
सुशासन र कम	चार�त� 

 

उमेश�साद मनैाल� 

'सुशासन' कायम गन� सदभ	मा कम	चार�त�ले आ�नो पर�परागत भू�मकामा क�तो 

प�रवत	न गनु	पला	, नाग�रकह" र यसको बीचको स�बधमा क�तो सुधार आव&यक 

हुछ ? (वगत तीन-चार दशकदे)ख चचा	को (वषय भइरहेको छ । (व&व ब.कले◌ े

'सुशासन' कायम हुन तीन त00वह"को आव&यक पछ	 भनेको छ । प1हलो लोकताि�क 

राजनी4तक 5णाल�, दो7ो अ9धकारको 5योग गन� पारदश: 5;<या र ते7ो नी4त तजु	मा, 

काया	वयन तथा सरकार� काय	 गन� सरकारको >मता । (व&व ब.कले भनेको ते7ो सत	 

सरकारको >मताले कम	चार�त�लाई इं9गत गरेको हो । 4नय�णकार� शासनको 

बदलामा 'सुशासन' �थापना गन	 सवेंदनशील र जवाफदेह� 5शासन प1हलो सत	को 

"पमा �लइछ । 

कम	चार�त�का 5वत	कह"ले यस स�ंथाको कBपना गदा	 अनहुार(वह�न, 4नयम र 

5;<यामा �वचा�लत हुने, तहगत पद सोपानमा आबC सं�थाले व�तु4नDठ र 4नDप> 

सेवा (वतरण गछ	  भने मायता राखेका 9थए । उ0तरदा4य0वमा भदा 

काय	कुशलतामा जोड 1दने, 7ोतसाधन तथा काया	वयनमा Iयान 1दने र याि�क 

"पमा काम गन� सं�थालाई उनीह"ले जम 1दए । यी पर�परागत मूBय-मायतामा 

आधा�रत कम	चार�त� आफूले सेवा 1दने नाग�रकह"54त असंवेदनशील मBूय तट�थ 

सं�था बन पुKयो । जनता54त उ0तरदायी हुने काम जन54त4न9धको हो र यस 

सं�थाले 7ोतसाधनको कुशल 5योग गरेर काय	कुशलता पारद�श	त गरे पुKछ भने 

मायता �था(पत हुनपKुयो । 

कम	चार�त�मा आत�रकLकरण भएका यी मूBय-मायताह" आधु4नक लोकत�का 

मूBयह"सँग मेल खाएनन ्र कम	चार�त�का 5;<या लोकताि�क 5;<याका (वपर�त 

हुनथाले । यसबाट जनता र कम	चार�त�बीच (व&वासको संकट बOदै गयो भने 



लोकत�मा (व&वास गन�ह"ले लोकत� अब जनताको जनताका ला9ग भए प4न 

जनताQवारा भने हुन नसकेको भनेर आलोचना गन	 थाले । लोकत�मा जनता54त 

उ0तरदायी नहुने उनीह"का पीडा54त संवेदनशील नहुने सं�थालाई कसर� �वीकान	 

स;कछ ? 0यसैले यो 'अ4नवा	9चत �सनेट' भ4नने सं�थालाई जनता54त िज�मेवार र 

संवेदनशील बनाउँदै 'सुRढ लोकत�का ला9ग सुRढ कम	चार�त�' बनाउने 5यास धेरै 

मुलकुह"मा भइरहेका छन ्। 

पुरातन शैल�को कम	चार�त�लाई 'सशुासन'को मTुय केUको "पमा (वक�सत गन	 

कम	चार�त�का मBूय, मायता र काय	शैल�मा प�रवत	न Bयाउन सVनुपछ	 । 0य�त ै

केह� 4नद�शक �सCातह"लाई सं�थाले गुWम�को "पमा �लन आव&यक हुछ । यी 

�सCातह" हुन-् काननुको सवXYचता, सं(वधानवाद, <�मक दा�प0यको �सCात, 

ता;क	 क र (ववेकशील प�रवत	न, उ0तरदा4य0वका बहुरेखा अथा	त जनता54त उ0तरदायी 

हुने उ0तरदा4य0वको ढाँचा । काननु काया	वयन गन�ले सह� 5;<या, �वYछता, 

समानता र �वत�लाई 50याभतू गन� नाग�रक र राजनी4तक अ9धकारको 

सु4नि&चतता हुन ुआव&यक छ । 0य�त ै सं(वधानको सवXYचतालाई 5शासकह"ले 

आ0मादे)ख मनन गन	 आव&यक हुछ । 5शासन(वQसमेत मा4नएका अमे�रकL 

पूव	राDZप4त (वBसनले भनेका छन,् '5शासनले हा[ो सं(वधान आ0मादे)ख �सVनपुछ	, 

आ�नो नसाबाट कम	चार�त�को \वरो 4नकाBनपुछ	 र खुला अमे�रकL हावाको �वास 

�लनपुछ	 ।' 

कम	चार�त�ले तट�थता 5दश	न गन	 र 4नDप> सेवा 5वाह गन	 वत	मान राजनी4तक 

नेत0ृव54त ज4त वफादार हुनपुछ	, 0य4तकै प4छ आउने नेत0ृव54त प4न वफादार हुनपुछ	 

भने '<�मक दा�प0यको �सCात'ले न ै 5शासनमा दलगत राजनीतीकरण हुनबाट 

बचाउँछ । 0य�त ै ^ाहक सतुिDट सव�>ण, �रपोट	 काड	, सामािजक लेखापर�>ण, 

उपभोVता समूहज�ता संय�Qवारा कम	चार�त�लाई सेवा^ाह� नाग�रक54त प4न 

उ0तरदायी बनाउने 5यास भइरहेको (व�भन देशह"का उदाहरणबाट दे)खछ । 



'सरकार _यापार होइन र _यापारज�तो गर� काय	 प4न गन	 हँुदैन, बW लोकत�ज�त ै

गर� स`चालन हुनपुछ	 । कम	चार�ह"ले ^ाहक सेवा 1दने होइन ;क लोकत� (वतरण 

गछ	 ' भने नया ँसाव	ज4नक सेवाको अवधारणाले एVकाइसa शता_द�को सुWदे)ख न ै

5भाव छाbन सफल भएको छ । संc>dतमा कम	चार�त�का लोकत� (वपर�त मा4नने 

मूBय-मायता र काय	शलै� प�रवत	न गर� लोकत�का मूBयह"को (वतरण गन� 

सं�थाको "पमा (वक�सत भएमा 'सुशासन' सुRढ हुन जाछ । लोकताि�क 

हकअ9धकारमा पहँुच 1दने, लोकताि�क अeयासमा स�रक गराउने काम 

कम	चार�त�को हो । अबको 5शासन तदन"ुपको कम	चार�त�बाट स`चालन हुनपुछ	 

। 

कम	चार�त� र सुशासन 

नेपालको साव	ज4नक 5शासन अझ प4न 'वेब�रयन मोडल'को रहेको, कम	चार�त� 

जनता54त उ0तरदायी नभई पदसोपान <ममा मा9थBलो अ9धकार54त उ0तरदायी हुने 

औपचा�रक उ0तरदा4य0वमा काम ग�ररहेको दे)खछ । नी4त 4नमा	णमा सहयोगी 

भू�मका 4नवा	ह गनु	पन� मा9थBला पदह"मा रहनेह" प4न म�ी वा संसदमाफ	 त 

घुमाउरो 'लुप मोडल'मा जनता54त उ0तरदा4य0व 4नवा	ह ग�ररहेको ि�थ4त छ । यो 

सं�थाको कामकारबाह� र 5;<याह" अझ प4न 'खुला सरकार'को अवधारणासँग मेल 

खाँदैनन ्। गोपनीयताको आवरणमा काम गन	 Wचाउने कम	चार� वग	ले सूचनामा रहेको 

एका9धकारलाई आ�नो शिVतको 7ोत देTने गछ	न ् । नेपालको अत�रम सं(वधान, 

२०६३ ले सरकार� कामलाई खुला र पारदश: बनाउने लmय राखे प4न यी _यव�थाले 

5;<याम ै हुनपुन� पारद�श	तामा कम मह00व 1दई न4तजाको जानकार� 1दन खोजेको 

ज�तो दे)खछ । 5;<यामा पारद�श	ता कायम गन	 नाग�रकका 54त4न9धह"को 

5;<यामा न ैसंलKनता हुनपुछ	 । यसो हुनसकेमा मा� कम	चार�त�लाई जनता54त 

उ0तरदायी बनाउन स;कछ । 

हा[ो 5शास4नक संय�ह"मा परामश	 समहू, नाग�रक कचहर�, नाग�रक म`च, 

सेवा^ाह� म`च आ1द जे नाममा भए प4न नाग�रकह"लाई संलKन गराउने _यव�था 



हुनपुछ	 । जनतालाई 50य> साव	ज4नक सेवा 1दने अ^पंिVतका काया	लयह"मा 

5;<याह"मा यी स�म4तमाफ	 त सेवा^ाह�ह"कै 54त4न9ध संलKन गराइएमा 5भावकार� 

हुनसVछ । सेवा5दायक र सेवा^ाह�ह" �मलेर सयंुVत "पमा सेवा 5वाह गन� सेवा 

(वतरणको 'सहकार� मोडल' 4नकै सफल भइरहेको केह� देशह"को उदाहरणबाट दे)खछ 

। 0य�त ैकम	चार�ह"को मूBयाकंनमा सेवा^ाह� नाग�रकह"को प4न एक हदस�मको 

संलKनता बढाउन सामािजक लेखापर�>णको _यव�था गन�, �रपोट	 काड	को 5योग गन�, 

साव	ज4नक सनुवाइलाई बढ� _यावहा�रक र 4नय�मत गराउने _यव�था गन	 आव&यक 

दे)खएको छ । 

नेपालमा सुशासन सुRढ पान	 काननुी _यव�था नभएको भने होइन । सूचनाको 

हकस�बधी ऐन, २०६४ को 5�तावनामा 'रा\यका कामकारबाह� लोकताि�क 

पC4तअनु"प खुला र पारदश: बनाई नाग�रक54त जवाफदेह� र िज�मेवार बनाउन, 

साव	ज4नक 4नकायमा रहेका साव	ज4नक मह00वका सूचनामा आम नाग�रकको 

पहँुचलाई सरल र सहज बनाउन' भने 5ावधान रहेको छ । 0य�त ैसशुासन ऐन, २०६४ 

को 5�तावनामा 'मुलकुको साव	ज4नक 5शासनलाई जनमखुी, जवाफदेह�, पारदश:, 

समावेशी तथा जनसहभा9गतामलूक बनाई 0यसको 54तफल सव	साधारणलाई उपल_ध 

गराउन, काननुको शासन, pDटाचारमुVत र चु�त 5शासन, (वकेU�करण, आ9थ	क 

अनशुासन तथा साव	ज4नक काय	 र 7ोतको कुशल _यव�थापनज�ता असल शासनका 

आधारभतू मायतालाई आ0मसात गर� सव	साधारणले पाउनपुन� सेवा 4छटोछ�रतो तथा 

कम ख9च	लो ढंगबाट 5ाdत हुने अव�था �सज	ना गन�, सुशासन पाउने नाग�रकह"को 

अ9धकारलाई _यवहारमा उतार� काया	वयनमा Bयाउन र 5शासन सयं�लाई 

सेवा5दायक संय� तथा सहजकता	को "पमा "पातरण गर� मुलकुमा सुशासनको 

50याभू4त 1दनेस�बधी काननुी _यव�था गन	 वा`छनीय भएकोले' भने 5ावधान 

रहेको छ । यी दईु ऐनको 5�तावनाले सुशासनका 5ायः सब ै (वशषेताह" समेटेको 

दे)खछ भने 'सुशासन' 5बC	नमा साव	ज4नक 5शासन र यसलाई स`चालन गन� 

कम	चार�त�को क�तो भू�मका हुनपुछ	  ? भने संकेत गरेको छ । 



उिBल)खत 5ावधानह" माग	दश	क हुन ् र 0यसतफ	 को अ�भमुखीकरण तथा सं�कार 

कम	चार�त�मा (वक�सत गरन् स;कएमा 'सुशासन' सुRढ हुनेमा कुन ैशंका छैन । तर 

5शास4नक सं�कृ4त प�रवत	न गन� काम लामो समय लाKने र चुनौतीपणू	 हुने गछ	 । 

कम	चार�ह"को 'मन िज0ने र sदय छुने' रणनी4तह" लागु गरेमा <मशः पुरानो 

सं�कारमा प�रवत	न हँुदै जान सVछ । प1हलेका 5शासकह" आदेश 1दएर सेवा 1दथे, 

अ1हलेका 5शासकह"ले सेवा 1दएर शासन गन	 �सकाउनुपछ	 । आफ.  सेवा 1दनभदा 

साझेदार, सहजकता	, सेवाको नेत0ृवदायी भू�मका, अ�भभावकको भू�मका 4नवा	ह गदt 

साव	ज4नक सेवाको अितम आuयकता	को "पमा रहने, साव	ज4नक सेवा (वतरणका 

नया ँर �सज	नशील 5योग गर� (वQयुतीय र घु�ती सेवा स`चालन गन� काममा अ^सर 

हुनपुछ	 । 

आफ.  सेवा (वतरणमा जोड 1दनेभदा अWसँग साझेदार� गर� सेवाको 5भावका�रता 

बढाउने, सेवा^ाह� नाग�रक र सेवा5दायक बीचका अवरोधह" हटाउने म`च, >े� र 

संय� 4नमा	ण गरेर सेवा (वतरणमा नाग�रकह"को भू�मका (व�तार गन�, 'सहज 

सरकार सरल 5;<या'को अ�भयान सWु गनु	पछ	 । अ1हलेका नी4त र 5;<याह" अ0यत 

सरल जनताले बुvने भाषामा "पातरण गन	 सब ै 4नकायलाई केह� म1हनाको समय 

1दने, सरकार� 4नण	यमा हुने 1ढलास�ुती रोVन नी4त 4नमा	ण, ठेVकापwा मुxामा�मला 

बाहेकका 4नण	यह"मा तह नहुने _यव�था लागु गन�तफ	  Iयान 1दनपुछ	 । 0य�त ैसब ै

तहका पदह"को काय	(ववरण तोकL 0यसलाई काननुी "पम ै50यायोिजत हुने _यव�था 

गरेर यसलाई _यवि�थत गन	 स;कछ । 

कम	चार�त�लाई आफूले सेवा 1दने समुदायको भाषा सं�कृ4तमा 5�शc>त तुBयाएर 

सां�कृ4तक "पमा स>म कम	चार�त�मा "पातरण गन�, लोकत�का मूBयह" 

(वतरण गन	 स>म कम	चार�त�को (वकास गन	 अ�भमुखीकरण र 5�श>ण 1दने, 

नाग�रक र जन54त4न9ध बीचको मIयवत: भू�मका 4नवा	ह गन	 कम	चार�ह"लाई स>म 

तुBयाउनुपछ	 । नाग�रक र कम	चार�ह" बीचको (व&वासको संकटको खाडल पनु	 

पारद�श	तालाई 5बC	न गन� अ�भयान न ै लागु गन�, कम	चार�ह"लाई गोपनीयताको 



अ4त�रVत पारद�श	ताको सपथ �लन लगाउने, कम	चार�ह"को सेवा 5वेश 5�श>ण 

नै4तक र अIयाि0मक yान 1दने खालका काय	<मह" राTने, (वप&यनाज�ता Iयान 

केUह"मा केह� 1दन अ4नवाय	 सहभागी हुने _यव�था �मलाउने , उ0तरदा4य0व 4नवा	ह 

गन� केUह" धेरै भएको सदभ	मा RिDटगत गर� छुwै उ0तरदा4य0व स�बधी काननु 

जार� गन� यसमा उ0तरदा4य0वका पर�>ण गन� 4नकायह" र उ0तरदा4य0व 4नभाउनपुन� 

4नकायह"बीच QवQव भएमा को54त उ0तरदायी हुने हो, �पDट गन� _यव�था 

�मलाउनपुछ	 । 4नDकष	मा भनपुदा	 नेपालको कम	चार�त� सुशासन कायम गन	 0य4त 

सहयोगी सा(वत हुनसकेको छैन । 

'सुशासन' स�बधी जेज4त नी4त, रणनी4त र काय	योजना छन,् ती सब ैआधु4नक 

लोकताि�क सशुासनमा भदा रा\यकेिQरत सशुासन4तर उमुख हुनुमा यस 

सं�थाको पर�परावाद� सोचाइ बढ� िज�मेवार छ । यसको उदाहरण 4नकै प�रuम गरेर 

जार� ग�रएको सशुासन स�बधी काय	योजना, २०६८ को अIययन गरे पKुछ । 0यसमा 

(व�भन म�ालयह"ले गन� काम र 0यसको उपलि_ध मापन गन� प�रसचूक बाहेक 

उBलेTय केह� छैन । 

सुशासन भनासाथ सरकार, नाग�रक समाज र गैरसरकार� अय सं�थाह" तथा 4नजी 

>े� समेतको संलKनता �वयम ्साझेदार� भने बु)झछ । उVत काय	योजनामा सरकार 

बाहेकका 4नकायह"को भू�मकाको उBलेख न ैभएको दे)खदैँन । सुशासनको 5बC	नका 

ला9ग हा[ा साव	ज4नक 4नकायका सरंचना, 5;<या र 5णाल� न ैबाधक त छैनन ् ? 

समी>ा हुनुपछ	 । यी सं�थाका संरचना�भ� न ै नाग�रकह"को 54त4न9ध0व गराउन 

स;कछ ;क वा हा[ा (वQयमान 5;<या संशोधन गरेर पारद�श	ताको Kयारेट� गन	 

5;<यामा जनताको सलंKनता हुने _यव�था गन	 स;कछ, अIययन गन	 आव&यक छ 

। सं(वधान54त, लोकताि�क मूBय54त र नाग�रकह"54त उ0तरदायी हुने 

कम	चार�त� अ1हलेको आव&यकता हो । सं�थालाई यस �व"पमा "पातरण गरेर 

मा� सुशासन 5बC	न गन	 स;कछ । 

 


