको अभ्ुद् िथा सवसिाि ि ्सको िूसमका 
िथा गसिसवसध्बािे सिनन िाजनीसिक वैिारिक दृसष्टकोण्बाट अध््न, अनुसनधान ि प्काशन 
गरिएको छ । ्सिा सामग्ीलाई मोटामोटी रूपमा िीन िागमा ्बाौँ््डन ससकनछ । ्ीमध्े 
पसहलो खालका सामग्ीमा नेपालमा नागरिक समाज ि त्सको सैद्ासनिक पषि समेि गाौँसेि 
गरिएका अध््न/लेख पछ्फन् (हेनु्फहोस्, िामाङ सन् २००२; िट् सन् २००७, सन् २०१२; 
शाह सन् २००८; गेलनि सन् २००९; पिाजुली सन् २००९; ्बसनेि सन् २०१०; ्बासन्ाौँ 
सन् २०१४; आसद) । पिाजुली (सन् २००९) ले नेपालमा नागरिक समाजको अभ्ुद् ि 
प्कृसिलाई केलाएका छन् । नेपालमा नागरिक समाज्बािे खास खाले (उदािवादी) धाि ्बढी 
प्िसलि िहेकाले गैिसिकािी संसथालाई नागरिक समाजको प्ा्फ् मानने गरिएको िामाङ 
(सन् २००२) को िक्फ  छ । नागरिक समाजको संििना ि सवाथ्फलाई िट् (सन् २००७; सन ्
२०१२) ि िामाङ (सन् २०१८) मा िथा िछगोसलक सवसिाि (गैससहरूको) लाई केसी 
(सन् २०१८) असन केसी ि लोसु्फवननिि (सन् २०१९) मा केलाइएका छन् । नेपालका 
िाजनीसिक दल ि नागरिक समाजलाई केलाउने रिममा इसमाइल (सन् २०१८) ले वाम 
दल ि गैससको सम्बनध िथा गेलनि ि काकवी (सन् २००८) ले िाजनीसिक असि्निाहरूको 
इसिहास/जीवनवतृ्त केलाएका छन् । सव.सं. २०६२–२०६३ को िाजनीसिक आनदोलनमा 
नागरिक समाजको संलगनिालाई पसन अध्ेिाहरूले सवसिनन कोण्बाट केलाएका छन ्
(हेनु्फहोस्, शाह सन् २००८; ्बसनेि सन् २०१०, सन् २०१२; सहटन-श्ेष्ठ ि असधकािी सन ्
२०१०, सन् २०११; ्बासन्ाौँ सन् २०१४) ।

दोस्ो खाले सामग्ी ्बृहत्ति नागरिक समाजलाई “सन्मन” गनने संवैधासनक, कानूनी ि 
संसथागि संििनाहरूको व्ाख्ा सवशे्षण हो । मूलि: गैिसिकािी संसथा (वा नागरिक 
समाज) को सन्मन ि व्वसथापन्बािे िएका ्सिा अध््नले नेपालको संवैधासनक 
व्वसथा (सवगि ि वि्फमानको), सवसिनन कानूनी प्ावधान (ऐन, सन्मावली, सवध्ेक) ि 
अथ्फ िाजनीसि समेिको सवशे्षण गिेको पाइनछ (हेनु्फहोस्, पाण्ेड सन् १९९८; उपे्िी सन ्
२०११; ख््डका ि पोखिेल २०७४; मासट्फन िछिािी २०७४; आसद) । स्नमा २०१६ 
साल ि २०३४ सालका संसथा दिा्फ ऐन; २०३४ सालको सामासजक सेवा िासषरि् समनव् 
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परिषद् ऐन; २०४७ सालको नेपालको संसवधान; २०४९ सालको समाज कल्ाण परिषद ्
ऐन; २०५५ सालको सथानी् सवा्त्त शासन ऐन; २०६३ सालको नेपालको अनिरिम 
संसवधान; सुशासन ऐन, िथा सवसिनन सम्मा सिकािले ल्ाउन खोजेका सवधे्कहरूको 
ििा्फ गरिएको पाइनछ ।

िेस्ो खाले सामग्ीमा सवसिनन सामासजक आनदोलन—दसलि, जनजासि, मसहला, 
वािाविण, आसद—मा नागरिक समाजको संलगनिा केलाइएको छ । ्स रिममा पसन 
ससंगो संसथालाई केनद्रमा िाखेि वा सामान्ीकिण गिेि अध््न गरिएको देसखनछ । 
दसलि गैिसिकािी संसथाहरूको दसलि आनदोलनमा संलगनिा/िूसमकाको ििा्फ गनने रिममा 
त्सलाई आलोिनातमक िवि्बाट हेिेको पाइनछ (हेनु्फहोस्, आहुसि सन् २००४; लमसाल 
सन् २०१२) । जनजासि संघ-संसथा, समस्ड्ा ि प्ासञिक षिेरिको िूसमकाको सवशे्षण गिी 
जनजासि आनदोलनलाई ्बुझने प््ास गरिएको छ (वनि सन् २००६) । त्सिै, िाजनीसिक 
दलका िसगनी संसथा, गैिसिकािी संसथा ि ितकालीन नेपाल कम्ुसनसट पाटवी-माओवादीको 
सवाथ्फलाई ध्ान सदई मसहला आनदोलनको सवशे्षण िएको छ (िामाङ सन् २००९; 
इसमाइल सन् २०१८) । त्स ्बाहेक, गैिसिकािी संसथाले सामासजक/आसथ्फक “सवकास” 
मा पु¥्ाएका ्ोगदान्बािे सकािातमक ि आलोिनातमक समीषिा पसन पाइनछ (हेनु्फहोस्, िनद 
सन् १९९९; श्ेष्ठ सन् २००१; ढकाल सन् २००२; पिाजुली सन् २००२, सन् २००३, सन ्
२०१२; आसद) । सवसिनन सवष्मा नीसि-सनमा्फणमा हुने नागरिक (समाज) को सहिासगिालाई 
पसन आलोिनातमक समीषिा गरिएको छ (हेनु्फहोस्, िापले सन् २०११; सुनाम ि पछ्ेडल 
सन् २०१२; आसद) । साव्फजसनक वतृ्त्बािे पसन थोिै लेसखएको छ, ्द्यसप सिनमा नागरिक 
समाजलाई खासै जोस्डएको पाइौँदैन (हेनु्फहोस्, िालमस्फ सन् २००२; पिाजुली सन् २०१९) । 
िथासप, नेपालमा नागरिक समाजले सवसिनन षिेरिमा सनवा्फह गिेको िूसमकालाई केनद्रमा िाखी 
नेपाली िाषामा ि्ाि गरिएका पुसिकको अिावै सथ्ो, जसको पूसि्फ ्ो पुसिकले गननेछ ।  

पुस्तक उतपादन प्रगरि्ा ि गवर्वस्ुत 
्ो पुसिकको उद्ेश् २०४६ सालपसछ नेपालमा नागरिक समाजका संघ-संसथा (सससिल 
सोसाइटी अग्फनाइजेशन वा सीएसओ) ले खेलेको िूसमकाको लेखाजोखा गनु्फ हो । ्सको 
अथ्फ सिनका सकािातमक ्ोगदानलाई मारि असघ सािेि सरलिाका कथा पससकनु िने 
होइन । ्बरु नागरिक संघ-संसथाले गिेका कामको समालोिना गनु्फ हो । ्स रिममा नेपालमा 
नागरिक संघ-संसथा्बािे सवद्यमान कानूनी अवसथाको समीषिा ससहि सिनले प्िावकािी 
रूपले काम गिेको ठासनएका षिेरिहरू सामासजक आनदोलन, सामासजक सवकास, नागरिक 
सहिासगिा, साव्फजसनक वतृ्त जसिा पषिलाई समेटेि ्ो पुसिकको खाका ि्ाि पारिएको छ ।
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पुसिकमा समासवष्ट लेख सवसिनन ििण पाि गिेपसछ ्हाौँ प्कासशि गरिएका हुन् । 
समाजका सवसवध मुद्ा्बािे मासट्फन िछिािीले लामो सम्देसख गददैआएको ्बहस, अनुसनधान 
िथा प्काशनको अनुिव; सवगिमा ्स षिेरिमा अरूले गिेका प्ासञिक कामको समीषिा ि 
नागरिक/प्ासञिक समाजका केही प््बुद् व्सतिहरू्बाट प्ाप्त सललाहका आधािमा पुसिकमा 
िाखन ससकने सवष्वसिु टंुगो लगाइएको सथ्ो । सोही आधािमा िी सवष््बािे जानकाि ि 
त्समा काम गन्फ रुसि िाखने अनुसनधानकिा्फहरू पसहल्ाएि समपक्फ  गरि्ो । स्ैब प्सरि्ा 
पु¥्ाएि पुसिक ि्ाि पान्फ हामीलाई एक वष्फिनदा कम सम् उपलबध सथ्ो । त्सैले, 
लेखक छनोटको एउटा महत्वपूण्फ मापदण्ड करि्ब ५–६ मसहनामै लेख ि्ाि गन्फसकने व्सति 
्बनन पुग्ो । मासट्फन िछिािीमा का ््फिि अनुसनधािाहरूको अनुसनधान पृष्ठिूसम ि रुसिका 
आधािमा िछिािी सिरि्बाटै ि्ाि हुनसकने लेखहरूका लासग सम्बसनधि अनुसनधािालाई 
सजममा सदइ्ो । सवष् ि समिासवि लेखकहरूको पसहिान गिेपसछ उनीहरू्बाट अनुसनधान 
अवधािणा माग गरि्ो । प्त्ेकका अवधािणा पढी त्सलाई प्सट ि अझ प्िावकािी 
्बनाउन व्सतिगि वा सामूसहक छलरल गिी सुझाव सदइ्ो ि सोही आधािमा लेखकहरूले 
अवधािणापरिलाई असनिम रूप सदए ।

अवधािणापरिले मूि्फ रूप पाएपसछ अनुसनधािाले आरूलाई उप्ोगी पूव्फसासहत्को 
सूिी ्बनाएका सथए । ्ी सूिीमा िहेका नेपाल सम्बनधी सामग्ी पसन िाखी नेपालमा 
नागरिक समाज सम्बनधी सनदि्फ सूिीको पसहलो मस्छदा ि्ाि ि्ो जुन मासट्फन िछिािीको 
वे्बसाइटमा उपलबध छ (िामाङ, सशला ि महज्फन सन् २०१९) । अनुसनधािाले प्ािसमिक 
मस्छदा ि्ाि गिेपसछ सिनमा सामूसहक छलरल गिी सम्बसनधि लेखकलाई सुझाव सदन 
कासत्तक २२ ि २७, २०७६ मा का ््फशाला आ्ोजना गरि्ो । का ््फशालामा प्सिुि परिमासथ 
सुझाव सदन छुट्ाछुटै् सटपपणीकाि पसन िोसकएका सथए । िी सुझावका आधािमा लेखका 
मस्छदामा परिमाज्फन गरिए ि त्स पसछको मस्छदा “सप्ि रिभ्ू” (्बाह् समीषिा) का 
लासग सम्बसनधि सवष्का अनुिवी समीषिककहाौँ पठाइएको सथ्ो । सौँगसौँगै, पुसिकका 
समपादकहरूको पसन सुझाव समेटेि लेखकलाई परिमाज्फन वा पुनलनेखन गन्फ लगाइ्ो । 
परिमासज्फि लेखमा सदइएका सुझाव अनुसाि काम िए निएको जाौँि गिी प्काशन्ोग् 
नहोउनजेल आवश्किा अनुसाि पटक-पटक समपादक ि लेखक्बीि मस्छदाहरू 
आदानप्दान िए । ्सिी असनिम परिमासज्फि मस्छदा ि्ाि िएपसछ केही िछिािी सिरिका 
ि केही ्बासहिका समपादकले िाषा ि प्सिुसि ्बोधगम् ्बनाउन थप काम गिे । ्सिी 
छोटो सम्मा पसन लामो प्सरि्ा पाि गिे पचिाि् लेखहरू ्स पुसिकमा समासवष्ट गरिए । 
पुसिकमा सामेल सवष्वसिु्बािे संषिेपमा िल ििा्फ गरिनछ ।
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नागरिक सघं-ससं्ा सम्बन्धी कानूनधी व्यवस्ा 
पुसिकको पसहलो खण्डमा परिि् ्बाहेक अकको एउटा अध्ा् छ । ्स अध्ा् २ मा 
देविाज हुमागाईलें सामासजक संघ-संसथा सथापना ि सन्मन गन्फ ्बनाइएका ऐन-कानूनको 
अध््न गिी समग् कानूनी वािाविणको ििा्फ गिेका छन् । ्सका लासग संवैधासनक 
व्वसथा िथा नेपालले पालना गनु्फपनने अनििा्फसषरि् कानूनी दास्तव एवं प्सि्बद्िा ि ्स 
सम्बनधी प्मुख िासषरि् ऐन, सन्म ि सनदनेसशकाका प्ावधान केलाएि त्सले सामासजक 
संघ-संसथाको गसिसवसधमा के-कसिो प्िाव पािेका छन् िनने सवशे्षण गिेका छन् । 
पसछललो दशक ि अझ दोस्ो संसवधानसिाको सनवा्फिन (सव.सं. २०७०) पसछ सामासजक 
संघ-संसथाप्सि िाज्को व्वहाि सन्नरिणमुखी हुौँदै गएको उनले देखाएका छन् । संसथा 
दिा्फ ि नवीकिण प्सरि्ालाई कसने ि सन्ामक सनका् मार्फ ि संसथाका गसिसवसधलाई 
िाज्ले स्बसिािै सन्नरिण गन्फ थालेको छ । नागरिकको संसवधान प्दत्त सविाि िथा 
असिव्सतिको हक ि संगसठि िई गसिसवसध गन्फ पाउने हक रिमश: संकुसिि हुन थालेको 
ि ्सले २०४६ सालपसछ िएको नेपालको नागरिक समाजको सवकास अनिि: अ्बरुद् 
हुनसकने िक्फ  लेखकको छ । 

सामाजिक-िािनधीजिक आन्दोलन
पुसिकको दोस्ो खण्डमा सामासजक-िाजनीसिक आनदोलन सम्बनधी छ ओटा लेख छन् । ्ी 
लेखले सवसिनन जासि, समुदा्को आनदोलनदेसख नागरिक आनदोलनसमम समेटेका छन् । 
्ो खण्डको पसहलो लेख (अध्ा् ३) सव.सं. २०६२ देसखको नागरिक आनदोलन्बािे छ । 
ितकालीन िाजा ञिानेनद्र शाहले संसवधान सवपिीि गई माघ २०६१ मा िाज्सत्ता आफनो 
हािमा सलौँदै नागरिक असधकाि संकुसिि गिेका सथए । उनको सो कदम सवरुद् िाजनीसिक 
दलले आनदोलन गिे पसन त्सले गसि नसलइिहेको परिप्ेक््मा साउन २०६२ देसख नागरिक 
िहमा शुरू गरिएको आनदोलनले अनिि: जनआनदोलनको रूप सल्ो । िु्डामसण ्बसनेिले 
सोही आनदोलन सथापनाको पृष्ठिूसम, ्स आनदोलनले लोकिनरिको पुनसथा्फपनाका लासग 
गिेका सरि्ाकलाप ि प्िाव, आनदोलनको सांगठसनक सवशेषिा, आसदको सवशे्षण 
गिेका छन् । त्स ्ेबला प्िसलि प्जािनरि ि जनिािनदा पृथक ्ो आनदोलनले सथासपि 
गिेको लोकिनरि ि नागरिकको सवमश्फ ि ्सका दुई अगुवाको सामासजक पुौँजीको ििा्फ 
लेखमा गरिएको छ । अनछपिारिक सवरूपमा िलेकाले अन् संगसठि संसथाको िुलनामा 
गणिनरिको सथापना जसिा िका्फ मागलाई प्खि रूपमा प्कट गन्फ सकेको ि अनिि: सरल 
िएको िक्फ  लेखकको छ । 

संवेदनशील सवष्को सुधािका लासग पैिवी गदा्फ गैससले सलने िणनीसिको अध््न 
अध्ा् ४ मा गरिएको छ । सव.सं. २०४६ पसछ मसहला असधकाि/आनदोलनको षिेरिमा 
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गि्फपिनको वैधासनकिाका लासग केही गैिसिकािी संसथाले गिेका काम ि पैिवीलाई दुगा्फ 
काकवीको लेखमा समालोिनातमक ढंग्बाट हेरिएको छ । ्स सम्बनधी कानूनी व्वसथाका 
लासग नागरिक समाजले के-कसिो पैिवी गिेका सथए िनेि दखेाउन उनले गि्भ ्ंिक्षण हव्ध स्ेक, 
२०५३ (जुन ििा्फमा आए पसन कानून ्बनेन) ि मुलुकी ऐनको एघािौ ँ ्ंशो्धन हव्ध स्ेक, 
२०५९ लाई केलाएकी छन् । ्ी दुवैमा गि्फपिन्बािे गरिएको व्वसथा, संसदसिरि ि ्बासहि 
िएका ्बहस, प्सिुि गरिएका ि्थ्-ि्थ्ांकको सवशे्षण गददै उनले नेपालमा गि्फपिनलाई 
जनसवास्थ्को मुद्ाका रूपमा प्सिुि गरिएको देखाएकी छन् । जीवनवादी ि इचछावादी 
कोण्बाट नेपालमा गि्फपिन्बािे ्बहस निएकाले नेपालको पैिवी मानवअसधकािमुखी 
निएको िक्फ  लेखकको छ ।

अध्ा् ५ मा कैलाश िाईले सव.सं. २०४६ पसछ जनजासिका पषिमा नागरिक ख्बिदािी 
गन्फ सथापना गरिएको नेपाल जनजासि महासंघको समग् इसिहासको मूल्ांकन गिेकी सछन् । 
्सको शुरूआि ि ्समा आएका परिवि्फनलाई केलाउौँदै महासंघको स्बल ि कमजोि 
पषिको वण्फन ्स लेखमा गरिएको छ । प्ािसमिक ििणमा महासंघ जनजासिको मुद्ा 
उठाउन सरल िएको, सोही कािण अनििा्फसषरि् दािृ सनका््बाट पसन सह्ोग समलेको 
िि पसछललो दशकमा िने महासंघको नेिृतव स्बसिािै कमजोि हुौँदै गएको उनको सनिो्ड 
छ । अससथि िाजनीसिक माहोलमा जनजासि महासंघले आफनो लक्् अनुसाि संििना ि 
आनदोलनको िणनीसि अवलम्बन गन्फ नसकदा नेपालको आसदवासी जनजासि आनदोलनले 
अपेसषिि गसि समातन नसकेको लेखकको ठम्ाइ छ ।

सव.सं. २०४६ पसछ दसलि नागरिक समाजले गिेका संघष्फ ि सिनका उपलसबधका 
रूपमा संवैधासनक ि कानूनी असधकाि खोिलने प््ास जे्बी सवश्वकमा्फले छैटछ ौँ अध्ा्मा 
गिेका छन् । दसलि नागरिक समाजको का ््फप्णालीको आलोिनातमक समीषिा पसन ्स 
लेखमा गरिएको छ । साव्फजसनक एवं सनजी सथलमा हुने छुवाछूि सवरुद्को असधकाि; 
सिकािको समावेशी नीसि िथा का ््फरिम; िूसम ि आवासको असधकाि; जुनसुकै पेसा गन्फ 
पाउने असधकाि ि दसलि उतथानका लासग सिकािले गठन गिेका संघ-संसथा गिी पाौँि 
ओटा पषिलाई ्स लेखमा समेसटएको छ । दसलि नागरिक समाज परि्ोजनामुखी हुौँदा 
आपसमा समलेि काम गन्फ नसकेको ि दसलिको समस्ा्बािे सामूसहक िणनीसि ि्ाि गन्फ 
नसकेको लेखकको िक्फ  छ । 

अध्ा् ७ मा अमिृ ्ोनजन-िामाङले नेपालको िासषक आनदोलनलाई केनद्रमा िाखेका 
छन् । ्सका लासग उनले सव.सं. २०४९ को सवद्याल्मा असनवा ््फ संसकृि सशषिा लाग ू
गनने सुझाव, २०५४ सालमा सिकािी कामकाजमा मािृिाषा प््ोग जसिा केही महत्वपूण्फ 
घटना एवं मािृिाषाको सवकासका लासग काम गनने दुई संसथा सकिाि ्ाकथुङ िुमलुङ ि 



नागरिक समाज : अवधािणा ि नेपाली अभ्ास | 27

नेपालिाषा एकेदमीको कामलाई केलाएका छन् । िासषक समानिाको आनदोलन २०७० 
सालपसछ सशसथल िएको लेखकको सनषकष्फ छ ।

अध्ा् ८ मा हष्फमान महज्फनले गैिसिकािी संसथा, सामासजक आनदोलन ि दािाको 
सम्बनध केलाएका छन् । २०६२ सालमा ्ेडसनस सह्ोग सन्ोग (्डासन्डा) को आसथ्फक 
सह्ोगमा सञिासलि समस्ड्ाको षिमिा असिवसृद् सम्बनधी परि्ोजनालाई उनले “केस 
सट्डी” ्बनाएका छन् । माघ २०६१ पसछ समस्ड्ालाई स्बल ्बनाउने एवं प्जािनरि 
पुनसथा्फपनाका लासग जािी आनदोलनलाई समेि सघाउने उद्ेश्का साथ परिकाि महासंघलाई 
्सिो सह्ोग गरिएको सथ्ो । सह्ोगपसछ परि्ोजनाका का ््फरिमको प्कृसि, अभ्ास ि 
संकथन एवं महासंघको का ््फशैलीमा आएको परिवि्फन्बािे ्स अध्ा्मा ििा्फ गरिएको छ ।

सामाजिक जवकास 
्ो खण्डका िाि ओटा लेखले नागरिक समाजले सामासजक सवकासका षिेरिमा खेलेको 
िूसमकालाई केलाउौँछन् । अध्ा् ९ मा जीवन षिेरिीले सवास्थ्का अरू षिेरििनदा आौँखा 
उपिािले नेपालमा कसिी गुणातमक र््डको मान्फ सरल ि्ो िनी देखाएका छन् । ्सका 
लासग उनले नेपाल नेरि ज्ोसि संघ/नेपाल आौँखा असपिाल ि सिलगंगा आौँखा प्सिष्ठानको 
अध््न गिेका छन् । ्ो सरलिामा दुवै संसथाका नेिृतवको िूसमका ि देशसिरि िथा 
्बासहिका दािाको सह्ोग महत्वपूण्फ िहेको लेखकले उललेख गिेका छन् । गैिसिकािी 
संसथाद्वािा सञिालन िई कुशल नेिृतव षिमिा िएका व्सतितवको लगाव ि उनीहरूले 
सलएको उप्ुति िणनीसिका कािण नै त्ो उपलसबध समिव िएको ्स अध््नको 
सनषकष्फ छ ।

अध्ा् १० मा वैशाख २०७२ को िूकमपपसछ गैससले िूकमप पीस्डिको उद्ाि ि 
िाहिका लासग कसिी काम गिे ि गैससप्सि िाज्ले कसिो व्वहाि देखा्ो िनने अध््न 
रुख गुरुङले गिेका छन् । िाज्को व्वहािलाई सिकािले ितकालीन सम्मा अपनाएको 
नीसि ि सिकािी कम्फिािीको हेिाइ असन व्वहाि्बाट उनले ्बुझन खोजेका छन् । िूकमपपसछ 
िसुवा सजललामा िएका गसिसवसधलाई केलाउने रिममा गैिसिकािी संसथाले संवेदनशील 
सम्मा पसन आफनो पुिानै ि्डकि्डकपूण्फ एवं प्िािमुखी का ््फशैली का्मै िाखेकाले 
सथानी् व्सति ि सिकािी कम्फिािीको गैससप्सि नकािातमक धािणा ्बनन पुगेको उनको 
सजसकि छ । िाज्ले गैससलाई िछसिक सामग्ी सनमा्फण िथा सवििण (हा्ड्फवे्ि) मा सह्ोग 
गनदै ्बढी जो्ड सदएकाले सवपद्को सम्बोधनमा गैससका गसिसवसध संकुिनमा पिेको िक्फ  
लेखमा गरिएको छ । 

अध्ा् ११ मा कोमल िट्ले आफनो अनुिव ि अनुसनधान मार्फ ि गैससहरूको षिमिा 
असिवृसद्को नाउौँमा गरिने अभ्ास्बािे केही सकािातमक पषिका साथै आलोिनातमक 
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समीषिा गिेका छन् । सामान्ि: िासलम, गोष्ठी, भ्रमण (एकसपोजि सिसजट) जसिा का ््फरिमले 
व्सति ि संसथाको षिमिा असिवसृद् गिाउने ठासननछ ि गैससका परि्ोजनाको उललेख् 
सहससा ्सिा का ््फरिममा खि्फ गरिनछ । िि, िी अभ्ासको उपादे्िा उपि प्श्न गददै लेखकले 
स्बल ि दु्ब्फल पषि केलाएका छन् । ्ी िासलमले संसथामा काम गनने जनशसतिलाई सषिम 
्बनाउने, नेिृतव सवकास हुने, सजममेवाि सनका्लाई प्श्न गनने जसिा षिमिा सवकास हुने ि 
संसथा िलाउन आवश्क नीसिसन्म ि ्ोजना ्बनने समिावना हुनछ । िि, िासलममा केही 
सनसचिि व्सतिको पहुौँि हुने, सहिागीले िासलममा ससकाइिर्फ  कम िासो सलने, िासलमका 
उपलसबधको िाम्ो अनुगमन ि मूल्ांकन नहुने िथा आवश्किाले िनदा दािाको रुसिले 
्सिा का ््फरिम िलाइने हुनाले षिमिा असिवसृद् का ््फरिमको अपेसषिि प्िावकारििा देसखन 
नसकेको लेखकको सनषकष्फ छ ।

अध््न-अनुसनधानका लासग गरिने षिमिा असिवसृद् उपि सोहन प्साद साहले अध्ा् 
१२ मा कलम िलाएका छन् । ्सका लासग उनले मासट्फन िछिािी ि मधेस मानवअसधकाि 
गृह (माहुिी-होम) को सहका ््फमा िलेको एक परि्ोजनालाई आौँखीझ्ाल ्बनाएका छन् । 
पसचिम ििाईमा शैसषिक, परिकारििा ि गैिसिकािी षिेरिमा अनुसनधानको अवसथा कमजोि 
िएको देखाौँउौँदै उनले पैदल-अनुसनधान (्ेब्िरूट-रिसि्फ) को अवधािणालाई नेपालको 
परिपे्क््मा प््ोग गरिएको सनदि्फ केलाएका छन् । लेखकले ्सका दुई सवशेषिा उललेख 
गिेका छन् : अनुसनधानमूलक का ््फरिम्बाट वसञििलाई अवसि सदने ि अनुसनधािा 
आरैले िोजेको/काम गिेको सवष्मा अनुसनधान गन्फ सदने । पैदल-अनुसनधान कम्फमा 
अनुसनधािालाई अनुसनधानको प्ािमिदेसख अनुसनधान प्कासशि निएसमम सदइने सनिनिि 
िासलम ि सह्ोगको सवसिृि ििा्फ ्स अध्ा्मा गरिएको छ । समग्मा िुई ौँ िहमा 
िहेि पैिवी वा परिकारििा जसिा गसिसवसध गरििहेका नागरिक समाजका प्सिसनसध आरै 
अनुसनधान ि लेखनमा प्सशसषिि गिाइौँदा दुई सकससमको राइदा हुने लेखकले औ ौँल्ाएका 
छन् । ्सले उनीहरूको पेसागि कम्फलाई ्बढी प्िावकािी ्बनाउौँछ िने ञिान सनमा्फणमा िुई ौँ 
िहका नागरिक समाजको प्त्षि संलगनिालाई प्ोतसासहि गनने लेखकले िक्फ  गिेका छन् ।

नागरिक सहभाजगिा
सवसिनन समुदा्, सलंग ि जािजासिको सामुदास्क काम-काि्बाहीमा नागरिक समाजको 
सहिासगिा छ । नागरिक सहिासगिाका सवसवध पाटालाई ्स खण्डमा समावेश िीन 
अध्ा्ले समसहन रूपमा केलाएका छन् । अध्ा् १३ मा हमेनििाज ओझाले सामदुास्क वन 
उपिोतिा महासंघमा िएको नागरिक सहिासगिालाई सवशे्षण गिेका छन् । सव.सं. २०४६ 
पसछ सथापना गरिएको सामुदास्क वन उपिोतिा महासंघको शुरूआि ि सवसिािका साथै 
्स संसथामा आएका परिवि्फनको वण्फन लेखकले गिेका छन् । सामुदास्क वन उपिोतिा 
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समूहको सहिासगिा ि िूसमका ्बढाउन गठन गरिएको महासंघले त्सिर्फ  प्ा्फप्त ध्ान 
नसदई िाजनीसिक दल, अनििा्फसषरि् दािा ि सिकािी कम्फिािीलाई खुसी पाननेिर्फ  लागदा 
आनदोलन कमजोि ्बनन पुगेको उनको िक्फ  छ ।

सवकास का ््फमा नागरिक सहिासगिाको एउटा पाटो उपिोतिा ससमसि पसन हो । 
नागरिक सहिासगिाले सवकास-सनमा्फणको काम अझ पािदशवी ि ज्बारदेही ्बनाउनुका 
साथै सनमा्फण प्सरि्ामा हुने समावेशी लोकिासनरिक अभ्ास मार्फ ि िुई ौँ िहमा नागरिक 
समाजको सवसिाि हुने अनुमान गरिएको हुनछ । दोलखामा स्डक सनमा्फणको अभ्ास ि उति 
का ््फमा संलगन उपिोतिा ससमसि लगा्िका नागरिक ससमसिको अध््न मार्फ ि नागरिक 
सहिासगिामासथ प्श्न उठाउौँदै सनमा्फण प्सरि्ामा हुने “कागजी समलान” ्बािे अध्ा् १४ 
मा श्ाम कुौँ विले ििा्फ गिेका छन् । िाजनीसिक हसिषिेप ि सवाथ्फ समूहको प्िावमा हुने 
समलेमिोका कािण सवकास अभ्ासमा हुने असन्समििा्बािे प्श्न उठाउन सहज नहुने 
सजसकि उनको छ । ्सिो हसिषिेपले गदा्फ जनसहिासगिा, पािदसश्फिा ि ज्बारदेही जसिा 
सुशासनका महत्वपूण्फ पषि कागजमा सीसमि िएका ि नागरिक समाजको िूसमका कमजोि 
िहेको िक्फ  लेखमा गरिएको छ । 

अध्ा् १५ मा देवेनद्र उपे्िीले शैसषिक नीसि ि ऐन परिवि्फनमा सशषिक संघ-संगठनको 
िूसमकालाई केलाएका छन् । हशक्षा ऐन, २०२८ का पसछलला िीन ओटा संशोधनलाई 
लेखकले केनद्रमा िाखेका छन् । सव.सं. २०५८ मा गरिएको सशषिा ऐनको सािछ ौँ संशोधनले 
सामुदास्क सवद्याल् समुदा्लाई हसिािण गनने व्वसथा ग¥्ो । िि ्सलाई सशषिक 
संगठनका पदासधकािीले सशषिा षिेरि्बाट सिकािले हाि सझकन खोजेको रूपमा सलए 
ि का्ा्फनव्नमा ्बाधा पु¥्ाए । सव.सं. २०७३ मा गरिएको ऐनको आठछ ौँ संशोधनले 
असथा्ी सशषिकको समस्ा सम्बोधन गन्फ खोजे िापसन त्सले सुझाएको िछििरिकामा 
सशषिक संगठनले असवीकृसि जनाउौँदै आनदोलन गिेकाले सो का्ा्फनव्नमा जान सकेन । 
अनिि: २०७४ सालमा गरिएको ऐनको नवछ ौँ संशोधनमा सशषिक संगठनले िाहे अनुरूपका 
प्ावधान ल्ाइ्ो । लोकिनरिमा नागरिक समाजका ्सिा संगठनले ्बृहत्ति समाजको समग् 
िलाइिनदा आफना सीसमि सवाथ्फपूसि्फ िर्फ  ध्ान सदने दृष्टानि ्ो लेखले उजागि गिेको छ । 

नागरिक समाि ि साव्विजनक वतृ्त 
नागरिकहरूले साव्फजसनक सिोकािका मुद्ा्बािे खुलेि ्बहस-सवमश्फ गनने मञि वा सथललाई 
सावज्फसनक वतृ्त िसनएको हो । खण्ड पाौँिमा ्सिो वतृ्त ि नागरिक समाजको मुद्ा केलाइएका 
िीन अध्ा् छन् । अध्ा् १६ मा अजु्फन पनथीले नेपाल सांसकृसिक संघ्बािे खोजीनीसि 
गिेका छन् । सव.सं. २००७ मा काठमा्डछ ौँको स्डलली्बजािमा सथापना गरिएको ्ो संसथा 
सांसकृसिक का ््फरिम, प्काशन, खेलकुद, आसदमा ससरि् सथ्ो ि आजसमम पसन जीसविै 
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छ । दािृ सह्ोगमा सनि्फि िई आनिरिक स्ोि परििालनको सवकलप नहुौँदा प्ा्ःजसो 
गैससहरू दािृ संसथाले पत्ाउन छो्ेडपसछ ्बनद हुने गिेका छन् । आनिरिक स्ोि उपलबध 
िएकै कािण ्ो संसथा िने सवा्त्त रूपमा सटकन सकेको दृष्टानि लेखमा पेस गरिएको 
छ । आफना गसिसवसध मार्फ ि संसथाले सथानी् िछिािी (साव्फजसनक वतृ्त) को पसहिान 
का्म िाखेको िए पसन उसिि सामासजक प्सिसनसधको अिावमा समावेशी ्बनन नसकेको 
सनषकष्फ लेखकको छ ।

सनचिल िेगमी ि शैलेश ्ब. पाण्ेडले अध्ा् १७ मा नागरिक समाजका संगठनको 
दीघ्फकालीन ट्सवटि प््ोग्बािे अध््न गिेका छन् । सवसिनन गैिसिकािी संसथाको ट्सवटि 
प््ोगको सवशे्षण गददै ट्सवटका प्काि ि प््ोगकिा्फसौँग संसथाको सम्बनध्बािे उनीहरूले 
खोज गिेका छन् । अध््न रिममा नेपाली गैिसिकािी संसथालाई ्बुझन िाििी् गैससको 
्डाटा समेि केलाइएको छ । लेखकद्व्ले ्ी ट्सवटलाई सामान् प््ोगकिा्फ ि सनसचिि 
पाठकलाई लसषिि गिी सविाजन गिेका छन् । असन ्ी दुवै प्कािका ट्सवटलाई पाठकसौँग 
सम्बनध सथासपि गन्फ खोजेको मारिाका आधािमा कम, मध्म ि असधकिममा सविाजन 
गिी सोका आधािमा नेपालमा िीन ि िाििमा िाि प्कािका संसथा िहेको पत्ता लगाएका 
छन् । साथै, ्स अध््नले दुवै देशमा पुिानािनदा न्ाौँ गैससले ्बढी ट्सवटिको प््ोग 
गिेको ि सनसचिि व्सतिलाई लसषिि असधकिम प्सि्बद्िावाला ट्सवट कम िएको देखाएका 
छन् । ्सका आधािमा ट्सवटिलाई गैससले प््ोगकिा्फसौँग सम्बनध गाढा ्बढाउन ध्ान 
नसदएको सनषकष्फ लेखकद्व्को छ ।

पुसिकको असनिम अध्ा् १८ मा प्ण्ब खिेल ि कमलदेव िट्िाईले साव्फजसनक वतृ्तको 
िूसमकामा नेपालका दुई प्िावशाली प्काशन गृहले नेपालको िाजनीसिक संरिमणकालका 
मुख् मुद्ाहरूमा कसिी जनमि सनमा्फण गन्फ खोजेका सथए िनी हेिेका छन् । ्सका लासग  
लेखकद्व्ले कासनिपुि पसबलकेसनस् ि नेपाल रिपसबलक समस्ड्ाका नेपाली िथा अंग्ेजी 
दैसनक अख्बािको सव.सं. २०६४ ि २०७२ को ्बीिको सम्को सवष्वसिु ि समािाि 
कषिको आ्ाम ्बािेको आफनो अध््न ि अनुिव पसकेका छन् । ितकालीन माओवादीको 
ल्डाकु व्वसथापन ि संसवधान सनमा्फण सम्बनधी समग् प्सरि्ाका सम्बनधमा िाि ओटा 
दैसनक अख्बािको प्सिुसि एवं िूसमका केलाउौँदै ्ो अध््नले कासनिपुि पसबलकेसनस् ि 
नेपाल रिपसबलक समस्ड्ा असधकांश मुद्ामा एक आपसमा सवपिीि समपादकी् वा सविाि 
प्वाह मार्फ ि जनमि सनमा्फणमा ससरि् िहेको उजागि गिेका छन् । सम्बसनधि पसरिका मार्फ ि 
सनसचिि सविाि प्वाहमा िी सञिाि गृहहरूका लगानीकिा्फ िथा समपादकी् नेिृतवको दृश् 
वा अदृश् िाजनीसिक पषिधििाले प्िाव पानने गिेको एवं उनीहरूको िाजनीसिक आसथा 
वा मूल् मान्िा सवपिीिका सामग्ीलाई पसरिकामा सनषेध गनने गरिएको िक्फ  लेखकद्व्को 
छ । समग्मा महत्वपूण्फ िाजनीसिक सवष्हरूमा आ-आफना सविनरि मि िाखनुिनदा पसन 
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आरू पषिका नेिाहरूको संकथन वरिपरि नै दुई प्काशन गृहले समािाि एवं अन् सामग्ी 
समपे्षण गिेका सथए िनने सनषकष्फ लेखमा छ । 

पुस्तकको सीमा
नेपालमा नागरिक समाजले सनवा्फह गिेको िूसमका ि षिेरि अपरिमे् जसिै छ—िूसमका 
सकािातमक नकािातमक जे-जसिो होस् । िसथ्फ, “नागरिक समाजको िूसमका” जसिो ्बृहि ्
सवष्मा छोटो सम्मा सनकासलने पुसिकले धेिै षिेरि समेट्न समिव सथएन । पुसिकमा 
समेसटएका वा नसमेसटएका हिेक खण्ड वा अध्ा् आरैमा एक वा एकिनदा ्बढी पुसिक 
्बननसकने सवष् हुन् । उदाहिणका लासग २०४६ साल पसछको मसहला आनदोलनमा नागरिक 
समाजको िूसमका त्सिै एक सवष् हो जस्बािे धेिै कोण्बाट छुट्ाछुटै् अध्ा् वा पुसिक 
लेखन ससकनछ । ्स पुसिकमा त्सको एउटा सानो पषि मारि समेट्न ससक्ो । ्ही कुिा 
अन् सवष्/षिेरिमा पसन लागू हुनछ । त्सैले हामीले ्हाौँ समेटेको कुनै एउटा सवष्ले 
त्स षिेरिको ्ा ि संसथागि िहमा (उदाहिणका लासग कैलाश िाई, अजु्फन पनथी, जीवन 
षिेरिी वा देवेनद्र उपे्िीद्वािा सलसखि अध्ा्) ्ा मुद्ा/आनदोलनको िहमा (उदाहिणका 
लासग दुगा्फ काकवी, हेमनििाज ओझा, अमिृ ्ोञजन-िामाङद्वािा सलसखि अध्ा्) िएका 
अभ्ासको प्सिसनसधतव मारि गछ्फ  ।

सव.सं. २०४६ पसछ नागरिक समाजका संगठनले उललेख् िूसमका सनवा्फह गिेका ि 
प्सिसनसधतवकै सहसावले पसन समेसटनुपनने िि समेट्न नससकएका थुपै् सवष् छन्, जुन सवसिनन 
कािणले समिव हुन सकेन । पसहलो ि ्स परि्ोजनाको अवसध पुसिक प्काशनका 
दृसष्टले सनकै छोटो सथ्ो । त्सैले, स्बै सवष्मा न्ाौँ अनुसनधान गिी लेखाउन समिव 
सथएन । त्सैले, जुन सवष्मा पसहलेका काममा टेकेि सछटो लेख ि्ाि गन्फ समिव हुनछ 
त्ो प्ाप्त गनने ि त्सको असिलेखीकिण गनने ध्े् िासख्ो । केही लेख अनुसनधान गिेि 
पूिै न्ाौँ लेसखएका हुन् । केही लेख िने अनुसनधािाले पसहले गरिसकेका अनुसनधानमा 
आधारिि िही ि्ाि गिे । एउटा लेख (हेमनििाज ओझा) पसहले प्कासशि सामग्ीलाई 
थोिै परिमाज्फन गिी प्काशन गरिएको हो ।13

दोस्ो, हामीले िाहेि पसन केही सवष्का सामग्ी पाउन सकेनछ ौँ । अनुिोध गरिएका 
केही व्सतिले शुरूमा सवीकाि गिे पसन सवसिनन कािणले पसछ गएि काम गन्फ असमथ्फिा 
जनाए । ्सिो अवसथामा िी सवष्मा पूव्फ प्कासशि सामग्ीलाई समावेश गन्फ खोसजए 
पसन पुसिकको उद्ेश्सौँग मेल खाने ि खोजेको गुणसििका सामग्ी पाउन ससकएन । िसथ्फ, 
्स पुसिकमा ्स अवसधमा नागरिक समाजले गिेका केही महत्वपूण्फ का ््फ छुटेका छन् । 

13 ्सै पुसिकका लासग िनेि लेखन लगाइएको जीवन षिेरिीको लेख ्माि अध््न १४ 
मा पसन प्कासशि छ ।
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सवसिनन सामासजक आनदोलन, जसिै, कमै्ा आनदोलन, ्छन अलपसंख्कको आनदोलन, 
वािाविणी् आनदोलन, आसद ्ो पुसिकमा समेसटएको छैन । मधेस आनदोलन्बािे ससंगै 
केही पिेको छैन । ्द्यसप, ्ीमध्े केही सवष् मासट्फन िछिािीका ्स असघका प्काशनमा 
केही हदसमम समेसटएका छन् । एइइिी सादामािुले लेखेको ि िछिािीले प्काशन गिेको 
्ामाहिक अहि्ान ्ा हवका् ्िा्ता : गै््को िूहमकामाह् प्रश्न मा मुख्ि: 
कमै्ाको सह्ोगका लासग “शापला नीि” नामक जापानी गैिसिकािी संसथा ि नेपालमा 
का ््फिि “सपेस” नामक गैिसिकािी संसथाले गिेका कामको ििा्फ गरिएको छ (सादामाि ु
२०६३) । नसेपालमा गरिबरीको बि् पुसिकमा िातसुिो रुसजकुिाको कमै्ा आनदोलन्बािे 
लेख संकसलि छ, जसमा उनले साउन २०५७ मा घोषणा गरिएको कमै्ा मुसतिको सनदि्फ्बािे 
सवशे्षण गिेका छन् (रुसजकुिा २०६१) ।

्छन अलपसंख्क्बािे मासट्फन िछिािीको जन्फल सटहडि इन नसेपालरी हिसट्री एणड 
्ो्ाइटरीमा काइल नाइटको लेख प्कासशि छ (नाइट सन् २०१४) । ्ो सवष््बािे 
महत्वपूण्फ जानकािी समेसटएको दुगा्फ थापासौँग सलइएको एक अनिवा्फिा्फ (िाना २०७६) 
मासट्फन िछिािीकै अकको जन्फल ्माि अध््नमा प्कासशि छ । त्सिै, माघ २०६३ 
मा िएको मधेस आनदोलनमा केसनद्रि म्धसे् हवद्ोिको नालरीबसेलरी पसन मासट्फन िछिािीले 
प्कासशि गिेको सथ्ो (गछिम २०६४) ।

हामीले िाहेिै पसन ्स पुसिकमा िाखन नसकेको अकको सवष् नागरिक समाज ि 
मानवअसधकाि आनदोलन्बािे हो । पञिा्िकालको उत्तिाध्फदसेख नै नेपालमा मानवअसधकाि 
ि कानूनी शासनका लासग सवसिनन मानवअसधकािवादी संघ-संसथाले पैिवी गददैआएका छन ्
ि जस्बािे लेसखएको पसन छ । मानवअसधकाि सम्बनधी आनदोलन ि नागरिक समाज्बािे 
पसछललो सामग्ीका लासग झा (सन् २०१८ : १४६–१४९) हेन्फ ससकनछ । नेपालमा 
सुकुम्बासी ि िूसम असधकािका लासग नागरिक समाजले खेलेको िूसमका ्ो पुसिकमा 
िाखन नससकएको अकको सवष् हो । महेनद्र सापकोटा (सन् २०१६) ि अजु्फनकुमाि काकवी 
(सन् २०१०) का लेख ्स्बािे रुसि हुने पाठकका लासग उप्ोगी हुन सकछन् । अपांगिा 
िएका व्सतिहरूको असधकािका लासग पसन २०४६ सालपसछ नागरिक समाजको नेिृतवमा 
उदाहिणी् काम िएका छन्, सो सवष् पसन ्ो पुसिकमा छुट्न पुगेको छ । ्स सवष्मा 
रुसि हुनेका लासग मासट्फन िछिािीको वे्बसाइटमा उपलबध ्स सवष्का सामग्ीहरूको 
सनदि्फ सूिी (िनद सन् २०१७) िथा ्स सवष्मा िएका अध््नहरूको सवविणातमक 
समीषिा (महज्फन सन् २०१५) उप्ोगी हुनसकछ ।

ञिान उतपादन षिेरिमा नागरिक समाजले गिेका काम ्बािेको समीषिा पसन ्ो पुसिकमा 
समावेश गन्फ ससकएन । ्ससौँग सम्बसनधि एउटा लेख (वनि सन् २०११) ्धौलाहगिरी िन्भल 
अफ ्ोह््ोलोिरी एनड एनथ्ोपोलोिरीमा प्कासशि छ । त्सिै, वैकसलपक साव्फजसनक 
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वतृ्तको सवकास ि प्वद््फनका लासग नागरिक समाजले गिेको पहल पसन ्स पुसिकमा िाखन 
ससकएन । सव.सं. २०४६ पसछ नेपालका सविनरि सामुदास्क िेस्ड्ोको सथापना ि प्वद््फनमा 
नागरिक समाजको िूसमका नेपालमा मारैि निएि सवश्विरि प्शंससि छ । ्स्बािे मासट्फन 
िछिािीका पसहलेका प्काशनहरूमै (वनि ि अरू २०६२; ढंुगेल २०६४; हुमागाई,ं वनि ि 
िट् २०६५; हुमागाई,ं िट् ि महज्फन २०६५) पसन प्शसि ििा्फ ि ्बहस िएका छन् । ्स 
सवष्मा अन्रि्बाट पसन धेिै अनुसनधान िइसकेका छन् । त्सिै, मूलधािका समस्ड्ामा 
आफना आवाजले ठाउौँ नपाउौँदा वैकसलपक समस्ड्ाको प्वद््फन गिी सीमानिकृि समुदा्का 
मुद्ा ि आनदोलन्बािे ्बहस गन्फ २०४६ सालपसछ आसदवासी जनजासि समुदा्द्वािा प्कासशि 
पसरिका्बािे लेसखएको छ (हेनु्फहोस्, वनि ि हुमागाई ं २०७०) ।

्स पुसिकमा िासखएका सामग्ीले ि ्ो परि्ोजनाका रिममा ्बनाइएको नेपालमा 
नागरिक समाज्बािे सनदि्फ सूिीले पसन ्स सवष्मा िासो िाखने अध्ेिालाई थप काम 
गनने आधाि सदनेछ िनने हाम्ो सवश्वास छ । ्हाौँ उठाइएका मुद्ाले केही हदसमम सव.सं. 
२०४६ पसछको नेपालमा नागरिक समाजले खेलेको िूसमका उजागि गछ्फन् । आउौँदा 
सदनमा ्हाौँ छुटेका सवष्मा पसन खौँसदला अनुसनधान सामग्ी प्काशन गनने हाम्ो ध्े् छ ।

 

धन्वाद
्स लेखका सवसिनन मस्छदा पढी परिमाज्फनका लासग सुझाव सदनुहुने देवेनद्र उपे्िी, प्ण्ब 
खिेल ि िू्डामसण ्बसनेिलाई धन्वाद । 

सनदर्ष सामग्ी
आहुसि । सन् २००४ । सहनदू समाजमा दसलि जािी् मुसतिको प्श्न । नसेपालको ्नदि्भमा 

्मािशास्तरी् हिनतन । मेिी ्ेडशेन ि प्त्ूष वनि, सं., पृ. ४७५–५२१ । लसलिपुि : 
सोसल साइनस ्बहाः ।

ख््डका, केदाि ि सवषणुप्साद पोखिेल । २०७४ । नसेपालमा नागरिक ्ंस्ा ्मबन्धरी कानूनरी 
्ंििना : अध््न प्रहतवसेदन । काठमा्डछ ौँ : गोगो राउण्ेडशन ।
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सिमसलसना, पवन । २०७६ । कोिोना सन्नरिण : गैिसिकािी संसथाको ्बजेटमा क्डाइ । 

अननपूण्भ पोसट्, िैि २४, पृ  ७ ।
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