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 शोध-सकं्षेपअंक २०
भदौ २०७४

लामो संघर्षबाट लोकतान्त्रिक गणतत्रि स्ान्ित भएसँगै यसका मलू मम्ष, संरचना र अभयास भतकाउने क्रम 

्ान्लएको हो । रूिात्तरणका प्रयासबीच यही िदावलीलाई ् ेगो बनाउँद ैअन्हले केही समहू आ-आफनो वच्षसव 

कायम राखने होडमा दने्िएका छन ्। िलुा र न्िष्ट समाजतर्ष को बाटो मोडेर नेिाललाई िनै:िनै: न्नयन्त्रित 

समाजतर्ष  डो¥याउने मनगये संकेत दने्िदँछैन ्। लोकतान्त्रिक गणतत्रि आवरणमा सीन्मत रहने भय छ । न्कनन्क, 

एकातर्ष  राजनीन्तक दलहरूको छन्व आफनै अकम्षणयता1ले गदा्ष न्नरत्तर धन्मन्लँद ै छ, अककोतर्ष  नेिाली 

लोकतत्रिको धमन्न साव्षजन्नक वतृ्त (िन््लक सरेयर) लाई िमु्चयाउने प्रयतन जारी छन ्।2 उदाहरणका लान्ग, 

एउटा सरकारी सन्मन्तले तयार गरेको रान्ट्रिय िसुतक नीन्त, २०७३ को मसययौदाले संन्वधानप्रदत्त अन्भवयन्ति र 

प्रकािनको सवतत्रिता न्विरीत “कसतो िसुतक, कसले, के न्वरयमा लेखने” समते सरकारले तोकनसकने उद्शेय 

राखछ ।3 सरकार-गन्ित अकको संस्ा—चलन्चरि न्वकास बोड्ष—ले चलन्चरि बनाउने “अनभुव नभएका” र 

“अनमुन्त-िरि नन्लएका” वयन्ति अ्वा संस्ाले चलन्चरि बनाउन निाउने नीन्त बनाउँछ । तयसै गरी, अनलाइन 

न्मन्डयालाई “न्नयमन गन्ष” २०७३ सालमा जारी न्ववादासिद न्नददेन्िकामा िरिकाररताको सतर अन्भवनृ्धि गनदे 

नाउँमा “योगयता िरीक्ा उत्तीण्ष गरेर मारि िरिकाररता गन्ष िाइने” नीन्त (लाइसेत्स राज) लयाउन न्सँगो राजय 

अन्घ स¥यो ।4 नयाँ संन्वधानले प्रतयाभतू गरेका मयौन्लक हकसँग बान्िने गरी तयही दसतावेजमा राजयका 

न्नददेिक न्सधिात्त अत्तग्षतको धारा ५१(ञ)(१४) ले सामान्जक संघ-संस्ालाई “न्नददेन्ित” गन्षसकने बुँदा 

1 राजनीन्तक दलका प्रन्तबधिता िरिहरू केलाउने हो भने न्तनले वाचा गरेर िरूा नगरेका कामको रेहररसत लामो हुत्छ । 
उदाहरणका लान्ग, संन्वधानसभा गिन भएको दईु वर्षन्भरिै संन्वधान बनाइसकछयौ ँभनेर दलहरूले साव्षजन्नक वाचा गरेका न््ए, 
तर चार वर्षन्भरि िन्न संन्वधान बनाएनन ् र संन्वधानसभा नै न्वघटन भयो । संन्वधानले िररकलिनै नगरेको प्रधानत्यायाधीि 
मलुकुको प्रमिु काय्षकारी बने ।  

2 नेिाली लोकतत्रिका लान्ग न्वदिेी चलिले, “मान्रयािोरी” र बढ्दो सैन्नक सन्क्रयता (वयािार, िेकािट्ा, न्मन्डया, 
आन्दमा) अका्ष िूला चनुयौती हुन,् जसबारे यो िोध-संक्ेिमा चचा्ष गररएको छैन । 

3 हनेु्षहोस,् अया्षल, दीिक । २०७३ । िसुतक नीन्त मसययौदा : ‘न्नयत्रिणमिुी’ न्नयत । हिमाल खबरपहरिका । http://
himalkhabar.com/news/512 मा उिल्ध; ८ साउन २०७४ मा हरेरएको ।

4 नेिाल सरकार मन्त्रििरररद ्बाट ३१ जेि २०७३ मा सवीकृत न्नददेन्िकाको सञचार क्ेरिका न्वन्भत्न सरोकारवालाहरूले 
तीव्र न्वरोध गरेिन्छ तयसमा केही हरेरेर गरी ७ चतै २०७३ मा िररमान्ज्षत न्नददेन्िका जारी गररयो । यो न्नददेन्िका िन्न 
न्ववादमतुि छैन । िररमान्ज्षत न्नददेन्िकाका लान्ग हनेु्षहोस,् नेिाल सरकार । २०७३ । अनलाइन सञचारमाधयम सञचालन 
न्नददेन्िका, २०७३ । नेपाल राजपरि, ७ चतै । https://www.moic.gov.np/upload/documents/online-news-media-
directive-2073_1490265086.pdf मा उिल्ध, ८ साउन २०७४ मा हरेरएको । बीबीसी नेिाली । सन ्२०१६ । िरिकारलाई 
िरीक्ा न्लने तयारीप्रन्त असत्तनु्ष्ट । www.bbc.com/nepali/news/2016/08/160811_journalist_license मा उिल्ध, 
८ साउन २०७४ मा हरेरएको ।
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िाररएको छ ।5 लोकतान्त्रिक गणतत्रि स्ािनािन्छ बनेका यी सबै नीन्तगत 

िररवत्षनका प्रसताव/मसययौदामा “न्नयन्त्रित समाज” को िररकलिना हावी 

छ । यी प्रसताव/मसययौदा आधारभतू मयौन्लक हक एवं लोकतान्त्रिक मलूय-

मात्यताका बन्ि्षलाि छन ्।6

लोकतत्रिले न्सधिात्तत: नागररकलाई न्नबा्षध रूिमा संगन्ित हुन पे्रररत 

गछ्ष, सा्ै अवसर र प्रोतसाहन समते प्रदान गछ्ष । न्कनभने लोकतत्रि 

सदुृढ र समतु्नत हुन राजय मारि होइन नागररक िन्न बन्लयो हुन ु िद्षछ । 

न्वत्तीय क्ेरि रसटाउँदमैा वा आन् ््षक न्वकासले मारि नागररक बन्लयो हुने 

होइन । राजयको न्नण्षय प्रन्क्रयामा रचनातमक हसतक्ेि गन्ष र राजयद्ारा 

सञचान्लत काय्षक्रममा सा ््षक सहभान्गता दिेाउन नागररकले सामान्जक 

संस्ाको माधयमबाट संगन्ित हुनसके मारि जनमत सबल हुने हो । तयसैले 

लोकतान्त्रिक समाजमा बहुल, उत्तरदायी र सव-न्नयन्मत सामान्जक संस्ाको 

दह्ो उिन्स्न्त चान्हत्छ । यी सामान्जक संस्ाले राजय र नागररकबीच 

समबत्ध-सेतकुो काम गछ्षन ् । नागररकहरू संगन्ित हुने माधयम, अवसर 

र सामरय्ष कमजोर त्ा राजय बन्लयो हुदँा िासकहरू अन्धनायकवादी 

हुत्छन ् । राजयको िासकीय क्मता र नैन्तक धरातल कमजोर र भएजन्त 

नागररक सामान्जक संस्ा अनतु्तरदायी िन्तिबाट अिहररत हुदँा न्स्न्त 

अराजक बत्छ । तयसैले बन्लयो राजय र बन्लयै नागररक सामान्जक 

संगिनको िक्मा समाज वैज्ान्नकहरूले वकालत गरेका छन ्।7

5 धारा ५१(ञ)(१४) मा “सामदुान्यक त्ा रान्ट्रिय वा अत्तरा्षन्ट्रिय गैरसरकारी 
संघ-संस्ाको लगानी र भनू्मकालाई जवारदहेी र िारदिशी बनाउँद ैतयसता संस्ाहरूको 
स्ािना, सवीकृन्त, सञचालन, न्नयमन र वयवस्ािनका लान्ग एकद्ार प्रणाली 
अिनाउने र रान्ट्रिय आवशयकता र प्रा्न्मकताका क्ेरिमा मारि संघ-संस्ाहरूलाई संलगन 
गराउने” उललेि छ । हनेु्षहोस,् नेपालको संहिधान; www.lawcommission.gov.
np/documents/2016/09/नेिालको-संन्वधान.pdf मा उिल्ध; ७ असार २०७४ 
मा हरेरएको ।

6 ७ असार २०७३ मा केिी ओली नेततृवको ततकालीन सरकारले न्जलला 
न्वकास सन्मन्तको काया्षलयहरूलाई ििाएको गसैस िररचालनसमबत्धी िररिरिको 
चयौ्ो बदुाँमा “िररयोजना समियौता गदा्ष वा िवू्षसहमन्त न्ददँा धम्षप्रचार वा ततसमबत्धी 
गन्तन्वन्ध सञचालन गनदे प्रकृन्तका िररयोजनालाई असवीकृत गनदे” उललेि छ । यसको 
आलोचनाका लान्ग हनेु्षहोस,् Khatry, Ramesh. 2017. Oli’s Follies. The 
Kathmandu Post. http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2017-04-
27/olis-follies.html मा उिल्ध; ९ जिे २०७४ मा हरेरएको । संगन्ित हुन िाउने 
सवतत्रितामान्् िन्छललो हसतक्िेको उदाहरण धान्दङको न्रििरुासतु्दरी गाउँिान्लकाको 
बैिकले मानवअन्धकार रक्ा ््ष मन्हला सञजाल िोलदा समते सिसटीकरण सोधन ुहो । 
गाउँिान्लकाको न्चिीको तन्सवरको लान्ग हनेु्षहोस ्https://twitter.com/aryaltanka/
status/880605420234067968 मा उिल्ध; ९ साउन २०७४ मा हरेरएको । 

7 उदाहरणका लान्ग हनेु्षहोस,् Migdal, Joel S. 1988. Strong Societies 
and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the 
Third World. Princeton: Princeton University Press. जनु िाउँमा सामान्जक 
संगिनहरूको उिन्स्न्त र बन्लयो सञजाल छ तयहाँ समनृ्धि हुने र तयसतो समाजमा दगंा 
िन्न कम हुने तक्ष  गररएको छ । हनेु्षहोस,् Putnam, Robert D., Robert Leonardi, 
and Raffaella Y. Nanetti. 1994. Making Democracy Work: Civic 

अन्धनायकवादी िासन-वयवस्ामा राजयद्ारा नागररक सामान्जक 

संस्ा न्नमोन्ित्छन ् । यसको प्रतयक् उदाहरण हामीसँगै य्ेष्ट छन ् । 

आवन्धक न्नवा्षचनले मारि राजयलाई जनउत्तरदायी बनाउँदनै भत्ने अनभुव 

िन्न हामीसँग प्रिसत छन ् । समतु्नत लोकतत्रिमा राजयले नागररक 

सामान्जक संस्ाका स्ािना र न्क्रयाकलािलाई सहज बनाउँछ, सा्ै 

कन्तिय अवस्ामा प्रतयक् सहयोग समते गछ्ष । न्कनभने राजयको 

न्नण्षय र काय्षक्रमका दनैन्त्दन प्रन्क्रयान्भरि नागररक सामान्जक संस्ाको 

आलोचनातमक सहभान्गताबेगर लोकतत्रिलाई संस्ागत गन्ष सन्कत्न । 

संवैधान्नक काननून्वद ्त्ा कािमाडयौ ँन्वश्वन्वद्ालयको सकूल अर लका 

डीन न्वन्िन अन्धकारी भत्छन,् “समभवतः सबै सभय मलुकुमा नागररक 

समाजका संस्ा हुत्छन ् र यसता गैरसरकारी संस्ाहरूलाई सरकारले नै 

बजेट न्दएर काम गराएको छ न्कनभने उनीहरूलाई न्वकासको ‘िाट्षनर’ 

मान्नत्छ । हामीकहाँ ‘िाट्षनर’ मात्ने होइन न्क न्नयत्रिणमिुी िलैी छ । 

एकले अका्षको सामरय्ष र िन्तिको प्रयोग गनदे अवस्ा जबसमम आउँदनै 

[तबसमम] यसले सकारातमक िररणाम न्दन सकदनै ।”8 

नेिालमा सामान्जक संस्ाको न्नमा्षण र सन्क्रयतामा राजयको लगानी 

ितू्य त छ नै, जेनतेन सन्क्रय नागररक सामान्जक संस्ालाई आरूअनकूुल 

िररचालन गनदे लामो इन्तहास छ । सा्ै, सवतत्रि रही राजय र समाजका 

वच्षसविाली समहूको आलोचना गददै साव्षजन्नक वतृ्तलाई उदार र न्िष्ट 

राखने सामान्जक संस्ालाई समलू नष्ट गनदे प्रयासको िृिंला िन्न लाम ैछ । 

िन्छललो समय नागररक र राजयबीच रहने यी मधयस् या “इत्टरन्मन्डएट” 

नागररक सामान्जक संघ-संस्ाउिर न्नयत्रिणमिुी वयवहार नेिालमा मारि 

नभएर न्छमकेी मलुकु भारत, बंगलादिे, िान्कसतान लगायत यरुोिमा 

समते बढेको छ ।9 यो अवस्ालाई न्वश्वसतरम ैदिेािरेको दन्क्णित््को 

Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press; 
Varshney, Ashutosh. 2003. Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus 
and Muslims in India. New Haven: Yale University Press.

8 हनेु्षहोस,् बीबीसी नेिाली । सन ्२०१७ । नेिाल सत्दभ्ष (न्वन्िन अन्धकारी र 
रामराज भट्राईसँग बीबीसी नेिालीले गरेको छलरल) । www.bbc.com/nepali/
news-38783814 मा उिल्ध; २७ जेि २०७४ मा सनु्नएको ।

9 भारतको उदाहरणका लान्ग हनेु्षहोस,् भटनागर, गयौरव न्ववेक । सन ्
२०१७ । एनजीओ के एरसीआरए लाइसेंस रद् होने से रुके न्िक्ा और मानवान्धकार 
के काम । द िायर । http://thewirehindi.com/898/educational-human-
rights-programme-derailared-as-ngos-loses-fcra-license/ मा उिल्ध ।  
यरुोिको लान्ग हनेु्षहोस,् Unmussig, Barbara. 2017. The Return of Repression. 
Project Syndicate. www.project-syndicate.org/commentary/civil-
organization-increasingly-repressed-by-barbara-unmuessig-2016-05 
मा उिल्ध । बंगलादिेमा भने द्त्द्ातमक समबत्ध राजय र नागररक समाजबीच 
मारि नभएर नागररक समाज र िरमिरागत सामान्जक संस्ाहरूबीच िन्न रहकेो केही 
लेिकको िमयाइ छ । हनेु्षहोस,् Iftekhar, Iqbal. 2017. A Genealogy of 
Society: Mapping the Relationship between Samaj and Civil Society 
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चक्रवातसँग जोडेर िन्न न्वशे्रण भएको छ ।10 नेिालमा भने राजयका सबै 

न्नकायलाई क्जामा रािी सकेजन्त स्ोत दोहन गन्ष सबै ित््का समहू 

लागीिरेका छन ्। न्तनका न्नन्मत्त रसटाउँदो साव्षजन्नक वतृ्त र नागररकहरू 

संगन्ित हुन िाउने सामान्जक संस्ा दवुै ितरनाक तगारा बनेका छन ्। 

यसै िररपे्रक्यमा, नागररकहरू आ-आफना रुन्च र चासोका क्ेरिमा 

संगन्ित हुदँ ै साव्षजन्नक जीवनमा सन्क्रय हुन िाउने मलू लोकतान्त्रिक 

अन्धकारलाई कटयौती गददै सामान्जक संघ-संस्ालाई “न्नयत्रिण” गनदे 

िन्छललो कडीको रूिमा “समाज कलयाण त्ा न्वकास ऐन, २०७३” 

को मसययौदा आएको छ ।11 मसययौदाका न्वन्भत्न बुँदा केलाउँद ैयो िोध-

संक्ेिमा मसययौदा न्कन लोकतान्त्रिक मलूय-मात्यताको न्विरीत छ र 

यसले कसरी नेिाललाई न्नयन्त्रित समाजतर्ष  डो¥याउँछ भत्ने दिेाइएको 

छ । अन्हलेको सरकारी प्रयासलाई ऐन्तहान्सक सत्दभ्षमा हने्षका लान्ग 

नेिालमा सामान्जक संघ-संस्ाको स्ािना र सञचालन गन्ष न्वगतमा 

भएका संवैधान्नक एवं काननूी वयवस्ाको चचा्षसमते गररएको छ ।  

प्रसतान्वत मसययौदाका समसयामलूक प्रावधानहरूको चचा्ष, र यसले कसरी 

नेिाली समाजलाई िछान्ड धकेलछ भत्ने न्वशे्रण तयसिन्छको िणडमा 

गररएको छ । अन्धनायकवाद उत्मिु न्नददेन्ित समाजतर्ष को नेिालको 

यो प्रन्तगमनलाई बेलैमा रोकन प्रसतान्वत समाज कलयाण त्ा न्वकास 

ऐन, २०७३ लाई िारेजै गनु्षिछ्ष र नागररक सामान्जक संस्ाको प्रतयक् 

सहभान्गता र वयािक बहसमार्ष त मारि तयसतो कुनै ऐनको मसययौदा बत्निुछ्ष 

भत्ने न्नट्कर्ष न्नकान्लएको छ । 

रन्न्त्रणको इरतहास 
न्नयन्त्रित समाजतर्ष को नेिालको यो क्रन्मक यारिाले न्व.सं.२०१७–२०४६ 

सममको हाम्ो अतीतको ि-िलको न्दने भएकोले न्नतात्त नवीन कुरा चान्ह ँ

भएन । न्व.सं. २००७–२०१७ को अवन्धमा र २०४६ सालको राजनीन्तक 

िररवत्षनिन्छ धरैे हदसमम राजयको कुनै न्नकायको न्नददेिन र छेकबार 

नबेहोरी नेिाली नागररकले रुन्च र न्वचार न्मलने अत्य नागररकसँग न्मलेर, 

गैरनारामलूक साना-िूला योजना अन्घ बढाउन िाए । िञचायतअन्घ र 

िन्छ न्तनले आरूले रोजेका न्वन्भत्न संघ-संस्ान्सत आबधि हुन िाए । 

न्वन्भत्न सामान्जक हनै्सयत आज्षन गन्ष िाए र न्वन्भत्न भनू्मका न्नवा्षह गददै 

in Bangladesh. South Asia: Journal of South Asian Studies 40(1): 
162–174.

10 हनेु्षहोस,् िराजलुी, लोकरञजन, आभार भणडारी र प्रतयरू वत्त । सन ्
२०१७ । न्नयन्त्रित समाजतर्ष को यारिा । काह्तिपरु http://kantipur.ekantipur.
com/news/2017-03-13/20170313080353.html मा उिल्ध; १० वैिाि 
२०७४ मा हरेरएको । 

11 यो िोध-संक्ेिमा चचा्ष गररएको मसययौदा www.mowcsw.gov.np/
userfiles/files/SWC_Draft.pdf मा उिल्ध छ; १३ वैिाि २०७४ मा हरेरएको ।

नेिाली समाजको समतु्नन्तमा योगदान न्दन िाए । घरछेउका ियौवा-िोिरी, 

बाटा-घाटा संरक्ण/मम्षत हुन ्या बाघचाल, बनु्धिचालजसता िलेा प्रवध्षन 

हुन ्या सडक/िोलानाला सरसराइ अन्भयान हुन ्या न्संगै समाज िररवत्षन 

गन्ष िोजने आत्दोलन हुन,् नेिाली नागररक आरूलाई रुन्च र चासो भएका 

न्वरयमा संगन्ित भएर अन्हले न्वन्भत्न साव्षजन्नक न्क्रयाकलाि गरररहकेा 

छन ्। कन्तियले आफनै लगानीमा र कन्तले दिेी-न्वदिेी सहयोग जटुाएर 

भयौन्तक न्वकासका गन्तन्वन्ध सञचालन गरेर दिे न्वकासमा सघाइरहकेा 

छन ् । यी सबै काय्षले नेिाली समाजलाई जीवत्त तलुयाएका छन ् । तर 

सन्क्रय र संगन्ित नागररक र जीवत्त समाजको यो साव्षजन्नक िाटो नेिाली 

िासक वग्षलाई रुचकेो छैन । उनीहरूका नजरमा सबैिाले संघ-संस्ा 

एउटै हुन;् िासकले जे न्नददेिन न्दत्छ तयो न्तनले मात्निुछ्ष; नागररकको 

आफनो चाहनाको, न्वचारको, सवतवको केही महत्व छैन । न्नयत्रिण र 

न्नददेिन गनदे यसतो िररकलिना र अन्भरुन्च न्वगतमा राजय सञचालकहरूले 

नेिाली समाजलाई सनासोले अि्ँयाउने गरेका प्रयतनको मलजलले हुकदे को 

हो । तयसैले, अन्हलेका न्नयत्रिणमिुी प्रयतनको अत्तय्ष बझुन राजय र 

िासकवग्षले समाजलाई बत्द राखन गरेका कदम केलाउन ुिछ्ष ।

२०४६ सालअघि

न्व.सं. २००७ अन्घ राणाहरूको १०४ वर्ष लामो जहान्नँया िासनका 

बेला न अन्भवयन्ति र प्रकािन न्नबा्षध न््यो न सांगिन्नक सवतत्रिता ।12 

धान्म्षक/िारमिररक प्रयोजनका लान्ग गिुी, न्ढकुर जसता संस्ा भए िन्न 

“रैती” तलुयाइएका जनताले आरूलाई रुन्च र चासो लागने गन्तन्वन्धमा 

समहूबधि संलगन हुन िाउँदनै्े । गैरसरकारी िहलमा िाििाला, िसुतकालय 

जसता संस्ा सञचालन गन्षसमते न्नन्रधि जसतै न््यो । तर यो वा ऊ 

उिाय न्नकालेर िास गरी राणाकालको उत्तराध्षमा न्वद्ालयहरू जनसतरमा 

स्ािना भएका न््ए । एक िटक सञचालनमा आए िन्न िन्छ िासकको 

कोि िपनिुनदे जोन्िमबाट मनु्ति भने न्मल्ेन, न्कनभने िाििाला िोलेर 

केटाकेटी िढाएकै कारण मान्नसहरू जेलमा िरेका न््ए ।13 तयसतै, 

िसुतकालय सञचालन गन्ष िाउँ भनी न्नवेदन न्ददँमैा मारि िन्न दणड-सजाय 

12 प्रकािनसमबत्धी राणाकालीन वयवस्ाका लान्ग हनेु्षहोस,् Parajuli, 
Lokranjan. 2012. ‘Objectionable Contents’: The Policing of the 
Nepali Print Media during the 1950s. European Bulletin of Himalayan 
Researh 41: 58–83. 

13 उदाहरणका लान्ग, न्चन्नयालाल, न्सन्धिचरण श्षे्ठ आन्द न्मलेर राणाकालमा 
महावीर इन्त्सट्चयटू (सकूल) सञचालन गरेका न््ए तर िन्छ िासकहरूले 
सञचालकहरूलाई िके्रर जेल सजाय न्दए, जसमधये न्चन्नयालालको जेलम ैमतृय ुभयो । 
सरूभति, सं । २०५२ । हसहधिचरणका जेल संसमरण । कािमाडयौ ँ ः नेिाल राजकीय 
प्रज्ा प्रन्तष्ठान । 
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भोगेका न््ए ।14 सेवा दल, िरोिकार, चिा्ष प्रचारक महागिुी, आन्द केही 

सामान्जक संस्ा न्वन्िष्ट समय र कारणले तयस कालमा िलेुका न्धए । 

तर न्तनले गन्ष िाउने कामको दायरा साँघरुो न््यो । राजनीन्तक छलरल 

र अन्धकारको कुरा गनदे न्बन्त्तकै ती संस्ाहरू बत्द गररने र तयसका 

सदसयहरू िक्राउ ि द्े । यसरी राणाकालमा न्नकै जोन्िमिणू्ष ित्ष मानेर 

िन्न साव्षजन्नक वतृ्तको सानो न्हससासमम मारि नेिालीहरूको िहुचँ न््यो । 

राणाकालिन्छ कररब एक दिक सामान्जक संघ-संस्ाहरूको 

उललेखय न्वकास र न्वसतार भयो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक 

िररवत्षनले लयाएको अन्भवयन्ति र संगिनको सवतत्रिताको उिभोग गददै 

नागररकहरूले ्पैु्र सामान्जक संस्ा िोले : सान्हन्तयक संगिन, स्ानीय 

कलब, सरसराइ सन्मन्त, समाज-सधुार सन्मन्त, वाद-न्ववाद समहू, 

िसुतकालय समाज, वयावसान्यक संगिन, सांसकृन्तक समहू, सामान्जक 

अन्भयान, आन्द । सामान्जक संस्ाको संस्ागत न्वकास गन्ष राजयले 

िन्हलो कदमको रूिमा यसै अवन्धमा २०१६ सालमा समाज दता्ष ऐन 

लयायो । यो ऐनले सामान्जक संस्ाहरूलाई काननूी मात्यता न्दयो र सेवा 

प्रदान गनदेलगायत सामान्जक काय्षमा संलगन संस्ाहरू राजयका न्नकायमा 

दता्ष हुनिुनदे प्रावधान राखयो ।15 नेिालमा औिचाररक र संस्ागत रूिमा 

सामान्जक संस्ाको उद ्भव, जसलाई चलतीको भारामा गैरसरकारी संगिन 

भन्नत्छ, सोही २०१६ सालको समाज दता्ष ऐनमार्ष त भएको दने्ित्छ । 

गिुीजसता संस्ा दता्ष गनदे वयवस्ा तयसअन्घ िन्न नभएको होइन तर यो 

ऐनले नै नेिालमा िन्हलो िटक औिचाररक रूिमा सामान्जक संघ-संस्ा 

गिन गन्ष िाउने बाटो ररान्कलो बनायो  ।

तर िलुा समाजतर्ष को नेिालको यारिा बीचमैा अलमन्लयो । २०१७ 

सालको िसुमा राजा महते्द्रले जनन्नवा्षन्चत सरकारलाई अिदस् गरे, 

बहुदलीय वयवस्ालाई अराि घोरणा गरे । दलहरूमान्् प्रन्तबत्ध लगाए, 

नागररक अन्धकार िोसे । उनले सामान्जक संस्ामान्् सीध ै प्रन्तबत्ध 

लगाएनन ्तर नयाँ राजनीन्तक र काननूी िररन्स्न्तमा सरकारी प्रश्य छाडेर 

कुनै संघ-ससं्ा स्ािना र सञचालन गन्ष नसन्कने भयो ।16 न्व.स.ं २००७–

14 भीम िमिरेको िासनकालमा केही यवुाहरूले साव्षजन्नक िसुतकालय िोलन 
िोजदा गा्गादी ताकेको अन्भयोग लगाएर केहीलाई जेल सजायँ त्ा केहीलाई १०० 
रून्ियाँ जररवाना गररएको न््यो । राणाकालमा साव्षजन्नक िसुतकालयको राजनीन्तबारे 
्ि जानकारीका लान्ग हनेु्षहोस,् िराजलुी, रमिे । २०६३ । साव्षजन्नक िसुतकालयको 
राजनीन्त ः ऐन्तहान्सक न्संहावलोकन । रूपा्तिरण ः समाज अधययन ३ : १–१८ ।

15 Ghimire, Harihar. 2003. NGO/INGO Centered Approach to 
Development. Occasional Papers in Sociology and Anthropology 8: 
204–217. www.nepjol.info/index.php/OPSA/article/viewFile/1128/ 
1581 मा उिल्ध; २९ जेि २०७४ मा हरेरएको । 

16 हनेु्षहोस,् Burghart, Richard. 1994. The Political Culture of 
Panchayat Democracy. In Nepal in the Nineties: Versions of the 
Past, Visions of the Future. Michael Hutt, ed., pp. 1–13. New Delhi: 

२०१७ को दिकमा िलेुका धरैे संस्ाका सदसय/अन्भयत्ता प्रतयक् वा 

िरोक् राजनीन्तक दलसँग समबन्त्धत भएकाले २०१७ सालको राजकीय 

हसतक्िेिन्छ ती संस्ासमते िकंासिद िान्नए । न्तनलाई राजयले न्नगरानी 

गन्ष ्ालयो । सरकारी तवरमा स्ान्ित “वगशीय संगिन”ले नै सबै नागररकका 

सबै िाले रुन्च, चासो र सरोकारलाई समबोधन गनदे हुनाले अत्य सामान्जक 

ससं्ालाई वाञछनीय िान्नएन ।17 र, वगशीय सगंिनबाहके अरू औिचाररक 

माधयमबाट राजयन्सत दोहोरो अत्तःन्क्रया गनदे सनु्वधा न््एन । साव्षजन्नक 

जीवनमा रहकेो यो बत्दजेी नेिाली समाजको मलू चरररिन्सत मले िाँदनैरयो । 

न्व.सं. २०३० को दिकदने्ि िररन्स्न्तमा केही िररवत्षन आयो । 

एकातर्ष  वगशीय राजनीन्तक संगिनको छाताबान्हर रही काम गन्ष िोजने 

यवुा समहू (कलब), सान्हन्तयक संस्ा, आन्द स्ािनाका लान्ग प्रयतन 

भए ।18 अका्षतर्ष , दिे न्वकासमा राजयको मारिै एकल प्रयतन अिया्षप्त 

िान्नएकाले वैन्श्वक तहम ैसामान्जक संघ-संस्ालाई सहयोगी भनू्मकामा 

हने्ष ्ान्लयो ।19 भरूाजनीन्तक महत्व हदेदै नेिालमा सन्क्रय भएका 

केही दिेले आ-आफना गैरसरकारी सामान्जक संस्ालाई न्भत्याए । 

न्वदिेी सहयोगमा आन्श्त बत्द ै गएको नेिालले ती संस्ाको सन्क्रयता 

रोकने लयाकत रािने । तस ््ष दिेी-न्वदिेी दवुै िररन्स्न्तलाई धयानमा 

रािरे राजयले २०३४ सालमा संस्ा दता्ष ऐन लाग ू ग¥यो । यो ऐनले 

अन्घललो मतृप्रायः ऐनलाई प्रन्तस्ािन ग¥यो । केही लेिकले २००७ 

को िररवत्षनदने्ि २०३४ सालको ऐन नआउँदासममको अवन्धलाई 

सामान्जक सेवाको संस्ागत न्वकासको “अत्तररम अवन्ध” भनेका छन ्।20 

संस्ा दता्ष ऐनले धान्म्षक, सांसकृन्तक, भयौन्तक, र वयावसान्यक काय्षमा 

Oxford University Press. न्वन्भत्न साव्षजन्नक िसुतकालयका सञचालकहरू 
न्वगतमा राजनीन्तक दल समबन्त्धत भएकाले कसरी िञचायतकालमा ती िसुतकालय 
कोिमा िरे भत्ने जात्न हनेु्षहोस,् िराजलुी, रमिे । २०६३ । साव्षजन्नक िसुतकालयको 
राजनीन्त ः ऐन्तहान्सक न्संहावलोकन । रूपा्तिरण ः समाज अधययन ३ : १–१८ ।

17 िञचायत वयवस्ाले काम कसरी गरयको र वगशीय संगिनको भनू्मकाबारे 
जात्न हनेु्षहोस,् Baral, L.S. 2012. “Class Organizations” in Nepal: Social 
Control and Interest Articulation. In Autocratic Monarchy: Politics in 
Panchayat Nepal. Pratyoush Onta and Lokranjan Parajuli, eds., pp. 
251–284. Kathmandu: Martin Chautari.

18 सरकारी अरुन्च र न्नयत्रिणका वावजदु एक वा अकको न्हसाबले यी संस्ा 
स्ािना भएका न््ए र कन्तिय यसता संस्ाको स्ािना र सञचालनमा प्रन्तबन्त्धत 
राजनीन्तक दलका काय्षकता्षको िन्न भनू्मका न््यो । दलीय संलगनताको गत्ध आएमा 
तयसता संस्ाको भन्वट्य असरुन्क्त हुत्रयो । 

19 रान्ट्रिय र अत्तरा्षन्ट्रिय राजनीन्तक िररदृशय र न्चत्तनमा आएका यी िररवत्षन 
बाहके दिेन्भरिै न्िक्ा, सवासरय, आमदानी, बसाइसँराइ आन्दमा आएका िररवत्षनको 
िन्न भनू्मका छ ।

20 Shah, Indra Bikram, Tri Ratna Manandhar, Tirtha Prasad 
Mishra and Gopal Pokhrel ‘Biwas.’ 1986. Social Services in Nepal: 
A Historical Perspective. P. 158. Kathmandu: Social Service National 
Coordination Council.
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संलगन सामान्जक संस्ाहरूको न्वकास समभव बनायो िन्न भन्नत्छ ।21 

तर िञचायतकालीन राजय-न्नयन्त्रित त्ा िणू्ष अन्भवयन्ति सवतत्रिता 

नभएको समाजमा सामान्जक संस्ा रसटाउन समभव न््एन । िञचायती 

संन्वधानअनसुार सामान्जक संस्ाहरू (नागररकहरू समते) जनुसकैु बेला 

“साव्षजन्नक न्हत” को न्नहुमँा कारबाहीमा िन्ष सक्े ।

समाजका सबैिाले संगन्ित अभयासलाई आफनो सीधा िकडन्भरि 

रािकेो राजयले मलुकुभर न्छरन्लएर दिेािरेका दिेी-न्वदिेी सामान्जक 

संघ-संस्ाले के-काम कसरी गरररहछेन ््ाहा निाउने िररन्स्न्त भएिन्छ 

ती संस्ामान्् अनगुमन र न्नयत्रिण गन्ष एउटा न्नकायको िोजी 

गररयो । र, २०३४ सालमा सामान्जक सेवा रान्ट्रिय समत्वय ऐन लयाइयो, 

र सामान्जक सेवा रान्ट्रिय समत्वय िरररदक्ो समते गिन भयो ।22 यो 

ऐनले नेिालन्भरिका िारमिररक, उिकारमिुी र न्वकासे गरी सबै िाले 

सामान्जक संस्ालाई गैरसरकारी संगिनको वग्षन्भरि िा¥यो र न्तनको 

हनै्सयत र महत्वलाई समान िात्यो । समाजलाई न्नददेन्ित गनदे अन्भभारा 

आतमसात ्गरेको ततकालीन िासन वयवस्ामा रानी ऐश्वय्षको संरक्कतवमा 

िरररद ्ले बन्लयो “छाता संगिन” को रूि न्लयो । िरररद ्मा सामान्जक 

संस्ाहरूको गन्तन्वन्ध “समत्वय” गनदे अन्धकार न््यो । सा्ै, गैरसरकारी 

संगिन, सरकार र अत्तरा्षन्ट्रिय दाता संगिनबीच समत्वय र मधयस्ता गनदे 

अन्धकार समते न््यो ।23 नागररक संगिन, सामान्जक संस्ा र गैरसरकारी 

संस्ाबारे लेखदा “एकरूिता,” “समत्वय,” र “दोहोरो निनदे” जसता ि्द 

िरररदक्ा प्रन्तवेदनमा न्नयन्मत जसतै प्रयोग हुत््े । यी ि्दहरू तयस 

वयवस्ाका आधारभतू राजनीन्तक न्सधिात्तसँग मले िात््े । २०३९ 

सालमा गररएको सामान्जक सेवा रान्ट्रिय समत्वय ऐनको संिोधनमा अत्य 

सामान्जक संस्ाहरू न्जलला प्रिासन काया्षलयमा मारि नभएर िरररद ्मा 

िन्न दता्ष हुनिुनदे वयवस्ा गररयो । यसै वर्ष न्नयमनको अकको तहको रूिमा 

श्म त्ा समाज कलयाण मत्रिालयको समते गिन भयो । 

21 Chand, Diwakar. 1991. Development through Non-
governmental Organizations in Nepal. P. 30. Kathmandu: Institute 
for National Development Research and Social Services. 

22 ८ असार २०३२ मा कािमाडयौमँा सामान्जक काय्षकता्षहरूको गोष्ठी 
आयोजना गररएको, सोही गोष्ठीले सामान्जक संघ-संस्ा र न्तनका कामको “न्नयमन” 
गनदे रान्ट्रियसतरको न्नकायको आवशयकता औलँयाएको र सोहीबमोन्जम िन्छ िरररद ्
गिन भएको तक्ष  गरी िरररद ् स्ािनाको औन्चतय न्सधि गररएको छ । हनेु्षहोस,् 
Chand, Diwakar. 1991. Development through Non-governmental 
Organizations in Nepal. P. 33. Kathmandu: Institute for National 
Development Research and Social Services. 

23 Chand, Diwakar. 1991. Development through Non-
governmental Organizations in Nepal. P. 43. Kathmandu: Institute 
for National Development Research and Social Services. 

यसरी सामान्जक संस्ा जममलैाई एउटै डालोमा हालने, न्तनलाई 

राजयको प्रतयक् न्नगरानीमा राखने, न्तनका उिन्स्न्तलाई एकभत्दा बढी 

न्नकायमार्ष त न्नयत्रिण गनदे र गन्तन्वन्धलाई समत्वय र मधयस्ताको 

नाममा न्नददेन्ित गनदे अभयासको जग बत्यो । यी कदम चालने ततकालीन 

िासकवग्षले नागररकहरूको मयौन्लक अन्धकारको अभयासको रूिमा 

सामान्जक संस्ाहरूलाई हरेेनन ् । िरररदक्ो नजरमा ती रगत ् “रान्ट्रिय 

न्वकास” र “सामान्जक सेवा” का िजूा्ष मारि न््ए । र, न्तनले गनदे काममा 

न्नरंकुि िञचायती िासन वयवस्ाअत्तग्षत दरबारको प्रतयक् न्नगरानी र 

न्नयत्रिण हुत्रयो । जसरी राजससं्ा सवकोिरी न््यो, तयसको कुनै प्रन्तसिधशी 

न््एन, तयसरी समाजका सबै अन्भवयन्ति राजयको मिुबाट सनु्नन ु

िरयको । नागररकका सबैिाले साव्षजन्नक अभयासलाई सवा्षन्धकारसमित्न 

र प्रन्तसिधशीरन्हत सामान्जक सेवा रान्ट्रिय समत्वय िरररदले् न्नददेन्ित र 

न्नयन्त्रित राखयो । अन्हले सामान्जक संस्ालाई राजयसत्ता हाँकेका मान्नसको 

सवा ््ष र रुन्च अनकूुल काम गराउने संक्न, र अनगुमन र मलूयांकनको 

नाममा न्तनको सवायत्त अन्सततवलाई धरािमा िानदे कम्षचारीतत्रिको सतत ्

प्रयास न्व.स.ं२०३० को दिकको तयही जगमा उिाइएका प्रवनृ्त्त हुन ्।

२०४६ सालपघि

एउटा राजनीन्तक प्रणालीका रूिमा िञचायत वयवस्ाको गणु-दोर जे 

न््ए, न््ए, तर नेिाली नागररकको अनेक माधयमबाट अरू नागररकसँग 

र राजयसँग समबत्ध जोन्डरहने मयौन्लक सवभावलाई सो न्नयत्रिणमिुी 

वयवस्ाले उकुसमकुुस बनायो । साव्षजन्नक वतृ्तलाई एकोहो¥याउने यो 

िञचायती जाल नेिाली माटो नसहुाउँदो हुनाले अत्तत: न्छत्नन्भत्न भयो । 

२०४६ सालको राजनीन्तक िररवत्षनिन्छ िाही न्नरंकुितालाई सघाउने 

िञचायतकालीन िरररदले् न्नवा्षह गददै आएको भनू्मकाको आलोचना 

भयो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक वयवस्ामा सामान्जक संघ-संस्ालाई 

न्नयत्रिण गन्ष प्रयोग भएको िरररद ्लाई न्नरत्तरता न्दइएकोमा आिन्त्त 

उिाइयो । नागररकको संगन्ित हुन िाउने अन्धकारलाई सहजीकरण गन्ष 

नभएर सो अन्धकार कुन्णित गददै राजयको दमन-नीन्त काया्षत्वयन गनदे 

संस्ाका रूिमा िररचान्लत िरररदक्ो प्रजातान्त्रिक समाजमा िाउँ नरहकेो 

भत्द ैन्वरोध भयो । िरररद ्य्ावत ्राखन ु“प्रजातत्रिको अवहलेना” भत्द ै

नागररकहरू र संघ-संस्ाहरूले िरररद ् न्वघटनको माग राि े। उनीहरूका 

अनसुार, िरररदक्ो चासो नेिालमा सामान्जक संस्ाहरूको न्वकासमा 

भत्दा सामान्जक संस्ाहरूले दाताबाट िाउने सहयोगमा जयादा न््यो ।24

24 २४ वैिाि २०४८ मा एनजीओ कोअन्लसनले जारी गरेको पे्रस न्वज्न्प्त । 
Panday, Devendra Raj. 1991. NGO Movement in Nepal: An Analysis 
of Legal and Institutional Framework. www.icnl.org/research/library/
files/Nepal/framework.pdf मा उिल्ध; २८ जेि २०७४ मा हरेरएको ।
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बढी मजबतू बनाउन न्वन्भत्न सामान्जक संघ-ससं्ाले मखुय भनू्मका न्नवा्षह 

गरेकै हुन ्। दिेको आमलू िररवत्षनका ऐन्तहान्सक न्बत्दमुा समाजका सबै 

अगंिै ँसामान्जक संस्ा िन्न न्बउँिकेा हुत्छन ्। राजयका सञचालक िन्ति 

र समाजका प्रभतुविाली वग्षलाई वेलाबित िबरदारी गन्ष दिेाएको 

जिुारुिनले गदा्ष बेलाबित न्यनीहरूलाई समानात्तर राजय चलाउन 

िोजकेो आरोि िन्न लागछ ।25 

रन्रन्त्रत समाजतरटि  प्ररतगमन 
न्व.सं. २०४६ सालदने्ि दोस्ो संन्वधानसभासममको समय—बीचमा 

ज्ानेत्द्र िाहको “प्रतयक्” िासनकालबाहके—लाई नेिाली राजय 

सामान्जक संस्ाप्रन्त तलुनातमक रूिमा उदार र सहनिील रहकेो मात्ने 

हो भने िन्न िन्छललो समय उसको अनदुार, असन्हट्ण ु र न्नयत्रिणकारी 

अनहुार दने्िदँछै । न्वद्मान संवैधान्नक वयवस्ा र ऐन-काननूको बन्ि्षलाि 

गई समाज कलयाण िरररद ्लगायतका न्नकायले न्वन्भत्न न्नददेन्िकामार्ष त 

सामान्जक संघ-संस्ालाई न्नयत्रिण गन्ष िोन्जएकै न््यो, अब काननूी 

रूिम ैसंघ-संस्ालाई न्नयत्रिण गन्ष िोन्जएको सिष्ट भएको छ । प्रसतान्वत 

समाज कलयाण त्ा न्वकास ऐन, २०७३ सामान्जक संघ-संस्ाप्रन्त 

अतयत्तै अनदुार रूिमा प्रकट भएको छ । यो लाग ूभएमा िञचायतकालीन 

न्नयत्रिणकारी राजयतर्ष  मलुकुलाई रका्षउँछ । िञचायतकालीन ऐनको 

“दोहोरो निनदे,” “एकरूिता,” र “समत्वय” लगायतका ि्दहरू यो 

प्रसतान्वत ऐनमा प्रिसत प्रयोग भएका छन ्। 

प्रसतान्वत ऐन अनदुार र न्नयत्रिणमिुी चरररिको हुनेछ भत्ने कुरो 

मसययौदाको प्रसतावनादने्ि नै प्रसट हुत्छ ।  गैरसरकारी संस्ाहरू, जसन्भरि 

वैदने्िक सहयोग न्लने प्राय: सबै न्कन्समका सामान्जक संस्ाहरू िद्षछन,् 

लाई “न्नददेन्ित गन्ष” त्ा संस्ाहरूको “वयवन्स्त र समत्वयातमक रूिमा 

िररचालन” र “अनगुमन,” “न्नयमन,” र “मलूयांकन” गन्ष ऐन बनाइएको 

तयहाँ उललेि छ । न्वद्मान समाज कलयाण ऐनलाई अब समाज कलयाण 

त्ा न्वकास ऐन नाम न्दइनलेु राजयलाई “न्वकास” मार्ष त मारि समाज 

कलयाण हुनसकछ र सामान्जक संस्ा भनेका रगत “न्वकास” का अस्त्र हुन ्

भत्ने िान्नएको दने्ित्छ । प्रसतान्वत ऐनका अनसुार, “समाज कलयाण त्ा 

न्वकास काय्ष” भत्नाले “नेिाली समाजको समतामलूक न्वकास, सामान्जक 

रूिात्तरण, मन्हला, बालबान्लका, जयेष्ठ नागररक, ययौन्नक अलिसंखयक 

समदुाय, अिति एवं अिांगता भएका वयन्ति, दन्लत त्ा उिेन्क्त समदुाय 

र आन् ््षक रूिले न्बित्न नागररकहरूको न्हत, सितिीकरण, आन् ््षक 

उत्ान त्ा िनुस्ा्षिनासमबत्धी काय्ष समिन ु िद्षछ ।” नेिालमा हाल 

25 हनेु्षहोस,् Bhandari, Avash. 2017. Calling for a Public Debate 
on CSOs. Setopati. http://setopati.net/opinion/20550/ Calling-for-a-
Public-Debate-on-CSOs/ मा उिल्ध; २८ जेि २०७४ मा हरेरएको ।

२०४९ सालमा आएर सामान्जक सेवा रान्ट्रिय समत्वय िरररदक्ो िाउँ 

समाज कलयाण िरररदले् न्लयो । सामान्जक सेवा रान्ट्रिय समत्वय ऐनलाई 

समाज कलयाण ऐनले प्रन्तस्ािन ग¥यो । नामबाट “समत्वय” ि्द 

हट्तैमा बहुदलीय प्रजातत्रिको िनु:स्ािना िश्ात ् िरररद ्ले समत्वयको 

नाममा राजयको रुन्च र प्रा्न्मकता अनकूुल सामान्जक संस्ाका 

न्क्रयाकलािमा हसतक्ेि गनदे ितरा कम भएको न््एन । सामान्जक 

संस्ाहरू र नेिाल सरकारबीच समत्वय गराउने िरररद ्को एउटा उद्शेय 

त छँद ै न््यो । िरररदले् “सामान्जक संस्ाहरूको स्ािना, न्वकास, 

न्वसतार र सदुृढीकरणको लान्ग आवशयक सहयोग गनदे, गराउने” काय्षलाई 

समते आफनो कत्षवय मानेकोले सामान्जक संस्ाहरूले आफना गन्तन्वन्ध 

तलुनातमक रूिले िलुा वातावरणमा सञचालन गन्ष िाउने संकेत िाए । 

तर यही नयाँ वातावरणमा सबैिाले सामान्जक संस्ा दता्ष गराउने ऐन 

भने िञचायतकालीन संस्ा दता्ष ऐन, २०३४ नै रह्ो । आश्य्षको कुरा, 

प्रजातान्त्रिक िासन वयवस्ामा नागररकहरूको संगन्ित हुन िाउने र संस्ा 

िोलन िाउने मयौन्लक अन्धकारबारे संसद र आमवतृ्तम ैिासै बहस भएनन ्। 

र, सामान्जक संस्ाहरूलाई केवल न्वकासको माधयम अ्वा सरकारी 

काय्षक्रम काया्षत्वयनमा सािदेारसमम मात्ने िञचायतकालीन नीन्तमा 

समते कुनै िररवत्षन भएन । सबैिाले संघ-संस्ालाई एकै डालोमा हालेर 

एकै दृन्ष्टले हरेरयो । न्तनको काननूी हनै्सयत, प्रकृन्त, काय्षक्ेरि, उत्तरदायी 

समदुाय र लोकतान्त्रिक िधिन्त र प्रन्क्रयामा न्तनको योगदानमा रहकेो 

न्वन्वधता न्चत्ने प्रयास भएन । अन्हले एनजीओको सगोल नामबाट जान्नने 

संस्ाहरूबीच रहकेो िूलो न्वन्वधताले नेिाली समाजको बहुल संरचना र 

आकांक्ालाई प्रन्तन्वन्मबत गछ्ष भत्ने कुरा बझुन िोन्जएन । 

यन्त हुदँाहुदँ ैिन्न २०४६ साल िन्छको ि्चचीस वर्ष नेिालमा सामान्जक 

ससं्ाहरूको न्वकासका न्नन्मत सबैभत्दा महत्विणू्ष समय रह्ो । अन्घलला 

अवन्धमा जसतो सामान्जक काय्षम ैमारि सामान्जक संस्ा न्सन्मत भएनन ्। 

राजयले सामान्जक संघ-ससं्ालाई नकारातमक नजरले नहदेा्ष र न्तनका 

गन्तन्वन्धमा प्रतयक् हसतक्िे नगदा्ष मारि िन्न न्वन्वध उद्शेय बोकेका न्भत्न 

सवरूि र प्रकृन्तका ्पैु्र संस्ाको जत्म र वनृ्धि भयो । यीमधये अन्धकांि 

ससं्ा गिन गन्ष, न्तनले काय्षक्रम चलाउन र न्तनको क्मता अन्भवनृ्धि गन्ष 

राजयकोरबाट कुनै लगानी गररएको छैन । न्तनमा आबधि नेिाली नागररकले 

सवःसरूत्ष सगंन्ित भएका हुन ्। आ-आफना रुन्च र उद्शेयलाई बहृत्तर समाजको 

न्हततर्ष  डो¥याएका हुन ्। काय्षक्रम सञचालन गन्ष चान्हने स्ोतसाधन आरँै 

जटुाएका हुन ्। न्तनीहरू आ-आफना जनसमहूप्रन्त उत्तरदायी र िारदिशी िन्न 

छन ् । न्वरमताले भररएको र द्त्द्ले न््लन््न्लएको मलुकुमा अन्धकार 

िरैवी गनदे संस्ाको सन्क्रयताले मलुकुलाई न्हसंाबाट िान्त्तको क्रेिमा 

डो¥याएकै हो । तयसतै, न्नरंकुि अन्धनायकवादी िासनतत्रितर्ष  मलुकुलाई 

िटकिटक लगन िोजदा न्तनलाई न्नट्प्रभावी तलुयाउन र लोकतत्रिलाई अि 
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सञचालनमा रहकेा सामान्जक संस्ाहरूलाई “समाज कलयाण र न्वकास” 

को यन्तन्बघन साँघरुो अ ््ष या वयाखयाले समट्ेन सतैिन । ऐनको मसययौदा 

केलाउँदा के बनु्ित्छ भने सामान्जक संगिन भनेका रगत “समाज कलयाण 

र न्वकासको काय्ष सञचालन” गन्षका लान्ग मारि िोन्लत्छन ् । बयौन्धिक 

कम्ष गन्ष, अधययन-अनसुत्धान गन्ष, हक-अन्धकारको बहस िैरवी गन्ष, 

राजय र गैरराजयबाट हुने गलत, गैरकाननूी कामन्वरुधि न्नगरानी गन्ष अ्वा 

आफना सामात्यभत्दा सामात्य रुन्चलाई िरूा गन्ष नागररकलाई संगन्ित हुन 

जरुरी छैन । र, ऐनका मसययौदाकारका न्नन्मत्त यो वाञछनीय िन्न छैन । 

प्रसतान्वत ऐनको िरर्चछेद ४, दरा ९ का न्वन्भत्न बुँदामा समाज 

कलयाण िरररदक्ो “काम, कत्षवय, र अन्धकार” उललेि छ । यो दराको 

बुँदा “ि” र “ग” सामान्जक संस्ाहरूको काय्षक्ेरि र गन्तन्वन्धलाई 

संकुन्चत िानदे उद्शेयले पे्रररत छ । बुँदा ९(ि) अनसुार िरररदक्ो अन्धकार 

र कत्षवय भनेको “रान्ट्रिय न्वकासको प्रा्न्मकताका आधारमा प्रतयक् वा 

अप्रतयक् रूिमा मलुकुको रान्ट्रिय अिणडता, साव्षभयौन्मकता, धान्म्षक, 

जातीय र सामान्जक सद ्भावमा िलल निगुने गरी र मलुकुको िरराट्रि 

त्ा सरुक्ा नीन्त प्रन्तकूल नहुने गरी प्रभावकारी रूिमा समाज कलयाण 

त्ा न्वकासको काय्ष सञचालन गन्ष सामान्जक संस्ाहरूलाई प्रोतसान्हत र 

सहजीकरण गनदे” हो । सामान्जक संस्ाको अन्सततव नै “रान्ट्रिय न्वकासको 

प्रा्न्मकताका आधारमा” िरररदले् न्नधा्षरण गन्ष सकन ुभनेको नागररकको 

संगन्ित हुने संवैधान्नक अन्धकारलाई कुन्णित िानु्ष हो । राजयका सरोकार 

र सामान्जक संस्ाका चासो बेमले हुन सकछन ्। अि राजय न्नरंकुि हुदँ ै

जाँदा ती न्विरीत िन्न हुन सकछन ् । बुँदा ९(ि) को अन्धकार प्रयोग 

गरी समाज कलयाण िरररद ्ले तयसता संस्ाको अन्सततव मट्ेने प्रन्क्रया 

्ालन सकछ । समाजका सबै अवयवलाई राजय सञचालनको काय्षक्रममा 

एकोहोरो जोतन ुनै न्नददेन्ित लोकतत्रिको मखुय लक्ण हो ।

तयसै गरी िरररदक्ो अकको अन्धकार र कत्षवय “समाज कलयाण त्ा 

न्वकासको क्ेरिमा काय्ष गनदे संघ, संस्ाको काय्षक्ेरिको प्रा्न्मकताक्रम 

न्नधा्षरण गददै दोहोरो निनदे गरी न्वरय र भयौगोन्लक आधारमा न्तनीहरूको 

काय्षक्ेरि न्नधा्षरण गनदे” रहकेो छ । यो प्रावधान िनै न्वडमबनािणू्ष छ । 

िन्हलो, यो प्रावधानमार्ष त ्नागररकहरूको संगन्ित समहूलाई “तँ यो गर र 

यो नगर” अ्वा “यो वा ऊ िाउँमा जा” भत्ने अन्धकार समाज कलयाण 

िरररदले् न्लन िोजेको छ, जनु सरासर संन्वधानको नागररकको संगन्ित हुने 

मयौन्लक हकको न्वरुधि छ । तयसबाहके, सामान्जक संस्ाले केवल “न्वकास 

न्नमा्षण” का कामहरू मारि गछ्षन ् भत्ने सोचाइ यो प्रावधानले रािकेो 

दने्ित्छ ।26 “न्वकास न्नमा्षण” बाहके बहस-िैरवी, बयौन्धिक र प्रान्ज्क 

26 राजयले तयसता संस्ाको आवशयकता दिेकेो छ भने िन्न न्तनीहरूलाई भयौन्तक 
िवूा्षधार न्नमा्षण गनदे वा प्रतयक् सेवा प्रदान गनदे अत्य संस्ाहरूलाई जसरी नै वयवहार 
गनदे सोच यस ऐनले रािकेो छ ।

कम्ष गनदे संस्ाहरू कुनै स्ानन्विरेमा सीन्मत हुदँनैन ् । तर लोकतत्रिको 

समतु्नन्तका लान्ग न्तनको न्विरे स्ान छ । अि तीमधये केहीको मखुय 

उद्शेय नै बहृत्तर समाजको न्हतका लान्ग नागररकमा राजयका नीन्त र 

काय्षक्रमप्रन्त आलोचनातमक चते िैदा गनु्ष हुत्छ । न्नददेन्ित लोकतत्रिका 

न्हमायतीहरूलाई, जो कन्हलेकाही ँ न्मन्डयामा मिुर दने्ित्छन,् अन्हले 

िन्न यसता अनसुत्धानमिुी, अन्धकार-केन्त्द्रत र बहसिैरवी गनदे सामान्जक 

संस्ा ितराजनक िात्छन ्। न्तनको बेगलै आलोचनातमक महत्व िरररद ्ले 

अन्हले िन्न सवीकारेको छैन । यो तरय तयसता संस्ाले िररयोजना 

सञचालन गन्ष िोजदा िवू्षसहमन्त लयाउनिुनदे, िररयोजनाबाट लाभान्त्वत 

हुने अमकु जनसंखया तोकनिुनदे र न्वकास न्नमा्षणको मलूयांकन अनगुमन 

गन्ष बनाइएको ढाँचा तीमान्् लाद ्ने कुराबाट प्रमान्णत हुत्छ । प्रसतान्वत 

ऐनमा यो सवे्चछाचारी प्रवनृ्त्त समान न्वकासको आिय ओढेर दिेािरेको 

छ । प्रसतान्वत ऐनको मसययौदाकारको बिुाइ धरैे ्री संस्ाले एकै िाउँमा 

एकै न्कन्समका काम गदा्ष समसया हुत्छ तयसैले न्तनको प्रा्न्मकता तोकेर 

न्भत्नान्भत्नै िाउँमा िटाउनिुछ्ष भत्ने रहकेो दने्ित्छ । “दोहोरो निनदे” 

प्रावधान धारा, चिशी, न्वद्ालय बनाउनेजसता भयौन्तक संरचना न्नमा्षणका 

उद्शेय बोकेका संस्ाका सत्दभ्षमा ्ोरबहुत यनु्तिसंगत दने्िएला । तर 

न्वन्भत्न सामान्जक मदु्ा उिाउने, हक अन्धकार िैरवी गनदे र अनसुत्धान 

गनदे संस्ाका हकमा यो ग्ाह् हुन सकदनै । 

तयसतै, िरर्चछेद ९ को दरा ३३ मा प्रा्न्मकता न्नधा्षरणबारे अि 

सिसट िाररएको छः “िरररदले् नेिाल सरकारको रान्ट्रिय नीन्तका आधारमा 

न्वरयगत त्ा भयौगोन्लक क्ेरिसमतेलाई धयानमा रािी िररयोजना 

सञचालनका लान्ग प्रा्न्मकता क्ेरि न्नधा्षरण गनदेछ ।” प्रा्न्मकता तय 

गरेिन्छ तयो बाधयकारी र िररवत्षन गन्ष नन्मलने न्कन्समको हुने दने्ित्छ । 

दरा ३३(३) ले यो कुरा यसरी उललेि गछ्षः “प्रा्न्मकता क्ेरिभत्दा 

बान्हरको काय्षक्रम सञचालन गन्ष काय्ष अनमुन्त न्दइने छैन । सा्ै, तयसता 

काय्षक्रमको साधारण त्ा िररयोजना समियौता िन्न गररने छैन ।” िन्हलो, 

सामान्जक संस्ाहरूलाई “नेिाल सरकारको रान्ट्रिय नीन्तका आधारमा” 

टेकेर कुनै काय्षक्रम सञचालन गन्ष अनमुन्त नन्दन ुिवू्षप्रन्तबत्ध (सेत्सरन्सि) 

हो । तयसतो आधारको िोजी िञचायती न्नददेन्ित प्रजातत्रिबाट पे्रररत 

मानन्सकताको उिज हो र यो आजको लोकतान्त्रिक समाजमा सवीकाय्ष 

हुन सतैिन । 

दोस्ो, कुन भयौगोन्लक क्ेरिमा गएर कसतो काम गनदे भनेर न्नददेिन 

न्दनसकने अन्धकार कुनै िन्न न्नकायन्सत रान्िन ु िलुा समाजमा मात्य 

न्वरय होइन । उदाहरणका लान्ग, अनसुत्धान गन्ष िोजने एउटा प्रान्ज्क 

गैरसरकारी संस्ालाई समाज कलयाण िरररदले् यो क्ेरिमा अनसुत्धान 

गन्ष िाइत्छ, तयो क्ेरिमा िाइदँनै वा यो न्वरयमा अनसुत्धान गन्ष िाइत्छ, 

तयो न्वरयमा िाइदँनै भत्द ै काय्षक्रम सञचालनको अनमुन्तको प्रन्क्रया 
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म ै हसतक्ेि गनु्ष चरम अलोकतान्त्रिक वयवहार हो । यो भनेको एउटा 

न्मन्डयासमबत्धी संस्ालाई यो क्ेरिमा वा यो न्वरयमा समाचार लेखन 

िाइत्छ, यो क्ेरि वा न्वरयमा समाचार लेखन िाइदँनै भनेर िवू्षप्रन्तबत्ध 

लगाएको िररन्स्न्त सरह हो । यसले िोजी िरिकाररतालाई प्रोतसान्हत 

गनदे संस्ाको सञचालनमा िन्न िरररदले् रोक लगाउन सकने दने्ित्छ 

। वासतवमा अनमुन्तको आवशयकता नै सामान्जक संस्ाले समाजको 

सवासरयलाई हान्नकारक कुरा उतिादन गन्ष सकछन ् भत्ने मात्यताबाट 

उ्जेको हो । यो लाइसेत्स राजको लक्ण हो । राजयलाई कुन संस्ाले कहाँ 

के काय्षक्रम गददैछ भत्ने जानकारीसमम चान्हने हुनसकछ । कुनै संस्ाका 

काय्षक्रमले नकारातमक प्रभाव ि¥यो भत्ने प्रमान्णत गनदे बन्लयो आधार 

भए िरररद ्ले जनुसकैु बेला दिेमा प्रचन्लत काननूबमोन्जम प्रन्क्रया ्ाले 

िनु्गहालछ । संन्वधानमा उन्ललन्ित नागररकको मयौन्लक हकमान्् िाडो 

हसतक्ेि गन्ष न्मलदनै । 

िररयोजना समियौता चरणमा मारि नभएर काय्षक्रम सञचालनको 

न्सलन्सलामा िन्न “न्नददेिन-राज” सामान्जक संस्ामान्् हावी हुने दने्ित्छ । 

प्रसतान्वत ऐनको दरा ५२(२) अनसुार “समाज कलयाण त्ा न्वकास काय्ष 

सञचालन गनदे संघ, ससं्ालाई काय्षक्रम सञचालनको न्सलन्सलामा िरररदले् 

आवशयक न्नददेिन न्दन सकनेछ ।” तयसतै, “मत्रिालयले27 आवशयक 

िानेमा कुनै िन्न अत्तरा्षन्ट्रिय त्ा रान्ट्रिय गरैसरकारी ससं्ाबाट भएगरेका 

काय्षहरूको सिुरीवेक्ण त्ा अनगुमन गरी आवशयक न्नददेिन न्दन सकनेछ ।” 

यसरी िरररदक्ो “न्नददेिन न्दनसकने” अन्धकार एकदम ै तानािाही प्रन्तत 

हुत्छ न्कनभने यसले कुनै िन्न संस्ाले कसतो र कुन के्रिमा काम गनदे भत्ने 

छनोट र रुन्चको अन्धकार सोही संस्ालाई नभएर िरररद ्र मत्रिालयलाई 

न्दत्छ । सगंन्ित हुदँा नै आफनो उद्शेय घोरणा गररसकेका संस्ाले काय्षक्रम 

सञचालन गदा्ष रेरर िरररद ् र मत्रिालयको न्नददेिनअनसुार गनु्षिनदे हो भने 

यो प्रावधानले सामान्जक संस्ालाई सधै ँ िरररद ् र मत्रिालयको मिुािके्ी 

बनाउने छ । िरररद ्र मत्रिालयको सवे्चछाचाररतालाई अकुंि लगाउने बाटो 

हुने छैन । अत्य्ा सान्बत नभएसमम न्नभ्षय भई आफनो उद्शेय अनरुूि 

काय्षक्रम सञचालन गन्ष िाउने सामान्जक संस्ाको सवैंधान्नक हक जनुसकैु 

बित हनन ्गनदे बाटो िलुनेछ । 

27 तयसै गरी ऐनको दरा ५२(१) मा मन्हला, बालबान्लका त्ा समाज कलयाण 
मत्रिालयले िन्न आवशयक िानेमा िरररदल्ाई न्नददेिन न्दन सकने कुरा उललेि छः 
“न्वन्भत्न कामकारबाहीका न्सलन्सलामा मत्रिालयले समय समयमा िरररदल्ाई 
आवशयक न्नददेिन न्दन सकनेछ । मत्रिालयका सन्चवले िरररद ् र िरररदस्ँग आबधि 
कुनै िन्न रान्ट्रिय त्ा अत्तरा्षन्ट्रिय गैरसरकारी संस्ाको न्नरीक्ण त्ा अनगुमन गन्ष 
सकनेछन ् । न्नरीक्ण त्ा अनगुमनबाट प्राप्त सिुावको काया्षत्वयन गनदेतर्ष  समबन्त्धत 
न्नकाय अग्सर हुनिुनदेछ ।” यसको आधारमा न्नयत्रिणको न्वन्भत्न तह छ र सामान्जक 
संस्ाहरूलाई न्नयत्रिणमा राखन िोजने िरररद ्िन्न केही हदसमम मत्रिालयकै अन्धनमा 
छ भत्न सन्कत्छ ।

िररयोजना समियौतासमबत्धी यसतो प्रावधानले रचनातमक 

आलोचनाको मयौका िन्न न्नन्मट्यात्न िान्ष सकछ । यो प्रावधानले तयसतो 

वयवस्ाको िररकलिना गछ्ष (जनु हाल प्रचन्लत ऐन र वयवहारमा िन्न 

लाग ूछ) जसअनसुार यन्द न्जलला न्वकास सन्मन्त (न्जन्वस; हाल न्जलला 

समत्वय सन्मन्त भन्नएको) समते संलगन न्जललाका न्वकासमलूक काय्षमा 

हुने अन्नयन्मतता वा भ्रष्टाचारबारे कुनै सामान्जक संस्ाले अधययन-

अनसुत्धान गन्ष चाह्ो भने सबैभत्दा िन्हले न्जन्वसकै सहमन्त वा 

िवू्षसवीकृन्त न्लनिुछ्ष । तयसतो अवस्ामा सो न्जन्वसबाट “सवीकृन्त” 

िाउन सहज हुने छैन । आरँैमान्् प्रश्न उि्नसकने अनसुत्धान वा अत्य 

न्क्रयाकलािका लान्ग िवू्षसहमन्त न्दन कुनै सरकारी न्नकाय/स्ानीय तह 

या सरकार सहजै तयार नहोलान ् । यो भनेको कुनै िरिकारले न्जलला 

प्रिासन काया्षलयमा भएको भ्रष्टाचारबारे ररिोट्ष लेखनिुवू्ष न्जलला प्रिासन 

प्रमिु (सीडीओ) को सवीकृन्त न्लनिुनदे र लेििेन्छ यो लेिे ँभनेर प्रन्तवेदन 

बिुाउन ु िनदे सरह हो । िवू्षसहमन्त वा सवीकृन्तसमबत्धी यसता प्रावधान 

राजयले गनदे कामकारबाहीमान्् नागररकले संगन्ित रूिमा प्रश्न ै उिाउन 

निाऊन ् भत्ने मनिायबाट पे्रररत छन ् । यो नेिाली लोकतत्रिका लान्ग 

िभु सचूक होइन ।

संन्वधानन्वद ् न्वन्िन अन्धकारीले बीबीसीको छलरलमा भनेका 

छन,् “िरररदक्ो भनू्मका सहजकता्षको हो । यन्द न्नयत्रिण मारि उद्शेय 

भएको भए त न्जलला काया्षलय छँद ै न््यो न्न, प्रन्जअको िावर, िनु्लस 

िन्न न््यो । चान्हएको बेलामा ित्याकिरुिकु गरेर सेना िन्न प्रयोग गन्ष 

सन्कत्रयो । न्कन समाज कलयाण िरररद ् चान्हयो? [न्कनभने] समाज 

कलयाण िरररदक्ो िलैी, दृन्ष्टकोण र काम गनदे तयौरतररका नेिाल सरकारको 

न्वभागीय कम्षचारीको जसतो होइन । यसले काम गदा्षिरेी जन्हले िन्न 

आफनो समबन्त्धत िक्को आवशयकता के हो ? उसलाई कसरी सहजीकरण 

गन्द्षने ता न्क सरकारले गन्ष नसकेका कन्तिय कामहरू सामान्जक रूिमा 

समबन्त्धत संघ-संस्ाले गन्ष सकून ् । उनीहरूलाई [िरररदले्] न्वश्वासमा 

न्लन ुि¥यो ।”28 तर, यहाँनेर बझुनिुनदे कुरा के छ भने िरररद ्को संरचना 

र अन्धकार तयहाँ काम गनदे कम्षचारीको चरररिमा भर िनदे गरी बनाइदँा 

लोकतान्त्रिक वयवस्ा संस्ागत हुदँनै र संन्वधानप्रदत्त हक उिभोग गनदे 

िररन्स्न्त बत्दनै । उदारन्चत्त भएका कम्षचारी वा लोकतान्त्रिक न्वचार 

बोकने राजनीन्तज् हुदँा मारिै न्नयत्रिणको मनसाय बोकेका प्रावधानलाई 

िन्न समत्वयका रूिमा वयाखया गला्षन ् । तर दवुै िाउँमा अनदुारवादीको 

बोलवाला हुदँा समत्वय र सहजीकरणका न्कटानी प्रावधानसमते नागररक 

समाजलाई न्नयत्रिण गनदे बाटो बत्न सकछ भत्ने कुरा न्वगतमा राजयका 

28 हनेु्षहोस,् बीबीसी नेिाली । सन ्२०१७ । नेिाल सत्दभ्ष (न्वन्िन अन्धकारी र 
रामराज भट्राईसँग बीबीसी नेिालीले गरेको छलरल) । www.bbc.com/nepali/
news-38783814 मा उिल्ध; २७ जेि २०७४  मा सनु्नएको ।
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न्नकायले “िान्त्त सरुक्ा,” “राजकाज” र न्वद्तुीय कारोबारका मदु्ा 

कसमान्् र न्कन लगाएको न््यो िरीक्ण गदा्ष सिष्ट हुत्छ । 

प्रसतान्वत ऐनमार्ष त ् िरररदल्ाई सामान्जक संस्ाहरूमान्् न्नयत्रिण 

गन्ष यन्तन्बघन अन्धकार न्दन िोन्जएको छ न्क उसले सामान्जक 

संस्ाहरूलाई कसतो काममा, कन्त लगानी गनदे र को-को कम्षचारी न्नयतुि 

गनदेसमम न्नददेि गन्ष सकछ । दरा ३४(ग) र (घ) मा “िररयोजनाको कुल 

रकमको बीस प्रन्तितभत्दा बढी रकम प्रिासन्नक काय्षमा िच्ष नहुने 

वयहोरा” र “िररयोजना सञचालनका लान्ग छुट््याइएको रकमको कन्मतमा 

िचहत्तर प्रन्तित रकम प्रतयक् रूिमा लन्क्त वग्षलाई राइदा िगुने काय्ष र 

बाँकी रकम िररयोजनासँग समबन्त्धत जनचतेना, तान्लम, क्मता न्वकास, 

आन्द जसतामा िच्ष हुने वयहोरा” उललेि गररएको छ । यो प्रावधान एक 

त अनसुत्धानमिुी वा बहस िैरवी गनदे उद्शेयले िलेुका संस्ाको हकमा 

वयावहाररक छैन, न उति प्रावधानले न्वद्मान संस्ागत न्वन्वधतालाई 

आतमसात ् गरेर यसता संस्ाको हकमा मारि लाग ू हुनेछ भन्नएको छ । 

उदाहरणका लान्ग “प्रतयक् रूिमा लन्क्त वग्षलाई राइदा िगुने काय्ष” 

को िररभारा के हो, कतै प्रसट छैन । समाज कलयाण िरररदले् न्वद्मान 

न्नददेन्िकाहरूमा िन्न “हाड्षवेयर” र “सफटवेयर” प्रकृन्तका काय्षक्रमको 

अनिुात ६० र ४० प्रन्तित हुनिुनदे भनेको छ । िोस न्नमा्षणजसता प्रसट 

दने्िने गन्तन्वन्धलाई “हाड्षवेयर” र अनसुत्धान, जनचतेना, तान्लम, क्मता 

न्वकासजसता गन्तन्वन्धलाई “सफटवेयर” को रूिमा िररभान्रत गररएको 

छ । प्रसतान्वत ऐनमा िन्न “प्रतयक् रूिमा लन्क्त वग्षलाई राइदा िगुने 

काय्ष” भनेर तयसैलाई भत्न िोन्जएको हो भने अन्हले अनसुत्धान, िैरवी 

वा यसतै प्रकृन्तका काममा केन्त्द्रत भएर ती क्ेरिमा योगदान गरररहकेा 

सामान्जक संस्ाको अन्सततव नामटे हुने दने्ित्छ । न्तनले आरूले गनदे 

गन्तन्वन्धमधये तीन चयौ्ाई न्क्रयाकलाि वा बजेट “न्वकास न्नमा्षण” 

काय्षमा केन्त्द्रत गनु्षिनदे भयो अ्वा संस्ा बत्द गरे भयो । कुनै संस्ा वा 

समहूले हाम्ो रुन्च वा क्मता यो काय्षमा छ तयसैले हामी यसमा केन्त्द्रत 

हुन चाहत्छयौ ँभत्न निाउने र कसले के गनदे भत्ने कुरा तोकने न्जममा राजय वा 

तयस अत्तग्षतको अमकु न्नकायले न्लने वयवस्ा लोकतान्त्रिक समाजका 

लान्ग वयंगय न्सवाय केही होइन । 

प्रसतान्वत ऐनको दरा ३९ “गैरसरकारी संस्ाका कम्षचारी 

भना्षसमबत्धी वयवस्ा” बारे छ । उिदरा १ अनसुार “समाज कलयाण 

त्ा न्वकासको काय्ष गनदे गैरसरकारी संस्ाले कम्षचारी भना्ष गदा्ष रान्ट्रिय 

दनै्नक िन्रिकामा सचूना प्रकािन गरी प्रन्तसिधा्षको आधारमा गनु्ष िनदेछ ।” 

सबै न्कन्समका सामान्जक संस्ाहरूले “रान्ट्रिय दनै्नक िन्रिका” मा नै 

सचूना प्रकािन गन्ष न्कन आवशयक िनदे हो बझुन सन्कँदनै । तयसतै, 

उिदरा २ अनसुार “िरररदले् गैरसरकारी संस्ाले कम्षचारी भना्षसमबत्धी 

न्नददेन्िका बनाउनेछ । सोही न्नददेन्िकाको आधारमा गैरसरकारी संस्ाले 

कम्षचारीको िदिनू्त्ष गनु्षिनदेछ ।” तर, न्नददेन्िका बनाउने प्रन्क्रयामा 

सामान्जक संस्ाहरूको सहभान्गता र प्रन्तन्नन्धतवबारे एक ि्द िन्न 

छैन । कम्षचारी भना्षका समबत्धमा नेिालका श्म काननू वा अत्य ऐन 

न्नयमावली िन्न छन ्। तयसैलाई मानेर कम्षचारी भना्षसमबत्धी आत्तररक 

नीन्त र न्नयमावली बनाएर संस्ाहरू चन्लरहकेा छन ् । यसतोमा एउटा 

सवतत्रि संस्ाको कम्षचारी भना्ष प्रन्क्रयामा समाज कलयाण िरररद ्संलगन 

हुन ु भनेको संस्ाको सवायत्ततामान्् िाडो प्रहार हो । यो त िन्रिका या 

न्मन्डया हाउसका लगानीकता्षलाई यो वा ऊ समिादक/िरिकार न्नयतुि गर 

भने जसतै हो । राजयले यो अन्धकार प्रयोग गरी तानािाही वयवस्ामा िै ँ

साव्षजन्नक वतृ्तलाई “माइक्रो मयानेज” गनदे िररन्स्न्त बनाउने छ । 

अनयौिचाररक क्ेरि सेवा केत्द्र (इत्सेक) का अधयक् सबुोधराज 

पयाकुरेलका अनसुार नेिालको कम्षचारीतत्रिमा कागजद्ारा समाज 

न्नयत्रिण गनदे प्रवनृ्त्त हावी न््यो, र छ । पयाकुरेल भत्छन,् “नेिालको 

कम्षचारीतत्रि एउटा न्नयम बनाएर अ्वा न्नददेन्िका जारी गरेर सामान्जक 

संस्ाहरू न्नयत्रिण गन्ष सन्कत्छ भत्ने सोच राखछ जनु हासयासिद छ । 

सामान्जक संस्ाहरूलाई मया्षन्दत बनाउने हो भने यसतो कागजी कामभत्दा 

बरु संस्ाहरूको जाँचबिु गनु्ष बढी उियतुि हुत्छ ।” पयाकुरेल ्पछन,् 

“नेिालको कम्षचारीतत्रिको सामान्जक संस्ाहरूप्रन्तको ररस भनेको 

दाताहरूबाट िाउने उही स्ोतका लान्ग यी संस्ाहरूसँग प्रन्तसिधा्ष 

गनु्षिरेकाले िन्न हो । अकको कारण भनेको सामान्जक संस्ाहरूसँग समबधि 

केही वयन्तिहरू एकदम लोकन्प्रय र प्रभाविाली भए भनेर हो ।”29 

िटकिटकको संघर्षिश्ात ् नेिाल अन्हले लोकतान्त्रिक गणतत्रिसमम 

िगुे िन्न राजयले बेलाबेलामा न्नरंकुि चरररि दिेाउने गरेकोमा कम्षचारीतत्रि 

मारि दोरी छ भत्न न्मलदनै । न्कनभने “संसारको सबैभत्दा लोकतान्त्रिक 

संन्वधान” बनाएको दावी गनदे लोकतान्त्रिक भन्नएका कन्तिय राजनीन्तक 

दलकै सदसयहरूको सोचाइ िन्न उसतै छ । न्तनमा िन्न न्नयमनका नाउँमा 

सामान्जक संस्ालाई “न्नयत्रिण” म ै राखन ु िनदे न्वचार हावी छ । प्रमिु 

प्रन्तिक् दल नेिाल कमयनु्नष्ट िाटशी (एमाले) का एकजना प्रभाविाली 

यवुा नेताले “नेिालका सामान्जक संस्ाहरू अन्हले सव-न्नयमन गन्षसकने 

अवस्ामा िनु्गनसकेकाले राजयले नै उनीहरूको न्नयमन गनु्ष िनदे” बताए । 

सोही काय्षक्रममा नयाँ िन्ति िाटशीकी एक नेतलेृ नेिालमा सवतत्रिताका 

नाममा “छाडातत्रि” हावी भएकाले नागररक समाजलाई िलुा छाड्न ु

उन्चत नहुने बताइन ् । उति काय्षक्रममा उिन्स्त अत्य कन्तिय दलका 

नेताले िन्न एनजीओहरूमान्् “न्नयत्रिण” कै वकालत गददै प्रसतान्वत 

ऐनलाई जायजै बताए ।30 न्नद्षलीय िञचायती वयवस्ामा राजनीन्तक 

29 पयाकुरेलसँग २४ जेि २०७४ मा गररएको कुराकानी ।
30 ८ चतै २०७३ मा न्मन्डया र नागररक समाजसमबत्धी कािमाडयौमँा आयोन्जत 

अनयौिचाररक छलरल काय्षक्रममा वयति न्वचार ।



शोध-संक्षेप, अकं २०, भदौ २०७४
निददेनशत लोकतन्त्रतर्फ  अकको पाइला: प्रसतानित समाजकल्ाण तथा निकास ऐि, २०७३मान ््फि चौतारी

10

दलबारे राजयको जे न्वचार न््यो, अन्हले िणडै ि्याककै तयसतै न्वचार 

राजय सञचालनमा िगुेका दलहरूको नागररक संस्ालाई न्लएर छ । नेिाल 

मजदरु न्कसान िाटशीले त स्ानीय तहको न्नवा्षचन २०७४ को आफनो 

घोरणािरिमा गैरसरकारी र अत्तरा्षन्ट्रिय गैरसरकारी संगिनहरूलाई न्नयमन 

गनदे न्वरयलाई प्रा्न्मकताम ैरािकेो छ ।31

अबको बा्ो
िञचायतकालीन सामान्जक सेवा रान्ट्रिय समत्वय ऐन, २०३४ र सो ऐन 

अत्तग्षत गन्ित सामान्जक सेवा रान्ट्रिय समत्वय िरररदकै् प्रन्तन्लन्िका 

रूिमा प्रसतान्वत समाज कलयाण त्ा न्वकास ऐन, २०७३ आएको 

छ । न्वद्मान काननूी प्रावधान र प्रसतान्वत ऐनको प्रमिु समसया भनेको 

यसले नेिालका सामान्जक संघ-संस्ाका बहुल सवरूिलाई आतमसात गन्ष 

सकेको छैन । सामान्जक संघ-संस्ाका प्रकार, काम, र संरचनामा भएको 

न्वन्वधतालाई खयालै नगरी ऐन न्नमा्षताहरूले जयाद ैसाँघरुो घरेाबाट नेिाली 

समाजलाई हने्ष िोजेको दने्ित्छ । सामान्जक संस्ाहरूको हामीकहाँ जनु 

न्वन्वधता छ, तयसले समाज कलयाण िरररद ् सबै न्कन्सम र कायकोद्शेय 

भएका सामान्जक संस्ाहरूको न्नयमन गन्ष सक्म न्नकाय होइन भत्न 

सन्कत्छ । िरररदक्ो न्वगत र वत्षमान समते हदेा्ष “न्वकास न्नमा्षण” का 

काम गनदे संस्ाहरू न्नयमन गन्षका लान्ग त यो न्नकाय उियतुि होला, तर 

प्रान्ज्क, अनसुत्धानातमक त्ा बहस िैरवी गनदे संस्ालाई न्नयमन त्ा 

प्रोतसाहन गनदे क्मता र उद्शेय यसले राखदनै भत्ने छललंग हुत्छ ।32 िन्छलला 

न्कन्समका संस्ाहरूको हकमा त िरररदक्ो भनू्मका िाडो हसतक्ेिकारी, 

अनदुार, न्नयत्रिणकारी र न्नददेिनातमक दने्ित्छ । िरररदक्ो अक्मताका 

सा्ै न्नयत्रिणकारी र मयौन्लक हकन्वरोधी नीन्त र वयवहारका कारण 

प्रान्ज्क र अनसुत्धानमा संगलगन संस्ाहरूको न्नयमन गनदे छुटै् सवतत्रि 

न्नकायको आवशयकता छ, जसमा यसप्रकारका सामान्जक संस्ाहरूको 

िन्न सहभान्गता र प्रन्तन्नन्धतव होओस ्। 

अकको न्वकलि भनेको प्रान्ज्क, अनसुत्धानातमक त्ा बहस िैरवी गनदे 

संस्ाहरूले बहृत्तर सामान्जक न्हत दृन्ष्टगत गददै िारदिशी र जवारदहेी भई 

गन्तन्वन्ध सञचालन गनदे सव-न्नयमनको वयवस्ा गनु्ष हुनेछ । न्यनै साँघरुो 

31 हनेु्षहोस,् नेिाल मजदरु न्कसान िाटशीको चनुावी घोरणािरि, ि.ृ २३ । http://
election.setopati.com/wp-content/uploads/2017/05/%E0%A4%A8% 
E 0 % A 5 % 8 7 % E 0 % A 4 % A E % E 0 % A 4 % 9 5 % E 0 % A 4 % B -
F%E0%A4%AA%E0%A4%BE.pdf मा उिल्ध; ९ असार २०७४ मा 
हरेरएको । 

32 अन्हलेकै नीन्त त्ा तयसको काया्षत्वयन िन्न कसरी प्रान्ज्क संस्ाहरूप्रन्त 
अनदुार र असहयोगी छन ्भनेर बझुनका लान्ग हनेु्षहोस,् हुमागाई,ं दवेराज । २०७३ । 
अनसुत्धान नरुचाउने राजय । सेतिोपाटी, २२ चतै । http://archive.setopati.com/
blog/66519/ मा उिल्ध; २७ जेि २०७४ मा हरेरएको ।

हरेाइकै कारण नेिाली सामान्जक संस्ाको िारदन्ि्षता, जवारदने्हता 

र उत्तरदान्यतव समबत्धमा बारमबार प्रश्न उिाइने गरेको िाइत्छ । सबै 

सामान्जक संस्ाहरूले मात्यताप्राप्त लेिा िरीक्कहरूबाट वान्र्षक लेिा 

िरीक्ण गराउनै िछ्ष । प्रायः संस्ाले बसदेन्न साव्षजन्नक गनदे लेिािरीक्णका 

प्रन्तवेदनले न्तनको आन् ््षक कारोबार प्रचन्लत ऐनकाननू बमोन्जम भए-

नभएको दिेाउँछ । कुनै संस्ाको आन् ््षक कारोबार यन्द राजयलाई 

गैरकाननूी भएको िकंा लागेको हो भने छानबीन गनदे, आन् ््षक लेनदनेका 

प्रन्क्रयालाई ् ि िारदिशी तलुयाउने वयवस्ा गन्ष सन्कत्छ । तर, उत्तरदान्यतव 

या जवारदने्हताको बहाना गरी सामान्जक संस्ालाई राजयका न्नकायप्रन्त 

समन्ि्षत गराउन ुिीक होइन । न्वन्भत्न क्ेरिमा काम गनदे सामान्जक संस्ाहरू 

आ-आफना लन्क्त समहूप्रन्त ररक-ररक न्कन्समले जवारदहेी हुत्छन ्

भनेर बहुल दृन्ष्टकोण राखन ु जरुरी छ । उदाहरणका लान्ग, कुनै प्रान्ज्क 

सामान्जक संस्ाको कामको मलूयांकन भनेको न्तनले गरेका अनसुत्धान, 

प्रकािनलाई न्तनका समकक्ीहरूले कसरी ग्हण गछ्षन ्भत्ने नै हो । प्रान्ज्क 

क्ेरिमा काम गनदे संस्ाहरूको जवारदने्हताको मलूयांकन गनदे सबैभत्दा 

सन्जलो र भरिदको तररका यही हो । न्तनका अनसुत्धानका िररणाम र 

प्रकािनको उिादयेता, गणुसतर र प्रभावको मलूयांकन समाज कलयाण 

िरररद ्का कम्षचारीले गन्ष सतैिनन ्। नारामिुी संस्ाभत्दा बेगलै सामान्जक 

संस्ाको मखुय उत्तरदान्यतव बहृत ् नागररक समाजप्रन्त हुत्छ, दाताप्रन्त 

होइन । न्तनले सञचार माधयममार्ष त आफना काय्षमान्् िलुा छलरल 

चलाउँछन ्र आफना लन्क्त समहूबाट प्राप्त प्रन्तन्क्रयालाई आतमसात ्गददै 

काय्षक्रम िररमाज्षन गददै जात्छन ्। तस ््ष, सामान्जक संस्ा केवल राजय र 

दाताप्रन्त मारि जवारदहेी हुनिुछ्ष भत्ने बिुाइबाट मतुि भएर बहुल दृन्ष्टकोण 

अिनाइन ुिछ्ष । 

सामान्जक संस्ालाई राजयले न्नयमन गनदे होइन, आचारसंन्हतामार्ष त ्

सवन्नयमन गनु्षिछ्ष भत्ने आवाज िन्न उि्दआैएको छ । गैरसरकारी 

संस्ा महासंघका अधयक् गोिाल लमसालका न्वचारमा, राजयले कर 

र राजश्वबाहकेका कुरामा सामान्जक संस्ाहरूलाई न्नयमन अ्वा 

न्नयत्रिण गन्ष िोजन ुलोकतान्त्रिक होइन । “नेिालका राजनीन्तक दल र 

कम्षचारीहरूलाई नेिालमा जे िन्न समसया छन—्जसतै संन्वधान न्नमा्षण 

गदा्षका चनुयौती, मधिे-िहाड समबत्ध—यी सबै एनजीओले गदा्ष हुन ्

भत्ने लागछ । साव्षजन्नक रूिमा केही नभने िन्न नेिालका राजनीन्तक 

दल र कम्षचारीतत्रिको न्नयत सामान्जक संस्ाहरूलाई प्रोतसाहन गनदे 

नभएर न्नयत्रिण गनदेमा केन्त्द्रत छ भत्ने कुरा ऐनको मसययौदा िढ्दा प्रसट 

हुत्छ ।”33 जसरी प्रसतान्वत ऐनले नागररक र राजयबीच हुने मधयस् 

(इत्टरमीन्डएट) संस्ाहरूको महत्वलाई नकाददै अनदुारवादी र असन्हट्ण ु

सरकारी न्नकायको िररकलिना गरेको छ, तयसले नेिाललाई लोकतत्रि 

33 लमसालसँग ४ चतै २०७३ मा गररएको कुराकानी ।
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होइन तानािाही वयवस्ातर्ष  लैजाने छ । िरिकार त्ा न्रिडम रोरमका 

काय्षकारी प्रमिु ताराना् दाहालको न्वचारमा सामान्जक संस्ासमबत्धी 

बहस भनेको संगन्ित हुन िाउने र संस्ा िोलन िाउने मयौन्लक अन्धकारबारे 

बहस हो । उनी भत्छन,् “यो ऐनको प्रभाव भनेको एनजीओमा मारि नभएर 

लोकतत्रिमा िन्न िछ्ष । ऐनमान््को आिन्त्त र न्ववाद भनेको प्रान्वन्धक 

मारि नभएर राजनीन्तक िन्न हो ।”34 

यी सबैभत्दा न्भत्न अकको सैधिान्त्तक प्रश्न िन्न छ, जनु हाल बहसमा 

नआए िन्न दरूगामी महत्वको छ । अन्हले सामान्जक संगिनले नागररकको 

संन्वधानप्रदत्त संगन्ित हुन िाउने त्ा अन्भवयन्ति सवतत्रिताको हक 

उियोग गददै जनु काम गरररहकेा हुन,् िरिकार, राजनीन्तक दलहरू र अत्य 

संस्ाले गनदे काय्षक्रम/गन्तन्वन्ध िन्न संन्वधानका न्तनै मयौन्लक हकबाट 

न्नसतृ हुन ्। राजनीन्तक दलले मलुकुभरम ैन्वन्भत्न सांगिन्नक, प्रन्िक्ण, 

भारण, इतयान्द काय्षक्रम न्दनन्दनै गरररहकेा हुत्छन ्। िरिकारले जहीतँहीबँाट 

न्नबा्षध ररिोन्ट्षङ गरररहकेा हुत्छन ्। िरिकारले या राजनीन्तक दलले आफना 

गन्तन्वन्ध या काय्षक्रम न्नबा्षध गन्ष िाएजसतै एउटा अनसुत्धान या बहस 

िैरवी गनदे संस्ाले आफना काय्षक्रम गन्ष, अनसुत्धान गन्ष या सवदेक्ण गन्ष 

निाउने र न्वन्भत्न तहबाट सवीकृन्त न्लनिुनदे न्कन हो ? राजयबाट कुनै 

सहयोग नन्लएका, राजय सवयंले केही लगानी नगरेका र राजयका आन् ््षक-

काननूी िररन्धन्भरि सञचालन भरैहकेा सामान्जक संस्ाहरूलाई “तँ यो 

गर, उ नगर” भनेर आदिे न्दन उसका काननूी र नैन्तक आधार के के 

हुन ्? के िरिकार जगत ्लाई सरकारी न्नकायबाट िवू्षसवीकृन्त न्लएर मारि 

ररिोन्ट्षङ गनदे वयवस्ा मात्य हुत्छ ? के दलहरूलाई मलुकुभर काय्षकता्ष 

िररचालन र अत्य काय्षक्रम गन्ष कुनै न्नकाय न्विरेको िवू्षसवीकृन्त 

न्लनिुनदे बाधयकारी वयवस्ा मात्य छ ? छैन भने, सामान्जक संघ-संस्ा 

सञचालनमा मारि यो िञचायतकालीन वयवस्ा न्कन ्ोिररएको हो ? 

के यो मलुकुमा राजनीन्तक दललाई मारि सवतत्रिता भए िगुछ ? के सबै 

नागररकले िञचायतमा वगशीय संगिनमा भाग न्लएर मारि संगन्ित हुन 

िाएजसतै अमकु राजनीन्तक दलमा मारिै संगन्ित हुनिुनदे हो ? राजनीन्तक 

दलभत्दा न्भत्न भएर नागररकले संगन्ित भएर आफना रुन्चका न्वरय र 

क्ेरिमा काय्ष गन्ष िाउँदनैन ् ? यी प्रश्नको जवारले राजय र नागररक एवं 

नागररक संगिनबीचको समबत्धको सैधिान्त्तक धरातल त प्रसट्याउँछन ्

नै, हाम्ो राजयको चरररि अन्धनायकवादी/अन्धनायकवादउत्मिु हो या 

लोकतान्त्रिक, तयो बताउँछन ् । दःुिको कुरा, नागररक अन्धकारको यो 

न्नम्षम कटयौती समबत्धमा नागररक अन्धकार र लोकतान्त्रिक वयवस्ाका 

लान्ग वरषौं संघर्ष गरेका हाम्ा राजनीन्तक दल र न्तनका नेततृवगण चइुकँक 

बोलेका छैनन ्।   

34 दाहालसँग २४ जेि २०७४ मा गररएको कुराकानी ।

िलुा नेिाली समाजलाई न्नददेन्ित लोकतत्रितर्ष  धकेलने प्रयतनको 

िन्छललो कडीको रूिमा प्रसतान्वत समाज कलयाण त्ा न्वकास ऐन 

दिेािरेको छ । यसको िन्हलो आक्रमण लोकतत्रिको धमन्नको रूिमा 

रहकेो नेिालको साव्षजन्नक वतृ्त हुदँछै । सवतत्रि र आलोचनातमक चते 

भएका सामान्जक संस्ालाई यसरी सकुाएिन्छ न्नददेन्ित लोकतत्रिका 

न्हमायतीहरूलाई चनुयौती न्दनसकने कुनै संगन्ित िन्ति रहने छैन । न्तनले 

लोकतत्रिको ् ेगो जपै्त नेिाललाई बत्द समाज बनाउने छन ्। अन्धनायकवाद 

उत्मिु न्नददेन्ित समाजतर्ष को नेिालको यो प्रन्तगमनलाई बेलैमा रोकन 

प्रसतान्वत समाज कलयाण त्ा न्वकास ऐन २०७३ को िणू्ष िारेजी हुनिुछ्ष 

र सामान्जक संस्ाको प्रतयक् सहभान्गता र वयािक बहसमार्ष त मारि 

तयसतो कुनै ऐनको मसययौदा बत्न ु िछ्ष । सा्ै, सामान्जक संस्ाजसता 

मधयस् (इत्टरन्मन्डयट) संरचनामार्ष त संगन्ित हुन िाउने नेिाली 

नागररकको मयौन्लक हक सनु्नन्श्त हुने गरी संस्ा दता्ष ऐनलगायतका 

प्रावधानमा संिोधन गररन ुिछ्ष । 
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