
शोध÷संक्षेप (Research Brief) अङ्क १५, असार २०७२
नषेपालमा सर्व÷संयोजकताका सरोकाररालाहरू

मार ््वन चौतारी

1

dfl6{g rf}tf/L
@& hLth· dfu{, yfkfynL

kf]=a=g+= !#$&)
sf7df8f}“, g]kfn

kmf]g )!–$@#*)%)
ÍofS; )!–$@$))%(
chautari@mos.com.np

www.martinchautari.org.np

zf]w–;+If]k (Research Brief) c° !%
c;f/ @)&@

नेपालमा सर्व÷संयोजकताका 
सरोकाररालाहरू

पररचय
यो शोध÷संक्ेप नेपालमा इन्टरने्टको प्रसारमा सक्रिय क्रभिन्न पक्को िभूमकाबारे सन ्२०१४ मा 
गररएको अनसुनधानबा्ट प्राप्त नभतजाको सारांश हो। सर्व÷संयोजकता (यभुनिस्वल कनेक््टभि्टी) 
हाभसल गन्व इन्टरने्टको रत्वमान पया्वररणलाई सरच्छ, क्रसततृत र एकीकतृ त काया्वदेशयकु्त 
बनाउन आलोचनातमक हसतक्ेप आरशयक रहेको सरोकाररालाहरूसँगको ्छलफलले देखाउँ्छ। 
सर्व÷संयोजकतासमबनधधी नधीभतका लाभग अक्हलेको संरचनातमक र िौगोभलक असनतलुनलाई 
सचयाउने सपष्ट उद्ेशय बोकेका र धरातलीय यथाथ्वको वयरहारभसद्ध अनसुनधान आरशयक 
्छ।1 इन्टरने्टमा पहुँच र तयसको प्रयोगमा हनेु क्रिेदलाई कम गन्व समबकनधत पक्लाई 
मधीठा शबदारलीले निई क्रश्वसनधीय वयाखयाद्ारा प्रोतसाक्हत गनु्वप्छ्व। साथै, सूचनासञ्ार प्रक्रभध 
(आइभस्टी) को उतपादन÷आयात, मम्वतसमिार, कशक्ा र सधीप-क्मतासमबनधधी क्रद्यमान अरसथालाई 
धयानमा राखधी सर्व÷संयोजकतासमबनधधी पररयोजना भनददे कशत हनुपु्छ्व।

प्राक्रभधक संरचना र सेराको गणुसतरका क्हसाबले नेपालमा इन्टरने्ट सेरा पररप्र िइसकेको 
्ैछन। संयोजकतालाई सर्ववयापधी बनाउन यसका तधीन खास क्रशेषता यहाँ प्रिारकारी हनुस््छन।् 
पक्हलो, प्राक्रभधक रसतकुो उपिोक्ता र ससतो श्रम पाइने बजारको रूपमा मात्र नेपाल प्रक्रभधमा 
िएका नयाँ क्रकाससँग जोभिन पगेुको ्छ। तर, प्रक्रभध हसतानतरण र प्रसारले मात्र देशलाई ज्ानमा 
आधाररत अथ्वतनत्रको रूपमा सथाक्पत गन्व स्दैन। उन्नत क्रज्ान र प्रक्रभधको आधारितू संरचना 
िएका देशहरूले नै अनयत्र िएको प्रक्रभधको िमूणिलीकरणबा्ट लाि उठाएको पाइन्छ। तयसैले 
नेपालमा सर्व÷संयोजकतासमबनधधी नधीभतले इन्टरने्टमा आधाररत नयाँ प्रक्रभधको प्राभप्त र प्रसारलाई 
सहज बनाउने र तयससमबनधधी पूरा्वधार संरचना तयार गनदेतफ्व  जोि ददनपु्छ्व। 

दोस्ो, धेरै नेपाली प्रयोगकता्व इन्टरने्टको माधयम िाषा अंग्जेधी बझुदैनन।् अंग्जेधी र सथानधीय 
िाषाका सामग्धीको गणुसतर र पररमाणमा रहेको ठूलो अनतर सथानधीय िाषािाषधी इन्टरने्टसँग 
अभयसत हनेुिनदा पभन तयसबा्ट अलक्गने कारण बन्न स््छ। प्राक्रभधक क्रकास र क्रसतारसमबनधधी 
नधीभतगत हसतक्ेपको केनद्रमा सथानधीय िाषालाई नराखेसमम इन्टरने्टले क्रद्यमान सामाकजक÷िाक्षक 
रकञ्तधीकरणलाई भनरनतरता ददइरहने्छ। अझ चाखला्दो के ्छ िने धेरै नेपाली इन्टरने्ट 
प्रयोगकता्वमाझ मोबाइल फोन लोकक्प्रय माधयम बनेको ्छ। लयाणिलाइनिनदा तलुनातमक रूपमा 

1 माक््ट्वन चौतारी। २०७१। नेपालमा सर्व÷संयोजकतासमबनधधी नधीभतको समधीक्ा (शोध–संक्पे नं. १२)। काठमािौँ ः  
माक््ट्वन चौतारी। http://www.martinchautari.org.np/files/ResearchBrief12-UniversalConnectivityInNepal_
APolicyReview_NepVer. pdf मा उपलबध, २४ माच्व २०१५ मा हेररएको।
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ससतो र बभलयो पूरा्वधारका कारण मोबाइल फोन इन्टरने्टमा 
आधाररत सेरा ददने एक मात्र समिावय क्रकलप बनेको हो। 
मोबाइल÷गिनदेनस (एम÷गिनदेनस) को अरधारणाले पभन सार्वजभनक 
संसथालाई पारदशशी बनाउने र भ्रष्टाचारलाई भनयनत्रण गनदे बाचा 
गरेको ्छ। तर मोबाइल÷गिनदेनसको पभन सधीभमतता ्छ । पक्हलो, 
मोबाइल कसरिनको आकार सानो हनेु िएकोले कम्पय्ुटरमा जसतो 
िा्टा प्रराह गन्व तथा प्राप्त गन्व यसमा सहज ्ैछन। दोस्ो, 
मोबाइलको प्रयोग वयकक्तगत हनेु िएकोले सबैले यसमाफ्व त सेरा 
भलने अरसथामा उजा्व खपत असरािाक्रक रूपले बढने देकखन्छ।  
तयसकारण सशुासन कायम गन्व प्रयोग गररने उपायको 
प्रिारकाररताका लाभग मोबाइल र कम्पय्ुटर दरैुको प्रयोग जरुरी 
्छ। इन्टरने्ट प्रणालीको लाभग उजा्व पूरा्वधारजसता यससँगै 
जोभिएर आउने प्रक्रभधको क्रकास र भनमन गणुसतरका भ्छटै् 
भबग्ने क्रद्यतुधीय कबािको वयरसथापन पभन मखुय मदु्ा हनु।्  
अक्हले यधी मदु्ालाई या त पया्वररणसँग समबकनधत र अककै  
मनत्रालयले वयरसथापन गनु्वपनदे क्रषयका रूपमा या द्रतु गभतको 
ब्ोिबयाणि सकु्रधा प्राप्त गन्व आइपनदे समसयाका रूपमा मात्र 
हेररएको ्छ। इन्टरने्टले जोभिएको नेपाल बनाउने उद्ेशयलाई 
यससँग समबकनधत पक्हरूले आयाभतत प्रक्रभधबा्ट देशलाई 
रूपानतरण गन्व खोजने परुानै तररका जसतै ठानेका ्छन।् पक्हलेको 
जसतै यसलाई वयापाररक क्रषयका रूपमा मात्र हेररएको ्छ।

यो शोध÷संक्ेपको पक्हलो खणिले रत्वमान इन्टरने्ट पया्वररणको 
पररचय ददन्छ र नेपालमा इन्टरने्ट पूरा्वधार क्रकासको तकसबर 
प्रसततु ग्छ्व। प्राप्त आकँिाअनसुार, इन्टरने्ट÷िा्टा प्रयोगकता्व, 
खास गरी मोबाइल प्रयोग गनदेहरू, तधीव्र दरले बक्िरहेका ्छन ्र 
कसथर÷लाइन इन्टरने्टका ग्ाहक नगणय ्छन।् प्रभतवयकक्त कूल 
गाह्वसथ उतपादनको क्हसाबले महँगो हनु ुर कम प्रभतफलका कारण 
ग्ामधीण क्ेत्रमा लगानधी गन्व वयरसायधी अाकक्ष्वत नहनु,ु जसता कारण 
ब्ोिबयाणि इन्टरने्ट प्रयोगको क्रसतार हनु सके को ्ैछन। तयसैले 
सहरी वयारसाक्यक जनसंखयाको िरमा मात्र ब्ोिबयाणि इन्टरने्ट 
चलेको ्छ। यो संक्ेपको दोस्ो खणिमा इन्टरने्ट पया्वररणका 
सरोकाररालाहरूसँग गररएका अध्व÷संरकचत अनतरा्वता्वबा्ट प्राप्त 
िएका समग् भनषकष्व प्रसततु गररएको ्छ। धेरैजसो सरोकारराला 
अझै पभन ग्ामधीण दूरसञ्ार क्रकास कोष (आरक््टभिएफ) लाई 
सर्व÷संयोजकताको लक्य हाभसल गनदे प्रक्रियाको केनद्रमा रहेको 
मान्छन।् क्रभिन्न नधीभत र माभग्वचत्रले पररकलपना गरेझैँ इन्टरने्टले 
जोभिएको नेपालको उद्ेशय साकार पान्व एकीकतृ त प्रयास, अथ्वपूण्व 
बहस र ठोस काय्वरिमको अिार रहेको उनधीहरू ठान्छन।् सरच्छ 
वयारसाक्यक वयरहारलाई बिारा ददन उपयकु्त अनमुभत प्रणाली, 
पूरा्वधार स्ोतको बाँिफाँि र प्रयोग प्रणालीको क्रकास तथा नयाँ 

प्रक्रभधको क्रतरणको रणनधीभत आरशयक रहेको बताउँ्छन।् 
साथै, इन्टरने्टमा आधाररत सेरा गणुसतरीय बनाउन पूरा गनु्वपनदे 
शत्वसमबनधधी राजयका परामश्व भलने प्रक्रिया अप्रिारकारी रहेको 
उनधीहरूको भनचोि ्छ। यो शोध÷संक्ेपको अकनतम खणिमा 
भिकज्टल िक्रषयसँग जोभिएका केही प्रमखु क्ेत्रका चनुौतधी र 
क्रकासबारे ्छलफल गररएको ्छ। वयरहारभसद्ध प्रमाणमा 
आधाररत इन्टरने्ट∕ब्ोिबयाणि नधीभत ततकाल आरशयक ्छ।  
इन्टरने्ट र आभथ्वक क्रकास तथा सामाकजक कलयाणको 
अनतस्वमबनधलाई अक्हले सामानय रूपमा मात्र बकुझएको ्छ। 
इन्टरने्टमा आधाररत समाजतफ्व  उनमखु हुँदा अलपसंखयक, गररब, 
कम कशकक्त र अपाङ्गता िएका वयकक्तहरूलाई झन ्उचच जोकखममा 
्छाभिँदैन िनेर क्रश्वसत तलुयाउन यसका प्ररध्वकले अझै राम्ो 
वयाखया र क्रसततृत काया्वनरयनसमबनधधी योजना प्रसततु गनु्वपद्व्छ। 
उजा्व र राताररण (क्रद्यतुधीय कबाि वयरसथापन) जसता भनक्टसथ 
प्राक्रभधक क्ेत्रलाई पभन इन्टरने्ट पया्वररणको क्ेत्रभित्र राकखनपु्छ्व 
र भतनको क्रकासका प्रिार इन्टरने्टसमबनधधी नधीभतगत दसतारेजमा 
झकलकनपुद्व्छ।

नेपालमा इन्टरने्टको अरसथा
नेपालमा इन्टरने्ट पूरा्वधार क्रकासको सरुुआत भनजधी क्ेत्रबा्ट 
गररएको हो। सन ्१९९५ देकख िायलअप प्रक्रभधको प्रयोग गरेर 
मक्व न्टाइल कमयभुनकेशन प्रा.भल.ले वयारसाक्यक इन्टरने्ट सेरा 
थालेको भथयो। नेपाल ्ेटभलकमको लाइन िािामा भलएर उसले 
काम थालेको भथयो। यद्यक्प तयसको मेरुदणि भसंगापरुमा भथयो। 
यसका मखुय प्रयोगकता्व केही सधीभमत अनतरा्वक््रिय गैरसरकारी संसथा 
भथए। इन्टरने्ट खास गरी इमेल सेराको पया्वयराचधी जसतो भथयो। 
मोबाइलको वयापक उपयोग सरुु नहनुजेलसमम भनजधी इन्टरने्ट 
सेरा प्रदायक (अाइएसपधी) नै इन्टरने्ट बजारमा हारधी भथए।  
सन ्२००९ पभ्छ दईु ओ्टा ठूला दूरसञ्ार कमपनधीहरू ÷ एनसेल 
(ततकालीन सपाइस नेपाल प्रा .भल.) र यनुाइ्ेटि ्ेटभलकम भलभम्ेटि 
(यकु््टएल) ÷ नेपाली इन्टरने्ट बजारमा प्ररेश गरे। इन्टरने्ट र 
फोनको सकु्रधा एउ्ैट प्रक्रभधबा्ट समिर हनु थालेपभ्छ िने नेपाल 
दूरसञ्ार कमपनधी भलभम्ेटि (एनभिभसएल रा नेपाल ्ेटभलकम) 
र एनसेलले इन्टरने्ट बजारमा प्रितुर जमाउन थाले। घरमा 
आधाररत ग्ाहकमा िनदा मोबाइल बो्ने प्रयोगकता्वमा ठूलो बजार 
रहेको देकखन थालयो। अक्हले आएर सामाकजक संल्नताका लाभग 
इन्टरने्ट बिी चलतधीमा आएको पाइन्छ।

सामग्धी समप्रषेण गन्व सर्ववयापधी पहुँच र गणुसतरीय इन्टरने्ट 
कने्सन (संयोजकता) को योगबा्ट सर्व÷संयोजकताको कसथभत 
बन्ने हो इन्टरने्ट पया्वररण। भिन्न भिन्न सरोकाररालाहरूले अब 
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कचत्र १: सर्व÷संयोजकताका तत्र र सरोकाररालाहरू

उललेख गररने एक रा एकिनदा बिी क्रषयमा योगदान गनदे 
गभतशधील क्ेत्र हो। दूरसञ्ार र इन्टरने्ट क्ेत्रका लाभग नधीभत, कानून 
र भनयम बनाउन र लागू गन्व नधीभतभनमा्वता र भनयनत्रणकता्वहरू 
जसतै क्रज्ान, प्रक्रभध तथा राताररण मनत्रालय, सूचना तथा 
सञ्ार मनत्रालय र नेपाल दूरसञ्ार प्राभधकरण (एनक््टए) प्रतयक् 
कजममेरार ्छन।् दूरसञ्ार कमपनधी र इन्टरने्ट सेरा प्रदायक 
(आइएसपधी) जसता संयोजकता प्रदायकहरूले इन्टरने्टलाई घर र 
मोबाइल से्टसमम जोडन िौभतक पूरा्वधार प्रदान ग्छ्वन।् अक्हले 
सर्व÷संयोजकताको लक्य प्राभप्तमा सहयोग गनदे आशा गररएको 
ग्ामधीण दरुसञ्ार क्रकास कोषमा सबैिनदा बिी योगदान गनदे 
क्यनै संयोजकता प्रदायक हनु।् सार्वजभनक सेरा प्रदायक जसतै 
मनुचा ि्टकम र फुिमानि ुि्टकमहरू पभन अनलाइन कारोबारका 
लाभग क्यनै कने्सनको गणुसतरमा धेरै िर प्छ्वन।् क्रद्यतुधीय 
कारोबारलाई भनयमन गन्व प्रमाणधीकरण भनयनत्रकको काया्वलय 
(ओभसभस) सथापना गररएको ्छ। वयारसाक्यक सेरा प्रदायक 
जसतै ई÷सेरा (अनलाइन िकु्तानधीका लाभग) र ए्सेल्ेट्स्ट 
ि्टकम (एकमषु्ठ मेसेज पठाउनका लाभग) अाददले मखुय रूपमा 
वयारसाक्यक संसथालाई सेरा ददन्छन ् र भतनधीहरूको आमदानधी 
क्रियाकलापको अायतनमा िर प्छ्व। पेशागत संगठन र क्रमश्व 
केनद्र (भथंक टांक) प्रसारक हनु ्जसले राक््रिय क्रकासका लाभग 
सूचनासञ्ार प्रक्रभधको प्रयोगका लाभग पैररधी र तयसको प्ररध्वन 
ग्छ्वन।् इन्टरने्टमा आधाररत प्रक्रभधका लाभग सफ्टरेयर कमपनधी 
र मम्वतसमिारसमबनधधी उद्योगहरू ्पले्टफम्व क्रकास ग्छ्वन ् र 
उपलबध आइभस्टी श्रभमकको ठूलो क्हससालाई रोजगारी ददन्छन।् 
सार्वजभनक÷पहुँच प्रदायकहरू वयारसाक्यक र सार्वजभनक रतृत्त 
हनु ्जसले आम माभनसलाई इन्टरने्टमा पहुँच ददन्छन।् क्यनमा 
साइबर क्ाफे, दरुसञ्ार केनद्र, पसुतकालय, क्रद्यालय र कलेजहरू 
प्छ्वन ्(कचत्र १)। 

भबतेको दशकमा इन्टरने्ट प्रयोगकता्व ह्ातै्त बिेको 
एनक््टए÷एमआइएस प्रभतरेदनका आकँिाले देखाउँ्छ। तयसता 
ग्ाहकमा आइएसपधीहरूको अंश भनकै नयून देकखन्छ (कचत्र २)। 
यसले दूरसञ्ार क्ेत्रको प्रितुर बिेको र इन्टरने्टमा जोभिन 
मोबाइल फोन प्रयोगको बाहलुय प्रस्ट पा्छ्व।

कचत्र २: एक दशकयता नेपालमा इन्टरने्ट प्रयोगकता्वहरू 
लघगुणकीय मापनमा (लोगाररदभमक सकेलमा)।2

 
तर क्रश्व बैंकका सूचकहरूले इन्टरने्टको पहुँचमा सधुार गनु्वपनदे 
आरशयकता औलंयाएको ्छ। सन ्२०१३ मा १३.३ प्रभतशत 
जनसंखयाले मात्र इन्टरने्ट प्रयोग गरेको देकखन्छ (ताभलका १)। 

ब्ोिबयाणिको घनतर (प्रभत सय वयकक्तमा कसथर लाइन ब्ोिबयाणि 
ग्ाहकको संखया) एकिनदा पभन कम (०.७५) भथयो।3 इन्टरने्टको 
प्रयोगमा मोबाइल फोन प्रयोगकता्वको बाहलुय भथयो। तधीमधये ३९ 
प्रभतशतले आफनो मोबाइलबा्ट इन्टरन्ेट चलाउँथे। प्रयोगको 
यो मात्राले चधीन र दकक्ण कोररयाको तलुनामा दकक्ण एभसयाली 
देशहरूमा इन्टरने्ट पूरा्वधार कमजोर ्छ िन्न ेदेखाउँ्छ।4 नेपालमा 
इन्टरने्ट सरुक्ाभित्र पनदे वयकक्तगत सामग्धी (िा्टा), पररचय र 

2 यो तथयांक एनक््टए÷एमआइएस प्रभतरेदन शतृंखलामा पाउन सक्कन्छ। 
http://www.nta.gov.np/en/mis-reports-en मा उपलबध, ३१ जनररी २०१५  
मा हेररएको।

3 World Bank. 2014. World Development Indicators: The Information  
Society. http://wdi.worldbankorg/table/5.12 मा उपलबध, ३१ जनररी 
२०१५ मा हेररएको।

4 ई÷सरकारको मानकको रूपमा क्कपाद्ारा नेपालका लाभग सन ्
२००६ मा तयार पाररएको प्रभतरेदनमा गणतनत्र कोररयालाई स्ोतको रूपमा 
भलइएको ्छ। हेनु्वहोस,् Korea IT Industry Promotion Agency (KIPA). 
2006. E-government Master Plan Consulting Report. http://nitc.gov.np/
download.php?mod=mydoc&f=documents%2Fe-GMP.pdf मा उपलबध, 
12 जनररी २०१५ मा हेररएको। 
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अनलाइन कारोबारको सरुक्ा जसता बुदँा ओझेलमा परेका ्छन।् 
नेपालमा संयोजकता र पहुँच दरैु शैशर अरसथामा ्छन।्

ताभलका १ : तलुनातमक क्रकास सूचकहरू (२०१३)5

देश
इन्टरने्ट प्रयोगकता्व 

(प्रभतशत) 

कसथर-लाइन ब्ोिबयाणि 
इन्टरने्टका ग्ाहक 

(प्रभतशत) 

नेपाल १३.३ ०.७५

िारत १५.१ १.१६

बंगलादेश ६.५ ०.६३

ि्ुटान २९.९ २.७२

श्रधीलंका २१.९ १.९९

चधीन ४५.८ १३.६३

दकक्ण कोररया ८४.८ ३८.०४

मोबाइल फोनको तधीव्र प्रसार र तयससमबनधधी पूरा्वधारको क्रसतारले 
इन्टरने्ट पूरा्वधारको क्रकासलाई मखुय रूपमा मलजल गरेको 
्छ। नेपाल दूरसञ्ार कमपनधी भलभम्ेटिको अक्प्टकल फाइबर 
सञ्ाल अब पूर्वपकचिम राजमाग्वमा पनदे ५८ कजललामा पगेुको ्छ।6 

एनसेलले लयाणिलाइन ्ेटभलफोन सेरा उपलबध गराउँदैन तर 
झनिै ३९ लाख ग्ाहकलाई मोबाइल इन्टरने्ट सेरा प्रदान ग्छ्व। 
मोबाइलको लोकक्प्रयता बढनअुकघ नै क्रभिन्न अाइएसपधीहरूले आम 
प्रयोगका लाभग इन्टरने्टमा आधाररत क्रभिन्न सेराहरू सरुु गरेका 
भथए। िायलअप प्रणालीबा्ट अक्प्टकल फाइबरमा आधाररत उचच 
गभतको ब्ोिबयाणिमा इन्टरने्ट पूरा्वधार क्रकभसत िएको ्छ। 
अाइएसपधीहरूको तक्व  ्छ, भराइस ओिर इन्टरने्ट प्रो्टोकल 
(भिओआइक्प) मात्र देशको नयून आय िएका क्ेत्रमा सलुि सञ्ार 
सकु्रधा प¥ुयाउने उपाय हो।7 नेपालीहरू क्रदेकशने रिम बिेकाले 
पभन यो प्रक्रभधमा लगानधी थ्पनपुनदे देकखन्छ तर पूरा्वधार क्रसतारमा 
आफैँ ले लगानधी गन्व जोकखम रहेको उनधीहरू बताउँ्छन।् नेपाल 
रायरलेस पररयोजनाजसता वयकक्तगत प्रयासहरूले पहुँच बाक्हरका 

5 यो तलुना क्रश्व बैंकले ददएको आकँिामा आधाररत ्छ। सो अाँकिा 
http://wdi.worldbank.org/table/5.12 and http://data.worldbank.org/topic/
economy-and-growth मा उपलबध ्छ।

6 माक््ट्वन चौतारीले ११ जलुाई २०१४ मा आयोजना गरेको ्छलफलमा 
नेपाल ्ेटभलकमका रररष्ठ इकनजभनयर शाभलग्ाम पराजलुीले ददनिुएको 
जानकारी।

7 भराइस ओिर इन्टरने्ट प्रो्टोकल (िधीओआइपधी) इन्टरने्टबा्ट ्ेटभलफोन 
कल प्रसारण गन्व सहयोग गनदे हाि्वरेयर र सफ्टरेयर हो ।

क्हमाली क्ेत्रमा सूचना र सञ्ार प्रक्रभध प¥ुयाउने उद्ेशय राखेको ्छ।8

क्रश्ववयापधी सेरासमबनधधी उत्तरदाक्यतर (यभुनिस्वल सभि्वस अकबलगेसन) 
अनतग्वत सूचना, सञ्ार र प्रक्रभध क्ेत्रको भनयामक भनकाय एनक््टएले 
देशिरर क्रभिन्न ठाउँमा दूरसञ्ार केनद्रको सथापना गरेको ्छ।9 

यधी केनद्रको क्रद्यमान अरसथा र भतनको उतपादकतरको अधययन 
गररएको ्ैछन र भतनधीहरूको ददगोपन एउ्टा मखुय समसया हो।10

एनक््टएले सन ्२०१४ मा देशमा बभलयो, सरुकक्त र क्रश्ववयापधी 
प्राक्रभधक मापदणिअनरुूप ब्ोिबयाणि पूरा्वधार करकास गनदे 
समबनधमा नधीभत नै बनाएको ्छ।11 रा्रिवयापधी ब्ोिबयाणि पूरा्वधार 
क्रकासका लाभग कजलला तहको अक्प्टकल फाइबर काय्वरिमलाई 
सहयोग गन्व यसले ग्ामधीण दूरसञ्ार क्रकास कोष (आरक््टभिएफ) 
खिा गरेको भथयो। दूरसञ्ार कमपनधी र अाइएसपधीले यो कोषमा 
बसदेभन आफनो आमदानधीको दईु प्रभतशत योगदान ग्छ्वन।् सन ्
२०१३-१४ समममा यो कोषमा कररब ९ अब्व ५२ करोि 
रुपैयाँ जममा िएको ्छ।12 पभ्छललो अाभथ्वक रष्वमा मातै्र काेषमा 
१ अब्व ७३ करोि रुपैयाँ जममा िएको भथयो । अारक््टभिएफको 
उपयोगका लाभग वयारसाक्यक खाका तयार गनदे प्रयोजनाथ्व एउ्टा 
सभमभत पभन बनेको ्छ।13 माक््ट्वन चौतारीको एक अधययनले 

8 नेपाल रायरलेस पररयोजनाबारे क्रसततृत जानकारी http://
www.nepalwireless.net/ मा उपलबध ्छ, १२ जनररी २०१५ मा 
हेररएको । महाक्रर पनुको कामका बारेमा थप जानकारी र क्रश्षेणका 
लाभग हेनु्वहोस,् Thapa, Devinder and Sabo Oystein. 2013. How to 
Scale ICT4D Projects: A Salience Stakeholder Perspectve. http://
pure.ltu.se/portal/files/91176230/IFIPWG94_2013Proceedings.
pdf मा उपलबध, १२ जनररी २०१५ मा हेररएको; कघभमरे, सफल। 
२०६८ । ग्ामधीण जधीक्रकामा सूचना÷प्रक्रभधको प्रिार : नाङ्गधी गाउँको  
अधययन । भमभिया अधययन ६ : १५÷३९ ।

9 एनक््टएले क्रश्ववयापधी सेरासमबनधधी उत्तरदाक्यतर (यएुसओ) अंभगकार 
गरेको ्छ जसअनसुार यो प्रतयेक नागररकलाई आधारितू तहको दूरसञ्ार 
सेरा ददन प्रभतबद्ध ्छ । यएुसओ प्राप्त गनदे योजना र रणनधीभतका लाभग यो 
्छलफल पत्र हेनु्वहोसः् Nepal Telecom Authority. 2010. Ten Year Master 
Plan (2011-2020). http://www.nepalpost.gov.np/index.php/telecentre-
portal मा उपलबध, १२ जनररी २०१५ मा हेररएको ।

10 भत्रिरुन क्रश्वक्रद्यालय कशक्ाशास्त्र क्रिागका रोमकानत पाणिेसँग माक््ट्वन 
चौतारीले अगष्ट २०१४ मा भलएको अनतरा्वता्व।

11 NTA. 2014. National Broadband Policy, 2071v.s., http://www.nta.
gov.np/en/public-notice-en/433-broadband-policy-draft मा उपलबध, १२ 
जनररी २०१५ मा हेररएको।

12 Himalayan News Service. 2014. NTA Recieves Rs. 1.73 Billion 
in RTDF. www.thehimalayantimes.com/fullTodays.php?headline= NTA+ 
receives+Rs+1.73+billion+in+RTDF+&NewsID=432253 मा उपलबध, १२  
जनररी २०१५ मा हेररएको ।

13 Shrestha, Ramesh. 2014. Disbursement Committee to Utilize 
RTDF Finally Gets Full Shape. http://thtimes.pugmarks.in/fullNews.
php?headline=Disbursement+committee+to+utilise+RTDF+finally+ 
gets+full+shape&NewsID=438452#sthash.mq1jMwbj.dpuf मा उपलबध, 
१२ जनररी २०१५ मा हेररएकाे ।
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िने इन्टरने्टसमबनधधी नेपालका नधीभत, योजना, भनयम र भनददे कशका 
वयरहारभसद्ध आधारभबना नै बन्ने गरेको देखाएको ्छ।14

आइभस्टी एसोभसएसन अफ नेपाल र कम्पय्ुटर 
एसोभसएसन अफ नेपाल दरैुले सूचनासञ्ार प्रक्रभधसमबनधधी 
जनचेतना जगाउने र आधारितू सूचनासञ्ार प्रक्रभधसमबनधधी 
साक्रता बिाउने काय्वरिम देशिरर सञ्ालन गरेका ्छन।्15

भतनधीहरूका काय्वरिम माभथबा्ट तलभतर प्रराह हनेु रणनधीभतमा 
आधाररत ्छन ्जसमा भतनधीहरूले ग्ामधीण क्रद्यालयका प्रधानाधयापक 
र कशक्कहरूलाई ताभलम ददने र शहरी क्ेत्रमा प्रक्रभध प्रदश्वनधी 
आयोजना गनदे गरेका ्छन।् अभनच्छा र प्रयोगहीनताले प्रक्रभधको 
नयून प्रसार हनेु ठहर गदकै भतनधीहरूले सथानधीय प्रक्रभध बजार र 
समबकनधत सेरा उद्योगबा्ट प्राप्त हनेु अरसरहरूबारे जनचेतना 
जगाउने आशा राखेका ्छन।् यसता प्रदश्वनधीको आमदानधीले 
भतनधीहरूको संसथागत क्रियाकलाप सञ्ालन गन्व सघाउ पगेुको ्छ। 
प्रदश्वनधीसँगै सममेलन पभन आयोजना हनु्छन ्जसका काय्वक्रररण 
(प्रोभसभिङ्स)् बारे प्राकज्क समदुाय जानकार ्ैछनन।्16

सरोकाररालाहरूसमबनधधी क्रश्षेण
इन्टरने्ट र ्ेटभलफोन प्रक्रभधको संयोजनसँगै भिकज्टल िा्टा 
आरतजारत (ट्ाक्फक) लाई सचुारु राख्न दूरसञ्ार कमपनधीहरूले 
क्रद्यमान पूरा्वधारहरूको सतरोन्नतधी गरेका ्छन।् आइएसपधीहरू 
आफनो बजार क्हससा सरुकक्त गन्व इन्टरने्ट प्रो्टोकल ्ेटभलभिजन 
(आइक्पक््टिधी) जसता भिन्न प्रकारका सेराहरूमा जोि ददइरहेका 
्छन।् दूरसञ्ार कमपनधीहरूिनदा आफनो इन्टरन्ेट प्रसारण िरपददो 
िएको र गणुसतरीय प्राक्रभधक सहयोग रहेको उनधीहरूको दाबधी ्छ। 
सरकारको बेरासताका कारणले इन्टरने्टमाफ्व त ्ेटभलफोन सेरा ददन 
नसक्कएको र राइमया्सजसता प्रक्रभधको प्रयोग गन्वबा्ट रकञ्त 
गराइएको उनधीहरू बताउँ्छन।् अाइएसपधीहरूसगँ देशवयापधी रूपमा 
सेरा क्रसतार गनदे क्मता निएकोले राइमया्सजसता प्रक्रभधमा 
उनधीहरूलाई पहुँच नददइएको प्रभतक्रिया नेपाल दूरसञ्ार प्राभधकरणले 
ददएको ्छ। यसरी इन्टरन्ेटको क्ते्रमा दूरसञ्ार कमपनधीहरू हारधी 

14 माक््ट्वन चौतारी। २०७१। नेपालमा सर्व-संयोजकतासमबनधधी नधीभतको 
समधीक्ा (शोध÷संक्ेप नं. १२)। काठमािौँ : माक््ट्वन चौतारी। http://www.
martinchautari.org.np/files/ResearchBrief12-UniversalConnectivityIn 
Nepal_APolicyReview.pdf मा उपलबध, २४ माच्व २०१५ मा हेररएको।

15 आइभस्टी एसोभसएसन आइभस्टी उतपादक, आयातकता्व, क्रतरक, 
भिलस्व, र आइभस्टी वयापार र उद्योगमा रुकच िएका पेशाकमशीहरूको ्छाता 
संगठन हो। कम्पय्ुटर एसोभसएसन अफ नेपाल (क्ान) ले पभन आफूलाई 
आइभस्टीको प्रयोग, क्रकास र प्ररध्वन क्रशेष रुकच िएका आइभस्टी संसथा, 
संगठन र वयकक्तहरूको ्छाता संसथाको रूपमा प्रसततु गरेको ्छ । यधी दईु 
संसथाको उद्ेशयमा धेरै समानता देकखन्छ।

16 सममेलनको आभधकाररक रेबसाइ्टका लाभग हेनु्वहोस,् http://www.
it conference.org.np/2015/index.php, १२ जनररी २०१५ मा हेररएको।

िएका हनु।् नेपालले राम्ो तयारीसक्हत क्रश्व अथ्वतनत्रमा प्ररेश 
गनदे हो िने ्ुछटै् सूचनाप्रक्रभध मनत्रालयको आरशयकता रहेको 
इन्टरने्ट तथा कम्पय्ुटरसमबनधधी पैररधी र जनचेतनामा सक्रिय 
संसथाहरूले औलंयाएका ्छन।् देशभित्र र बाक्हर वयरकसथत 
अनलाइन कारोबारका लाभग चाक्हने नेशनल पेमेन्ट गे्टरे भनमा्वणमा 
िएको क्िलाइले क्रद्यतुधीय वयापारको दायरालाई सधीभमत गररददएको 
्छ, जनु अनलाइन वयापारको ससुत अरसथाले पभन पकु्ष्ट ग्छ्व। 
क्रकभसत हुँदै गरेको इन्टरने्ट पररदृशयमा सरोकाररालाहरूबधीच 
आआफनो औकचतय सथाक्पत गन्व चलेको अनतरसंघष्वले नेपालको 
सर्व÷संयोजकतातफ्व को यात्रामा नकारातमक प्रिार पानदे्छ।

अपारदशशी सहरी वयारसाक्यक पररदृशय 
ग्ाहकको संखया, आकार र आमदानधीले दूरसञ्ार सञ्ालकहरूलाई 
इन्टरने्टको िक्रषय भनधा्वरण रा भनयनत्रण गनदे शकक्त ददन्छ। 
यसमा जभत रतृक्द्ध हनु्छ, सञ्ालकहरू ग्ामधीण दूरसञ्ार 
क्रकास कोष र राजश्वमा उभत धेरै योगदान गन्व स््छन।् 
साथै, उनधीहरूलाई तधीव्र रूपमा पूरा्वधार क्रसतार गनदे अरसर 
पभन प्राप्त हनु्छ जनु अनय ठूला आइएसपधीलाई समेत हुँदैन।  
एउ्ैटलाई मात्र ठूलो संसथागत लाि ददँदा इन्टरने्टको 
क्ेत्रमा क्रराद उतपन्न िएको ्छ। आइएसपधीहरूले क्रि्रेनसधी 
सपे्ट्मको भबरिी प्रक्रिया भनषपक् निएको गनुासो गरेका ्छन।्  
उनधीहरूको तक्व  ्छ, नेपाल दूरसञ्ार कमपनधी भलभम्ेटि (नेपाल 
्ेटभलकम) लाई मात्र राइमया्सको इजाजत ददँदा इन्टरने्टको 
क्रसतार रोक्कएको ्छ। तयसै गरी अक्प्रल २०१३ मा यकु््टएल र समा्ट्व 
्ेटभलकमलाई देशिरर सेरा क्रसतारको इजाजत पत्र ददनेसमबनधधी 
एनक््टएको भनण्वय क्ररुद्ध दायर गररएको मदु्ातफ्व  पभन उनधीहरूको 
गनुासो लकक्त ्छ। सरदोचच अदालतले एनक््टएको पक्मा गरेको 
फैसलाले सरकारी भनयामक भनकायको भनषपक्तामाभथ उनधीहरूको 
शंकालाई झन ् बिाइददएको ्छ। यकु््टएलले अझैसमम इजाजत 
पत्र नभलएकाले उक्त भनण्वयको काया्वनरयन समबनधमा ्ंुटगो ला्न 
बाँकी ्छ िने समा्ट्व ्ेटभलकमले सेरा क्रसतार नगदा्व इजाजत 
पत्रको औकचतय साक्रत हनु सकेको ्ैछन। क्रद्यमान प्रक्रभधहरू 
भ्छ्ैट प्रयोगहीन हुँदै जाने िएकाले क्िलो ददइने इजाजतको कुनै 
अथ्व हुँदैन। अाइएसपधीहरू यसता घ्टनालाई पक्पातपूण्व वयरहारका 
दृष्टानत मान्छन।्

गणुसतरीय ब्ोिबयाणिका लाभग प्रयोगकता्वको घर रा 
काया्वलयसमम सोझै फाइबर जोभिने —फाइबर÷्ुट÷होम‘ प्रक्रभधलाई 
अाइएसपधीहरू अकनतम समाधानका रूपमा हे्छ्वन।्17 तर दूरसञ्ार 

17 मक्व न्टाइल कमयभुनकेसनस ्प्रा.भल.का लगानधीकता्व सकञ्र राजिणिारीसँग 
चौतारीले जलुाई २०१४ मा गरेको अनतरा्वता्व ।
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कमपनधीहरूका मखुय ग्ाहक वयकक्तगत मोबाइल प्रयोगकता्व 
िएकोले भतनधीहरूले फाइबर÷्ुट÷होम प्रक्रभधलाई अनाकष्वक 
क्रकलप ठाभनरहेका ्छन।् नेपाल ्ेटभलकमले से्प्ेटमबर २०१४ 
मा मात्र यो प्रक्रभध सरुु गरेको ्छ। र, अक्प्रल २०१५ बा्ट मात्र 
यो सेरा भलन सार्वजभनक आह्ान गरेको ्छ। आइएसपधीहरूको 
क्रचारमा यो क्िलाससुतधी भनयोकजत हो र खास गरी कम ग्ाहक 
िएका क्ेत्रमा फाइबर भबछ्ाउने र अकनतम भबनदमुा उपकरण 
जिान गन्व ला्ने खच्व यो सेरा क्रसतारका मखुय अडचन हनु।्18

भिनदाभिनदै बजारका कारणले दूरसञ्ार कमपनधी र आइएसपधीहरूबधीच 
सर–भनयमन र क्ेत्र क्रिाजन िएजसतो देकखए पभन सानाभतना 
समसयाले भतनधीहरूको दैभनक समबनध भबग्दँो ्छ। उदाहरणका 
लाभग क्ाभबने्टबा्ट तार थभुतददने रा कने्सन भबगानदेजसता 
क्रियाकलाप गरेको िनधी दरैु पक्ले एकअका्वउपर आरोप लगाएका 
्छन।् राजयको भनयामक भनकायका लाभग नेपालको दूरसञ्ार/
इन्टरने्ट बजार र लगानधीको अभधकतम सधीमा कभत हो िन्ने प्रश्न 
पभन जक््टल ्छ।

ग्ामधीण पहुँच र संयोजकताबधीचको खािल
सहरी वयापाररक केनद्रहरूको तलुनामा सबै कजललामा पूरा्वधार 
मेरूदणिको क्रकास गनदे योजना (कजलला अक्प्टकल फाइबर सञ्ाल) 
एकदम क्फतलो ्छ। एक सहरलाई अकदोसगँ जोडन लङ्ग्टम्व 
इिोलयसुन (एलक््टई) जसतै तधीव्र र ठूलो क्मताको प्राक्रभधक 
क्रकास आरशयक रहेको महससु गररँदै्छ जसका लाभग क्रद्यमान 
िा्टा पूरा्वधारमा वयापक सधुार हनुपु्छ्व।19 वयारसाक्यक रूपमा 
अनाकष्वक ठाभनएका ग्ामधीण िेगमा पूरा्वधार क्रकास चनुौतधीपूण्व 
हनेु ग्छ्व। सािे ९ अब्विनदा बिी रुपैया ँसकञ्त रहेको र प्रतयेक 
रष्व केही अब्व रुपैया ँथक्पदैँ जाने ग्ामधीण दूरसञ्ार क्रकास कोष 
मखुय रूपमा यसतै ग्ामधीण क्ते्रमा सेरा प¥ुयाउन लगानधी गनदे 
उद्शेयले सथापना गररएको हो। तर यो कोषलाई कसरी र खास 
कुन कामका लाभग प्रयोग गनदे िन्न ेपक्हलयै प्रस्ट योजना बनेको 
देकखदैँन। अक्प्रल २०१३ मा आएर नेपाल दूरसञ्ार प्राभधकरणले 
उक्त कोषको सञ्ालनसमबनधधी परामश्व ददन सार्वजभनक सूचना 
जारी ग¥यो। सूचना तथा सञ्ार मनत्रालयको भनददेशनमा दूरसञ्ार 
ि÷ूउपग्ह सथापना गन्व यो कोष प्रयोग गनदेसमबनधधी ्छलफल 

18 इन्टरने्ट सभि्वस प्रोिाइिस्व एसोभसएसन अफ नेपाल (आइस्पयान) का 
अधयक् क्रनय बोहरासँग चौतारीले जलुाई २०१४ मा गरेको अनतरा्वता्व ।

19 एलक््टइ प्राप्त गन्वका लाभग नयाँ क्रि्रेनसधी सपे्ट्म र ्टारर जिान 
आरशयक प्छ्व जसका लाभग अबबौं रुपैयाँ चाक्हन्छ । यो क्रषयमा थप 
जानकारी https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles 
/2014/09/17/nt-looksto-lte-for-future-data-services/ मा उपलबध ्छ, १२ 
जनररी २०१५ मा हेररएको ।

चभलरहेको बताइएको ्छ।20 तयसतै, कजलला अक्प्टकल फाइबर 
पररयोजना सञ्ालन गन्व तथा क्रद्यालय र समदुायलाई जोडन कजलला 
अक्प्टकल फाइबर सञ्ाललाई प्राथभमकतामा राखेको देकखन्छ।21

ग्ामधीण दूरसञ्ार क्रकास कोषको उपयोगमा कजलला अक्प्टकल 
फाइबर सञ्ालका अभतररक्त अपाङ्गता िएका वयकक्तका लाभग 
सहयोगधी भिकज्टल प्रक्रभधको क्रकास, सूचनासञ्ार प्रक्रभधमा 
आधाररत दैरधीप्रकोप वयरसथापन र पूर्वसतक्व ता प्रणाली तथा 
सूचनासञ्ार प्रक्रभधबा्ट मौसम परररत्वनको अनगुमनजसता क्रषय 
पभन उदठरहेका ्छन।्22 एनक््टएले कोष प्रयोगको वयारसाक्यक 
योजना तयार गन्व अनतरा्वक््रिय कमपनधीहरूलाई प्रसतार आह्ान 
गरेको ्छ। दूरसञ्ार पूरा्वधारको क्रसतारका साथै क्रकास कोषको 
प्रयोग र क्रश्ववयापधी सेरासमबनधधी उत्तरदाक्यतरले इन्टरने्टको 
गणुसतर बिाउन कसरी सघाउला िन्ने सपष्ट ्ैछन। 

कम्पय्ुटर एसोभसएसन अफ नेपाल (क्ान), आइभस्टी 
एसोभसएसन, आइएसपधीहरू र कशक्ा मनत्रालयले क्रद्यालयहरूमा 
कम्पय्ुटर क्रतरण गरेका ्छन।् तर आरशयक क्रषयरसत ुर क्रद्यतु 
आपूभत्व नहुँदा धेरैजसो क्रद्यालयका कम्पय्ुटरहरू प्रयोगमा आएका 
्ैछनन।् सरधीकतृ त भिकज्टल पाठ्यरिमको अिार पभन क्रद्यालयमा 
कम्पय्ुटर प्रयोग नगररनकुो कारणका रूपमा भलइएको ्छ। क्ान 
र आइभस्टी एसोभसएसनले प्रधानाधयापकहरूलाई क्रद्यालयमा 
आरशयक सफ्टरेयर (जसतो िा्टा प्रोसेभसङ ्पयाकेज) चलाउने 
ताभलममा सहिागधी गराउने गरेको ्छ। यसबा्ट संसथागत धारणामा 
परररत्वन िई सूचनासञ्ार प्रक्रभधलाई सरधीकार गनदे राताररण बन्ने 
आशा राकखएको ्छ। तर, सूचनासञ्ार प्रक्रभधको प्रयोग नहनुकुो 
मखुय कारण ग्ामधीण प्रयोगकता्वको कमजोर रियशकक्त हो िन्ने 
कुरातफ्व  िने खासै धयान ददइएको ्ैछन। क्कनक्क ठूला सहरमा 
समेत ब्ोिबयाणि इन्टरने्ट कने्सन भलने सामथय्व िएका घरधरुी 
थोरै ्छन।् उदाहरणका लाभग नेपाल दूरसञ्ार कमपनधीबा्ट २५६ 
केभबक्पएस क्मताको एभिएसएल इन्टरने्ट सेरा भलन माभसक  
रु . 1,695 शलुक ला््छ । यो िनेको नेपालीको प्रभत वयकक्त 
अौसत माभसक आमदानधीको कररब ३० प्रभतशत हो।

20 Bhuju, Kriti. 2015. Government Initiates Study to Launch 
Satellite. http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_
details&news_id=90680 मा उपलबध, १२ जनररी २०१५ मा हेररएको ।

21 Shrestha, Ramesh. 2014. Disbursement Committee to Utilise 
RTDF Finally Gets Full Shape. www.thehimalayantimes.com/fullNews.
php?headline=Disbursement%committee%to%utilise%RTDF%finally 
%gets%full%shape&NewsID=438452#sthash.WYFI0DYV.dpuf  
मा उपलबध, १२ जनररी २०१५ मा हेररएको ।

22 एनक््टएका भनददेशक आननदराज खनालसँग माक््ट्वन चौतारीले जलुाई 
२०१४ मा गरेको अनतरा्वता्व ।
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स्ोत बाँिफाँि र वयरसथापनको समसया
नेपालका धेरैजसो दगु्वम सथानमा ताररक्हत (रायरलेस) प्रसारणका 
भनकमत क्रि्रेनसधी सपे्ट्म (रेभियो रेि) महत्रपूण्व स्ोत हो। 
ब्ोिबयाणि सेराहरू ताररक्हत प्रक्रभधबा्ट क्रतरण गररने समिारना 
्छ। तारबा्ट चलने प्रक्रभधमा प्रयोगकता्वको घर नकजकसमम पूरा्वधार 
क्रसतार गन्व ला्ने खच्व (लास्ट माइल कस्ट) को कारणले 
सहरी र घनाबसतधीमा समेत ताररक्हत प्रक्रभध उपयोग गनु्वपनदे 
अरसथा आउने्छ। क्रि्रेनसधी सपे्ट्मको प्रिारकारी क्रतरण र 
वयरसथापनमा अनारशयक सरकारी हसतक्ेप अनतय गन्व र प्रसारण 
सतरलाई पररिाक्षत गनदे आदद क्रषय एनक््टए, सूचना तथा सञ्ार 
मनत्रालयजसता राजयका भनयामक भनकायका प्रमखु मदु्ा हनु।् 
फोर—जधी (4G) प्रक्रभध वयापक रूपमा भिभत्रनाले क्यनको समाधान 
झन ्जरुरी िएको ्छ। एनक््टएले सेरा प्रदायकलाई क्रि्रेनसधी 
सपे्ट्म इजाजत प्रदान गनदे र नरधीकरण गनदे समयमा कुनै एउ्टा 
िौगोभलक सधीमा तोकेर एकमषु्ठ क्रि्रेनसधी बयाणि प्रदान गदकैआएको 
्छ। मोबाइलमा आधाररत सेराको बिोत्तरीसँगै दूरसञ्ार कमपनधीहरू 
तयसतो सपे्ट्मको मखुय ग्ाहक बनेका ्छन।् र, राइमया्सको 
इजाजतसमबनधधी क्ररादले शकक्त सनतलुनलाई झन ्भबगारेको ्छ।23 

राइमया्स इजाजतसमबनधधी समसयालाई हल गनु्वअकघ नै यो 
प्रक्रभध परुानो िइस्ने कचनता उद्योगक्रदहरू वयक्त ग्छ्वन।्24 यो 
पेकचलो क्रषयले आइएसपधीहरूलाई ्ेटभलफोन र भिभियोमा आधाररत 
सेराका लाभग िभूमका नददई िा्टा—प्रदायकको रूपमा मात्र सधीभमत 
गरेको ्छ। यो अरसथाले गदा्व सरसथ प्रभतसपधा्वसक्हत गणुसतरीय 
सेरा ददन ठूलो असर परेको माभनएको ्छ।25

आइएसपधीहरूको सेराको गणुसतर ना्पन एनक््टएले केही 
सूचक भनधा्वरण गरेको ्छ। तर तेस्ो पक् सकममभलत परीक्ण 
गनदे संयनत्रभबना गणुसतरको याचना केरल कलपनामै सधीभमत हनु 
जान्छ। मापदणिको सूचधीमा रहेका कभतपय सूचक प्रसटाउन पभन 
आरशयक ्छ। उदाहरणको लाभग, कुनै समदुायमा भनकचित सेरा 
प्रदायकले कभतओ्टा एन्ेटना जिान गन्व पाउँ्छ िन्ने खलुाइएको 
्ैछन। बयाणिक्रथ आरशयकता, पहुँच (किरेज) र क्मता 
अभिरतृक्द्धसमबनधधी आरशयकताका आधारमा नयाँ एन्ेटना जिान 
गररन स््छ। यसतो खकुुलोपनले क्रक्करणसमबनधधी त्रास उतपन्न 
गरेको ्छ। ्टारर पूरा्वधारको क्रसतारले उतपन्न हनेु समसयाको 
भनगरानधी गन्व एनक््टए प्राक्रभधक रूपमा सक्म ्ैछन। 

23 सकु्रस ुकेरलने्टका प्रमखु काय्वकारी अभधकतृ त क्रनयमोहन साउदसँग 
माक््ट्वन चौतारीले जलुाई २०१४ मा गरेको अनतरा्वता्व ।

24 रलि्वभलंकका प्रमखु काय्वकारी अभधकतृ त ददभलप अग्रालसँग माक््ट्वन 
चौतारीले जलुाई २०१४ मा गरेको अनतरा्वता्व ।

25 आइस्पयानका अधयक् क्रनय बोहरासँग माक््ट्वन चौतारीले जलुाई 
२०१४ मा गरेको अनतरा्वता्व ।

मनुचा ि्ट कम र िा्टि्ेटनधी अनलाइनजसता अनलाइन 
वयापाररक पो्ट्वलले नेपाल रा्रि बैंकद्ारा वयरकसथत केनद्रीय 
िकु्तानधी गे्टरे चाहेका ्छन।् हाल तयसता अनलाइन िकु्तानधी 
बैंकबा्ट बैंकमा सथानानतर गनदे रा अनतरा्वक््रिय रेिभि्ट काि्वमाफ्व त 
वयकक्तको खातासगँ जोडने गररएको ्छ। यसता वयरसायहरूले अझै 
सपष्ट सरकारी भनयमन संरचनालाई पक्हचान गनु्वपनदे्छ। क्रद्यतुधीय 
कारोबार ऐनले क्रद्यतुधीय हसताक्रको प्रमाणधीकरण गनदे भनकायको 
रूपमा प्रमाणधीकरण भनयनत्रकको काया्वलय (ओभससधी) लाई तोके 
पभन धेरै पो्ट्वलले अभनराय्व अनमुभतपत्रका लाभग दरखासत ददएका 
्ैछनन।्26 कारोबारको सरुक्ाथ्व क्रद्यतुधीय हसताक्रका लाभग िेरीसाइन 
(VeriSign) जसता अनतरा्वक््रिय प्रदायकको सेरा कलन ुगैरकानूनधी हो 
िन्न ेजानदा जानदै पभन वयरसायधी भतनैमा भनि्वर ्छन।्27 यो कसथभतका 
लाभग ई–कमस्व र अनलाइन सेरा क्रतरणलाई प्राथभमकतामा राख्न 
असफल सरकार नै कजममेरार रहेको कमपनधीहरू ठान्छन।् 
आइएसपधीहरू इन्टरन्ेट प्रो्टोकल ्ेटभलभिजन (अाइकपक््टिधी) लाई 
सरकारी उदाभसनताको अकदो उदाहरण मान्छन।्

एकीकतृ त सोचको आरशयकता 
रासतक्रकताको लेखाजोखा
ब्ोिबयाणि इन्टरन्ेटसँग आभथ्वक रतृक्द्ध र सामाकजक समतृक्द्धको समबनध 
एउ्टा सथाक्पत तथय माभनए पभन यथाथ्वमा यो समबनध समसयाग्सत 
्छ। अनतरा्वक््रिय दूरसञ्ार संघ र संयकु्त रा्रिसंघधीय शैकक्क, रैज्ाभनक 
तथा सासंकतृ भतक संगठन (यनेुसको) को सन ्२००१ को प्रभतरेदनले 
सन ्२०१५ भित्र सहस्ाबदी क्रकास लक्य प्राप्त गन्व ब्ोिबयाणि 
पूरा्वधार क्रकास गन्व र इन्टरने्ट प्रयोगलाई प्रोतसाक्हत गन्व राक््रिय 
सरकारहरू र समदुायलाई सझुार ददएको ्छ। ब्ोिबयाणि रिाकनतमा 
सहिागधी हनु नस्ने देशहरूले —आभथ्वक र सामाकजक लाि भलने 
मौका गमुाउने्छन‘् िन्न ेचेतारनधी पभन प्रभतरेदनले ददएको ्छ।28

तयसयता प्रभतरादसररूप धेरैले के तक्व  गरेका ्छन ्िने इन्टरने्ट 
संयोजकता र गररबधीबधीचको समबनधलाई राम्री बकुझएको ्ैछन।  
क्रकभसत देशमा गररएका वयरहारभसद्ध अधययनले इन्टरने्टमा 

26 ओभससधीको रेबसाइ्ट http://www.cca.gov.np/licensed-cas.html  
(९ फेब्अुरी २०१५ मा हेररएको) ले क्रद्यतुधीय हसताक्र प्रमाणधीकरण गनदे 
एउ्टा संसथाको पभन नाम देखाउँदैन ।

27 ओभसभसले रैदेकशक भिकज्टल हसताक्र सेरा प्रयोग गरेबापत बैंक 
र क्रत्तधीय संसथालाई गरेका कारबाही http://www.nepalsharemarket.
com/Nepalsharemarket/Nepse/Analysis/news/news.aspx?news_
id=NEW-004294 मा उपलबध ्छ, ३ फेब्अुरी २०१५ मा हेररएको ।

28 Broadband Commission. 2011. Broadband: A Platform for 
Progress. Geneva: ITU/UNESCO. http://www.itso.int/images/stories/
Broadband_Commission/report%202011.pdf मा उपलबध, ३ जनररी 
२०१५ मा हेररएको ।
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गररएको लगानधीबा्ट सूचना प्रक्रभध प्रयोग गनदे उद्योग र वयरसायले 
राम्ो उपलकबध हाभसल गरेको देखायो।29 तर तयो प्रभतफल प्रयोगको 
घनतर, आमदानधी, जनसंखया र सधीपमा भनि्वर रहेको पाइयो। नयाँ 
प्रक्रभधको समिावय फाइदा कम क्रकभसत देशहरूले पया्वप्त मात्रामा 
भलन स्दैनन।्30 तयसैले नेपालमा ब्ोिबयाणि रिाकनतमा जान ेभनण्वय 
गनु्वअकघ यथाथ्वमा आधाररत ठूलो तहको अधययन गररनपुथयदो। 
ब्ोिबयाणि इन्टरन्ेट सेरा हामधीकहा ँ संसारकै सबिनदा महंगो 
्छ (कचत्र ३)। सधीभमत रूपमा उपयोगधी क्रषयरसत ु पभन अंग्जेधी 
नजान्न ेजनसंखयाका लाभग पहुँचबाक्हर ्छ। इन्टरने्टसँग समबकनधत 
नेपालको नधीभत क्रकभसत मलुकुमा झैँ महतराकाकं्धी िए पभन यहाकँो 
आभथ्वक र राजनधीभतक अरसथाको क्रश्षेणमा आधाररत देकखदैँन। 
रा्रिको सामाकजक–आभथ्वक रूपानतरणमा इन्टरन्ेटले ददनस्ने 
योगदान बझुन सर्व–संयोजकताबारे आधारितू अधययन आरशयक 
देकखन्छ।

कचत्र ३ : दकक्ण एभसयाली देशहरूमा इन्टरने्टको मूलय (प्रभतवयकक्त 
कुल गाह्वसथ उतपादनको प्रभतशतमा (२०१३÷२०१४)।31

मोबाइल प्रयोगकता्वको पहुँचका िाँचासमबनधधी एनक््टए÷ 
एमआइएसको तथयांकलाई सामाकजक÷आभथ्वक कोणबा्ट क्रश्षेण 
गन्व सक्कन्छ। उपलबध तथयांकको एकसरो क्रश्षेणबा्ट नै सन ्
२०१६ मा इन्टरने्ट ग्ाहक (िा्टा प्रयोगकता्व) २ करोि ६० लाख 

29 Forman, Chris, Avi Goldfarb and Shane Greensein. 2012. The 
Internet and Local Wages: A Puzzle. American Economic Review 102 (1): 
556-575.

30 Kenny, Charles. 2003. The Internet and Economic Growth in 
Less-Developed Countries: A Case of Managing Expectations. Oxford 
Development Studies 31(1): 99-113.

31 यो गणना क्रश्व बैंकले ददएको तथयांकको आधारमा गररएको हो। http://
wdi.worldbank.org/table/5.12 र http://data.worldbank.org/topiceconomy- 
and-growth मा उपलबध, २० माच्व २०१५ मा हेररएको।

हनेु देकखन्छ जनु झनिै देशको जनसंखया बराबर ्छ। यही क्हसाबले 
कुनै अरनभतभबना यो संखया बढदै जाने हो िने सन ्२०१९ भित्र 
१० करोि पु् ने्छ।32 प्रष्ट रूपमा, उक्त प्रभतरेदनमा इन्टरने्ट 
ग्ाहकको रासतक्रक संखया अनमुान गन्व प्रयोग गररएको क्रभध 
माभथ प्रश्न गनदे ठाउँ ्छ। प्रभतरेदनले इन्टरने्ट प्रयोगको पररमाण 
र उद्ेशय, कने्सनको गणुसतर र इन्टरने्ट सरुक्ाका मापदणिबारे 
केही उललेख गरेको ्ैछन। इन्टरने्ट प्रयोगकता्वहरूबारे अनय 
अनमुान हेदा्व आभधकाररक आकँिामा तथयांकगत सपष्टताको अिार 
्टडकारै देकखन्छ। सन ् २०१३ मा क्रश्व बैंकले जनसंखयाको 
१३.२ प्रभतशत अथा्वत ् ३५,१०,००० र एनक््टए÷एमआइएस 
प्रभतरेदनले २८.६३ प्रभतशत अथा्वत ् ७५,८५,७६१ इन्टरने्ट 
ग्ाहक रहेकोमा आधा जसोले इन्टरने्ट प्रयोग नगनदे संकेत गरेको 
भथयो। नोिेमबर २०१४ मा एनक््टएले इन्टरने्ट ग्ाहक बिेर 
३५.७ प्रभतशत पगेुको जनायो। यो दाबधीअनसुार एक रष्वमा झनिै 
काठमािौँको जनसंखया बराबर १८,५४,६१५ नयाँ ग्ाहक थक्पए 
िन्नुपनदे हनु्छ।

भनक्टसथ प्रक्रभध : उजा्व र कबाि 
इन्टरने्ट संयोजकताको क्रषयलाई उजा्व पूरा्वधारको उपलबधता 
र क्मतासँग जोिेर हेररनपुद्व्छ। दूरसञ्ार सञ्ालनका लाभग 
धेरै उजा्व चाक्हन्छ। ्ेटभलकम इ्टाभलयाले सन ् २००६ मा २ 
्ेटरारा्ट घण्टा उजा्व खपत गरेको बताइएको ्छ जनु इ्टालीको 
तयभत बेलाको कूल उजा्व मागको एक प्रभतशत भथयो। ्ेटभलकम 
रिानस, बेलायतधी ्ेटभलकम, अमेररकाको िेररजोन र जापानको 
एनक््टक््टका लाभग पभन क्रद्यतु खपत सोही अनपुातमा िएको 
जनाइएको ्छ।33 क्रभिन्न अधययनको आ–आफनै सधीमा हनुाले उजा्व 
खपतको अनमुानमा केही घ्टबि हनुस््छ। उजा्व खपतबारे गररने 
कभतपय अधययनले वयकक्तगत कम्पय्ुटर र सि्वर जसता ्टभम्वनल 
उपकरणलाई समेटदैनन ् जसले उजा्व खपत कम िएको जसतो 
देकखन जान्छ। तलुनातमक रूपमा अझ तथयपूण्व गणनाका लाभग 
अक्प्टकल एकम्पलफाएर र कचसयान उपकरण आददले खपत गनदे 
उजा्वलाई पभन समेटनपु्छ्व। तधीव्र दरमा बक्िरहेको िा्टाका लाभग 
उजा्व उपलबधताको दर पभन पया्वप्त मात्रामा बढन ुजरुरी ्छ। 

प्रक्रभधमा िएको क्रकास र सतरोन्नभतका लाभग प्रभतरष्व १६ 
देकख २० प्रभतशत बिी उजा्व खपत हनेु देकखन्छ।34 मोबाइल 

32 ररग्सेन पररणाम मया्टलयाब (Matlab) सफ्टरेयर प्रयोग गरी प्राप्त 
गररएको हो।

33 Recupero, Diego Reforgiato. 2013. Toward a Green Internet. 
Science 339(6127): 1533-1534. 

34 Fettweis, Gerhard, and Ernesto Zimmermann. 2008. ICT Energy 
Consumption-Trends and Challenges. http://mns.ifn.et.tu-dresden.de/Lists/
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्टाररमा हनेु उजा्व आरशयकता मात्र पभन नेपालको कूल उजा्व 
खपतको एक प्रभतशत हनु्छ (कचत्र ४)। यो सन ्२०१५ को 
अरसथामा राक्ष्वक ६५.७ भगगारा्ट घण्टा हनु आउँ्छ जसले ७ 
रा्ट क्मताका १० लाख ओ्टा भसएफएल बलब एक रष्विरर 
बालन पु् ्छ।

क्रद्यमान इन्टरने्ट पया्वररणको अधययन तथा क्रश्षेणमा 
क्रद्यतुधीय सामग्धीको प्रयोगबा्ट उतसकज्वत क्रषाक्त तथा उपयोगधी 
कबाि (ई—रेस्ट) बेरासता गररएको क्रषय हो। सन ्२००७ मा 
क्रज्ान प्रक्रभध तथा राताररण मनत्रालयलाई बझुाइएको प्रभतरेदनले 
नेपालमा क्रद्यतुधीय कबािको रासतक्रक अनमुान गन्व कुनै उललेखनधीय 
आकँिा निएको सरधीकार गरेको ्छ। यो प्रभतरेदन केही क्रद्यतुधीय 
सामानसमबनधधी िनसार क्रिागको क्र.सं. २०५४∕५५ देकख 
२०६२∕६३ (सन ्१९९७÷९८ देकख सन ्२००५÷०६) सममको 
आकँिामा आधाररत ्छ।35 क्र.सं. २०५३ मा जारी ठोस क्कभसमका 
कबाि वयरसथापनसमबनधधी नधीभत र क्र.सं. २०६८ मा आएको ऐनले 
क्रद्यतुधीय कबािसमबनधधी नधीभत र रणनधीभतलाई समबोधन गदकैनन।्36 

प्रयोग हनेु सामानको नयून गणुसतरले गदा्व नेपालमा क्रद्यतुधीय 
उपकरणको आय ुकम िई कबािको मात्रा अभधक रूपमा बढदै 
गएको पाइन्छ। क्रश्ववयापधी अनमुानमा धेरैजसो प्रभतरेदन आधाररत 
हनेु हुँदा नेपालको सनदि्वमा यो क्रषयमा कुनै क्रश्वसनधीय तक्व  गन्व  
गाह्ो ्छ।37

nPublication/Attachments/559/Fettweis_G_WPMC_08.pdf मा उपलबध,  
२० माच्व २०१५ मा हेररएको। 

35 Pace Nepal Pvt. Ltd. 2007. Identification and Quantification of 
Electronic Products that will Convert into E-waste in Nepal. Unpublished 
report, Ministry of Science, Technology and Environment (MoSTE). 
http://moste.gov.np/electronic_waste मा उपलबध, १७ जनररी २०१५ मा 
हेररएको। 

36 His Majesty's Government (HMG). 1996. Solid Wastes 
Management National Policy, 2053 (1996). http://swmtsc.gov.np/sites/
default/files/policy/Solid%20Waste%20Management%20National%20
Policy%202053%20%281996%29.pdf मा उपलबध, १७ जनररी २०१५ 
मा हेररएको; Government of Nepal (GoN). 2011. Solid Waste Management 
Act, 2011. http://swmtsc.gov.np/sites/default/files/policy/Solid%20Waste 
%20Management%20Act%2C%202011%20%28English%29_6.pdf मा 
उपलबध, १७ जनररी २०१५ मा हेररएको।

37 प्रतयेक रष्व क्रश्विरर अनमुाभनत ५ करोि ्टन क्रद्यतुधीय कबाि उतपन्न 
हनु्छ। तयसमधये १५—२० प्रभतशत मात्र प्रशोधन हनु्छ र बाँकी सधीधै 
लयाणिक्फल साइ्टमा पु् ्छ। लयाणिक्फल साइ्टमा आउने गह्रौं धात ुफाभलएका 
उपकरणबा्ट आउँ्छन।् उदाहरणका लाभग, अमेररकामा यसको मात्रा ७० 
प्रभतशत ्छ। http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Other%20documents/
PolicyBriefs/13052013_EWaste%20Policy%20brief.pdf मा उपलबध, १७ 
जनररी २०१५ मा हेररएको।

क) नेपालमा मोबाइल फोनमा खपत हनेु उजा्वको राक्ष्वक रतृक्द्ध 
अनमुान 38

ख) नेपालमा मोबाइल ्टाररहरूले खपत गनदे उजा्वको राक्ष्वक 
रतृक्द्ध अनमुान 39

कचत्र ४: मोबाइल प्रयोगकता्व र मोबाइल ्टाररमा रतृक्द्ध िएका 
कारण उजा्व खपतमा हनेु रतृक्द्धको अनमुान। हालको राक्ष्वक 
क्रद्यतु उतपादन क्मता (६८७८ भगगारा्ट घण्टा) को आधारमा 
क्रद्यतु खपत प्रभतशतलाई सपष्ट रेखाले देखाइएको ्छ िने हाल 
भनमा्वणाधधीन माभथललो तामाकोशधी, भलख÷ु४, रसरुागिी र मधय 
िो्ेटकोशधी पररयोजना समपन्न िएपभ्छ िक्रषयमा हनेु १३,६७० 
भगगारा्ट घण्टालाई ्ुट्ेटको रेखाले देखाइएको ्छ।40

38 मोबाइल संखया एनक््टए—एमआइएस प्रभतरेदनबा्ट भलइएको हो (माभथ 
ददइएको कचत्र २ पभन हेनु्वहोस)्। मोबाइल फोनलाई चाक्हने उजा्व अनमुान 
नोक्कया ३२१० मोिलले खपत गनदे उजा्वका आधारमा गणना गररएको ्छ 
जसअनसुार एउ्टा मोबाइल बराबर ०.२ रा्ट हनु आउँ्छ।

39 नेपाल ्ेटभलकमका रररष्ठ इकनजभनयर तलुसधीराम शे्रष्ठका अनसुार एउ्टा 
मोबाइल ्टारर औसतमा १,००० रा्ट क्मताको हनु्छ। सन ्२०१२ को 
आकँिाअनसुार नेपालिरर ५,२२२ मोबाइल ्टाररहरू ्छन।् मोबाइल ्टाररको 
संखयाबारे पभ्छललो तथयाकं उपलबध ्ैछन। शे्रष्ठसँग १२ माच्व २०१५ मा 
चौतारीले गरेको अनतरा्वता्व। क्रश्ववयापधी अनमुानिनदा थोरै कम अथा्वत ्हरेक रष्व 
क्रद्यतु मागमा १५ प्रभतशत रतृक्द्धको अनमुान गरी यो आकँिा भनकाभलएको हो।

40 क्रद्यतु आपभुत्वसमबनधधी तथयांक http://www.doed.gov.np/ मा उपलबध 
्छ, २० फेब्अुरी २०१५ मा हेररएको। अनमुाभनत रतृक्द्धका लाभग मया्टलयाब 
-Matlab) सफ्टरेयर प्रयोग गररएको ्छ।
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गोपनधीयता, सरुक्ा र बौक्द्धक समपकत्तको अभधकार
आइएसपधी र नेपाल दूरसञ्ार कमपनधी भलभम्ेटि दरैुले प्रहरी 
अनरुोधमा बाहेक इन्टरने्ट ग्ाहकका क्रियाकलापको अनगुमन 
नगनदे र इन्टरने्टमा हेररएका रेबसाइ्टको अभिलेख (ब्ाउकजङ्ग 
क्हसट्ी) िणिारण नगनदे दाबधी गरेका ्छन।् िा्टा िणिारण बिी 
खकच्वलो हनु ु र गोपनधीयताको प्रतयािभूत नहनु ु तयसको कारण 
बताइन्छ। तर क्रद्यमान क्रद्यतुधीय पया्वररणबारे गमिधीर सरुक्ा 
चासो उठेको ्छ। तथयांकको सरुक्ाका क्हसारले भनरा्वचन 
आयोगले तयार पानदे मतदाता नामारलीको उदाहरण ददनपुदा्व 
एउ्टा पररदृशय तयहाँको मतदाता नामारली खोलन नै नसक्कने, 
तहसनहस पाररएको रा भबगाररएको हनुस्थयो। ्छद्म मतदाता 
भसज्वना गररएको र रासतक्रक मतदाता ह्टाइएको हनुस्थयो 
तथा मतदाताको वयकक्तगत क्रररण र फो्टो यताउता पाररएको 
हनुस्थयो।41 तयसैले यसतो वयकक्तगत क्रररण र फो्टो सक्हतको 
राक््रिय पररचय÷पत्रको क्रतरण किाइका साथ अनगुमन गनु्वपनदे क्ेत्र 
हनु स््छ। सूचना प्रक्रभधमा पूण्व रूपले भनि्वर एउ्टा रा्रिका लाभग 
गोपनधीयता र सरुक्ासमबनधधी सराल भनकै महत्रपूण्व हनेुग्छ्वन।् 
तर नेपालको प्राकज्क क्ेत्र र भमभियाले यसप्रभत खासै धयान 
ददएको देकखदैँन।42 पररचयको चोरी र तेस्ो पक् प्रक्रभध क्ररेिताको 
सि्वरमा िणिारण गररएका एउ्टा कमपनधीका कम्वचारीको औठंा 
्छापको सरुक्ाबारे पभन सार्वजभनक बहस िएको ्ैछन। एिराि्व 
सनोिेनले अमेररकी गपु्तचर संसथा नेशनल सेक्ुरर्टी एजेनसधीको 
बारेमा गरेको खलुासा (जसलाई सनोिेन इफे््ट िभनन्छ) पभ्छ 
क्रद्यतुधीय सञ्ार पूरा्वधारमा हनेु संक्टपूण्व सरुक्ा अरसथाको 
प्रभतक्रियासररूप गोपनधीयताको अभधकारमाभथको हसतक्ेपमा प्रश्न 
उठाइएको ्छ।43 नेपालमा एनक््टएले आइएसपधीहरूलाई अश्धील 
र त्रासदीपूण्व, राक््रिय सरुक्ामाभथ खतरा पु् ने, धाभम्वक सक्हषणतुा 
खलबलयाउने र सामाकजक नैभतकता भबगानदेजसता सामग्धी समारेश 

41 Basnet, Santa Bahadur, Shailesh Pandey and Yogesh Raj. 2013. 
Defending Data. The Kathmandu Post, 20 October, p. 6. 

42 प्रक्रभधको क्रकास गनदे र भनण्वयकता्वले प्रक्रभध र िा्टालाई कसरी 
वयरहार ग्छ्वन ् िन्नेबारे बझुन हेनु्वहोस,् Raj, Yogesh and Santa Bahadur 
Basnet. 2014. Digital Democracy on Demand. The Kathmandu Post, 16 
July, p. 6. शबदारलीको प्रयोगका लाभग हेनु्वहोस,् Garfinkel, Simson. 2000. 
Database Nation: The Death of Privacy in the 21st Century. Sebastopol, 
CA: O'Reilly Media Inc.

43 ताजा उदाहरणका लाभग अमेररकामा राक््रिय सरुक्ा भनकाय (एनएसए) 
ले रैदेकशक सञ्ारलाई टाप गरेको घ्टना; Sanger, David E. 2014. U.S. 
Privacy Panel Backs N.S.A.'s Internet Tapping. http://www.nytimes.
com/2014/07/03/world/privacy-board-backs-nsa-programthat-taps-Int 
ernet-in-us.html?_r=0 मा उपलबध, १७ जनररी २०१५ मा हेररएको। 

िएका रेबसाइ्टहरू बनद गन्व आदेश गरेको भथयो।44 यौनक्हंसा 
तथा यौनवयापारका लाभग मानर तसकरी गन्वलाई इन्टरने्ट प्रयोग 
गररएका समाचार भमभियामा भनयभमत आउने गरेका ्छन।् बौक्द्धक 
समपकत्तसमबनधधी बभलयो रा कमजोर कानूनको प्रिार कसतो रहन्छ 
िन्ने गमिधीर मदु्ा उठेका ्छन ् जसमा भनमन कुराउपर क्रचार 
गररएको ्छ। पक्हलो, नयाँ प्रक्रभधको प्रयोगले नरधीन अक्रषकार 
सभुनकचित गदकैन। दोस्ो, नरधीन क्रचार/समाधान/ज्ान उतपादन 
नगनदे परुानो प्रक्रभध त्रकु््टपूण्व ्ैछन। र अकनतममा, बौक्द्धक समपकत्तको 
बढदो सरुक्ाले अभनराय्व रूपमा क्रकाससँग अनतस्वमबकनधत िएको 
जनाउँदैन। नेपालका लाभग इन्टरने्ट आयाभतत प्रक्रभध हो र उचच 
आय िएका देशबा्ट नरधीन प्रक्रभध ठूलो मात्रामा भिभत्रन्छन।् 
बौक्द्धक समपकत्त अभधकारको शकक्त र यसको राक््रिय क्रकाससँगको 
समबनधले सरच्छ र खलुा सैद्धाकनतक बहसको अपेक्ा ग्छ्व।45 

 
प्रक्रभध हसतानतरण र भिकज्टल रकञ्तधीकरण
इन्टरने्टमा आधाररत भिकज्टल पया्वररणतफ्व को रूपानतरण नयाँ 
खभनएको खालिोबा्ट भनसकेको मा्टोले अकदो खालिो पनु ु्वजसतो मातै्र 
हो। अथा्वत ्भिकज्टल पया्वररणमा पहुँच नहनेुहरू यसको फाइदाबा्ट 
सधैँ रकञ्त हनु्छन।् सधीमानतकतृ त, गररब र अलपकशकक्त तथा अपाङ्गता 
िएका वयकक्तहरू यो पया्वररणमा थप जोकखममा रहन्छन।् भिकज्टल 
रकञ्तधीकरणको प्रश्न पक्हले पहुँच र असमान क्रतरणमा केकनद्रत 
भथयो। भिकज्टल÷क्रिाजन (भिकज्टल भििाइि) र सूचना÷अनतर 
(इनफमदेशन ्याप) जसता शबदारलीको प्रयोगद्ारा अक्हले क्रिाजन 
अनतरलाई वयक्त गन्व थाभलएको ्छ। र, यो अनतरलाई ह्टाउन 
पूरा्वधार क्रकासमा बढदो लगानधी र सार्वजभनक पहुँच केनद्र जसतै: 
दूरसञ्ार केनद्र, सार्वजभनक क्रद्यालय र पसुतकालयलाई उपयकु्त 
संसथाको रूपमा हेररएको भथयो। पभ्छललो दशकहरूमा अंगधीकरण, 
पहुँचका तह, उतप्ररेणा र सधीप बारेको ्छलफलमा परररत्वन आएको 
्छ।46 अनसुनधानबा्ट आएका दईु ओ्टा प्रमखु भनषकष्वले यो 
परररत्वन लयाएका हनु ्: १) पहुँचका बाबजदु पभन कम अरसर 
िएका समूहले प्रभतरोध गनदे रहे्छन,् र २) सूचनासञ्ार प्रक्रभधमा 
पहुँच नहुँदैमा सधीपभबहीन हनुपुददो रहेन्छ। पभ्छलला अधययनले 
अनलाइन संसारमा पभन समग् रकञ्तधीकरणको अरसथा पनुरारतृकत्त 

44 प्रभतबकनधत हनेु सूचधीमधयेमा हक्फङ्ग्टन पोष्ट र कसपं्रगर ्छन।् 
यससमबनधधी समाचार http://nepalitimes.com/news.php?id=18395 and 
http://nepalitimes.com/news.php?id=17427 मा उपलबध ्छ, १८ जनररी 
२०१५ हेररएको। 

45 Park, Walter G. and Juan Carlos Ginarte. 2006. Intellectual Property 
Rights and Economic Growth. Review of Development Economics 10(4): 
700–719. 

46 Halford, Susan and Mike Savage. 2010. Reconceptualizing Digital 
Social Inequality. Information, Communication & Society 13(7): 937–955. 
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िएको देखाएको ्छ। जनु माभनस अफलाइनमा राजनधीभतक रूपमा 
भनकषरिय हनु्छ अनलाइन हुँदा पभन भनकसरिय नै देकखयो।47 तर, 
औकचतय, गणुसतर, सराभमतर र संल्नताको ददगोपनाले अफलाइन 
संल्नतामा प्रिार पान्वस््छ।48 प्रक्रभधको अंगधीकरण तयसकारण 
राजनधीभतक, आभथ्वक र सांसकतृ भतक पक्हरूको अनतरसमबकनधत 
संरचनामा आधाररत हनु्छ।49 बङु्गमतधीको दूरसञ्ार केनद्रमा 
गररएको एउ्टा अधययनले कशक्कको यो्यता र प्रक्रभध प्रयोगमा 
मक्हलामाभथ हनेु सामाकजक अररोधका कारण प्रक्रभधको अङ्गधीकरण 
अररुद्ध िएको देखाएको ्छ।50 

भनषकष्व
दूरसञ्ार कमपनधीहरूले पभन इन्टरने्टको सेरा ददन थालेपभ्छ 
नेपालमा इन्टरने्ट पया्वररणमा आमूल परररत्वन िएको ्छ। 
अब इन्टरने्टको क्ेत्रमा आइएसपधीहरू पक्हले जसतो प्रिारशाली 
रहेनन।् दूरसञ्ार कमपनधीहरू सञ्ार पूरा्वधारको ठूलो प्रभतशतमा 
सराभमतर राख्छन,् वयकक्तगत ग्ाहकको आधार र संसथागत रूपमा 
ठूलो सतरको तधीव्र क्रसतारको क्मता राख्छन।् ग्ामधीण बजारले 
लगानधीको आकष्वक प्रभतफल ददँदैन र दूरसञ्ारको क्रश्ववयापधी 
सेरासमबनधधी उत्तरदाक्यतर पूरा गन्व तयहाँ हनेु हसतक्ेप ग्ामधीण 
दूरसञ्ार क्रकास कोषको प्रिारकारी उपयोगमा िर प्छ्व। गररब 
र सधीमानतकतृ त समदुायका लाभग सरकारी नधीभत र माग्वकचत्रले 
गरेका मधीठा राचाहरू काया्वनरयन गन्व आरशयक पनदे लगानधीको 
सभुनकचितता ्ैछन। समथ्वकहरूको दाबधीअनसुार सरकारले सूचना 
प्रक्रभधलाई प्राथभमकता ददन असफल िएकाले दसतारेजमा गररएका 
राचाहरू पूरा हनु नसकेका हनु।् उनधीहरूले एउ्टा समक्प्वत सूचना 
प्रक्रभध मनत्रालयको अनपुकसथभत, नेपाल दूरसञ्ार प्राभधकरणको 
काया्वनरयनमा क्िलाइ र िकु्तानधी गे्टरेको सथापना लगायतका 
क्रषय औलंयाएका ्छन।् तर तयोिनदा महत्रपूण्व क्रषयमा पक्हलो, 
संयोजकता, पहुँच र इन्टरने्टको प्रयोगका बारेमा प्राथभमक 
अनसुनधानका आधारमा क्रद्यमान नधीभत र योजनालाई पनुरारलोकन 
गनु्वप्छ्व। दोस्ो, भिकज्टल पया्वररणको िाँचाले भनक्टसथ प्रक्रभध 

47 Dutton, William H. and Grant Blank. 2011. Next Generation Users: 
The Internet in Britain. www.oii.ox.ac.uk/publications/oxis2011_report.
pdf मा उपलबध, ११ भिसेमबर २०१४ मा हेररएको।

48 Helsper, Ellen Johanna. 2012. A Corresponding Fields Model for 
the Links between Social and Digital Exclusion. Communication Theory 
22(4): 403–426. 

49 Keller, Robert T. and Ravi R. Chinta. 1990. International 
Technology Transfer: Strategies for Success. The Executive 4(2): 33–43. 

50 Lee, Jeffrey Chih-Yih and Paul Sparks. 2014. Three Hurdles 
to Technology Integration: A Case Study of Technology Integration in 
Bungamati. Journal of NELTA 18(1–2): 105–114. 

खास गरी उचच उजा्व माग र क्रद्यतुधीय कबाि उतपादनको 
वयरसथापनसमबनधधी क्रषयलाई समबोधन गनु्वप्छ्व। र अकनतममा, 
ई÷नेपालमा खास गरी जब प्रक्रभधले प्रस्ट क्रिाजन क्मता 
देखाउँ्छ, तयस बेला गररब र सधीमानतकतृ तहरूको अभधकार सरुकक्त 
हनुपु्छ्व। इन्टरने्ट पया्वररणका मखुय पक्का क्रियाकलाप सधैँझैं 
वयापार रा वयरसायको रूपमा मात्र भलने सोचबा्ट मकु्त हनुपु्छ्व। 
रत्वमान नेपालमा प्रासंभगक हनु यधी क्रियाकलाप सर्व÷संयोजकताको 
एकीकतृ त र यथाथ्वपरक पररदृशयभित्र समायोकजत हनुपु्छ्व।

कतृ तज्ता
अनतरा्वता्वका लाभग समय ददनहुनेु भनमन वयकक्तलाई माक््ट्वन चौतारी 
धनयराद ज्ापन गद्व्छ ÷ आननदराज खनाल, भनददेशक, एनक््टए; 
क्रनय बोहरा, अधयक्, आइस्पयान नेपाल; क्रनय मोहन साउद, 
प्रमखु काय्वकारी अभधकतृ त, सकु्रस ु केरलने्ट प्रा.भल.; क्रनोद 
िकाल, अधयक्, क्ान; भसजर शे्रष्ठ, वयापार क्रकास वयरसथापक, 
फुिमाणि ु प्रा.भल.; ददभलप अग्राल, अधयक्∕काय्वकारी भनददेशक, 
रलि्वभलंक कमयभुनकेसनस ् प्रा.भल.; ददपेनद्र एन शे्रष्ठ, प्रमखु 
आइक््ट∕एमआइएस वयरसथापक, नेपाल बैंक भल.; गरुुप्रसाद 
मैनाली, सूचना प्रक्रभध प्रमखु, कशक्ा मनत्रालय; हररहर िणिारी, 
वयरसथापकीय भनददेशक, क्हमालय अनलाइन सभि्वस प्रा.भल.; इश्वर 
पभलखेल, वयरसथापकीय समपादक, आइभिया इनक; लक्मधीप्रसाद 
यादर, सहसकचर, आनतररक राजसर क्रिाग, लोचनलाल अमातय, 
वयरसथापक (क्रएसएस), नेपाल ्ेटभलकम; मभनष शे्रष्ठ, पो्ट्वल 
प्रमखु, िा्टि्ेटनधी अनलाइन; भनरनजन शे्रष्ठ, अनलाइन सक्पङ् 
काय्वकारी, मनुचा ि्ट कम; राजेश उपाधयाय, सूचना प्रक्रभध 
प्रमखु, नभबल बैंक; रोमकानत पाणिे, काय्वकारी सदसय एरं 
संयोजक, क्ान आइभस्टी कशक्ा र ताभलम उपसभमभत; सागर 
उपाधयाय, प्रमखु अपरेशन अभधकतृ त, ् लाभसक ्ेटक प्रा.भल.; सकञ्र 
राजिणिारी, भनददेशक, मक्व न्टाइल कमयभुनकेसनस ्प्रा.भल.; कशकशर 
उपाधयाय, अधयक्, कम्पय्ुटर बजार; सरुास िकाल, भनददेशक, 
सूचना प्रक्रभध क्रिाग, नेपाल सरकार।

यो शोध÷संक्ेपको मसयौदामा सझुार ददनहुनेु भनमन वयकक्तप्रभत 
पभन हामधी आिारी ्छौँ ÷ क्रश्व कोजू, रररष्ठ इकनजभनयर, नेपाल 
्ेटभलकम तथा इनद्रधरज क्ेत्रधी, िेिलपमेन्ट कमयभुनके्टर र भमभिया 
अनसुनधानकता्व। अनतयमा, मोबाइल ्टारर र भतनधीहरूको उजा्व 
खपतबारे प्राक्रभधक सूचना प्रदान गनु्विएकोमा नेपाल ्ेटभलकमका 
रररष्ठ इकनजभनयर तलुसधीराम शे्रष्ठलाई धनयराद ्छ।
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सार्वजभनक संराद र सार्वजभनक बहसको गणुसतर उकासन ुमाक््ट्वन चौतारीको सरुु देकखकै उद्ेशय हो । नेपालमा बहस र अनतक्रि्व याको 
अभयास भनकै कम हनेु बेलामा सथाक्पत माक््ट्वन चौतारी अक्हले पभन अनौपचाररक तर गहन सार्वजभनक ्छलफल गनदे थलोका रूपमा 
देशिर पररकचत ्छ । यहाँ सातामा दईु ददन क्रक्रध क्रषयमा ्छलफल हनु्छ । यसबाहेक यसले भमभिया, सशुासन र प्रजातनत्र, कशक्ा र 
जधीक्रकोपाज्वनका क्रषयमा लैंभगक तथा सामाकजक समारेशधीकरणको दृक्ष्टकोणसक्हत अनसुनधान गदकै आएको ्छ । यरुा अनसुनधातालाई 
अनसुनधानको वयारहाररक प्रकशक्ण ददने काम (मेन्टररङ) पभन चौतारीको अभिन्न पा्टो हो ।

अक्हलेसमम चौतारीले राक्ष्वक जन्वल भमभिया अधययनका नौ अंकसक्हत ८४ ओ्टा पसुतक प्रकाशन गररसकेको ्छ । सन ्२००६ 
देकख प्रकाशन हनु थालेको र सन ्२०१४ देकख ितृकु्टी एकेिेभमक पकबलकेसनस ्प्रकाशक रहेको भमभिया अधययन तथा मणिला बकु 
्पराइन्टले प्रकाशन गनदे स्टिधीज इन नेपाली क्हसट्ी एणि सोसाइ्टी जन्वलको समपादकीय गतृह पभन चौतारी हो । सन ्२००६ देकख 
माक््ट्वन चौतारीले अनसुनधान पसुतकालय र भमभिया िकुमेन्ेटसन सेन्टर सार्वजभनक उपयोगका लाभग खलुा गरेको ्छ । पसुतकालयमा 
२० हजारिनदा बिी पसुतक ्छन ्जसमधये कररब एक चौथाई भमभियासमबनधधी ्छन ्। 

माक््ट्वन चौतारीका पाँच काम – ्छलफल, अनसुनधान, अनसुनधान प्रकशक्ण, प्रकाशन र पसुतकालय – आपसमा अनतरसमबकनधत 
्छन ्। समक्ष्टमा क्यनले ससूुकचत संराद र क्रश्षेणमूलक अनसुनधानमाफ्व त राजय र नागररक बधीचको सामाकजक समबनधलाई सबल पानदे 
र समारेशधी सार्वजभनक रतृत्त क्रसतार गनदे चौतारीको मखुय उद्ेशयलाई सघाइरहेका ्छन ्।

नेपालमा सर्व÷संयोजकताका सरोकाररालाहरू
शोध÷संक्ेप (Research Brief) अङ्क १५, असार २०७२
© माक््ट्वन चौतारी, २०७२


