नेपालकाे

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल
भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको नक्साङ्कन

नेपालकाे

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल

b08xLgtf

wg

नेताहरु

जनसाधारण । प्राकृ ितक स्रोत

नेपालमा िवद्यमान भ्रष्टाचारको शृङ्खला एक अकार्सँग पृथक र व्यिक्तमा सीिमत कायर्हरू मात्र
होइनन् । यहाँ त सावर्जिनक (सरकारी), िनजी र आपरािधक क्षेत्रका िविभन्न सरोकारवालाहरू
जनताको धन हत्याउन र दण्डहीनतालाई मलजल गनर् सं गिठत भएर काम गछर् न् ।
यस चौयर्तन्त्रीय सं जालका गठबन्धनहरूमा फे रबदल भइरहन्छ । यस्तो गठबन्धन िविभन्न
सरोकारवाला समूहहरूको बीचमा बिनरहन्छ र यस्ता समूहहरू दलालको रुपमा काम गनेर् िविभन्न
शिक्तशाली व्यवसायीमाफर् त जोिडएका हुन्छन् ।
यो सञ्जाल उध्वर्गामी (Vertical) स्वरुपमा सं गिठत रहेको हुन्छ । धनको प्रवाह क्रमशः तलबाट
मािथितर हुन्छ भने दण्डिहनता र लाभको प्रवाह मािथबाट तलितर हुन्छ ।
समाजका िविभन्न क्षेत्रसँ गको बिलयो समतलीय (Horizontal) सम्पकर् कै कारणले यो सञ्जाल
राज्यका महत्वपूणर् आम्दानीका स्रोतहरूमा कब्जा जमाउन, राज्य सं यन्त्रकै प्रयोगबाट गैरकानूनी
धनको सञ्चालनलाई सहज बनाउन तथा त्यसलाई देशबािहर लैजान र सञ्जालिभत्रका
सदस्यहरूलाई सं रक्षण िदन सक्ने भएको छ ।
१

पात्रहरु

ACTORS

सावर्जिनक
सं स्थाहरु

मन्त्रालय र
िवभागहरु

सं सद

न्यायपािलका

नेपाली सेना

अिख्तयार दुरुपयाेग
अनुसन्धान अायाेग

नेपाल प्रहरी

िवदेशी सरकारहरु र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु

िवदेशी प्रत्यक्ष
लगानीकतार्हरु

िनजी दलाल वा
िवचौिलयाहरु

अन्तरार्िष्ट्रय ठे केदारहरु

राजनीितक
नेताहरु

िनजी क्षेत्र
राजनीितक
दलहरु
व्यापािरक समूह

सेवा प्रदायक समूह

जनसाधारण
प्रितस्पधार् िवरोधी व्यापािरक गठबन्धन (काटेर्ल)

अापरािधक तत्त्वहरु

कतुर्तहरु | ACTIONS
यस रेखािचत्रले नेपालको चौयर्तन्त्रीय सञ्जालको वणर्न गदर्छ र िविभन्न सरकारी, िनजी, राजनीितक र आपरािधक क्षेत्रका पात्रहरूबीचको
सम्बन्धलाई प्रस्तुत गदर्छ । यी पात्रहरूले िनवार्ह गनेर् िविवध िकिसमका र पिरपूरक भूिमकाहरूलाई तीन प्रकारको कतुतर् को रुपमा िचत्राङ् कन
गिरएको छः–
िनयुिक्त (Placement): यसमा सञ्जालले आफ्ना सदस्यहरूलाई कसरी मुख्य सं स्थाहरूमा िनयुक्त गदर्छ र आफ्नो िनयन्त्रणमा
राख्दछ भन्ने कु रालाई समेिटन्छ ।
िवत्तीय प्रवाह (Flow of Finances): यसले धनको स्रोतलाई कसरी कब्जामा िलइन्छ र कसरी सञ्जालिभत्र पिरचालन गिरन्छ भन्ने
देखाउँ छ ।
दण्डहीनता (Impunity): यसले सञ्जालका सदस्यहरूलाई ितनको उत्तरदाियत्वबाट उम्कने र कानूनी कारवाही छल्न सक्ने गरी
कसरी सं रक्षण िदइन्छ भन्ने कु रालाई प्रस्तुत गदर्छ ।
िचत्रलाई व्याख्यात्मक पाठसँ गै पढ्न सिकने गरी बनाइएको छ । हरेक ‘कतुतर् ’ सँ गै िदइएको अङ्कले पाठकलाई सो ‘कतुतर् ’सँ ग सम्बिन्धत
िवषयवस्तुमा पुग्न सहयोग गनेर्छ ।
३

राजनीितक नेताहरु
POLITICAL LEADERS

सावर्जिनक
सं स्थाहरु

मन्त्रालय र
िवभागहरु

सं सद

न्यायपािलका

नेपाली सेना

अिख्तयार दुरुपयाेग
अनुसन्धान अायाेग

नेपाल प्रहरी

िवदेशी सरकारहरु र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु
१
िवदेशी प्रत्यक्ष
लगानीकतार्हरु

२

िनजी दलाल वा
िवचौिलयाहरु
२

अन्तरार्िष्ट्रय ठे केदारहरु

राजनीितक
नेताहरु

िनजी क्षेत्र

३

३
राजनीितक
दलहरु

व्यापािरक समूह

सेवा प्रदायक समूह

२

४
प्रितस्पधार् िवरोधी व्यापािरक गठबन्धन (काटेर्ल)

अापरािधक तत्त्वहरु

जनसाधारण

नेपालकाे

राजनीितक
नेताहरु

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल

नेपालमा राजनीितक वृत्तका व्यिक्तहरू नै उध्वर्गामी रुपमा सं गिठत चौयर्तन्त्रीय सञ्जालका प्रमुख सं रक्षणकतार् भएर
रहेका छन् ।
पिछल्लो दशकमा आएर शासन सं यन्त्रमा भ्रष्टाचार यसरी व्याप्त भएको छ िक प्रमुख राजनीितक नेताहरू र राज्य
सं यन्त्रको तल्लो तप्काको बीचमा एउटा स्वस्फु तर् सम्बन्ध स्थािपत हुन गएको देिखन्छ । कु नै समयमा तल्लो तप्काका
अिधकारीले व्यिक्तगत रुपमा एक्लाएक्लै िलने घूसको पिरपाटी अिहले सं रचनाको मािथल्लो तहसम्म बाँडचुँड गनुर्पनेर्
गरी चौयर्तन्त्रीय जालोमा गािभन गएको छ ।

१
राजनीितक नेताहरु

सावर्जिनक सं स्थाहरु

राजनीितक दबाबमा पारेर र कमर्चारीको िनयुिक्तमा हस्तक्षेप गरेर नेताहरूले राज्यसं यन्त्रका िविभन्न िनकायहरूमा
सञ्जालका सदस्यहरूको िनयुिक्तलाई सुिनिश्चत गदर्छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ १५ को १३ तथा पृष्ठ १७ को १६ मा हेनर् सिकन्छ) ।

३
राजनीितक नेताहरु

िनकटतम व्यिक्तहरूको गुट िनमार्ण गरेर त्यसमा आबद्ध भई उनीहरूले आफ्नो दलिभत्र शिक्त सञ्चय गदर्छन् ।
सावर्जिनक हैिसयत, धन वा अन्य कु नै लाभको प्रािप्त वा दलिभत्र वा राज्यको सं यन्त्रमा पदोन्नित तथा आफ्नो
राजनीितक भिवष्यको सुरक्षाको आशामा दलका कायर्कतार्हरू आफ्ना नेताहरूप्रित वफादारी र समथर्न देखाउँ छन् ।

४
िनजी क्षेत्र

राजनीितक नेताहरु

सावर्जिनक सं स्थाहरु

िनजी क्षेत्र

िनजी दलाल वा
िवचौिलयाहरु

जनिनवार्िचत अिधकारी वा कायार्लयमाफर् त नेताहरूले सम्बिन्धत सरकारी मन्त्रालय, िवभाग तथा राज्यका अन्य
सं यन्त्रमािथ िनगरानी राख्दछन् । उनीहरूको प्रभावले गदार् यस्ता सावर्जिनक िनकायहरू स्वतन्त्र र िविधसम्मत रुपमा
काम गनर् नसक्ने गरी कमजोर र िवकृ त हुन पुगेका छन् । आफ्नो नेतत्व
ृ को उपयोग गदैर् नेताहरूले सञ्जालका भ्रष्ट
कायर्कतार्लाई सं रक्षण िदई दण्डहीनतालाई प्रश्रय िदने गरेका छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ९ को ७ र पृष्ठ १७ को १७ मा हेनर्
सिकन्छ) ।

िनयुिक्त

Placement

राजनीितक दलहरु

राजनीितक लेनदेन (Clientelism) को आधारमा राजनीितक नेताहरूले आफ्नो प्रभुत्व स्थािपत गदर्छन् । िवकास
आयोजनाहरू वा िवकास िनमार्ण सम्बन्धी लगानीलाई आफू खुसी आफ्नो िनवार्चन क्षेत्रतफर् मोडेर उनीहरूले आफ्ना
मतदाताहरूको समथर्न प्राप्त गदर्छन् । यसको लािग डरत्रासको प्रयोग गरेर वा स्थानीय नेताहरूलाई राजनीितक
िनयुिक्तको माध्यमबाट खिरद गरेर सम्बिन्धत मतदाताहरूको समथर्न जुटाउने गिरएको देिखन्छ ।

पिरणामस्वरुप राज्यका प्रमुख कानूनी सं यन्त्रहरूलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गनेर् (जसमा सञ्जालका सदस्यहरूलाई
प्रत्यक्षतः भ्रष्टाचारको लािग खटाइएको हुन्छ) र त्यस्ता सं यन्त्रहरूलाई खोक्रो बनाउने (असक्षम वा अयोग्य व्यिक्तलाई
िनयुक्त गरी िनकायको प्रभावकारी कायर्सम्पादनलाई कु िण्ठत तुल्याउने) प्रवृित्त देखा पिररहेको छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ९ को ६
मा हेनर् सिकन्छ) ।

२

जनसाधारण

राजनीितक नेताहरु

राजनीितक रुपमा उपलब्ध िवत्तीय स्रोतमािथको िनयन्त्रण माफर् त नै नेताहरूले शिक्त सञ्चय गनेर् र त्यसलाई कायम राख्ने
गरेको पाइन्छ । िनवार्चन खचर् िनजी क्षेत्रबाट आउँ छ जसबापत नेताहरू रकम उपलब्ध गराउनेलाई अनुकूल नीित
िनमार्णको प्रत्याभूित िदन्छन् । (सन्दभर्ः पृष्ठ ७ को ५, पृष्ठ १५ को १२ र पृष्ठ १७ को १८ मा हेनर् सिकन्छ ।) बाह्य
सूत्रहरूमाफर् त बन्न गएका सम्पकर् को माध्यमबाट पिन नेताहरूले धन प्राप्त गदर्छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ २१ को २२ मा हेनर्
सिकन्छ) ।
धेरैजसो राजनीितक रुपमा उपलब्ध िवत्तीय स्रोतको पिरचालन सं स्थागत िनणर्यको सट्टा नेताको व्यिक्तगत लहड वा
गुटगत स्वाथर्को आधारमा गनेर् गिरएको छ । नेताहरू दलिभत्रैका आफ्ना सम्भािवत प्रितस्पधीर्लाई शिक्तहीन बनाउन
दलको वैकिल्पक आय स्रोतलाई क्षीण बनाउने कोिशश गछर् न् । यसले नेताहरूलाई दलभन्दा धेरै शिक्तशाली
बनाइराख्न सघाउँ छ ।

िवत्त प्रवाह

Flow of Finances

दण्डहीनता
Impunity

५

राजनीितक दलहरु
POLITICAL PARTIES

सावर्जिनक
सं स्थाहरु

मन्त्रालय र
िवभागहरु

सं सद

न्यायपािलका

नेपाली सेना

अिख्तयार दुरुपयाेग
अनुसन्धान अायाेग

नेपाल प्रहरी

िवदेशी सरकारहरु र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु

िवदेशी प्रत्यक्ष
लगानीकतार्हरु

िनजी दलाल वा
िवचौिलयाहरु

५

अन्तरार्िष्ट्रय ठे केदारहरु

राजनीितक
नेताहरु

िनजी क्षेत्र
५
व्यापािरक समूह

राजनीितक
दलहरु

सेवा प्रदायक समूह

जनसाधारण
प्रितस्पधार् िवरोधी व्यापािरक गठबन्धन (काटेर्ल)

अापरािधक तत्त्वहरु

नेपालकाे

राजनीितक
दलहरु

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल

नेपालको राजनीितक भ्रष्टाचारको के न्द्रिबन्दुमा राजनीितक दलहरू नै रहेका छन् । भ्रष्टाचार िनयन्त्रणको िवषयमा
बोल्ने िवपक्षी राजनीितक धार अिस्तत्वमै छै न जस्तो देिखन्छ । अझ सहमितपरक राजनीितको आवरण िभत्र
लुकाइएको एकप्रकारको साँठगाँठको सं स्कृ ितको िनमार्ण हुन पुगेको छ, जसले राज्यबाट लुिटएको धनलाई
राजनीितक दल र भ्रष्टाचारका सम्वाहकहरूको बीचमा बाँडफाँड गनेर् प्रवृित्तलाई थप प्रोत्सािहत गरेको छ ।
नेपालको सं घीयता तफर् को यात्राको एउटा लक्ष्य राजनीितक अिधकारको हस्तान्तरण (Devolution) गरी
सरकारलाई नागिरकको िनकट ल्याएर राजनीितक उत्तरदाियत्व सुिनिश्चत गनुर् पिन िथयो । तथािप यो सं रचनागत
फे रबदलले भ्रष्टाचारलाई पिन मलजल गनेर् सं भावना बढेको छ । गैरकानूनी रुपमा आजर्न गिरने र राजनीितक
दलहरूबाट पिरचालन गिरने िवत्तीय स्रोतको सञ्जालले प्रादेिशक र स्थानीय तहका नेताहरूलाई पिन बाध्न सक्ने
देिखएको छ ।

५
िनजी क्षेत्र

िनजी दलाल तथा
िवचौिलयाहरु

राजनीितक दलहरु

िनजी क्षेत्रका लगानीकतार् र िबचौिलयाहरूसँ ग राजनीितक दलहरूको महत्वपूणर् सम्बन्ध रहेको हुन्छ । व्यापािरक
समूह, प्रितस्पधार् िवरोधी व्यापािरक गठबन्धन (Cartels), दलालहरू सबैले नीितगत भ्रष्टाचार, सरकारी ठे क्का वा
इजाजतपत्रको अनुमित, आिर्थक अपराधमा परेका व्यिक्तको सं रक्षण जस्ता गैरकानूनी लाभको लािग राजनीितक
नेता र राजनीितक दललाई पक्षपोषण गदर्छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को ४, पृष्ठ १५ को १२ र पृष्ठ १७ को १८ मा हेनर्
सिकन्छ) ।
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७

राजनीितक
नेताहरु

िनजी क्षेत्र
राजनीितक
दलहरु
व्यापािरक समूह

सेवा प्रदायक समूह
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प्रितस्पधार् िवरोधी व्यापािरक गठबन्धन (काटेर्ल)

८
अापरािधक तत्त्वहरु

नेपालकाे

सावर्जिनक
सं स्थाहरु

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल

चौयर्तन्त्रीय सञ्जालले सवर्प्रथम सावर्जिनक सं स्थाहरूमािथ कब्जा जमाउँ छ । यस्तो सावर्जिनक सं स्थाहरूमा सेवा
प्रदायक िनकाय, सं घीय, प्रादेिशक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गनेर् िनकाय तथा िनजी क्षेत्रलाई िनयमन गनेर् िनकाय
पदर्छन् । धेरै जसो सावर्जिनक सं स्थाहरूले जनताबाट िसधै गैरकानूनी रुपमा रकम असुल्छन् वा जनताको शोषण गनर्
िनजी क्षेत्रसँ ग सहकायर् गदर्छन् ।

८

६
राजनीितक दलहरु

सावर्जिनक सं स्थाहरु

जनसाधारण

चौयर्तन्त्रीय सञ्जालका सदस्यहरूलाई रणनीितक तवरले िनयुक्त गरेर हाल दईु प्रमुख राजनीितक दलले सावर्जिनक
क्षेत्रमा कब्जा जमाएका छन् जसमा राज्यका प्रमुख कानूनी िनकायहरू पदर्छन् । यी िनकायहरूलाई अस्त्रको रुपमा
प्रयोग गरेर वा ितनलाई खोक्रो तुल्याएर ितनको प्रभावकािरतालाई कु िण्ठत बनाइएको छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को १, पृष्ठ
१५ को १३ र पृष्ठ १७ को १६ हेनर् सिकन्छ) ।

िनजी क्षेत्र

सावर्जिनक सं स्थाहरु

भ्रष्ट कमर्चारीतन्त्रले दईु िकिसमले आम नागिरकको शोषण गदर्छ – पिहलो, सावर्जिनक सेवा प्रवाह गदार् वा
िनयमनकारी काम गदार् अवैध तिरकाले रकम असुलेर अथार्त घूस िलएर र दोस्रो, िनजी क्षेत्रका पात्रहरूसँ ग िमलेमतो
गरेर । सञ्जालकै पहलमा िनजी क्षेत्रमा राज्यको िनयमनकारी तथा सुपिरवेक्षणकारी भूिमकालाई कु िण्ठत बनाइएको
हुन्छ जसले गदार् िनजी क्षेत्रले कु नै कानूनी कारवाहीको डरिवना नागिरक, उपभोक्ता र सेवाग्राहीको अिधकार हनन गनर्
वा शोषण गनर् पाइरहेको हुन्छ (सन्दभर्ः पृष्ठ १५ को १२ र १४ मा हेनर् सिकन्छ) ।

७
सावर्जिनक सं स्थाहरु

िनजी क्षेत्र

राजनीितक दलहरु

राजनीितक नेताहरु

सावर्जिनक िनकायमा िनयुक्त सञ्जालका सदस्यहरूले सं स्थागत सुपिरवेक्षण र िनयमनकारी सं यन्त्रलाई कमजोर
बनाएर सञ्जालका सदस्यहरूको लािग दण्डउन्मुिक्तलाई सुिनिश्चत गदर्छन् ।
कै यौं उच्च पदस्थ सरकारी कमर्चारीहरूमा प्रणालीगत रुपमा हुने भ्रष्टाचारप्रित िजम्मेवारी िलन नचाहने वा उत्तरदायी
हुन नचाहने र सबै कु रालाई सञ्जालको सं रक्षकको रुपमा रहेका मन्त्री वा मिन्त्रपिरषदि् तर पन्छाउने प्रवृित्त रहेको
देिखन्छ । िजम्मेवारीबाट पिन्छने यो प्रवृित्तले गदार् दण्डहीनता मौलाएको छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को २ र पृष्ठ १७ को १७
हेनर् सिकन्छ) ।
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११

९
सावर्जिनक सं स्थाहरु

िनजी क्षेत्र

सावर्जिनक सं स्थाहरु

सावर्जिनक सं स्थाहरू पिन राज्यको शोषण गनेर् कु रामा िनजी सरोकारवाला समूह तथा राजनीितकमीर्हरूसँ ग िमलेर काम
गदर्छन् । राज्य स्रोतको यस्तो प्रत्यक्ष दोहन िनजी क्षेत्र र राज्यको साझेदारी हुने िविभन्न क्षेत्रमा हुने गरेको छ ।
िवशेषगरी लागतको पुनमूर्ल्याङ्कन गरेर, बजेटभन्दा बािहर गई िविनयोजन गरेर, खिरद प्रिक्रयामा अनुिचत खचर्
देखाएर, बजेट िविनयोजनमा अन्योल िसजर्ना गरेर तथा कर प्रशासनसँ ग साँठगाँठ गरेर यस प्रकारको दोहन गिरन्छ
(सन्दभर्ः पृष्ठ १५ को १२ र १४ मा हेनर् सिकन्छ) ।

अन्तरार्िष्ट्रय
ठे केदारहरु

िनजी दलाल वा
िवचौिलयाहरु

भ्रष्टाचारबाट कमाएको धन िवदेशमा लुकाउनको लािग सरकारी पदािधकारीहरू िवदेशी ठे केदारको सहयोग िलन्छन् ।
यस्ता सं िदग्ध िवदेशी ठे केदारसँ गको साँठगाँठमा उनीहरू िवदेशमा त्यस्तो धन लुकाउन सक्षम हुन्छन् र आम चासो तथा
छानिबन नसेलाउँ दासम्म पखेर्र बस्दछन् । गैरकानूनी रकम असुल्ने सन्दभर्मा िवदेशी ठे केदारहरूको प्रयोग गनुर् भ्रष्ट
सरकारी कमर्चारीहरूको एउटा महत्वपूणर् रणनीित बन्न पुगेको छ (सन्दभर्ः पृष्ठ १५ को १४, पृष्ठ १७ को १९ र पृष्ठ १९
को २१ मा हेनर् सिकन्छ) ।

यस प्रकारको भ्रष्टाचार प्राकृ ितक स्रोतहरूको उत्खनन र दोहनमा व्याप्त छ । िनयमन सं यन्त्रलाई कु िण्ठत बनाउने,
सञ्जालका सदस्यलाई मात्र इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने तथा घूस र किमसन खुवाउने आिद कतुर्तमाफर् त राज्यको
आयस्रोतको ठू लो िहस्सामा सञ्जालले कब्जा जमाउने गछर् (सन्दभर्ः पृष्ठ १५ को १५ मा हेनर् सिकन्छ) ।

१०
सावर्जिनक सं स्थाहरु

राजनीितक नेताहरु

सावर्जिनक सं स्थाहरूले भ्रष्टाचारबाट आिर्जत धनलाई दलाल, भ्रष्ट राजनीितकमीर् लगायत सञ्जालका अन्य
सदस्यहरूसम्म पु-याउनको लािग सञ्जालमा आबद्ध आफ्ना समतलीय सम्पकर् सूत्रहरूको प्रयोग गदर्छन् । यस्ता दलाल,
भ्रष्ट राजनीितकमीर् लगायतका अन्य सञ्जाल सदस्यहरू नै यस्तो अवैध धनका अिन्तम लाभग्राहीहरू हुन् । यसो गदार्
यस्ता सं स्थाहरूलाई आफ्नो बदमासी र दोहनमूलक गितिविध लुकाउन सिजलो हुन्छ (सन्दभर्ः पृष्ठ १७ को १९ मा हेनर्
सिकन्छ) ।

िनयुिक्त

Placement

िवत्त प्रवाह

Flow of Finances

दण्डहीनता
Impunity

११

राज्यका

मूल िनकायहरु

CORE STATE ENTITIES

नेपालमा िविधको शासन कायम गनर् र िनयमन गनर्का लािग िजम्मेवार राज्यका मूल िनकायहरूलाई चौयर्तन्त्रीय सञ्जालले राज्यस्रोतको दोहन गनर् र दण्डहीनतालाई प्रश्रय
िदनको लािग अस्त्रको रुपमा प्रयोग गनेर् वा कु िण्ठत बनाउने गरेको पाइन्छ ।
दण्डउन्मुिक्त वा दण्डहीनतालाई सं रक्षण िदने सञ्जालमा कानून बनाउने, कानून कायार्न्वयन गनेर् र कानूनको पिरपालना गराउने सबै िनकायहरू पदर्छन् । यस सञ्जालिभत्र सं सद,
िविभन्न सरकारी मन्त्रालय तथा िवभागहरू, न्यायपािलका, अिख्तयार दरुु पयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायत पदर्छन् । यी िनकायहरूको बारेमा तल
उल्लेख गिरएको छ ।
यहाँ उल्लेख गिरएका िनकायहरुमात्र नेपालको चौयर्तन्त्रीय सञ्जालमा रहेका िनकायहरू हुन् भन्ने िनष्कषर्मा भने पुग्न हुँ दैन । सञ्जालको प्रभाव राज्यका यावत् सं यन्त्रमा फै िलएको
छ । उदाहरणको लािग नेपाल राष्ट्र बैङ्क, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, आन्तिरक राजस्व िवभाग लगायतका थुप्रै अन्य िनकायहरूलाई पिन यसमा राख्न सिकन्छ ।

सं सद
Parliament

सं सदमा आफ्ना सदस्यहरूलाई पदस्थापन गरेर चौयर्तन्त्रीय सञ्जालले सं सदीय िनगरानीको सं यन्त्रलाई
िनष्प्रभावी बनाई सञ्जालका सदस्यहरूको लािग दण्डउन्मुिक्तको अवसरलाई सुिनिश्चत गदर्छ ।
नीितिनमार्णको तहमा पुग्ने सञ्जालका सदस्यहरूले भ्रष्टाचारबाट लाभ िलनको लािग कायर्कारी िवषयमा
समेत हस्तक्षेप गदर्छन् । सुपिरवेक्षण गनेर् र नीितगत िनदेर्शन िदने बहानामा अन्यत्र जानुपनेर् रकम समेत
आफ्नो क्षेत्रमा तान्ने उद्देश्य रािखएको हुन्छ ।
सञ्जालको शिक्तमा िवस्तार भइरहेको र यसको क्षेत्रगत साँठगाँठ मजबुत हुँ दै गएको कु रालाई सं सदिभत्र
िनजी क्षेत्रको बिढरहेको प्रभावले स्पष्ट देखाउँ छ । िवगतको एक दशकमा ३० भन्दा बढी उच्च
व्यावसाियक घरानासँ ग सम्बिन्धत व्यिक्तहरू सांसद बनाइएका छन् ।

अिख्तयार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग
(अदुअआ)
Commission
for the
Investigation of
the Abuse of
Authority
(CIAA)

“नेपालमा भ्रष्टाचार िनयन्त्रण गनेर्” अिख्तयार दरुु पयोग अनुसन्धान आयोगको मूल उद्देश्यलाई िवगत
के ही दशक यता िनष्प्रभावी बनाइएको छ । प्रायः सबैजसो सरकारले सं िदग्ध वा आपरािधक पृष्ठभूिम
भएका व्यिक्तलाई आयुक्त बनाएर आयोगलाई एउटा अस्त्रको रुपमा प्रयोग गनेर् गरेको वा आयोगको
प्रभावकािरतालाई कु िण्ठत पानेर् गरेको देिखन्छ ।
आयोगको क्षेत्रािधकारलाई घटाएर होस् वा अक्षम, थाके का वा सञ्जालको सदस्यता िलएका व्यिक्तलाई
आयुक्त िनयुक्त गरेर होस् वा आयोगमा अनावश्यक मुद्दाको थुप्रो लगाएर नै िकन नहोस् आयोगलाई
प्रभावहीन बनाइएको छ ।
चौयर्तन्त्रबाट िनयतवश आयोगलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । प्रायः जसो सञ्जालका
सदस्यलाई नै आयुक्तमा िनयुक्त गिरएको देिखन्छ । उच्च नैितक आचरणको व्यिक्त िनयुक्त हुनुपनेर्
प्रमुख आयुक्तको पदमा बदनाम छिव भएका व्यिक्तलाई िनयुक्त गिरनु यसको टड्कारो उदाहरण हो ।
यस प्रकारको कपटपूणर् िनयुिक्तको कारणले अदअ
ु आले ठू लाठू ला आरोप र मुद्दालाई बेवास्ता गरेर
दण्डहीनतालाई मलजल गनर् सक्छ । सेना िवरुद्धका भ्रष्टाचारका उजुरीलाई बेवास्ता गनुर्लाई यसको
उदाहरणको रुपमा िलन सिकन्छ ।

नेपाली सेना
Nepal Army

नेपाल प्रहरी
Nepal Police

नेपाली सेनामा सं रचनागत वा प्रणालीगत भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने धारणा बिलयो हुँ दै गएको देिखन्छ ।
त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारको अनुपातलाई हेदार् यो देशको शासन व्यवस्था र रािष्ट्रय सुरक्षा व्यवस्थाको लािग समेत
िचन्ताको िवषय हुन थालेको आकलन गनर् सिकन्छ । सेनामा हुने भ्रष्टाचार अत्यन्त के िन्द्रकृ त स्वरुपको
रहेको छ । यस्तो अनिधकृ त काम कारवाही सेनाको मुख्यालय माफर् त मात्र सम्भव हुने देिखन्छ ।
आिर्थक अिनयिमतता र व्यापािरक आयोजनाको माध्यमबाट सेना अवैध धन दोहनमा सं लग्न हुँ दै आएको
छ । मेिडकल र निर्सङ कलेज सञ्चालन, घरजग्गा कारोबार, पेटो्र िलयम पदाथर्को खुद्रा िवक्री िवतरण,
सैिनक कल्याणकारी कोषको नाफामूलक लगानी जस्ता काम यसका के ही उदाहरणहरू हुन् । सेनाले
िवमानस्थल िनमार्ण, सडक िनमार्ण जस्ता सरकारी ‘िवकास िनमार्ण’ को कामको ठे क्का समेत हात पादैर्
आएको छ ।
सरकार र राजनीितकमीर्हरु माफर् त प्राप्त गिरने बजेट इतरको रकम िविनयोजन सेनाको लािग अवैध धन
दोहनको प्रमुख स्रोत हो । सेनाले आफू ले सञ्चालन गनेर् भनी िजम्मा िलएको सावर्जिनक िनमार्णको काम
िनजी कम्पनीलाई उपठे क्का (Sub-contract) मा िदएर लागत खचर्भन्दा बढी खचर् देखाएर बचेको रकम
हात पानेर् र बाँडचुँड गनेर् अनुिचत प्रवृित्त पिन रहेको देिखन्छ ।
चौयर्तन्त्रीय सञ्जालमा नेपाल प्रहरीले मुख्य रुपमा दईु प्रकारको भूिमका खेलेको पाइन्छ ः पिहलो, कानून
कायार्न्वयन अिधकारीको रुपमा उनीहरूले िवशेषगरी सञ्जालका तल्लो तहका भ्रष्ट अिधकारीहरूलाई
दण्डउन्मुिक्तको अवसर प्रदान गदर्छन् र दोस्रो, नागिरक र स्थानीय समुदायको िनकट सम्पकर् मा रहने
भएकोले उनीहरूलाई घूस र ठे केदारमाफर् त गिरने खिरद जस्ता अितिरक्त आम्दानीको स्रोत पिन उपलब्ध
रहको हुन्छ ।
राजनीितक दल र िनजी दलालको हस्तक्षेपको कारणले प्रहरी सं गठनमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । पैसा
खान पाएपिछ व्यापािरक क्षेत्रबाट हुने प्राकृ ितक स्रोतको अवैध दोहन, तस्करी तथा नागिरकको शोषण
जस्ता अनुिचत िक्रयाकलापलाई नजरअन्दाज गनेर् प्रवृित्त प्रहरी सं गठनमा देिखन्छ ।
सावर्जिनक खिरदसम्बन्धी िनयमकानूनको उल्लं घन, वस्तु ढुवानीमा नक्कली िबलिबजकको प्रयोग,
िवपतको बेलामा राहत सामग्री खिरद गदार् रकमको दरुु पयोग, प्रहरी प्रितवेदन िसफािरसमा हुने
अिनयिमतता र फौजदारी मुद्दाका अिभयुक्तसँ ग िलइने घूस प्रहरी सं गठनमा हुने अिनयिमतता र
भ्रष्टाचारका के ही उदाहरणहरू हुन् ।

१२

नेपालकाे

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल

मन्त्रालय र िवभागहरु
Ministries and
Departments

सञ्जालले अवैध अथोर्पाजर्न गनेर् मुख्य ठाउँ हरूमा नेताहरूको मातहतमा रहने मन्त्रालय तथा िवभागहरू
पिन पदर्छन् । मन्त्रालयको अिधकारक्षेत्रिभत्र पनेर् िनयमन कायर् र सेवा प्रवाहसम्बन्धी दईु वटा
महत्वपूणर् कामलाई सञ्जालका सदस्यहरूले अथोर्पाजर्न गनर् र त्यस्तो धनलाई तल्लो तहसम्म पु-याउन
प्रयोग गदर्छन् । प्राकृ ितक स्रोतको अवैध दोहन, घूस लेनदेन र स्थानीय तहमा गिरने कर सं कलनको
माध्यमबाट यस्तो धन सं कलन गिरन्छ ।
आन्तिरक राजस्व कायार्लय जस्तो कर उठाउने र करको व्यवस्थापन गनेर् सरकारी िनकायमा
राजनीितकमीर्, िनजी क्षेत्र तथा सरकारी कमर्चारी बीचको साँठगाँठ स्पष्ट देख्न सिकन्छ ।
भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालय सञ्जालको लािग पैसा कमाउने एउटा आकषर्क स्रोत बनेको
छ । उच्च सरकारी अिधकारी तथा ठे केदारबीचको िमलेमतोमा िमलाइने ठे क्काको चाँजोपाँजोले
प्रितस्पधार्लाई िनरुत्सािहत गरी के ही सीिमत ठे केदारलाई मात्र अनुिचत रुपमा लाभािन्वत बनाउने
गरेको छ । ठे क्काको लागतलाई किहँ किहँ त दईु गुणासम्म पिन बढाएको पाइन्छ ।
भ्रष्टाचारले गदार् स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय र यस मातहतका नेपाल स्वास्थ्य पिरषद् जस्ता
व्यावसाियक र सं स्थागत पिरषद् माफर् त गिरने स्वास्थ्य क्षेत्रको िनयमन र सेवा प्रवाह पूरै िवकृ त र
िनष्प्रभावी हुन पुगेको छ । अनावश्यक औषिध र उपकरण खिरद तथा ठे केदारहरूसँ ग हुने साँठगाँठले
गदार् सरकारी धन व्यिक्तको िनजी खल्तीमा पुिगरहेको छ ।
िशक्षा मन्त्रालयले रािष्ट्रय बजेटको सबैभन्दा ठू लो भाग खचर् गनेर् गरेको छ (आिर्थक वषर् २०७४/०७५
मा कू ल बजेटको १७ प्रितशत) । यो बजेट िविनयोजनमा प्रायः अिनयिमतता हुने गरेको छ ।
उदाहरणको लािग, पाठ्यपुस्तकको नक्कली लगत र नक्कली िवद्यालय (झोले िवद्यालय) को िववरणलाई
िलन सिकन्छ जुन कागजी अिभलेखमा मात्र देखाइने गिरएको छ । यसैबीच सं सदमा िनजी क्षेत्रको
बढ्दो प्रभावले गदार् िनजी क्षेत्रका शैिक्षक सं स्थाहरू िनयमन र अनुगमनबाट उम्कने गरेका छन् ।
नेपालमा िवप्रेषणमुखी अथर्तन्त्रको िवकासले गदार् श्रम क्षेत्रमा अिनयिन्त्रत कारोबारले प्रश्रय पाएको
छ । श्रम, रोजगारी तथा सामािजक सुरक्षा मन्त्रालयले िनजी क्षेत्रलाई ठगी, जालसाजी र शोषणयुक्त
श्रम आपूिर्तको लािग छु ट िदएको जस्तो देिखन्छ । उदाहरणको लािग वैदेिशक रोजगार महाशाखा
जस्तो वैदेिशक रोजगारीको व्यवस्थालाई िनयमन तथा अनुगमन गनेर् एकछत्र अिधकार पाएको
िनकायले पिन वैदेिशक रोजगारदाताको छनोट प्रिक्रयाको अनुगमन गनर्, भरपदोर् अिभलेख राख्ने
व्यवस्था गनर् र म्यानपावर एजेन्सीहरूको उत्तरदाियत्वलाई सुिनिश्चत गनर् गराउन सके को छै न ।

न्यायपािलका
Judiciary

नेपालमा कमर्चारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार राजनीितक तथा नीितिनमार्ण तहमा समेत सरेकोले गदार्
न्यायपािलका पिन भ्रष्टाचारको यो सञ्जालमा जोिडन आएको छ । बखार्स्त गनेर्, महािभयोग लगाउने र
रािजनामाको लािग करकाप गनेर् जस्ता दबाब र धम्कीपूणर् तिरकाबाट राजनीितक दलहरूले
न्यायाधीशहरूलाई िनयन्त्रणमा राखी उनीहरूको वफादारी प्राप्त गनेर् गदर्छन् ।
राजनीितक तथा आिर्थक स्वाथर्बाट अिभप्रेिरत भएर कानून व्यवसायीहरू, िबचौिलयाहरू र
प्रशासकीय कमर्चारीहरूले राजनीितक सम्बन्ध, आिर्थक कारोबार वा प्रिक्रयागत हेराफे रीबाट फै सला
र न्याियक िनणर्यलाई प्रभाव पानेर् गरेका छन् । आफ्नो मुद्दा अनुकूल हुने न्यायाधीश तोके र (‘इजलास
खिरद’ भिनने माध्यमबाट) अदालतले चौयर्तन्त्रीय सञ्जालका सदस्यहरूलाई सं रक्षण प्रदान गदर्छ ।
त्यसबाहेक प्रायः मुद्दा िनयतवश रुपमा िढलो गराउने, यस साँठगाँठमा सं लग्न अदालतका कमर्चारीलाई
प्रयोग गरेर मुद्दाको िमिसल चोरी गनेर् वा िमिसल लुकाउने काम पिन हुने गरेको छ ।
िववादास्पद आदेश िदएको, भ्रष्टाचारको अिभयोग ठहर भएका कमर्चारीको फै सला उल्टाएको र
राजस्व छली गनेर् अन्तरार्िष्ट्रय कम्पनीहरूलाई मुनाफा घर लैजान सक्ने आदेश जारी गरेको कारणले
सवोर्च्च अदालत पिन पटक पटक िववादमा तािनएको छ ।
तल्लो तहका अदालतहरूमा भ्रष्टाचारको अवस्था झन् िवकराल छ । उदाहरणको लािग अदालतले
तस्कर वा अपराधीहरूलाई कसूरदार ठहराउन अस्वीकार गनेर् गरेको वा उनीहरूको सजाय उल्लेखनीय
मात्रामा घटाउने गरेको भनी प्रहरी के न्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गनेर् गरेको गुनासोलाई िलन सिकन्छ ।
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सञ्जाल

िनजी क्षेत्र
नेपालमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको प्रमुख सञ्चालकको रुपमा िनजी क्षेत्र अग्रपं िक्तमा रहेको छ । चौयर्तन्त्रीय
सञ्जालिभत्र यसको प्रमुख भूिमका सरकारको िनयमनकारी िनकायको काम र नीितलाई िवकृ त पानुर्, आम्दानीका
प्रमुख स्रोतहरूमािथ कब्जा गरेर कालो धनलाई सेतो बनाउनु र गैरकानूनी असुली प्रणालीलाई बढावा िदनु हो ।
िनजी क्षेत्रिभत्र सरकारी राजस्वका महत्वपूणर् स्रोतहरूको शोषण गनेर् ठे केदारहरू, व्यापािरक समूहहरू, प्रितस्पधार्
िवरोधी जमात र गैरकानूनी आिर्थक कारोबारलाई सहजीकरण गनेर् रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय सेवा प्रदायकहरू
पदर्छन् ।
१२
िनजी क्षेत्र

सावर्जिनक सं स्थाहरु

१३
िनजी क्षेत्र

सावर्जिनक सं स्थाहरु

राजनीितक दलहरु

िनयामक िनकाय र बजेट िविनयोजन प्रिक्रया दवु ै क्षेत्रमा आफ्नो िनयन्त्रण कायम गरी आफ्नो इच्छाअनुसार पिरचालन
गनेर् उद्देश्यले िनजी क्षेत्रका प्रमुख पात्रहरू आफैं राजनीितमा प्रवेश गरेका छन् । प्रभावशाली व्यापािरक व्यिक्तहरूले
आफै िनवार्चन लडेर वा समानुपाितक प्रितिनिधत्वको कोटाबाट राजनीितक पद प्राप्त गरेका छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को
१, पृष्ठ ७ को ६ र पृष्ठ १७ को १६ मा हेनर् सिकन्छ) ।

राजनीितक नेताहरु

िनजी क्षेत्रका पात्रहरू तथा प्रितिनिध पुँजीपितहरू (Proxy capitalists) सरकारी कमर्चारीलाई घूस खुवाएर
उनीहरूलाई नीितगत भ्रष्टाचारमा सहभागी गराउँ छन् । यी पात्रहरूले ठे क्कापट्टा िदलाए बापत, कर छल्न सघाए बापत
वा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराए बापत उनीहरूलाई किमशन वा नजराना चढाउँ छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ९ को ८
मा हेनर् सिकन्छ) ।
िनजी क्षेत्रका पात्रहरूले िनवार्चनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई उठाउनको लािग पैसा खचर् गछर् न् । सावर्जिनक िनकायमा
आफ्ना कमर्चारीको भतीर् गनर् र कमर्चारीहरूको सरुवाबढुवामा समेत उनीहरूले पैसा लगाउने गरेको देिखन्छ । यस्तो
प्रचलन प्रहरी, सावर्जिनक सं स्थान र राम्रो आम्दानी हुने सरकारी िनकायमा समेत व्याप्त छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को ४ र
पृष्ठ ७ को ५ मा हेनर् सिकन्छ) ।
िनजी क्षेत्रबाट हुने घूस र किमशनको खेल िवप्रेषण, टेिलकम, बैंिकङ्ग, िवत्त, बीमा, घरजग्गा कारोबार, िशक्षा,
स्वास्थ्य, यातायात र प्राकृ ितक स्रोत दोहनको क्षेत्र लगायत ठू लो आिर्थक कारोबार हुने सबै ठाउँ मा व्याप्त छ । पूवार्धार
िनमार्णको काममा र त्यसमा पिन खास गरेर सडक िनमार्णमा सं लग्न ठे केदारहरू चौयर्तन्त्रीय सञ्जालिभत्र िनजी क्षेत्रका
मुख्य पात्रको रुपमा िचिनएका छन् ।
गैरकानूनी रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गनर् वा आफ्नो अवैध धन्दा िनबार्ध रुपमा जारी राख्न सरकारी–िनजी सम्पकर् सूत्र
महत्वपूणर् हुन्छ । स्पष्टतः प्रत्यक्ष िनयमनकारी िनकायको हैिसयतमा रहेको प्रहरीको भूिमका यस सञ्जालमा िनकै
महत्वपूणर् हुन्छ जसले यस्तो दोहनप्रित आँखा िचिम्लएर दोहनलाई सहज बनाइिदने गरेको देिखन्छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ९
को ७ मा हेनर् सिकन्छ) ।
यस्तो सरकारी–िनजी सम्बन्ध वस्तु िवक्री र सेवामूलक व्यवसायबाट कर छल्नको लािग उपयोग गिरन्छ । कर
फछ्यौर्ट आयोग जस्ता राजस्व प्रशासनका िनकायहरूको कामकतर्व्यलाई िवकृ त बनाएर, न्यून िबजकीकरण गरेर वा
कर अिधकृ तसँ गको साँठगाँठमा कर छली गरेर राज्यलाई आिर्थक रुपमा ठग्ने उद्देश्य पूरा गिरन्छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ११ को
९ मा हेनर् सिकन्छ) ।

िनयुिक्त

Placement

१४
सावर्जिनक सं स्थाहरु

राजनीितक नेताहरु

िनजी क्षेत्र

िनजी क्षेत्रले सेतक
ु ो काम गदर्छ जसको माध्यमबाट सरकारी पदािधकारी र राजनीितक नेताहरुले सरकारी धन सिजलै
हत्याउँ दछन् । उदाहरणको लािग, सावर्जिनक खिरदको व्यवस्था सरकारी रकम अपचलनको लािग एउटा प्रमुख
माध्यम हुन गएको छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ११ को ९ मा हेनर् सिकन्छ) ।
यहाँ द्रष्टव्य के छ भने कितपय अन्तरार्िष्ट्रय सं स्थाहरू नै ठू ला ठे केदारहरूको भूिमकामा रहेका देिखन्छन् । अन्तरार्िष्ट्रय
ठे केदारहरूलाई प्रयोग गदार् अवैध धनको कारोबारको सूत्र पत्ता लगाउन किठन हुने भएकोले चौयर्तन्त्रका िनजी
पात्रहरू यस्ता ठे केदारहरूलाई उपयोग गनर् रुचाउँ छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ११ को ११ मा हेनर् सिकन्छ) ।

१५
नेपाल

सावर्जिनक सं स्थाहरु

िनजी क्षेत्र

िनजी क्षेत्रका पात्रहरूले सरकारबाट िनयमन गिरने वा अनुमित प्राप्त गनुर्पनेर् प्राकृ ितक स्रोतको दोहनमा तथा अन्य
आकषर्क व्यापािरक अवसर हात पानर्मा आफ्ना शं कास्पद राजनीितक सम्बन्धलाई प्रयोग गदर्छन् । (सन्दभर्ः पृष्ठ ११
को ९ मा हेनर् सिकन्छ) ।

िवत्त प्रवाह

Flow of Finances

दण्डहीनता
Impunity

१५

िनजी दलालहरु

PRIVATE BROKERS

सावर्जिनक
सं स्थाहरु

मन्त्रालय र
िवभागहरु

१७

सं सद

न्यायपािलका

अिख्तयार दुरुपयाेग
अनुसन्धान अायाेग

नेपाल प्रहरी

१६
िवदेशी सरकारहरु र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु

१९

िवदेशी प्रत्यक्ष
लगानीकतार्हरु

नेपाली सेना

िनजी दलाल वा
िवचौिलयाहरु

१८

१८
१६

अन्तरार्िष्ट्रय ठे केदारहरु

१७

१७
राजनीितक
नेताहरु

िनजी क्षेत्र
राजनीितक
दलहरु
व्यापािरक समूह

सेवा प्रदायक समूह

जनसाधारण
प्रितस्पधार् िवरोधी व्यापािरक गठबन्धन (काटेर्ल)

अापरािधक तत्त्वहरु

नेपालकाे

िनजी
दलालहरु

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल

प्रायः शिक्तशाली व्यापारीहरू नै दलालको भूिमकामा रहेका छन् । मािथल्लो तहका राजनीितक व्यिक्तहरूसँ ग िनकट
रहेर चौयर्तन्त्रीय सञ्जाल पिरचालन गनेर् ियनीहरू नै हुन् । ियनीहरूले सञ्जालको प्रमुख पदहरूमा व्यिक्तहरूको िनयुिक्त
गनेर्, िविभन्न पात्रहरूको बीचमा अन्तिक्रर्या गराउने, उपसञ्जालसँ ग सम्पकर् कायम गनेर् र पैसाको पिरचालन गनेर्
गदर्छन्् । मुख्य रुपमा ियनीहरूले दण्डउन्मुिक्तको अवसरलाई तल्लो तहसम्म र धनको प्रवाहलाई मािथल्लो तहसम्म
लैजाने कु रालाई सुिनिश्चत गदर्छन् ।

१८
िनजी दलालहरु

१६
िनजी दलालहरु

िनजी क्षेत्र

सावर्जिनक सं स्थाहरु

सञ्जाल िनमार्णमा यस्ता दलालको मुख्य भूिमका रहेको हुन्छ । ियनीहरूले सम्बिन्धत सरकारी र िनजी क्षेत्रमा
सञ्जालका सदस्यहरूलाई िनयुक्त गदर्छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को १, पृष्ठ ९ को ६ र पृष्ठ १५ को १३ मा हेनर् सिकन्छ) ।
यसले चौयर्तन्त्रीय सञ्जाल सञ्चालनको लािग आवश्यक पनेर् रकम सं कलन गनेर् बाटो खुला गदर्छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ९ को
८, पृष्ठ ११ को ९, पृष्ठ १५ को १२, १४ र १५ मा हेनर् सिकन्छ) ।

राजनीितक नेताहरु

िनजी क्षेत्र

दलालहरूले नै राजनीितक नेताहरूको अिर्थक कारोबारलाई सम्हाल्छन् । प्रायः सबै ठू ला नेतासँ ग यस्ता दलाल
जोिडएका हुन्छन् जसले यस्ता नेतालाई भ्रष्टाचार गनर्, अवैध रुपमा आिर्जत सम्पित्तको व्यवस्थापन गनर् र अवैध
आम्दानीलाई सञ्जालको मािथल्लो तहसम्म लैजान सघाउँ छन् ।
राजनीितक िनयुिक्तको ठे क्का िलएर, नीितगत हस्तक्षेप गरेर, अनुमितपत्र वा इजाजतपत्र बेचेर, करको दायरालाई
साँध-ु याएर तथा दण्डउन्मुिक्त र सं रक्षण प्रदान गरेर उनीहरूले धन सं कलन गदर्छन् । यस्तो धन राजनीितक नेताहरू
र िनजी क्षेत्रका पात्रहरूसम्म पु-याइर्न्छ (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को ४, पृष्ठ ७ को ५ र पृष्ठ १५ को १४ र १५ मा हेनर्
सिकन्छ) ।

१९
१७
17
िनजी दलालहरु

िनजी दलालहरु
िनजी क्षेत्र

राजनीितक दलहरु

सावर्जिनक सं स्थाहरु

दलालहरूले राजनीितक दल, कमर्चारीतन्त्र, िनजी क्षेत्र र राज्यका अंगहरूमा छिरएको आफ्नो सञ्जालको फाइदा
उठाउँ दै सञ्जालका सदस्यहरूलाई दण्डउन्मुिक्त िदलाउने काम समेत गदर्छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को २ र पृष्ठ ९ को ७ मा
हेनर् सिकन्छ) । न्यायपािलका र भ्रष्टाचार िनवारणसँ ग सम्बिन्धत सं स्था लगायतका कानूनी िनकायहरूमा रहेको
आफ्नो प्रभावलाई उपयोग गरेर उनीहरू गैरकानूनी िक्रयाकलापलाई दिण्डत गनेर् कानूनी प्रावधानलाई समेत
िनष्प्रभावी बनाउन सक्छन् ।

िनयुिक्त

Placement

िवदेशी प्रत्यक्ष
लगानीकतार्हरु

देशबािहर रहेका अन्तरार्िष्ट्रय सेवा प्रदायकहरूसम्म रकम लैजाने काममा दलालहरूको भूिमका महत्वपूणर् रहेको
हुन्छ । दलालहरूले सम्पित्त शुद्धीकरणका आधुिनक उपायहरू अपनाएर अवैध धनलाई लुकाउने, िमसाउने, एकीकृ त
गनेर् कामको सं योजन गदर्छन् र कालो धनलाई प्रत्यक्ष वैदेिशक लगानी जस्तो वैध मागर् माफर् त पुनः औपचािरक
प्रणालीमा प्रवेश गराउँ छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ११ को १० र ११, पृष्ठ १५ को १४ र पृष्ठ १९ को २० र २१ मा हेनर्
सिकन्छ) ।

िवत्त प्रवाह

Flow of Finances

दण्डहीनता
Impunity

१७

आपरािधक तत्त्वहरु
CRIMINAL ELEMENTS

सावर्जिनक
सं स्थाहरु

मन्त्रालय र
िवभागहरु

सं सद

न्यायपािलका

नेपाली सेना

अिख्तयार दुरुपयाेग
अनुसन्धान अायाेग

नेपाल प्रहरी

िवदेशी सरकारहरु र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु

िवदेशी प्रत्यक्ष
लगानीकतार्हरु

अन्तरार्िष्ट्रय ठे केदारहरु

िनजी दलाल वा
िवचौिलयाहरु

२१
२०

राजनीितक
नेताहरु

िनजी क्षेत्र
राजनीितक
दलहरु
व्यापािरक समूह
व्यापािरक समूह

प्रदायकसमु
समूदहाय
सेसेववा ाप्रदायक

जनसाधारण
प्रितस्पधार्
िवरोधी
व्यापािरक
गठबन्धन
(काटेर्(काटेर्
ल) ल)
प्रितस्पधार्
िवरोधी
व्यापािरक
गठबन्धन

अापरािधक तत्त्वहरु

नेपालकाे

अापरािधक
तत्त्वहरु

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल

आपरािधक तत्त्वहरू िनजी क्षेत्रको कारोबारमा िभत्री तहसम्म गाँिसएका हुन्छन् । मुख्य रुपमा यस्ता पात्रहरू सुन
तस्करी, लागूऔषध ओसार पसार, मानव बेचिबखन र प्रितबिन्धत वस्तुको तस्करी, िनमार्ण कायर्को ठे क्का र िवकास
पिरयोजनाबाट जबजर्स्ती रकम असूली तथा प्राकृ ितक स्रोतको गैरकानूनी दोहन एवं सम्पित्त शुद्धीकरण र गैरकानूनी
धनको व्यवस्थापन गनेर् काममा लागेका हुन्छन् ।
२०
िनजी दलालहरु

२१
अापरािधक तत्त्वहरु

सेवा प्रदायकको रुपमा आपरािधक पात्रहरूले पुँजी (नगद, सुन वा िवप्रेषणको स्वरुपमा) पलायनमा सघाउँ छन् र
घरजग्गाको कारोबार, शेयर खिरद िवक्री र रेष्टुराँ तथा राित्र क्लब जस्ता मनोरञ्जनजन्य व्यवसाय आिदको माध्यमबाट
कालो धनलाई सेतो बनाउँ छन् ।
यी पात्रहरूले एिटएम काडर्को प्रयोग, सहकारी सं स्थासँ गको कारोबार, घरजग्गाको कारोबार, हितयारको व्यापार,
क्यािसनो व्यवसाय र रेष्टुराँ सञ्चालन आिद माफर् त सञ्जालको सम्पित्त शुद्धीकरण गनेर् कायर्को सं योजन गदर्छन् । यसको
अितिरक्त औपचािरक बैंिकङ्ग र िवत्तीय क्षेत्रमा रहेको शं कास्पद आिर्थक कारोबारलाई नजरअन्दाज गनेर् प्रवृित्तले गदार्
ती सं स्थाहरु पिन भ्रष्टाचार सं यन्त्रको अङ्ग बन्न पुगेको देिखन्छ (सन्दभर्ः पृष्ठ १७ को १९ मा हेनर् सिकन्छ) ।

िनयुिक्त

Placement

अापरािधक तत्त्वहरु

िवदेशी प्रत्यक्ष
लगानीकतार्हरु

नेपालमा सम्पित्त शुद्धीकरण गितिविधको एउटा अन्तरार्िष्ट्रय आयाम पिन रहेको छ । अन्तरार्िष्ट्रय सेवा प्रदायकहरूले
अवैध धनलाई बाह्य देशमा पु-याउन सघाउँ छन् । त्यहाँ त्यस्तो धनलाई के ही समय राखी िस्थित मत्थर भएपिछ ती सेवा
प्रदायकहरूले प्रत्यक्ष वैदेिशक लगानीको आवरणमा त्यस्तो धनलाई पुनः देशिभत्रै फकार्उँछन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ११ को
११, पृष्ठ १५ को १४ र पृष्ठ १७ को १९ मा हेनर् सिकन्छ) ।

िवत्त प्रवाह

Flow of Finances

दण्डहीनता
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िवदेशी सरकार र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु

सावर्जिनक
सं स्थाहरु

FOREIGN GOVERNMENTS
AND INTERNATIONAL
DONORS

मन्त्रालय र
िवभागहरु

सं सद

न्यायपािलका

नेपाली सेना

अिख्तयार दुरुपयाेग
अनुसन्धान अायाेग
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नेपाल प्रहरी

िवदेशी सरकारहरु र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु
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िवदेशी प्रत्यक्ष
लगानीकतार्हरु

िनजी दलाल वा
िवचौिलयाहरु

अन्तरार्िष्ट्रय ठे केदारहरु

राजनीितक
नेताहरु

िनजी क्षेत्र
राजनीितक
दलहरु
व्यापािरक समूह

सेवा प्रदायक समूह

जनसाधारण
प्रितस्पधार् िवरोधी व्यापािरक गठबन्धन (काटेर्ल)

अापरािधक तत्त्वहरु

नेपालकाे

िवदेशी सरकार र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु

चौयर्तन्त्रीय

सञ्जाल

चौयर्तन्त्रको गितिविधलाई वृहद रुपमा बुझ्ने हो भने त्यसिभत्र िवदेशी सरकार र अन्तरार्िष्ट्रय दाताको सं लग्नता पिन स्पष्ट
देिखन्छ िकनभने सञ्जालले अवैध धन दोहनको लािग आफ्नो रणनीितमा पिरवतर्न गदैर् परम्परागत िवकास सहायता
लगायत अन्तरार्िष्ट्रय सहयोग र प्रत्यक्ष वैदेिशक लगानीमा के िन्द्रत रणनीितलाई बढीभन्दा बढी अपनाउन थालेका
छन् ।
२२
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िवदेशी सरकार र
अन्तरार्िष्ट्रय दाताहरु

सावर्जिनक सं स्थाहरु

राजनीितक नेताहरु

परम्परागत रुपमा प्राप्त हुँ दै आएको िवकास सहयोगले सरकारी खचर्मा हुने अिनयिमततालाई नजरअन्दाज गनेर्
(जस्तै सरकारी धनलाई अपारदशीर् क्षेत्रितर लगाउन सक्ने अवसर िदएर) र कायार्न्वयन गनेर् साझेदार िनकाय र ितनका
िनजी क्षेत्रका साझेदारहरूको गितिविधहरूमािथ िनयन्त्रण कायम गनर् नसक्ने हुनाले त्यसले पिन भ्रष्टाचारलाई बढावा
िदइरहेको छ । कायार्न्वयन गनेर् साझेदार िनकाय र ितनका िनजी क्षेत्रका साझेदारहरू दवु ै प्रायः सञ्जालबाट िनयिन्त्रत
हुन्छन् । यसको अितिरक्त सरकारमा रहेका सञ्जालका सदस्यहरूले प्रायः िवकास सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरूमा
िवदेशी सरकार तथा अन्तरार्िष्ट्रय दातृ िनकायको अनुगमन गनर् सक्ने अिधकारलाई सीिमत बनाएर आफू उपरको
छानिबनको सम्भावनालाई पन्छाउने गरेको पाइन्छ ।
िवदेशी सरकारहरूले नेपालको िवकासमा अवश्य सहयोग गरेका छन् । तर ितनले चौयर्तन्त्रीय सञ्जालका
सदस्यहरूलाई आश्रय पिन िदएका छन् जसले तस्करी लगायत धनको अवैध सञ्चालन गनर् (मुख्यतया सम्पित्त
शुिद्धकरणका उपाय माफर् त) तथा राजनीितक वृत्तमा लगानी गनर्मा ितनलाई सघाउने गरेका छन् (सन्दभर्ः पृष्ठ ५ को
४ मा हेनर् सिकन्छ) ।
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www.nitifoundation.org

www.nitifoundation.org
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