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व्यवस्ा : लोकताजनरिक ्ुयगमा जन्यनरिण 

अभ्यासको पुनरावजृति

देवराि हुमागाई ं

पररच्य
्यो लेखमा सामाजिक संघ-संस्ा सम्बन्धी नेपालको जवद्यमान कानूनधी व्यवस्ा र जिनको 
का्यायानव्यन अभ्यासको समधीक्ा गररएको छ । सामाजिक संस्ाको पररभाषा व्यापक छ । 
नेपालमा जवजभनन ्ाजमयाक वा सामाजिक रधीजि परमपरालाई जनरनिरिा जिइराखन सामुिाज्यक 
रूपले सञ्ालन भएका गुठधी, स्ानधी्य कल्ब, टोल सु्ार संस्ा, आमा समूह, कृषक 
समूह, जवजभनन क्ेत्रका उपभोक्ा समूहिेजख पेसागि हकजहिका लाजग खुलेका संघ-संगठन 
र जवकास का्ययािेजख िन्ेिना, पैरवधी, अनुसन्ान, मानवअज्कार िसिा क्ेत्रमा काम गनया 
खुलेका संस्ाहरू स्ैब सामाजिक संघ-संस्ाको पररभाषाजभत्र अटाउँछन् । िर प्रसिुि लेख 
मुख्यि: संस्था दरथाता ऐन, २०३४ अनिगयाि ििाया भई स्ाजपि गैरसरकारधी संस्ा (गैसस) 
मा केजनरिि गररएको छ । ्यहाँ गैसस सम्बन्धी ऐनको जवशे्षण गनने क्रममा केहधी ठाउँमा 
रथाष्ट्रिय ष्नददेशन ऐन, २०१८ र कम्पनी ऐन, २०६३ (खास गरधी मुनाफा जविरण नगनने 
कमपनधी सम्बन्धी केहधी प्राव्ान) ्बारे पजन ््ाया गररएको छ । जवद्यमान व्यवस्ा अनुसार 
संस्ा ििाया ऐन अनिगयाि गैससका रूपमा पररज्ि संस्ाहरू र राजट्रि्य जनिनेशन ऐन अनिगयाि 
जवजभनन पेसागि संघ-संगठनहरू ििाया भएका छन् । कमपनधी ऐन अनिगयाि पजन मुनाफा 
जविरण नगनने कमपनधीका रूपमा सामाजिक संस्ाहरू ििाया भएका छन् । 

नेपालमा गैरसरकारधी संस्ाहरूको इजिहास त्यजि लामो छैन । न ि ज्यनलाई जन्यमन 
गनया ्बनेका कानूनको इजिहास नै । नेपालमा राणा शासन िेजखको अवस्ालाई हेनने हो 
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भने ्यसिा संस्ाहरू अजसितवमा आउने क्रम र ज्यनको गजिजवज्को उिार्ढावमा शासन 
व्यवस्ाको प्रकृजि प्रत्यक् िोजिनछ । अ्ायाि् िेशमा ि्ब-ि्ब अनुिार िानाशाहधी वा जनरंकुश 
व्यवस्ा सञ्ालनमा आउँछ, सविनत्र सामाजिक संस्ाहरूलाई अनेक शंकाको दृजटि्बाट 
हेनने र जिनको जन्यनत्रण गनया उद्धि हुने राज्यको प्रवृजति िेजखनछ । त्यसिो अवस्ामा िधी 
संकुज्ि हुनछन् भने उिार लोकिाजनत्रक वािावरणमा जिनले फैलने मौका पाएका छन् । 

नेपालमा पञ्ा्यिकालधीन सम्य र त्यसअजघ सामाजिक संस्ा (खास गरधी गैसस) 
को भूजमका र गैसस सम्बन्धी राज्यका नधीजि आजि्बारे पाणिे (सन् १९९८), ्नि (सन ्
१९९१), रािमेकर र िामाङ (सन् १९९३) र ढंुगेल (सन् २००४) ले प्रशसि ््ाया गरेका 
छन् । हुन ि २०४६ सालपजछ ्बनेका नधीजिगि ि्ा कानूनधी व्यवस्ामा केजनरिि उपे्रिधी 
(सन् २०११) को लेख ि्ा खि्का र पोखरेल (२०७४) को प्रजिवेिन पजन प्रकाजशि छ । 
्यो लेखले भने २०४६ साल पजछका कानूनधी व्यवस्ा्बारे ््ाया गनुयाका अजिररक् जिनको 
का्यायानव्यनका क्रममा जन्यामक जनका्य समाि कल्याण पररषिले् िारधी गरेका जनिनेजशकालाई 
पजन समेटेको छ । सा्ै, ्यस लेखमा नागररकको संगजठि हुन पाउने संजव्ान प्रिति मौजलक 
हकको रक्ा गिदै लोकिाजनत्रक र खुला समाि जनमायाण गनने सवालमा समग्र कानून ि्ा 
िधी जनिनेजशका के-कसरधी ्बा्क छन् भनने कोण्बाट आलो्नातमक समधीक्ा गररएको छ । 

अनुसन्ानका क्रममा सामाजिक संघ-संस्ाहरू सम्बन्धी संवै्ाजनक व्यवस्ा र 
नेपाल समेि उतिरिा्यधी हुनुपनने केहधी अनिरायाजट्रि्य कानूनधी प्राव्ान, जवद्यमान कानून संस्था 
दरथाता ऐन, २०३४; रथाष्ट्रिय ष्नददेशन ऐन, २०१८; समथाज कलयथाण ऐन, २०४९; कम्पनी 
ऐन, २०६३ ि्ा समाि कल्याण पररषि्ले िारधी गरेका जवजभनन जनिनेजशकाहरू अध्य्यन 
गररएको छ । सामाजिक संस्ासँग िोजिन आउने कजिप्य अन्य कानूनलाई पजन सनिभयाको 
रूपमा किै किै उललेख गररएको छ । जवजभनन संघ-संस्ामा काम गरेका केहधी व्यजक्सँग 
अनुसन्ानको क्रममा कुराकानधी ि्ा सम्बजन्ि जवष्यमा लेजखएका सनिभया सामग्रधी अध्य्यन 
गररएको ज््यो । सा्ै, गैससका रूपमा स्ाजपि माजटयान ्ौिारधीको व्यवस्ापकी्य नेिृतव 
िहमा रहेर करर्ब पाँ् वषयािेजख काम गरेको अनुभव एवं सम्बजन्ि जवष्यमा आ्योजिि 
िियानौ ँ गोष्धी, ्ैबठक ि्ा का्ययाशालामा सहभागधी भएर िधी का्ययाक्रम्बाट प्राप्त िानकारधीमा 
पजन ्यो लेख आ्ाररि छ ।

िनआनिोलनको ममया अनुरूप २०४७ सालपजछ नेपाल लोकिाजनत्रक ्युगमा प्रवेश गरेको 
ज््यो र २०६२–२०६३ सालको िोस्ो िनआनिोलन माफया ि पूणया लोकिनत्र का्यायानव्यन 
हुनुप¥्यो भनने नागररकको माग ज््यो । त्यस जिशािफया  अग्रसर भइरहेको भनने राज्यको 
िा्बधी व्यवहारमा कसरधी का्यायानव्यन भइरहेको छ वा छैन भनेर हेनया पजन सामाजिक संघ-
संस्ासँग सम्बजन्ि जवद्यमान कानूनधी व्यवस्ाको समधीक्ा एउटा झ्याल हुन सकछ । सा्ै, 
संघ-संस्ाको स्ापना र व्यवस्ापनको सम्बन्मा न्याँ कानून जनमायाणको औज्त्य र 
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आवश्यकिा िेजखएको र त्यसिफया  पहल भइरहेको अवस्ामा जवगिका कानूनले ल्याएका 
िजटलिा्बाट पाठ जसकेर सामाजिक संघ-संस्ाका का्ययालाई ्बढधी प्रभावकारधी ्बनाउन र 
लोकिाजनत्रक ्ररत्रलाई व्यवहारमा उिानया भावधी कानूनधी वािावरण कसिो हुनुपछया  भनने 
्बहसका लाजग पजन ्यो अध्य्यन सानिजभयाक हुन सकछ । 

लेखमा मूलि: संघ-संस्ाका सम्बन्मा जव.सं. २०४७ र त्यस पजछका संजव्ानले 
प्रत्याभूि गरेको मौजलक हकका कारण संघ-संस्ाको जवसिार हुने एक जकजसमको पररजस्जि 
जनमायाण भए पजन सामाजिक क्ेत्रको िधीगो जवकास ि्ा स्ाज्यतवका लाजग  उज्ि वािावरण 
जनमायाण गनया राज्य उिाजसन रहकेो िकया  गररएको छ । जव.सं. २०४७ र त्यस पजछका संजव्ानले 
संघ-संस्ा खोलन पाउने नागररकको अज्कारलाई मौजलक हकका रूपमा जनवाया् सवधीकारेका 
छन् । हुन ि त्यस अजघका संजव्ानमा पजन ्यस व्यवस्ालाई मौजलक हकमै उललेख 
नगररएको होइन ि्ाजप जिनमा उजललजखि प्रजि्बन्ातमक व्यवस्ाका कारण नागररकको 
त्यो मौजलक हकको प्र्योगमा राज्यले स्ै ँ व्यव्ान खिा गिदैआएको ज््यो । जव.सं. 
२०४७ पजछका संजव्ानमा कठोर प्रजि्बन्ातमक व्यवस्ा हटाई संघ-संस्ाको सविनत्र 
अजसितवलाई सवधीकार गरेर स्ापना र सञ्ालनमा उिारिा िेखाएका कारण सामाजिक 
संस्ाको जवसिारले गजि जलएको हो । िर संस्ाको जवसिार भए अनुसार ्यस के्त्रले 
भोगेका ्ुनौिधीहरूमा सहिधीकरण गिदै गुणातमक जवकास गनया राज्यले अरुज् िेखाएको 
लेखमा जिजकर गररएको छ । ्बरु संजव्ानले जिएको नागररक अज्कारलाई संकुज्ि गनने 
ि्ा सामाजिक संस्ाहरूको सञ्ालनमा राज्यको हसिके्प ्बढाउने जकजसमका पुराना 
कानूनलाई नै जनरनिरिा जिने र कालानिरमा जन्यामक जनका्यलाई अजघ सारेर जवजभनन 
जनिनेजशकाद्ारा संघ-संस्ाका गजिजवज्माज् अंकुश लगाउन ्ाजलएको िकया  अगाजि 
साररएको छ । सा्ै, पजछललो सम्यमा संजव्ान सभाले ्बनाएको संजव्ानमै समेि घुमाउरो 
ढंगले संघ-संस्ामाज् राज्यको अनुज्ि जन्यनत्रणका प्राव्ान समावेश गररएको छ । 
िसलाई आगामधी जिनमा सामाजिक संस्ाहरूको सविनत्र अजसितव नै खिरामा पनयासकने 
संकेिका रूपमा व्याख्या गररएको छ । समग्र रूपले नेपालले हसिाक्र गरेका वा नेपाल 
पक् राट्रि भएका नागररक र रािनधीजिक अज्कार सम्बन्धी जवजभनन अनिरायाजट्रि्य महासजन्, 
्बिापत्र र घोषणापत्रहरूको जखलाफमा राज्यले िारधी गनने कुनै पजन कानून वा अपनाउने 
व्यवहार लोकिाजनत्रक मूल्य, मान्यिा ि्ा अनिरायाजट्रि्य मञ्हरूमा नेपालले व्यक् गरेको 
प्रजि्बद्धिा जवपरधीि हुने िकया  प्रसिुि लेखमा छ । 

लेखमा परर््य र जनट्कषया ्बाहेक िधीन खणि छन् । पजहलो खणिले सामाजिक संघ-संस्ा 
सम्बन्धी संवै्ाजनक व्यवस्ा्बारे ््ाया गछया  । सा्ै, नेपालले पालना गनुयापनने सम्बजन्ि 
अनिरायाजट्रि्य अजभसजन् ि्ा घोषणापत्रहरूको छोटो ््ाया पजन ्यो खणिमा छ । िोस्ो 
खणिमा संघ-संस्ाहरूको ििाया, स्ापना र सञ्ालन ि्ा व्यवस्ापन सम्बन्धी जवद्यमान ऐन 
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र जन्यमावलधी्बारे ््ाया एवं जवशे्षण गररएको छ । िेस्ो खणिमा सामाजिक संस्ाहरूलाई 
जन्यमन गनने जिममेवारधी पाएको समाि कल्याण पररषि्ले िारधी गरेका जनिनेजशकाहरू्बारे 
िानकारधी जिँिै जिनले संस्ाको सञ्ालनलाई कसरधी प्रभाजवि पारेका छन् भनने जवशे्षण 
समेजटएको छ । अजनिममा जवद्यमान कानूनधी वािावरण सामाजिक संघ-संस्ाको लाजग 
जन्यनत्रणमुखधी रहेको ि्ा लोकिनत्र र खुला समाि जनमायाणमा जिनले ्ुनौिधी खिा गरेको 
जनट्कषया प्रसिुि गररएको छ । 

सवैं्ाजनक व्यवस्ा र नेपालको अनतराराजट्रि्य प्रजत्बद्धता
अजहले नेपालमा सामाजिक संस्ाहरूको िे-िसिो जवसिार भएको छ, त्यसको िग भनेको 
२०४७ सालको संजव्ान नै हो । संजव्ानले प्रत्याभूि गरेका सविनत्रिाका हकहरू, मुख्य 
गरधी “जव्ार र अजभव्यजक्को सविनत्रिा” (्ारा १२[२][क]), “संघ र संस्ा खोलने 
सविनत्रिा” (्ारा १२[२][ग]), ि्ा जिनको का्यायानव्यनका कारण नै जनजचिनि रूपले 
संस्ाहरू खुलने र फैलने मौका पाएका हुन् । ्यधी र ्यसिा हक पजहलेका संजव्ानमा पजन 
नभएका होइनन् िर का्यायानव्यनका क्रममा जन्यनत्रणमुखधी कानूनद्ारा अनेक ्बा्ाहरू खिा 
गररएकाले सविनत्र सामाजिक संस्ाहरू फैलने अवसर पाएनन् ।1 

ितकालधीन नेपाल कम्युजनसट पाटटी (माओवािधी) को िश वषने सशस्त्र आनिोलन, जव.सं. 
२०६२–२०६३ को िनआनिोलनको उपलज्् सवरूप ्बनेको (जव.सं. २०६३ र २०६४ मा 
भएका म्ेस आनिोलनद्ारा पररसकृि हुँिै गएको) र अग्रगामधी माजनएको ने्पथालको अनरररम 
संष्िधथान, २०६३ अन्य सवालमा िसिै संघ-संस्ाका सम्बन्मा उिार नहुने कुरै भएन । १२ 
औ ँपटकसमम संशो्न गररएको ्यस संजव्ानमा संघ-संस्ाको सम्बन्मा २०४७ सालको 
संजव्ानमा उललेख भएभनिा प्रत्यक् रूपले ्प व्यवस्ा ज्एन । ्यद्यजप समािमा पछाजि 
पाररएका स्ैब वगया र समुिा्यको हक, मानवअज्कार र पजह्ानका सम्बन्मा ्यो संजव्ान 
जनकै मुखर रहेकाले सधीमानिकृि समुिा्यलाई संगजठि हुन ्यसले उतपे्रररि गरेको ज््यो । 
फलसवरूप नेपालको नागररक समािका संगठनहरूमा उक् आनिोलन पचिाि् ्यसअजघ 
निेजखएको जवजव्िा िेजखन पुग्यो । सधीमानिकृि समुिा्य लजक्ि न्याँ संघ-संस्ा खोलन 
मात्र ्यसले उतपे्रररि गरेन जक भएका संगठनका संर्नाजभतै्र समावेजशिा (कमिधीमा ३३ 
प्रजिशि मजहला प्रजिजनज्तव) को प्रत्याभूि गनया पजन ्यो पररवियानले ठूलो भूजमका खेल्यो । 

संजव्ान सभाले ्बनाएको जव.सं. २०७२ को संजव्ानले पजन जव्ार र अजभव्यजक् 
सविनत्रिा, संघ-संस्ा खोलन पाउने वै्यजक्क सविनत्रिालाई ्ारा १७(२) मा मौजलक 
हक अनिगयाि नै राखेको छ । संजव्ानको ्ारा ५१(ञ) मा राज्यका नधीजिहरू अनिगयाि 

1 नेपालका स्ैब पुराना संजव्ानहरूको संग्रह नेपाल कानून आ्योगको वे्बसाइटमा उपल्् 
छ । त्यसका लाजग हेनुयाहोस्, https://bit.ly/31dLxro
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सामाजिक न्या्य र समावेशधीकरण सम्बन्धी नधीजिको ्बुँिा १४ मा भजनएको छ, “सामुिाज्यक 
ि्ा राजट्रि्य वा अनिरायाजट्रि्य गैरसरकारधी संघ-संस्ाको लगानधी र भूजमकालाई ि्बाफिेहधी र 
पारिशटी ्बनाउँि ैत्यसिा संस्ाहरूको स्ापना, सवधीकृजि, सञ्ालन, जन्यमन र व्यवस्ापनका 
लाजग एकद्ार प्रणालधी अपनाउने र राजट्रि्य आवश्यकिा र प्रा्जमकिाका के्त्रमा मात्र 
त्यसिा संघ-संस्ाहरूलाई संलगन गराउने ।” ्यसले संघ-संस्ा सम्बन्धी न्याँ कानूनको 
आवश्यकिा ि औलँ्या्यो नै ्यसअजघ जवजभनन कानूनधी आ्ारमा टेकेर ििाया भएका स्ैब 
खालका सामाजिक (गैरसरकारधी) संस्ाहरूलाई एउटै कानूनद्ारा जन्यमन गररने संकेि पजन 
ग¥्यो । ्यो ि सरोकारवालाहरूले माग गिदैआएको जवष्य ज््यो । िर, “राजट्रि्य आवश्यकिा 
र प्रा्जमकिाका क्ेत्रमा मात्र त्यसिा संघ-संस्ाहरूलाई संलगन गराउने” िसिा भाषाको 
प्र्योग्बाट संवै्ाजनक रूपमा नै सामाजिक संस्ाहरूलाई राज्यले आफू अनुकूल जनिनेशन 
र जन्यनत्रण गनने मनसा्य राखेको िेजख्यो । जव.सं. २०७२ पजछ संघ-संस्ाको जन्यमन गनया 
भनधी प्रसिुि गररएका कानूनका मस्यौिामा ्यहधी कुरालाई समाजिएको छ । ्यसैले वियामान 
संजव्ान संघ-संस्ाको हकमा गरेको व्यवस्ा २०४७ वा २०६३ सालका संजव्ानका 
िुलनामा केहधी जन्यनत्रणमुखधी िसिो िेजखनछ । ि्बजक २०६३ सालको अनिररम संजव्ानमा 
उजललजखि ्ारा ३५ को राज्यका नधीजिहरू अनिगयाि ्बुँिा १७ मा भने “मुलुकमा स्ापना 
भएका सावयािजनक ि्ा गैरसरकारधी संघ-संस्ाको सञ्ालन र व्यवस्ापनमा जन्यमन गनया 
राज्यले जवशेष नधीजि अवलम्बन गनने” भजनएको छ । ्यसअजघ २०४७ सालको संजव्ानमा 
संघ-संस्ाको सम्बन्मा ्यसिो उललेख भएको पाइँिैन । ि्बजक ्यस क्ेत्रलाई व्यवजस्ि 
गनया सम्यानुकूल न्याँ कानूनको आवश्यकिा ि २०४७ साल लगतिैिेजख औलँ्याइएको 
ज््यो (पाणिे सन् १९९८) ।

्यसरधी नेपालका संजव्ानले संघ-संस्ा खोलन पाउने कुरालाई मौजलक हक अनिगयाि 
राखेका छन् । सा्ै, लोकिाजनत्रक संजव्ानहरूमा राज्यका जनिनेशक जसद्धानि ि्ा नधीजि 
अनिगयाि नेपाल पक् भएको अनिरायाजट्रि्य सजन् सम्ौिाको प्रभावकारधी का्यायानव्यन गनने 
प्रजि्बद्धिा िनाइएको छ । िधी अनिरायाजट्रि्य सजन्, सम्ौिा वा घोषणापत्रमा संगठन 
सविनत्रिालाई उच् महत्व जिइएकोले पजन पक् राट्रिको नािाले नेपाल ्ाहेर पजन पजछ 
हट्न नजमलने जस्जि छ (उपे्रिधी सन् २०११; जघजमरे २०७५) ।

नागररक र रािनधीजिक अज्कार सम्बन्धी अनिरायाजट्रि्य अजभसजन् र सं्युक् राट्रिसंघको 
्बिापत्र र राट्रिसंघधी्य घोषणापत्रमा पजन नागररकले संघ-संस्ा खोलन पाउने अज्कारलाई 
मौजलक हकका रूपमा व्याख्या गररएको छ । नागररक ि्ा रािनधीजिक अज्कार सम्बन्धी 
अनिरायाजट्रि्य अजभसजन्, १९६६ को ्ारा २२(१) मा “प्रत्ेयक व्यजक्लाई अन्य व्यजक्सँग 
जमलधी संगठन गनने सविनत्रिाको हक हुनेछ सा्ै आफनो जहि संरक्णका लाजग रेिि ्युजन्यन 
खोलने र त्यसमा आ्बद्ध हुने अज्कार हुनेछ” भनने उललेख छ । सोहधी ्ाराको उप्ारा २ मा 



48 | िेवराि हुमागाई ं

राजट्रि्य सुरक्ा, सावयािजनक सुरक्ा, सावयािजनक सवास्थ्य, सावयािजनक नैजिकिा ि्ा अन्य 
अज्कारको संरक्ण गनने िसिा लोकिाजनत्रक समािको आवश्यकिा पूरा गनने उद्ेश्य ्बाहेक 
कुनै प्रकारले ्बनिेि लगाउन पाइँिैन भजनएको छ । नेपालले ्यस अजभसजन्लाई मे १४, 
१९९१ मा अनुमोिन गरेको ज््यो (जघजमरे २०७५) । 

सं्युक् राट्रिसंघको महासभाद्ारा पाररि मानवअज्कारको जवश्वव्यापधी घोषणापत्र सन ्
१९४८ को ्ारा २० को उप्ारा १ मा पजन “प्रत्ेयक व्यजक्लाई शाजनिपूवयाक सभा गनने र 
संगठनको सविनत्रिाको अज्कार छ” भजनएको छ । त्यसिै, मानवअज्कार रक्क सम्बन्धी 
सं्युक् राट्रिसंघधी्य घोषणापत्र, सन् १९९८ को ्ारा ५ ले राजट्रि्य वा अनिरायाजट्रि्य गैरसरकारधी 
संस्ासँग सम्बजन्ि संगठनको अज्कारलाई प्रत्यक् रूपमा सम्बो्न गरेको छ भने 
आज य्ाक, सामाजिक, सांसकृजिक, शैजक्क, सवास्थ्य, मानवअज्कार लगा्यिका जवष्यसँग 
सम्बजन्ि गैरसरकारधी संस्ाको वै्ाजनक हैजस्यिलाई सं्युक् राट्रिसंघको ्बिापत्र, सन ्
१९४५ को ्ारा ७१ ले मान्यिा जिएको छ । त्यसिै, नागररक संस्ाको अज्कार संरक्ण 
गनने सम्बन्धी साि ओटा अनिरायाजट्रि्य जसद्धानिहरू प्रजिपािन गररएको छ । िधी जसद्धानिमा 
संस्ा खोलने र आ्बद्ध हुने हक, राज्यको हसिक्ेपज्बना सविनत्रिापूवयाक संस्ा सञ्ालन 
गनने हक, अजभव्यजक् सविनत्रिाको हक, सू्ना ि्ा संस्ा माफया ि समनव्य गरधी काम गनने 
हक, शाजनिपूणया भेला हुने हक, स्ोि प्राप्त गनने र सुरजक्ि गनने हक, एवं नागररकको हक 
ि्ा संघ-संस्ाको संरक्ण गनने राज्यको िाज्यतव पियाछन् (आईसधीएनएल र वलिया मुभमेनट 
फर िेमोके्रसधी सन् २०१२; खि्का र पोखरेल २०७४) ।

नेपालले पक् राट्रिका रूपमा हसिाक्र गरेको वा सं्युक् राट्रिसंघको सिस्य भएका 
नािाले, अनिरायाजट्रि्य कानूनधी प्राव्ान वा ्बिापत्र एवं सजन्को जवपरधीि हुने गरधी राट्रिको 
संजव्ान वा कानून ििुयामा गनया पाइँिैन । जकनजक राजट्रि्यभनिा अनिरायाजट्रि्य कानून माज् 
हुनछ । अज्वक्ा ओमप्रकाश अ्यायालका अनुसार, “संजव्ान लगा्यि राजट्रि्य कानूनका 
प्राव्ान अनिरायाजट्रि्य कानून ्बमोजिम संशो्न गनुया पियाछ वा राजट्रि्य कानूनको व्याख्या 
अनिरायाजट्रि्य कानूनको पररज्जभत्र रहधी गररनु पियाछ । िसलाई अनुकुलधीकरणको जसद्धानि 
भजननछ ।”2 नेपालको संजव्ान २०७२ को ्ारा ५१ मा राज्यका नधीजिहरू अनिगयाि खणि 
ख (३) मा “नेपाल पक् भएका अनिरायाजट्रि्य सजन् सम्ौिाहरूको का्यायानव्यन गनने” भनने 
प्राव्ानले पजन अनिरायाजट्रि्य अजभसजन्हरूमा उललेख भए ्बमोजिम संघ-संस्ा सम्बन्धी 
नागररक अज्कारको जवरुद्धमा राज्यले कुनै कानूनधी प्राव्ान ल्याउन नसकने प्रसट हुनछ । 
्यसरधी नागररकको संगजठि हुने अज्कार अन्य मौजलक अज्कार ्ै ँ हरण गनया नसजकने 

2 संवै्ाजनक कानूनका ज्ािा अज्वक्ा ओमप्रकाश अ्यायालले ्यो लेखको पजहलो मस्यौिामाज् 
जटपपणधी गनने क्रममा वैशाख ८, २०७७ मा लेखकलाई इमेल माफया ि व्यक् गनुयाभएको जव्ार ।
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एउटा ्बजल्यो अज्कारका रूपमा िेशको संजव्ान ि्ा अनिरायाजट्रि्य कानूनहरूले सवधीकार 
गरेको छ । 

कानूनधी व्यवस्ा : पञचा्यतकालधीन व्यवस्ाकै जनरनतरता
सामाजिक संस्ाको स्ापना र व्यवस्ापन गनया िारधी मुख्य कानूनहरू भनेका संस्था दरथाता 
ऐन, २०३४; रथाष्ट्रिय ष्नददेशन ऐन, २०१८ र समथाज कलयथाण ऐन, २०४९ नै हुन् । कम्पनी 
ऐन, २०६३ ले मुनाफा जविरण नगनने कमपनधीको पजन व्यवस्ा गरेको हुँिा गैरसरकारधी 
संस्ाले ्ै ँसमाि कल्याणको उद्ेश्य राखेर खुलेका कजिप्य संस्ाहरू कमपनधी ऐन अनिगयाि 
पजन ििाया भई सञ्ाजलि छन् ।3 ्यस खणिमा नेपालमा सामाजिक संस्ाको स्ापना र 
सञ्ालनका सम्बन्मा उजललजखि ऐनमा के-कसिा मुख्य व्यवस्ा छन् र जिनले संघ-
संस्ाको स्ापना र सञ्ालनमा के प्रभाव पाछयान् भनने ््ाया गररनछ ।

ससं्था स्थापनथा र दरथाता सम्बन्धी प्थाव्थान
जव.सं. २०४६ मा प्रिािनत्रको पुन्बयाहालधीपजछ न्याँ संजव्ान ्बने पजन पञ्ा्यि कालमा 
ििुयामा गररएका संस्ा ििाया ऐन र राजट्रि्य जनिनेशन ऐनद्ारा नै जव.सं. २०७६ समम पजन 
काम ्लाइएको छ । संस्ाको गठन, ििाया ि्ा नवधीकरण्बारे ्यधी ऐनमा व्यवस्ा भए पजन 
संस्ाको सञ्ालन र जन्यमनका सम्बन्मा ्यधी ऐनको खासै भूजमका छैन । संस्ा ििाया 
ऐनमा जवजभनन सम्यमा संशो्न भएको िेजखए िापजन “श्धी ५ को सरकार” को ठाउँमा 
“नेपाल सरकार,” “नेपाल अज्राज्य” को ठाउँमा “नेपाल” ि्ा अन्य केहधी संस्ागि 
संर्ना पररवियान भएको ठाउँमा अद्यावज्क गनने ्बाहेक संस्ाको पररभाषािेजख संस्ा ििाया 
ि्ा नवधीकरणको प्रजक्र्या ि्ा त्यसका लाजग आवश्यक कागिािका सम्बन्मा कानूनधी 
रूपमा कुनै उललेख्य पररवियान गररएको छैन । ्यसो भनिैमा पञ्ा्यिकालमा िसिै जव.सं. 
२०४६ पजछ पजन संघ-संस्ा खोलन कजठन ज््यो भनने होइन । कारण संस्ा ििाया वा 
नवधीकरणको जनक्ययोल जिलला प्रशासन का्यायाल्यले गनने हुनाले राज्यको उिार वा जनरंकुश 
्ररत्रको प्रत्यक् प्रभाव त्यहाँ पररहाल्थ्यो । िसिो, संस्ा ििाया ऐनको िफा ४ मा ििाया 
सम्बन्धी प्राव्ान छ । त्यस िफाको उपिफा २ मा भजनएको छ, “उपिफा (१) ्बमोजिमको 
जनवेिन प्राप्त भएपजछ स्ानधी्य अज्कारधीले आवश्यक िाँ््बु् गरधी संस्ा ििाया गनया उज्ि 
ठानेमा संस्ा ििाया गरधी ििायाको प्रमाण-पत्र जिनेछ ।” ्यसको अ य्ा प्रशासनले िाँ््बु्का 

3 ्यधी ्बाहेक पजन ितकालधीन स्थानीय सिथायत्त शथासन ऐन, २०५५ (हाल स्थानीय सरकथार 
सञ्थालन ऐन, २०७४), आयकर ऐन, २०५८ पजन सामाजिक संस्ासँग प्रत्यक्/अप्रत्यक् सम्बजन्ि 
कानूनधी व्यवस्ा हुन् । त्यसिै, प्रािेजशक र स्ानधी्य िहमा सामाजिक संघ-संस्ाको परर्ालन र 
व्यवस्ापन सम्बन्धी ऐनहरू ्बजनरहेका छन् । ्यधी स्ैबको ््ाया ्यहाँ गररएको छैन । 
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नाउँमा पञ्ा्यिकालमा ितकालधीन शासक र व्यवस्ाप्रजि संस्ा ्बफािार हुने/नहुने कुराको 
प्रत्याभूजि खोजि्थ्यो र त्यो नपाइए ििाया र पजछ नवधीकरण समभव हुँिैन्थ्यो । अजहले पजन 
्यो िफा ि का्यमै छ ्यद्यजप िाँ््बु्का नाउँमा व्यजक्को संलगनिा हेरेर ििाया गनने नगनने 
भनने हुँिैन । ्यस अजिररक् पञ्ा्यिकालमा कुनै संस्ा ििाया वा नवधीकरण गनया ितकालधीन 
सामाजिक सेवा राजट्रि्य समनव्य पररषि ्ले जसफाररस गररजिनु पिया्थ्यो, िुन व्यवस्ा कानूनमा 
उललेख नभए पजन प्रशासन का्यायाल्यले अजनवा्यया गराएको ज््यो । जनरंकुश पञ्ा्यिको 
सम य्ाक ्बाहेक अन्य संस्ालाई पररषि्ले जसफाररस नै गिदैन्थ्यो । त्यसैले पजन सरकारद्ारा 
प्रा्योजिि र केहधी अवसरवािधी संस्ाहरू ्बाहेक सविनत्र अजसितव भएका कुनै संस्ा त्यस 
्ेबला ििाया हुन खोजिैन्े (पाणिे सन् १९९८) । जव.सं. २०४६ पजछ समेि पञ्ा्यिधी कानूनधी 
संर्ना का्यम हुँिाहुँिै पजन संकु्नमा रहेको संघ-संस्ाको जवसिार २०४६ सालपजछ 
एकाएक िधीव्र हुन पुगेको हो (हेनुयाहोस्, ्यसै पुसिकको अध्या्य १) । त्यसमा जविेशधी िाि ृ
जनका्य्बाट प्राप्त हुने स्ोिको ्बढ्िो उपल््िा अकयो प्रमुख कारण ि हो नै । 

ज्बनाििाया कुनै पजन संस्ा वा संगठन स्ापना गनने कुरालाई कानूनले िणिनधी्य मानेको 
छ । संस्ा ििाया ऐनमा वाजषयाक रूपमा संस्ाको ििाया नवधीकरण गनया अजनवा्यया गररएको छ 
भने राजट्रि्य जनिनेशन ऐन अनिगयाि सवधीकृजि पाएका संस्ा नवधीकरण गरररहनु पिदैन । िुवै 
खाले संस्ालाई जिलला प्रशासन का्यायाल्यले ििायाको प्रमाण-पत्र जिने गियाछ । मुनाफा 
जविरण नगनने कमपनधीका लाजग कमपनधी ऐन अनिगयाि कमपनधी रजिसरिारको का्यायाल्यले ििाया 
गरधी प्रमाण-पत्र जिने गियाछ । कमपनधीका रूपमा ििाया भएका संस्ाले पजन ििाया प्रमाण-पत्र 
नवधीकरण गनुया पिदैन । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आनिररक रािश्व जवभागमा संस्ाले 
स्ा्यधी लेखा नम्बर (प्यान) वा मूल्य अजभवृजद्ध कर (भ्याट) ििाया गरधी प्रमाण-पत्र प्राप्त 
गनुयापछया  । समाि कल्याणको उद्ेश्य राखेर खुलेका गैरनाफामुखधी संघ-संस्ाहरूलाई 
आनिररक रािश्व का्यायाल्यले आ्यकर ्ुक्ाको प्रमाण-पत्र जिने व्यवस्ा ऐनमा छ । 
सो प्रमाण-पत्र पाएका संस्ाले ्बसनेजन प्रमाण-पत्र नवधीकरण गराउनुपछया  अन्य्ा संस्ाले 
आफनो वाजषयाक ्ब्िमा कर जिनुया पछया  ।4 ्यसका सा्ै २०७२ सालसमम जिलला जवकास 
सजमजि (जिजवस) अजसितवमा रहँिा, त्यहाँ पजन ििाया भई वाजषयाक नवधीकरण गराउनु पिया्थ्यो । 
त्यसपजछ सम्बजन्ि नगरपाजलका का्यायाल्यले आफनो क्ेत्रका संघ-संस्ाको ििाया र वाजषयाक 
नवधीकरण गिदैआएको छ । समथाज कलयथाण ऐन, २०४९ को व्यवस्ा अनुसार गैसस ि्ा 

4 केहधी वषया (जव.सं. २०७३/०७४) समम रािसव का्यायाल्यले सहि रूपले कर छुटको प्रमाण-
पत्र जिँिै र नवधीकरण गिदैआएकोमा पजछललो सम्य त्यसमा आनाकानधी गरेको छ । फलसवरूप कर 
छुट पाउँिै आएका ्ेरै संस्ाहरूले नाफामूलक कमपनधी वा व्यवसा्यले ्ै ँ आफनो वाजषयाक ्ब्ि 
(सरपलस) मा कर जिनुयापनने ्बाध्यिा छ । कसलाई कर छुट जिने र कसलाई नजिने भनने सम्बन्मा 
कुनै ठोस जवज् र प्रजक्र्या नभई रािश्व का्यायाल्यको जनणया्यमा भर पछया  ।
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मुनाफा जविरण नगनने कमपनधीले आ्बद्धिाका लाजग समाि कल्याण पररषि् मा पजन ििाया 
गनुयापछया  । ऐनमा नभए पजन आ्बद्धिा सम्बन्धी जनिनेजशकामा २०७३ सालमा न्याँ प्राव्ान 
्प गरधी हरेक िधीन-िधीन वषयामा नवधीकरण गनुयापनने ्बनाइएको छ । ्यसरधी एउटै संस्ालाई 
अनेकौ ँ जनका्यमा ििाया र नवधीकरण गनुयापनने ्न्ट ्बोकाइएको छ ।

संस्ा ििाया ऐन अनुसार कमिधीमा साि िना व्यजक् संस्ा स्ापनाको लाजग सजममजलि 
हुनुपनने प्राव्ान छ भने मुनाफा जविरण नगनने कमपनधीको सवालमा कमिधीमा पाँ् िना 
संस्ापक सिस्य हुनुपछया  । राजट्रि्य जनिनेशन ऐन अनिगयाि स्ाजपि संस्ाका सनिभयामा कुनै 
संख्या िोजकएको ि छैन िर उक् संस्ा सम्बजन्ि क्ेत्रको पेसागि हकजहिका लाजग खुलेको 
वगटी्य र व्यावसाज्यक संगठन हुनुपनने प्राव्ान छ, िुन िेशव्यापधी (छािा) संस्ा हो भनधी 
नेपाल सरकारले सवधीकार गरेको हुनुपनने भजनएको छ । अ्ायाि्, छािा संगठनले िेश भरका 
वगटी्य वा पेसागि समूह वा संस्ाको प्रजिजनज्तव गनुयापनने मान्यिा छ । सोहधी क्ेत्रमा काम 
गनने एउटा संगठनलाई सरकारले ििाया गररसकेपजछ सोहधी प्रकारको अकयो संगठनलाई राजट्रि्य 
जनिनेशन ऐन अनिगयाि ििाया गररँिैन । ्यस सम्बन्मा ऐनको िफा ३(६) मा भजनएको छ, 
“कुनै खास वगटी्य ि्ा व्यावसाज्यक संगठन नेपाल सरकारले आफैले खिा गनया गराउन 
खोिेको रहेछ वा कुनै खास वगटी्य ि्ा व्यावसाज्यक संगठन िेशव्यापधी हो भनधी नेपाल 
सरकारले सवधीकार गररसकेको रहेछ भने एउटै वगया वा व्यावसा्यको एकभनिा ्बढधी त्यसिो 
संगठनहरू खिा गनया नेपाल सरकारले सवधीकृजि जिने छैन ।” प्रमाण-पत्र जिलला प्रशासन 
का्यायाल्य्बाट प्राप्त हुने भए पजन राजट्रि्य जनिनेशन ऐन अनिगयािका राट्रिव्यापधी संस्ालाई 
सवधीकृजि जिने/नजिने भनने कुरा गृह मनत्राल्यको मनत्रधीसिरधी्य जनणया्यद्ारा भएको हुनुपियाछ । 
ि्ाजप ऐनको िफा ३(८) व्यवस्ा अनुसार शैजक्क क्ेत्रका पेसागि संगठन (जवद्या्टी संगठन, 
प्राध्यापक संघ, आजि) भने सो संस्ाको प्रमुखको सवधीकृजि जलएर खोलन सजकने भनने छ । 

मुनाफा जविरण नगनने कमपनधी खोलने सनिभयामा कम्पनी ऐन, २०६३ को िफा १६६(१) 
मा भजनएको छ, “...कुनै पेसा वा व्यवसा्यको जवकास ि्ा प्रवद्धयान गनया वा कुनै खास पेसा 
वा व्यवसा्यमा लागेका व्यजक्हरूको सामूजहक हकजहिको संरक्ण गनया वा कुनै शैजक्क, 
प्राजज्क, सामाजिक, परोपकारधी वा सावयािजनक उप्योजगिा वा कल्याणकारधी उद्ेश्य प्राजप्तको 
लाजग लाभांश ्बाँिधी जलन नपाउने सियामा कुनै उद्यम गनया कमपनधी संस्ापना गनया सजकनेछ ।” 
माज् उजललजखि अन्य कानून अनुसार खोजलएका संस्ाहरूसँग जमलिोिुलिो प्राव्ान 
मुनाफा जविरण नगनने कमपनधीको सम्बन्मा पजन लागू गररएको छ । िसिै, मुनाफा जविरण 
गनने कमपनधी स्ापनाका लाजग न्यूनिम शे्यर पुँिधी आवश्यक पछया भने मुनाफा जविरण नगननेका 
लाजग पिदैन । सा्ै गैससले ्ै ँ सिस्यिा शुलक उठाउने ि्ा आफनो उद्ेश्य ्बमोजिमका 
काम गनया िान, अनुिान जलनसकने व्यवस्ा ऐनमा उललेख छ ।
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्यसरधी सामाजिक संघ-संस्ाहरू जवजभनन कानून अनिगयाि रहधी ििाया र स्ापना हुनसकने 
व्यवस्ा छ । नेपाल सरकारका सम्बजन्ि जनका्यहरूले ्ाहेमा ििाया प्रमाण-पत्र सहिै जिन 
सजकने ि्ा न्ाहेमा िाँ््बु् गनने नाउँमा अनेक ्बहाना ्बनाएर ििाया प्रजक्र्यालाई ्न्जटलो 
्बनाई जनरुतसाजहि गनयासकने अवस्ा पजन छ । संस्ा नवधीकरण सम्बन्मा पजन जिलला 
प्रशासन का्यायाल्यले जवजभनन जकजसमका कागिाि/अमुक संस्ाका जसफाररस/प्रजिवेिनहरू 
पेस गनया लगाई सियाहरू िेस्यायाउने गरेको छ । संस्ाहरूले प्राप्त गरेको संवै्ाजनक प्रत्याभूजिका 
कारण संघ-संस्ा खोलन रोक लगाउन नसके पजन शासकमा अनुिार मानजसकिा प्रभावधी 
भई ्न्ट्युक् सियाहरू िेस्यायाइ संस्ाको ििाया र नवधीकरणलाई जनरुतसाजहि गनने समभावना 
स्ै ँरजहरहनछ । उिाहरणका लाजग गृह मनत्राल्यले िेठ २४, २०७५ मा जनणया्य गरधी त्यसको 
भोजलपलट िेशका ७७ ओटै जिलला प्रशासन का्यायाल्यका नाउँमा एउटा पररपत्र िारधी गरेको 
ज््यो । त्यस पत्रमा संस्ा ििाया ि्ा नवधीकरण गिाया ्ार ्बुँिे जनिनेशन पालना गनया/गराउन 
ध्यानाकषयाण गराइएको ज््यो । िसमा गैरसरकारधी संस्ाहरूले एकभनिा ्बढधी क्ेत्रमा काम 
गनया नपाउने र ्यसअजघ गरररहेको भए, एक क्ेत्रमा मात्र काम गनने उद्ेश्य राखधी जव्ान 
संशो्न गरेपजछ मात्र नवधीकरण गनने उललेख ज््यो । गैसस, अगैसस ि्ा मुनाफा जविरण 
नगनने कमपनधीका का्ययासजमजि सिस्य ि्ा कमया्ारधीहरूको समपजति जववरण पेस गनुयापनने ि्ा 
नगरेमा संस्ाको ििाया ि्ा नवधीकरण नगनने लगा्यि कठोर जनिनेशनहरू पररपत्रमा ज्ए । 
सोहधी पररपत्र अनुरूप काठमािौ ँ जिलला का्यायाल्यले हिार हिार सू्ना िारधी गरधी गैसस 
ििाया ि्ा नवधीकरण गनया आह्ान गरेको ज््यो (हेनुयाहोस्, िजस्बर १) । मुख्य गरधी समपजति 
जववरण ्बु्ाउने ि्ा एउटा मात्र का्ययाक्ेत्र रोजनुपनने सम्बन्मा राजट्रि्य र अनिरायाजट्रि्य 
गैसस महासंघ लगा्यि सरोकारवाला्बाट ्ौिफटी जवरो् भएपजछ गृहमनत्राल्यले सो 
जनणया्य ितकाललाई का्यायानव्यन नगनया असार ३, २०७५ मा पुन: पररपत्र गरेको ज््यो 
(अनलाइनख्बर २०७५; प्याकुरेल २०७५) ।

संस्ा ििाया ऐनमा गैससको नवधीकरण सम्बन्मा िोजकए ्बमोजिम हुने भनधी जन्यमद्ारा 
्प व्यवस्ा गनने संकेि गररएको छ । त्यस ्बाहेक ऐनमा केहधी उललेख छैन । संस्था 
दरथाता ष्नयमथािली २०३४ को जन्यम ५(१) मा ििायाको प्रमाण-पत्र एक वषयासमम ्बहाल 
रहने ्बिाइएको छ । अ्ायाि् वषदैजपचछे संस्ा नवधीकरण गनुयापछया  । सोहधी जन्यमको अन्य 
उपजन्यमहरूमा म्याि सजकएको जमजिले िधीन मजहनाजभत्र वा िोजकएको िररवाना जिरेर िजि 
सम्यपजछ पजन संस्ा नवधीकरण गनया सजकने उललेख छ । सम्यमा नवधीकरण नगररएको 
कारणले संस्ाको ििाया खारेि हुने अवस्ा जवद्यमान ऐन ि्ा जन्यमावलधीमा छैन । िर 
माज् उजललजखि पत्रका अनुसार सरकारले लगािार िधीन वषयाभनिा ्बढधी सम्य नवधीकरण 
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रष्सबिर १ : ष्जललथा प्रशथासन कथायथातालय कथाठमथाडौकँो सू्नथा ।

नभएका संस्ाहरूको ििाया नै खारेि गनने प्राव्ान ल्याउन खोिेको िेजखनछ । िसलाई 
संजव्ानले प्रत्याभूि गरेको नागररकको संगजठि हुन पाउने मौजलक हकमाज् गनया खोजिएको 
ठािो प्रहारका रूपमा ्बुझन सजकनछ । 

्यसिा जनिनेशन का्यायानव्यन नहुँिै पजन संस्ाको नवधीकरण कम ्न्टपूणया छैन । ऐन 
ि्ा जन्यममा लेजखएभनिा ्बाहेक पजन प्रशासन का्यायाल्यले संस्ा ििाया र नवधीकरण गनने 
्ेबलामा जवजभनन कागिपत्र पेस गनया लगाउँछ । िसिो, ििाया गनने ्ेबलामा ऐनले संस्ाको 
जव्ान, संस्ा गठन सम्बन्धी सिस्यहरूको भेलाको जनणया्य, संस्ाको नाम र उद्ेश्य, िि य्ा 
सजमजिको नाम, ठेगाना र पेसा, संस्ाको आज्याक स्ोि, का्यायाल्य ठेगाना उललेख गनुयापनने 
भनेको छ । िर प्रशासन का्यायाल्यले स्ानधी्य िहको जसफाररस पत्र, संस्ाका पिाज्कारधीको 
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्ाल्लन ्बु्ेको प्रहरधी प्रजिवेिन पजन पेस गनया जनिनेश गरेको छ । त्यसिै, नवधीकरण गिाया 
्ाजहने कागिाि्बारे ऐनमा केहधी उललेख छैन भने जन्यमावलधीमा नवधीकरणको जनवेिनका 
सा्मा का्ययासजमजिका पिाज्कारधीको नामावलधी संलगन गनुयापनने भजनएको छ । प्रशासन 
का्यायाल्यले ्बनाएको सू्धी (साउन १, २०७६ मा अद्यावज्क गररएको) मा भने संस्ाको 
सम्बजन्ि आ.व. को प्रगजि र लेखापरधीक्ण प्रजिवेिन, वाजषयाक सा्ारण सभाको माइन्यूट, 
कर का्यायाल्य, स्ानधी्य िहमा संस्ाको नवधीकरण र जसफाररस लगा्यि १२ ्रधी कागिाि 
पेस गनुयापनने िनाइएको छ । ्यजिसमम जक कुनै जविेशधी सह्योगमा परर्योिना सञ्ालन गरेको 
संस्ाले स्ानधी्य िहमा परर्योिना अनिगयािका गजिजवज् (जवकास जनमायाण, अनुसन्ान, 
छलफल, आजि) िे गरे पजन त्यसका लाजग सम्बजन्ि स्ानधी्य िह्बाट पूवयासहमजि जलइएको 
पत्र मागछ । त्यसिै, परर्योिना समपनन भइसकेपजछ समपनन भएको वा नभइसकेको भए ्ाल ु
रहेको भनने िानकारधी सजहिको स्ानधी्य िहको स्लगि अनुगमनको प्रजिवेिन वा जसफाररस 
पत्र ्बु्ाउन भजननछ । त्यजि मात्र होइन समाि कल्याण पररषि् ले सम्बजन्ि परर्योिना 
सञ्ालन गनया जिएको सवधीकृजि पत्र र समपनन भइसकेपजछ पररषि् ले गनने अनुगमन ि्ा 
मूल्यांकनको प्रजिवेिन पजन नवधीकरणका ्ेबलामा प्रशासन का्यायाल्यमा पेस गनुयापनने प्राव्ान 
छ । िधी कागिपत्र पेस गनया नसकेको अवस्ामा नवधीकरण नै हुँिैन भने संस्ाले ्ाहेको 
्ेबलामा ्यधी कागिपत्र िुटाउन स्ै ँ हममे हममे पछया  ।5 नवधीकरणका ्यधी कठोर प्राव्ान 
पजछललो सम्यमा ्जपएका हुन् । नवधीकरण गराउन संस्ाको वाजषयाक प्रगजि प्रजिवेिन, 
वाजषयाक लेखापरधीक्ण प्रजिवेिन, वाजषयाक सा्ारण सभाको माइन्यूट, कर ्ुक्ा गररएको 
कर का्यायाल्यको जसफाररस पत्र, स्ानधी्य जनका्य (नगरपाजलका/जिजवस) को नवधीकरण र 
प्रशासन का्यायाल्यमा संस्ा नवधीकरणका लाजग छुटै् जसफाररस पत्र पेस गनुयापनने व्यवस्ा 
पजहल्ैयिेजख छँिै ज््यो । ्यसरधी ऐन र जन्यमावलधीले िोकेभनिा ्प प्राव्ानको व्यवस्ा गनुया 

5  जिलला प्रशासन का्यायाल्यले संस्ाको ििाया , नवधीकरण, आजिका लाजग आवश्यक 
कागिपत्रको सू्धी (्ेकजलटि) आफनो वे्बसाइटमा राखने गरेको छ (हेनुयाहोस्, http://moha.gov.
np/public/upload/1402a3666bab255e6a3f07937faf522f/files/orgn1_converted.
pdf) । जिलला जिलला्बाट आवश्यक भजनएका पत्र ितकाल िुटाउन नसकिा संस्ाहरूले आ-आफना 
जवजभनन “समपकया -सूत्र” प्र्योग गरधी का्यायाल्यका कमया्ारधीलाई मनाएर नवधीकरण गराउँछन् । त्यसिोमा 
प्रशासन का्यायाल्यले अपुग कागिपत्र अकयो वषयाजभत्र पेस गननेछु, भनने सियानामामा सम्बजन्ि 
संस्ाको पिाज्कारधीलाई हसिाक्र गनया लगाउँछ । त्यजि गरेपजछ सो वषयाको नवधीकरणको “खि्गो” 
टछया  भने अकयो वषया पेस गछुया , भजनएको कागिपत्र पेस भ्यो, भएन हेररँिैन । ्यसले पजन प्रशासन 
का्यायाल्यको ििजविधी जनणया्यका भरमा नवधीकरणका क्रममा संस्ामाज् कसरधी अनावश्यक ्न्ट 
्ोपररएको छ भनेर िेखाउँछ ।
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कानूनले जिएको अज्कारभनिा ्बाजहरको अनुज्ि का्यया हो, भनने मि नागररक समािका 
अगुवा एवं जरििम फोरमका का्ययाकारधी प्रमुख िाराना् िाहालको छ ।6 

संस्ा ििाया जन्यमावलधीमा हरेक वषयाको रु. एक स्यका िरले पाँ् वषयाका लाजग िममा 
रु. पाँ् स्य अजग्रम शुलक जलई संस्ा नवधीकरण गनया सजकने प्राव्ान पजन छ । संस्ाले 
गररआएको कामको प्रकृजि र अवस्ा हेरधी पाँ् वषयाको लाजग ििाया नवधीकरण गनया सजकने 
भए पजन कसिो प्रकृजि र अवस्ा भनने कुरा किै खुलाइएको छैन । सा्ै, माज् उजललजखि 
प्राव्ानको व्यावहाररक का्यायानव्यन भएको पजन िेजखँिैन । अन्य्ा, हरेक वषया कजठनाइ 
्ेबहोरेर नवधीकरण गनुयाको सट्ा संस्ाहरूले आफूलाई एकैपटक पाँ् वषयाका लाजग नवधीकरण 
गनुया उप्युक् ठानने ज्ए । ििाया नवधीकरण गनुया नपनने हुनाले ्यसिो जकजसमको ्न्ट राजट्रि्य 
जनिनेशन ऐन ि्ा कमपनधी ऐन अनिगयाि ििाया भएका सामाजिक संस्ाले ्ेबहोनुया पिदैन । 

गैससको ििाया र नवधीकरण केनरिधी्य वा जिललाको िहमा मात्र सधीजमि छैन । जव.सं. 
२०७२ को न्याँ संजव्ानद्ारा नेपाल संघधी्य व्यवस्ामा प्रवेश गरेसँगै स्ानधी्य सरकार 
सञ्ालन ऐनको संशो्नले स्ानधी्य सरकारको िहमा सञ्ाजलि हुन ्ाहने संस्ाहरू 
स्ानधी्य सरकारको िहमा ििाया  र सञ्ालन हुनसकने प्राव्ान राखेको छ । सा्ै, 
गैरसरकारधी संस्ाहरूको सञ्ालन र व्यवस्ापनका सम्बन्मा न्याँ कानूनधी व्यवस्ा गनया 
प्रिेश सरकारहरू पजन लाजग परररहेको अवस्ामा संघ-संस्ाहरूको ििाया, नवधीकरणिेजख 
सञ्ालनका क्रममा आइपनने ्मेला अ् ्बढेर िाने िेजखनछ । ्यद्यजप संघधी्य िहमा 
्बनने न्याँ ऐनले नै मुख्य रूपमा त्यसलाई जनिनेजशि गनने हुनाले संघधी्य िहको कानून ्बनेर 
का्यायानव्यनमा नआई ्यस्बारे ्प जवशे्षण गनया सजकँिैन । 

ननयमन सम्बन्धी कथानूनधी वयवस्था 
सामाजिक संस्ाहरूको ििाया गनने र ििाया प्रमाण-पत्र जिने वा त्यसको नवधीकरण गनने का्ययाका 
लाजग माज् भजनए ्ै ँजवजभनन ऐनद्ारा हुने भए पजन जन्यमनका लाजग राज्यले समथाज कलयथाण 
ऐन, २०४९ िारधी गरेको छ । ्यसको का्यायानव्यनका लाजग समाि कल्याण पररषि् नामक 
जन्यमनकारधी जनका्यको व्यवस्ा ऐनले गरेको छ । राजट्रि्य जनिनेशन ऐन अनिगयाि ििाया हुने 
वगटी्य वा पेसागि संघ-संस्ाहरू पररषि् को क्ेत्राज्कारजभत्र पिदैनन् िर संस्ा ििाया ऐन 
अनिगयािका गैरसरकारधी संस्ा र मुनाफा जविरण नगनने कमपनधी भने पररषि् मा आ्बद्ध हुने 
व्यवस्ा छ । सा्ै, जविेशमा ििाया भई नेपालमा का्ययाक्ेत्र ्बनाएका अनिरायाजट्रि्य गैरसरकारधी 
संस्ाले पजन परर्योिना का्यायानव्यन गनुयाअजघ समाि कल्याण पररषि् सँग सा्ारण र 
का्ययाक्रम सम्ौिा गनुयापनने प्राव्ान छ । त्यस अ य्ामा पररषि्सँग सम्ौिा गरधी काम गनने 
अनिरायाजट्रि्य गैरसरकारधी संस्ा पजन उसको िा्यराजभत्र पछयान् । सरकारधी सिरमा जद्पक्धी्य 

6 िाहालसँग असार ११, २०७७ मा गररएको कुराकानधी ।
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वा ्बहुपक्धी्य सम्ौिाका आ्ारमा सञ्ाजलि जविेशधी जन्योगहरूले भने आफना का्ययाक्रम 
सञ्ालन गनया पररषि्सँग सम्ौिा गनुया पिदैन । 

राजट्रि्य जनिनेशन ऐन अनिगयािका वगटी्य वा पेसागि संघ-संगठनको सवालमा छुटै् 
जन्यमनकारधी जनका्य छैन । गृह मनत्राल्य मािहिमा जिनलाई राजखएको छ । नेपाल 
सरकारले ्यसिा संघ-संगठनहरूलाई “जिनधीहरूको का्यया ि्ा गजिजवज्का सम्बन्मा राट्रि 
जहिलाई ध्यानमा राखधी सम्य सम्यमा आवश्यक िेखेका जनिनेशनहरू जिन सकनेछ” भनेर 
ऐनको िफा ५ मा उललेख छ । त्यस ्बाहेक स्ाजपि संगठनलाई जन्यमन गनने सम्बन्धी 
कुनै प्रसट कानूनधी व्यवस्ा गररएको छैन । त्यसैले िधी संस्ा सवजन्यमनमा ्लने गरेका 
छन् । सामुिाज्यक रेजि्यो प्रसारक संघका अध्यक् सुवास खजिविाका अनुसार सरकारले 
अजहलेसमम जिएका जनिनेशनमा जवपि्को सम्यमा सहधी र आवश्यक सू्ना रेजि्योहरू्बाट 
प्रवाह गनने, कुनै राजट्रि्य समारोह वा ि्यनिधी मनाउन आग्रह गनने, सम्बजन्ि क्ेत्रको नधीजि 
जनमायाणका सम्बन्मा सु्ाव मागने गरे पजन अन्य कुनै जन्यमन, जनिनेशन वा जनगरानधी 
सरकारले राखेको छैन ।7 

उिा समाि कल्याण ऐनको का्यया क्ेत्रजभत्र पनने जवशेष गरधी गैरसरकारधी संघ-संस्ाहरूले 
भने समाि कल्याण पररषि् को प्रत्यक् जनगरानधी र जनिनेशनमा ्लनु पछया  । समाि कल्याण 
पररषि ्पञ्ा्यिकाल (२०३४ साल) मा गजठि सामाजिक सेवा राजट्रि्य समनव्य पररषि ्को 
जवरासि (लेगेसधी) ्बोकेको संस्ा हो । ितकालधीन रानधी ऐश्व्ययाको नेितृव रहेको पररषि ्राज्यले 
सविनत्र र प्रिािाजनत्रक संस्ाहरूको जनगरानधी एवं जन्यनत्रण गनने ्बजल्यो संस्ाको रूपमा 
स्ाजपि भएकोले त्यो जनकै जववािासपि र आलोज्ि ज््यो ।8 जवजभनन िािृ जनका्य र 
सविेशधी संस्ाहरू ्बधी्मा समनव्य र मध्यस्िा का्यम गनने, िेशको आवश्यकिा ्बमोजिम 
समाि कल्याण र जवकासका कामलाई िोहोरो नपनने गरधी एकरूपिा प्रिान गनने, समाि 
कल्याण र जवकासका काममा नेिृतव प्रिान गनने, समाि कल्याण ि्ा जवकासका लाजग 
प्राप्त हुने आज य्ाक स्ोिको व्यवस्ापन र ्बाँिफाँट गनने, आजि नाउँमा उक् संस्ाले ्यस 

7 सामुिाज्यक रेजि्यो प्रसारक संघ (अकोरा्ब) का अध्यक् सुवास खजिविासँग ्ैि ३०, 
२०७६ मा गररएको कुराकानधी । ्ैि ९, २०५७ मा िेशमा खुलेका साि ओटा रेजि्योहरूलाई 
संगजठि गिदै संस्था दरथाता ऐन, २०३४ अनिगयाि नै गैरसरकारधी संस्ाका रूपमा ििाया भएर सञ्ालन 
हुँिैआएको अकोरा्बले जनरनिरको पहल पचिाि् फागुन १४, २०६९ मा आएर रथाष्ट्रिय ष्नददेशन 
ऐन, २०१८ अनुरूप मनत्रधीसिरधी्य जनणया्यद्ारा राजट्रि्य िहको व्यावसाज्यक संगठनको हैजस्यि प्राप्त 
गरेको ज््यो । २०७५ सालको अनि समममा ्यसका सिस्य सामुिाज्यक रेजि्योको संख्या ३५० 
नाजघसकेको छ (सामुिाज्यक रेजि्यो २०७५) ।

8 ्यस सम्बन्मा जवसिृि ््ाया ्नि (सन् १९९१); रािमेकर र िामाङ (सन् १९९३) र पाणिे 
(सन् १९९८) मा गररएको छ ।
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क्ेत्रको समपूणया शजक् एवं जिममेवारधी हािमा जलएको ज््यो (ढंुगेल सन् २००४; माजटयान 
्ौिारधी २०७४ : ५) ।9 सामाजिक संस्ाले गनने गजिजवज्मा ्यो जनका्य आफै पजन सजक्र्य 
हुन्थ्यो भने िािृ संस्ा वा सरकार्बाट प्राप्त स्ोिहरू पजन ्यसै माफया ि मात्र अन्य सामाजिक 
संस्ामा पुगि्थ्यो । त्यसो हुँिा ितकालधीन शासक र व्यवस्ाको पक्पािधी र आसेपासेले 
मात्र स्ोिमाज् पहुँ् पाउँ्े ।

जव.सं. २०४६ को पररवियानपजछ ्बनेको अनिररम सरकारले सामाजिक सेवा राजट्रि्य 
समनव्य पररषि्लाई नै जनरनिरिा जिन खोजिा उक् प्र्यासको जनकै आलो्ना भएको ज््यो 
(पाणिे सन् १९९८) । पजछ न्याँ ऐन सजहि नाम पररवियान गरेर समाि कल्याण पररषि्को 
स्ापना गरर्यो । उक् ऐनले समनव्य पररषि्को पजहलेको अज्कार केहधी हिसमम कटौिधी 
गरधी समाि कल्याण पररषि्लाई मुख्य रूपले एउटा समनव्यकारधी भूजमकामा मात्र सधीजमि 
गनया खोज्यो िर पजहलेकै ढाँ्ाको कमया्ारधीिनत्रले जनरनिरिा पाएका कारण जन्यनत्रणको 
मानजसकिा भने का्यमै रजहरह्ो । फलसवरूप “समाि कल्याण का्ययालाई प्रभावकारधी 
रूपमा सञ्ालन गनने, सामाजिक संघ-संस्ालाई सह्योग गनने, जिनधीहरूको ्बधी् समनव्य 
र जिनका कामको अनुगमन, सुपररवेक्ण र मूल्यांकन गनने, गराउने”10 नाउँमा जवजभनन 
जन्यम र जनिनेजशका माफया ि समाि कल्याण पररषिद््ारा संघ-संस्ामाज् शासन गनने प्रवजृतिको 
पुनरावजृति हुनपुग्यो । ्यजि हुँिा हुँिै पजन सामाजिक संस्ाहरूले आफनो उद्ेश्यमा आ्ाररि 
रहधी त्यस अनुसारका गजिजवज् गनया िािृ संस्ासँग आफैले सो्ै सम्ौिा गनने र स्ोि 
िुटाएर काम गनने वािावरण २०४६ सालको पररवियानपजछ ्बनेकोले सविनत्र जकजसमका 
संस्ाहरू फसटाउने मौका भने जमल्यो । 

समथाज कलयथाण ऐन, २०४९ ि्ा ्यस्बाट स्ापना भएको पररषि् पञ्ा्यिकालम ै
्बनेको सामाजिक सेवा राजट्रि्य समनव्य पररषि् ऐन र सो पररषि्कै जनरनिरिा हो भनने 
िकया का केहधी आ्ार छन् । संस्ा ििाया ऐनले सामाजिक संस्ाको पररभाषामा वसिु वा 
सेवा प्रिान गनने संस्ािेजख शैजक्क, प्राजज्क/्बौजद्धक, अज्कारमुखधी जक्र्याकलापमा 
संलगन स्ैब खालका संस्ाहरूलाई समेटेको छ । िर समथाज कलयथाण ऐन, २०४९ ले 
सामाजिक संस्ाले गनने का्ययाका सम्बन्मा राखेको ्बु्ाइ भने अप्यायाप्त र साँघुरो छ । 
ऐनको पररभाषा खणि िफा २(क) मा समाि कल्याण का्यया भननाले “समािका कमिोर 
असहा्य र अशक् व्यजक्का लाजग सेवा पु¥्याउन र समािका जपछजिएका वगयालाई आज्याक 
एवं सामाजिक रूपमा सक्म ्बनाउन गररने सामाजिक का्यया सम्नुपछया” भजनएको छ । 

9 ितकालधीन सथामथाष्जक सेिथा रथाष्ट्रिय समनिय ्पररषद् ऐन, २०३४ को अंगे्रिधी अनुवाि 
िेवेनरिराि पाणिेको लेख (सन् १९९८) मा अनुसू्धी “्बधी” मा जिइएको छ ।

10 समथाज कलयथाण ्पररषद् ऐन, २०४९ को िफा ९ मा “पररषि्को काम, कियाव्य र अज्कार” 
अनिगयाि ्बुँिा “क” मा उललेख गररएको ।
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पररभाषा्बाटै ्यसले—सामाजिक संघ-संस्ाले गनने काम भनेको असहा्यप्रजि आज्याक वा 
भौजिक सह्योगद्ारा गररने कल्याणमुखधी का्यया हो—भनने कुरालाई नै स्ाजपि गनया खोिेको 
छ । पञ्ा्यिधी व्यवस्ामा गैससका गजिजवज्लाई ्यसिै कल्याणमुखधी का्ययामा सधीजमि गनया 
खोजिन्थ्यो र प्राजज्क एवं ्बौजद्धक का्यया गनने काम राज्यको हो भनने मान्यिा राजखन्थ्यो । 
अज्कारमुखधी जक्र्याकलापलाई ि जनषे् नै गररन्थ्यो (पाणिे सन् १९९८) । लोकिनत्र 
आए पचिाि् को सो्ाइ पजन त्योभनिा माज् उठ्न सकेन भनने ऐनको पररभाषाले संकेि 
गछया  । समथाज कलयथाण ष्नयमथािली, २०४९ (जन्यम १५क को ्बुँिा ११) ि्ा िैदेष्शक 
सहयोग सिीकृष्र समबिनधी ष्नददेष्शकथा, २०७१ (िफा ४.११ ङ) मा भौजिक संर्ना जनमायाण 
(हाियावे्यर) र अध्य्यन/अनुसन्ान ि्ा िन्ेिना, िाजलम वा पैरवधी का्यया (सफटवे्यर) मा 
सनिुलन का्यम गररनुपनने भनने प्राव्ान राजखएको छ । अ्ायाि्, कुनै पजन संस्ाले का्ययाक्रम 
वा परर्योिना ििुयामा गिाया “सफटवे्यर” प्रकृजिका मात्र कामलाई जनरुतसाजहि गनया खोजिएको 
छ । जव.सं. २०७३ मा उजललजखि जनिनेजशकामा भएको संशो्नले ि ्न् परर्योिना 
ििुयामा गिाया हाियावे्यर प्रकृजिका का्ययाक्रम कजमिमा पजन ६० प्रजिशि हुनुपनने भनेर सपटिसा् 
िोजकजिएको छ । ्यजि कुनै संस्ाले आफनो परर्योिनामा सफटवे्यर प्रकृजिको मातै्र का्ययाक्रम 
गनया खोिेमा उसले सम्बजन्ि मनत्राल्य/जनका्यको जसफाररस पेस गनुयापछया  (्बुँिा ४.२ ग) ।

छुटै् ऐनद्ारा गजठि समाि कल्याण पररषि् कानूनधी रूपमा सवशाजसि/सवा्यति संस्ाको 
रूपमा पररकलपना भए पजन ्यसको गठन जवज् हेिाया ्यो सरकारकै अंग िसिो लागछ । ्यसमा 
संलगन गराइने पिाज्कारधीहरूको संर्ना्बाट पररषि् पञ्ा्यिकालमा िसरधी ितकालधीन 
शासन संस्ा (राििर्बार) को प्रत्यक् छत्रछा्याँमा राजखएको ज््यो, अजहले पजन सरकारकै 
जन्यनत्रणमा रहने गरधी सांगठजनक संर्ना ्बनाइएको छ । सो अनुसार समाि कल्याणको 
काम हेनने मनत्रधी वा राज्यमनत्रधी पररषि्को अध्यक् हुनछ भने नेपाल सरकारद्ारा मनोनधीि 
समािसेवधी उपाध्यक् हुने भजनएको छ । सिस्य सज्व सजहि कूल १८ िना सिस्य रहने 
पररषि् मा साि िना सिस्य जवजभनन मनत्राल्य्बाट प्रजिजनज्तव गननेहरू छन्, राजट्रि्य ्योिना 
आ्योग्बाट एक िना, जवजभनन सामाजिक संस्ा्बाट िधीन िना ि्ा समािसेवधी मध्ेय्बाट 
साि िना प्रजिजनज्तव गराइनछ । सरकारको जनका्यभनिा ्बाजहरका व्यजक्हरू पजन स्ैब 
सरकारले नै मनोनधीि गनने हुनाले ्यो संस्ाको भूजमका कजि सविनत्र हुनछ भनने कुरा छुटै् 
्बहसको जवष्य हुन सकछ ।

समाि कल्याण पररषद्का जनददेजिका : ससं्ा कज्याउने हजत्यार
समाि कल्याण पररषि् गठन भएको ्निै िुई िशकसमम ्यस्बाट संघ-संस्ाहरूले खासै 
हसिक्ेप भोगनु परेन । त्यस अवज्मा पररषि्को भूजमका के्बल संघ-संस्ालाई आ्बद्धिा 
प्रिान गनने, परर्योिनाको सवधीकृजि जलन आउनेलाई खुरुखुरु सवधीकृजि जिने र कर छुट 
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लगा्यि संघ-संस्ाका लाजग आवश्यक जसफाररस ्ाजहएमा त्यो प्रिान गनने ज््यो । िर 
जव.सं. २०७१ िेजख संघ-संस्ामाज् ्यसले आफनो हसिक्ेप ्बढाउँिै लगेको छ । पररषि्ले 
जवजभनन जनिनेजशकाहरू िारधी गनुयाका सा्ै परर्योिना सवधीकृजि प्रिान गनने का्यया िजटल 
्बनाउँिै लगेको छ । लामो सम्यसमम ऐन र जन्यमावलधीमा भएका सामान्य व्यवस्ाकै 
आ्ारमा संस्ाहरूलाई जन्यमन गिदैआएको पररषि्ले एकैपटक २०७१ सालमा आएर 
मात्र ्मा्म जनिनेजशकाहरू िारधी गनुयाको पछाजि ितकालधीन अवस्ामा िेशमा जवकजसि 
रािनधीजिक घटनाक्रमलाई कारकको रूपमा जलन सजकनछ ।11 

जव.सं. २०६२–२०६३ को िनआनिोलन पचिाि् िेशमा रािनधीजिक पररवियान भएसँगै 
क्ेत्रधी्य, िािधी्य, लैंजगक, भाजषक ि्ा ्ाजमयाक पजह्ान र अज्कारको माग सजहि ्ेरै 
्रणका आनिोलनहरू जवकजसि भएका ज्ए । पजहलो संजव्ानसभा (जव.सं. २०६४–
२०६९) जभत्र न्याँ संजव्ानको सवरूप्बारे ्बहस भइरहिँा िधी आनिोलनले उठाएका मदु्ाहरूले 
काफी प्रभाव पारररहेको अवस्ा ज््यो । पजह्ानका पक््र शजक्हरू िसिै: ितकालधीन 
नेकपा एकीकृि माओवािधी, म्ेसवािधी िल र आजिवासधी िनिाजि समूह एकजिर ज्ए भने 
ितकालधीन नेकपा एमाले, नेपालधी काँगे्रस ि्ा रािावािधी शजक्हरू अकयो ध्ुवमा ज्ए । 
िेशको पुनससंर्नालाई जलएर संघधी्यिाको सवरूप, प्रिेशको नामांकन र सधीमांकन्बारे ठूलो 
्बहस र जववािका ्बधी् पजहलो संजव्ानसभाले संजव्ान िारधी गनया नसकी िेठ १५, २०६९ 
मा संजव्ानसभा नै जवघटन हुन पुगेको ज््यो । र, संजव्ानसभाको िोस्ो जनवाया्न मंजसर 
४, २०७० मा गनने घोषणा भई सोहधी अनुसार जनवाया्न समपनन भएको ज््यो । 

जव.सं. २०६२–२०६३ को िनआनिोलन र ने्पथालको अनरररम संष्िधथान, २०६३ 
िारधी भएपजछ सधीमानिकृि मजहला, आजिवासधी िनिाजि, िजलि, म्ेसधी र अलपसंख्यक 
्ाजमयाक समुिा्य लगा्यिका अज्कार, पजह्ान र राज्यका हरेक संर्नामा उनधीहरूको 
समानुपाजिक प्रजिजनज्तव्बारे व्यापक ्बहस ्ुजलएसँगै संवै्ाजनक रूपमै कजिप्य उपलज्् 
हाजसल पजन भएका ज्ए । र, ्यसका पछाजि नागररक समािका जवजभनन संघ-संस्ाले 
गरेका आनिोलन र अन्य जकजसमका स्ेिनामूलक जक्र्याकलाप, पैरवधीले ठूलो सह्योग 
गरेको ठाजनन्थ्यो । सामाजिक संस्ाका अज्कारमा आ्ाररि ्ेरै जक्र्याकलापहरूमा जनचि्य 

11 िाराना् िाहाल पजन ितकालधीन रािनधीजिक पररवेश नै ्यस पछाजिको कारण भएको 
्बिाउँछन् । उनधी ्पछन्, “िेशको कमया्ारधीिनत्र लगा्यि परमपरागि स्ा्यधी सं्यनत्र ि नागररक 
संघ-संगठनप्रजि अनुिार ज्ए नै आनिोलन एउटा ्रणमा पुगेर त्यस्बाट आफूले शजक् आियान 
गरेपजछ रािनधीजिक िलहरूलाई पजन स्ैब आफैले गनुयापछया  भनने सो्ाइ आ्यो । नागररक संघ-
संगठनलाई जिनले आफना प्रजिसप्टी सम्े । त्यसैले शजक् आफूमा केनरिधीकृि गनयाका लाजग 
सामाजिक संस्ामाज् राज्य सं्यनत्रको प्र्योग गरेर जन्यनत्रण गनया खोिेका हुन् ।” िाहालसँग असार 
११, २०७७ मा गररएको कुराकानधी ।
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नै जविेशधी िािृ संस्ाहरूले पजन आज्याक सह्योग पु¥्याएका ज्ए । त्यसैले पजह्ान ि्ा 
अज्कारका लाजग भएका आनिोलनहरू जविेशधीको सह्योग र उकसाहटमा िेशमा अजस्रिा 
जनमत्याउन र जवजभनन िाििाजि र समप्रिा्य्बधी् जवभािन ल्याउने उद्ेश्यले आएको भनने 
्बु्ाइ शासनमा ्बसनेहरूको रह्ो ।12 त्यजि मात्र होइन जव.सं. २०६२–२०६३ पजछ नेपाल 
्मयाजनरपेक् राट्रि घोजषि भएपजछ पजचिमा राट्रिहरूले जक्रजचि्यन ्मयाको जवसिारका लाजग 
व्यापक स्ोि परर्ालन सजहि गैसस माफया ि गजिजवज् गरररहेको ्बु्ाइ एक ्रधीमा रहेकोले 
पजन त्यसलाई जन्यनत्रण गररनुपनने आवाि व्यापक ्बनिै ज््यो ।13 ्यसले राज्यलाई संघ-
संस्ाको गजिजवज्मा अंकुश लगाउने ्न् ठूलो ्बहाना जि्यो । समभवि: संघ-संस्ाका 
गजिजवज्लाई जनगरानधी गनया ि्ा जिनले प्राप्त गनने आज य्ाक स्ोिहरूलाई अ् किाइका सा् 
जन्यमन गनया अजखि्यारधी पाएको समाि कल्याण पररषिल्ाई अजघ साररएको ्बुझन सजकनछ । 

समाि कल्याण ऐनले िोके अनुसार पररषि्ले संघ-संस्ाहरूलाई आ्बद्धिाको 
प्रमाण-पत्र जिनछ (िफा १३) । त्यसिै, कुनै नेपालधी वा जविेशधी कुनै जनका्य, संघ-संस्ा वा 
जन्योगहरू्बाट आज य्ाक सह्योग प्राप्त गरधी नेपालधी संस्ाले का्ययाक्रम/परर्योिना सञ्ालन 
गनुयापूवया पररषि् ्बाट सवधीकृजि जलनुपनने प्राव्ान छ (िफा १६) । अनिरायाजट्रि्य गैससले भने 
नेपालजभत्र काम गनयाको लाजग पररषि् को अनुमजि प्राप्त गरधी सम्ौिा गनुयापछया  (िफा १२) । 
्यसका अजिररक् िधी परर्योिनाहरूको अनुगमन ि्ा मूल्यांकन गनने जिममेवारधी पजन ऐनले 
समाि कल्याण पररषिल्ाई सुमपेको छ । ्यधी स्ैब का्ययाका सम्बन्मा पररषिले् जनिनेजशकाहरू 
्बनाएको छ ।14 त्यसमा पजन ्प जन्यनत्रणमुखधी प्राव्ान सजहि केहधी संशो्न भएका छन् । 

सघं-ससं्था आ्बद्धरथा ननददेनिकथा, २०७१
्यस जनिनेजशकाले समाि कल्याण ऐनको िफा १३ (आ्बद्धिा सम्बन्धी) उललेख गिदै 
गैरसरकारधी संस्ा ि्ा नाफा जविरण नगनने कमपनधीहरूलाई आ्बद्धिाको िा्यरामा ल्याएको 

12 ्यसिो ्बु्ाइ जवकजसि हुनमा जमजि्यामा आएका सामग्रधीले पजन सघाएका ज्ए, हेनुयाहोस्, 
गुरुङ र जवश्वकमाया (२०७१) । सा्ै, पाठक (२०७५) ले आफनो एक लेखमा जवजभनन िाििाजि्बधी् 
जवभािन ल्याउनुमा िािृ समुिा्यलाई िोषधी िेखने गरेको जवष्य्बारे ््ाया गरेका छन् । भट् (सन ्
२०१६) ले नागररक समािका नाउँमा (अ)गैससहरू नागररक र राज्य ्बधी्को सम्बन्लाई 
कमिोर िुल्याउन एवं समािमा जवग्रह ल्याउन जव.सं. २०४६ पजछिेजख नै सजक्र्य रहेको र जव.सं. 
२०६२–२०६३ पजछ आएर उक् का्ययामा सफल हुन पुगेको िकया  गरेका छन् ।

13 सरकारधी सिरमा ्यसिो ज्निा पजछललो सम्यमा अ्ै ्बढ्िै गएको केहधी जमजि्या ररपोजटयाङ 
(श्ेष् सन् २०१९ए; गोिामे २०७५) ले पजन िेखाएका छन् ।

14 पररषि्ले िारधी गरेका जनिनेजशकाहरू पररषि्को वे्बसाइट http://swc.org.np/ मा 
उपल्् छन् ।
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छ । “संघ-संस्ा वा संस्ा” को पररभाषा गिदै जनिनेजशकामा भजनएको छ, “प्र्जलि कानून 
्बमोजिम ििाया भएको गैरसरकारधी संस्ा वा मुनाफा जविरण नगनने कमपनधी समेि सम्न ु
पियाछ” (पररभाषा खणिको ्बुँिा ट) । ्यहाँ रो्क कुरा के िेजखनछ भने समाि कल्याण 
ऐनलाई केलाउँिा त्यसमा संस्ा ििाया ऐन ्बमोजिम ििाया हुने गैससलाई मात्र पररषि्को 
िा्यरामा पानया खोिेको ्बुज्नछ । सामाजिक संघ-संस्ाको पररभाषा गिदै ऐनमा भजनएको 
छ, “...समाि कल्याण का्यया गनया प्र्जलि कानून ्बमोजिम स्ापना भएको र समाि 
सेवामा संलगन गैरसरकारधी सामाजिक संघ-संस्ा सम्नु पियाछ” (पररभाषा खणिको ्बुँिा 
ट) । जव.सं. २०४९ मा िारधी गररएको समाि कल्याण जन्यमावलधीमा पजन संस्ालाई 
त्यसरधी नै ्बुज्एको छ िर सो जन्यमावलधीको २०७१ सालमा भएको िोस्ो संशो्नले 
भने आ्बद्धिालाई व्यापक ्बनाएको छ । जन्यमावलधीमा “आ्बद्ध” श्िलाई पररभाजषि 
गिदै पजहले “ऐनको िफा १३ ्बमोजिम पररषि्सँग आ्बद्ध भएका सामाजिक संघ-संस्ा” 
भजनएकोमा िोस्ो संशो्न पचिाि् “सो श्िले प्र्जलि नेपाल कानून ्बमोजिम स्ापना 
भई समाि कल्याण पररषि् मा आ्बद्ध स्ैब जकजसममा गैरसरकारधी संघ-संस्ालाई समेि 
िनाएको माजननेछ” (पररभाषा खणिको ्बुँिा ९) । ्यहाँ “पररषि ्मा आ्बद्ध स्ैब जकजसमका” 
भनेर जन्यमावलधी संशो्न गरधी पररषि्को जनिनेजशकामा आ्बद्धिा प्रिान गनने संस्ामा 
मुनाफा जविरण नगनने कमपनधीहरूलाई पजन समावेश गरधी समाि कल्याण पररषिक्ो का्ययाक्ेत्र 
व्यापक ्बनाइएको हो । 

माज्को दृटिानि्बाट के िेजखनछ भने समाि कल्याण पररषि्को क्ेत्राज्कारजभत्र 
सम्बजन्ि ऐनले न्बोलेको मुनाफा जविरण नगनने कमपनधीलाई पजन ल्याइएको छ । संस्ाको 
नवधीकरण गनया प्रशासन का्यायाल्यमा खेपनुपनने हैरानधी र संस्ाले का्ययाक्रम सञ्ालन गनने 
क्रममा समाि कल्याण पररषि ्ले जविेशधी आज य्ाक सहा्यिालाई पारिशटी ्बनाउने, संस्ालाई 
ि्बाफिेहधी ्बनाउने लगा्यिका जवष्यमा जन्यमन गनने नाउँमा गनने जन्यनत्रण र हसिक्ेप्बाट 
पार पाउन पजछललो सम्य गैससका रूपमा भनिा पजन मुनाफा जविरण नगनने कमपनधीका 
रूपमा ििाया हुने क्रम ्बढेको िेजखनछ । जकनजक कमपनधी अनिगयाि ििाया भएका संस्ाहरूले 
वषदैजपचछे संस्ा नवधीकरण गनुया पिदैन । प्रशासन का्यायाल्यमा िसिो कुनै परर्योिना सञ्ालन 
गिाया सम्बजन्ि स्ानधी्य िहको पूवयासहमजि वा जसफाररस जलए नजलएको, समाि कल्याण 
पररषि्को सवधीकृजि जलए नजलएको वा अनुगमन मूल्यांकन गराए नगराएको सम्बन्मा 
कागिाि पेस गनुया पिदैन । जिलला प्रशासन का्यायाल्यले भने नवधीकरण गनयाका लाजग ्यधी स्ैब 
कागिाि पेस गनुयापनने व्यवस्ालाई ्बाध्यकारधी ्बनाएको छ । त्यसैले, पररषि्ले पजन ऐनमा 
पररमाियान नहुँिै हिार-हिार जन्यमावलधी र जनिनेजशकाकै भरमा आफनो िा्यरा फराजकलो 
्बनाएको ्बुझन सजकनछ । ्यसले गिाया गैरनाफामूलक कमपनधी पजन गैसस ्ै ँ पररषि्को 
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जन्यमनजभत्र परेका छन् भने वैिेजशक स्ोि खोिेर का्ययाक्रम सञ्ालन गनया जिनले पजन 
्न्जटलो प्रजक्र्या्बाट गुज्रनुपनने भएको छ ।

एक जहसा्बले हेिाया पञ्ा्यि कालमा सामाजिक सेवा राजट्रि्य समनव्य पररषि् ले संघ-
संस्ाहरूलाई आफनो सिस्यिा जलन अजनवा्यया गराए िसिो समाि कल्याण पररषि्को 
आ्बद्धिा अजनवा्यया नभई ऐजचछक िसिो िेखाउन खोजिएको छ । संस्ाले ्ाहेमा आ्बद्ध 
हुनका लाजग र आ्बद्धिा त्याग गनया खोिेमा त्यसका लाजग पजन जनवेिन जिन सजकने ऐनमा 
व्यवस्ा छ । िर, सँगसँगै ऐनको िफा १६ मा भजनएको छ, “कुनै पजन सामाजिक संघ-
संस्ाले नेपाल सरकार वा जविेशधी सरकार, अनिरायाजट्रि्य सामाजिक संघ-संस्ा वा जन्योग 
वा व्यजक््बाट वसिुगि, प्राजवज्क, आज्याक वा अन्य कुनै जकजसमको सह्योग प्राप्त गनया 
्ाहेमा सह्योग प्राप्त गनया ्ाहेको का्यया वा परर्योिनाको प्रसिाव र अन्य जववरण सजहि 
िोजकए ्बमोजिम पररषि्समक् जनवेिन जिनु पननेछ ।” ्यो प्राव्ान अनुसार कुनै गजिजवज् 
गनया सविेशधी वा जविेशधी आज य्ाक स्ोि प्राप्त गनने ज्बजतिकै पररषि् को सवधीकृजि जलनुपनने हुनछ । 
जवद्यमान व्यवस्ा अनुसार गैरसरकारधी संघ-संस्ाको न कुनै भरपियो सवआियान हुनछ न कुनै 
व्यवसा्य गनया नै कानूनधी वा सैद्धाजनिक रूपले जमलछ । त्यसैले जिनको सञ्ालनको आ्ार 
भनेको नै सविेशधी वा जविेशधी िािाको सह्योग नै हो । भनेपजछ का्ययाक्रम सञ्ालन गनया 
पररषि्को सवधीकृजि ्ाजह्यो । त्यसका लाजग पररषि् मा आ्बद्ध हुनु पजन अजनवा्यया नै छ ।

्यसै गरधी संस्ाले आफै ्ाहरे पररषिक्ो आ्बद्धिा त्यागने ्बाहके पररषिले् कुनै संस्ालाई 
शुरूमै आ्बद्धिा नजिनसकने र प्र्जलि ऐन कानून र पररषि्को जन्यमावलधी जवपरधीि का्यया 
गरेमा संस्ाको आ्बद्धिा खारेि गनयासकने व्यवस्ा पजन छ । ्यजिमात्र होइन, संस्ाको 
जहसा्ब जकिा्ब ्ाहेको ्बखि िाँ् गनया, जव्ान ्बमोजिम काम गरे नगरेको िाँ् गनया 
ि्ा सो जवपरधीि भए वा प्र्जलि कानूनको उललंघन गरेको पाइए संस्ाको जनलम्बन 
वा जवघटनका लाजग नेपाल सरकार समक् जसफाररस गनयासकने अज्कार पररषि्लाई छ ।

 
वैदेनिक सहयोग सवधीकृनर सम्बन्धी ननददेनिकथा, २०७१
समथाज कलयथाण ऐन, २०४९ ले माज् उललेख भए ्ै ँ सविेशधी वा जविेशधी कुनै पजन 
िािा्बाट सहा्यिा जलई परर्योिना सञ्ालन गिाया पररषिक्ो सवधीकृजि अजनवा्यया भने िापजन 
व्यवहारमा भने केहधी ल्किा अपनाउँिै जविेशधी सहा्यिाको सनिभयामा मात्र पररषि्को 
सवधीकृजि अजनवा्यया गराएको छ । त्यसैले पररषि् (वा राज्य) को उद्ेश्य सविेशधीभनिा पजन 
वैिेजशक सह्योगको जनगरानधी र जन्यमन गनुया रहेको िेजखनछ । ्यो जनिनेजशकाले “समाि 
कल्याण का्यया ि्ा समाि सेवासँग सम्बजन्ि जवकास जनमायाण िसिा जक्र्याकलापहरूलाई 
अ् प्रभावकारधी, पारिशटी, ि्बाफिेहधी र समाि कल्याण का्ययामा अजभपे्रररि गनने र वैिेजशक 
सह्योग सवधीकृजिको लाजग आउने संघ-संस्ाको ि्थ्यांक अद्यावज्क गरधी का्ययाक्रमलाई 
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प्रभावकारधी, पारिशटी, ि्बाफिेहधी र पररषि् ्बाट प्रिान गररने सेवालाई ्ुसि ्बनाउन” भनेर 
प्रसिावनामा जनिनेजशकाको उद्ेश्य खुलाएको छ । िर ्यसले सवधीकृजिको प्रजक्र्यामा अनेकौ ँ
्न्ट खिा गरधी वैिेजशक सह्योगलाई पारिशटी, ि्बाफिेहधी र प्रभावकारधी ्बनाउने नाउँमा 
कुनै पजन सामाजिक संस्ाले ्ैब् स्ोि्बाट सुरजक्ि आज य्ाक सहा्यिा िुटाएर का्ययाक्रम 
सञ्ालन गनया पाउने अनिरायाजट्रि्य मानवअज्कार कानूनद्ारा प्रत्याभूि अज्कार, िुन 
संघ-संस्ा खोलन पाउने मौजलक हकसँगै िोजिएर आउँछ (आईसधीएनएल र वलिया मुभमेनट 
फर िेमोके्रसधी सन् २०१२), माज् अंकुश लगाउन खोिेको छ ।15

जनिनेजशका अनुसार कुनै पजन सामाजिक संस्ाले वैिेजशक आज य्ाक सह्योगका लाजग 
पररषि् ्बाट पूवया सवधीकृजि जलनुपछया  । त्यसका लाजग पररषि्ले ि्यार गरेको ढाँ्ामा जवसिृि 
परर्योिना प्रसिाव र “आवश्यक कागिाि” सजहि जनवेिन ्बु्ाउनुपछया  । त्यसिो जनवेिन 
परर्योिना शुरू हुने जमजिभनिा कजमिमा ४५ जिन अजघ नै ्बु्ाउनुपनने भजनएको छ । 
“जनवेिनसा् प्रजक्र्या पुगधी प्राप्त भएको का्ययाक्रम/परर्योिना प्रसिाव रा्य सजहि सवधीकृजिको 
लाजग सहा्यक जनिनेशकले, उप जनिनेशक, उप जनिनेशकले जनिनेशक, जनिनेशकले उपसजमजिमा 
पेस गरधी उपसजमजिको जनणया्य पचिाि् पररषि्का सिस्य-सज्व्बाट सवधीकृि” हुने उललेख 
छ । ्यो प्रजक्र्या ्ट् हेिाया सरल िेजखए पजन पररषि् ्बाट एउटा परर्योिनाकै लाजग सवधीकृजि 
प्राप्त गनया जनकै सकसपूणया छ । पेस गनुयापनने “आवश्यक कागिाि” मा संस्ाको ििाया र 
नवधीकरण सम्बन्धी समपूणया प्रमाण-पत्रको प्रजिजलजपिेजख परर्योिना सञ्ालन हुने स्ैब 
स्ानधी्य िह (२०७२ सालअजघ जिलला जवकास सजमजि) ्बाट “पूवयासहमजि” ल्याउन 
भजननछ । त्यो भनेको ्यजि कुनै परर्योिनाले िजि ओटा स्ानधी्य िह समेट्ने हो त्यजि नै 
ठाउँ्बाट ्यो परर्योिना सञ्ालन गनया ठधीक छ भनने व्यहोराको पत्र िुटाउनु हो । ्यसको 
अ य्ा कुनै परर्योिनाको का्ययाक्ेत्र मानौ ँ५० ओटा जिलला/स्ानधी्य िह हो भने िधी स्ैब्बाट 
त्यसिो पत्र िुटाउनुप¥्यो, िुन एकिमै अव्यावहाररक छ । ्यसै सनिभयामा जवशेष प्रकृजिका 
का्ययाक्रमहरू, अनुसन्ान ि्ा सवनेक्ण, प्राजवज्क क्ेत्रमा सम्बजन्ि जवष्यको केनरिधी्य 
जनका्यको जसफाररस पेस गनुयापनने िनाइएको छ । त्यसिो जसफाररस िुटाउन पजन सामाजिक 
संस्ाले जनकै लामो ्रण पार गनुयापियाछ (हुमागाई ं२०७३) । ्यधी स्ैब कागिाि िुटाइसकेपजछ 
मात्र पररषि् मा जनवेिन ििाया हुनछ र त्यसपजछ पररषि्ले ४५ जिनसमम लगाइजिनछ । ्यसो 

15  ्प हेनुया ह ोस् ,  www.icnl.org/wp-content/uploads/A.HRC_.23.39_
funding_EN.pdf ि्ा www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/
GeneralPrinciplesProtectingCivicSpace.pdf; वैशाख २, २०७७ मा हेररएको । 
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गिाया िािृ जनका्यसँग सम्ौिा गरेर का्ययाक्रम गनया सहमि भएको जमजिभनिा परर्योिनाको 
का्यायानव्यन ्ेरै जढला भइसकछ ।16 

जनिनेजशकामा भएको ्न्जटलो प्राव्ानको ्यो ि एउटा उिाहरण मात्र हो । ्यस ्बाहेक 
पजन संस्ालाई वैिेजशक स्ोिमा परर्योिना सञ्ालन गनया जनरुतसाजहि गराउने अन्य ्ुपै्र 
प्राव्ान पजन जनिनेजशकामा छ, त्यसलाई संशो्नद्ारा अ्ै किा पाररएको छ । वासिवमा 
कुनै पजन संघ-संस्ाले जविेशधी िािृ समुिा्य समक् आफनो ्योग्यिा, क्मिा र “र्ि्याक 
रेकिया” का आ्ारमा उतकृटि परर्योिना प्रसिाव ्बु्ाएर ि्ा अनेक ्रणका प्रजिसप्ाया 
माफया ि छनोट भएर आज य्ाक स्ोि प्राप्त गरधी जव्ान ्बमोजिम सामाजिक गजिजवज् गनया 
खोिेका हुनछन् । त्यसरधी प्राप्त गररएको स्ोिमा आ्ाररि भई उद्ेश्य ्बमोजिमका काम 
शुरू गनया पूवयासवधीकृजि र अ् अनेक जनका्यको जसफाररस र पूवयासहमजि अजनवा्यया गराइँिा 
िधी “आवश्यक कागिाि” िुटाउन स्ै ँ हममे पनने र िािृ संस्ा सँगको सम्ौिा ्बमोजिम 
िोजकएको सम्यजभत्र परर्योिना समपनन हुन सकिैन । त्यसिो जढलाइले गिाया सवधीकृजि 
पाउनिेलमा कजिप्य परर्योिनाको ि औज्त्य नै पजन सजकइसकछ । 

संघ-संस्ालाई वैिेजशक सह्योग जलएको जनहुँमा आफनो का्ययाक्रम सञ्ालन गनया 
पूवयासवधीकृजि जलनुपनने वा अ्ै उद्ेश्य अनुरूपका जक्र्याकलाप गनया सम्बजन्ि स्ानधी्य िह्बाट 
पूवयासहमजि वा जसफाररस जलनुपनने प्राव्ान ्न्जटलो मात्र होइन आफैमा गैरलोकिाजनत्रक 
र संगठन सविनत्रिाको ममया जवपरधीि समेि छ । कुनै संस्ाले कुनै जकजसमको गैरकानूनधी वा 
अवाजञछि गजिजवज् ग¥्यो भने त्यसलाई रोकन वा िजणिि गनया क्यौ ँऐन जन्यम प्र्लनमा 
छँिैछन् । उिाहरणका लाजग, सविेशमा जविेशधी मुरिाको प्राजप्तलाई जन्यमन गनया उसै पजन 
अनिरायाजट्रि्य जवतिधी्य कारो्बारलाई जन्यमन गनने ि्ा जवतिधी्य कसुर सम्बन्धी कानून/जन्यम नै 
प्र्लनमा छँिैछ । सा्ै, संजव्ानले जनषे् गरेका, िसिै: राट्रिको सावयाभौमसतिा र भौगोजलक 
अखणििामा आँ् पु¥्याउने, सामाजिक सि् भाव जव्ोलने िसिा गजिजवज् गरे सम्बजन्ि 

16 माजटयान ्ौिारधीको सभाकक्मा जवजभनन क्ेत्रका नागररक सरोकारवालाद्ारा असार १५, 
२०७५ मा आ्योजिि “नागररक समाि, गैसस र ्यधीमाज् राज्यको ्बढ्िो जन्यनत्रण” जवष्यक 
छलफलमा जवजभनन संघ-संस्ाका प्रजिजनज्हरूको भोगाइमा आ्ाररि जव्ार । कजहलेकाहधी ँ ि 
पररषि् को सवधीकृजिका लाजग पहल गिाया गिदै परर्योिनाको जमजि नै गुज्रने जस्जि पजन आउँछ । 
माजटयान ्ौिारधीले २०७२–२०७३ सालमा सञ्ालन गनया खोिेको एउटा अनुसन्ान परर्योिना 
“्बोियारल्याणि्स, ब्ोकसया एणि जपस जवजलिङ इन श्धीलंका एणि नेपाल : वार टु जपस रिाजनिसनस् भ्यूि 
रिम ि माजियानस” को सवधीकृजि प्राप्त गनया िुई वषयाभनिा ्बढधी लागेको ज््यो । ि्बजक सो परर्योिना 
िुई वषयामा समपनन नै हुने गरधी िािृ संस्ासँग सम्ौिा गररएको ज््यो भने का्यायानव्यनमा भएको 
जढलाइले गिाया ३७ मजहनामा समपनन गरर्यो । पररषि् ्बाट सवधीकृजि जिन जढलाइ हुनुको मुख्य कारण 
नै उसले खोिेको पूवयासहमजि पत्र सम्यमा उपल्् गराउन नसकनु ज््यो ।
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संस्ा खारेि नै गनयासकने संवै्ाजनक एवं कानूनधी व्यवस्ा जवद्यमान छ । िर, का्ययाक्रम 
शुरू गनुया अगावै सवधीकृजि अजनवा्यया गनुया भनेको संस्ाको गजिजवज्मा अंकुश लगाउनु हो । 

एक जहसा्बले भनने हो भने नेपालधी पे्रस, रािनधीजिक िल र गैसस िसिा नागररक 
संस्ाहरू संगजठि हुन पाउने ि्ा अजभव्यजक् सविनत्रिाको उपभोग गनया पाउने उहधी 
संवै्ाजनक मौजलक हकद्ारा स्ाजपि भएका हुन् । कुनै सामाजिक संस्ाले कुनै जिललामा 
अनुसन्ान गछुया , छलफल वा सभा सममेलन गछुया  भन्यो भने समाि कल्याण पररषि्को 
जनिनेजशकाले सम्बजन्ि जनका्य्बाट पूवयासहमजि जलनुपछया  भनछ । िर कुनै जमजि्या वा 
रािनधीजिक िलले सोहधी ठाउँमा कुनै जवष्यमा ररपोजटयाङ गनया, ्बहस ्लाउन वा आमसभा 
गनया पे्रस काउजनसल वा जनवाया्न आ्योग्बाट होस् अ्वा सम्बजन्ि स्ानधी्य प्रशासन्बाट 
पूवयासहमजि वा सवधीकृजि जलनु पिदैन । त्यसैले िसरधी अन्य िुई संस्ाहरूले आफना गजिजवज् 
सविनत्रिापूवयाक सञ्ालन गनया पाउँछन्, सामाजिक संस्ा/गैससले पजन पाउनु पननेमा कुनै 
जद्जव्ा हुन सकिैन । ्यसै सनिभयामा परािुलधी, भणिारधी र वनि (२०७३) प्रश्न गछयान्, “के 
प्र्णि, ्या शेर्बहािुर िेउवा ्या केपधी ओलधीलाई पोखरामा ्या ्ापामा का्ययाकिाया भेटघाट 
्या भाषणभूषणका का्ययाक्रम गनयाका लाजग कुनै कमया्ारधीको पूवयासवधीकृजि जलनुपनने ्बाध्यकारधी 
व्यवस्ा मान्य छ ? छैन भने सामाजिक संघ-संस्ामा ्यो पञ्ा्यिकालधीन व्यवस्ा जकन 
्ोपररएको हो ? के ्यो मुलुकमा रािनधीजिक िललाई मात्र सविनत्रिा भए पुगछ, जक अन्य 
नागररकले पजन संगजठि भएर आफना रुज्का जवष्य र क्ेत्रमा का्यया गनया पाउँछन् ?” िर, 
सामाजिक संस्ाको सवालमा राज्यले जकन जवभेिकारधी नधीजि अवलम्बन गरररहेको छ 
भनने प्रश्नको ज्ति्बुझिो ि्बाफ कसैसँग छैन । सामाजिक संस्ालाई जन्यनत्रण गनने मनसा्य 
त्यागने हो भने कुनै संस्ाले प्राप्त गनने स्ोिको परर्ालन्बाट गररने का्यया्बारे पारिशटी ढंगले 
पररषिल्ाई िानकारधी मात्र गराए पजन पुगनुपनने हो । उद्ेश्य अनुरूपका गजिजवज् भए नभएको 
्बारे पररषि्ले सविनत्र रूपले अनुगमन गरे भइहाल्थ्यो ।

सथामथानिक सघं-ससं्थाको अनुगमन, सपुररवेक्षण एवं मूलयथंाकन ननददेनिकथा, २०७१
जन्यामक जनका्यको रूपमा राजट्रि्य ि्ा अनिरायाजट्रि्य संघ-संस्ाको अनुगमन, सुपररवेक्ण 
एवं मूल्यांकन गनने “िाज्यतव” पजन कानूनले पररषि्लाई सुमपेको छ । पररषि् मा आ्बद्ध भई 
जविेशधी सह्योगका परर्योिना सञ्ालन गरेका अनिरायाजट्रि्य गैससका हरेक परर्योिनाको 
छुट्ाछुटै् अनुगमन ि्ा मूल्यांकन गराउनु पियाछ । परर्योिनाको ्बिेटका आ्ारमा अनुगमन 
ि्ा मूल्यांकनको जवज् ि्ा लागि केहधी घटधी्बढधी छ । सविेशधी संघ-संस्ाको सनिभयामा िधीन 
वषयाभनिा कम अवज्को परर्योिनाको लाजग एकपटक अजनिम मूल्यांकन र सोभनिा ्बढधी 
अवज्को परर्योिनाका लाजग मध्यावज् ि्ा अजनिम गरधी िुई पटक अनुगमन मूल्यांकन 
गररने व्यवस्ा छ । जनिनेजशकामा लेजखएको छ, “रु. पाँ् लाख सममको परर्योिनाको 
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संस्ा्बाट प्राप्त हुने प्रगजि प्रजिवेिन, लेखापरधीक्ण प्रजिवेिन आजि कागिािको आ्ारमा 
सम्बजन्ि जवभागले टे्बल अनुगमन गनने” (्बुँिा ६.७.१), “रु. पाँ् लाखभनिा माज् रु. २० 
लाख सममका परर्योिनाको जिलला जवकास सजमजिको प्रजिवेिनको आ्ारमा मूल्यांकन 
गनने” (्बुँिा ६.७.२) । त्यसिै, “रु. २० लाखभनिा माज्को स्बै परर्योिना र का्ययाक्रमको 
अनुगमन मूल्यांकन लागि सम्बजन्ि परर्योिना प्रसिावमा व्यवस्ा गरधी परर्योिना्बाटै 
्ेबहोनने व्यवस्ा गनने” (्बुँिा ६.७.२) भजनएको छ । आफनो का्ययाक्रम/परर्योिनाको अनुगमन 
ि्ा मूल्यांकन गनया पररषि् लाई त्यस ्बापिको पाररश्जमकका सा्ै स्लगि जनरधीक्णका 
क्रममा लागने समपूणया ख्या सामाजिक संस्ा सव्ंयको ्बिेट्बाट ्ेबहोनुयापछया  । पाररश्जमकको 
िर परर्योिनाको ्बिेट अनुसार जन्ायारण गररएको छ, िसलाई जनिनेजशकाको संशो्नसँगै 
्बढाउँिै लजगएको छ । जव.सं. २०७३ मा गररएको पजछललो संशो्न अनुसार अनुगमन 
ि्ा मूल्यांकन टोलधीको पाररश्जमक मातै्र हरेक पटकका लाजग कमिधीमा रु. ५० हिार (रु. 
२० िेजख ३० लाख परर्योिना लागि भएमा) िेजख रु. पाँ् लाख (रु. ५० करोिभनिा 
माज् परर्योिना लागि भएमा) समम िोजकएको छ । ्यस ्बाहेक परर्योिनाले समेट्ने क्ेत्र/
जिललामध्ेय अनुगमन ि्ा मूल्यांकनका लाजग छाजनएको स्ानमा अनुगमन ि्ा मूल्यांकन 
टोलधी स्लगि भ्रमणमा गएका ्ेबलाको खाने्बसने, ्यािा्याि एवं सटेशनरधी ्बापिको ख्या 
पजन संस्ाले नै ्ेबहोनुया पियाछ ।  

िािा्बाट ्बललिलल सह्योग िुटाएर सामाजिक का्यया गनने संस्ाका लाजग आफनै 
्बिेट्बाट कटौिधी गरेर पररषि्लाई अनुगमन ि्ा मूल्यांकनका लाजग पाररश्जमक ि्ा 
अन्य ख्या उपल्् गराउनुपनने प्राव्ानले संस्ालाई अनावश्यक आज्याक भार ्बोकाएको 
छ । त्योभनिा पजन महत्वपूणया ि सिा्ार एवं नैजिकिाको प्रश्न पजन हो ्यो । पजहलो ि, 
िुन संस्ाको का्ययाक्रम अनुगमन ि्ा मूल्यांकन गनने हो उसै्बाट पाररश्जमक एवं सेवा 
सुजव्ा जलएर गररने मूल्यांकन कजि जनट्पक् हुन सकला ? के संस्ाले जिने/जिन नसकने 
सेवा सुजव्ाको प्रभाव मूल्यांकन प्रजिवेिनमा नपलाया ? िोस्ो प्रश्न पजन उठ्छ, सरकारले 
जन्यजमि पाररश्जमक जिएर संघ-संस्ाकै जन्यमनका लाजग खजटएका कमया्ारधीले अनुगमन 
ि्ा मूल्यांकन ्बापिको पाररश्जमकका नाउँमा िोहोरो सुजव्ा जलन जमलछ ? पाररश्जमक 
जनिनेजशकाको व्यवस्ा अनुसार संस्ाले उपल्् गराउने रकमको ठूलो जहससा अनुगमन 
ि्ा मूल्यांकन टोलधीका सिस्यहरूकै खलिधीमा िानछ । परर्योिना ्बिेटको आकार अनुसार 
्यजि टोलधीमा िुई िना सिस्य भएमा त्यो पाररश्जमक टोलधी नेिा र टोलधी सिस्यमा ६०:४० 
को अनुपािमा भाग लागछ । टोलधीमा िधीन िना सिस्य भए टोलधी नेिालाई ४५ प्रजिशि र 
्बाँकी ५५ प्रजिशि अन्य िुई सिस्यलाई ्बरा्बरधी हुने गरधी भाग लगाइनछ । टोलधी सिस्यको 
छनोटमा सविनत्र जवज्का सा्ै पररषि् एवं सम्बजन्ि सरकारधी जनका्यका कमया्ारधीको 
रोटिर ्बनाई त्यस्बाट छनोट गररने भने िापजन अज्कांश पररषि्कै कमया्ारधीहरू नै टोलधीमा 
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पाररनछन् । पररषि्का कमया्ारधीले िोहोरो पाररश्जमक पाउने गरधी भइरहेको ्यो अभ्यासलाई 
नागररक समािका अगुवा िाराना् िाहाल सुशासनका दृजटिले “अकयो जकजसमको भ्रटिा्ार” 
को संज्ा जिनछन् ।17

अनुगमन ि्ा मूल्यांकनको जवज् र प्रजक्र्या हेिाया त्यस्बाट संस्ालाई आगामधी जिनमा 
गुणसिर सु्ारेर लैिान मागयाजनिनेश गननेभनिा पजन केवल औप्ाररकिा जनभाउन गररनछन् । 
का्ययाक्रमको गुणसिरमा भनिा प्रजक्र्याजिर मात्र ध्यान जिइनछ । संस्ाले काम गनने जसलजसलामा 
के हाजसल ग¥्यो, सम्बजन्ि क्ेत्र र लाभग्राहधीलाई त्यो कजि महत्वको ज््यो, समपनन का्ययाको 
गुणसिर कसिो ज््यो, इत्याजि पक्लाई प्रा्य: ्ेबवासिा गररनछ । ्बरु सरकारधी जनका्यसँग 
के-कसिो समनव्य ग¥्यो वा गरेन, जहसा्ब जकिा्बको लेखा राखने जवज् र प्रजक्र्या कसिो 
ज््यो, सफटवे्यरमा मात्र लगानधी ग¥्यो जक हाियावे्यरमा पजन ग¥्यो, प्रशासजनक र का्ययाक्रम 
ख्याको अनुपाि के रह्ो, आजिमा नै मूल्यांकनकिायाको मुख्य ध्यान हुनछ । ्यसिो गनुयाको 
कारण, मूल्यांकन टोलधी परर्योिनाको गजहराइमा गएर मूल्यांकन गननेभनिा पजन स्ैबलाई 
उहधी प्रश्न सो्ेर उहधी ढाँ्ाको प्रजिवेिन ्बु्ाउने हुनछ । एक ि मूल्यांकन गरेर प्रजिवेिन 
प्रसिुि गररसकने अवज् नै एक मजहनाको हुनछ भने टोलधीमा सजममजलि सिस्यहरू सम्बजन्ि 
जवष्य/क्ेत्रमा कजि जवज् वा अनुभवधी छन् भनने पजन खासै हेररएको िेजखँिैन । 

्यसै सनिभयामा एउटा अनुसन्ानमुखधी संस्ाको अनुगमन ि्ा मूल्यांकन गनया पररषि ्
उप्युक् जनका्य हो जक होइन भनने अकयो टि्कारो प्रश्न छ । अनुसन्ानमुखधी संस्ाको 
मूल्यांकन गनने िनशजक् पररषि्सँग नहुँिा उसले गनने अनुगमन ि्ा मूल्यांकनको जवज् 
र प्रजक्र्यामा संगजि जमलेको पाइँिैन । उिाहरणका लाजग कुनै संस्ाको अनुसन्ान 
परर्योिना्बाट कजिले फाइिा जलए, परर्योिना्बाट के प्रजिफल पाइ्यो, हाियावे्यर र 
सफटवे्यरमा के कजि ख्या गरर्यो भनने मूल्यांकनका मापिणि अनुसन्ानमुखधी संस्ाको 
लाजग अनावश्यक र हास्यासपि छन् । एउटा अनुसन्ान्बाट कजि िनिाले लाभ जलए भनने 
ठम्याउन कजि समभव होला ? भखयार समपनन गररएको अनुसन्ानले प्रभाव पारेको छ भनन ु
नै आफैमा ्ुटो िा्बधी हो । प्राजज्क अनुसन्ानको प्रभाव िेजखन ि वषषौं वा िशकौ ँ पजन 
लागन सकछ । त्यसिै, ्यजि परर्योिनाको उद्ेश्य नै अनुसन्ान गनने हो भनेपजछ त्यहाँ कुनै 
वसिु जविरण गनने ि्ा संर्ना जनमायाण गनने परर्योिनामा िसिो “हाियावे्यर” िफया  भएका 

17 िाहालसँग असार ११, २०७७ मा गररएको कुराकानधी । ्यसै सनिभयामा (अ)गैससहरू्बाट 
का्ययाक्रम सम्ौिा, अनुगमन ि्ा मलू्यांकन र अन्य जवजभनन नाउँमा पररषिले् अ्ाह रकम उठाइरहकेो 
र सामाजिक संस्ाको प्रवद्धयान गनुयापनने पररषि् जिनको स्ोिमाज् आँखा गािेर अपारिशटी िररकाले 
आफनै कल्याणिफया  लागेको भनने आलो्नाले राजट्रि्य मात्र होइन अनिरायाजट्रि्य जमजि्यामा समेि ठाउँ 
पाएको छ । ्यसका लाजग हेनुयाहोस्, पेजटसन् (सन् २०१७ए, सन् २०१७्बधी); न्यौपाने (२०७४) ।
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गजिजवज् वा ख्या कसरधी िेखाउने ? ्यसिा सवाललाई पररषि्को अनुगमन ि्ा मूल्यांकन 
ढाँ्ाले सम्बो्न गिदैन । 

्यसो हुनुमा पररषि्को सम्बजन्ि पक््बारे ज्ान ि्ा अनुभवको कमधी मातै्र कारण 
होइन, पररषि्को व्यापक का्ययाके्त्र ि्ा ्यसमा आ्बद्ध संघ-संस्ाको संख्याका कारण 
पजन प्रभावकारधी ढंगले काम गनया ्यो जनका्य्बाट समभव िेजखँिैन । केनरिमा स्ाजपि र 
सधीजमि िनशजक् भएको एउटा का्यायाल्यले िेशभरका हिारौ ँ संघ-संस्ाको जन्यमन 
गनने काम आफैमा जनकै ्ुनौिधीपूणया छ । ज्यनै कारणले गिाया िेशमा भएका समग्र सविनत्र 
अनुसन्ानमूलक/प्राजज्क संस्ाहरूको जन्यमन, जवकास र प्रवद्धयानको लाजग छुटै् जन्यामक 
जनका्यको आवश्यकिा सरोकारवालाहरूले औलँ्याएका छन् । िर ्यसिफया  राज्यले गमभधीर 
्ासो िेखाएको छैन (परािुलधी र अरू २०७३) ।18

जविेशधी आज य्ाक स्ोिमा जनभयार संस्ाले आफना गजिजवज् सञ्ालन गिाया त्यसलाई 
जन्यमन गनयामा नै पररषि्को मुख्य ध्यान हुने गरेको छ । संस्ाहरूले पजन पररषि् ले 
्ोपररजिएको अनेकौ ँ्मेला ्ेबहोनुया परेको छ । सहिकिायाको भूजमका जिइएको पररषि् ्बाट 
सामाजिक संघ-संस्ाको उननजिका लाजग कुनै काम नहुने िर संस्ाको का्ययाक्रम सञ्ालनमा 
अनावश्यक ्न्ट ्पिै िाने र संस्ाको स्ोिमाज् “भाग खोजने” प्रवजृति जवरुद्ध पजछललो 
सम्य िधीव्र आलो्ना सजहि ्बहस हुन ्ालेका छन् (पेजटसन सन् २०१७ए, पेजटसन सन ्
२०१७्बधी; हुमागाई ं२०७३; न्यौपाने २०७४; प्याकुरेल २०७४; भणिारधी २०७५; श्ेष् सन ्
२०१९्बधी) । ्यधी आलो्नाप्रजि पररषि्लाई हजि्यारका रूपमा प्र्योग गरररहेको राज्यले 

18 पजछललो पटक नेपालमा सामाजिक वजञ्िधीकरण र समावेशधीकरणका पक््बारे वैज्ाजनक 
अनुसन्ानलाई प्रवद्धयान गनया सन् २००५ मा नेपाल सरकार र नेपालजस्ि नवनेलधी राििूिावास्बधी् 
सम्िारधी भई ि् सह्योग जन्योग (एसएनभधी) को व्यवस्ापनमा का्यायानव्यनमा आएको सामाजिक 
समावेशधीकरण अनुसन्ान कोष (जसफया ) ले सन् २००७ िेजख नै समाि जवज्ान अनुसन्ानलाई हेनने 
जन्यामक जनका्य स्ापना य्ा जनरनिर ्बहस ्लाउँिै आवश्यक पहल गरेको ज््यो । फलसवरूप 
सन् २०१२ मा ितकालधीन मजहला, ्बाल्बाजलका ि्ा समाि कल्याण मनत्राल्यको मािहिमा 
समाि जवज्ान अनुसन्ान िि य्ा पररषि् र जनिनेशक सजमजि ्बनाई सो सजमजिद्ारा समाि जवज्ान 
अनुसन्ान पररषि् गठनको पूवयाि्यारधी सवरूप आवश्यक रणनधीजिक ्योिना ि्ा कानूनको मस्यौिा 
्बनाउनका लाजग एक का्ययािल ्बनाइ्यो । प्राध्यापक िा. जपिाम्बर शमाया, िा. ्बालगोपाल वैद्य र 
िा. द्ाररकाना् ढुंगेल सजममजलि सो का्ययािलले ि्यार पारेको प्रसिाजवि समाि जवज्ान अनुसन्ान 
पररषि् नेपालको रणनधीजिक ्योिना सन् २०१४ मा प्रकाशन गररएको ज््यो (समाि जवज्ान 
अनुसन्ान िि य्ा पररषि् सन् २०१४) । सो प्रजिवेिनमा प्रसिाजवि पररषि्को औज्त्य; जभिन, 
जमसन, मूल्य मान्यिा, लक््य र उद्ेश्य; प्रजिफल, पररणाम, ्यसका मुख्य साम्थ्यया, रणनधीजि, ्ुनौिधी 
र अनुसन्ान का्ययाजिशा, पञ्वषटी्य का्यया सञ्ालन रणनधीजि्बारे जवसिृिमा उललेख गररएको 
ज््यो । ्यजि हुँिाहुँिै पजन पररषि् गठनले अ्ै मूिया रूप पाउन सकेको छैन ।
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्ासो िेखाएको छैन । सा्ै, सामाजिक संस्ा सम्बन्धी जवद्यमान ऐनले गरेको व्यवस्ाभनिा 
पजन अजघ ्बढेर संघ-संस्ालाई जन्यनत्रण गनने गरधी “सवेचछा्ारधी रूपमा जनिनेजशकाहरू िारधी 
गरेको” भनने कोण्बाट पजन पररषि् आलोज्ि छ (खि्का र पोखरेल २०७४ : ४१) ।

जनट्कषरा
कमिोर आज्याक अवस्ा ि्ा सुशासन र पारिजशयािाको ्ुनौिधी सामना गरररहेको हाम्ो 
िसिो िेशमा अनेक कमधी कमिोरधी हुँिाहुँिै पजन गैरसरकारधी सामाजिक संस्ाहरूले राज्यको 
अनुपजस्जिको आभास हुन नजिएको अध्य्यनहरूले िेखाएका छन् (ढकाल सन् २००६) ।19 
जवजभनन सामाजिक आनिोलनहरूलाई सशक् नेिृतव सजहि सहधी जिशामा िो¥्याउन, 
नागररकको संजव्ान प्रिति मौजलक हकको का्यायानव्यन गराउन ि्ा सधीमानिकृि समुिा्यको 
आवािलाई गुञिा्यमान ्बनाउन नेपालमा मातै्र नभएर जवश्वमै सामाजिक संस्ाको भूजमका 
ठूलो छ । त्यसैले पजन संघ-संस्ा स्ापना गनने र त्यसमा आ्बद्ध हुन पाउने अज्कारलाई 
राट्रिको संजव्ानिेजख अनिरायाजट्रि्य महासजन् र घोषणापत्रहरूले नागररकको मौजलक हकका 
रूपमा मान्यिा जिएका हुन् । नेपालका प्रिािाजनत्रक/लोकिाजनत्रक संजव्ानले मातै्र होइन 
जनरंकुशकालका संजव्ानमै पजन ्बाध्यिावश नै जकन नहोस् संघ-संस्ा खोलन पाउने 
अज्कार सुजनजचिि गररएको ज््यो । भलै, ्यसको का्यायानव्यनलाई राजट्रि्य एकिा, भौगोजलक 
अखणििा, सामाजिक सि् भावको गलि व्याख्या गिदै जनरंकुश शासकहरूले संकुज्ि 
्बनाइजिए । ्यद्यजप नेपालमा २०४६ सालको िनआनिोलनपजछ ्बनेको उिार संवै्ाजनक 
व्यवस्ाले संघ-संस्ा खोलन उवयार वािावरण ्बनाइजि्यो । संवै्ाजनक प्रत्याभूजिका कारणले 
हौजसएर ्यस क्ेत्रले संख्यातमक फि्को मा¥्यो पजन । िर ्यस क्ेत्रको गुणातमक रूपले 
जवकास गनया र ्यसका उपलज््को रक्ा य्ा राज्यले िे-िसिो नधीजिगि र कानूनधी वािावरण 
्बनाउनु पिया्थ्यो, त्यो भने हुन सकेन ।

सामाजिक संस्ा र ज्यनका गजिजवज्लाई सहिधीकरण गननेभनिा पजन जन्यनत्रण गनने 
उद्ेश्यले कानून ्बनने र पुरानैले जनरनिरिा पाउने जस्जि २०४६ साल वा २०६३ सालको 
रािनधीजिक पररवियानपजछ पजन का्यम रह्ो । संजव्ानको मूल भावनालाई नै नाघेर ्बनाइएका 
जन्यम र जनिनेजशकाले सामाजिक संस्ाको अजभ्यानलाई ज्बसिारै कसिै लैिाने पररपाटधी 
पजछललो सम्यमा ज्निािनक रूपले नै ्बढ्िै गएको छ । संघ-संस्ा व्यवस्ापनको 
सनिभयामा २०७२ सालमा िारधी न्याँ संजव्ानका प्राव्ानले पजन केहधी आशंका िनमाएको 
छ । संघ-संस्ाको सवालमा के-कसिा न्याँ कानूनधी व्यवस्ा हुनछन् भनने नहेररकन ्यसको 
का्यायानव्यन्बारे ्यसै भनन ि सजकनन िर पजन कानून ्बनाउने नाउँमा िे-िसिा मस्यौिाहरू 

19 केहधी क्ेत्रमा भएका राम्ा काम्बारे आलो्नातमक समधीक्ा सजहि ्यसै पुसिकका पजछलला 
अध्या्यहरू हेनुयाहोस् ।
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२०७२ साल पजछको अवज्मा ्बाजहर आएका छन् र त्यसमाज् िे-िसिो ्बहस भइरहेका 
छन् त्यो हेिाया ्ाजहँ राज्य ्योिना्बद्ध जहसा्बले नै पछाजि फकया न खोिेको हो जक भनने 
आशंकालाई ्बल जिनछ ।20 

माज् उजललजखि ि्थ्य र जवशे्षणका आ्ारमा के भनन सजकनछ भने राज्यले नागररक 
संगठनहरूको ििाया र नवधीकरण प्रजक्र्यामा िजटलिा ्पिै गएको छ । सा्ै, एउटै परर्योिना 
सञ्ालना य्ा पटक-पटक जवजभनन जनका्यका पूवयासहमजि वा सवधीकृजि जलन ्बाध्य पानने एवं 
अनुगमन ि्ा मूल्यांकनका नाउँमा आवश्यकिाभनिा ्बढधी जनगरानधी गरधी जिनका संवै्ाजनक 
अज्कारको उपभोगलाई संकुज्ि गरररहेको छ । पे्रस ि्ा रािनधीजिक िल खोलने िसिै 
संघ-संस्ा माफया ि संगजठि भई आफनो ्ासोका गजिजवज् गनया ि्ा जव्ार अजभव्यक् गनया 
पाउने नागररकको अज्कारमाज् ्बनिेि लगाउन न ि नेपालको संजव्ानले न ि नेपालले 
प्रजि्बद्धिा िनाएका अनिरायाजट्रि्य अजभसजन्, घोषणापत्र ि्ा कानूनले नै िा्यि मानिछ । 
िस य्ा पञ्ा्यिकालिेजख जनरनिरिा जिइएका ऐन, जन्यम एवं संस्ागि संर्नाहरूलाई 
नागररकको लोकिाजनत्रक हक र अज्कार प्राजप्तका लाजग सहिधीकरण गनने िसिावेि एवं 
जनका्यका रूपमा पुनलनेजखि ि्ा पुनगयाजठि गररनु पियाछ । त्यसरधी ्बनने कानून एवं संर्नाले 
संस्ाको ििाया र नवधीकरण प्रजक्र्यालाई सरल र पारिशटी ्बनाउनु पियाछ । त्यसका लाजग 
जवजभनन जनका्यमा ििाया हुनुपनने, वषदैजपचछे नवधीकरण गनुयापनने ि्ा अनावश्यक रूपले ्ेरै 
्रधी कागिाि पेस गनुयापनने ्न्ट्बाट संस्ाहरूलाई मुक् गररनु पियाछ । त्यसिै, संस्ाले 
आज य्ाक स्ोि िुटाएर का्ययाक्रम सञ्ालन गनया जनरुतसाजहि गनने जकजसमका प्राव्ानहरूलाई 
खुकुलो ्बनाइनु पियाछ । िसिो, संस्ाले हरेक परर्योिनाका लाजग छुट्ाछुटै् रूपमा सवधीकृजि 
जलनुपनने प्राव्ानको सट्ामा आफूले प्राप्त गरेको वैिेजशक सह्योग के का लाजग हो भनेर 
शुरूमा िानकारधी जिने र पजछ ्यसरधी समपनन गरर्यो भनेर पारिशटी ि्बरले जन्यामक जनका्यमा 
जववरण उपल्् गराइजिए पुगने व्यवस्ा गनया सजकनछ । र, त्यसको अनुगमन जन्यामक 
जनका्यले आफनै स्ोिमा गनने व्यवस्ा उज्ि हुन सकछ । ्यसले राज्यप्रजि पजन संघ-संस्ा 
ि्बाफिेहधी रहने ि्ा संघ-संस्ाका गजिजवज्मा राज्यको अनुज्ि हसिक्ेप र जन्यनत्रण 

20 पजछललो सम्यमा समाि कल्याण पररषि् ऐनलाई जवस्ाजपि गरधी न्याँ ऐन ्बनाउन 
भनधी समथाज कलयथाण र्था ष्िकथास ऐन, २०७३ को मस्यौिा ्बाजहर ल्याइएको ज््यो । िसको 
समधीक्ा माजटयान ्ौिारधी (२०७४) मा गररएको छ । त्यसिै, २०७५ सालमा सामाजिक संस्ाको 
स्ापना, ििाया र सञ्ालन सम्बन्धी एकीकृि ऐन ्बनाउने पहल सवरूप पुरानो संस्ा ििाया ऐन, 
समाि कल्याण ऐन र राजट्रि्य जनिनेशन ऐनलाई जवस्ाजपि गनने गरधी सथामथाष्जक संस्था ऐन, २०७५ 
को मस्यौिा ि्यार पारधी ्यसलाई िारधी गनयाका लाजग सरकारले पहल गरररहेको छ । ्यधी प्रसिाजवि 
मस्यौिालाई जलएर सरोकारवालाहरू ्बधी्मा ्बहस हुँिैआएको छ । केहधी उिाहरणका लाजग हेनुयाहोस्, 
भणिारधी (सन् २०१७); परािुलधी, भणिारधी र वनि (२०७३); जघजमरे (२०७५); लामा (२०७६) ।
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रोकन सघाउँछ । राज्यको कठोर जन्यम र कानूनद्ारा संघ-संस्ालाई जनिनेजशि र जनगरानधी 
गनुयाभनिा िनिाप्रजि ि्बाफिेहधी हुँिै आफूले नै आफना लाजग सव-जन्यमन ि्ा आ्ार 
संजहिा ्बनाएर ्लने वािावरण जनमायाणिफया  राज्यले प्रोतसाजहि गनुयापछया  । 

अनिमा, सामाजिक का्यया गनया भनधी खुलेका स्ैब संस्ाहरू उजतिकै सक्म, पारिशटी र 
प्रभावकारधी छन् भनने होइन । कमधी कमिोरधी पककै छन् । ज्यनका काम्बारे सावयािजनक वतृिमा 
प्रशसिै आलो्ना र जटकाजटपपणधी हुँिै आएका छन् र हुनु पजन पछया  ।21 समाि सेवाका 
नाउँमा सधीजमि वगया र समूहले स्ोिमाज् क्िा िमाउँिै लजक्ि समुिा्यप्रजि कुनै जकजसमले 
ि्बाफिेहधी नहुने प्रवजृतिका कारण ्यो क्ेत्रले िनजवश्वास गुमाउँिै गएको कुरा लुकाइराखन ु
पिदैन । िर केहधी संस्ाका कमधीकमिोरधीलाई िखेाएर स्ैब गैरसरकारधी/सामाजिक संस्ाहरूलाई 
हिोतसाजहि िुल्याउने वा जिनलाई जन्यनत्रण गनने उद्ेश्य राज्यले राखनु हुिँैन । ्यसिो प्रवजृतिलाई 
जनरुतसाजहि गनया र कानूनधी शासन का्यम राखन जन्यामक जनका्यले केहधी गनदै हुँिैन भनने 
िकया  गनया खोजिएको होइन िर उसका जक्र्याकलापद्ारा संजव्ानप्रिति नागररक हक कुजनठि 
न्बनोस् भननेमा राज्य पूणया रूपले स्ेि हुनु आवश्यक छ । लोकिाजनत्रक व्यवस्ामा कुनै 
पजन ्बहानामा नागररक सविनत्रिामाज् अंकुश लगाइरहनु भनेको राज्यका जनका्यमा अ् ै
पजन जनरंकुश पञ्ा्यिधी शासन व्यवस्ाकै मानजसकिा हा्बधी हुनु हो । ्यसले अजहलेका 
लोकिाजनत्रक कहजलएका रािनधीजिक िल ि्ा नागररक समािले कलपना गरेको पूणया 
लोकिनत्र सजहिको न्याँ नेपाल जनमायाण गनने सपनामाज् नै कुठाराघाि गननेछ । ्यसिो प्रवजृतिले 
राज्य र नागररकको सम्बन्लाई पुन:पररभाजषि गिदै ्यधी िईुको सम्बन् ्प ्बजल्यो ्बनाउन 
२०४६ सालपजछ भएका रािनधीजिक एवं सामाजिक आनिोलनहरूको अवमूल्यन गियाछ । 
हाललाई सामाजिक संघ-संस्ाका गजिजवज्माज् लगाइएको अंकुश भोजल ज्बसिारै पे्रस र 
रािनधीजिक िलमाज् पजन नलागला भनन सजकनन । त्यसैले नागररक अज्कारको रक्ा य्ा स्ैब 
सरोकारवालाले खुला समािको पक्मा सुसूज्ि ्बहस सजहि आवाि उठाइरहनु पियाछ । 
आवश्यक परे नागररकको हकलाई ्ुनौिधी जिने गरधी संघ-संस्ाको जन्यनत्रण गनने जकजसमको 
कुनै पजन किम जवरुद्घ न्या्यको ढोका ढकढकाउन पजन पजछ पनुया हुँिैन । संघ-संस्ा माफया ि 
संगजठि भई आफना जव्ार र अजभव्यजक् प्रकट गनने ि्ा सामाजिक का्यया गनने संवै्ाजनक 
हक कसैको जनगाह्बाट नभई नागररक आफैले लिेर प्राप्त गरेका हुन् । 

्न्यवाद
्यो लेखको प्रारजमभक मस्यौिाहरू पढधी गलिधी कमिोरधी औलँ्याएर पररमाियानका लाजग 
सु्ाव जिनुहुने ओमप्रकाश अ्यायाल, प्रत्यूष वनि, हषयामान महियान र िेवेनरि उपे्रिधीलाई 

21 केहधी उिाहरणका लाजग हेनुयाहोस्, गौिम (२०७५); काकटी (२०७६); भट् (२०७६); 
पोखरेल (२०७३); आजि ।
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्न्यवाि छ । अध्य्यनका क्रममा जवजभनन जवष्यमा सोज्एका जिज्ासाको उतिर जिनुहुने 
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खि्काप्रजि आभारधी छु । 
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