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पिरचय
यो शोध-संक्षेपले इ टरनेट (डाटा) को प्रयोग र अनलाइन िक्रयाकलापको संख्या मक िव ेषणको आधारमा 
नेपालमा रहकेो ‘सचूना थोरै हुने वगर्’ को िवशषेता िचत्रण गदर्छ ।1 सचूना प्रिविधमा पहुचँ वा यसको प्रयोगका 
िहसाबले एकितर ‘हुने वगर्’ (अगें्रजीमा ‘ ा स’) र अक ितर ‘नहुने वगर्’ (अगें्रजीमा ‘ ाभ-नट्स’) भ ने 
आम प्रचिलत वगीर्करण छ । यो दईु ध्रवुीय वगीर्करणको बीचमा एउटा य तो ठूलो समहू छ जोसँग सचूना 
प्रिविधको पहुचँ सीिमत छ र प्रयोग पिन यनू  गछर् । यस शोध-संक्षेपमा हामीले यो वगर्लाई ‘सचूना थोरै 
हुने वगर्’ (अगें्रजीमा ‘इ फमेर्शन ाभ-लेस’) भनेका छौ ँ । िडिजटल असमानता पहुचँको िव तारबाट वत: 
समाधान हुने एउटा सामािजक सम या हो भ ने प्रचिलत बझुाइ छ । तर य तो ि कोणले इ टरनेटको प्रयोग 
कसरी हु छ, कसले फाइदा िल छ, प्रिविधको िव तार कसरी हु छ, र अ यमा यसबाट को वि चत रह छ 
भ ने मखु्य िवषयबाट यान िवचिलत हुन जा छ । बदिलँदो िडिजटल िव तारको अव थामा समाजमा एउटा 
प्र ट मझधारको पमा सचूना थोरै हुने वगर्को उदय हु छ भ ने हाम्रो मा यता छ । स चार प्रिविधले आप्रवासी 
कामदार, वेरोजगार यवुा र वदृ्धवदृ्धा ज ता सीमा तकृत समहूको दिैनकीमा मह वपणूर् भिूमका िनवार्ह गनर् 
थालेपिछ य तो सचूना थोरै हुने वगर्को िनमार्ण हुन था छ । सचूना प्रिविधबारे हुने प्राय छलफल ‘प्रयोग गनेर् 
वगर्’ र ‘प्रयोग नगनेर् वगर्’ म ैसीिमत रह छन,् जसको फल व प नेपालमा सचूनाको तरीकरण भइरहकेो छ 
भ ने त य ओझलेमा परेको छ । पिरणाम व प, व तिु थितको सतही िव ेषणमा आधािरत इ टरनेट नीितले 
जसका लािग िडिजटल पवूार्धारमा ठूलो लगानी गिरएको हो, उनै इ टरनेट प्रयोगकतार्को जीिवकामा कुनै 
प्रभाव पादैर्नन,् अथवा सीिमत मात्र प्रभाव पाछर्न ् । यसैले दशेमा िवद्यमान सचूनाको तरीकरणलाई यान 
िददँ ै‘सचूना थोरै हुने वगर्’ को प्रािविधक-सामािजक परेखा बझुरे नयाँ नीितह  िनमार्ण गनुर् आव यक छ । 

सचूना थोरै हुने वगर्
िडिजटल िवभाजन (िडिजटल िडभाइड) स ब धी प्राय अनसु धानह  सचूना र स चारको वािम व, 
पहुचँ, र सीपमा रहकेो असमानता र ितनको सामािजक पिरणामबारे केि द्रत छन ् ।2 यी अनसु धानमा प्राय 

1 यो संक्षेपमा हाम्रो िव ेषणलाई मोबाइल फोन र मोबाइल इ टरनेट ज ता नयाँ प्रिविधह मा सीिमत गरेका छौ ँ। केबलु 
इ टरनेट र केबलु िटभी ज ता परुाना सचूना प्रिविधको स दभर्मा पिन य तै िकिसमका तकर्  लाग ू हु छन ्। थप िववरणका लािग 
हनेुर्होस,् Pandey, Shailesh and Nischal Regmi. 2018. Changing Connectivities and Renewed Priorities: 
Status and Challenges Facing Nepali Internet. First Monday 23(1). https://firstmonday.org/ojs/index.
php/fm/article/view/8071/6613 मा उपल ध; अिप्रल २५, २०१८ मा हिेरएको । 

यो शोध-संक्षेप शु मा अगें्रजीमा लेिखएर पिछ नेपाली अनवुाद गिरएको हो । यसको अगें्रजी सं करणका लािग हनेुर्होस,् 
Martin Chautari. 2018. Moving Beyond Access: The Landscape of Internet Use and Digital Inequality 
in Nepal. Research Brief 23. Kathmandu: Martin Chautari. http://www.martinchautari.org.np/files/
Research-Brief-23_English.pdf मा उपल ध ।

2 सेि वनका अनसुार सचूना प्रिविधको प्रभावलाई बु न सो प्रिविधको प्रयोगले यिक्तलाई समाजको िह सा ब न 
कित सघाइरहकेो छ भनेर िनया न ु पछर् । हनेुर्होस,् Selwyn, Neil. 2004. Reconsidering Political and Popular 
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िडिजटल असमानताले समाजलाई दईु ध्रवुमा छुट््टयाउँछ भनेर हनेेर् गिर छ, 
जस अनसुार पिहलो ध्रवुमा प्रिविधको वािम व, पहुचँ, र सीप हुने यिक्त 
र दो ो ध्रवुमा ती सबै नहुने यिक्त पदर्छन ्। तर, सचूना प्रिविधको पवूार्धार 
िवकास र िव तार दू्रत गितमा भइरहकेो छ । हुने र नहुने वगर्को यो दईु ध्रवुीय 
धारणाले सचूना प्रिविध िवकास र िव तारको गितशील अव थालाई राम्ररी 
िचत्रण गनर् सक्दनै । वा तवमा, यो बदिलँदो अव थालाई अ  नै तिरकाले 
बु न ुपनेर् हु छ । उदाहरणका लािग, प्रिविधको िहसाबले िवकिसत (खास 
गरी पि मा) दशेह मा एउटा उ लेख्य जनसंख्यासँग इ टरनेटको पहुचँ छ । 
पहुचँको मु ाभ दा अगािड बढेर हदेार् िवकिसत मलुकुमा पिन असमानता 
दिेखन था छ । यसैले, यो दईु ध्रवुीय धारणा पिहलो तहको िवभाजन मात्र हो । 
सचूना प्रिविध स ब धी सीप र उपयोगका अ तरह  दो ो तहमा पाइ छन ्।3 
सचूना प्रिविधको प्रयोगले हुनसक्ने आयआजर्न ज ता ठोस लाभमा समते 
िभ नता दिेखन थालेपिछ ते ो तहको िडिजटल िवभाजन भएको बिुझ छ । 
ते ो तहको िडिजटल िवभाजनमा प्रिविधको वािम व र सीप हुनलेु मात्र 
यसको लाभ िनि त गनर् पयार्  हुदँनै । िविभ न अ ययनले िडिजटल 
असमानताको सम या पहुचँभ दा पर पिुगसकेको, र मािनसका अनलाइन 
िक्रयाकलापको प्र यक्ष सामािजक पिरणित रहकेो दखेाएका छन ् ।4 यसैले 
िडिजटल असमानता सधै ँएकनास नरहरे बदिलइरह छ भ ने बु नपुछर् । साथै, 
संयोजकताको व प यसरी िनर तर बदिलरहने भएकोले संयोजकताबाट को 
वि चत हु छ भ ने कुरा पिन पिरवतर्न भइरह छ भनेर जा न ुआव यक छ ।

असमानताको यो गितशील धारणा नेपालको इ टरनेटको स दभर्मा 
पिन लाग ू हु छ । तर बहस र छलफलह मा नेपालमा सचूना प्रिविधले, 
खास गरी मोबाइल फोन र इ टरनेटले, सामािजक स ब धको परेखामा 
याउन सक्ने पिरवतर्नबारे कुरा उठेको सिुनँदनै । िडिजटल असमानताका 

Understandings of the Digital Divide. New Media & Society 6(3): 
341–362. िजिलयन र हारिग ाइका अनसुार एउटा प्रयोगकतार्को सामािजक िवशषेता 
र उसले इ टरनेटबाट िलन सक्ने आिथर्क लाभ पर पर स बि धत हु छ । हनेुर्होस,् 
Zillien, Nicole and Eszter Hargittai. 2009. Digital Distinction: Status-
Specific Types of Internet Usage. Social Science Quarterly 90(2): 
274–291. इ टरनेटको पहुचँ र प्रयोग बढ्द ै गएसँगै अनलाइन संसारले अफलाइन 
संसारकै असमानता लगायत सबै सामािजक, आिथर्क र सां कृितक िवशषेताह  
प्रितिबि बत गनेर्छन ्भ ने बझुाइ छ ।

3 Van Deursen, Alexander J.A.M. and Jan A.G.M. Van Dijk. 
2014. The Digital Divide Shifts to Differences in Usage. New Media 
& Society 16(3): 507–526. 

4 Van Deursen, Alexander J.A.M. and Ellen J. Helsper. 2015. The 
Third-level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online? 
In Communication and Information Technologies Annual. Volume 
10. Laura Robinson, Shelia R. Cotten, Jeremy Schulz, Timothy M. 
Hale and Apryl Williams, eds., pp. 29–52. Bingley: Emerald Group 
Publishing Limited. 

बारेमा उपल ध अ ययन उमरे, िलंग, र जाित ज ता पक्षमा केि द्रत छन ्। 
िडिजटल असमानतालाई बसाइसँराइ र उ पादनशील जनशिक्तको बढ्दो 
बेरोजगारी दर ज ता कारकले पिन प्रभािवत पारेका हु छन,् यसैले उमरे, 
िलंग र जाितका आयाममा आधािरत अ ययन पयार्  छैनन ्। बसाइसँराइले 
स चारको आव यकतालाई बदिलिद छ र प्रिविधको प्रयोग गनेर् तिरकामा 
पिन िभ नता याउँछ । उदाहरणका लािग, शहर तफर् को बसाइसँराइले 
साइबर क्याफेह  खोिलने क्रम ती  हु छ, र मोबाइल फोनको अिग्रम 
भकु्तानी (िप्रपडे) प्रणालीलाई प्राथािमकतामा राख्छ ।5 पहुचँमा मात्र सीिमत 
सोच याग्ने हो भने प्रािविधक-सामािजक पा तरणको फल व प हुने 
वगर् र नहुने वगर्को बीचमा अक  प  पले िभ न समहूको उदय भएको 
दिेख छ । यहाँ य तो बीचको समहूलाई सचूना थोरै हुने वगर् भिनएको हो । 
सचूना थोरै हुने वगर् ती  ढंगले बिढरहकेो छ । यो वगर्का यिक्तको आ दानी 
यनू हु छ र ती स ता प्रिविध वा उपकरण चलाउँछन ्। बेरोजगार वा कमजोर 
आय ोत भएका पिरवारका सद यलाई यसमा राख्न सिक छ । अनलाइनमा 
यो वगर्को मािनसका थोरै िक्रयाकलाप हु छन ् । यस समहूमा पनेर् मािनस 
केवल मनोर जनका लािग मात्र इ टरनेट प्रयोग गिररहकेा हुनसक्छन ् । 
यसैले उनीह लाई गगुल ज ता सचर्-इि जन र इमलेका बारेमा जािनरहने 
आव यकता हुदँनै । थोरै रकम (ज तो िक १० पयैाँ स म) को मोबाइल 
िरचाजर् ज ता सिुवधाले गदार् यी यिक्त ‘नहुने वगर्’ बाट ‘सचूना थोरै हुने 
वगर्’ मा पा तिरत हु छन ् । यो वगर्का यिक्तले इ टरनेट प्रयोग गरे पिन 
ह प  फोटो या िभिडयो अपलोड-डाउनलोड गदैर्नन ् । ियनको इ टरनेट 
प्रयोग अक्षर (टेक् ट) पढ्न र लेख्नम ैसीिमत रह छ । तर जब अ य धरैे गरीब 
दशेह मा ज तो नेपालमा पिन य ता सीिमत प्रयोगकतार्ह  नै दरूस चार 
वा इ टरनेटका बहुसंख्यक ग्राहक हु छन,् रा ट्रको कूल डाटा उपभोगमा भने 
सचूना थोरै हुने वगर्को योगदान उ लेख्य दिेखन आउँछ । सचूना थोरै हुने 
वगर्को अि त वले अब पर परागत पमा रहकेो हुने वगर् र नहुने वगर्को 
दईु ध्रवुीय वगीर्करणलाई पिरमािजर्त गिरनपुनेर् माग गछर् । 

मोबाइल फोन र मोबाइल इ टरनेटमा भएको िव तारले सचूना थोरै 
हुने वगर्को संयोजकता (कनेिक्टिभटी) बढाउन मखू्य भिूमका खलेेको छ । 
मोबाइल टेिलकम प्रिविधमा भएको उ साहजनक पिरवतर्नले गदार् सचूना 
प्रिविधको यापक प्रसार स भव भएको, र फल व प िसंगो समाज प्रभािवत 
हुन थालेको मा यता छ । तैपिन, सचूना प्रिविध प्रयोगकतार्को एउटा उ लेख्य 

5 आप्रवासी मािनसह को ठूलो िह साको छनोटमा अिग्रम भकु्तानी (िप्रपेड) िकन 
प¥यो भ नका लािग एउटै कारण मात्र पिहचान भएको छैन । केहीले आ नो खचर्लाई 
िनय त्रण गनर् भकु्तानीको यो िविध छनोट गरेका छन ् । अ ले िबिलङ प्रणालीबाट 
भकु्तानी गदार्को झ झटले गदार् यो िविधलाई उपयोगी मानेका छन ् । केही अ यले 
मोबाइल फोन सेवालाई अ याव यक नभएकाले य तो तिरका रोजेका छन ्। मोबाइल 
फोनको प्रयोगबाट प्रयोगकतार्ले पाउने पिरणाम ताि वक पमा िभ न हुने हुदँा सबै 
िप्रपेड प्रयोगकतार्लाई एकै कोटीमा राख्न ुअनपुयकु्त हु छ ।
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अनपुातले सीिमत सिुवधा भएका मोबाइल फोन, स तो ा डसेट अथवा 
परुाना माटर्फोन राख्छन ्। मािटर्न चौतारीले सन ्२०१४ मा गरेको सवेर्क्षण 
अनसुार नेपालमा माटर्फोन नभएकाह को संख्या ६८ प्रितशत छ ।6 
इ टर यजूले गरेको अक  य तै सवेर्क्षणले यो संख्या ६२ प्रितशत रहकेो 
दखेाउँछ ।7 यसैले मोबाइल फोन भएका मािनसह को ठूलो संख्याले 
‘हाम्रो प्रहरी’ र ‘ट्रािफक प्रहरी’ ज ता अनलाइन माफर् त िदइने सावर्जिनक 
सेवामा पहुचँ पाउँदनैन,् िकनिक य ता मोबाइल ए सह  माटर्फोनका लािग 
िवशषे पमा तयार गिरएका छन ् । उनीह को उपकरणले नै उनीह लाई 
ती सेवा िलनबाट वि चत गिररहकेो हु छ । यित हुदँाहुदँ ैपिन सचूना थोरै 
हुने वगर्ले रोजगारी र सामािजक स पकर्  ज ता आधारभतू कायर्का लािग 
सचूना प्रिविधको प्रयोग कसरी गिररहकेा छन ्भनेर बु ने प्रय न गिरएको 
छैन । नेपालको िनयामक िनकाय (नेपाल दरूस चार प्रािधकरण) ले प्रकािशत 
गनेर् आधारभतू प्रयोगकतार्को त यांकलाई हनेेर् हो भने यो समहूलाई पिन हुने 
वगर्मा रािखएको छ ।8 यो वगीर्करण सम याग्र त छ, िकनिक सचूना थोरै 
हुने वगर्ले अनलाइनमा कम समय खचर् गछर्, सीिमत डाटा उपयोग गछर्, र 
इ टरनेटका लािग साइबर क्याफेको प्रयोग गछर् । यो वगर्ले नयाँ नयाँ तिरकाले 
पिन प्रिविधको प्रयोग गिररहकेो हु छ । मोबाइलमा आ नो खचर् जोगाउन 
गिरने ‘िम ड कल’ ितनले गरेको एउटा नयाँ प्रयोग हो । 

मोबाइल इ टरनेट प्रयोगमा देिखएको असमानता 
सन ्२०१५ को अ यितर नेपाल टेिलकमको मोबाइल फोनका ग्राहक कूल 
जनसंख्याको ४८ प्रितशत िथयो । यसको मखु्य प्रित पधीर् एनसेलको ५३ 
प्रितशत िथयो । आिधकािरक त यांकमा वाइस सेवा िलने ती ग्राहकम ये 
७० प्रितशतले डाटाको सेवा पिन प्रयोग गरेको दाबी गिरएको छ । यी 
अितरि जत ग्राहक संख्याले यथाथर्को गलत िचत्रण गछर्न ्भनेर ठ याउन 
गा ो छैन । सन ् २०१५ मा नेपाल टेिलकमका डाटा प्रयोगकतार्ह ले 
मािसक औसत ४५ मगेाबाइट्स मात्र डाटा उपभोग गरेका िथए । एनसेलको 
स दभर्मा यो डाटा खपत ६८ मगेाबाइट्स िथयो । आजको यित डाटालाई 
पनेर् मू यले नेपाल टेिलकमको ८५ र एनसेलको १२७ मगेाबाइट्स डाटा 
पाउन सिक छ । यो औसत डाटा खपत िनता त यनू हो, िकनभने यित 

6 Pandey, Shailesh and Yogesh Raj. 2016. Free Float Internet 
Policies of Nepal. Studies in Nepali History and Society 21(1): 1–60.

7 Internews. 2014. Nepal: Media Survey Findings. www.
internews.org/resource/nepal-media-survey-findings मा उपल ध; म े२५, 
२०१८ मा हिेरएको ।

8 नेपाल दरूस चार प्रािधकरणले टेिलकम र इ टरनेट सेवा प्रदायकह बाट 
संकलन गरेर मािसक ग्राहक संख्याबारे त यांक प्रकािशत गछर् । हनेुर्होस,् http://
nta.gov.np/en/mis-reports/ मोबाइल टेिलफोनको ग्राहक संख्या (जनु खासमा 
सिक्रय िसमकाडर्को ग ती हो) ले जनसंख्यालाई ‘हुने’ (ग्राहक बनेका) र ‘नहुने’ (ग्राहक 
नबनेका) बीच िवभािजत गिरिद छ ।

थोरै डाटाले २४० िपक्सेलको यनू गणु तरको यट्ुयबु िभिडयो लगभग 
एक घ टा मात्र चलाउन पगु्छ । िव को औसत डाटा खपतभ दा यो डाटा 
खपत धरैे कम छ ।9 सचूना थोरै हुने वगर्को वाहु यताका कारण यो नितजा 
नेपालको स दभर्मा आ यर्जनक भने होइन । नेपाली प्रयोगकतार्को एउटा 
ठूलो िह साले इ टरनेट डाटा ट्रािफकको सानो अशं मात्र ओगटेको छ । 
थोरै डाटा खपत हुनकुा पछािड मोबाइल इ टरनेट (डाटा) को मू य नै प्रमखु 
कारक रहकेो छ । डाटाबाट चलाइने इ टरनेटभ दा घरमा जडान गिरने 
इ टरनेट तलुना मक पमा स तो छ । तर धरैे नेपालीले मोबाइल डाटाबाट 
नै इ टरनेट चलाउँछन ्। मोबाइल डाटा मािथको य तो िनभर्रताका आिथर्क 
र गैर-आिथर्क दवैुखाले कारण छन ्। घरमा रािखने इ टरनेट प्रयोग गनर् थप 
उपकरण, ममर्त स भार र घरको िबजलुीको महशलु ज ता अितिरक्त खचर् 
लाग्छन ्। डेरामा ब न ुपनेर् र बार बार डेरा फेिररहन ुपनेर् बा यता हुनेह का 
लािग घरमा जोिडने इ टरनेट र टेिलफोन प्रयोग गनर् गा ो छ । यी कारणले 
गदार् मोबाइल फोनको प्रयोग िनिवर्क प हुन जा छ । यसैले हुने वगर्भ दा 
सचूना थोरै हुने वगर्को य तो संयोजकताको व प फरक छ । 

मोबाइल इ टरनेट प्रयोगको िव तार बारेमा बु न ट्वीटह  उ पि  
भएको भौगोिलक थानको त यांकलाई यो अ ययनका क्रममा हामीले 
केलाएका छौ ँ। मोबाइल इ टरनेट प्रयोगकतार्ले गनेर् ट्वीट कुन कुन थानबाट 
आइरहकेा छन ्भ ने िव ेषणबाट ती प्रयोगकतार्को असमान भौगोिलक 
अवि थित प्र टसँग दखेाउन सिक छ । नेपालमा ट्वीटर प्रयोगकतार्को 
भौगोिलक िवतरणको अव था हनेर् थान ट्याग गिरएका ट्वीटह लाई यो 
अ ययनको दायरामा पािरएको छ । अिप्रल २५, २०१५ को भकू पपिछ 
धरैेजसो ट्वीटर ासट्याग र ट्वीटर एकाउ ट प्राथर्ना, उजरुी, सहयोगका 
लािग अनरुोध, पराक पनको सचूना, र व तगुत सचूनाले भिरएका िथए । 
यस बेला टेिलकम सेवा प्रदायकह ले पिन वाइस कलको भार कम गनर् 
एस.एम.एस. र इ टरनेटको प्रयोग गनर् स लाह िदएका िथए ।10 भकू पको 
समयमा ट्वीटरको उपयोिगता रामै्र दिेख यो, िकनभने ट्वीटरबाट त काल 
र दू्रत गितमा सचूना स पे्रषण गनर् सिक छ । नेपाल सरकारले पिन ट्वीटरलाई 
जनतास म सचूना प¥ुयाउने प्रभावकारी मा यमको पमा िलयो । नेपाल 
प्रहरीले अिप्रल २६, २०१५ मा ट्वीटर एकाउ ट खो यो । यसै गरी, 

9 एिरक्सनको प्रक्षेपण अनसुार सन ् २०१५ मा प्रित माटर्फोन मािसक डाटा 
खपत १.५ िगगाबाइट्स (जीबी) िथयो र सन ्२०२१ स ममा यो बढेर ८.९ जीबी पगु्ने 
अपेक्षा छ । Ericsson. 2016. Ericsson Mobility Report: On the Pulse 
of the Networked Society. www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-
mobility-report-2016.pdf मा उपल ध; माचर् २७, २०१८ मा हिेरएको ।

10 Khanal, Ananda Raj. 2015. Nepal’s Experience in Responding 
to a Disaster: A Telecommunication/ICT Sector Perspective. 
Available at https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Asia 
Pacific/Documents/Events/2015/August-RDF2015/Session-4/S4_
Ananda_Raj_Khanal.pptx मा उपल ध; माचर् २७, २०१८ मा हिेरएको ।
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िचत्र १ः नेपालका १४ अ चलबाट उ प न भएका ट्वीटह को प्रितशत11

गहृ म त्रालय अ तगर्त रहकेो राि ट्रय आपत ्कालीन कायर्स चालन के द्र 
(िनयोक) ले पिन त काल ट्वीटर एकाउ ट खो यो र आिधकािरक 
आकँडाह  िदन था यो । हामीले सन ् २०१५ र २०१७ को अिप्रल 
२४ दिेख म े ११ स मको ट्वीट हरेेका िथयौ ँ । ट्वीटरलाई नै छा नकुो 
कारण यसमा भौगोिलक थान ट्याग (उ लेख) गिरएको सचूनाह  
पाउन सिकने भएकाले हो । यसका अितिरक्त, #NepalEarthquake 
र #NepalQuake ज ता ासट्याग प याउन ट्वीटर नचलाउनेह लाई 
पिन खासै अ ठ्यारो पदैर्न । ट्याग गिरएका सचूना हनेर् ट्वीटर एकाउ ट 
हुन ुपदैर्न । साथै, अिधकांश ट्वीटर स दशे सावर्जिनक प्रकृितका हु छन ्। 
ट्वीटर प्रयोग गनर् माटर्फोन हुनै पनेर् त होइन, तापिन ट्वीटरको प्रयोग बढ्न ु
र मािनसह सँग माटर्फोनको वािम व बढ्द ैजानबुीच पर पर स ब ध 
रहकेो दिेख छ । सन ्२०१५ को प्रलयकारी भकू पपिछ ट्वीटर प्रयोग गनर् 
सक्ने सबै मोबाइलह  सिक्रय भए होलान ् भ ने अनमुानका आधारमा 
हामीले यस समयलाई अ ययनका लािग रोजेका हौ ँ। भकू पको समयमा 
ट्वीटर गितिविध सामा य समयभ दा कित फरक छन ्भनेर तलुना गनर् सन ्
२०१७ को यही समयलाई औषत िक्रयाकलाप अविधको आधाररेखा 
(बेसलाइन) को पमा िलएका छौ ँ। टाटकाउ टरले ट्वीटरको लोकिप्रयता 

11 सन ्२०१५ को त यांकका लािग हनेुर्होस ् https://worldmap.harvard.
edu/maps/nepalquake । सन ् २०१७ को ट्वीट त यांक िबिलयन अ जेक्ट 
लेटफमर्बाट िलइएको हो । यसका लािग हनेुर्होस,् http://bop.worldmap. 

harvard.edu/bop/ । दवैु िलंक जलुाई १४, २०१७ मा हिेरएको । 

सन ् २०१७ को भ दा २०१५ को अिप्रल-म े मिहनामा तीन गणुा बढी 
िथयो भ ने दखेाएको छ ।12 िचत्र १ मा अ चल तहको ट्वीटको संख्या 
दखेाइएको छ ।13 

िदइएको िचत्रले दईु ओटा त य दखेाउँछ । पिहलो, ६० प्रितशत 
ट्वीटह  बागमती अ चलबाट उ प न हु छन ् । राजधानी शहर 
काठमाडौलेँ मात्र ट्वीटको ४१ प्रितशत िह सा ओगटेको छ । दो ो, 
धरैे ट्वीट गनेर् दईु अ चलका सन ्२०१५ र २०१७ का उही मिहनामा 
गिरएका ट्वीटको अनपुात लगभग बराबरै छन ् ।14 यी आकँडाले 
बहुसंख्यक सिक्रय प्रयोगकतार् असमान पमा केही शहरी थानमा मात्र 
केि द्रत रहकेो प्र ट संकेत िद छ । र, यसको बहुमत संख्या काठमाडौ ँ
उप यकामा छ । सगरमाथा अ चलका िहमाली क्षेत्रह मा िहमाल आरोही 
र पैदलयात्रीह  (टे्रकसर्) को उ लेख्य ट्वीटर िक्रयाकलाप दिेख छ । 

12 हनेुर्होस,् http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/nepal; 
माचर् २७, २०१८ मा हिेरएको ।

13 संघीय प्रणालीको सरकार हुनभु दा अगािड नेपाल पाँच िवकास क्षेत्र, १४ 
अ चल र ७५ िज लामा िवभािजत िथयो । यो संक्षेपमा प्रयोग भएका त यांक परुानै 
प्रणालीमा आधािरत भए तापिन यहाँ गिरएको तकर् लाई दशेको नयाँ संरचना अनसुार 
भएको पिरवतर्नले ताि वक पमा फरक पादैर्न ।

14 दवैु वषर्ह मा ट्वीट भएका आधारमा अ चलह को क्रम लगभग उ तै छ । 
यो कुरा िचत्रमा प्र ट त छ नै, ती दईु वषर्मा िज लाह को क्रमबीच रहकेो कोिरलेसन 
कोिफिसए ट पिन ०.९८ रहकेो छ, जसले एकअक  बीचको स ब ध िनकै बिलयो 
रहकेो दखेाउँछ ।
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भकू पको समयमा सगरमाथा क्षेत्रमा कम पयर्टक आए, यसै िचत्रमा सन ्
२०१५ मा सगरमाथा अ चलमा २०१७ को दाँजोमा कम ट्वीट भएको 
दिेख छ । सो  िज लामा कुनै ट्वीटर गितिविध भएको दिेख न । तीम ये 
१२ ओटा म यपि म र सदुरूपि म िवकास क्षेत्रका हुन ् । बिह करणको 
य तै भौगोिलक िचत्र घरमा जोिडने इ टरनेट, घरधरुीमा िबजलुीको प्रयोग, 
र केबलु िटभी ज ता सचूना प्रिविधका अ य सेवामा पिन दखे्न सिक छ ।15 

गगुलको सचर् इि जनबाट खोिजएका प्र ह को संख्यालाई हरेेर पिन 
सन ्२०१५ को अनलाइन गितिविधलाई मापन गनर् सिक छ । मखु्य भकू प 
गएको िदनको भोिलप ट (२६ अिप्रल २०१५) गगुलमा अगें्रजी पदावली 
‘Nepal Earthquake’ िनकै खोिजएको िथयो । यसै गरी ठूलो तरको 
पराक पन गएको िदन (१२ म े २०१५) यही पदावलीको खोजी पनु 
आकािसएको िथयो । िचत्र २ को आकँडा अनसुार पिछ लो पाँच वषर्म ये 
सन ्२०१५ मा धरैे बढी खोजी भएको पाइ छ, जनु ट्वीटको स दभर्मा 
पिन लाग ू हु छ । गगुलमा ‘Nepal Earthquake’ पदावलीको खोजी 
काठमाडौ,ँ िबराटनगर र पोखराबाट बढी भएको दिेख छ । यी तीन शहरबाट 
नै बढी ट्वीट भएका िथए । जनु २०१६ दिेख जनु २०१७ को एक वषर्को 
अविधमा भने गगुल खोजी असमानपुाितक पले काठमाडौ ँउप यकाम ै
केि द्रत हुन पगु्यो । ट्वीट बढी हुने सबै दश प्रमखु ठाउँ काठमाडौ ँउप यका 
िभत्रकै छन ्। काठमाडौ ँउप यका बािहर चािह ँिबराटनगर (कोशी), धरान 
(कोशी), िवरग ज (नारायणी), नेपालग ज (भरेी), भरतपरु (नारायणी), 
पोखरा (ग डकी) र बटुवल (लिु बनी) मा गगुलबाट बढी खोजी भएको 
पाइ छ । यो क्रम ट्वीटको अनपुातसँग िम दोजु दो छ । 

म यपि म र सदुरूपि म क्षते्रको यनू अनलाइन गितिविध यस क्षते्रका 
धरैे िज लामा थ्रीजी ज ता दरूस चारका सेवाह को अनपुल धतासगँ सीध ै
स बि धत छ । उ रका िहमाली िज लाह को अव था झनै कमजोर छ । 
संयोजकता थािपत हुने िवि कै यसले वत: आिथर्क लाभ प्रदान गछर् 
भ ने प्रचिलत धारणा स दहेा पद छ । उदाहरणको लािग, ती िहमाली 
थानह बाट अनलाइन िकनमले र ढुवानीको कारोबारले लगानीको प्रितफल 
िदन सक्दनै । शहर सँगको दरूी र भौगोिलक अवि थितले यापारलाई 
असहज बनाइिद छ । यसमािथ, दगुर्म ठाउँमा कम जनसंख्या र कम 
क्रयशिक्त हुनाले ती ठाउँको प्राय बेवा ता हु छ, जबिक शहरह  बीचको 
संयोजकता झन ्झन ्बिलयो हुदँ ैजा छ, फल व प य तो संयोजकताले 
िवद्यमान शिक्त अस तलुनलाई झनै बिलयो बनाउने स भावना प्रबल छ ।

15 Pandey, Shailesh and Nischal Regmi. 2018. Changing 
Connectivities and Renewed Priorities: Status and Challenges Facing 
Nepali Internet. First Monday 23(1). Available at http://firstmonday.
org/ojs/index.php/fm/article/view/8071/6613 मा उपल ध; अिप्रल २५, 
२०१८ मा हिेरएको ।

िचत्र २: २०१५ अिप्रल २४ दिेख म े२९ स म ‘२०१५ मा नेपालमा गएको भकू प’ 

का बारेमा गगुलमा गिरएको खोजी16 
 
अनलाइन प्रयोगको िवतरण र व पका बारेमा भगूोल एक्लैले पयार्  
याख्या भने गदैर्न । उपयकु्त भगूोल हुदँाहुदँ ैपिन कैलाली ज ता जनसंख्या 
धरैे भएका िज लामा थ्रीजी साइट एकदम थोरै छन ्। कैलाली र का कीको 
जनघन व बराबर (प्रित वगर् िकलोिमटर २४० जना) भए तापिन का कीबाट 
कैलालीभ दा नौ गणुा बढी ट्वीट हु छ । य तो असमानताको कारण यी 
दईु िज लाको प्रित यिक्त आ दानीमा हुने िभ नता हुन सक्छ । कैलालीको 
प्रित यिक्त आ दानी ९४२ अमिेरकी डलर मात्र छ, जनु राि ट्रय औसत 
१,०८० अमिेरकी डलरभ दा कम हो ।17 जबिक का कीको प्रित यिक्त 
आ दानी १,५६१ अमिेरकी डलर छ । धरैे वाइस सेवा (टुजी) र थोरै डाटा 
(थ्रीजी) कभरेजले कैलालीको अव थाबारे जानकारी िद छ । आ दानी, 
इ टरनेट स ब धी टुजी र थ्रीजी ज ता प्रिविधको पहुचँ, र भौगोिलकतालाई 
एकसाथ हरेेमा अनलाइन गितिविधलाई मोटामोटी पमा बु न सिक छ । तर, 
समाज र प्रिविधको स ब ध िनकै जिटल हुने हुनाले अनलाइन गितिविधबारे 
अनमुान गनर् आिथर्क, सामिजक र भौगोिलक अव था सधै ँपयार्  हुदँनैन ्। 
ज तो, काठमाडौ ँउप यकामा रह ेतापिन भक्तपरु शहर ट्वीटको संख्याको 
आधारमा १० म ये आठौ ँ णेीमा पछर् । राम्रो थ्रीजी कभरेज, दो ो ठूलो 
जनघन व र औसत प्रित यिक्त आ दानीभ दा मािथ (अमिेरकी डलर 
१,३९७) हुदँाहुदँ ैपिन भक्तपरुको यो अव था छ । औसतभ दा मािथको 
प्रित यिक्त आ दानी, जनघन व र सहुाउँदो भौगोिलक अवि थितको हुदँाहुदँ ै

16 यो त यांक १५ जलुाई २०१७ मा िलइएको िथयो । सबैभ दा बढी लोकिप्रयता 
भएको थानका लािग गगुल टे्र डले १०० को मानक मू य िनधार्रण गछर् । काठमाडौलेँ 
यो मािथ लो थान िल छ । एक प्रितशतभ दा कम लोकिप्रयता भएका थानह ले 
शू य अकं पाउँछन ्।

17 कुल गाहर् य आ दानीलाई क्रयशिक्तको सममू य (Purchasing Power 
Parity) मा िदइएको छ । हनेुर्होस,् National Planning Commission and 
United Nations Development Programme. 2014. Nepal Human 
Development Report 2014. https://www.npc.gov.np/images/category/
NHDR_Report_20141.pdf मा उपल ध; माचर् २५, २०१८ मा हिेरएको ।
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हुने वगर् र नहुने वगर् भ दा पथृक बीचको वगर्को अि त वलाई पिन वीकार 
गनर् सके मात्र नेपालमा इ टरनेटको अव थाबारे यथाथर् िचत्रण हुन सक्छ । 

दईु ध्रवुीय िच तन मात्र िवद्यमान नीितका सम या भने होइनन ्। प्रिविध 
आफँैले समाजको पा तरण गनर् सक्छ भ ने िनयतीवादी (िडटरिमिनि टक) 
सोच पिन यहाँ प  झि क छ । य तो साँघरुो िवचारधारा यागेर समाज 
र प्रिविधले एकअकार्लाई प्रभािवत गिररहकेा हु छन ्भ ने यथाथर्लाई नीित 
िनमार्ताले वीकानुर् पछर् । यसका लािग के-क ता पवूार्नमुानमा आधािरत 
भई संयोजकताले समाज पा तरण गनेर् क्षमता राख्छ भ ने दाबी अिघ 
सािरएको हो भनेर बु न ुज री छ । यसैले समग्रमा यस शोध-संक्षेपमा दइुटा 
तकर्  गिरएको छ । पिहलो, सचूना प्रिविधको पहुचँ र प्रयोगबारे दईु ध्रवुीय 
िच तन यािगन ुपछर् । दो ो, यो प्रिविधको पा तरणकारी क्षमताबारे हुने 
गरेका दाबी प्रािज्ञक ि ले िववादा पद छन ्भनेर वीकािरन ु पछर् । यी 
दईु थिर तकर् ले आिथर्क विृद्ध र िवकासका लािग संयोजकतालाई मात्र 
आव यक र पयार्  शतर् नमा ने व तगुत नीितको आव यकता औँ याउँछ । 

िवकासका सम याबारे चचार् गदार् भौगोिलक अड्चनह लाई नकारेर 
प्रािविधक समाधान खोिजने चलन नौलो होइन । खास गरी इ टरनेट 
स ब धी बहसमा आइरहने ‘साइबर पेस’ भ ने अवधारणाले भगूोलले 
िन याउन सक्ने सबै यवधानलाई सोझ ैनकारेको छ । क यटुर नेटवकर् मा 
सचूना आदान-प्रदान हुने प्रणालीलाई ‘साइबर पेस’ भिन छ । साइबार पेस 
को क पनामा भौगोिलक दरूी र भौगोिलक असमानता असा दिभर्क 
ठािनएको छ । साइबर पेसको अवधारणाबाट पे्रिरत भएर नै संयोजकता 
स ब धी प्रचिलत बहसमा या त ब्रोड या डका पवूार्धारमा लगानी गर 
“या ब्रोड या डले याउने आिथर्क र सामािजक प्रितफलको अवसरबाट 
वि चत होऊ” भ ने चतेावनीस म िदएको पाइ छ ।18 इ टरनेटबारे य ता 
बहसले नेपालको ब्रोड या ड नीितमा प्र यक्ष प्रभाव पारेका िथए । िव  
बक ज ता अ तरार्ि ट्रय सं थाले इ टरनेटको पा तरणकारी क्षमता 
प्रमािणत गनेर् प्रयास व प त यांकीय आधार समते प्रदान गरेका िथए । 
एउटा य तै प्रितवेदनले ब्रोड या डको पहुचँमा १० प्रितशत विृद्ध हुदँा 
१.३८ प्रितशतले आिथर्क िवकासमा विृद्ध हुने दाबी गरेको छ ।19 पिछ 
आएर िव  बकले आ नै अिघ लो दाबीलाई र  गरेर तथाकिथत ‘एनालग 

18 Budde, Paul. 2011. Broadband: A Platform for Progress. 
http://paulbudde.com/Presentations/A_Platform_for_Progress_Paul_
Budde.pdf मा उपल ध; माचर् २५, २०१८ मा हिेरएको ।

19 Qiang, Christine Zhen-Wei, Carlo M. Rossotto and Kaoru 
Kimura. 2009. Economic Impacts of Broadband. In Information and 
Communications for Development: Extending Reach and Increasing 
Impact. Mohsen A. Khalil, Philippe Dongier, Valerie D’Costa, 
Christine Zhen-Wei Qiang, Peter L. Smith, Randeep Sudan, Eric 
Swanson and Björn Wellenius, eds., pp. 35–50. Washington, D.C.: 
The World Bank.

पसार् १३ औ ँन बरमा परेको छ । जनसंख्या र आ दानीका सचूकह का 
आधारमा साधारण प्रविृ  थाहा पाउन सिक छ, तर ती सचूकले इ टरनेट 
उपयोग र अनपुयोगबारे पयार्  जानकारी िदन सक्दनैन ्। 

मलूधारका िमिडयामा आउने इ टरनेट स ब धी बहस प्राय: िसमकाडर् 
िबक्री संख्या गनेर िनकािलने अितशयोिक्तपणूर् आकँडामा आधािरत हु छन ्
भनेर सचते हुन ुआव यक छ । अच म के छ भने, नेपाली नीितले मोबाइल 
टेिलफोन ग्राहक संख्याको उ लेख गरेका छन,् तर डाटा खपतबारे कुनै चासो 
िलएका छैनन ्। ग्राहक संख्या भनेको मलू पमा सिक्रय िसमकाडर्को संख्या 
हो । राम्रो ग्राहक संख्याले या डिवथ र उपयोगमा रहकेो असमानतालाई 
ओझलेमा पाछर् । ग्राहक संख्या एउटा तहस म पगुपेिछ बढ्न छोड्छ, तर 
या डिवथको मापद ड प्रिविध िवकास र प्रयोगको िव तारसँग बदिलरह छ । 
अि टकल फाइबरमा आधािरत इ टरनेट र थ्रीजी ज ता मोबाइल टेिलकम 
प्रिविधले गदार् ब्रोड या ड मािननको लािग यनूतम या डिवथ कित हुनपुछर् 
भ ने मापद ड संसारभरी बिढसकेको छ, र अझ ैबढ्द ैजान ुअव य भावी छ । 

प्रचिलत बहसह मा घरमा जोिडने इ टरनेट र मोबाइल इ टरनेट 
प्रयोगकतार्बीच रहकेो डाटा खपतको ठूलो िभ नतालाई यान िदइएको 
छैन । अझ, मोबाइल फोनमा पगु्ने ठूलो मात्राको इ टरनेट-ट्रािफक घर, कूल 
वा कायार्लयका वाइफाइद्वारा जोिडएका हु छन ् । य ता प्रयोगकतार्लाई 
मोबाइल इ टरनेट प्रयोगकतार् भनेर गणना गिरँदनै । जसको घरमा जोिडने 
इ टरनेटमा पहुचँ हु छ, ऊसँग महगँो मोबाइल डाटाको िवक प हु छ । उनीह  
या डिवथको भरपरु उपयोग गदैर् िभिडयो कुराकानी गनर् तथा िनयिमत पमा 
अनलाइनबाटै िटभी, िसनेमा आिद य य सामग्री हनेर् सक्षम हु छन ्। घरमा 
जोिडएको इ टरनेटबाट हुने डाटा खपतलाई पिन िहसाबमा रािखयो भने हुने 
वगर् र सचूना थोरै हुने वगर्बीच रहकेो खाडल अझ ैठूलो दिेखने छ । र, घरमा 
जोिडने इ टरनेटलाई िवचार नगदार् पिन यी दईु समहूबीच प  अ तर दिेख छ । 

िन कषर्ः दुई धु्रवीय भा यभ दा पर
इ टरनेटका नीितह ले पहुचँमा मात्र सीिमत नभई यसभ दा परका 
सम यालाई पिन स बोधन गनुर् पछर् । इ टरनेटको पहुचँमा विृद्ध भइरहदँा 
डाटा खपतमा दिेखएको बढ्दो असमानतातफर्  पिन यान िदन ुज री छ । 
मोबाइल टेिलफोनका ग्राहकको संख्यामा भएको बढो रीको तलुनामा 
डाटा खपत भने िनकै यनू छ । यसै गरी मोबाइल इ टरनेट प्रयोगकतार्को 
संख्यामा भएको विृद्धको तलुनामा अनलाइन उपि थितको मात्रा एकदम ै
यनू छ । यसैले हुने वगर् र नहुने वगर्को दईु ध्रवुीय िचत्रणले इ टरनेटको 
सीिमत प्रयोग र प्रयोगमा रहकेो असमानतालाई सही पमा उजागर गनर् 
सकेको छैन भ ने हाम्रो तकर्  हो । अनलाइनमा िबताउने समय, घरमा जोिडने 
इ टरनेटको पहुचँ, िडिजटल सीपको तह, र प्रिविधको उपयोगका आधारमा 
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कि लमे ट्स’ नभएका दशेह मा सचूना प्रिविधको योगदान िवकासमा 
नदिेखने तकर्  अगािड सा¥यो । िव  बकका अनसुार एनालग कि लमे ट्स 
भ नाले यापारको लािग उपयकु्त वातवरण, सशक्त मानवीय पूँजी, र 
सशुासन भ ने बिुझ छ ।20 तर, एनालग कि लमे ट्सको अवधारणामा 
यी तीन कारक मात्र िकन रािखए भ ने प्र ट छैन । यसमािथ पिछ गएर अ  
खालका कि लपे ट्सको धारणा दखेा नपलार्न ्भ न सिकँदनै । यसैले 
एनालग कि लमे ट्सको यो धारणा अ प  नै दिेख छ । 

सचूना प्रिविध र आिथर्क िवकासबीच पर पर सकारा मक स ब ध हु छ 
भ ने तकर्  नेपालका नीितगत द तावजेमा वयंिसद्ध झै ँमािनएको दिेख छ । 
तर सचूना प्रिविध र आिथर्क िवकास बारेको यो तकर्  अपु  छ । सचूना 
प्रिविधको आिथर्क प्रभाव हु छ वा हुदँनै भ ने बारेका प्रािज्ञक अनसु धान 
अझ ैिन कषर्मा पिुगसकेका छैनन ्।21 धरैे अ ययनमा सचूना प्रिविधले यनू 
आय भएका दशेमा खासै प्रभाव नपारेको दखेाएका छन ्। ब  पढेलेखकेा र 
िडिजटल प्रिविध स ब धी सीप भएकाले नै सचूना प्रिविधको राम्रो उपयोग 
गनर् सक्छन,् जसको फल व प यो प्रिविधले आिथर्क असमानतालाई 
झनै बढाउँद ैजाने स भावना छ ।22 बजारमू य ज ता आव यक सचूना 
सिजलै प्रसारण गनर् सिकने हुनाले पिन सचूना प्रिविधले धरैेलाई म त्रमगु्ध 
बनाएको छ । खास गरी, सचूनाको उपल धताले गरीब रा ट्रका ग्रामीण 
िकसान र मछुवाह  िनकै लाभाि वत भएको भिन छ ।23 यसैले मोबाइल 
फोनको िव तारसँग ैसचूना पाउन सिजलो भएकोले िकसान र मछुवाह लाई 
ठोस आिथर्क लाभ हुन थालेको दाबी गिर छ । तर य ता िच ाकषर्क 
कथनह लाई समथर्न गनेर् अनसु धानका पवूार्नमुान, अनसु धान पद्धित र 
अथर्शा ीय िव ेषण सबै त्रिुटपणूर् रहकेो आलोचना हुन थालेको छ ।24 

20 The World Bank. 2016. World Development Report: Digital 
Dividends. Washington, D.C.: The World Bank.

21 Friederici, Nicolas, Sanna Ojanperä and Mark Graham. 2017. 
The Impact of Connectivity in Africa: Grand Visions and the Mirage 
of Inclusive Digital Development. Electronic Journal of Information 
Systems in Developing Countries 79(1): 1–20.

22 Tyson, Laura and Michael Spence. 2017. Exploring the 
Effects of Technology on Income and Wealth Inequality. In After 
Piketty: The Agenda for Economics and Inequality. Heather Boushey, 
J. Bradford DeLong and Marshall Steinbaum, eds., pp. 170–208. 
Cambridge: Harvard University Press.

23 Jensen, Robert. 2007. The Digital Provide: Information 
(Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian 
Fisheries Sector. The Quarterly Journal of Economics 122(3): 879–924.

24 केरलाका मछुवाह को मोबाइल फोनको प्रयोग स ब धी जनेसेनको अ ययनलाई 
अित सामा यीकरणको आरोप लगाउँद ै टेइनले ती  आलोचना गरेका छन ्। टेइनको 
तकर्  छ िक िन कषर्ह  अवा तिवक पवूार्नमुान, कमजोर त यांक र अिव सनीय ोतमा 
आधािरत छन ् । हनेुर्होस,् Steyn, Jacques. 2016. A Critique of the Claims 
about Mobile Phones and Kerala Fisherman: The Importance of 

यित हुदँाहुदँ ै पिन अपु  दाबीह को आधारमा ‘ज्ञानमा आधािरत 
समाज र अथर्त त्र’ को नारा प याउँद ै िडिजटल पवूार्धारको लगानीमा 
जोड िदइएको छ । संयोजकताको आिथर्क-सामािजक प्रभाव थोरै मात्र 
हुन सक्छ, वा हुदँ ैनहुन पिन सक्छ । य तो स भावनालाई परैू बेवा ता 
गिरएको छ । फे्रडेिरक, ओजानपेरा र ग्राहमका अनसुार, संयोजकताका 
प्रचिलत ‘ वत: िसद्ध’ अवधारणाबारे िच तालाग्दो कुरा के हो भने ती 
अवधारणाले ‘एक शिक्तशाली, अभौगोिलक र अऐितहािसक उ े यवाद 
(टेिलयोलोजी)’ अिघ साछर्न ्।25 नीित िनमार्ण तहमा बसेका धरैेलाई लाग्छ 
िक िवकाससँग स बि धत सम या समाधानका लािग सधै ँनयाँ प्रिविध 
आउँछन ्। तर ती प्रिविधबाट कसलाई फाइदा हु छ, ितनको उपभोगबाट 
को, कित वि चत हु छ भ ने प्र तफर्  नीित िनमार्ताको िच हुने गदैर्न । 
खास गरी सचूना प्रिविधको िव तारलाई समाजको संरचनागत व पले 
प्रभािवत गरेको हु छ भ ने त यलाई नीित िनमार्ताह ले बेवा ता गरेको 
पाइ छ । सामािजक पा तरणको क्रममा सचूना प्रिविधले आममािनसको 
जीवन र जीिवकामा असर गनर् था छ, जसले गदार् सचूना थोरै हुने वगर् 
अि त वमा आउँछ । सचूना प्रिविधमा सीिमत पहुचँ पगु्यो भ दमैा 
आप्रवासी कामदार, समाजको त लो तहका बरोजगार यवुा, र सचूना 
प्रिविध कम प्रयोग गनेर् वदृ्ध यिक्तह लाई हुने वगर्मा रािखन ुत्रिुटपणूर् छ । 
सचूना थोरै हुने वगर्लाई सचूना प्रिविधको वािम व, पहुचँ, सीपज ता 
िडिजटल िवभाजनको मापनह का आधारमा एउटा बेग्लै वगर्को पमा 
सिजलै छुट््टयाउन सिक छ । सचूना प्रिविधका यथाथर्परक नीितले सचूनाको 
आधारमा समाजमा थपैु्र तह हु न ्र हरेक तहिभत्र संयोजकताको स जाल 
मौिलक ढंगले िवकिसत भएको हु छ भनी वीकानुर् पदर्छ । 

the Context of Complex Social Systems. The Electronic Journal of 
Information Systems in Developing Countries 74(1): 1–31 । यसै गरी 
बरेुल र ओरेिग्लयाले यगुा डा र चीनमा गरेको इ नोग्रािफक अ ययनबाट ‘बजार मू य 
सचूनाका िमथक’ का चार ओटा पक्षह  फेला पारेका छन ्। उनीह ले यापार स ब धी 
िनणर्य िलँदा बजार मू यको सचूनाले मह व राख्छ भ ने प्रचिलत धारणालाई चनुौती िदने 
त यह  फेला पारेका छन ् । यसै गरी उनीह ले बजार मू यमा पहुचँ हुन ु र बजारको 
कायर्कुशलतामा सधुार हुनकुा बीच पर पर स ब ध थािपत गनेर् खालको कुनै त य फेला 
पानर् सकेनन ् । हनेुर्होस,् Burrell, Jenna and Elisa Oreglia. 2015. The Myth 
of Market Price Information: Mobile Phones and the Application of 
Economic Knowledge in ICTD. Economy and Society 44(2): 271–292.

25 Friederici, Nicolas, Sanna Ojanperä and Mark Graham. 2017. 
The Impact of Connectivity in Africa: Grand Visions and the Mirage 
of Inclusive Digital Development. Electronic Journal of Information 
Systems in Developing Countries 79(1): 1–20.
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