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साांराश - 

आजपर्यन्त जगात अनेक शासन पदत्ी ननर्ायण झाल्र्ात त्र्ात राजेशाही, हुकुर्शाही आहते परंत ुत्र्ात 

सर्ायत उत्कृष्ट अशी लोकशाही शासन पद्धती म्हणता र्ेईल. लोकशाही हा शासनाचा प्रकारच नसनू तो सार्ानजक 

आनण राजनीतीक जीर्न जगण्र्ाची एक पद्धती आह.े लोकशाहीत व्र्क्तीच्र्ा स्र्ातंत्र्र्ाला सर्ोच्च र्हत्र् नदले 

जाते. लोकशाही शासन व्र्र्स्थेचा संबंध स्र्तंत्रता आनण सर्ता र्ा लोकशाही तत्र्ानसी जोडला जातो, आनण 

सशुासन, ह ेशासनाच्र्ा कार्ायचे र्लु्र्र्ापणात्र्क  र्ापदडं करते.  शासन, सार्यजननक संस्था आनण सार्यजननक 

व्र्र्हार र्ा द्वारे र्ानर्ी हक्काच्र्ा प्राप्तीची आनण सरुनिततेची हर्ी दतेे. सशुासन  म्हणजे चांगले शासन (good 

governance) ज्र्ार्ध्र्े र्ानर्ी अनधकाराच्र्ा सरुनिततेची हर्ी, कल्र्ाणकारी बजेट, र्ोग्र् व्र्र्स्थापन, कार्द्याच े

राज्र्, नैनतकता, न्र्ार्, सहभाग, सर्ता आनण सर्यसर्ार्ेशकता, जबाबदारी, पारदशयकता, राहणीर्ान, प्रनतसाद, 

दजेदार नशिण-आरोग्र्  आनण सरुनिततेच्र्ा अनधकाराची हर्ी दतेात.  

पस्ततू पेपरचा ववषय “लोकशाही सुशासनाची आधारभूत तत्वे’’ हा आहे या पेपरच्या माध्यमातनू 

सशुासन र्शस्र्ी करण्र्ासाठी त्र्ाची आधारभतू तत्रे् कोणती आहते ह ेदृष्टीस आणणे आहे.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रस्तावना - 

र्ानर्ी सर्ाजाच्र्ा शासन पद्धतीत अनेक राजेशाही, हुकुर्शाही, आनण लोकशाही असे अनेक बदल घडून 

आले. परू्ी राजाची नकते्तक र्र्य ननरंकुश जलु्र्ी राजर्ट होती, त्र्ा जलु्र्ी राजर्टीच्र्ा नकते्तक र्र्ायच्र्ा संघर्ायनंतर 

लोकशाही आली. परंत ुलोकशाही ही सर्ायत चांगली शासन पद्धती नाही पण इतर शासन पद्धती पेिा उत्कृष्ट शासन 

प्रकार आह.े असे र्त आधनुनक काळात र्ान्र् झाले. लोकशाही हा शासनाचा प्रकारच नसनू जीर्न जगण्र्ाची एक 

पद्धती आह,े दसुऱ्र्ा अथायने लोकशाही ही एक प्रकारची राजकीर् व्र्र्स्था आह ेर्ा शासन पद्धतीचे नार् आह.े 

लोकशाही शासन व्र्र्स्थेचा संबंध स्र्तंत्रता र् सर्ता र्ा लोकशाही र्ुल्र् र्ा आदशायसी संबंनधत आह.े त्र्ार्ुळेच 

लोकशाही शासन व्र्र्स्थेला पसंद केले जाते. आनण त्र्ाचे सर्थयन सदु्धा र्ासाठीच केले जाते. र्ा शासन पद्धतीत 

नगररकांना स्र्तंत्रता आनण प्रत्र्ेक नागररकाला एक, सर्ान र्हत्र् नदल्र्ा जाते. शासनाद्वारे बननर्ल्र्ा गेलेल्र्ा 

कार्दर्ा द्वारे नकते्तक रे्ळा नागररकांची स्र्तंत्रता र्र्ायनदत केली जाते. परंत ुलोकशाहीत नागररक स्र्त: सरकार 

आनण कार्दा बननर्तात त्र्ार्ुळे लोकशाहीत र्ा गोष्टीची हर्ी असते. की नागररकाच्र्ा स्र्ातंत्र्र्ाला अनार्श्र्क 

रीतीने र्र्ायनदत केले जाऊ शकत नाही. जेव्हा नागररक स्र्:ताद्वारे ननर्ायनचत सरकारच्र्ा र्ाध्र्र्ातनू कार्दा 

बननर्तात, त्र्ार्ुळे स्र्त: जनतेचा त्र्ा सरकारर्र आरोप ननरथयक असतो आनण जर कोणते सरकार नागररकांच्र्ा 

स्र्ातंत्र्र्ाला अर्श्र्कतेपेिा अनधक र्र्ायनदत करीत असेल तर परत नागररक ननर्डणकुीच्र्ा र्ाध्र्र्ातनू त्र्ा 

सरकारला सदु्धा बदलर् ूशकतात. अश्र्ा प्रकारे लोकशाहीचा स्र्ातंत्र्र्ासी जर्ळचा संबंध असतो त्र्ाच प्रर्ाणे 
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लोकशाहीत नगररकाच्र्ा सर्ानतेच्र्ा अनधकाराची अनभव्र्ती सदु्धा होते. प्रौढ र्तानधकार ‘एक व्र्नक्त एक र्त’ 

‘एक र्त एक र्लू्र्’ र्ा नसद्धांताद्वारे होते. र्ातनू ही गोष्ट सर्जनू र्ेते की लोकशाहीत प्रत्र्ेक नागररकाला सरकार 

बननर्ण्र्ाचे आनण त्र्ाला ननर्ंनत्रत करण्र्ाचे एक सारखा अनधकार नर्ळतो. तो व्र्नक्त कोणत्र्ाही सार्ानजक 

र्गायतनू र्ेर्ो अश्र्ा प्रकारे राजकीर् सर्ानता लोकशाहीचे अननर्ार्य अंग आह.े र्ाच्र्ा व्र्नतररक्त लोकशाहीत सर्य 

नागररकांना कार्दर्ाच्र्ा दृनष्टने सर्ान र्ानले जाते.   

 लोकशाहीत नागररकांच्र्ा सर्ाांगीण नर्कासासाठी सर्ता र्  स्र्ातंत्र्र् र्ा तत्र्ाची लोकशाहीत हर्ी नर्ळत 

असल्र्ानंतही र्ापेिा अनधक चांगले पारदशयक, जबाबदार र् न्र्ार्, र्ा अनरंु्गाने  सशुासन  Good Governance 

ची संकल्पना उदर्ास आली. राजकीर् आनण सार्ानजक  जीर्नात नशस्त, पारदशयक प्रशासन, स्र्शासन इत्र्ानद 

सारखे सशुासन र्ाटणारे आणखी काही व्र्ापकपणे र्ापले जाणारे शब्द आहते. ‘सशुासन’ म्हणजे ‘चांगले शासन’ 

सशुासनात शासनाच्र्ा कार्ायला र्लू्र्र्ापनासी जोडल्र्ा जाते सशुासनाच्र्ा संकल्पनेत शासनाच्र्ा सार्यजननक 

संस्था आनण सार्यजननक व्र्र्हार र्ाच्र्ा र्ाध्र्र्ातनू र्ानर् हक्काच्र्ा प्राप्तीची र् सरुनिततेची हर्ी नदल्र्ा जाते.  

‘सशुासन’ चांगले शासन Good Governance ची आंतरराष्ट्रीर् स्तरार्र र्ान्र् केलेली  व्र्ाख्र्ा नाही 

तरी सशुासनात खालील गोष्टीचा सर्ारे्श होतो ज्र्ार्ध्र्े चांगले बजेट, र्ोग्र् व्र्र्स्थापन, कार्द्याचे राज्र्, 

नैनतकता, न्र्ार्, सहभाग, सर्ता आनण सर्यसर्ार्ेशकता, जबाबदारी, पारदशयकता, कार्यिर्ता, प्रनतसाद, दजेदार 

नशिण र् आरोग्र् आनण सरुनिततेच्र्ा अनधकाराची हर्ी देतात. सशुासनाच्र्ा अभार्ी लोकशाहीचा नर्कास होऊ 

शकत नाही. लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत रूपाांतररत होण्यासाजि प्रभावी लोकशाही सांस्था ही 

सुशासनाची पूवव अट आह.े ज्र्ा लोकशाहीत नागररकांचे राहणीर्ान, आरोग्र्, नशिण, र्ात सधुार होत नाही, जे 

लोक प्रशासनात सहभागी होऊ शकत नाहीत, र्ानर्ी हक्काचा आदर केला जात नाही, नजथे ननपि न्र्ार्ाची हर्ी 

नर्ळत नाही तो दशे स्र्त:ला सशुासनाचे राज्र् म्हणनू संबोध ूशकत नाही. ही तत्रे् आधनुनक लोकशाहीचा पार्ा 

आह.े सशुासनासी बांधील, पारदशयक पणे शासन करणारी सरकारेच लोकशाही बनतात. अरे्ररकेचे राष्ट्राध्र्ि 

र्ताप्रर्ाणे र्तयर्ान काळात नतसऱ्र्ा जगातील राष्ट्रना शनक्तशाली नेतरृ्ासोबतच शक्तीशाली लोकशाही संस्थांची 

गरज आह ेअसे र्त व्र्क्त केले.  

स्थार्ी शासक र्गय सशुासन सरकारसाठी सर्ायत र्ोठा धोका असतो. लोकशाहीला स्र्ीकार 

करण्र्ासोबतच आनण कोणतेही ननष्ट्कर्य काढार्च्र्ा आधी त्र्ा दशे्र्ातील अनस्तत्र्ात असलेल्र्ा नर्शेर् अनधकार 

प्राप्त र्गायचे अनस्तत्र् नर्सरून जाने एक र्ोठी धोक्र्ाची सचूना असेल. त्र्ा दशेात ‘स्र्ातंत्र्र्’ कोणत्र्ाही 

नर्शेर्ाअनधकार प्राप्त र्गायच्र्ाच र्ाट्र्ाला र्ेईल की ते स्र्ातंत्र्र् सर्ाांच्र्ा र्ाटेल र्ेईल हा प्रश्न ननर्ायण होतो. स्र्ातंत्र्र् 

सर्ाांच्र्ा र्ाटेल र्ेईल तेव्हाच तो दशे सशुासनाचा दशे आह ेअसे म्हणारे् लागेल  

संर्कु्त राष्ट्र संघाने सशुासनाची र्हत्र्पणूय 8 तत्रे् सांनगतली आहते ते पढुीलप्रर्ाणे त्र्ाची चचाय करता 

र्ेईल.  

1) सहभाग - सहभाग हा सशुासनाचे पनहले तत्रे् आह.े सहभागाचा अथय सहर्ास आनण अनभव्र्क्ती स्र्ातंत्र्र् 

दखेील आह.े संनर्धाननक संस्था कार्दरंे्डळ, कार्यकारी रं्डल इत्र्ानद नकंर्ा प्रनतननधींद्वारे लोकांना त्र्ांचे 

स्र्तःचे र्त र्ांडता आले पानहजे. र्ार्ध्र्े स्त्री-परुुर्, र्खु्र्त: रं्नचत घटक, अपंग,  र्ागासर्गीर्,  अल्पसंख्र्ाक 

इत्र्ादींचा सर्ार्ेश होतो, एकतर थेट नकंर्ा त्र्ांच्र्ा नहताचे प्रनतनननधत्र् करणाऱ्र्ा कार्दशेीर  संस्थांद्वारे. सहभाग 

ही एक अशी प्रनिर्ा आह ेज्र्ाद्वारे धोरण तर्ार करणे, सर्स्र्ांना प्राधान्र् दणेे, सार्यजननक र्स्त ूआनण सेर्ांर्ध्र्े 

प्ररे्श करणे आनण संसाधनांचे र्ाटप करणे इत्र्ानदचा संबंध र्ेतो.  
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2) कायद्याचे राज्य - सशुासनाचे दसुरे तत्रे् कार्द्याचे राज्र् होर्. कार्द्या सर्ोर सर्य नागररक सर्ान असले 

पानहजे  आनण कार्द्याचे सर्ान संरिण प्राप्त झाले पानहजे. घटनेची  कार्दशेीर चौकट राज्र्ानी ननःपिपातीपणे 

अंर्लात आणली पानहजे, नर्शेर्ता र्ानर्ी हक्क कार्दर्ार्र आधाररत असार्े. कोणलाही नर्शेर् अनधकार 

नसार्े कार्दर्ाच्र्ा राज्र्ा शीर्ार् राजकारण म्हणजे  ‘र्त्स्र् न्र्ार्’ होईल ‘जीसकी लाठी उसकी भैस’ असे 

होईल म्हणजे शनक्त शाली व्र्क्तीला आपल्र्ा सर्य अनधकारचा उपभोग घार्ला नर्ळेल आनण दबुयल व्र्क्तीला 

कोणतेही अनधकार नर्ळणार नाही. कार्द्याचे राज्र् ह ेलोकशाही च्र्ा स्र्ातंत्र्र् आनण सर्तेच्र्ा दोन तत्र्ार्र 

आधारलेले असते. कार्द्याचे राज्र् राज्र्ातील व्र्नक्त व्र्क्तीत कोणताही भेदभार् करीत नाही. परंत ु ते कार्द े

ननपि र् र्स्तनुनष्ठतेर्र आधाररत असले पानहजे. सिर् राजकीर् संस्थांची नननर्यती नकंर्ा सधुारणा र्ांचा सर्ारे्श 

सशुासनात होऊ शकतो.   

3) समता आजि सववसमावेशक - सशुासनाचे नतसरे तत्रे् सर्ता आनण सर्यसर्ारे्शक होर् सर्ता म्हणजे  जात, 

धर्य, रं्श, नलंग, रंग, नकंर्ा व्र्क्तीची सार्ानजक नस्थनत न जुर्ानता थोडक्र्ात सार्ानजक आनण नैसनगयक भेदभार् 

न करता सर्ान संनध प्रत्र्ेक नागररकाला नर्ळार्ी असी व्र्र्स्था म्हणजे  सर्ानता आनण सर्यसार्ारे्शकता होर्. 

सशुासन न्र्ार्ाची हर्ी दतेे.  सर्यसर्ार्ेशकता म्हणजे सर्ाजासाठी कोणतेही धोरण, नीती ठरर्ीताना आनण 

कार्यिर् तर्ार करताना सर्ाजात राहणाऱ् र्ा सर्य व्र्क्ती आनण गटांच्र्ा इच्छा, आकांिा, अपेिा, नर्चार  आनण 

र्ते नर्चारात घेणे आर्श्र्क आह.े सर्ाजाचे कल्र्ाण हचे शासनाचे अंनतर् उनिष्ट असारे् आनण राज्र्ातील सर्य 

नागररकांचा त्र्ात र्ाटा असार्ा असे शासन सशुासन असते. सर्ाजाच्र्ा र्ुख्र् प्रर्ाहातनू त्र्ांना र्गळलेले र्ाटू  

नर्े.  भारतातील चाल ू आरिण धोरणे आनण अरे्ररकेतील होकाराथी कृती (affirmative action) अशा 

लोकांसाठी होती जे सार्ानजक, आनथयक, शैिनणक दृनष्टने र्ागासलेले होते.  

4) सववसम्मती अजभमुख - सशुासनाचे चौथे तत्र् सर्यसम्र्ती अनभर्ुख होर्. राज्र्ात शांतता  आनण एकोपा 

नटकून राहण्र्ासाठी राज्र्ातील रे्गरे्गळ्र्ा सर्दुर्ात एकोपा असणे आर्श्र्क आह.े ज्र्ार्ळेु संपणूय राज्र्ातील 

जनतेकडून शासनाची संरचना आनण कार्यप्रणालीला रै्ध र्ान्र्ता प्राप्त होते. नागररकांर्ध्र्े तडजोड करण्र्ाऐर्जी 

सहर्ोगाचा सर्ारे्श असतो. बहुर्ताने ननणयर् घेण्र्ासोबतच आल्पसंख्र्ाकाचे र्त नर्चारात घेतल्र्ा जातात.  

5) पररिामकारकता आजि कायवक्षमता - सशुासनाचे पाचरे् तत्रे् पररणार्कारकता आनण कार्यिर्ता होर्. 

दशेातील नागररकांसाठी आखार्चे धोरण, नीती, कार्यिर् आनण त्र्ाची  अंर्लबजार्णी करणाऱ्र्ा संस्था र्ा 

पररणार्कारकता आनण कार्यिर्तेर्र भर दतेात. दशेातील राजकीर् संस्था सार्ान्र् जनतेच्र्ा सर्य गरजा पूणय 

करतात आनण संसाधनाचा र्ापर करतात. सर्य सार्ान्र् जनतेच्र्ा कल्र्ानाची कार्य करण्र्ासाठी कर्यचाऱ्र्ांना 

आर्श्र्क प्रनशिन नदले जाते.  

6) िबाबदारी - सुशासनाचे सहारे् तत्र्े जबाबदारी होर्. सशुासनाचा र्ुख्र् उिशे नागररकांचे र्ुख्र्ता 

सर्यसार्ान्र्ाचे कल्र्ाण करणे असते आनण शासन जनतेला उत्तरदार्ी असल्र्ासीर्ार् ह े घडू शकत नाही. 

सशुासनात दशेातील सरकारी संस्था, सार्यजननक संस्था, खाजगी संस्था आनण नागरी सर्ाज संस्था सर्ायना 

जबाबदार धरले जातात. जनतेच्र्ा कार्ायसाठी नननष्ट्िर् असलेले संस्था र् व्र्क्तीला जबाबदार धरुन त्र्ार्र 

कारर्ाही केली जाते. उत्तरदानर्त्र्ाच्र्ा तत्र्ात र्ानहतीचे दरे्ाणघेर्ाण आनण पारदशयक कें द्रस्थानी असते. 

त्र्ासाठी प्रशासन आनण संरचनांना  प्रोत्साहन नदले जाते. त्र्ाच बरोबर राजकीर् संस्था आनण प्रशासन कार्ायचे 

परीिण करून त्र्ाच्र्ा नननष्ट्िर्तेच्र्ा कार्ायसाठी र्ाच्र्ार्र कारर्ाही केली जाते.  

7) पारदशवकता - सशुासनाचे सातरे् तत्रे् पारदशयकता होर्. र्ाचा अथय राज्र्ातील संनर्धानात र्ान्र् असणाऱ्र्ा 

संस्था आनण संनर्धानात र्ान्र्ता नसणाऱ्र्ा संस्था र्ांनी घेतलेले ननणयर् जनतेपर्ांतन  पोहचली पानहजे. त्र्ासाठी 

र्ाध्र्रे् ही खलुी असली पानहजे. त्र्ार्र राज्र्ाचे र्र्ायनदत ननर्ंत्रण असारे्. राज्र्ातील सर्य नागररकांसाठी 

राजकीर् संस्थानी (राजकीर् आनण गैरराजकीर्, सरकारी अनदुान नर्ळनर्णाऱ्र्ा आनण न नर्ळनर्णाऱ्र्ा) घेतलेले 

ननणयर्ाची र्ानहती सर्य सार्ान्र् जनतेसाठी उपलब्ध असली पानहजे. पारदशयकतेर्ळेु भ्रष्ट्राचाराला कर्ी र्ार् 
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नर्ळतो. पारदशयकता प्रशासनांसाठी भारत सरकारने 2005 साली र्ानहती अनधकार सरुू करून सर्यसार्ान्र् 

जनतेला लोकशाही प्रनिर्ेत सर्ानर्ष्ठा करून घेतले.   

8) प्रजतसाद - सशुासनाचे आठरे् तत्रे् प्रनतसाद होर्. दशेातील सर्य नागररकांनच्र्ा कल्र्ानाचे  कार्य ज्र्ा राजकीर् 

संस्थांर्र सोपनर्ले ते ननधायररत कालार्धीत पूणय केले  पानहजे. ते पणूय करण्र्ासाठी अनार्शक्र्क रे्ळ टाळला 

पानहजे जनतेला होणारा र्ाननसक त्रास कर्ी केला पानहजे.  जनतेच्र्ा संबंनधत असणाऱ्र्ा सेर्ा आनण 

नर्तरनव्र्र्स्थे र्ध्र्े त्र्ांची कार्य पणूय करण्र्ासाठी रे्ळ आनण कालार्धीची तरतदू असणे आर्श्र्क आह.े 

त्र्ासंदभायत नर्नर्ध राज्र्सरकारणी कार्द े केले पानहजे. सुशासनाचे र्रील र्नुो नी आठ तत्रे् सांनगतली आह.े 

काहीनी बार तर त्र्ापेिा अनधक तत्रे् सांनगतले आह.े र्रुोपच्र्ा 12 नप्रनन्सपल्स ऑफ गडु गव्हनयन्सर्ध्र्े सर्ानर्ष्ट 

आह.ेर्रुोपच्र्ा नप्रनन्सपल ऑफ गडु गव्हनयन्स र्ध्र्े सर्ानर्ष्ट आह.े 

समारोप -  

र्ानर्ी सर्ाजाच्र्ा शासन पद्धतीत अनेक राजेशाही, हुकुर्शाही, आनण  लोकशाही असे बदल घडून 

आले. परू्ी जलु्र्ी राजर्ट होती त्र्ा जलु्र्ी राजर्टीच्र्ा नकते्तक र्र्ायच्र्ा संघर्ायनंतर लोकशाही आली. परंत ु

लोकशाही ही सर्ायत चांगली शासन पद्धती नाही पण इतर शासन पद्धतीपेिा उत्कृष्ट शासन प्रकार आह.े परंत ु

सशुासनाच्र्ा अभार्ी लोकशाही फुल ू शकत नाही. लोकशाहीचे सर्ानजक लोकशाहीत रूपांतररत होण्र्ासानठ 

प्रभार्ी लोकशाही संस्था ही सुशासनाची परू्य अट आह.े ज्र्ा लोकशाहीत नागररकांचे राहणीर्ान, आरोग्र्, नशिण, 

र्ात सधुार होत नाही, जे लोक प्रशासनात सहभागी होऊ शकत नाहीत, र्ानर्ी हक्काचा आदर केला जात नाही, 

नजथे ननपि न्र्ार्ाची हर्ी नर्ळत नाही तो दशे स्र्त:ला सुशासनाचे राज्र् म्हणनू संबोधू शकत नाही. ही तत्रे् 

आधनुनक लोकशाहीचा पार्ा आह.े सशुासनासी बांधील, पारदशयक पणे शासन करणारी सरकारेच  लोकशाही 

बनतात. अरे्ररकेचे राष्ट्राध्र्ि र्ताप्रर्ाणे र्तयर्ान काळात नतसऱ्र्ा जगातील राष्ट्रना शनक्तशाली नेतरृ्ासोबतच 

शक्तीशाली लोकशाही संस्थांची गरज आह.े  
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