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पिरचय
गणु तरहीन सेवाले पवूार्धारको उपयोिगता खु याउँछ । नेपालको सचूना स चार प्रिविधस ब धी नीित बनाउँदा 
सेवाको गणु तरबारे यथोिचत यान िदएको दिेखदँनै ।1 अ तरार्ि ट्रय तहमा भएका प्रािज्ञक अनसु धानले रा ट्र 
िवकास र सचूना स चार प्रिविधबीचको स ब ध खोतलेका छन ् । यी अनसु धानले खास गरी आिथर्क 
िवकासका िनि त सचूना स चार प्रिविधको मह व औँ याएका छन ्। य ता अनसु धानका नितजाबाट पे्रिरत 
भएर नेपालका नीितले सचूना स चार प्रिविधलाई रा ट्र िवकासको सहायक मानेका छन ्। तर सचूना स चार 
प्रिविध र िवकासको सीधा स ब ध दिेखनको लािग थपैु्र पवूर् अपेक्षाह  परूा हुन ुज री छ । ज तै, सचूना 
स चार प्रिविधको पहुचँले एउटा यनूतम तह पार गरेको हुनपुछर्—सो प्रिविधका सेवा सिुवधा सवर्साधारणको 
क्रयक्षमताले याउने र गणु तरीय हुनपुछर् । तब मात्र सचूना स चार प्रिविध रा ट्र िवकासमा सहायक हुने आशा 
गनर् सिक छ । िवकासका िनि त सहायक ठािनएका िवद्यतुीय शासन या िवद्यतुीय िशक्षा प्रणाली अपनाउन 
नेपालको वतर्मान सचूना स चार प्रिविधस ब धी पवूार्धारको गणु तर पयार्  छैन । 

सचूना स चार प्रिविधस ब धी नीितमा िलइएका केही ल य गणु तरबारे पिन छन ् । ब्रोड या ड नीित 
२०१५ ले सन ्२०२० स ममा ४५ प्रितशत नेपालीसमक्ष ५१२ केबीपीएस गितको इ टरनेट प¥ुयाउने ल य 
राखकेो छ ।2 य ता ल य याद ैमह वाकांक्षी छन ्भनेर दखेाउन सामा य गिणत नै काफी हु छ । उजार् उ पादनका 
सम याले सचूना स चार प्रिविधको प्रयोग र गणु तर दवैुमा यवधान खडा गरेको छ । दशेमा आधारभतू 
पवूार्धारको अभाव र सु त आिथर्क विृद्धदरले सचूना स चार प्रिविध नीितका मलू ल यको स भावनालाई 
चनुौती िदइरहकेा छन ्। सचूना स चार प्रिविधका नीितह मािथ पनुिवर्चार गरेर ितनलाई यथाथर्परक बनाउन ु
आव यक छ ।3

1 यो शोध-संक्षेपमा “गणु तर” श दले सचूना तथा स चार प्रिविधको भौितक पवूार्धारको गणु तरलाई बझुाउँछ । इ टरनेटको 
गित ( पीड) मोबाइल र या डलाइन फोनमा कुरा गदार् आवाजको प ता, र मोबाइल टावरका िसग्नलको क्षमतालाई यहाँ गणु तर 
मापन गनेर् मा यम बनाइएको छ ।

2 Government of Nepal (GoN). 2071 v.s. Broadband Policy, 2071. Ministry of Information and 
Communications (MoIC), GoN. http://moic.gov.np/upload/documents/broadband_policy_2071.pdf मा 
उपल ध, २ अक्टोबर २०१६ मा हिेरएको ।

3 मािटर्न चौतारी ।२०७२। नेपालमा सवर्-संयोजकताका सरोकारवालाह  । शोध-संक्षेप १५ । काठमाडौ ँ : मािटर्न 
चौतारी । www.martinchautari. org.np/files/ResearchBrief-15StakeholdersForUniversalConnectivityInN
epal_NepaliVersion.pdf मा उपल ध ।
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यो शोध-संक्षेपले सचूना स चार प्रिविध र िवकासबारे अनसु धान गनेर् 
समदुायलाई नेपाल ज ता गिरब मलुकुका आिधकािरक त यांकमा मात्र 
िनभर्र नरहन सचते पिन गराउँछ । नेपाल दरूस चार प्रािधकरणले आ ना 
प्रितवेदनमा दरूस चार क पनी र इ टरनेट सेवा प्रदायकले उपल ध गराउने 
त यांकलाई नै ज ताको य तै प्रकािशत गछर् । के द्रीय त यांक िवभाग 
ज ता सं थासँग पिन घरधरुी तहमा सचूना स चार प्रिविधको पहुचँ, प्रयोग 
र गणु तरबारे त यांक छैन । उपल ध आिधकािरक त यांकले नेपाली 
सचूना तथा स चार प्रिविध पवूार्धारको ज तो िचत्र प्र ततु गरेका छन,् 
प्रयोगकतार्को आखँाबाट हदेार् यथाथर् यसभ दा िवपिरत छ । उदाहरणका 
लािग नेपाल दरूस चार प्रािधकरणले नेपालमा मोबाइल प्रयोगकतार्को 
संख्या शत-प्रितशत नािघसकेको दाबी गछर् । तर मािटर्न चौतारीले पाँच 
थानमा गरेको सवेर्क्षणको आधारमा ७२.३६ प्रितशत उ रदाता र ७१.३३ 
प्रितशत घरधरुीले मात्र मोबाइल प्रयोग गरेको दखेाएको छ ।4 दशेका ४४ 
िज लाका ४,०२१ उ रदातामा गिरएको एउटा अक  सवेर्क्षणले पिन ७४ 
प्रितशत उ रदातािसत मात्र मोबाइल रहकेो दखेाएको छ ।5 सावर्जिनक 
पमा उपल ध प्रितवेदनले इ टरनेट र सचूना स चार प्रिविधका अ य 

सिुवधाका पहुचँको त यांक मात्र प्र ततु गरेका छन ्। कुन आिथर्क तरको 
समदुायमा मोबाइलको पहुचँ कित छ भ ने खालका उपयोगी िववरण ती 
प्रितवदनेमा भिेटँदनैन ्। नेपाल दरूस चार प्रािधकरणले इ टरनेट र मोबाइल 
सेवाको गणु तरबारे मापद ड तय गरेको छ । तर प्रयोगकतार्को तहमा 
प्रािविधक परीक्षण गदार् ती मापद ड परूा भएको दिेखदँनै । यसैले हाल 
उपल ध आिधकािरक त यांकमा मात्र िनभर्र रहरे अनसु धान गदार् त्रिुटपणूर् 
िन कषर् िन कने स भावना छ ।

नेपाली सचूना स चार प्रिविधको पवूार्धारबारे मािटर्न चौतारीले 
गरेको प्रारि भक अनसु धानको िनचोड यो शोध-संक्षेपमा प्र ततु गिरएको 
छ । सो अनसु धान राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय त यांकको िव ेषण गनुर्को 
साथै चाँगनुारायण, पनौती र ताङितङ ज ता क्षेत्रमा गिरएको थलगत 
अवलोकन, सवेर्क्षण र अ तवार्तार्मा आधािरत िथयो ।6 पिरचय र 
िन कषर्बाहके यो शोध संक्षेप मलूत: दईु ख डमा िवभािजत छ । पिहलो 

4 नेपालमा इ टरनेटको पहुचँ र प्रयोगबारे मािटर्न चौतारीले गरेको अनसु धानका 
नितजा अनलाइन उपल ध छन ् । हनेुर्होस,् http://www.martinchautari.org.np/
index.php/projects/?pid=1

5 Internews. 2014. Media Survey Findings Nationwide 
National Opinion Survey Wave-III. Internews. http://www.
internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Nepal_
MediaSurveyFindings_2015-06.pdf मा उपल ध, ४ अिप्रल २०१७ मा हिेरएको । 

6 यी अनसु धान क्षेत्रको िव ततृ िववरण मािटर्न चौतारीले प्रकािशत गरेको 
अिघ लो शोध-संक्षेपमा उपल ध छ । हनेुर्होस,् मािटर्न चौतारी । २०१६ । अवसरको 
पमा मोबाइल इ टरनेट । शोध-संक्षेप १८ । काठमाड  : मािटर्न चौतारी । http://www.

martinchautari.org.np/files/ResearchBrief18Nepali.pdf मा उपल ध ।

ख डमा नेपालमा इ टरनेटको पहुचँ र गणु तरको परेखा प्र ततु गिरएको 
छ । उपल ध त यांकले नेपालमा मोबाइल फोनबाहके सचूना स चार 
प्रिविधका अ य सिुवधाको पहुचँ यनू रहकेो दखेाउँछ । तर यापक 
पमा प्रयोग हुने मोबाइल सेवाको गणु तर भने िच  बु दो छैन । यसैले 

मोबाइलमा आधािरत भएर िवद्यतुीय शासन ज ता इ टरनेटमा आधािरत 
पिरयोजना शु  गनर् हतािरन ुगलत हुनेछ । य तै, दो ो ख डमा गणु तर 
र मू यको अ तरस ब धले उ प न गरेको जिटलताबारे चचार् गिरएको छ । 
शोध संक्षेपको िन कषर्मा नीित िनमार्ताले उजार् अभाव र आम नागिरकको 
यनू आय तरलाई बेवा ता गनर् निम ने तकर्  प्र ततु गिरएको छ । िवकिसत 
मलुकुमा ज तो सु ढ सचूना स चार प्रिविधको पवूार्धार िनमार्ण गनेर् 
मह वाकांक्षा हतारमा निलन आग्रह गिरएको छ । ब  एकै खाले प्रिविध 
िसंगो मलुकुको लािग उपयकु्त हु छ भ ने भ्रमलाई प छाएर थानीय 
आव यकता र पिरवेशअनसुार पवूार्धार िवकासका िविभ न वैकि पक 
योजना बनाउन नीित िनमार्ताको यानाकषर्ण गराइएको छ ।

नेपालमा इ टरनेट पूवार्धारको व तुि थित
ब्रोड या डको पहुचँ र गुण तर
नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको प्रितवेदनले लगभग ६ प्रितशत घरधरुीमा 
इ टरनेटको7 पहुचँ रहकेो दखेाउँछ ।8 राि ट्रय जनगणना २०६८ ले 
३.३३ प्रितशत घरधरुीमा इ टरनेट पगुेको दखेाउँछ । इ टरनेटको पहुचँ 
काठमाडौिँभतै्र केि द्रत रहकेो पिन जनगणनाले दखेाउँछ । काठमाडौ ँ
महानगरपािलकाको २३.७ प्रितशत घरधरुीमा इ टरनेट पगुेको छ । 
नेपालका सबै गािवस/नगरपािलकाम ये आठओटा गािवस/नगरपािलकाले 
कूल इ टनरेट पहुचँको २० प्रितशतभ दा बढी थान ओगटेको छ । ती सबै 
सािवक गािवस/नगरपािलका9 काठमाडौ ँउप यका िभतै्रका हुन ्।10 य तै, 
काठमाडौ ँमहानगरपािलका िभत्र दशेका ४.७ प्रितशत घरधरुी मात्र रहकेा 
छन ् । तर नेपालमा इ टरनेट जोिडएका घरधरुीको एक-ितहाई काठमाडौ ँ
महानगरपािलका िभतै्र पदर्छन ् । उप यकाका तीन िज लािभत्र नेपालका 
दईु-ितहाई इ टरनेट जोिडएका घरधरुी पदर्छन ् । राि ट्रय जनगणनाअनसुार 

7 यो शोध-संक्षेपमा “इ टरनेट” भ नाले घरधरुी तहमा चलाइने इ टरनेट बु नपुदर्छ । 
मोबाइलको डाटा प्रयोग गरेर चलाउने इ टरनेटलाई प  पमा “मोबाइल इ टनरेट” नै 
भिनएको छ ।

8 राि ट्रय जनगणना २०६८ मा उ लेिखत घरधरुी संख्या (५४,२७,३०२) र 
घरधरुीको औसत सद य संख्या (४.८) अिन नेपाल दरूस चार प्रािधकरणको एमआईएस 
प्रितवेदनबाट ब्रोड या ड इ टरनेटको संख्या (३,४०,७१२) िलएर ब्रोड या ड पगुेको 
घरधरुीको प्रितशत िनकािलएको हो ।

9 गािवस र नगरपािलकाका त यांकलाई बेग्ला बेग्लै हदेार् खासै फरक नभिेटएकोले 
यहाँ एकै साथ प्र ततु गिरएको हो ।

10 ती सािवक गािवस/नगरपािलका सब,ु बालकोट, धापासी, खड्का भद्रकाली, 
कीितर्परु नगरपािलका, महांकाल र काठमाडौ ँमहानगरपािलका हुन ्। 
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इ टरनेटको पहुचँ काठमाडौ ँ उप यकामा केि द्रत भए तापिन रेिडयो, 
टेिलिभजन र मोबाइल फोनको पहुचँ दशेभरी स तोषजनक ढंगमा फैिलएको 
दिेख छ । काठमाडौ ँउप यकाबािहर इ टरनेटको पहुचँ आजको िमितमा 
पिन कम छ ।11 

नेपालमा सामा य ग्राहकले िनकै कम गणु तरको इ टरनेट चलाइरहकेा 
छन ्। नेपालको इ टरनेशनल या डिवथ12 (२.९ केबीपीएस) यनू आय 
भएका मलुकुह को औसत (३.५) केबीपीएसभ दा कम छ । इ टरनेशनल 
या डिवथको आधारमा िव  बकको सचूना स चार प्रिविध िवकासको 
सचूीमा उ लेिखत २२४ रा ट्रह मा नेपाल तलबाट २७ औ ँ थानमा पछर् ।13 
नेपालका इ टरनेट प्रयोगकतार् मू य अनसुारको पीड नपाएको गनुासो 
गदर्छन ् । काठमाडौ ँर विरपिरका १० घरधरुीमा परीक्षण गदार् इ टरनेटको 
वा तिवक पीड दाबी गिरएभ दा दईु-ितहाईभ दा कम ैरहकेो पाइयो ।14 
इ टरनेट प्रयोगकतार्ले सेवा प्रदायकले दाबी गरेभ दा कम पीड पाउन ु
यहाँ मात्र नभएर िव यापी सम या हो ।15 तर नेपालीह लाई उसै पिन 
कम पीड उपल ध भइरहकेो अव थामा तोिकएको पीडसमते नपाउँदा 
इ टरनेटमा आधािरत सामा य सेवाह  चलाउन पिन किठन भइरहकेो छ ।

मलुकुभिर आम नागिरकलाई इ टरनेटको सिुवधा िदने साइबर र 
पु तकालयको बारेमा त यांक भिेटँदनै ।16 इ टरनेट चलाउन पाइने य ता 
सावर्जिनक थलह  प्राय: शहरी क्षेत्रमा यापािरक प्रयोजनका लािग 
खलेुका साइबर नै हुन ्। ताङितङमा िहमालय िमलन मा यिमक िवद्यालयले 
साइबरको भिूमका खलेेको दिेख यो । तर २०७२ माघमा यो अनसु धान 
चिलरहदँा िबजलुीको अभावमा यहाँका क यटुरह  प्रयोगिबहीन भई 

11 मािटर्न चौतारी सवेर्क्षणअनसुार पनौती नगरपािलकामा इ टरनेटको पहुचँ २८.८ 
प्रितशत घरधरुीमा र काठमाडौिँसतै जोिडएको प्रगितनगर ब तीमा ७.१ प्रितशत रहकेो 
छ । अ  तीन सवेर्क्षण क्षते्र चाँगनुारायण, दा चा छते्रबाँझ, र ताङितङमा इ टरनेटको पहुचँ 
२.८, ०, र ०.८ प्रितशत घरधरुीमा मात्र छ । हनेुर्होस,् मािटर्न चौतारी । २०१६ । अवसरको 
पमा मोबाइल इ टरनेट । शोध-संक्षपे १८ । काठमाडौ ँ: मािटर्न चौतारी । http://www.

martinchautari.org.np/files/ResearchBrief18Nepali.pdf मा उपल ध ।
12 एउटा इ टनरनेट प्रयोगकतार्ले दशेको सीमाबािहर डाटा पठाउने औसत गितलाई 

इ टरनेसनल या डिवथ भिन छ ।
13 The World Bank. n.d. World Development Indicators: The 

Information Society. http://wdi.worldbank.org/table/5.12 मा उपल ध, 
२५ अिप्रल २०१७ मा हिेरएको ।

14 अ ययनको समयमा ताङितङको एउटा घरमा एनसेलको वाइफाईबाहके अ  
घरधरुीमा इ टरनेट पगुेको िथएन ।

15 उदाहरणको लािग हनेुर्होस,् SamKnows Limited. 2013. The 
Quality of Broadband Services in the EU. Available at: www.
broadbandmapping.eu/wp-content/uploads/2015/07/Quality-of-
Broadband-services-in-the-EU_final-report_2013.pdf मा उपल ध, ३० 
से टे बर २०१६ मा हिेरएको ।

16 द य लो पेजेज नेपालले १२२ ओटा साइबर क्याफे सिूचत गरेको छ । www. 
yellopagesnepal.com; २३ नोभे बर २०१६ मा हिेरएको ।

कपडाले छोपेर थ काइएका िथए ।17 नगरपािलकामा पिन उ तैखाले 
सम या दिेख छ । पनौतीका प्रायजसो साइबर क्याफेले ५१२ केबीपीएसको 
कनेक्सन जोडेका िथए । धरैै ग्राहकमा भाग लगाउँदा एकजनाले िनकै कम 
पीडको इ टरनेट चलाउनपुनेर् हु छ ।18 य तो कम गितको इ टरनेटमा केही 
िवशषे प्रकारका वेबसाइट हनेर्बाहके अ य काम गनर् सिकँदनै । पनौतीका 
साइबरह मा िबजलुी नभएको बेलामा काम गनर् इ भटर्र रािखएको िथएन । 
साइबर स चालकका अनसुार इ भटर्र राख्दा इ टरनेटको शु क बढाउन ु
पछर्, तर बढी शु क ितनर् ग्राहक तयार हुदँनैन ्। पनौती काठमाडौकँो निजक 
रहकेो एउटा नगरपािलका तथा पयर्टकीय आकषर्णको थलो पिन हो । 
यहाँ इ टरनेट चलाउने सावर्जिनक पवूार्धार सु ढ नहुन ुिनराशाजनक छ । 
प  पमा भ न सिक छ िक सरकारले थापना गरेका इ टरनेट चलाउने 
सावर्जिनक के द्रह  िन कृय छन ्। साथै, यावसाियक ि ले खोिलएका 
के द्रह  घाटा हुने डरले जनघन व कम भएका ठाउँमा जान खो दनैन ्।

मोबाइल इ टरनेटको पहुचँ र गुण तर
मोबाइल फोनको यापक पहुचँ सचूना स चार प्रिवधका सेवा प¥ुयाउन 
र भावी योजनाह  पिह याउन सहयोगी िसद्ध हुन सक्छन ् । मोबाइल 
इ टरनेटको बढ्दो प्रयोगलाई नेपालमा इ टरनेट िवकासको पयार्यका पमा 
िलने गिरएको छ । दरूस चार पवूार्धारको यो िवकास परैु स तोषजनक भने 
छैन । अगािड नै भिनएझै ँमोबाइल फोनको पहुचँ शत-प्रितशत नािघसक्यो 
भ न ुझटुो प्रचार हो िकनभने एकै यिक्तले दईु वा योभ दा बढी पिन 
िसमकाडर् प्रयोग गरेका हु छन ्। यसमािथ िसमकाडर् खिरद गदैर्मा ती सबै 
चाल ुअव थामा नहुन पिन सक्छन ्। यसैले िसमकाडर् िबक्रीलाई आधार 
बनाएर नेपालको जनसंख्यासँगको अनपुातमा हदेार् शत-प्रितशत वा 
योभ दा बढी मोबाइल फोनमा पहुचँ पगुेको मा न सिकँदनै । ब  मोबाइल 
फोन नबोक्ने जनसंख्या अझ ैउ लेख्य अनपुातमा छ भ ने त यलाई पिन 
उि कै यान िदइन ु पदर्छ । अकार्ितर, वतर्मान मोबाइल इ टनरनेटको 
गणु तर काइप ज ता आधारभतू सेवाको लािग समते उपयकु्त छैन ।

यस अनसु धानका क्रममा गिरएको प्रािविधक परीक्षणबाट पिन 
मोबाइल इ टरनेटको गणु तर कमजोर रहकेो पिु  हु छ ।19 एनसेलको 
दाँजोमा नेपाल टेिलकमको सेवा प्रािविधक िहसाबले कम गणु तरको 
पाइयो । नेपाल टेिलकमको मोबाइल इ टरनेटमा मि टिमिडयाको लािग 

17 २०७३ मा सो िवद्यालयले डे कटपको साटो यापटप िभ याएको छ र 
िबजलुीको लािग केही सोलार यानल जडान गरेको छ । 

18 अ ययनका क्रममा पनौतीका केही कूल, कलेज, साइबर क्याफे र एउटा 
पु तकालयमा अवलोकन गिरएको िथयो ।

19 अनसु धानका क्रममा मोबाइल इ टरनेटको डाउनलोड र अपलोड पीड, 
याकेट लस, र िजटर नािपएको िथयो । यी परीक्षण ए ड्रोइड मोबाइलको म तले 
चाँगनुारायण र पनौतीमा गिरएका िथए । 



शोध-संक्षेप, अकं १९, असार २०७४

गणु तरीय इ टरनेटका तगारामािटर्न चौतारी

4

चािहने यनूतम गणु तर छैन ।20 एनसेलको मोबाइल इ टरनेट पीड बढी 
भए पिन यो महगँो छ । कितपय थानमा एनसेलको मोबाइल इ टरनेट पिन 
उपल ध िथएन । नेपालका यी ठूला दरूस चार क पनीले कम जनघन व 
भएका थानलाई बेवा ता गरेका छन ्। यो कुरा चाँगनुारायण र पनौतीमा 
मोबाइल इ टरनेटको गणु तर दाँ दा प्र ट हु छ । चाँगनुारायणका दईु 
थानमा नेपाल टेिलकम र एनसेल दवैुका मोबाइल िसग्नल सा ै कमजोर 
िथए । यी दईु परीक्षण थल कम घरधरुी भएका क्षेत्रमा िथए । पनौतीमा 
नेपाल टेिलकमको डाउनलोड पीड औसतमा ६४ केबीपीएस र बढीमा 
१०७ केबीपीएसस म पाइयो । यसै गरी पनौतीको दाँजोमा ब ती पातलो 
भएको चाँगनुारायणमा एनसेलको गणु तर कमजोर छ ।21 यी त यांकले 
कम जनघन व भएका क्षेत्रमा दरूस चार क पनीको सेवाको गणु तर 
कमजोर रहकेो संकेत गछर् ।

यस अनसु धानका क्रममा गिरएको मोबाइल प्रयोगकतार्को सवेर्क्षणले 
सेवाग्राहीह  मोबाइल इ टरनेटभ दा “ वाइस” सेवाको गणु तरिसत बढी 
स तु  रहकेो दखेाउँछ ।22 मोबाइल इ टरनेटको गणु तरप्रित भने खासै 
नकारा मक धारणा भिेटएन । यहाँ हामीले के बु न ुज री छ भने नेपालमा 
इ टरनेटको मखु्य प्रयोग फेसबकु ज ता सामािजक स जालको लािग हुने 
गरेको छ ।23 फेसबकु र ट्वीटर चलाउँदा इ टरनेटको पीड अचानक 
घटे वा केही सेके ड कनेक्सन टुटे पिन प्रयोगकतार्लाई खासै ठूलो बाधा 
पदैर्न । यस िवपिरत यट्ुयबु ज ता अनलाइन िभिडयोका सेवामा पीड 
घटे वा कनेक्सन टुटे िनकै किठनाइ हु छ । चाँगनुारायण र पनौतीका केही 
प्रयोगकतार्ले मोबाइलको िसग्नल राम्रो भए पिन इ टरनेट राम्ररी नच ने 
गनुासो गरेका िथए । प्रािविधक परीक्षणले केही थानमा साँि चकै िसग्नल 
बिलयो हुदँाहुदँ ैइ टरनेट सु त चलेको पाइयो । य ता गनुासोले गणु तर 
विृद्धमा टेिलकम क पनीह को खासै अिभ िच नभएको संकेत गछर् ।

यून आय तरले िन याएको जिटलता
नेपालको यनू प्रित यिक्त आयले इ टरनेटको प्रसारमा मखु्य दईु नकारा मक 
प्रभाव पािररहकेो छ । एकातफर्  यसले घरधरुी तहमा इ टरनेटको पहुचँम ै
बाधा पारेको छ भने अक ितर मोबाइल इ टरनेटको प्रयोगलाई साँघरुो 

20 कमजोर गणु तरकै कारण कितपय थानमा िनकै थोरै डाटा (३२ केबीपीएस) 
चािहने “िपंग टे ट” भ ने परीक्षण गनर् पिन स भव भएन । 

21 एनसेलको मोबाइल इ टरनेटको औसत डाउनलोड पीड पनौतीमा २.९४ 
एमबीपीएस र चाँगनुारायणमा ०.४४ एमबीपीएस पाइयो । 

22 यसको प्रािविधक कारण सरल छ । वाइस सेवाको दाँजोमा डाटा प्रसारण गनर् 
बढी या डिवथ चािह छ । यो अ ययनका क्रममा पनौती, चाँगनुारायण र काठमाडौकँा 
कुल १२० प्रयोगकतार्बीच सवेर्क्षण गिरएको िथयो । 

23 Pandey, Shailesh B. and Yogesh Raj. 2016. Free Float Internet 
Policies of Nepal. Studies in Nepali History and Society 21(1): 1–59.

बनाएको छ । रा यका नीित िनमार्ताले नेपालीको यनू आय तरले 
िन याएको चनुौतीलाई बेवा ता गरेका छन ्। ितनले नेपालको धरातलीय 
यथाथर्लाई नजरअ दाज गरेर सचूना स चार प्रिविधको पवूार्धार िवकासका 
योजना अिघ सारेका छन ् । कुनै पिन सेवाको गणु तर बढाउँदा यसको 
सेवाशु क वत: बढ्छ । सचूना स चार प्रिविधको स दभर्मा पिन यो 
िनयम लाग ूहु छ । नेपालको कम र अि थर आिथर्क विृद्धदर तथा यहाँको 
यनू प्रित यिक्त आयले वष स म इ टरनेटको गणु तरलाई बाधा पािररहने 
दिेख छ । सचूना स चार प्रिविधको िवकासले वत फूतर् पमा आिथर्क 
िवकासलाई सघाउने िव ास नेपाली नीितह मा झि क छ । य ता िव ास 
त्रिुटपणूर् छन ् । य तै िव ासले गदार् नीित िनमार्ताले गणु तर र मू यको 
स ब धलाई नकारेका हुन ्भ ने आशंका गनर् सिक छ ।

गुण तर र मू यको स ब ध
इ टरनेटको मू य कटौती नगनुर्मा सेवा प्रदायकह को आ नै बा यता पिन 
छ । इ टरनेट फरक-फरक स जालह लाई जोड्ने वहृत ्स जाल हो । 
दईु िभ न मलुकुका नेटवर्कलाई जोड्ने अ तरार्ि ट्रय कनेक्सनको खचर् नै 
इ टनरेट शु कको मखु्य िनधार्रक त व हो । नेपालका सेवा प्रदायकह ले 
मखु्य पमा भारतीय क पनीह िसत अ तरार्ि ट्रय कनेक्सन िक ने गरेका 
छन ्। सन ्२०१३/१४ मा नेपाली सेवा प्रदायकह ले २४५ लाख अमिेरकी 
डलर खचर् गरेका िथए ।24 यो रकम प्रित इ टरनेट प्रयोगकतार् ७.१ अमिेरकी 
डलर हुन जा छ, जबिक नेपालको अ तरार्ि ट्रय या डिवथ २ केबीपीएस 
मात्र छ । यसैले नेपाली सेवा प्रदायकको प्रयासले मात्र इ टरनेट शु कमा 
उ लेखनीय कटौती हुन सक्दनै । एकै साथ इ टरनेटको गणु तर बढ्न र 
मू य घट्न स भव छैन ।

इ टरनेट सेवा प्रदायकह  या डिवथको खपत घटाउन “फेयर यसेुज 
पोिलसी” (उपयकु्त खपत नीित) को नाममा धरैे िकिसमका रणनीित 
अपनाउँछन ् । तीम ये प्रायले धरैे डाटा खपत गनेर् ग्राहकको इ टरनेट 
या डिवथ थाह ैनिदएर घटाइिद छन ् । यसलाई “ या डिवथ थ्रोटिलङ्” 
भिन छ । धरैेजसो सेवा प्रदायकले डाटा भो यमु तोिकएको इ टरनेट 
कनेक्सन िदने गछर्न ्। य तो कनेक्सनमा िनधार्िरत डाटा खपत भइसकेपिछ 
इ टरनेट पीड घटेर ग्राहकसँगको पवूर्सहमित बमोिजम यनूतम ् पीड 
(फल याक पीड) मा पगु्छ । इ टरनेटको गणु तर कायम गनर् एउटा सोझो 
तिरका फल याक पीडलाई िनधार्िरत सीमाभ दा कम हुन निदने प्रावधान 
हुनसक्छ । ज तो, नेपाली नीितह मा क तीमा ५१२ केबीपीएस पीड 

24 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(ESCAP). 2014. An In-depth Study on the Broadband Infrastructure 
in South and West Asia. ESCAP. www.unescap.org/sites/default/files/
Broadband_Infrastructure_ South%26West_Asia.pdf मा उपल ध, २७ 
फेब्रअुरी २०१७ मा हिेरएको । 
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भएको इ टरनेट कनेक्सनलाई ब्रोड या ड मािनएको छ । यसैले फल याक 
पीड ५१२ केबीपीएसभ दा तल राख्न नपाइने भनेर िनयमन गनर् सिक छ । 
तर उपभोक्तालाई आिथर्क भार थिपने भएकोले आिथर्क अव था कमजोर 
भएस म य तो प्रावधान यावहािरक मा न सिकँदनै । यसैले भारतको 
एउटा प्रमखु टेिलकम क पनी भारती एयरटेलले फल याक पीड ६४ 
केबीपीएसस म राख्न पाइनपुनेर् तकर्  गरेको िथयो ।25

गणु तर र शु कको अ तरस ब धले प्र यक्ष पमा इ टरनेट प्रयोगलाई 
असर गिररहकेो छ । फेसबकु चलाउनेह ले प्रित िमनेट एकदिेख दईु एमबी 
डाटा खपत गछर्न ् ।26 नेपाल टेिलकमको मोबाइल इ टनरेटबाट काइप 
ज ता िभिडयो सेवा चलाउन सिकँदनै ।27 एनसेलको सेवामा काइप 
च छ । सबैभ दा कम िभिडयो गणु तरमा एक घ टा काइप चलाउँदा 
५६.२५ एमबी डाटा खपत हु छ, जसको लागत लगभग ५६ िपयाँ नै 
पनर् जा छ । एनसेलको मोबाइल इ टरनेटमा हाई िडिफिनसन (एचडी) को 
काइप पिन च छ । हाइ िडिफिनसनमा एक घ टा काइप चलाउँदा १७६ 
एमबी डाटा खपत हु छ र लगभग यित नै िपयाँ खचर् हु छ । यो भनेको 
प्रित िमनेट तीन पैयाँ हुनजा छ । या डलाइन फोनबाट अ तरार्ि ट्रय 
कल गनुर्भ दा यो िनकै स तो त हो तर नीितह मा क पना गिरएका 
िवद्यतुीय िशक्षा र िवद्यतुीय वा थ ज ता कायर्क्रमह  साँि चकै लाग ूगनर् 
इ टरनेटको शु क प्रमखु बाधा हुनेछ ।

इ टरनेट प्रसारका आिथर्क चुनौती
सचूना स चार प्रिविधस ब धी नेपाल नीितमा गणु तरस ब धी केही 
ल य पिन छन ् । उदाहरणको लािग ब्रोड या ड नीित २०१५ ले सन ्
२०१८ स म ४५ प्रितशत घरधरुीमा कि तमा ५१२ केबीपीएसको इ टरनेट 
प¥ुयाउने ल य िलएको छ ।28 य ता ल य सफल हुदँनैन ्भ न यित गा ो 

25 जनवरी २०१६ मा भारतीय दरूस चार िविनयामक प्रािधकरणले ब्रोड या डको 
यनूतम पीड ५१२ केबीपीएस हुनपुनेर् उ लेख गरेर एउटा म यौदा िनदेर्िशका 
प्रकािशत गरेको िथयो । यो प्र तावमािथ भारती एयरटेलले आपि  जनाएको 
िथयो । भारती एयरटेलको औपचािरक पत्र www.trai.gov.in/sites/default/
files/Bharti_Airtel_20_Jan_2016.pdf मा उपल ध छ, २१ फेब्रअुरी २०१७ 
मा हिेरएको । प्रािधकरणले तयार पारेको म यौदा www.trai.gov.in/sites/default/
files/Draft%20Direction%2020.1.16.pdf मा उपल ध छ, २१ फेब्रअुरी २०१७ 
मा हिेरएको ।

26 हनेुर्होस,् Choros, Alex. 2017. How Much Mobile Data Do You 
Need? WhistleOut. www.whistleout.com.au/MobilePhones/Guides/ 
Mobile-broadband-usage-guide मा उपल ध, २६ फेब्रअुरी २०१७ मा हिेरएको ।

27 यस अ ययनमा नेपाल टेिलकमको इ टरनेटको पीड बढीमा १०७ केबीपीएस 
पाइयो । यो पीड काइपलाई चािहने यनूतम ्इ टरनेट पीड (१२८ केबीपीएस) भ दा 
कम छ ।

28 यी ल य अिल फरक र घमुाउरो शलैीमा रािखएका छन ्। ब्रोड या ड नीितको 
बुँदा ८.१ मा अिधरा यभिर ५१२ केबीपीएसको इ टरनेट प¥ु  याउने बताइएको छ । बुँदा 

छैन ।29 िकनभने ब्रोड या ड गु योजना २०१६–२०२० अझ ैकायार् वयनमा 
आइसकेको छैन । यसमािथ हरेक िज लामा ब्रोड या डको पवूार्धार 
प¥ुयाउँदमैा इ टरनेट चलाउनेह को संख्या उ लेख्य पमा बढ्छ भ नेमा 
ठूलो शकंा छ । सामा य गणनाबाट नै नेपालको ठूलो जनसमदुायको लािग 
इ टरनेट महगँो छ भ ने िसद्ध गनर् सिक छ । इ टरनेसनल टेिलक यिुनकेस स ्
यिुनयनले इ टरनेटको शु क प्रित यिक्त आयको पाँच प्रितशतिभत्र रह ेमात्र 
यसलाई सलुभ मा न सिकने धारणा राख्दछ ।30 यिद उ लेख्य ढ ंगले 
इ टरनेटको शु क नघट्ने हो भने नेपालको आिथर्क विृद्धदरले एक आम 
नेपालीको लािग दशकौसँ म इ टरनेट महगँो रिहरहने दखेाउँछ ।31

इ टरनेटको प्रसारमा कम आयले िन याएको चनुौती िनकै ठूलो 
छ । तािलका १ मा नेपालको जनसंख्यालाई मािसक पािरवािरक आयको 
आधारमा पाँच बराबर समहूमा िवभाजन गरेर प्र येक समहूको खचर्को 
ढाँचा दखेाइएको छ । तािलकामा िदइएअनसुार थोरै आय हुने समहूको 
मनोर जन, सचूना-स चार र िविवध कायर्का लािग खचर् िनकै थोरै 
छ । यसबाट प  हु छ िक कम आय तरका पिरवारले खचर् कटौती गरेर 
इ टरनेटको लािग रकम जुटाउन किठन छ । उदाहरणको लािग मानौ ँकम 

८.२ मा पीड नखलुाइकन ४५ प्रितशत घरधरुीमा इ टरनेट प¥ु  याउने उ लेख छ । हामीले 
यी दइुटा बुँदालाई जोडेर ४५ प्रितशत घरधरुीमा क तीमा ५१२ केबीपीएसको इ टरनेट 
प¥ु  याउने ल य भनेर बझुकेा हौ ँ। हनेुर्होस,् GoN. 2071 v.s. Broadband Policy, 
2071. Ministry of Information and Communications, Kathmandu. 
http://moic.gov.np/upload/documents/broadband_policy_2071.pdf 
मा उपल ध, २ अक्टोबर २०१६ मा हिेरएको । http:// moic.gov.np/upload/
documents/broadband_policy_2071.pdf मा उपल ध, २६ फेब्रअुरी २०१७ 
मा हिेरएको ।

29 यी ल यह मा धरैे अ प ता छ । नीितह मा तोिकएको ५१२ केबीपीएसले 
िल ड, शयेर गिरएको, अथवा भो यमु आधािरतम ये क तो खाले कनेक्सन भ न 
खोिजएको हो, यो प्र ट छैन । िनराशाजनक त य के हो भने ५१२ केबीपीएस पीड 
िवकिसत मलुकुह मा प्रचिलत ब्रोड या डको पिरभाषाभ दा िनकै कम छ । उदाहरणको 
लािग हनेुर्होस,् Singleton, Micah. 2015. The FCC has changed the 
Definition of Broadband. The Verge, 29 January. www.theverge. 
com/2015/1/29/7932653/fcc-changed-definition-broadband-25mbps 
मा उपल ध, २३ नोभे बर २०१६ मा हिेरएको ।

30 इ टरनेसनल टेिलक यिुनकेसन यिुनयनको ल य २.३‘िब’ ले िवकासिशल 
रा ट्रह मा सन ्२०२० स म इ टरनेटको शु क प्रित यिक्त आयको पाँच प्रितशतभ दा 
कम हुनपनेर् बताउँछ । हनेुर्होस,् ITU. 2015. Measuring the Information 
Society Report 2015. Geneva: ITU, p. 6. www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Documents/ publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf मा 
उपल ध, २७ फेब्रअुरी २०१७ मा हिेरएको ।

31 नेपाल टेिलकमको एडीएसएल इ टरनेटको र टेिलफोनको यनूतम ् शु क 
जोड्दा मािसक . १,२१७ हु छ । वा तिवक गाह थर् उ पादन (िरयल जीडीपी) को 
विृद्धदरलाई प्रित वषर् ५ प्रितशत मा दा औसत नेपालीको लािग एडीएसएल इ टरनेट २९ 
वषर् पिछ मात्र स तो हुनेछ । वतर्मान गाह थर् उ पादन (नोिमनल जीडीपी) को विृद्धदर 
१५ प्रितशत मानेर िहसाब गदार्समते एडीएसएल औसत नेपालीको लािग स तो हुन १० 
वषर् लाग्ने दिेख छ । 
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बढी भएमा मात्र यो िवकासमा सहयोगी हुनसक्ने भनेर दिेखएको छ ।35 

िवकासमा सयहोगी हुन इ टरनेटको गणु तर पिन मह वपणूर् दिेखएको छ ।36 
हालसालैको एउटा प्रितवेदनमा िव  बकले उपयकु्त यापािरक वातावरण, 
सु ढ मानवीय पवूार्धार, र द ो शासन यव था नभएका मलुकुमा सचूना 
स चार प्रिविधको सकारा मक प्रभाव नदिेखने उ लेख गरेको छ ।37 
अ प  भए तापिन यी पदावलीले सचूना स चार प्रिविध र िवकासको 
स ब ध सोझो छैन र कमजोर अथर्त त्र भएका मलुकुमा य तो स ब ध 
नहुन सक्छ भ ने हाम्रो मा यता दोहो¥याउँछन ्। त यांकह को िव ेषणले 
कायर्-कारणको स ब ध प्रमािणत गनर् सक्दनैन ्भ ने बु न ुज री छ । सचूना 
स चार प्रिविध र िवकासस ब धी अनसु धानले स भावना मात्र दखेाएका 
हुन ्। फेिर यस िवषयका अनसु धान प्राय: राि ट्रय तरको त यांकमा मात्र 
आधािरत छन,् सचूना स चार प्रिविध प्रयोगको परेखालाई यानमा 
राखकेा छैनन ् । यसैले नीित िनमार्ताह ले सचूना स चार प्रिविध र 
िवकासस ब धी अनसु धानका आधार र कमजोरीह  बझुरे थानीय 
तरमा अनसु धान गनुर् उिचत हुनेछ । 

िन कषर्
सन ्२०२० स म दशेभिर अि टकल फाइबर प¥ुयाउने ब्रोड या ड नीितको 
मह वाकांक्षी ल य परूा हुने स भावना छैन । िनधार्िरत समयमा काम हु छ 
या हुदँनै भ ने प्र भ दा पिन प्र तािवत पवूार्धारले सवर्संयोजकतामा टेवा 
प¥ुयाउँछ िक प¥ुयाउँदनै भ ने प्र  मह वपणूर् छ । नीितह मा प्र तािवत 
पवूार्धारले िचताएझै ँ प्रितफल िदनको लािग प्रश त िबजलुी उ पादन 

35 उदाहरणको लािग इ टरनेटको पहुचँ २० प्रितशत घरधरुी नाघमेा मात्र यसले 
आिथर्क िवकासमा टेवा प¥ुयाउन सक्ने अनमुान छ । हनेुर्होस,् Koutroumpis, 
Pantelis. 2009. The Economic Impact of Broadband on Growth: A 
Simultaneous Approach. Telecommunications Policy 33(9): 471–485.

36 ओइसीडी रा ट्रह को स दभर्मा गिरएको एउटा अनसु धानले दशेको औसत 
इ टरनेट पीड दो बर भए कूल गाहर् थ उ पादन ०.३ प्रितशतले बढ्न सक्ने भनेको छ । 

37 The World Bank. 2016. World Development Report 2016: 
Digital Dividends. Washington, D.C.: The World Bank.
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ब्रोड या डको लािग छुट््टयाइन सिकने रकम (इ टनरनेसनल टेिलक यिुनकेस स ्
यिुनयनका अनसुार; पिरवारको औसत संख्या ५ मानेर) 

१८३ २३७ २४५ ३२० ५३६

ोत: नेपाल रा ट्र बकको घरधरुी बजेट सवेर्क्षण २०१५ ।32

आय तरका पिरवारले मनोर जन, सचूना-स चार र िविवध कायर्मा हुने 
खचर्लाई परैू कटौती गरी बचत रकमलाई इ टरनेट जोड्न प्रयोग गछर्न ् । 
य तो अस भवप्राय: मा यताअनसुार पिन अित यनू आय हुने २० प्रितशत 
पिरवारले ३८४ केबीपीएसको एडीएसएल इ टनरेट जोड्न सक्दनैन,् 
१९२ केबीपीएसको मात्र जोड्न सक्छन ्। क यटुरको ास कट्टी मािसक 
. १,००० को दरले हु छ भनेर मा दा33 ४० प्रितशत पिरवारले १९२ 
केबीपीएस को इ टरनेट पिन जोड्न सक्दनैन ्।

गणु तर र शु कको स ब धले गदार् नेपालमा इ टरनेटको प्रयोग 
साँघिुरएको प्र ट छ । खास गरी यनू आयको बा यताले गदार् िवकासमा 
सहयोगी हु छन ्भनेर मािनएका िवद्यतुीय शासन, िवद्यतुीय िशक्षा र िवद्यतुीय 
वा य ज ता सेवाह को कुनै उपयोिगता हुने छैन । इ टरनेटको पवूार्धार 
िनमार्णले मात्र चम कािरक ढंगमा रा ट्रको अथर्त त्रलाई सु ढ बनाउँछ भ न ु
गलत हो । सचूना स चार प्रिविध र िवकासबारे भएका अनसु धानह लाई 
सतही पमा बु नाले य ता भ्रम उि जने गछर् ज तो, एउटा अनसु धानले 
ब्रोड या डको पहुचँमा १० प्रितशतको विृद्धसँगै कूल गाह थर् उ पादन 
१.३८ प्रितशतले बढ्ने उ लेख गरेको छ ।34 आिथर्क िवकास र सचूना 
स चार प्रिविधबीच स ब ध दखेाउने य ता अनसु धान थपैु्र पवूार्नमुान र 
सैद्धाि तक मा यतामा आधािरत हु छन ्भ ने यिकन गनुर्पदर्छ । सपुथ मू यको 
प्र  त छँदछै, सचूना स चार प्रिविधको पहुचँ एउटा िनि त सीमाभ दा 

32 Nepal Rastra Bank. 2016. Household Budget Survey 2015. 
Kathmandu: Nepal Rastra Bank.

33 क यटुरको वािषर्क ास कट्टी दर २४.२ प्रितशत छ । हनेुर्होस,् CBS. 2011. 
Nepal Living Standard Survey III. Kathmandu: CBS. एउटा क यटुरको 
मू य . ५०,००० मा दा यसको मािसक ास कट्टी . १,००० हुन जा छ । िव तरमा 
हदेार् क यटुरको ास कट्टी दर वािषर्क २० दिेख ४० प्रितशतस म दिेख छ ।

34 Qiang, Christine Zhen-Wei and Carlo M Rossotto. 2009. 
Economic Impacts of Broadband. Information and Communications 
for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact 3: 
35–50. 

तािलका १: िविभ न आय तर समूहका पिरवारले ब्रोड या डमा खचर् गनर् सक्ने रकम
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हुनपुनेर्छ । “िडिजटल नेपाल” का लािग आव यक पनेर् िवद्यतुीय उजार् 
नेपालको वतर्मान आपिूतर् क्षमताभ दा िनकै धरैे हुनेछ ।38 कमजोर 
आय तरका कारण प्र तािवत ५१२ केबीपीएसको इ टरनेट अिधकांश 
नेपालीलाई वष स म महगँो रहनेछ । यसमािथ सचूना स चार प्रिविधको 
वतर्मान पवूार्धार गणु तरको मापद डमा उि णर् हुन सकेको छैन, यसैले 
प्र तािवत पवूार्धारको गणु तरमािथ पिन वाभािवक पमा शकंा उ प न 
हु छ ।

राि ट्रय तरका आिधकािरक त यांक र प्रयोगकतार्को तहबाट दिेखने 
वा तिवकताबीचको िभ नताले ग भीर प्र ह  उ जाउँछन ् । नेपालमा 
सचूना स चार प्रिविधको प्रयोग र गणु तरबारे त यांकको खडेरी छ । 
पहुचँस ब धी त यांकमा मात्र िनभर्र रहदँा त्रिुटपणूर् िन कषर् िन क छन ् । 
सचूना स चार प्रिविधको स दभर्मा मात्र होइन, अ  पवूार्धारका िवषयमा 
पिन आिधकािरक त यांक र वाि तिवकताबीच खाडल भिेट छ । ज तो, 
नेपालमा ७६ प्रितशतभ दा बढी जनसंख्याको िबजलुीमा पहुचँ छ 
भिन छ ।39 तर लोडसेिडङको सम यालाई यान िदने हो भने यो अकंले के 
अथर् राख्छ भ ने प्र  पेिचलो छ । साथै, िबजलुीको प्रयोग कुन सामािजक 
आिथर्क वगर्ले के को लािग कित गछर्न ्भ ने त यांक पिन कही ँउपल ध 
छैन । यसै गरी सडकको घन वस ब धी त यांकले सडक कित बिलया 
छन,् िव सनीय छन,् र वषार्याममा क तो अव थामा रह छन ्भ नेबारे 
कुनै जानकारी िददँनै । यसैले प्राय: आिधकािरक त यांकमा आधािरत 
रहरे गिरने सचूना स चार प्रिविधको अव था वा िवकासबारेको नितजा वा 
िव ेषणलाई अिल िमिहन ढंगले हनेेर् हो भने ितनको िव सिनयतामािथ 
शकंा गनेर् प्रश त ठाउँ छ ।

नेपालमा िवकास-िनमार्णस ब धी योजनाले िवरलै परुाना योजनाका 
कमजोरी केलाउने गरेका छन ्। योजनाकारह  नेपाललाई चाँडोभ दा चाँडो 
िवकासशील रा ट्रको णेीमा उका न सिक छ भनेर बढाइचढाइ गिरएका 
त यांकमा गौरव गिररहकेा दिेख छन ्। यथाथर्परक हुनलाई योजनाकारले 

38 िव.सं. २०७३ को म यदिेख केही चु त यव थापनका कारण लोडसेिडङ 
घटेको दिेखएता पिन “िडिजटल नेपाल” को िवद्यतुीय उजार् आव यकता पिूतर्का लािग 
ठोस रणनीितको खाँचो छ । नेपाली सचूना स चार प्रिविधको फैलावटको िहसावले 
यसलाई आव यक पनेर् उजार् आव यकताका स ब धमा मािटर्न चौतारीले गरेको 
प्रारि भक अ ययनका लािग हनेुर्होस,् Regmi, Nischal and Shailesh B. Pandey. 
2015. A Regression Analysis into Nepali ICT’s Energy Consumption 
and Its Implications. 9th International Conference on Software, 
Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA). 
DOI: 10.1109/SKIMA.2015.7400034. यो लेखको म यौदाको लािग हनेुर्होस,् 
www.martinchautari.org.np/fies/ARegressionAnalysisintoNepali 
ICTs EnergyConsumptionAndItsImplications.pdf. 

39 The World Bank. n.d. Global electrifiation database. http://
data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS मा उपल ध, १३ 
नोभे बर २०१६ मा हिेरएको ।

शु मा सचूना स चार प्रिविधको वतर्मान सेवाह लाई कसरी गणु तरीय 
बनाउने भ ने रणनीित तयार पानुर् पछर् । उपल ध पवूार्धारबाट अिधकतम 
लाभ आएपिछ ब ल भावी पवूार्धारबारे सो न ुउपयकु्त हुनेछ । उजार्को 
चनुौती र कमजोर आिथर्क िवकासको यथाथर्बाट उदािसन रहरे सचूना 
स चार प्रिविधको िवकास गनर् सिकँदनै भनेर हामीले तकर्  गदैर्आएका छौ ँ। 
िज ला िज लामा अि टकल फाइबर प¥ुयाउने योजनाले मात्र नेपालमा 
इ टरनेटको पहुचँ र प्रयोगको परेखामा उ लेख्य पिरवतर्न याउने 
छैन । गणु तर र प्रयोग बढाउने रणनीितिवना िनमार्ण गिरने सचूना स चार 
प्रिविधको पवूार्धार िचर थायी हुने छैन ।

प्र ततु सानो अ ययनले मात्र नेपालमा सचूना स चार प्रिविध पवूार्धार 
िवकासका वैकि पक मागर् पिह याउन सक्दनै । नेपाली नीित िनमार्ताले 
िवकिसत मलूकमा ज तो पवूार्धार बनाउन हतार गनुर् हुदँनै, यित चािह ँ
सिुनि त छ । यनू प्रित यिक्त आय, पयार्  उजार् अभाव, र अ य पवूार्धारको 
िवकासमा रहकेो क्षेत्रीय अस तलुनका कारण सचूना स चार प्रिविधका 
नीितले प्रिविध र यापािरक रणनीित दवैुमा िविवधता अपनाउनपुनेर् 
दखेाउँछ । य तो िविवधताको पिरक पनाले मात्र नेपालको लािग 
इ टरनेटको पवूार्धार क तो हुनपुछर् भ ने बाटो पिह याउन म त गनेर्छ ।
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