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नेपालमा िवमान ��ाचारको ��ला एक अका
सँग पृथक र �ि�मा सीिमत काय
ह� मा� 
होइनन ्। यहा ँत साव
जिनक (सरकारी), िनजी र आपरािधक ��ेका िविभ� सरोकारवालाह� 
जनताको धन ह�ाउन र द�हीनतालाई मलजल गन
 संगिठत भएर काम गछ
न ्। 
यस चौय
त�ीय संजालका गठब�नह�मा फेरबदल भइरह�छ । य�ो गठब�न िविभ� 
सरोकारवाला समूहह�को बीचमा बिनरह�छ र य�ा समूहह� दलालको �पमा काम गन¡ िविभ� 
शि�शाली �वसायीमाफ
 त जोिडएका ¤�छन ्।
यो स¥ाल उ¦
गामी (Vertical) §�पमा संगिठत रहकेो ¤�छ । धनको ¨वाह ©मशः तलबाट 
मािथितर ¤�छ भने द�िहनता र लाभको ¨वाह मािथबाट तलितर ¤�छ ।
समाजका िविभ� ��ेसँगको बिलयो समतलीय (Horizontal) स®क
 कै कारणले यो स¥ाल 
रा±का मह²पूण
 आ³ानीका ´ोतह�मा कµा जमाउन, रा± संय�कै ¨योगबाट गैरकानूनी 
धनको स¶ालनलाई सहज बनाउन तथा �सलाई देशबािहर लैजान र स¥ालिभ�का 
सद·ह�लाई संर�ण िदन स¸े भएको छ । 

नेताह�

जनसाधारण । �ाकृितक �ोत

स�ाल
नेपालकाे
चौय�त�ीय
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राजनीितक 
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जनसाधारण
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िनजी �े�

�ापािरक समहू

िवदेशी ��� 
लगानीकता�ह�

अरा�ि��य ठेकेदारह�

सेवा �दायक समूह

�ित�धा� िवरोधी �ापािरक गठब�न (काट�ल)

अापरािधक त�ह�

साव�जिनक 
सं�ाह� म�ालय र 

िवभागह� संसद �ायपािलका नेपाली सेना अि�यार द�ुपयाेग 
अनसु�ान अायाेग

नेपाल �हरी
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यस रेखािच�ले नेपालको चौय
त�ीय स¥ालको वण
न गद
छ र िविभ� सरकारी, िनजी, राजनीितक र आपरािधक ��ेका पा�ह�बीचको 
स¼�लाई ¨�तु गद
छ । यी पा�ह�ले िनवा
ह गन¡ िविवध िकिसमका र पिरपूरक भूिमकाह�लाई तीन ¨कारको कतु
तको �पमा िच�ाङ् कन 
गिरएको छः–

िनयिु� (Placement): यसमा स¥ालले आÁना सद·ह�लाई कसरी मुÂ संÃाह�मा िनय�ु गद
छ र आÁनो िनय�णमा 
राÄदछ भ� ेकुरालाई समेिट�छ ।

िव�ीय �वाह (Flow of Finances): यसले धनको ́ ोतलाई कसरी कµामा िलइ�छ र कसरी स¥ालिभ� पिरचालन गिर�छ भ� े
देखाउँछ ।

द�हीनता (Impunity): यसले स¥ालका सद·ह�लाई ितनको उÅरदािय²बाट उÇकने र कानूनी कारवाही छÈन स¸े गरी 
कसरी संर�ण िदइ�छ भ� ेकुरालाई ¨�तु गद
छ । 

िच�लाई �ाÂाÉक पाठसँगै पढ्न सिकने गरी बनाइएको छ । हरेक ‘कतु
त’ सँगै िदइएको अ�ले पाठकलाई सो ‘कतु
त’सँग स¼ि�त 
िवषयव�मुा पुÐ सहयोग गन¡छ ।

कतु�तह� | ACTIONS



राजनीितक नेताह�
POLITICAL LEADERS साव�जिनक 

सं�ाह�
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िवभागह�

�ापािरक समहू

िवदेशी ��� 
लगानीकता�ह�

अरा�ि��य ठेकेदारह�

सेवा �दायक समूह
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राजनीितक 
नेताह�

नेपालमा राजनीितक व�ृका �ि�ह� नै उ	�गामी �पमा संगिठत चौय�त�ीय स�ालका �मुख संरणकता� भएर 
रहकेा छन ्। 
पिछ�ो दशकमा आएर शासन संय�मा ��ाचार यसरी �ा� भएको छ िक �मुख राजनीितक नेताह� र रा� 
संय�को त�ो त�काको बीचमा एउटा ��ुत� स�� �ािपत �न गएको देिख�छ । कुनै समयमा त�ो त�काका 
अिधकारीले �ि�गत �पमा ए¤ाए¤ै िलने घूसको पिरपाटी अिहले संरचनाको मािथ�ो तहस© बाडँचँुड गनु�पन¬ 
गरी चौय�त�ीय जालोमा गािभन गएको छ ।

राजनीितक दबाबमा पारेर र कम
चारीको िनयिु�मा ह��पे गरेर नेताह�ले रा±संय�का िविभ� िनकायह�मा 
स¥ालका सद·ह�को िनयिु�लाई सुिनिÓत गद
छन ्(सÔभ
ः पृÕ १५ को १३ तथा पृÕ १७ को १६ मा हने
 सिक�छ) । 

पिरणाम§�प रा±का ¨मुख कानूनी संय�ह�लाई अØको �पमा ¨योग गन¡ (जसमा स¥ालका सद·ह�लाई 
¨��तः ��ाचारको लािग खटाइएको ¤�छ) र ��ा संय�ह�लाई खो©ो बनाउने (अस�म वा अयोÙ �ि�लाई 
िनय�ु गरी िनकायको ¨भावकारी काय
स®ादनलाई कुिÛत तÜुाउने) ¨विृÅ देखा पिररहकेो छ (सÔभ
ः पृÕ ९ को ६ 
मा हने
 सिक�छ) । 

राजनीितक लेनदेन (Clientelism) को आधारमा राजनीितक नेताह�ले आÁनो ¨भु² Ãािपत गद
छन ्। िवकास 
आयोजनाह� वा िवकास िनमा
ण स¼�ी लगानीलाई आफूखुसी आÁनो िनवा
चन ��ेतफ
  मोडेर उनीह�ले आÁना 
मतदाताह�को समथ
न ¨ाÞ गद
छन ् । यसको लािग डर�ासको ¨योग गरेर वा Ãानीय नेताह�लाई राजनीितक 
िनयिु�को माßमबाट खिरद गरेर स¼ि�त मतदाताह�को समथ
न जुटाउने गिरएको देिख�छ ।

िनकटतम �ि�ह�को गुट िनमा
ण गरेर �समा आबá भई उनीह�ले आÁनो दलिभ� शि� स¶य गद
छन ्। 
साव
जिनक हिैसयत, धन वा अâ कुनै लाभको ¨ािÞ वा दलिभ� वा रा±को संय�मा पदो�ित तथा आÁनो 
राजनीितक भिवäको सुर�ाको आशामा दलका काय
कता
ह� आÁना नेताह�¨ित वफादारी र समथ
न देखाउँछन ्।

राजनीितक �पमा उपलå िवÅीय ́ ोतमािथको िनय�ण माफ
 त नै नेताह�ले शि� स¶य गन¡ र �सलाई कायम राæे 
गरेको पाइ�छ । िनवा
चन खच
 िनजी ��ेबाट आउँछ जसबापत नेताह� रकम उपलå गराउनेलाई अनुकूल नीित 
िनमा
णको ¨�ाभूित िद�छन ्। (सÔभ
ः पृÕ ७ को ५, पृÕ १५ को १२ र पृÕ १७ को १८ मा हने
 सिक�छ ।) बाé 
सू�ह�माफ
 त ब� गएका स®क
 को माßमबाट पिन नेताह�ले धन ¨ाÞ गद
छन ्(सÔभ
ः पृÕ २१ को २२ मा हने
 
सिक�छ) । 

धरैेजसो राजनीितक �पमा उपलå िवÅीय ´ोतको पिरचालन संÃागत िनण
यको सêा नेताको �ि�गत लहड वा 
गुटगत §ाथ
को आधारमा गन¡ गिरएको छ । नेताह� दलिभ�कैा आÁना सëािवत ¨ितìधíलाई शि�हीन बनाउन 
दलको वैकिîक आय ´ोतलाई �ीण बनाउने कोिशश गछ
न ् । यसले नेताह�लाई दलभÔा धरैे शि�शाली 
बनाइराæ सघाउँछ । 

जनिनवा
िचत अिधकारी वा काया
लयमाफ
 त नेताह�ले स¼ि�त सरकारी म�ालय, िवभाग तथा रा±का अâ 
संय�मािथ िनगरानी राÄदछन ्। उनीह�को ¨भावले गदा
 य�ा साव
जिनक िनकायह� §त� र िविधसðत �पमा 
काम गन
 नस¸े गरी कमजोर र िवकृत ¤न पुगेका छन ्। आÁनो नेत²ृको उपयोग गदñ नेताह�ले स¥ालका �� 
काय
कता
लाई संर�ण िदई द�हीनतालाई ¨òय िदने गरेका छन ्(सÔभ
ः पृÕ ९ को ७ र पृÕ १७ को १७ मा हने
 
सिक�छ) । 

राजनीितक नेताह� साव�जिनक सं�ाह�

राजनीितक नेताह� जनसाधारण

िनजी �े� राजनीितक नेताह�

राजनीितक दलह�

राजनीितक नेताह� साव�जिनक सं�ाह� िनजी �े� िनजी दलाल वा 
िवचौिलयाह�
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राजनीितक 
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राजनीितक 
नेताह�

जनसाधारण

िवदेशी सरकारह� र 
अरा�ि��य दाताह�

िनजी �े�

म�ालय र 
िवभागह�

�ापािरक समहू

िवदेशी ��� 
लगानीकता�ह�

अरा�ि��य ठेकेदारह�

सेवा �दायक समूह

�ित�धा� िवरोधी �ापािरक गठब�न (काट�ल)

अापरािधक त�ह�

संसद �ायपािलका नेपाली सेना अि�यार द�ुपयाेग 
अनसु�ान अायाेग

नेपाल �हरी

राजनीितक दलह�
POLITICAL PARTIES

राजनीितक 
दलह�५

५
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राजनीितक 
दलह�

५

नेपालको राजनीितक ��ाचारको के¯िब°ुमा राजनीितक दलह� नै रहकेा छन ्। ��ाचार िनय�णको िवषयमा 
बो³ने िवपी राजनीितक धार अिµ¶मै छैन जµो देिख�छ । अझ सहमितपरक राजनीितको आवरण िभ¸ 
लुकाइएको एक�कारको साठँगाठँको संºृितको िनमा�ण �न पुगेको छ, जसले रा�बाट लुिटएको धनलाई 
राजनीितक दल र ��ाचारका स¼ाहकह�को बीचमा बाडँफाडँ गन¬ �विृ�लाई थप �ो¿ािहत गरेको छ ।
नेपालको संघीयता तफ� को या¸ाको एउटा लÀ राजनीितक अिधकारको हµाÁरण (Devolution) गरी 
सरकारलाई नागिरकको िनकट Âाएर राजनीितक उ�रदािय¶ सुिनिÅत गनु� पिन िथयो । तथािप यो संरचनागत 
फेरबदलले ��ाचारलाई पिन मलजल गन¬ संभावना बढेको छ । गैरकानूनी �पमा आज�न गिरने र राजनीितक 
दलह�बाट पिरचालन गिरने िव�ीय Çोतको स�ालले �ादेिशक र �ानीय तहका नेताह�लाई पिन बाÈ सÉे 
देिखएको छ । 

िनजी ��ेका लगानीकता
 र िबचौिलयाह�सँग राजनीितक दलह�को मह²पूण
 स¼� रहकेो ¤�छ । �ापािरक 
समूह, ¨ितìधा
 िवरोधी �ापािरक गठब�न (Cartels), दलालह� सबलेै नीितगत ��ाचार, सरकारी ठेóा वा 
इजाजतप�को अनुमित, आôथक अपराधमा परेका �ि�को संर�ण ज�ा गैरकानूनी लाभको लािग राजनीितक 
नेता र राजनीितक दललाई प�पोषण गद
छन ्(सÔभ
ः पृÕ ५ को ४, पृÕ १५ को १२ र पृÕ १७ को १८ मा हने
 
सिक�छ) ।

िनजी �े� िनजी दलाल तथा 
िवचौिलयाह�

राजनीितक दलह�



िनजी दलाल वा 
िवचौिलयाह�

राजनीितक 
दलह�

राजनीितक 
नेताह�

जनसाधारण

िवदेशी सरकारह� र 
अरा�ि��य दाताह�

िनजी �े�

�ापािरक समहू

िवदेशी ��� 
लगानीकता�ह�

अरा�ि��य ठेकेदारह�

सेवा �दायक समूह

�ित�धा� िवरोधी �ापािरक गठब�न (काट�ल)

अापरािधक त�ह�

साव�जिनक 
िनकाय म�ालय र 

िवभागह� संसद �ायपािलका नेपाली सेना अि�यार द�ुपयाेग 
अनसु�ान अायाेग

नेपाल �हरी

साव�जिनक 
सं�ाह� म�ालय र 

िवभागह� संसद �ायपािलका नेपाली सेना अि�यार द�ुपयाेग 
अनसु�ान अायाेग

नेपाल �हरी

साव�जिनक स ं�ाह�
PUBLIC INSTITUTIONS

७

७

७

६

८

८
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िव� �वाह 
Flow of Finances

द�हीनता
Impunity

चौय
त�ीय स¥ालका सद·ह�लाई रणनीितक तवरले िनय�ु गरेर हाल दईु ¨मुख राजनीितक दलले साव
जिनक 
��ेमा कµा जमाएका छन ्जसमा रा±का ¨मुख कानूनी िनकायह� पद
छन ्। यी िनकायह�लाई अØको �पमा 
¨योग गरेर वा ितनलाई खो©ो तÜुाएर ितनको ¨भावकािरतालाई कुिÛत बनाइएको छ (सÔभ
ः पृÕ ५ को १, पृÕ 
१५ को १३ र पृÕ १७ को १६ हने
 सिक�छ) ।

साव
जिनक िनकायमा िनय�ु स¥ालका सद·ह�ले संÃागत सुपिरवे�ण र िनयमनकारी संय�लाई कमजोर 
बनाएर स¥ालका सद·ह�को लािग द�उ÷िु�लाई सुिनिÓत गद
छन ्।

कैयौ ंउø पदÃ सरकारी कम
चारीह�मा ¨णालीगत �पमा ¤ने ��ाचार¨ित िजðवेारी िलन नचाहने वा उÅरदायी 
¤न नचाहने र सब ैकुरालाई स¥ालको संर�कको �पमा रहकेा म�ी वा मि�पिरषदि्तर प�छाउने ¨विृÅ रहकेो 
देिख�छ । िजðवेारीबाट पि�छने यो ¨विृÅले गदा
 द�हीनता मौलाएको छ (सÔभ
ः पृÕ ५ को २ र पृÕ १७ को १७ 
हने
 सिक�छ) ।

�� कम
चारीत�ले दईु िकिसमले आम नागिरकको शोषण गद
छ – पिहलो, साव
जिनक सेवा ¨वाह गदा
 वा 
िनयमनकारी काम गदा
 अवैध तिरकाले रकम असुलेर अथा
त घूस िलएर र दो´ो, िनजी ��ेका पा�ह�सँग िमलेमतो 
गरेर । स¥ालकै पहलमा िनजी ��ेमा रा±को िनयमनकारी तथा सुपिरवे�णकारी भूिमकालाई कुिÛत बनाइएको 
¤�छ जसले गदा
 िनजी ��ेले कुनै कानूनी कारवाहीको डरिवना नागिरक, उपभो�ा र सेवाùाहीको अिधकार हनन गन
 
वा शोषण गन
 पाइरहकेो ¤�छ (सÔभ
ः पृÕ १५ को १२ र १४ मा हने
 सिक�छ) । 

चौय�त�ीय स�ालले सव��थम साव�जिनक सं�ाह�मािथ कÊा जमाउँछ । यµो साव�जिनक सं�ाह�मा सेवा 
�दायक िनकाय, संघीय, �ादेिशक र �ानीय सरकार सËालन गन¬ िनकाय तथा िनजी े̧ लाई िनयमन गन¬ िनकाय 
पद�छन ्। धरैे जसो साव�जिनक सं�ाह�ले जनताबाट िसध ैगैरकानूनी �पमा रकम असु³छन ्वा जनताको शोषण गन� 
िनजी े̧ सँग सहकाय� गद�छन ्।

९
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राजनीितक दलह� साव�जिनक सं�ाह� जनसाधारण िनजी �े� साव�जिनक सं�ाह�

साव�जिनक सं�ाह� िनजी �े� राजनीितक दलह� राजनीितक नेताह�



साव�जिनक स ं�ाह�
PUBLIC INSTITUTIONS

म�ालय र 
िवभागह� संसद �ायपािलका नेपाली सेना अि�यार द�ुपयाेग 

अनसु�ान अायाेग
नेपाल �हरी

िनजी दलाल वा 
िवचौिलयाह�

राजनीितक 
दलह�

राजनीितक 
नेताह�

जनसाधारण

िवदेशी सरकारह� र 
अरा�ि��य दाताह�

िनजी �े�

�ापािरक समहू

िवदेशी ��� 
लगानीकता�ह�

अरा�ि��य ठेकेदारह�

सेवा �दायक समूह

�ित�धा� िवरोधी �ापािरक गठब�न (काट�ल)

अापरािधक त�ह�

म�ालय र 
िवभागह� संसद �ायपािलका नेपाली सेना अि�यार द�ुपयाेग 

अनसु�ान अायाेग
नेपाल �हरी

साव�जिनक 
सं�ाह�

१०

११

११

९



स�ाल
नेपालकाे
चौय�त�ीय

िनयिु�
Placement

िव� �वाह 
Flow of Finances

द�हीनता
Impunity

साव
जिनक संÃाह� पिन रा±को शोषण गन¡ कुरामा िनजी सरोकारवाला समूह तथा राजनीितकमíह�सँग िमलेर काम 
गद
छन ् । रा± ´ोतको य�ो ¨�� दोहन िनजी ��े र रा±को साझदेारी ¤ने िविभ� ��ेमा ¤ने गरेको छ । 
िवशेषगरी लागतको पुनमू
Üा�न गरेर, बजटेभÔा बािहर गई िविनयोजन गरेर, खिरद ¨ि©यामा अनुिचत खच
 
देखाएर, बजटे िविनयोजनमा अâोल िसज
ना गरेर तथा कर ¨शासनसँग साठँगाठँ गरेर यस ¨कारको दोहन गिर�छ 
(सÔभ
ः पृÕ १५ को १२ र १४ मा हने
 सिक�छ) ।

यस ¨कारको ��ाचार ¨ाकृितक ´ोतह�को उûनन र दोहनमा �ाÞ छ । िनयमन संय�लाई कुिÛत बनाउने, 
स¥ालका सद·लाई मा� इजाजतप� उपलå गराउने तथा घूस र किमसन खुवाउने आिद कतु
तमाफ
 त रा±को 
आय´ोतको ठूलो िहüामा स¥ालले कµा जमाउने गछ
  (सÔभ
ः पृÕ १५ को १५ मा हने
 सिक�छ) ।

��ाचारबाट कमाएको धन िवदेशमा लुकाउनको लािग सरकारी पदािधकारीह� िवदेशी ठेकेदारको सहयोग िल�छन ्। 
य�ा संिदý िवदेशी ठेकेदारसँगको साठँगाठँमा उनीह� िवदेशमा ��ो धन लुकाउन स�म ¤�छन ्र आम चासो तथा 
छानिबन नसेलाउँदासð पख¡र बþछन ्। गैरकानूनी रकम असुÈने सÔभ
मा िवदेशी ठेकेदारह�को ¨योग गनु
 �� 
सरकारी कम
चारीह�को एउटा मह²पूण
 रणनीित ब� पुगेको छ (सÔभ
ः पृÕ १५ को १४, पृÕ १७ को १९ र पृÕ १९ 
को २१ मा हने
 सिक�छ) । 

साव
जिनक संÃाह�ले ��ाचारबाट आÿजत धनलाई दलाल, �� राजनीितकमí लगायत स¥ालका अâ 
सद·ह�सð पु-याउनको लािग स¥ालमा आबá आÁना समतलीय स®क
 सू�ह�को ¨योग गद
छन ्। य�ा दलाल, 
�� राजनीितकमí लगायतका अâ स¥ाल सद·ह� नै य�ो अवैध धनका अि~म लाभùाहीह� ¤न ्। यसो गदा
 
य�ा संÃाह�लाई आÁनो बदमासी र दोहनमूलक गितिविध लुकाउन सिजलो ¤�छ (सÔभ
ः पृÕ १७ को १९ मा हने
 
सिक�छ) ।

साव�जिनक 
सं�ाह�

११

९

१०

११

साव�जिनक सं�ाह� िनजी �े� साव�जिनक सं�ाह� अरा�ि��य 
ठेकेदारह�

िनजी दलाल वा 
िवचौिलयाह�

साव�जिनक सं�ाह� राजनीितक नेताह�
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संसद
Parliament

अि�यार द�ुपयोग 
अनसु�ान आयोग 

(अदअुआ) 
Commission 

for the 
Investigation of 

the Abuse of 
Authority 

(CIAA)
नेपाल �हरी 

Nepal Police

नेपाली  सेना 
Nepal Army

रा¬का 
मलू िनकायह�
CORE STATE ENTITIES

नेपालमा िविधको शासन कायम गन� र िनयमन गन�का लािग िज©वेार रा�का मूल िनकायह�लाई चौय�त�ीय स�ालले रा�Çोतको दोहन गन� र दÍहीनतालाई �Îय 
िदनको लािग अÏको �पमा �योग गन¬ वा कुिÑत बनाउने गरेको पाइ�छ । 
दÍउÒिु� वा दÍहीनतालाई संरण िदने स�ालमा कानून बनाउने, कानून काया�Óयन गन¬ र कानूनको पिरपालना गराउने सब ैिनकायह� पद�छन ्। यस स�ालिभ¸ संसद, 
िविभÔ सरकारी म�ालय तथा िवभागह�, Õायपािलका, अि×यार द�ुपयोग अनुस�ान आयोग, नेपाल �हरी, नेपाली सेना लगायत पद�छन ्। यी िनकायह�को बारेमा तल 
उ�ेख गिरएको छ ।
यहा ँउ�ेख गिरएका िनकायह�मा¸ नेपालको चौय�त�ीय स�ालमा रहकेा िनकायह� �न ्भÔ ेिनØष�मा भने पुÙ �ँदैन । स�ालको �भाव रा�का यावत ्संय�मा फैिलएको 
छ । उदाहरणको लािग नेपाल रा�Ú बÛै, महाÕायािधव�ाको काया�लय, आÁिरक राज� िवभाग लगायतका थ�ु ैअÕ िनकायह�लाई पिन यसमा राÜ सिक�छ ।

संसदमा आÁना सद·ह�लाई पदÃापन गरेर चौय
त�ीय स¥ालले संसदीय िनगरानीको संय�लाई 
िन}भावी बनाई स¥ालका सद·ह�को लािग द�उ÷िु�को अवसरलाई सुिनिÓत गद
छ ।
नीितिनमा
णको तहमा पुÐे स¥ालका सद·ह�ले ��ाचारबाट लाभ िलनको लािग काय
कारी िवषयमा 
समेत ह��पे गद
छन ्। सुपिरवे�ण गन¡ र नीितगत िनद¡शन िदने बहानामा अâ� जानुपन¡ रकम समेत 
आÁनो ��ेमा ता� ेउ|े{ रािखएको ¤�छ ।
स¥ालको शि�मा िव�ार भइरहकेो र यसको ��ेगत साठँगाठँ मजबतु ¤ँदै गएको कुरालाई संसदिभ� 
िनजी ��ेको बिढरहकेो ¨भावले ì� देखाउँछ । िवगतको एक दशकमा ३० भÔा बढी उø 
�ावसाियक घरानासँग स¼ि�त �ि�ह� सासंद बनाइएका छन ्।

नेपाली सेनामा संरचनागत वा ¨णालीगत ��ाचार �ाÞ छ भ� ेधारणा बिलयो ¤ँदै गएको देिख�छ । 
�हा ँ¤ने ��ाचारको अनुपातलाई हदेा
 यो देशको शासन �वÃा र राि�\य सुर�ा �वÃाको लािग समेत 
िच~ाको िवषय ¤न थालेको आकलन गन
 सिक�छ । सेनामा ¤ने ��ाचार अ�~ केि^कृत §�पको 
रहकेो छ । य�ो अनिधकृत काम कारवाही सेनाको मुÂालय माफ
 त मा� सëव ¤ने देिख�छ ।
आôथक अिनयिमतता र �ापािरक आयोजनाको माßमबाट सेना अवैध धन दोहनमा संलÐ ¤ँदै आएको 
छ । मेिडकल र नôसङ कलेज स¶ालन, घरज_ा कारोबार, पेट\ोिलयम पदाथ
को खु`ा िव©ी िवतरण, 
सैिनक कÜाणकारी कोषको नाफामूलक लगानी ज�ा काम यसका केही उदाहरणह� ¤न ् । सेनाले 
िवमानÃल िनमा
ण, सडक िनमा
ण ज�ा सरकारी ‘िवकास िनमा
ण’ को  कामको ठेóा समेत हात पादñ 
आएको छ ।
सरकार र राजनीितकमíह� माफ
 त ¨ाÞ गिरने बजटे इतरको रकम िविनयोजन सेनाको लािग अवैध धन 
दोहनको ¨मुख ´ोत हो । सेनाले आफूले स¶ालन गन¡ भनी िजðा िलएको साव
जिनक िनमा
णको काम 
िनजी क®नीलाई उपठेóा (Sub-contract) मा िदएर लागत खच
भÔा बढी खच
 देखाएर बचेको रकम 
हात पान¡ र बाडँचँुड गन¡ अनुिचत ¨वृिÅ पिन रहेको देिख�छ । 

चौय
त�ीय स¥ालमा नेपाल ¨हरीले मुÂ �पमा दईु ¨कारको भूिमका खेलेको पाइ�छ ः पिहलो, कानून 
काया
?यन अिधकारीको �पमा उनीह�ले िवशेषगरी स¥ालका त>ो तहका �� अिधकारीह�लाई 
द�उ÷िु�को अवसर ¨दान गद
छन ्र दो´ो, नागिरक र Ãानीय समुदायको िनकट स®क
 मा रहने 
भएकोले उनीह�लाई घूस र ठेकेदारमाफ
 त गिरने खिरद ज�ा अितिर� आ³ानीको ´ोत पिन उपलå 
रहको ¤�छ ।
राजनीितक दल र िनजी दलालको ह��पेको कारणले ¨हरी संगठनमा ��ाचार मौलाएको छ । पैसा 
खान पाएपिछ �ापािरक ��ेबाट ¤ने ¨ाकृितक ´ोतको अवैध दोहन, त=री तथा नागिरकको शोषण 
ज�ा अनुिचत ि©याकलापलाई नजरअÔाज गन¡ ¨विृÅ ¨हरी संगठनमा देिख�छ । 
साव
जिनक खिरदस¼�ी िनयमकानूनको उ>ंघन, व� ु ढुवानीमा नóली िबलिबजकको ¨योग, 
िवपतको बलेामा राहत सामùी खिरद गदा
 रकमको द�ुपयोग, ¨हरी ¨ितवेदन िसफािरसमा ¤ने 
अिनयिमतता र फौजदारी मु|ाका अिभय�ुसँग िलइने घूस ¨हरी संगठनमा ¤ने अिनयिमतता र 
��ाचारका केही उदाहरणह� ¤न ्।

“नेपालमा ��ाचार िनय�ण गन¡” अि/यार द�ुपयोग अनुस�ान आयोगको मूल उ|े{लाई िवगत 
केही दशक यता िन}भावी बनाइएको छ । ¨ायः सबजैसो सरकारले संिदý वा आपरािधक पृÕभूिम 
भएका �ि�लाई आय�ु बनाएर आयोगलाई एउटा अØको �पमा ¨योग गन¡ गरेको वा आयोगको 
¨भावकािरतालाई कुिÛत पान¡ गरेको देिख�छ । 
आयोगको ��ेािधकारलाई घटाएर होस ्वा अ�म, थाकेका वा स¥ालको सद·ता िलएका �ि�लाई 
आय�ु िनय�ु गरेर होस ्वा आयोगमा अनाव{क मु|ाको थु̈ ो लगाएर नै िकन नहोस ्आयोगलाई 
¨भावहीन बनाइएको छ ।
चौय
त�बाट िनयतवश आयोगलाई अØको �पमा ¨योग ¤ने गरेको छ । ¨ायः जसो स¥ालका 
सद·लाई नै आय�ुमा िनय�ु गिरएको देिख�छ । उø नैितक आचरणको �ि� िनय�ु ¤नुपन¡ 
¨मुख आय�ुको पदमा बदनाम छिव भएका �ि�लाई िनय�ु गिरनु यसको टड्कारो उदाहरण हो ।
यस ¨कारको कपटपूण
 िनयिु�को कारणले अदअुआले ठूलाठूला आरोप र मु|ालाई बवेा�ा गरेर 
द�हीनतालाई मलजल गन
 स.छ । सेना िव�áका ��ाचारका उजरुीलाई बवेा�ा गनु
लाई यसको 
उदाहरणको �पमा िलन सिक�छ ।
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स�ाल
नेपालकाे
चौय�त�ीय

म�ालय र िवभागह� 
Ministries and 
Departments

�ायपािलका
Judiciary

स¥ालले अवैध अथ+पाज
न गन¡ मुÂ ठाउँह�मा नेताह�को मातहतमा रहने म�ालय तथा िवभागह� 
पिन पद
छन ् । म�ालयको अिधकार��ेिभ� पन¡ िनयमन काय
 र सेवा ¨वाहस¼�ी दईुवटा 
मह²पूण
 कामलाई स¥ालका सद·ह�ले अथ+पाज
न गन
 र ��ो धनलाई त>ो तहसð पु-याउन 
¨योग गद
छन ्। ¨ाकृितक ´ोतको अवैध दोहन, घूस लेनदेन र Ãानीय तहमा गिरने कर संकलनको 
माßमबाट य�ो धन संकलन गिर�छ ।
आ~िरक राज§ काया
लय ज�ो कर उठाउने र करको �वÃापन गन¡ सरकारी िनकायमा 
राजनीितकमí, िनजी ��े तथा सरकारी कम
चारी बीचको साठँगाठँ ì� देæ सिक�छ ।
भौितक पूवा
धार तथा यातायात म�ालय स¥ालको लािग पैसा कमाउने एउटा आकष
क ´ोत बनेको 
छ । उø सरकारी अिधकारी तथा ठेकेदारबीचको िमलेमतोमा िमलाइने ठेóाको चाजँोपाजँोले 
¨ितìधा
लाई िन�*ािहत गरी केही सीिमत ठेकेदारलाई मा� अनुिचत �पमा लाभाि?त बनाउने 
गरेको छ । ठेóाको लागतलाई किह ँकिह ँत दईु गुणासð पिन बढाएको पाइ�छ ।
��ाचारले गदा
 §ा' तथा जनसंÂा म�ालय र यस मातहतका नेपाल §ा' पिरषद ् ज�ा 
�ावसाियक र संÃागत पिरषद ्माफ
 त गिरने §ा' ��ेको िनयमन र सेवा ¨वाह पूरै िवकृत र 
िन}भावी ¤न पुगेको छ । अनाव{क औषिध र उपकरण खिरद तथा ठेकेदारह�सँग ¤ने साठँगाठँले 
गदा
 सरकारी धन �ि�को िनजी ख%ीमा पुिगरहकेो छ ।
िश�ा म�ालयले राि�\य बजटेको सबभैÔा ठूलो भाग खच
 गन¡ गरेको छ (आôथक वष
 २०७४/०७५ 
मा कूल बजटेको १७ ¨ितशत) । यो बजटे िविनयोजनमा ¨ायः अिनयिमतता ¤ने गरेको छ । 
उदाहरणको लािग, पा#पु�कको नóली लगत र नóली िव"ालय (झोले िव"ालय) को िववरणलाई 
िलन सिक�छ जनु कागजी अिभलेखमा मा� देखाइने गिरएको छ । यसैबीच संसदमा िनजी ��ेको 
बढ्दो ¨भावले गदा
 िनजी ��ेका शैि�क संÃाह� िनयमन र अनुगमनबाट उÇकने गरेका छन ्।
नेपालमा िव¨षेणमुखी अथ
त�को िवकासले गदा
 òम ��ेमा अिनयि�त कारोबारले ¨òय पाएको 
छ । òम, रोजगारी तथा सामािजक सुर�ा म�ालयले िनजी ��ेलाई ठगी, जालसाजी र शोषणय�ु 
òम आपू!तको लािग छुट िदएको ज�ो देिख�छ । उदाहरणको लािग वैदेिशक रोजगार महाशाखा 
ज�ो वैदेिशक रोजगारीको �वÃालाई िनयमन तथा अनुगमन गन¡ एकछ� अिधकार पाएको 
िनकायले पिन वैदेिशक रोजगारदाताको छनोट ¨ि©याको अनुगमन गन
, भरपद+ अिभलेख राæे 
�वÃा गन
 र 0ानपावर एजे1ीह�को उÅरदािय²लाई सुिनिÓत गन
 गराउन सकेको छैन ।

नेपालमा कम
चारीत�मा �ाÞ ��ाचार राजनीितक तथा नीितिनमा
ण तहमा समेत सरेकोले गदा
 
âायपािलका पिन ��ाचारको यो स¥ालमा जोिडन आएको छ । बखा
� गन¡, महािभयोग लगाउने र 
रािजनामाको लािग करकाप गन¡ ज�ा दबाब र धÇकीपूण
 तिरकाबाट राजनीितक दलह�ले 
âायाधीशह�लाई िनय�णमा राखी उनीह�को वफादारी ¨ाÞ गन¡ गद
छन ्।
राजनीितक तथा आôथक §ाथ
बाट अिभ¨िेरत भएर कानून �वसायीह�, िबचौिलयाह� र 
¨शासकीय कम
चारीह�ले राजनीितक स¼�, आôथक कारोबार वा ¨ि©यागत हरेाफेरीबाट फैसला 
र âाियक िनण
यलाई ¨भाव पान¡ गरेका छन ्। आÁनो मु|ा अनुकूल ¤ने âायाधीश तोकेर (‘इजलास 
खिरद’ भिनने माßमबाट) अदालतले चौय
त�ीय स¥ालका सद·ह�लाई संर�ण ¨दान गद
छ । 
�सबाहके ¨ायः मु|ा िनयतवश �पमा िढलो गराउने, यस साठँगाठँमा संलÐ अदालतका कम
चारीलाई 
¨योग गरेर मु|ाको िमिसल चोरी गन¡ वा िमिसल लुकाउने काम पिन ¤ने गरेको छ । 
िववादाìद आदेश िदएको, ��ाचारको अिभयोग ठहर भएका कम
चारीको फैसला उ2ाएको र 
राज§ छली गन¡ अ~रा
ि�\य क®नीह�लाई मुनाफा घर लैजान स¸े आदेश जारी गरेको कारणले 
सव+ø अदालत पिन पटक पटक िववादमा तािनएको छ ।
त>ो तहका अदालतह�मा ��ाचारको अवÃा झन ्िवकराल छ । उदाहरणको लािग अदालतले 
त=र वा अपराधीह�लाई कसूरदार ठहराउन अ§ीकार गन¡ गरेको वा उनीह�को सजाय उ>ेखनीय 
मा�ामा घटाउने गरेको भनी ¨हरी के^ीय अनुस�ान 3ूरोले गन¡ गरेको गुनासोलाई िलन सिक�छ ।
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नेपालमा ��ाचार र दÍहीनताको �मुख सËालकको �पमा िनजी े̧  अÝपंि�मा रहकेो छ । चौय�त�ीय 
स�ालिभ¸ यसको �मुख भूिमका सरकारको िनयमनकारी िनकायको काम र नीितलाई िवकृत पानु�, आÞानीका 
�मुख Çोतह�मािथ कÊा गरेर कालो धनलाई सेतो बनाउनु र गैरकानूनी असुली �णालीलाई बढावा िदनु हो ।
िनजी े̧ िभ¸ सरकारी राज�का मह¶पूण� Çोतह�को शोषण गन¬ ठेकेदारह�, �ापािरक समूहह�, �ितßधा� 
िवरोधी जमात र गैरकानूनी आàथक कारोबारलाई सहजीकरण गन¬ राि�Úय तथा अÁरा�ि�Úय सेवा �दायकह�     
पद�छन ्।

िनजी ��ेका पा�ह� तथा ¨ितिनिध पुँजीपितह� (Proxy capitalists) सरकारी कम
चारीलाई घूस खुवाएर 
उनीह�लाई नीितगत ��ाचारमा सहभागी गराउँछन ्। यी पा�ह�ले ठेóापêा िदलाए बापत, कर छÈन सघाए बापत 
वा इजाजतप� (लाइसे1) उपलå गराए बापत उनीह�लाई किमशन वा नजराना चढाउँछन ्(सÔभ
ः पृÕ ९ को ८ 
मा  हने
 सिक�छ) । 
िनजी ��ेका पा�ह�ले िनवा
चनमा आÁना उðदेवारलाई उठाउनको लािग पैसा खच
 गछ
न ्। साव
जिनक िनकायमा 
आÁना कम
चारीको भतí गन
 र कम
चारीह�को स�वाबढुवामा समेत उनीह�ले पैसा लगाउने गरेको देिख�छ  । य�ो 
¨चलन ¨हरी, साव
जिनक संÃान र रा4ो आ³ानी ¤ने सरकारी िनकायमा समेत �ाÞ छ (सÔभ
ः पृÕ ५ को ४ र 
पृÕ ७ को ५ मा हने
 सिक�छ) ।
िनजी ��ेबाट ¤ने घूस र किमशनको खेल िव¨षेण, टेिलकम, ब5िक6, िवÅ, बीमा, घरज_ा कारोबार, िश�ा, 
§ा', यातायात र ̈ ाकृितक ́ ोत दोहनको ��े लगायत ठूलो आôथक कारोबार ¤ने सब ैठाउँमा �ाÞ छ । पूवा
धार 
िनमा
णको काममा र �समा पिन खास गरेर सडक िनमा
णमा संलÐ ठेकेदारह� चौय
त�ीय स¥ालिभ� िनजी ��ेका 
मुÂ पा�को �पमा िचिनएका छन ्।
गैरकानूनी �पमा इजाजतप� ¨ाÞ गन
 वा आÁनो अवैध धÔा िनबा
ध �पमा जारी राæ सरकारी–िनजी स®क
 सू� 
मह²पूण
 ¤�छ । ì�तः ¨�� िनयमनकारी िनकायको हिैसयतमा रहकेो ¨हरीको भूिमका यस स¥ालमा िनकै 
मह²पूण
 ¤�छ जसले य�ो दोहन¨ित आखँा िचि8एर दोहनलाई सहज बनाइिदने गरेको देिख�छ (सÔभ
ः पृÕ ९ 
को ७ मा हने
 सिक�छ) ।
य�ो सरकारी–िनजी स¼� व� ु िव©ी र सेवामूलक �वसायबाट कर छÈनको लािग उपयोग गिर�छ । कर 
फ9Aट आयोग ज�ा राज§ ¨शासनका िनकायह�को कामकत
�लाई िवकृत बनाएर, âनू िबजकीकरण गरेर वा 
कर अिधकृतसँगको साठँगाठँमा कर छली गरेर रा±लाई आôथक �पमा ठÐे उ|े{ पूरा गिर�छ (सÔभ
ः पृÕ ११ को 
९ मा हने
 सिक�छ) ।

िनयामक िनकाय र बजटे िविनयोजन ̈ ि©या दवुै ��ेमा आÁनो िनय�ण कायम गरी आÁनो इBाअनुसार पिरचालन 
गन¡ उ|े{ले िनजी ��ेका ¨मुख पा�ह� आफ5  राजनीितमा ¨वेश गरेका छन ्। ¨भावशाली �ापािरक �ि�ह�ले 
आफै िनवा
चन लडेर वा समानुपाितक ¨ितिनिध²को कोटाबाट राजनीितक पद ¨ाÞ गरेका छन ्(सÔभ
ः पृÕ ५ को 
१, पृÕ ७ को ६ र पृÕ १७ को १६ मा हने
 सिक�छ) । 

िनजी ��ेले सेतकुो काम गद
छ जसको माßमबाट सरकारी पदािधकारी र राजनीितक नेताह�ले सरकारी धन सिजलै 
ह�ाउँदछन ् । उदाहरणको लािग, साव
जिनक खिरदको �वÃा सरकारी रकम अपचलनको लािग एउटा ¨मुख 
माßम ¤न गएको छ  (सÔभ
ः पृÕ ११ को ९ मा हने
 सिक�छ) ।
यहा ँ`�� के छ भने कितपय अ~रा
ि�\य संÃाह� नै ठूला ठेकेदारह�को भूिमकामा रहकेा देिख�छन ्। अ~रा
ि�\य 
ठेकेदारह�लाई ¨योग गदा
 अवैध धनको कारोबारको सू� पÅा लगाउन किठन ¤ने भएकोले चौय
त�का िनजी 
पा�ह� य�ा ठेकेदारह�लाई उपयोग गन
 �चाउँछन ्(सÔभ
ः पृÕ ११ को ११ मा हने
 सिक�छ) ।

िनजी ��ेका पा�ह�ले सरकारबाट िनयमन गिरने वा अनुमित ¨ाÞ गनु
पन¡ ¨ाकृितक ´ोतको दोहनमा तथा अâ 
आकष
क �ापािरक अवसर हात पान
मा आÁना शंकाìद राजनीितक स¼�लाई ¨योग गद
छन ्। (सÔभ
ः पृÕ ११ 
को ९ मा हने
 सिक�छ) ।

िनजी �े� साव�जिनक सं�ाह� राजनीितक नेताह�

िनजी �े� साव�जिनक सं�ाह� राजनीितक दलह�

साव�जिनक सं�ाह� राजनीितक नेताह� िनजी �े�

नेपाल साव�जिनक सं�ाह� िनजी �े�

िनजी �े�
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�ायः शि�शाली �ापारीह� नै दलालको भूिमकामा रहकेा छन ्। मािथ�ो तहका राजनीितक �ि�ह�सँग िनकट 
रहरे चौय�त�ीय स�ाल पिरचालन गन¬ ियनीह� नै �न ्। ियनीह�ले स�ालको �मुख पदह�मा �ि�ह�को िनयिु� 
गन¬, िविभÔ पा¸ह�को बीचमा अÁिâ� या गराउने, उपस�ालसँग सãक�  कायम गन¬ र पैसाको पिरचालन गन¬      
गद�छन् ्। मुä �पमा ियनीह�ले दÍउÒिु�को अवसरलाई त�ो तहस© र धनको �वाहलाई मािथ�ो तहस© 
लैजाने कुरालाई सुिनिÅत गद�छन ्।

स¥ाल िनमा
णमा य�ा दलालको मुÂ भूिमका रहकेो ¤�छ । ियनीह�ले स¼ि�त सरकारी र िनजी ��ेमा 
स¥ालका सद·ह�लाई िनय�ु गद
छन ्(सÔभ
ः पृÕ ५ को १, पृÕ ९ को ६ र पृÕ १५ को १३ मा हने
 सिक�छ) । 
यसले चौय
त�ीय स¥ाल स¶ालनको लािग आव{क पन¡ रकम संकलन गन¡ बाटो खुला गद
छ (सÔभ
ः पृÕ ९ को 
८, पृÕ ११ को ९, पृÕ १५ को १२, १४ र १५ मा हने
 सिक�छ) ।

दलालह�ले राजनीितक दल, कम
चारीत�, िनजी ��े र रा±का अगंह�मा छिरएको आÁनो स¥ालको फाइदा 
उठाउँदै स¥ालका सद·ह�लाई द�उ÷िु� िदलाउने काम समेत गद
छन ्(सÔभ
ः पृÕ ५ को २ र पृÕ ९ को ७ मा 
हने
 सिक�छ) ।  âायपािलका र ��ाचार िनवारणसँग स¼ि�त संÃा लगायतका कानूनी िनकायह�मा रहकेो 
आÁनो ¨भावलाई उपयोग गरेर उनीह� गैरकानूनी ि©याकलापलाई दि�त गन¡ कानूनी ¨ावधानलाई समेत 
िन}भावी बनाउन स.छन ्।

दलालह�ले नै राजनीितक नेताह�को अôथक कारोबारलाई सCाÈछन ् । ¨ायः सब ै ठूला नेतासँग य�ा दलाल 
जोिडएका ¤�छन ्जसले य�ा नेतालाई ��ाचार गन
, अवैध �पमा आÿजत स®िÅको �वÃापन गन
 र अवैध 
आ³ानीलाई स¥ालको मािथ>ो तहसð लैजान सघाउँछन ्।
राजनीितक िनयिु�को ठेóा िलएर, नीितगत ह��पे गरेर, अनुमितप� वा इजाजतप� बचेेर, करको दायरालाई 
साधँ-ुयाएर तथा द�उ÷िु� र संर�ण ¨दान गरेर उनीह�ले धन संकलन गद
छन ्। य�ो धन राजनीितक नेताह� 
र िनजी ��ेका पा�ह�सð पु-याइ
�छ (सÔभ
ः पृÕ ५ को ४, पृÕ ७ को ५ र पृÕ १५ को १४ र १५ मा हने
      
सिक�छ) ।

देशबािहर रहकेा अ~रा
ि�\य सेवा ¨दायकह�सð रकम लैजाने काममा दलालह�को भूिमका मह²पूण
 रहकेो    
¤�छ ।  दलालह�ले स®िÅ शुáीकरणका आधिुनक उपायह� अपनाएर अवैध धनलाई लुकाउने, िमसाउने, एकीकृत 
गन¡ कामको संयोजन गद
छन ् र कालो धनलाई ¨�� वैदेिशक लगानी ज�ो वैध माग
 माफ
 त पुनः औपचािरक 
¨णालीमा ¨वेश गराउँछन ् (सÔभ
ः पृÕ ११ को १० र ११, पृÕ १५ को १४ र पृÕ १९ को २० र २१ मा हने
       
सिक�छ) ।
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अापरािधक 
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आपरािधक तåह� िनजी े̧ को कारोबारमा िभ¸ी तहस© गािँसएका ��छन ्। मुä �पमा यµा पा¸ह� सुन 
तºरी, लागूऔषध ओसार पसार, मानव बचेिबखन र �ितबि�त वµकुो तºरी, िनमा�ण काय�को ठेéा र िवकास 
पिरयोजनाबाट जबज�µी रकम असूली तथा �ाकृितक Çोतको गैरकानूनी दोहन एवं सãि� शुêीकरण र गैरकानूनी 
धनको �व�ापन गन¬ काममा लागेका ��छन ्।

सेवा ¨दायकको �पमा आपरािधक पा�ह�ले पुँजी (नगद, सुन वा िव¨षेणको §�पमा) पलायनमा सघाउँछन ्र 
घरज_ाको कारोबार, शेयर खिरद िव©ी र रे�ुरा ँतथा राि� Dब ज�ा मनोर¥नजâ �वसाय आिदको माßमबाट 
कालो धनलाई सेतो बनाउँछन ्।
यी पा�ह�ले एिटएम काड
को ¨योग, सहकारी संÃासँगको कारोबार, घरज_ाको कारोबार, हितयारको �ापार, 
Eािसनो �वसाय र रे�ुरा ँस¶ालन आिद माफ
 त स¥ालको स®िÅ शुáीकरण गन¡ काय
को संयोजन गद
छन ्। यसको 
अितिर� औपचािरक ब5िक6 र िवÅीय ��ेमा रहकेो शंकाìद आôथक कारोबारलाई नजरअÔाज गन¡ ¨विृÅले गदा
 
ती संÃाह� पिन ��ाचार संय�को अ6 ब� पुगेको देिख�छ (सÔभ
ः पृÕ १७ को १९ मा हने
 सिक�छ) । 

नेपालमा स®िÅ शुáीकरण गितिविधको एउटा अ~रा
ि�\य आयाम पिन रहकेो छ । अ~रा
ि�\य सेवा ¨दायकह�ले 
अवैध धनलाई बाé देशमा पु-याउन सघाउँछन ्। �हा ँ��ो धनलाई केही समय राखी िÃित मGर भएपिछ ती सेवा 
¨दायकह�ले ¨�� वैदेिशक लगानीको आवरणमा ��ो धनलाई पुनः देशिभ� ैफका
उँछन ्(सÔभ
ः पृÕ ११ को 
११, पृÕ १५ को १४ र पृÕ १७ को १९ मा हने
 सिक�छ) ।

अापरािधक त�ह� िवदेशी ��� 
लगानीकता�ह�
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चौय�त�को गितिविधलाई वहृद �पमा बëु ेहो भने ìसिभ¸ िवदेशी सरकार र अÁरा�ि�Úय दाताको संलÙता पिन ß� 
देिख�छ िकनभने स�ालले अवैध धन दोहनको लािग आíनो रणनीितमा पिरवत�न गदî परãरागत िवकास सहायता 
लगायत अÁरा�ि�Úय सहयोग र �ì वैदेिशक लगानीमा केि¯त रणनीितलाई बढीभ°ा बढी अपनाउन थालेका   
छन ्। 

पर®रागत �पमा ¨ाÞ ¤ँदै आएको िवकास सहयोगले सरकारी खच
मा ¤ने अिनयिमततालाई नजरअÔाज गन¡ 
(ज� ैसरकारी धनलाई अपारदशí ��ेितर लगाउन स¸े अवसर िदएर) र काया
?यन गन¡ साझदेार िनकाय र ितनका 
िनजी ��ेका साझदेारह�को गितिविधह�मािथ िनय�ण कायम गन
 नस¸े ¤नाले �सले पिन ��ाचारलाई बढावा 
िदइरहकेो छ । काया
?यन गन¡ साझदेार िनकाय र ितनका िनजी ��ेका साझदेारह� दवुै ¨ायः स¥ालबाट िनयि�त 
¤�छन ्। यसको अितिर� सरकारमा रहकेा स¥ालका सद·ह�ले ¨ायः िवकास सहयोग स¼�ी सÇझौताह�मा 
िवदेशी सरकार तथा अ~रा
ि�\य दात ृ िनकायको अनुगमन गन
 स¸े अिधकारलाई सीिमत बनाएर आफू उपरको 
छानिबनको सëावनालाई प�छाउने गरेको पाइ�छ ।
िवदेशी सरकारह�ले नेपालको िवकासमा अव{ सहयोग गरेका छन ् । तर ितनले चौय
त�ीय स¥ालका 
सद·ह�लाई आòय पिन िदएका छन ् जसले त=री लगायत धनको अवैध स¶ालन गन
 (मुÂतया स®िÅ 
शुिáकरणका उपाय माफ
 त) तथा राजनीितक वÅृमा लगानी गन
मा ितनलाई सघाउने गरेका छन ्(सÔभ
ः पृÕ ५ को 
४ मा हने
 सिक�छ)  ।

२१

िवदेशी सरकार र 
अरा�ि��य दाताह�

साव�जिनक सं�ाह� राजनीितक नेताह�

िवदेशी सरकार र 
अरा�ि��य दाताह� 

२२





www.nitifoundation.org







www.nitifoundation.org
घर न¯रः ६८, दरबार माग�, न±ाल भगवती बहाल, काठमाडौ,ं नेपाल


