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नेपालमा सवर्-सं योजकतासम्बन्धी
नीितको समीक्षा
पिरचय
यो शोध-सं क्षेप सवर्-सं योजकता (यूिनभसर्ल कनेिक्टिभिट) सम्बन्धी नेपाली नीितको समीक्षाको सार
हो। यहाँ सवर्-सं योजकता भ ाले मोबाइल र कम्प्युटरजःता उपकरण ूयोग गरी इन्टरनेटसँग
जोिडने िःथित बुझ्नुपछर्। नेपालको िव मान नीितमा सुसंयोिजत र
इन्टरनेटमा आधािरत ूिविधका सामान्य र िविश

ानमा आधािरत समाज बनाउन

दुवै िकिसमको भूिमका कल्पना गिरएको कुरा

यो शोध-सं क्षेपले दे खाउँछ। नेपाली नीितमा ूयुक्त पदावलीले िबतेका दुई दशकमा राज्य र िनजी
क्षेऽ दुवैलाई ठू लो माऽामा साधन‐ॐोत पिरचालन गनर्, िवःतािरत बजारक्षेऽ िनमार्ण गनर् र
ूभावशाली बहस पिरचालन गनर् सघाएको छ। तर नेपाली समाजमा रहेका िवषमता हटाउन
हःतक्षेप ज री रहेको र त्यसका लािग धरातलीय यथाथर्मा आधािरत नीित बनाउने अवसर
उपलब्ध छ भ े यो शोध-सं क्षेपको सुझाव हो।
यो शोध-सं क्षेपको पिहलो खण्डमा नेपालको सवर्-सं योजकतासम्बन्धी नीितको खाका उतािरएको
छ। त्यसमा सं िवधान, नीित, योजना, ऐन, िनयमावली र िनदिशका एवं सरकारका ूाथिमकता र
आिथर्क तथा ूािविधक िवकाससँगसँगै ितनमा गिरएका सं शोधनको चचार् छ। दोॐो खण्डमा
सरकारी नीितले वणर्न गरे का केही खास आदशर्ले सीिमत सम्ॅान्तह को ःवाथर्पूितर् गन नयाँ
सं ःथा र बहसलाई जन्माएको दे खाइएको छ। नीितमा ूाय: दे खापन तीन ओटा पदावलीको उ म
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खोज्दै यो सं क्षप
े को तेॐो खण्डले धरातलीय यथाथर्मा आधािरत नीित आवँयक रहेको तकर् गछर्।
साथै, अब ब प
ु न नीितले ूिविध हःतान्तरण र िवःतारसम्बन्धी केही नवीन अध्ययनको नितजाले
दे खाएझ सरकार, व्यवसाय र नागिरकबीच सूचना ूवािहत गनर्भन्दा ठू लो उ ेँय राख्नुपन िजिकर
यो खण्डले गछर्। यो शोध-सं क्षेपले सं रचनात्मक र भौगोिलक असमानता कम गनर् ःप

उ ेँय

िलई तथ्य-ूमाणमा आधािरत नीित बनाउन आमह गछर्। सूचना स ार ूिविधले ःवत: यःता
असमानता भत्काउँदै लैजानेछ भ े िव मान नीितलेझ कोरा अनुमान नगरी नयाँ नीितमा ूिविध
भनेको पिन समाज ारा िनिमर्त वःतु हो भ े कुरा आत्मसात् गिरनु उपयुक्त हुन्छ।
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नेपालमा सवर्-संयोजकतासम्बन्धी नीितगत अवःथा
नेपालमा सवर्-सं योजकतासम्बन्धी नीितमा अधोध्वर् (भिटर्कल)

् िव ान
सूचना ूिविधसम्बन्धी नीित बनाउने मन्ऽालय हुन।

र

तथा

तेस

(होराइजेन्टल)

अन्त:सम्बन्ध

भएका

सरकारी

ूिविध

मन्ऽालयले

सूचना

ूिविध

क्षेऽका

ँ ैको बक्स हेनह
दःतावेज पछर्न ् (सग
र्ु ोला)। ियनमा सं िवधान

सरोकारवालािसत परामशर् गरी सूचना ूिविध नीित, २०५७

सव च्च ःथानमा छ भने नेपाल सरकार र यस मातहतका

बनाएको

अिधकारवाला िनकायले बनाएका िनदिशका र कायर्िविध

ूसारण र इन्टरनेटजःता िवषयबीच तेस सम्बन्ध दे िखन्छ।

् नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३
सबैभन्दा मुिन पछर्न।

ियनीह सँग अधोध्वर् जोिडएका दःतावेज पिन छन्।

हो।

सवर्-सं योजकतासँग

गाँिसएका

दूरस ार,

ूत्येक दुई-दुई वषर्मा सं शोधन गन भिनए पिन नयाँ

को धारा १२ ले अिभव्यिक्त ःवतन्ऽता र धारा १५ ले

ँ अन्तःसम्बिन्धत नीितह
नेपालमा इन्टरनेटसग
संिवधानः नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३

नीितह ः सूचना ूिविध नीित, २०६७; दूरस ार नीित, २०६०; सूचना तथा स ार क्षेऽको दीघर्कालीन नीित, २०५९;
अनौपचािरक िशक्षा नीित, २०६३

ु ीय शासन गु योजना मःयौदा, सन् २००६; िशक्षामा सूचना स ार ूिविध गु योजना, सन् २०१३–२०१७;
योजना : िव त
Wireless Broadband Master Plan for the Federal Democratic Republic of Nepal, 2012.

ऐन/िनयमावलीः पेटेण्ट, िडजाइन र शे डमाकर् ऐन, २०२२; ूितिलिप अिधकार ऐन, २०५९; ूितिलिप अिधकार िनयमावली,
ु ीय कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६३; दूरस ार ऐन, २०५३; दूरस ार िनयमावली, २०५४;
२०६१; िव त

Sub-Regulations for (Mechanism on) Specifying the Service Providers, 2064 v.s.; Existing
Regulatory System Related to VoIP and Internet Telephony, not dated

िनदिशका र कायर्िविधः अन्तरआव ता िनदिशका, २०६५; General Licensing Guidelines, not dated;

Internet with Email Guidelines, not dated; Network Service Guidelines, not dated; VSAT

User Guidelines, not dated; शुल्क ःवीकृित िनदिशका, िमित उल्लेख नभएको; General Directives related
to Allied Services of Telecommunication, not dated; Procedure for the Operation and

Management of E-village Programme 2070 v.s.; Directives for Laying and Maintaining

Optical Fiber Network 2012; Directives related to the Construction and Management of the

ु ीय फाईिलङ) िनदिशका, २०६९
Government Office Websites, 2068 v.s.; कम्पनी (िव त
ूकाशन, ूसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक सुिनि त

सूचना ूिविध नीित एक दशकपिछ २०६७ सालमा माऽ

ु ीय र अनलाइन
गरे को छ। 1 धारा १५ ले छापा, िव त

ल्याइयो। त्यितखेर ःवतन्ऽ र खुला सफ्टवेयर ॄोडब्याण्ड

िमिडया सं ःथालाई राज्यले कुनै बहानामा बन्द गनर् नपाउने

स ाल र ताररिहत ूिविधको िवःतार जःता अवसर उपलब्ध

गरी सं वैधािनक सं रक्षण ूत्याभूत गरे को छ। नेपालमा

भएसँगै ूिविधसम्बन्धी थप ःप

िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय र सूचना तथा स ार मन्ऽालय

ठािनयो। सूचना तथा स ार मन्ऽालयले भने इन्टरनेटलाई

1

नेपाल सरकार। २०७१। नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३।

काठमाड : कानून िकताब व्यवःथा सिमित।

2

नीित आवँयक भएको

दूरस ार ूिविधको मे दण्ड मान्दै

सूचना तथा स ार

क्षेऽको

र

दीघर्कालीन

नीित,

२०५९

दूरस ार

नीित,
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२०६० बनायो। यी दुवै नीितको केन्िमा भने इन्टरनेट

दूरस ार ऐन, २०५३ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी

सं योजकता (कनेिक्टिभिट) छै न।

नेपाल दूरस ार ूािधकरणले कितपय िविनयम बनाएको

मािथ भिनएझ सवर्-सं योजकताका िविवध अंश दूरस ार,

छ। ूािधकरणले इन्टरनेटसम्बन्धी सेवा ूदान गन व्यिक्त

ूसारण र इन्टरनेट गरी तीन ओटा ूिविधसँग सम्बिन्धत

र सं ःथाका लािग िनम्न कायर्िविध जारी गरे को छ : सामान्य

नीितमा उल्लेख भए पिन ती मुख्यत: इन्टरनेट-केिन्ित नै

इजाजत ूदान गन कायर्िविध (िमित उल्लेख नभएको),

ु ीय व्यापार र बिकङजःता अ
दे िखन्छन्। 2 िशक्षा, िव त

इमेलमा स ाल/नेटवकर् सेवा कायर्िविध (िमित उल्लेख

सेवा सुिवधाको केन्िमा पिन यःता नीित समािव

छन्।

नभएको), िभःयाट ूयोगकतार्का लािग कायर्िविध (िमित

उदाहरणका लािग सूचना ूिविध नीित, २०५७ र यसको

उल्लेख नभएको), अन्तरजडान कायर्िविध (सन् २००८), र

२०६७ सालमा आएको पिरमािजर्त सं ःकरणमा िशक्षामा

स ार सेवाका लािग शुल्क अनुमितसम्बन्धी (िमित उल्लेख

सूचना ूिविधको ूयोग गनर् जोड िदइयो। तर त्यःतो ूयोग

नभएको)। 4 त्यःतै, सुशासन (व्यवःथापन तथा स ालन)

कसरी गनर् सिकन्छ उल्लेख गिरएन। िशक्षा मन्ऽालयले

ऐन, २०६४ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी सरकारी

िशक्षाका लािग सूचना तथा स ार ूिविध गु योजना, सन्

कायार्लयको वेबसाइट बनाउन र व्यवःथापन गनर् एउटा

२०१३-२०१७ बनाउँदा िशक्षामा पहुँच र यसको गुणःतर

कायर्िविध यो ूािधकरणले जारी गरे को छ। 5 कम्पनी ऐन,

बढाउन सूचना ूिविधलाई मुख्य अवयव मान्यो। त्यःतै,

२०६३ ले कम्पनी रिज ारको कायार्लयलाई िनदिशका

ु ीय शासन ल्याउन िव त
ु ीय शासन गु योजना परामशर्
िव त

जारी गन अिधकार िदएअनुसार त्यस कायार्लयले अनलाइन

ूितवेदनको मःयौदा िव.सं . २०६३ मा बन्यो। ॄोडब्याण्ड

रिजःशे शन

ूिविधको ूभावकारी ूयोगका लािग िव

िनदिशका, २०६९ बनायो ।

(आइिटयु)

ले

पिन

ताररिहत

ॄोडब्याण्ड

दूरस ार सं घ
गु योजनाको

सेवा

कम्पनी

ु ीय
(िव त

फाइिलङ)

सूचना ूिविधसम्बन्धी धेरै ऐन तथा िनयम आए पिन

मःयौदा िव.सं . २०६९ (सन् २०१२) मा बनायो।3 सूचना

सं योजकता

ूिविध नीितले िनम्न ऐन िनयम बनाउन अथवा सं शोधन गनर्

आलोचनात्मक

ूेिरत गर्यो :

िदन

पेटेण्ट, िडजाईन र शे डमाकर् ऐन, २०२२;

त्यसको

(कनेिक्टिभिट)

ूयोग

सम्बन्धी

िविवध

ँ ाउपर
बुद

ि को अभाव छ। इन्टरनेटसम्म पहुँच र
अिन

इन्टरनेटमा

उपलब्ध

साममीबारे

ु ीय
िव त

मह वपूण र् मु ा दे खापरे का छन्। जःतो, िनजी क्षेऽको

कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६३। साइबर कानून भिनने

ु ीय कारोबार र ूितिलिप
मागअनुसार पेटेण्ट अिधकार, िव त

ु ीय कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६३ िव त
ु ीय लेनदे नलाई
िव त

ु ीय
अिधकार समेट्ने कानून बनेका छन् तर ितनले िव त

सहज तुल्याउन ल्याइएको हो। कित नेपालीको इन्टरनेटमा

भ ुक्तानी

ूितिलिप

अिधकार

ऐन,

२०५९;

र

(ई-पेमेन्ट),

ु ीय
िव त

डाटाको

सुरक्षा

र

पहुँच छ भ े तथ्यमा यी जम्मै योजना र कानूनको
ूभावकािरता िनभर्र गछर्।
2
अिृकी दे शह मा पिन यःतै दे िखन्छ, हे नह
र्ु ोस् Nicol, Chris, ed. 2003.
ICT Policy: A Beginner’s Handbook. Johannesburg: The Association for

4

यी कायर्िविध अङ्मेजी भाषामा माऽ छन्। यहाँ गिरएको अनुवाद

आिधकािरक होइन।

Progressive Communications. नेपालमा िडिजटल ॄोडकािःटङबारे अझै

5
Government of Nepal (GoN). 2008. The Electronic Transactions
Act, 2063 v.s. Available at www.lawcommission.gov.np/index.php?
option=com_remository&Itemid=14&func=startdown&id=142&lang=e
n; accessed 9 October 2014.

नीित बनेको छै न।
3
ITU. 2012. Wireless Broadband Master Plan for the Federal
Democratic Republic of Nepal. Geneva: ITU.
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ँ सम्बिन्धत िनणर्यात्मक मु ा भने समेट्दै नन्। 6
दु पयोगसग

वातावरण मन्ऽालयअन्तगर्त छन्। यी दुई मन्ऽालयबीच

ु ीय कारोबारमा हुने जालसाजी र सं वेदनशील डाटाको
िव त

सवर्-सं योजकतासम्बन्धी कायर्बमको ःवािमत्वका िवषयमा

ूकाशनलाई

िववाद

िनयन्ऽण

गनर्

बनाइएका

केही

ूावधान

छ।

२०६०

9

भदौ

८

मा

ूधानमन्ऽी

इन्टरनेटमा हुने सबै गितिविधमािथ लागू हुन्छ-हुँदैन ःप

कायार्लयअन्तगर्त बनेको सूचना ूिविध उच्चःतरीय आयोगले

ु ीय कारोबार ऐनको
हुन आवँयक छ। 7 खास गरी िव त

सूचना ूिविध क्षेऽबारे Ôिविश

धारा ४७ मा इन्टरनेटमा Ôगैरकानूनी साममीÕ को ूकाशन

आयोगलाई पिहलो वषर्

गरे एक लाख

िविनयोिजत िथयो। आयोगले टे िलसेन्टरह

पैयाँ जिरवाना वा पाँच वषर् कैद वा दुवै

रणनीितक िनदशनÕ िदयो।10

. ३ करोड ७० लाख बजेट
ःथापना गर्यो,

सजाय हुने उल्लेख छ । स रीका अब्दुल रहमानिव

बनेपािःथत सूचना ूिविध पाकर्को व्यापार योजना तयार

सावर्जिनक

ु ीय शासनसम्बन्धी गु योजनाको मःयौदा
गर्यो र िव त

मयार्दा,

गाली

बेइजती,

र

सावर्जिनक

आयोगको

कामकारवाहीलाई

बनाउन

छ।8 यो दफाको पिरिधबारे व्याख्या हुन आवँयक छ।

सम्बिन्धत मन्ऽालयह ले हःतक्षेप ठाने। २०६५ जेठमा
सं ःथाका

नयाँ सं ःथा खडा गनुर् र सं योजकतालाई सवर्ःवीकायर् राि य

िनणर्य ारा उक्त आयोग िवघटन गिरयो। त्यही िदन िव ान,

साधन जम्मा गनुर् नै सवर्-सं योजकतासम्बन्धी नीितह को

ूिविध तथा वातावरण मन्ऽालयमातहत समन्वय केन्िको

भौितक र िवचारधारात्मक ूभाव दे िखएको छ। सूचना

पमा सूचना ूिविध िवभाग गठन गिरयो। पिहलो वषर्मै

ूिविध उच्चःतरीय आयोग, सूचना ूिविध िवभाग, राि य

यस िवभागले अनुगमन र परामशर् कायर् गनर् एक करोड

सूचना ूिविध केन्ि र नेपाल दूरस ार ूािधकरणजःता ठू ला

पैयाँ बजेट माग गर्यो। 12 िवभागले सूचना ूिविध पाकर्को

सं ःथाको गठन िव.सं . २०५७ दे िख थािलएका छन्। सूचना
ूिविध उच्चःतरीय
स ार

आयोगबाहेक अ
मन्ऽालय

र

िवशाल पूवार्धारको सुपिरवेक्षण गछर् । २०७१ सालमा

तीनओटा सं ःथा

िव ान,

ूिविध

पमा िनरन्तर ूःतुत गिरयो र सरोकारवालाको

िवरोधको बावजूद २०६८ मं िसर २६ मा मिन्ऽपिरषद्को

एजेण्डा बनाउनेमा िनजी क्षेऽको सहभािगताका लािग ॐोत-

तथा

11

ु
मुलक
गणतन्ऽ घोिषत भएपिछ यस आयोगलाई िनर ुश

नीितका ूभाव

सूचना

सघायो।

तर

सद्भावसम्बन्धी मु ामा पिन यही दफा ूयोग गिरएको

राि य

तथा

6
Mishra, Bam Bahadur. 2008. The Development of E‐payment and
Challenges in Nepal. In Development of E‐payments and Challenges for
Central Banks in SEACEN Countries, pp. 159–168. Kuala Lumpur: The

सूचना

ूिविध

मागर्िचऽ

(२०७१-२०७५)

को

9
The Himalayan Times. 2014. House Committee Seeks Clarity on IT
Development. Available at www.thehimalayantimes.com/fullNews.
php?headline=House+committee+seeks+clarity+on+IT+development&
NewsID=433063; accessed 25 November 2014.
10
HLCIT. 2004. Background. Available at http://web.archive.org/
web/20040223112855/http://hlcit.gov.np/; accessed 9 October 2014.

South East Asian Central Banks; नेपालमा िडिजटल डाटाको सुरक्षा र

र्ु ोस्, Raj, Yogesh and Santa Bahadur Basnet.
दु पयोग जःता मु ाबारे हे नह
2014. Digital Democracy on Demand. The Kathmandu Post, 16 July,
p. 6.
7
ौे , डम्बर कृंण। २०७१। कानूनको दु पयोग। िहमाल

11

२२(१२) : २२-२३।

ौी ५ को सरकार। २०६३। सूचना ूिविध उच्चःतरीय आयोग।

महालेखा परीक्षकको वािषर्क ूितवेदन, २०६३। काठमाड : महालेखा

8

GoN. 2008. The Electronic Transactions Act, 2063 v.s. Available at
www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&
Itemid= 14&func=startdown&id=142&lang=en; accessed 9 October
2014; अब्दुल रहमानको मु ाबारे हे नह
र्ु ोस् खड्का, जीते न्ि। २०७१।

परीक्षकको कायार्लय; ौी ५ को सरकार। २०५७। सूचना ूिविध नीित,

२०५७। काठमाड : िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय।
12

पुिलस राज। नेपाल १४(४७) : १२-१३।

नागिरक। २०६८। सूचना ूिविध िवभाग गठन हुने। २५ असार,

पृ. ४।
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मःयौदामाफर्त अल्प, मध्य र दीघर्कालीन लआय हािसल गन

२०५४ फागुन २० मा नेपालको दूरस ार क्षेऽ

योजना बनाएको छ।13

िनयमन गन सं ःथा नेपाल दूरस ार ूािधकरण भयो। सूचना

सन् २००२ मा ःथािपत राि य सूचना ूिविध केन्िको

तथा स ार मन्ऽालयअन्तगर्त रहेको ूािधकरणले दूरस ार

वैधािनकता सूचना ूिविध नीित, २०५७ मा िनिहत िथयो ।

ऐन, २०५३ र दूरस ार िनयमावली, २०५४ अनुसार काम

यस

नीित

गछर्। दूरस ार ऐन, २०५३ ले यस ूािधकरणका लािग

कायार्न्वयन गन, िनजी क्षेऽको सहभािगता सं पिरवेक्षण गन,

१५ ओटा िजम्मेवारी सुम्पेको छ जसमा नयाँ ूिविधको

सरकारी सं ःथालाई कम्प्युटरसम्बन्धी सेवा िदने, र राि य

िवकास र ूयोग गनर् परामशर् र अनुसन्धान समेत पदर्छ।

िनयामक

आ.व.

यो ऐनले दूरस ारको सम्बन्धमा नेपाललाई अन्तरार्ि य

. ६ करोड ५६

दूरस ारको एउटा शािन्जट बनाउन सघाउने िनकायका

नीितमा

यो

केन्ि

सं ःथाको

सूचना

पमा

ूिविधसम्बन्धी

ूःतािवत

२०७०/७१ मा यस केन्िका लािग

िथयो।

लाख िविनयोिजत िथयो।14 सूचना ूिविध नीित, २०५७ ले
केन्िको मातहतमा एउटा एकीकृत तथ्या

पमा ूािधकरणलाई हेछर्। 18 दूरस ारका अ

क्षेऽभन्दा

बक (NIDC)

सहजै फरक दे िखने भनेको यसको लाइसेन्स िवतरण गन

को पिरकल्पना गरे को छ। यसले सरकारको िडिजटल

अिधकार हो। नेपालमा दूरस ार क्षेऽलाई अझ खुला

ु ीय शासनसम्बन्धी
साममी बढाउने काम गदर्छ। 15 िव त

बनाउन िव

गु योजनाको

सरकारी

तथा स ार मन्ऽालयलाई मजबूत बनाउन खाजेको िथयो।

ु ीय
िवभाग, सरकारी िनकाय र ःथानीय सरकारलाई िव त

त्यसका लािग िनम्न िवषयमा ूािधकरणका कमर्चारीलाई

शासनसम्बन्धी सेवा िदनेछ भिनएको छ।16 कुल ३५ लाख

तािलम आवँयक भएको बकको पिरयोजना ूितवेदनमा

अमेिरकी डलरमा बनाइएको यो तथ्या

उल्लेख

मःयौदामा

यस

बकले

केन्िीय

बक २०६५ चैतमा

राि य सूचना ूिविध केन्िलाई हःतान्तरण गिरयो।17

बकले ूािधकरण र यसको माउ सं ःथा सूचना

छः

सेवा

ूदायकबीच

अन्त:सं योजन

(इन्टरकनेक्सन) सुिनि त गनर्, लाइसेन्सले तोकेका शतर्
पालना गराउन, कायर् सम्पादनको गुणःतर िनगरानी गनर्,
सेवाशुल्क िनधार्रण गनर्, िव

13

एिममेन्ट अन टे िरफ एण्ड शे ड इन सिभर्सेजका शतर्को

सूचना ूिविध िवभाग। २०७१। राि य सू चना ूिविध मागर्िचऽ

समीक्षा गनर्, र िविभ

(२०७१-२०७५)। अूकािशत ूितवेदन।
14

व्यापार सं गठन र जेनरल

नेपाल सरकार। २०७०। आिथर्क वषर् २०७०/२०७१ को व्यय

ूणालीबीच अन्तसर्मन्वय गनर् रे िडयो

र दूरस ारका उपकरणको ूकार अनुमित िदन

अनुमान िववरण । काठमाड : अथर् मन्ऽालय।

मन्ऽालयमाफर्त

15
His Majesty's Government (HMG). 2000. Information Technology
Policy, 2057 v.s. Available at moste.gov.np/it_policy_2057_(2000_ad);
accessed 24 September 2014.
16
Korea IT Industry Promotion Agency (KIPA). 2006. E‐government
Master Plan Consulting Report. Available at http://nitc.gov.np/
download.php?mod=mydoc&f=documents%2Fe‐GM P.pdf; accessed
24 September 2014.
17
Korean International Cooperation Agency (KOICA) and World
Friends Korea. 2012. Ex‐Post Evaluation Report on the Project for
Establishing Government Integrated Data Center in Nepal. Unpublished
report. Available at www.oecd.org/derec/korea/Ex‐Post‐Evaluation‐
Report‐on‐the‐Project‐for‐Establishing‐Government‐Integrated‐Data‐
Center‐in‐ Nepal.pdf; accessed 27 October 2014; Shakya, Subarna.
2010. Governmental Integrated Data Centre (GIDC) is the Key
Foundation for E‐government Implementation in Nepal. Prashasan
115: 118–122.

हुने

राजनीितक

िनयुिक्तले

। 19 तर

ूािधकरणको

ःवाय तामा पटकपटक असर पुर्याएको छ जसले गदार् कुनै

18

नेपाल दू रस ार ूािधकरण।२०६१। नेपाल दू रस ार ूािधकरण :

एक िचनारी। काठमाड : नेपाल दूरस ार ूािधकरण।

19
World Bank. 2001. Project Appraisal Document on a Proposed
Credit in the Amount of SDR 17.50 Million (US $ 22.56 Million
Equivalent) for the Kingdom of Nepal for Telecommunications Sector
Reform Project. Unpublished report. Available at www‐wds.worldbank.
org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/12/01/00009
4946_01111504042481/Rendered/PDF/multi0page.pdf; accessed 12
October 2014.
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पिन अध्यक्षले पूरै कायर्काल काम गनर् पाएका छै नन् र

यःता रणनीितले ूयोगकतार्को छनोटमा िविवधता ल्याउन

पमा च ुनौती िदने गिरएको

सघाउँछ भ े तकर् ितनमा गिरएको छ। उदाहरणका लािग

छ। 20 २०६९ मं िसर १९ गते अध्यक्ष िदगम्बर झाको

राि य स ार नीित, २०४९ ले सरकारलाई दूरस ारको

िनयुिक्त िव

िवकास र स ालनमा िनजी क्षेऽलाई अनुमित िदने बाटो

यःता िनयुिक्तलाई कानूनी

को

परे को मु ाका कारण २०७१ काि क ११

अदालती

फैसलाबाट

झाको

पुनःबहाली

खुला गर्यो। 24 िनजी लगानी िभत्र्याउने अवसर ूदान गन

नभएसम्म

ूािधकरणको कामकारवाहीमा ठू लो व्यवधान आयो।

यही ूावधानलाई ःप

21

पाद पिरंकार गिरएको दूरस ार

कम्प्युटर एसोिसएसन अफ नेपाल (क्यान) ले ूािधकरणले

नीित,

सरकारी नेपाल टे िलकमलाई नै काखी च्याप्ने गरे को आरोप

उदारीकरणको बाटोमा लैजाने उपाय सुझायो। 25 दूरस ार

लगाएको छ।22

ऐन, २०५३ ले दूरस ार क्षेऽमा ःवदे शी र िवदे शी ूत्यक्ष

सूचना

ूिविध िवभाग, राि य सूचना ूिविध केन्ि र

२०५६

ले

नेपालको

दूरस ार

क्षेऽलाई

लगानीलाई सहज बनायो भने दूरस ार नीितले

नेपाल

नेपाल दूरस ार ूािधकरण यी तीनओटा सं ःथामा सावर्जिनक

दूरस ार सं ःथानलाई कम्पनीको

ॐोत-साधनको धेरै िहःसा खचर् भइसके पिन सरकार भने

सावर्जिनक-िनजी साझेदारीलाई सूचना ूिविध नीित, २०६७

ु ीय शासनमाफर्त बढी िनयन्ऽण गनतफर् अमसर
किहले िव त

ले ूाथिमकता िदएको छ। सावर्जिनक ॐोत-साधनको अभाव

हुन्छ भने किहले सीिमत व्यापारीलाई यो फःटाउँदो क्षेऽमा

भएकोले

एकािधकार

साझेदारीको बहस दूरस ार क्षेऽमा आयो जबिक अपयार्

सुिम्पन

इन्टरनेटसम्बन्धी
चरणको

उन्मुख

नीितले

उदारीकरण

दे िखन्छ।

तत्कालीन

कायर्बम

सबैजसो

सो

समःया

सुल्झाउन

पमा बदल्यो। यःतो

भन्दै

सावर्जिनक-िनजी

सरकारको

पिहलो

ँ ीगत खचर्का िनयिमत सरकारी ूितवेदन यो तकर्लाई
पूज

िनजी

क्षेऽको

खण्डन गनर् काफी छन् ।

अनु प

सं लग्नतामा जोड िदन्छन्। यी नीितह ले सूचना ूिविध

सवर्-सं योजकतासम्बन्धी नीितले व्यापारका लािग Ôराॆो

क्षेऽको लािग अनुकूल वातावरण तयार गनर् सावर्जिनक-िनजी

वातावरणÕ बनाउन ःवदे शी सूचना, ूिविध तथा स ारका

साझेदारी, राि य अिन अन्तरार्ि य लगानीको ूव र्न, र

उत्पादनलाई िवशेष सुिवधा िदन्छ। नेपाली हाडर्वय
े र र

् 23
ु ीय कारोबारलाई सहजीकरण गनर् िसफािरस गछर्न।
िव त

सफ्टवेयरमािथ

20

बौि क

सम्पि

अिधकारको

सुिनि तता,

ु ीय हाडर्वय
एउटा िव त
े र पाकर् ःथापना गन ूितब ता,

रमेश कुमार। २०७१। भिगोल िनयामक। िहमाल २३(२) :

ु ीय कारोबार/व्यापारलाई ूदान गिरने सुिवधा, सूचना
िव त

३८-४०।

ूिविध र दूरस ार सेवा क्षेऽमा ःथानीय भाषाको ूव र्न, र

21
Kharel, Pranab and Sanjeev Giri. 2014. Apex Court Upholds Jha’s
Appointment as NTA Chief. The Kathmandu Post, 29 October, p. i
(Money).
22
CAN‐US. 2008. Progress and Challenges of ICT Development in
Nepal. Available at www.can‐usa.org/downloads/Nepal_ICT_Sector_
Note_ March08.pdf; accessed 9 October 2014.
23
HMG. 1992. National Communication Policy, 1992. Kathmandu:
Ministry of Information and Communications (MoIC); HMG. 1997.
Telecommunication Act, 2053 v.s. Available at www.nta.gov.np/en/
component/joomdoc/Acts/Telecom%20Act%20Upto%20date%20Eng.p
df/download; accessed 14 November 2014; Nepal Telecommunications
Authority (NTA). 2001[1999]. Telecommunication Policy, 1999.
Available at http://web.archive.org/web/20011217050053/http://
www.nta. gov.np/telecompolicy.html; accessed 9 October 2014; HMG.
2003. Long‐term Policy of Information and Communication Sector,
2059 v.s. Available at www.moic.gov.np/policies‐directives/Long‐term‐

सफ्टवेयर अिन बौि क अिधकारको चोरी िनयन्ऽण गनर्

Policy‐of‐Information‐and‐Communication‐Sector‐2059‐eng.pdf;
accessed 9 October 2014; HMG. 2000. Information Technology Policy,
2057 v.s. Available at moste.gov.np/it_policy_2057_(2000_ad);
accessed 24 September 2014.
24
HMG. 1992. National Communication Policy, 1992. Kathmandu:
MoIC.
25
NTA. 2001[1999]. Telecommunication Policy, 1999. Available at
http://web.archive.org/web/20011217050053/http://www.nta.gov.np
/ telecompolicy.html; accessed 9 October 2014.
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कानूनको पिरमाजर्न गन तथा सम्बिन्धत आिधकारवाला

गिरयो । 29 िव.सं . २०२२ ितर (सन् १९६० को मध्य)

सं ःथाको सिबय पिरचालनले यो िवशेष सुिवधा िदन खोजेको

दे िख नै पि मा आधुिनकीकरणको

ँ
दे खाउँछ। 26 यी गितिविधबाट नेपाली राज्यले िनजी क्षेऽसग

र सामािजक असमानताका कारण स ार माध्यममािथको

ःविनयमनको अपेक्षा गरे को दे िखन्छ जुन न्यूनतम राजकीय

पहुँच कम गरी दे शलाई अिवकिसत बनाउने सं रचनागत

हःतक्षेपसम्बन्धी अमेिरकी िवचारसँग मेल खान्छ।27

असन्तुलनलाई

बढावा

िदएको

ि बाट ूभािवत भएको

भनी

उक्त

अवधारणा

आलोिचत र ो। 30 तै पिन िव.सं . २०५० (सन् १९९०)
धरातलीय नीितको आवँयकता

को

अ

दाताह

दे शजःतै सम्प ताितर लाग्ने हो भने सूचना, ूिविध

दशकदे िख
र

ु
सं यक्त

रा

सं घका

सं ःथाह ,

अन्तरार्ि य

लगानीकतार्ह ले

िवकासवादी

मोडलमा

पि मा
इन्टरनेट

ँ अक िवकल्प
तथा स ारको िवकास गनुब
र् ाहेक नेपालसग

िनयमनसम्बन्धी

छै न

िव को ितु आिथर्क र सामािजक िवकासका लािग इन्टरनेट

भ े

ःवीकारोिक्त

नेपालको

सवर्-सं योजकतासम्बन्धी

नीितमा पाइन्छ। यी नीितमा घिरघिर चचार् हुने तीन

िदँदै

तेॐो

उत्ूेरक रहेको िवचार व्यक्त गनर् थाले।31

अवधारणा हुन ् : क) िवकासका लािग सूचना, ूिविध र
ु ीय शासन, र ग)
स ार, ख) िव त

जोड

नेपालले

िवकासका

लािग

सूचना

स ार

ूिविधको

ानमा आधािरत समाज।

अवधारणा कायार्न्वयन गद सन् २००० ितर सूचना स ार

तर दे शको सामािजक र भौगोिलक असमानताका कारण

ूिविधलाई दे शको सामािजक र आिथर्क वृि सँग जोड्न

पहुँच

दे िखएका

थाल्यो। सूचना ूिविध नीित, २०५७ ले सूचना स ार

सं रचनात्मक र भौगोिलक असन्तुलनको मूल्या न गरी यी

ु ीय व्यापार (E‐commerce),
ूिविधको ूयोगमाफर्त ÔÔिव त

अःप

ु ीय िशक्षा (E‐education), दूर ःवाःथ्य (E‐health)
िव त

िडिजटल

ूिविधमािथको

पदावलीलाई ःप

र

कायर्बममा

ूयोगमा

पान्तिरत गनुप
र् छर्।

िवकासका लािग सूचना स ार ूिविध िव.सं . २०१० र
२०२० (सन् १९५० र १९६०)
िवकास-स ार

अवधारणाको

आिदको ूव न
र् र मामीण क्षेऽमा ूिविध हःतान्तरणÕÕ गन

को दशकमा ूचिलत

िनरन्तरता

हो।

28

र रोजगारीको अवसर बढाउने सोच बनाएको छ।

यो

32

दूरस ार नीित, २०६० मा दूरस ारलाई िवकासको लािग

अवधारणाअनुसार स ारका साधनले तीो सूचना ूवाह तथा
ूवतर्नको िवःतार ारा िवकास ूिबयालाई गित िदन्छ भ े
ठािनन्छ। िव.सं . २०२८ मा राि य स ार सेवा योजना

29

Maharjan, Harsha Man. 2011. Politics of ‘Communications for
Development’: Intentions of National Communication Service Plans
1971 and Its Consequences on Three National Communication
Institutions in Nepal (1971–1990). MA thesis, Tribhuvan University.
30
Inayatullah. 1967. Towards a Non‐Western Model of
Development. In Communication and Social Change in the Developing
Countries. Daniel Lerner and Wilbur Schramm, eds., pp. 98–102.
Honolulu: East‐West Center Press; Rogers, Everett M. 1976.
Communication and Development: The Passing of the Dominant
Paradigm. Unpublished report. Available at www. cf‐hst.net/unicef‐
temp/doc‐repository/doc/ doc478697.pdf; accessed 12 October 2014.
31
Eko, Lyombe. 2001. Many Spiders, One Worldwide Web: Towards
a Typology of Internet Regulation. Communication Law and Policy 6(3):
445–484.

लागू गरी त्यसपिछका िमिडया र स ार नीितमा यही कुरा
दोहोर्याएर यो अवधारणालाई आिधकािरक

26

पमा आत्मसात

नेपाल सरकार। २०६७। सूचना ूिविध नीित, २०६७। काठमाड :

सूचना ूिविध उच्चःतरीय आयोग।

27
Eko, Lyombe. 2001. Many Spiders, One Worldwide Web: Towards
a Typology of Internet Regulation. Communication Law and Policy 6(3):
445‐484.
28
Melkote, Srinivas R. and H. Leslie Steeves. 2005. Communication
for Development in the Third World: Theory and Practice for
Empowerment. New Delhi: Sage Publications.

32

ौी ५ को सरकार। २०५७। सूचना ूिविध नीित, २०५७।

काठमाड : िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय।

7

zf]w–;+If]k (Research Brief) cÍ !@, r}t @)&!
g]kfndf ;j{–;+of]hstf;DaGwL gLltsf] ;dLIff
dfl6{g rf}tf/L

आवँयक आधारभूत पूवार्धार भिनएको छ। 33 सूचना तथा

दोॐो, सं योजकताले भौितक ूवाहको पुन:सं योजन गन हो,

स ार क्षेऽको दीघर्कालीन नीित, २०५९ ले पिन ÔÔसूचना

पिरमाणै बढाउँछ भ े छै न। 39 सूचनाको गित बढ्दै मा सध

स ार ूिविधको अनुसन्धान, ूयोग र िवःतारमा जोड िदई

ूवतर्न र उपयोगी िवचार र सीपकै ूसार हुन्छ भ े पिन

समम सामािजक तथा आिथर्क िवकासको पूवार्धारका

पमा

छै न। िवकासको लािग सूचना स ार ूिविध अवधारणाले

यस क्षेऽलाई िवकासÕÕ गनर् खोजेको छ।34 यी सबैले सूचना

ूवतर्न र ूसारलाई माऽ जोड िदँदा किहलेकाही ँ ूवतर्नको

स ार ूिविधलाई दे श िवकास गन मूख्य पूवार्धारका

भाग्य िनधार्रण गन ूयोगत व उपेिक्षत हुन पुग्छ।

पमा

40

ूःतुत गरे का छन्। सूचना स ार ूिविधका पिरयोजनाले

उदाहरणका लािग सूचना स ार ूिविधले पान आिथर्क

आिथर्क पिरवतर्न आफ ल्याउने हो िक यसबाट िवकासका

ूभावबारे अध्ययनले यःता ूिविधको योगदान मौिखक र

अवसर सृजना हुने हो भ े दुिवधा यो ूिविध-िनधार्िरत

कागजी ूिविधभन्दा नगन्य भएको दे खाउन पिन सक्छ।

पिर ँयमा भेिटन्छ। 35 सूचना स ार ूिविधमा पहुँच नहुन ु

ूिविध इितहासको सािहत्यले सवर्-सं योजकतासम्बन्धी नीित

सामािजक समःया हो, ूािविधक समःया होइन।36 समावेशी

िवतिरत

र

ँ
ँ छ।41
हुनपु न औल्याउ

लोकतािन्ऽक

सामािजक

र

राजनीितक

वृतमा

माऽ

ु ीय वा िडिजटल शासनले सूचना स ार ूिविधलाई
िव त

ूिविधको सम्भावना िनबार्ध बग्न सक्छ।
मह वपूण र् कुरा त सूचना स ार ूिविधमा
क्षमता
पुग्दै न।

हुन्छ भ
पिहलो,

उत्पादन,

पान्तरणको

सरकार

अन्तरदे शीय तुलनात्मक तथ्य ूमाण
पूवार्धारजिनत

व्यवसायीकरणको

पक्ष

माऽा,

आफ
र

माध्यमका

बसाइँसराइँको
37

गुणःतरीय

NTA. 2004. Telecommunication Policy, 2060 v.s. Available at
www.nta.gov.np/en/component/joomdoc/Policies/TelecomPolicy_200
4.pdf/ download; accessed 9 December 2014.
२०५९।

र

ँ शासन सं यन्ऽ
पमा िलन्छ। यस अवधारणासग
बनाउने,

र

लोकतािन्ऽक

प ित

दिरलो

वषर्िभऽ

सबै

मन्ऽालय,

िवभाग

र

कायार्लयलाई

इन्टरनेटमाफर्त जोड्ने र सबै सरकारी सेवा इन्टरनेटमाफर्त

33

को सरकार।

सरकार

आउँछ। 42 त्यसैले सरकारी सं ःथाको वेबसाइट बनाउने,

38

एक

ौी ५

कायार्लयबीच,

बनाउनेजःता सुशासनका लािग आवँयक हःतक्षेप जोिडएर

शब्दमा, सूचना स ार ूिविधले अिवकिसत अथर्तन्ऽलाई

34

मातहतका

अझ ूभावकारी बनाउने, नागिरकलाई िदइने सुिवधालाई

अक

बढाउन सघाउँछ।

र

व्यवसायबीच, र सरकार र नागिरकबीच हुने अन्तरिबयाको

औ ोिगक

आवँयकता जःता आिथर्क तथ्यमा भर पछर्।
भन्दा िवकिसत अथर्तन्ऽलाई अ

ान र िवतरणको पिरवेश सन्दभर्बारे सं वेदनशील

िदने उ ेँय सूचना ूिविध नीित, २०५७ ले राख्यो। सूचना

सूचना तथा स ार क्षेऽको

दीघर्कालीन नीित, २०५९। काठमाड : सूचना तथा स ार मन्ऽालय।

35
Leye, Veva. 2007. UNESCO, ICT Corporations and the Passion of
ICT for Development: Modernization Resurrected. Media, Culture &
Society 29(6): 972–993.
36
Pieterse, Jan Nederveen. 2005. Digital Capitalism and
Development: The Unbearable Lightness of ICT4D. In Incommunicado
Reader. Geert Lovink and Soenke Zehle, eds., pp. 11–29. Amsterdam:
Institute of Network Cultures.
37
Gurbler, Arnulf. 1990. The Rise and Fall of the Infrastructure:
Dynamics of Evolution and Technological Change in Transport.
Heidelberg: Physica‐Verlag.
38
Walsham, Geoff. 2010. ICT for the Broader Development of India:
An Analysis of the Literature. The Electronic Journal on Information
Systems in Developing Countries 14(4): 1–20. Available at

www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/665/317; accessed
20 November 2014.
39
Ahuja, Ravi. 2004. ‘Opening up the Country’? Patterns of
Circulation and Politics of Communication in Early Colonial Orissa.
Studies in History 20(1): 73–130.
40
Edgerton, David. 2006. The Shock of the Old. London: Profile
Books.
41
Mishra, Yogesh Ram. 2012. Manufacture at the Colonial Frontier:
Iron and Salt Production Experiments in the East Indies, 1765‐1858.
PhD diss., Imperial College, London.
42
Gronlund, Ake and Thomas A. Horan. 2004. Introducing E‐gov:
History, Definitions, and Issues. Communications of the Association for
Information Systems 15: 713–729.
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ूिविध उच्चःतरीय आयोग र कोिरया सूचना ूिविध उ ोग
ूव न
र्

िनकायले

ु ीय
िव त

बनाएको

शासन

ध्यानै निदई बनाइएका छन्। 47 उदाहरणका लािग सूचना

गु योजना

ूिविध

िवभागको

ु ीय
िव त

सै ािन्तक

गरे को छ। ूितवेदनको मुख्य उ ेँय भौगोिलक र जातीय

पुनरावलोकन, ःवतन्ऽ र खुला सफ्टवेयरको ूव न
र् र

भेदभाव

पारदशीर्

िवकासजःता सै ािन्तक कदमबारे जानकारी िदइएको छ।

सरकार बनाएर सामािजक आिथर्क िवकास गन, र सूचना

तर यस िवभागले गिररहेका कायर् भने केही उल्लेख छै न।

स ार ूिविधमाफर्त गुणःतरीय सेवा ूदान गन िथए। 43

ँ अन्तर
न यस िवभागले केही िव सग

एिसयाली िवकास बकले सहयोग गरे को ÔआधुिनकीकरणÕ

मागर्िचऽ मःयौदाकै बारे मा त्यस वेबसाइटमा केही भिनएको

कायर्बमले राि य पिरचय पऽ, सवारी चालक पिरचय पऽ,

छ। त्यःतै अथर् मन्ऽालयको वेबसाइटमा बजेट भाषण, रातो

भूिम अिभलेख व्यवःथापन, टे िलसेन्टर, सरकारी स ाल, र

िकताब, सेतो िकताबजःता नयाँ र पुरानो साममी उपलब्ध

मामीण

ु ीय
िव त

समुदाय

जीवनःतर

जःता

२२

उकाःने,

ओटा

छन् तर केही साममीको िल

सेवालाई

गु योजना

यस

िवभागले

व्यिक्तको

शासन

पमा

परामशर् ूितवेदनले सम्भाव्य पिरयोजनाबारे िवःतृतमा चचार्
नाघेर

गन

वेबसाइटमा

मःयौदा

गरे को सूचना ूिविध

ु ीय
काम गदन। िव त

शासनसम्बन्धी पिरयोजनाको अझ कल्पनाशील ढाँचा ारा

ूाथिमकतामा राखेको िथयो।44
ु ीय शासन नेपालको कमजोर शासन ूणालीको
िव त

मािथबाट स ािलत, एकतफीर् र कमजोर ूकृितको सेवा

उपचार गन धेरै िविधमध्ये एउटा हो। त्यो पिन सबैभन्दा

िवतरण ूणालीका साथसाथै नागिरकको व्यिक्तगत र िनजी

ूभावकारी ओखती भने होइन। सावर्जिनक सं ःथामा सूचना

सूचनाउपर िनगरानी गिरराख्ने ःवेच्छाचारी खालको राज्य

स ार ूिविधको ूयोग Ôिनि त र पिरवेशमा आधािरतÕ हुने

दुवैलाई पिरवतर्न गन कुरा सुिनि त गनर् सिकनेछ।

ु ीय शासन ूणाली पूण र् पले अपनाउनुअिघ
भएकाले िव त

सूचना स ार ूिविधको ूयोग गरी नागिरकले शासनमा

ु ीय शासनका नमूना पिरयोजना लागू गरी यसले राॆरी
िव त

अथर्पूण र् सहभािगता जनाउन र राज्यको बुर िनयन्ऽणबाट

ु ीय
काम गछर् भ े ूमािणत गनर् आवँयक छ। 45 िव त

आफूलाई जोगाउन सकून् भ ेतफर् सूचना स ार ूिविध

शासनको राजनीितक ूकृितलाई बेवाःता गरे र नागिरकलाई

नीित केिन्ित हुनपु छर्।

उपभोक्ताका

पमा

िलँदा

त्यसको

लोकतािन्ऽक

नेपालमा

र

48

ानमा आधािरत समाजको िवकासका लािग

सहभागीमूलक उ ेँय ओझेलमा पनर् गएको छ।46 नेपालमा

ु ीय शासन दुवैलाई समेट्ने
सूचना स ार ूिविध र िव त

सरकारी वेबपोटर्ल नागिरकको चासो र आवँयकतालाई

एउटा आदशर्वादी अवधारणा हो । युनेःको, िव

बक र

िव

ूसारमा

दूरस ार

सं घजःता

अन्तरार्ि य

सं ःथाले

ल्याएको अवधारणालाई दोहोर्याउँदै सूचना ूिविध नीित,
43
KIPA. 2006. E‐government Master Plan Consulting Report.
Available at http://nitc.gov.np/download.php?mod=mydoc&f=documents
%2Fe‐GM P.pdf; accessed 24 September 2014.
44
Illawara Technology Corporation Ltd. 2007. Preparing the
Information and Communications Technology Development Project: A
Program of Modernization for Nepal. Unpublished report, ADB.
45
Bekkers, Victor and Vincent Homburg. 2007. The Myth of E‐
government: Looking beyond the Assumptions of a New and Better
Government. The Information Society 23(5): 373–382.
46
Wade, Robert Hunter. 2002. Bridging the Digital Divide: New
Route to Development or New Form of Dependency? Global
Governance 8(4): 443–466.

२०५७ ले नेपालमा Ô ानमा आधािरत समाजÕ र Ô ानमा

47

ु ीय शासनको
ूशासन पुन:सं रचना आयोग। २०६५। नेपालमा िव त

ूव र्न। अूकािशत ूितवेदन, ूशासन पुन:सं रचना आयोग।
48
Thomas, Pradip Ninan. 2012. Digital India: Understanding
Information, Communication and Social Change. New Delhi: Sage
Publications.
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आधािरत उ ोगÕ बनाउन खोज्यो। 49 ठोस िहसाबले भन्दा

सिकरहेका छै नन्। यसको साटो िवकासका लािग सूचना

ु ीय व्यापार, सूचना ूिविधको िशक्षा,
त्यो नीितले िव त

स ार ूिविधलाई िवकासशील दे शमा वैदेिशक सहयोगले

ु ीय शासन, सरकारको सहजकतार्को भूिमका, र सूचना
िव त

बनाएको ूिविधको परिनभर्रताको एउटा

ूिविधको

आन्दोलनलाई

पूवार्धार

िनमार्णमा

राि य

तथा

अन्तरार्ि य

बचाउने

धुनमै

प दे ख्नह
े

दे िखन्छन्।

आफ्नो
ु ीय
िव त

53

लगानीमा जोड िदयो। िव.सं . २०६७ मा सं शोिधत नीितले

शासनलाई िमथ्या ठा े केही अध्ये ा सूचना स ार ूिविधले

पिन नेपाललाई Ô ानमा आधािरत समाजÕ मा

पान्तरण गन

ÔÔमािनसलाई कुनै पिन मूल्यमा त्यो सुिवधा पाउनैपनÕÕ

यिद सूचना स ार ूिविधको उपादे यता

चाहना जगाउँछ भन्छन्। 54 जसले जे भने पिन नेपाली

भनेको छ।
बढाउने

50

हो

भने

यो

अवधारणाको

ूिबयागत

व्याख्या

नीितले सावर्जिनक ॐोतसाधन पिरचालन गन, नयाँ सं ःथा

आवँयक छ। Ôसम्भवतः सबै समाज आ-आफ्नै िकिसमका

िनमार्ण गन, नेपालमा सूचना ूिविधमा काम गन केही

ानमा आधािरत समाजÕ भएकाले परम्परागत

ान उत्पादन,

सम्ॅान्तको व्यापािरक ःवाथर् पूरा गन आधार बनाएको छ।

ूसार, र ूयोगको चिरऽले अिहले राि य अथर्तन्ऽमा कित
ूभाव

पारे को

छ

भनेर

मापन

ज री

गनर्

छ।

यस

पुनरावलोकनले

ूचारमा

51

माऽ

ध्यान

अःप

र

िदँदा

कमजोर
अवसर

शब्दावलीको

खेर

जानसक्ने

अध्ययनह ले दे खाएझ डाटा भण्डारण, सं रक्षण र िवतरणको

सम्भावनालाई इं िगत गदर्छ। Ôिवकासको मूल फुटाऊँÕ र

काम उत्पादनशील हुन व्यिक्त, व्यवहार, ूिविध, सं ःथा,

Ôएिसयाली

भौितक वःतु र सम्बन्धजःता

ानका पूवार्धारलाई बिलयो

नागिरक चाँडै नै ॅािन्तमुक्त हुन्छन् भ े कुरा नेपालको

सूचना स ार ूिविधले यी

इितहासले दे खाइसकेको छ। त्यसैले नयाँ र आकषर्क नारा

बनाउन सक्नुपन हुन्छ।

52

मापदण्डÕ

पूवार्धारको िवकासमा कित सघाएको छ भ े ू को उ र

िसजर्ना

नेपालमा खोज्न बाँकी नै छ।

मूलूवाहीकरण
तथ्यमा

िनंकषर्

होइन,
आधािरत

जःता

खोबा

सीमान्तीकृत
गदार्

ूिविधको

र

नाराको

उ ेँयबाट

कमजोर

समूहलाई

किठनाइलाई

ःवीकाद

सवर्-सं योजकतासम्बन्धी

नीित

बनाउनु

समाधान हुन सक्छ।

नेपालमा सवर्-सं योजकतासम्बन्धी नीितह

धरातलीय

ान र

ँ मेल खाने खालका छै नन्। सूचना
अनुभवजिनत तथ्यसग
स ार ूिविध नीित िनमार्ण र ूयोगबारे उपलब्ध साममी
दुिवधामःत छन् : समथर्कह
िकःसामाफर्त
आलोचकह ले
49

आफ्नो
जाँच्न

तकर्

एकदुई अनुभवमा आधािरत
पुि

सिकने

छन्

भने

परीक्षण

गनर्

गिररहेका
ूमाणको

ौी ५ को सरकार। २०५७। सूचना ूिविध नीित, २०५७।

काठमाड : िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय।
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