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प�हलो, आ�थ�क �वकासका ला�ग आव�यक !ोतसाधनको $यूनता र दो!ो, उपल(ध 

साधन!ोतको )भावकार� उपयोगका ला�ग कमजोर सं-था.मक /मता। यी मुलुकह1मा 

रहेको सामािजक पछौटेपन र $यून आ�थ�क 78याकलापका कारण �वकास :यव-थापनको 

प/ ज�टल रहँदै आएको छ। यी दवुै प/लाई माग�>नद?श गन? राजनी>तक सुशासन 

(/मता±सं-कृ>त) मा प>न .यह� नै अभाव देCख$छ। उपल(ध )ाकृ>तक !ोत तथा मानव 

साधनको सदपुयोग गर� रोजगार� Eसज�ना, आ�थ�क ब�ृF, सामािजक )ग>त, गGरबी 

>नवारण, पूवा�धार संरचना �व-तार तथा �वतरण )णाल�को सुधार गर� �वकासलाई 

:यवि-थत गन? चुनौती रहँदै आएको छ। यी चुनौती सIबोधन गन� कुनै प>न मुलुकका ला�ग 

वैदेEशक सहायतामाफ� त ् K�वप/ीय तथा बहुप/ीय �वकास साझेदारह1 अMप�वकEसत 

मुलुकको �वकास )78यामा तीन )कारले साझेदार� गदN आएका छन।् (क) �व.तीय तथा 

भौ>तक साधन उपल(ध गराएर, (ख) /मता �वकासमा सहयोग गरेर र (ग) छलफल तथा 

सहकाय� गरेर। सहायता �दनेह1 �वEभ$न बहानामा आOना रािPQय -वाथ�को �व-तार 

गGररहेका हु$छन।् राजनी>तक अि-थरता र कमजोर )शासन भएका मुलुकमा बाRय -वाथ� 

�व-तार थप सहज हु$छ। )शासनको कमजोर वाता�/मता र अ-पPट राजनी>त तथा 

SिPटकोणका कारण �वकास सहायताले वा-त�वक �वकास साझेदार�लाई भने उपे/ा 

गGररहेको छ। 

कमजोर शासकTय /मता भएका मुलुकमा सहायता पGरचालनलाई तीन प/को बिृ.त 

-वाथ�ले >नधा�रण गद�छ, जसलाई लुकेको काय�सूची वा UVप/ीय माखेसाWलो प>न 

भ$नस7क$छ। प�हलो, सहायता पGरचालन गन? >नकायमा संलXन कम�चार�ह1 यो वा .यो 

बहानामा आOनो विृ.तअवसर लIयाउन चाह$छन।् दो!ो, सहायता )ाYत गन? मुलुकका 

राजनी>तZ चुनाव /ेV केि$[त एजे$डामाफ� त ्आOनो विृ.तअवसर �व-तार गन� चाह$छन ्र 



त!ेो, सहायता )ाYत गन? मुलुकका सIबF कम�चार� �वEभ$न अवसर Eलने -वाथ�मा 

सहायतालाई यो वा .यो बहानामा >नर$तरता �द$छन।् यी तीन -वाथ�को स$तुलन नै 

�वकास सहायताको >नधा�रक हो भ$ने -वत$V पय�वे/ण रहँदै आएको छ। अ$तरा�िPQय 

गैरसरकार� सं-थामाफ� त ्)ाYत हुने सहयोगमा यो आरोप बढ� नै दे^नस7क$छ। नेपालमा 

क>तपय सहायता पGरचालनका काय�8म उपलि(ध र औ�च.यको लेखाजोखा नगर�कनै 

लामो समयदेCख स`चालनमा छन ्भने क>तपय सहायता पGरयोजना रािPQय �वकासका 

ला�ग आव�यक भए प>न काय�1प पाउनसकेका छैनन।् 

अ$य मुलुकमाझa नेपालमा प>न सन ्९० को दशकबाट �वकास साझेदार�मा अकc परS�य 

देCखनथाMयो– सहायता पGरचालनका 'भे�हकल'का 1पमा वैकिMपक माdयमको )योग 

गन?। यी पGरS�यका मह.वपूण� पाVका 1पमा -वदेशी तथा �वदेशी गैरसरकार� सं-था 

देखापरे। �वEभ$न आशय र उeे�यमा पGरचाEलत यी सं-थामdये थोरैमाV जन-तरमा काम 

गर� �वकास र सेवा )वाहमा सहयोग पुया्�इरहेका छन।् अ�धकांशको 78याशीलतालाई 

सरकार� संरचना र सेवाgाह�ले ठIयाउन स7करहेका छैनन।् सरकार� संरचनाका वैकिMपक 

माdयमका 1पमा आ�वPकार भएका यी संरचना �वकासको एजे$डालाई सIबोधन गन? 

पGरपूरक रणनी>तमा भ$दा प>न आफa  �वकास �वकास एजे$डा >नधा�रण गन�मा उ.साह� 

देCखएका छन।् यसले राiयको �वकास एजे$डा तोjने घेरा साँघुया�◌ाएको छ। �वकास 

नी>तमा हाmो भूEमका कमजोर भयो भ$ने बहानामा मुलुकको राiयशिjत र यसलाई 

सं-थागत गन? संरचनालाई अझै दयनीय बनाउने गर� >नणा�यक भूEमका सहायता दाताले 

खेMन हँुदैन। 

मुलुकका दरूगामी )भाव पान? एजे$डा वा राiयइnछा >नमा�णमा सहायताको नाममा 'चाख' 

देCखएमा मुलुकले �वकासको मूMयमा ठूलो नी>त लागत (यहोनु�पन? हु$छ। यसको />तपू>त � 

लामो समयसIम मुलुकले पाउँदैन। .यसैले �वकास सहायताका नाममा सबै /ेV र 

>नकायमा बाRय शिjत सिजलै प-ने, �चयाउने र उठबस गन? काय�लाई :यवि-थत, 

>नयि$Vत र >नयोिजत गनु�पछ�। एकजना उnचपद-थ कम�चार�ले भनेका �थए, 'आफूले भेट 

गन� उ�चत नठानेका सहायता >नयोगका कम�चार�लाई मुलुकका >नकै उnच पदा�धकार�ले 

भ$ने Uबि.तकै भेट �दएछन।्' य-तो अव-था कायम र�हरहने हो भने �वकास )थाEमकता र 

राPQको रणनी>तक मह.वमा सहायता )वा�हत हँुदैन। उनीह1 नै �वकासका )ाथEमकता र 



काया�$वयनका 'डEेलभर�' >नकाय खोiन तिIसरहने छन।् दात ृ >नकायको )मुख लoय 

भनेको नेपालको �वकासलाई सहयोग पुया�वउनु हो। क-ता नी>त, काय�8म र काया�$वयनको 

ढाँचा आव�यक छ भ$ने सरकारले >नण�य गन? �वषय हो। बाRय शिjतलाई सहयोगको 

नाममा 'चालक Eसट'मा रा^नु हँुदैन। �वकास नी>तको >नणा�यक भूEमका भनेको हाmै हो, यो 

काम अqले असल >नयतले गरे प>न राiयशिjत र संरचना)>त हेपेको वा उपे/ा गरेको नै 

ठहछ�। 

नेपालमा )जात$V -थापना भएप>छ भारतबाट K�वप/ीय र कोलIबो Yलानबाट बहुप/ीय 

सहायताको सुqवात भएको हो। सोह� समयदेCख >नर$तर1पमा �वEभ$न ढाँचा र 

>नकायमाफ� त ्आ�थ�क सहायता )वाह भइरहेको छ। वा�ष�क �वकास काय�8म (बजेट) मा 

कGरब २० )>तशतको हाराहार�मा औपचाGरक सहायता पGरचालन हँुदै आएको छ भने 

बजेटभ$दा बा�हर रहेर प>न ठूलो आयतनमा सहायता EभUVने गरेको छ। यसले रािPQय 

)ाथEमकता र काय�)णाल�लाई सIबोधन गन? गरेको छैन। सहायतालाई रािPQय 

)ाथEमकतामा Mयाउन ७० को दशकबाट नेपाल सहायता समूहको आयोजना गन� थाEलयो 

भने सन ् २००२ बाट नेपाल �वकास म`चको वैठक गर� यसलाई अनुमानयोXय र 

न>तजामुखी बनाउने )यास गGरयो। 

सन ् २००५ मा )>तपा�दत पेGरस EसFा$तले सहायताgाह�को रािPQय आव�यकतालाई 

सहायतादायीले सIबोधन गन� -वाEम.व (�वकास सहायता Eलने मुलुकको -वाEम.व 

-थापना), एकTकरण (सहायताgाह� मुलुकको �वकास )ाथEमकता, रणनी>त, सं-था.मक 

पGरपाट� अवलIबन), सम$वीकरण (सहयोग काय�8म सहायताgाह� मुलुकका 

काय�)णाल�सँग मेलखाने बनाई सहायता )वाहलाई उ.तरदायी र पारदशs बनाउने), 

न>तजामूलकता (�वकास साझेदार�माफ� त ् -पPट न>तजाको उ.पादन) र सामू�हक 

जवाफदेह� (सहायता पGरचालनमा सहायता Eलने र �दने दवुै प/को सामू�हक जवाफदेह� 

सु>नि�चतता) मा )>तबFता जनायो। .यसप>छका आ8ा घोषणा, बुसान काय�योजना र 

मेिjसको )>तबFताले प>न �वकास साझेदार�लाई )भावकार� पान� )>तबFता जनाउँदै 

आएको छ। .य-तै, आ$तGरक1पमा �वकास सहायता नी>त र अ$डाफलगायत 

दाता�पnछेका �वकास सहायता रणनी>तले रािPQय )ाथEमकतालाई सIबोधन र रािPQय 

)णाल�को उपयोग गन? �वषयमा थु)ै गहृकाय� भएको छ। )>तबFताअनु1प सहायता )वाह 



भएको छैन। सहायतादायी मुलुक/सं-थाले सहायतालाई -वेिnछक1पमा माV Eलएका 

होइनन,् सहायताको उMले^य अंश राiय संय$Vभ$दा बा�हरबाट )वाह हुनेगरेको छ। 

आआOनै काय�ढाँचा र )78याको अवलIबन गGरएको छ। धेरैजसो )ा�व�धक सहायतामा 

काय�8म खच�भ$दा सिजलो )कृ>तका काय�मा बढ� रकम खच� हुने गरेको छ। यसले क>तपय 

>नकायका उnचपद-थ पदा�धकार� आफू अवकाश हुनु◌ुअ>घ आफै परामश�दाता हुने 

लालसाबाट प>न रािPQय -वाथ� सIबोधन हुनसकेको छैन। �हजो लt�गक सवाल, .यसप>छ 

समावेEशता र अब �व-तारै )वाह हुनथालेको जलवायु �व.त �वEभ$न ढोका र सिजला 

माdयमबाट राiय संरचनाबा�हरबाटै )वाह भएको र हुने )विृ.त देCखएको छ। मुलुकका 

नाममा क>त रकम, कुन )योजनका ला�ग, कहाँ, कसर� उपयोग भएको छ भ$ने तuयांकTय 

आधारसमेत >नमा�ण गन�नसjदा �वकास सहायताका राmाभ$दा नराmा असर देCखदैँ 

आएका छन।् 

समाज कMयाण म$Vालय, समाज कMयाण पGरषK, अथ� म$Vालयलगायतका >नकायले 

एकTकृत1पमा वा�ष�क 'OMयास Gरपोट�' )काशन गन? पGरपाट�माV ैबसाएमा प>न जवाफदेह� 

र पारदEश�ताको :या^या गन? सहायता >नकाय र अगैससलाई उनीह1को अनुहार य-तो छ 

भ$न स7क$uयो। तर .यसो नहँुदा '�दनेको हात मा�थ हु$छ' भ$ने भनाई EसF भएको छ। 

एकजना राजदतूले त यह� श(द )योग प>न गरेका �थए। यसथ� दाताको ).य/ खच� र 

)ा�व�धक सहायतालाई रािPQय बजेट )णाल�मा Mयाउन, अगैसस/गैससलाई रािPQय 

)थाEमकतामा Mयाउन, सहायताका अनाव�यक सत�–ब$धनलाई हटाउन र सहायता 

:यव-थापनलाई Eमत:ययी, पारदशs एव ंजवाफदेह� बनाउन 'एक बजेट, एक )णाल� र एक 

)>तवेदन' को अवधारणालाई� कडाइका साथ काया�$वयनमा Mयाउनु आव�यक छ। यो कुनै 

नौलो कुरा होइन, सहायतादायीले �वEभ$न म`चमा कैयv पटक जनाउँदै आएको )>तबFता 

प>न हो। 
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