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पररचय 
रंवसर २२, २०६३ रा लागू गररएको विद्युतीय कारोबार ऐनको राजयबा् 

दयुरुपयोग भएपवि नषेपालरा चौतर्फी विरोध भइरहषेको ि । एकवतर पत्रकार र 

रानिअवधरकारकरफीलषे यसरा रहषेको धारा ४७ लषे संविधानप्रदत्त अवभवयवति 

सितन्त्रता कयु व्ठत गरषेको तकमा  प्रसतयुत गददै यसको संशोधन गनमा राग गरररहषेका िन1् 

भनषे अककोवतर नषेपाल प्रहरीलषे पवन यसरा सरयानयुकूल पररितमान चाहषेको ि ।2 यो 

काननूलाई प्रवतस्ापन गनने उद्षेशयलषे सञचार त्ा सचूना प्रविवध रन्त्रालयलषे सचूना 

प्रविवध विधषेयक तरयुमारा गरी र्ागयुन २, २०७५ रा प्रवतवनवध सभारा दतामा गऱयो । 

तयही रवहना यस विधषेयकराव् संसद ्रा सारान्य र दर्ािार िलर्ल पवन भयो ।3 

विधषेयकरा भएका कडा प्रािधानका कारण संसद ्रा प्रवतपक्लषे र संसद ् बावहर नागररक 

सरार, पत्रकार र रानिअवधकारकरफीलषे विरोध गरषे । विधषेयकराव् भएको विरोध 

त्ा पविललो सरयरा दषेविएको रारनीवतक अवस्रता र संसदीय गवतरोधलषे गदामा 

सो विधषेयक अवहलषे पवन संसद ्र ैविचाराधीन ि ।4 

यही पररप्रषेक्यरा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को वनरामाण प्रवरिया बयुझनषे प्रयास 

यस शोध-संक्षेपरा गररएको ि । यसतो अधययनबा् नीवत-वनयर कसरी बन्ि र ती 

बनाउँदा कसको सहभावगता हुन्ि भन्नषे ्ाहा पाउन सवकन्ि । यसतो अधययनबा् 

नीवत/ऐन वनरामाणको प्रवरियारा कषे -कसता बहस हुन्िन,् कसको रयुद्ा समबोधन गररन्ि, 

कसको गररँदनै र तयस प्रवरियारा कयु न चरणरा कषे -कसता प्रािधान ्पघ् हुन्िन ्

भन्नषे प्रश्नको उत्तर िोजन सवकन्ि, रसलषे नीवत वनरामाणको अ म्ा-रारनीवतबारषे पवन 

रानकारी वदन्ि । 

1 रासस । २०७६ । विद्युतीय कारोबार ऐनका दयुई दर्ा िारषेर गनमा पत्रकार रहांघको राग । अनलाइन 
खबर, िैशाि ५ । www.onlinekhabar.com/2019/04/759053 रा उपलबध; पयुस ३, २०७८ रा 
हषेररएको ।

2 रातोपा्ी । २०७४ । विद्युतीय कारोबार ऐन पररितमान गनमा नषेपाल प्रहरीको राग । www.ratopati.
com/story/34310/2018/2/21/news रा उपलबध; पयुस ३, २०७८ रा हषेररएको ।

3 विसततृ रानकारीका लावग हषेनयुमाहोस ्: https://hr.parliament.gov.np/en/bills/Za1OEE23
4 Martin Chautari. 2021. Freedom of Expression in Nepal in the Digital World: 

A Policy Review. Research Brief No. 31. Kathmandu: Martin Chautari.
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रारी भएदषेवि नै वििादको विषय बन्द ैआएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ 

कसरी आएको व्यो, यो वनरामाण गनने रिररा कषे -कसता संस्ा संलगन भए र यसतो 

सहभावगतालषे ऐनको प्रािधानरा कषे  कसतो असर पऱयो भन्नषे यो शोध-संक्षेपलषे 

रानकारी वदन्ि । यो काननू सचूना प्रविवध क्षेत्ररा कार गनने वयवति त्ा संस्ाको 

चासो र वचन्ताबा् बनषे पवन सरय-सरयरा सिमासाधारणसँग पवन सयुझाि आह्ान 

गररएको व्यो । तयस वहसाबलषे यो काननूको वनरामाण प्रवरिया सहभावगतारलूक दषेविए 

पवन सचूना प्रविवध क्षेत्रको बढी सवरियता र प्रभाि रहषेको व्यो । 

वि.सं. २०५७ रा यस ऐनको आिशयकता रहसयुस गररएदषेवि २०६३ रा 

संसद ्बा् यो ऐन पाररत भई नेपाल राजपत्ररा िावपए समरको अिवधरा विवभन्न 

संस्ाको संलगनताबारषे यो संक्षेपरा विश्षेषण गररएको ि । यस समबन्धरा तयवत 

बषेलाका विवभन्न घ्नारिरबारषे पत्रपवत्रकारा िावपएका सारग्ीहरूको अवभलषेि 

(न्यरू व्लवपङ्स) सचूना प्रविवध क्षेत्रप्रवत गवहरो रुवच राखनषे अधयषेता/पत्रकार सि. 

विनय कसरलूषे राखनयुभएको व्यो ।5 उति अवभलषेिको अधययनको सा्ै रयुद्रण 

विभागको िषेबसाइ्रा राविएका नेपाल राजपत्र पवन अधययन गररएको व्यो । 

तयसतै, कम्पयू् र एसोवसयसन अर् नषेपाल (्यान), विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालय, 

र रावट्रिय योरना आयोगका पयुराना िषेबसाइ्रा भएका यस काननूका रसयौदाहरू 

पवन अधययन सारग्ीका रूपरा उपयोग गररयो । यो काननू वनरामाणका रिररा संलगन 

्यानका प्रवतवनवध, विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयका कषे ही पदावधकारी, िवकल र 

यस बारषेरा ररपोव म्ाङ गरषेका पत्रकारसँग अन्तिामातामा गरी ्प रानकारी वलइयो । सा्ै, 

२०६३ रा यो काननू संसद ्बा् पाररत हुनषे रिररा तयहाँ भएको बहसको भबने्र पवन 

हषेररएको व्यो ।

गयुणातरक विवधबा् गररएको यस अधययनका कषे ही सीरा िन् । नषेपालरा 

संस्ागत सररण (इवन्स्चयूसनल रषेरोरी) कररोर भएका कारण २०५७ दषेवि 

विद्युतीय कारोबारबारषे ऐन वनरामाणका रिररा भएका सबै गवतविवध यस अधययनरा 

पत्ता लगाउन सवकएन । ् यानरा पयुराना दसतािषेर सयुरवक्त नभएकालषे कवतपय घ्नाका 

5 सो न्यरू व्लवपङ्स सािमारवनक प्रयोरनका लावग उहाँलषे राव म्ान चौतारी पयुसतकालयलाई हसतान्तरण 
गनयुमाभएको व्यो, रयुन अद्ावप पयुसतकालयरा उपलबध ि ।
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वरवत यवकन सा् उललषेि गनमा पवन सवकएन । यसता दसतािषेरको अभाि हुदँा काननू 

वनरामाणरा संलगन वयवतिहरूसँग कयु राकानी गररएको व्यो । यद्वप यसतो कयु राकानी 

पयुराना समझनारा वनभमार रहनयुपनने कारणलषे कवतपय विषयरा गवहरो िलर्ल हुन सकषे न । 

यसतो अिस्ारा पत्रपवत्रकारा प्रकावशत सराचार र लषेि नै यस अनयुसन्धानको रयुखय 

आधार बन्नपयुगयो । यो काननू वनरामाण हुदँाको सरयरा सचूना प्रविवध क्षेत्र नषेपालरा नयाँ 

विषय भएकालषे यस समबन्धी सराचार सारग्ी वरवडयारा ् ोरै रात्र प्रकावशत भएका 

व्ए र यसबारषे सराचार लषेखनषे पत्रकार जयाद ैन्यनू व्ए । सरय-सरयरा सािमारवनक 

गररएका यस काननूका रसयौदारा िषमा रात्र उललषेि गररएका िन ्। तयसैलषे यवकनका 

सा् ती रसयौदा कवहलषे सािमारवनक गररएका हुन ्भन्नषे ्ाहा पाउन सवकएको िैन । 

यस शोध-संक्षेपलाई रयुखय दयुई ि्डरा विभारन गररएको ि । पवहलो ि्डरा 

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वनरामाणको पषृ्ठभवूर बयुझन िोवरएको ि । यसका लावग 

शयुरूरा काननू वनरामाणको आिशयकता वकन व्यो र तयसका लावग कसरी िातािरण 

बन्यो भन्नषे रानकारी वदइएको ि । तयसपविको ि्डरा काननूका विवभन्न रसयौदा 

कसरी बनाइएको व्यो, यस रिररा कषे -कसता संस्ा संलगन भए भन्नषे िणमान र विश्षेषण 

ि । अवन्तररा वनट्कषमा वदइएको ि । 

कानून वनरामाणको िातािरण
नीवत-वनयर वनरामाणको िातािरण अन्तरामावट्रिय र रावट्रिय पररिषेशलषे बनाउँि । विद्युतीय 

कारोबार समबन्धी काननू वनरामाण हुनयुरा यसता दयुिै िालषे पररिषेश वरमरषेिार व्ए । 

रयुखयतः सन ्१९९० को रधयरा अन्तरामावट्रिय वयापाररा विद्युतीय राधयरको प्रयोग 

बढ्न ्ालषेपवि संययुति राट्रि संघलषे यसको वनयरन समबन्धी काननूरा चासो वलयो । 

संसारभरर नै सचूना प्रविवधको िाहिाही भइरहषेको अिस्ारा संययुति राट्रि संघको 

यो कदर उपययुति नै व्यो । तयसैलषे संययुति राट्रि संघको अन्तरामावट्रिय वयापार काननू 

समबन्धी आयोगलषे सन ्१९९६ दषेवि नै विद्युतीय वयापारबारषे नरयुना काननू बनाएको 

व्यो । यस संस्ालषे आफनो लावग रात्र काननू बनाएन वक संलगन राट्रिहरूलाई पवन 

वयापार िा वयिसाय समबन्धी नयाँ काननू वनरामाण गदामा होस ्िा विद्रान काननूरा 
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सशंोधन गदामा विद्युतीय वयापारबारषे उति नरयुना काननूलाई धयान वदन अनयुरोध गऱयो ।6 

भारतलषे यो नरयुना काननूलाई सरषेत आधार रानषेर सचूना प्रविवध ऐन बनाउन ्ालयो 

र सन ्२००० रा लाग ूगऱयो ।7 विरषेकी दषेश भारतरा यस समबन्धी काननू बनषेपवि 

तयसको प्रभाि नषेपालरा पऱयो । 

नषेपालरा विद्युतीय कारोबार समबन्धी ऐनको आिशयकताबारषे सचूना प्रविवध 

नीवत, २०५७ वनरामाण रिरसँगै बहस शयुरू भएको दषेविन्ि । यो नीवत बनाउन सन ्

१९९९ रा ततकालीन सरकारलषे रावट्रिय सचूना प्रविवध विकास कायमा सवरवत गठन 

गरषेको व्यो । सषे्प ष्ेमबर १९९९ रा बसषेको उति सवरवतको पवहलो बैठकलषे सचूना 

प्रविवध उपसवरवत गठन गऱयो । यस उपसवरवतलषे सचूना प्रविवध लगायत वशक्ा 

क्षेत्रका वयवतिलाई बोलाई िलर्ल गरषेको व्यो । यसै िलर्लको दौरान सचूना 

प्रविवधबारषे वभरन र रणनीवत पत्र वनरामाण गनयुमापनने रहसयुस सहभागीलषे गरषे । तयसपवि 

सचूना प्रविवधरा सिमावयापी पहुचँ, वशक्ा त्ा तावलर, र वयापार त्ा सरकाररा 

सचूना प्रविवधको प्रयोग गरी तीन क्षेत्ररा ि ओ्ा रणनीवत पत्र तयार गररयो । तयसरधयषे 

एउ्ा रणनीवत पत्र विद्युतीय कारोबार समबन्धी व्यो ।8

सचूना प्रविवध विज् रनोहर भट्टराईलषे तयार गरषेको यो रणनीवत पत्ररा विद्युतीय 

राधयर, रयुखय गरी इन््रनषे् रार्मा त हुनषे वयापारलाई विद्युतीय कारोबार रावनएको ि 

र यसतो वयापारलाई इन््रनषे् अ म्ातन्त्रको रयुखय अियि भवनएको ि । यस रणनीवत 

पत्ररा नषेपाल विश्व वयापार संगठनको सदसय हुन लागषेकालषे नषेपाललषे सचूना अ म्ातन्त्र 

र विद्युतीय कारोबारबारषे नीवत र रणनीवत बनाउन आिशयक भएको वरवकर गररएको 

6 हषेनयुमाहोस्, United Nations Commission on International Trade Law. 1999. 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996. 
Available at https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/
uncitral/en/19-04970_ebook.pdf; accessed November 30, 2021.

7 Abhilash, C.M. 2002. E-commerce Law in Developing Countries: An Indian 
Perspective. Information & Communication Technology Law 11(3): 269–281.

8 His Majesty’s Government. 2000. Proceedings of a National Stakeholders 
Workshop on Strategy Papers Prepared for Nepal on Information Technology 
for Development (August 24, 2000). Kathmandu: National Planning Commission 
Secretariat.
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ि । सा्ै, नषेपालरा विद्युतीय कारोबार समबन्धी काननूको अभािरा विद्युतीय 

राधयरबा् कारोबार गदामा वयापारी र ग्ाहक असयुरवक्त भएकोलषे यस समबन्धी काननू 

बनाउन सयुझाि वदइएको ि । यसतो काननूलषे विद्युतीय भयुतिानी, गोपनीयता, बौवधिक 

समपवत्त, सयुरक्ा रसता विषय समबोधन गनयुमापनने पवन यस रणनीवत पत्ररा उललषेि ि ।9

यी ि ओ्ा कायमापत्रको अधययनपवि नै उपसवरवतलषे सचूना प्रविवध नीवतको 

एउ्ा रसयौदा बनाएको व्यो । तयो रसयौदा र रणनीवत पत्रराव् सरकारी, प्रावज्क 

क्षेत्र, वनरी क्षेत्र र नागररक सरारका प्रवतवनवधबीच िलर्ल गराइएको व्यो । प्राप्त 

सयुझािका आधाररा तयार गररएको रसयौदा रावट्रिय सचूना प्रविवध विकास कायमा 

सवरवतरा बयुझाइएको व्यो । तयसपवि रावट्रिय सचूना प्रविवध विकास कायमा सवरवतलषे 

उति रसयौदा विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयरा बयुझाएको व्यो । यसै नीवतलाई 

अ््ोबर २००० रा पाररत गररयो ।10 यस नीवतको एउ्ा रणनीवतरा विद्युतीय 

वयापारलाई िधै बनाउनषे भवनएको ि ।11 तयसका िावतर विद्युतीय कारोबार समबन्धी 

काननू वनरामाणको गहृकायमा शयुरू गररएको व्यो । 

कानून वनरामाण र कायामानियनको चरण
विद्युतीय कारोबार समबन्धी काननू लाग ूहुन धषेरै सरय लागषेको व्यो । वि.सं. २०५७ 

र ैयसको रसयौदा बनाइएको भए पवन २०६१ रा रात्र यो काननू अधयादषेशका रूपरा 

लाग ूभयो । अवन २०६३ रा संसद ्बा् पाररत भएपवि यो ऐन बनषेर आयो । तयसैलषे 

यस ि्डरा काननू वनरामाण यात्रालाई तीन उपशीषमाकरा बयुझन िोवरएको ि । पवहलो, 

9 Bhattarai, Manohar K. 2001. Electronic Commerce. In Information Technology 
for Development: IT Policy and Strategy Papers for Nepal. Greta M. Rana, Kesang T. 
Lama and Manohar K. Bhattarai, eds., pp. 135–154. Kathmandu: National Planning 
Commission.

10 His Majesty’s Government. 2000. Proceedings of a National Stakeholders 
Workshop on Strategy Papers Prepared for Nepal on Information Technology 
for Development (August 24, 2000). Kathmandu: National Planning Commission 
Secretariat.

11 श्ी ५ को सरकार । २०५७ । सचूना प्रविवि नीवत, २०५७ । काठराडौ ँ: विज्ान त्ा प्रविवध 
रन्त्रालय ।
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२०५७ दषेवि २०५८ िैशाि समरको अिवध, रयुन बषेला यो काननूलाई ऐनका रूपरा 

लयाउनषे प्रयास भयो । दोस्ो, २०५८ रषेठदषेवि २०६२ चतै समरको सरय, रयुन बषेला 

यो काननू अधयादषेशका रूपरा लयाउन िोवरयो र २०६१ भदौबा् लाग ूपवन गररयो । 

तषेस्ो, २०६३ दषेविको अिवध, रब यो ऐनका रूपरा संसद ्बा् पाररत भयो । 

मस्यौदा निमामाणको गृहका म्ा

नषेपालरा काननू वनरामाणको प्रचवलत अभयास अनयुसार संसद ्रा विधषेयक प्रसतयुत गरी 

विधावयकाद्ारा बहुरतलषे तयसलाई पाररत गरषेपवि सिीकृवतका लावग राट्रिप्ररयुि सरक् 

प्रसतयुत गनयुमापिमा । र, राट्रिप्ररयुिलषे लालरोहर लगाई सिीकृत गरषेपवि तयो काननूका 

रूपरा लाग ूहुन्ि । २०४७ को संविधानरा विधषेयकका रूपरा काननू वनरामाण गनने 

स्ान विधावयकालाई रावनएको व्यो । अ म्ा विधषेयक बाहषेक अन्य विधषेयक सदनको 

अवधिषेशन चवलरहषेको बषेला प्रवतवनवधसभा िा रावट्रियसभारा प्रसतयुत गररन््थयो । 

तर एउ्ा सभाबा् पाररत भएको विधषेयक अकको सभारा चाँडै नै पठाउनयुप्थयको । 

धषेरै अिस्ारा दयुिै सभाबा् बहुरतलषे पाररत भएपवि विधषेयक सिीकृवतका लावग 

राट्रिप्ररयुि सरक् पठाइन््थयो ।12

तर विधषेयक प्रसतयुत हुनयु अगावड विधषेयकको रसयौदा नै बन्नयुपऱयो । विद्युतीय 

कारोबार समबन्धी काननू वनरामाणको वरमरा विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयको व्यो 

तर तयहाँ तयवत बषेला सचूना प्रविवध समबन्धी ज्ान भएका रावनस कर व्ए । तयसैलषे 

रन्त्रालयलषे कम्पयू् र एसोवसयसन अर् नषेपाल (्यान) सँग सहयोग रागयो । तयसपवि 

्यानलषे विद्युतीय कारोबार समबन्धी काननूको एउ्ा रसयौदा तयार पाऱयो । यसका 

लावग ्यानलषे काननूका ज्ाता दयुगामा भयुतनेलको सहयोग वलएको व्यो । भयुतनेलका 

अनयुसार उनलषे रसयौदा बनाउनषे रिररा विद्युतीय कारोबार समबन्धी भारत र 

अरषेररकारा प्रचवलत काननूलाई आधार बनाएका व्ए । सा्ै, ् यानका पदावधकारी 

लगायत सचूना प्रविवध क्षेत्रका अरू विज्सँग सललाह वलएका व्ए ।13 सन ्२००० 

12 श्ी ५ को सरकार । २०४७ । नेपाल अविराजयको संवििान, २०४७ । काठराडौ ँ: काननू त्ा 
न्याय रन्त्रालय, काननू त्ा वयिस्ा सवरवत ।

13 दयुगामा भयुतनेलसँग कावत्तक २९, २०७८ रा गररएको इरषेल िातामा ।
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दषेवि २००२ समरको अिवधरा ् यानका रहासवचि रहषेका रावरि सयुबबाका अनयुसार 

उति रसयौदा अगं्षेरी भाषारा व्यो । सो रन्त्रालयलाई बयुझाइएको व्यो र रन्त्रालयलषे 

तयसलाई नषेपालीरा अनयुिाद गरषेको व्यो ।14

अनयुिाद गनने रिररा यो विधषेयकलाई “सचूना प्रविवध ऐन, २०५७” भवनएको 

दषेविन्ि । भारतरा इन्र्ोरनेशन ष्े्नोलोरी ए््, २००० भवनएकालषे नषेपालरा पवन 

तयही अनयुिाद गरी नार राविएको हुनयुपिमा । पयुस २०५७ र ै“सचूना प्रविवध ऐन, 

२०५७” को रसयौदा तयार भइसकषे को सराचार नेपाल सराचारपत्र र काव्तपयुर 

दवैनकरा प्रकावशत भएका व्ए ।15 नेपाल सराचारपत्रको सराचाररा तयो रसयौदा 

एक दयुई वदनवभत्रै रवन्त्रपररषद ्रा पषेश गररनषे उललषेि व्यो । सा्ै विज्ान त्ा प्रविवध 

रन्त्रालयका ततकालीन प्रितिा पय्ु यप्रसाद न्यौपानषेलषे रवन्त्रपररषद ्लषे सिीकृवत वदएरा 

आउनषे संसद ्को वहउँदषे अवधिषेशनरा यो विधषेयक प्रसतयुत गनने रानकारी वदएका व्ए ।16 

तयसपवि चतैर ै विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयलषे सचूना प्रविवध क्षेत्रका संस्ा र 

वयवतिसँग सयुझाि रागषेको व्यो । ्यानलषे तयस बषेला उति विधषेयकको नार पररितमान 

गरी “विद्युतीय कारोबार र वडवर्ल हसताक्र समबन्धी वयिस्ा गनमा बनषेको विधषेयक” 

राखन अनयुरोध गऱयो ।17 यसकै आधाररा “विद्युतीय (इलषे्रिोवनक) कारोबार र 

वडवर्ल हसताक्र समबन्धी वयिस्ा गनमा बनषेको विधषेयक” बनाइएको हुनयुपिमा, रयुन 

्यानको िषेबसाइ्रा पवन राविएको व्यो । 

यो रसयौदा धषेरै हदसमर भारतको सचूना प्रविवध ऐनसँग रषेल िान्ि ।18 नषेपाली 

रसयौदारा भएको प्रसतािना र १ दषेवि ८ समरको पररचिषेदको शीषमाक भारतीय 

काननूरा रसतै ि । अवन गोपनीयता भगं गरषेरा हुनषे सराय पवन भारतीय काननूरा झै ँ

“एक लाि रुपैयाँसमर रररिाना िा एक िषमासमर कैद िा दयुिै सराय” भन्नषे ि । तर 

14 रावरि सयुबबासँग रवंसर १७, २०७८ रा गररएको कयु राकानी ।
15 सषेढाई, रारशरण । २०५७ । सचूना प्रविवध समबन्धी रसयौदा ऐन तयार । काव्तपयुर, पयुस ६, प.ृ ११ ।
16 नषेपाल सराचारपत्र । २०५७ । कम्पयू् र अपराधीलाई नषेपालरा पवन द्ड सराय । पयुस ५, प.ृ १ ।
17 िागलषे, वदनषेश । २०५८ । नषेपाली आई.्ी.–सन्ताउन्नरा सर्ल । नेपाल, िैशाि १-१५,  

प.ृ ३६–३८ ।
18 हषेनयुमाहोस,् Government of India. 2000. The Information Technology Act, 2000. 

The Gazette of India. Part II. Section 1, June 9. 
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भारतीय काननूरा अश्ील सारग्ीको प्रकाशन विद्युतीय सिरूपरा गनमा नहुनषे प्रािधान 

पवन ि, रयुन नषेपाली काननूरा िैन । यसबा् तयस बषेला अवभवयवति सितन्त्रताको 

पक्लाई विद्युतीय कारोबार समबन्धी ऐनलषे समबोधन गनमा नहुनषे सोच बनाएको प्रस् 

हुन्ि । चािलागदो कयु रा, यस रसयौदारा कम्पयू् र एसोवसयसन अर् नषेपालबारषे पवन 

एउ्ा दर्ा ि । दर्ा ७५ रा सचूना प्रविवध उद्ोगका लावग ्यानलषे आचार संवहता 

बनाउनस्नषे उललषेि ि ।19 यसलषे यो रसयौदा वनरामाणरा ्यानको संलगनता पयुवटि 

गिमा । यो दर्ा तयस पविका रसयौदाबा् ह्ाइएको दषेविन्ि ।

पयुस २०५७ र ैरवन्त्रपररषद ्रा पठाइएको रसयौदा ्प परररारमानका लावग काननू 

रन्त्रालयरा वर्तामा गररएको व्यो । तयसपवि यसरा काननू रन्त्रालयलषे आिशयक कार 

कारिाही गरषेको व्यो । काननू रन्त्रालयको रयुखय कार प्रसतावित काननू सरकारको 

नीवत, संिैधावनक अवन रावट्रिय, अन्तरामावट्रिय काननू त्ा रहासवन्ध अनयुकूल भए-

नभएको हषेनयुमा हो । यसै वसलवसलारा काननू रन्त्रालय, विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालय 

र काननू सयुधार आयोगका प्रवतवनवध वरली विधषेयकरा आिशयक सशंोधन गररयो ।20 

यसरी काननू रन्त्रालयरा कररब एक िषमा रवत रहषेपवि पयुस ७, २०५८ रा साइबर 

काननूको रसयौदा सािमारवनक गररएको व्यो । सिमासाधारणको सयुझाि पवन आओस ्

भनषेर विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालय र रावट्रिय योरना आयोगको िषेबसाइ्रा पवन 

यो रसयौदा राविएको व्यो ।21 तयस पविको वहउँदषे अवधिषेशनरा यो विधषेयक 

पाररत गनने लक्य विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयको व्यो र विधषेयकको रसयौदाराव् 

िलर्ल होओस ्भनषेर काठराडौरँा िलर्ल गररएको व्यो । काठराडौरँा भएको 

उति कायमारिररा ततकालीन विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्री भतिबहादयुर बलायर, तयस 

रन्त्रालयका सवचि रहषेशरान श्षेष्ठ, अवन काननू, न्याय त्ा संसदीय वयिस्ा 

रन्त्रालयका सवचि उदय नषेपाली श्षेष्ठलषे यस काननूलषे विद्युतीय कारोबारलाई सयुरवक्त 

र भरपदको बनाउनषे रात्र बताएनन ् प्राप्त सयुझािका आधाररा उति विधषेयक सयुधार 

19 हषेनयुमाहोस,् श्ी ५ को सरकार । २०५७ । विद्युतीय (इलष्े रिवनक) कारोबार र वडरी्ल हसताक्रसमबन्धी 
वयिस्ा गनमा बनषेको विधषेयक । अप्रकावशत रसयौदा, विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालय, श्ी ५ को सरकार ।

20 काननू रन्त्रालयका ततकालीन सवचि उदय नषेपाली श्षेष्ठसँग पयुस १, २०७८ रा गररएको कयु राकानी ।
21 गोरिापत्र । २०५८क । इलषे्रिवनक कारोबारसमबन्धी विधषेयकको तयारी अवन्तर चरणरा । पयुस 

८, प.ृ १ ।
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गनने रानकारी पवन वदए ।22 तयस बषेला सािमारवनक गररएको सयुझािका कषे ही दर्ा 

गोरखापत्ररा िावपएको व्यो ।23 उति विधषेयकलाई “विद्युतीय सञचार राधयरबा् 

हुनषे कारोबारलाई वनयवरत गनने वयिस्ा गनमा बनषेको विधषेयक” भवनएको व्यो । 

यस रसयौदालाई २०५७ को रसयौदासँग तयुलना गदामा कषे ही नयाँ त्थय र्षे ला पिमान ्। 

यी दयुिैबीच धषेरै सरानता भए पवन कषे ही रहत्िपणूमा दर्ा ् वपएको व्यो । उदाहरणका 

लावग २०५८ को रसयौदारा “विद्युतीय सिरूपरा गैरकाननूी कयु रा प्रकाशन गनने” बारषे 

एउ्ा दर्ा ्वपएको ि । दर्ा ६३ रा भवनएको ि : 

१) विद्युतीय सिरूपरा गैरकाननूी कयु रा प्रकाशन गनने : १. कम्पयू् र, इन््रनषे् 

लगायतका विद्युतीय सञचार राधयरहरूरा प्रचवलत काननूलषे प्रकाशन त्ा 

प्रदशमान गनमा नहुनषे भनी रोक लगाएका सारग्ीहरू प्रकाशन िा प्रदशमान गनने 

िा गनमा लगाउनषे कयु नै पवन वयवतिलाई दश हरार रुपैयाँसमर रररिाना िा एक 

रवहनासमर कैद िा दयुिै सराय हुनषेि । 

२) कयु नै वयवतिलषे उपदर्ा (१) बरोवररको कसयुर प्क-प्क गरषेरा प्रतयषेक 

प्क अवघललो प्क भएको सरायको डषेढी सराय हुनषेि ।24

यो रसयौदारा द्ड सराय पवन घ्ाइएको व्यो । रसतै, २०५७ रा गोपनीयता 

भगं गननेलाई तोवकएको सराय २०५८ को रसयौदारा घ्ाइएको ि । २०५७ को 

रसयौदारा “एक लाि रुपैयाँसमर रररिाना िा एक िषमासमर कैद िा दयुिै सराय” 

भवनएको व्यो तर २०५८ को रसयौदारा “दश हरार रररिाना िा एक रवहनासमर 

कैद िा दयुि ैसराय” बनाइएको व्यो । सायद अगावडको रसयौदारा प्रसतावित सराय 

धषेरै भएको गयुनासो आएकालषे तयसलाई घ्ाइएको हुनयुपिमा । 

22 नषेपाल सराचारपत्र ।२०५८ । कम्पयू् रबा् हुनषे अपराध वनयन्त्रण गनमा काननूको तयारी । पयुस ७, प.ृ २ ।
23 गोरिापत्र । २०५८ि । कम्पयू् र अपराध रो्न ऐन बन्दिै । पयुस १३, प.ृ २ । र, गोरिापत्र । 

२०५८ग । कम्पयू् र अपराध रो्न ऐन बन्दिै । पयुस २०, प.ृ २ ।
24 श्ी ५ को सरकार । २०५८ । विद्युतीय सञचार राधयरबा् हुनषे कारोबारलाई वनयवरत गनने वयिस्ा 

गनमा बनषेको विधषेयक । अप्रकावशत रसयौदा, विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालय, श्ी ५ को सरकार ।
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यसको रतलब विद्युतीय कारोबार अवन विद्युतीय वयापारसँग असमबवन्धत 

अवभवयवति सितन्त्रतालाई बन्दषेर लगाउन सवकनषे प्रािधान २०५८ को पयुसवभतै्र 

राविसवकएको व्यो । तयसपवि ्प परररारमान गरी २०५८ र्ागयुनरा सो ऐनको 

रसयौदा रवन्त्रपररषद ्रा बयुझाइएको व्यो, रयुन तयही ँ्वन्कएर बसयो । 

अध्ादेशको बाटो 

रषेठ ८, २०५९ पवि नषेपालरा यो काननू संसद ्बा् पाररत भई ऐन बन्नषे समभािना 

क्ीण भयो । तयस वदन प्रधानरन्त्री शषेरबहादयुर दषेउिाको वसर्ाररसरा रारा ज्ानषेन्द्रलषे 

प्रवतवनवधसभा विघ्न गरषेका व्ए । अवन असोर १८, २०५९ रा प्रधानरन्त्री 

शषेरबहादयुर दषेउिालाई “असक्र” घोषणा गरी रारालषे रवन्त्रपररषद ्नै विघ्न गरषे । 

तयस बषेला प्रधानरन्त्रीलषे कावत्तक २७ रा हुनषे भवनएको प्रवतवनवध सभाको चयुनाि 

गनमा नसवकनषे रानकारी रारालाई वदई संिैधावनक बाधा अड्काउ र्यु काउन अनयुरोध 

गरषेका व्ए ।25 यसतो रारनीवतक पररिषेशरा यो काननू वनरामाण प्रवरियालषे अकदै  बा्ो 

वलयो । अब विद्युतीय कारोबार समबन्धी ऐन अधयादषेशबा् रात्र आउनस्नषे भयो ।

नषेपालको संविधान २०४७ रा दयुिै सदन नचलषेको अिस्ारा रारालषे चाहषेरा 

सवंिधानको प्रवतकूल नहुनषे गरी आिशयक अधयादषेश रारी गनमा सवकनषे उललषेि व्यो । 

यसतो अिस्ारा तयसपवि बसषेको ससंद ्को दयुि ैसदनरा अधयादषेश पषेश गनयुमापनने र यवद 

सदनलषे असिीकार गरषेरा उति अधयादषेश सितः वनवट्रिय हुन पयुग्थयो । तयवतरात्र होइन, 

रारालषे चाहषे रवहलषे पवन अधयादषेश िारषेर गनमा स् ष्े । यसरी संसद ्बा् वनवट्रिय िा 

राराबा् िारषेर नगरषे पवन “रारी भएको ६ रवहनापवि िा दयुिै सदनको बैठक बसषेको 

६० वदनपवि सितः वनवट्रिय” हुनषे संिैधावनक वयिस्ा व्यो ।

अनवधकृत तररकालषे कम्पयू् र, िषेबसाइ् िा सभमाररा प्रिषेश गनने कायमा (ह्ावकङ) 

को सरसया बढ्दरैाँदा चाँडै यो काननू लयाउनैपनने बाधयता व्यो ।26 रवंसर २०५९ 

वतर नषेपाल प्रहरीकै िषेबसाइ् वबगारषेको रयुद्ारा सरावतएका सरोर रोशीलाई काननूकै 

25 श्ी ५ को सरकार । २०५९ । शाही सन्दषेश । नेपाल राजपत्र, ि्ड ५२, अवतररतिाङ्क ४९, 
असोर १८ ।

26 अवधितिा सवतशकृट्ण िरषेलसँग असोर १, २०७८ रा गररएको कयु राकानी ।
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अभािरा १५ वदन ्युनारा रािषेर िोड्नयुपरषेको घ्नालषे पवन तयवत बषेला यो काननूको 

आिशयकतालाई उरागर गरषेको व्यो । तयसतै, पयुस २०५९ को पवहलो साता ह्ाकरको 

एक सरहूलषे कषे ही रहत्िपणूमा िषेबसाइ् र इन््रनषे् सषेिा प्रदायकको सञचालन प्रणाली 

धिसत बनाउनषे चषेतािनी वदएको व्यो । ्यानका कषे ही पदावधकारी, इन््रनषे् सषेिा 

प्रदायक, सचूना प्रविवध वयिसायी र विज्लाई इरषेल रार्मा त यसतो चषेतािनी वदइएको 

व्यो । तयस बषेला ् यानलषे ह्ावकङबा् हुनषे क्वतबा् सयुरवक्त हुन दीपक रौवनयारको 

सयंोरकतिरा सवरवत नै गठन गरषेको व्यो । यसतो पररवस्वतरा विज्हरूलषे अधयादषेश 

रार्मा त नै भए पवन साइबर काननू लयाउन सरकार सरक् राग गरषेका व्ए ।27

विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयका ततकालीन प्रितिा पयुरुषोत्तर वघवररषेका अनयुसार 

रषेठ २०, २०६० रा रवन्त्रपररषद ्बा् पयुरानो रसयौदा वर्तामा वलई नषेपाल काननू सयुधार 

आयोगको सहयोगरा नयाँ रसयौदा तयार गरी सरकारलाई बयुझाउनषे योरना व्यो ।28 

सरकारलषे यो काननूलाई रहत्ि वदएको व्यो र साउन १ रा प्रसतयुत बरषे्रा पवन 

“सचूना प्रविवधको विकासका लावग सचूना समप्रषेषण सञरालरा आउनषे विकृवत र 

दयुरुपयोग रो्न साइबर काननू तरयुमारा गररनषेि” भन्नषे उललषेि व्यो ।29 साउन २०६० 

रा १५ वदनको अिवध वदएर सिमासाधारणसँग सयुझाि रावगएको पवन व्यो । काननू, 

न्याय त्ा संसदीय वयिस्ा रन्त्रालयलषे नषेपाल काननू सयुधार आयोगलाई सरयानयुकूल 

सयुधार गरी सबैको सललाह वलन र तयसपवि आिशयक सयुधार गनमा सयुझाि वदएको 

व्यो । तदअनयुसार सरोकारिालाहरूबा् सयुझाि वलनषे उद्षेशयलषे साउन १८, २०६० 

रा काठराडौरँा एक िलर्ल कायमारिर आयोरना गररएको व्यो ।30 प्रसतावित 

विधषेयकरा १० हरारदषेवि ५० हरार समर रररिाना र बढीरा ि रवहनासमर कैदको 

द्ड प्रािधान राविएको व्यो । काठराडौरँा भएको तयस कायमारिररा ततकालीन 

27 ित्री, विरयबाबयु । २०५९ । अधयादषेशद्ारा साइबर काननू लयाउन राग : ह्ाकर सरहूद्ारा िषेबसाइ् 
र इन््रनषे् सषेिा धिसत पानने चषेतािनी । काव्तपयुर, पयुस ९ ।

28 गोरिापत्र । २०६०। विद्युतीय कारोबार ऐन लयाइनषे तयारी । साउन १५, प.ृ १२ ।
29 श्ी ५ को सरकार । २०६१ । आव म्ाक िषमा २०६१/६२ को आय-वययको सािमारवनक रानकारी 

ितिवय । www.mof.gov.np/site/publication-detail/2282 रा उपलबध; रवंसर १४, २०७८ रा 
हषेररएको ।

30 कावन्तपयुर । २०६० । विद्युतीय कारोबार विधषेयक सरलीकरण गनमा सयुझाि । साउन १९, प.ृ ९ ।
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अ म्ारन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलषे उति द्ड रररिाना नग्य रहषेको विचार वयति 

गरषेका व्ए । “अपराध गननेलषे करोडौकँो त्थयांक नो्सान गररसकषे को हुन्ि तर द्ड 

५० हराररातै्र भयो, कषे  अ म्ा भो र” सपेसटाइर दवैनकरा प्रकावशत सराचाररा उनलाई 

उधितृ गररएको ि ।31 अपराधलषे वनमतयाउनषे क्वतको तयुलनारा द्ड सराय वनकै कर 

हुदँा अपराधलाई वनरुतसावहत गनमा नसवकनषे लोहनीको तकमा  व्यो ।

यो काननू कवहलषे रवन्त्रपररषद ्रा पठाइएको व्यो भन्नषे यवकन वरवत पत्ता लगाउन 

नसवकए पवन रवंसर २०६० वतर नयाँ रसयौदा रवन्त्रपररषद ्रा बयुझाइएको अनयुरान गनमा 

सवकन्ि । सपेसटाइर दवैनकरा प्रकावशत एउ्ा सराचाररा काननू रन्त्रालय सतू्रलाई 

उधितृ गददै विद्युतीय कारोबार ऐन रवंसरको पवहलो सातावभत्र रवन्त्रपररषद ्रा प्रसतयुत 

गनने उललषेि व्यो । उति सराचाररा काननू सयुधार आयोगलाई तयसभन्दा अवघ तीन 

रवहना यो ऐन सयुधार गनमा सरय वदइएको पवन उललषेि ि ।32 चतै ७, २०६० रा 

अ्नपणूमा पोष्ट दवैनकको सराचाररा उति अधयादषेश रवन्त्रपररषद ्र विधषेयक सवरवतलषे 

पास गररसकषे को तर राराद्ारा लालरोहर लगाउन बाँकी रहषेको उललषेि ि ।33 तर 

यो काननू रवन्त्रपररषद ्लषे सवरलै पाररत गरषेको भनषे होइन । 

विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयका पयुरुषोत्तर वघवररषेका अनयुसार अवधकांश 

रन्त्रीहरूलषे यो विषय बयुझषेकै व्एनन ्। तयसैलषे उनीहरूलाई बयुझाउन उनलषे रन्त्रालयरा 

आयोवरत पाँच/ि ओ्ा िलर्लरा यस काननूबारषे बोलषेका व्ए ।34 सन ्२००२ 

दषेवि २००४ समररा ् यानको कायमा सवरवतरा सदसय रहषेका भीरधिर श्षेष्ठका अनयुसार 

यसता कषे ही िलर्लरा ्यानका प्रवतवनवधलाई पवन बोलाइएको व्यो । तयस बषेला 

िलर्लको रिररा नषेपालरा वकन विद्युतीय कारोबार समबन्धी ऐन चावहयो भन्नषे 

31 भा्, भोररार । २०६० । प्रसतावित ‘साइबर ल’ रसयौदाराव् िलर्ल । सपेसटाइर, साउन 
१९, प.ृ २ ।

32 ढयुंगषेल, रोहन । २०६० । विद्युतीय कारोबार समबन्धी ऐन चाँडै आउनषे । सपेसटाइर, कावत्तक 
२९, प.ृ ९ ।

33 अन्नपणूमा पोटि । २०६० । विद्युतीय कारोबार वनयरािली लाग ूगनने तयारी िलर्ल समपन्न । चतै 
७, प.ृ १० ।

34 विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयका ततकालीन प्रितिा पयुरुषोत्तर वघवररषेसँग भदौ १७, २०७८ रा 
गररएको कयु राकानी ।
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प्रश्न सोवधएको व्यो, रसको उत्तररा वसंगापयुर र भारत रसता दषेशरा यसतो काननू 

भएकालषे नषेपालरा पवन हुनयुपनने बताइएको व्यो ।35 िशैाि २०६१ रा यो अधयादषेश 

सिीकृवतका लावग ज्ानषेन्द्र शाह सरक् पषेश भइसकषे को व्यो ।36

भदौ २०६१ रा नषेपालको संविधान, २०४७ को धारा ७२ अनयुसार विद्युतीय 

(इलषे्रिोवनक) कारोबार अधयादषेश, २०६१ रारी गररयो । र, भदौ ३०, २०६१ रा 

नेपाल राजपत्ररा िावपयो । यसपवि नै नषेपालरा विद्युतीय कारोबारलषे काननूी रान्यता 

पायो । यसबा् विद्युतीय रूपरा राविएको सचूनारा क्वत पयुऱयाउनषेलाई सराय वदनषे 

वयिस्ारात्र भएन वक काननू विपरीत विद्युतीय सारग्ी प्रकाशन गननेलाई सरषेत 

सरायको वयिस्ा भयो ।37 िैशाि २०६१ रै दरबाररा पषेश भएको भवनएको 

अधयादषेशलाई लालरोहर लागन वकन झ्डै तीन रवहना लागयो ? नेपाल मयागषेवरनरा 

प्रकावशत आफनो ररपोव म्ाङरा रयुकयु ल हुरागाई ँ र भोररार भा्लषे रानकारी वदए 

अनयुसार यो अधयादषेश विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालय, काननू रन्त्रालय, काननू सयुधार 

आयोग, उचचसतरीय सचूना प्रविवध आयोग, कम्पयू् र एसोवसएसन अर् नषेपाल र 

आइ्ी विशषेषज् त्ा वयापारीको चार िषमाको कसरतपवि लाग ूगररएको व्यो ।38 

तयत्रो सरयको कसरतबा् वनवरमात यो काननू अवन्तररा अधयादषेशका रूपरा लयाइनयुरा 

उचचसतरीय सचूना प्रविवध आयोगको भवूरका बढी व्यो । उति आयोग सचूना 

प्रविवध समबन्धी नीवतगत कायमा गनमाका लावग भदौ २०६० रा गठन गररएको व्यो । 

आयोगको सवरवतरा ्यानको सभापवत पवन पदषेन सदसय व्ए । ततकालीन रारा 

ज्ानषेन्द्रसँग वनक् शरदच्न्द्र शाह २०६० दषेवि रारा ज्ानषेन्द्रको प्रतयक् शासनकालभरी 

(िैशाि २०६३ समर) यस आयोगका उपाधयक् व्ए ।39 उनकै विशषेष पहलरा 

35 भीरधिर श्षेष्ठसँग रवंसर १९, २०७८ रा गररएको कयु राकानी ।
36 कावन्तपयुर । २०६१ । साइबर काननू र चषेतना अभािलषे सचूना प्रविवधरा सयुरक्ा सरसया । िैशाि 

३१, प.ृ ९ ।
37 गोरिापत्र । २०६१ । विद्युतीय कारोबारलाई काननूी रान्यता । असोर ३, प.ृ २ ।
38 हुरागाई,ँ रयुकयु ल र भोररार भा् । २०६ १। आयो साइबर काननू । नेपाल, असोर २४, प.ृ ३४–३५ ।
39 Maharjan, Harsha Man. 2015. Rise and Fall of High Level Information 

Technology Commission in Nepal. A Paper Presented at the Fourth Annual 
Kathmandu Conference on Nepal and the Himalaya, July 22–24, Kathmandu.
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अधयादषेशको रूपरा अवन्तररा यो काननू लाग ूगनमा समभि भएको हो । तयस बषेला 

रन्त्रालयलषे यो काननू अधयादषेशका रूपरा लयाउन अनयुरोध गरषेको व्यो र ्यानलषे 

पवन यसरा सा् वदएको व्यो ।40 

अधयादषेशका रूपरा आएको काननूलाई २०५८ को रसयौदासँग तयुलना गदामा प्रस् 

दषेविनषे कयु रा भनषेको द्ड सरायरा भएको बढोत्तरी र अपराधको पररभाषा/दायरालाई 

बढाउनयु िा वयाखया गनयुमा हो । यसको राम्ो उदाहरण दर्ा ४७ हो, रयुन पवि गएर धषेरै 

वििादासपद बन्यो । दर्ा ४७ रा भवनएको ि : 

विद्युतीय सिरूपरा गैरकाननूी कयु रा प्रकाशन गनने : (१) कम्पयू् र, इन््रनषे् 

लगायतका विद्युतीय सञचार राधयरहरूरा प्रचवलत काननूलषे प्रकाशन त्ा 

प्रदशमान गनमा नहुनषे भनी रोक लगाएका सारग्ीहरू िा सािमारवनक नैवतकता, 

वशटिाचार विरुधिका सारग्ी िा कसैप्रवत घणृा िा द्षेष रै्लाउनषे िा विवभन्न 

रात रावत र समप्रदाय बीचको सयुरधयुर समबन्धलाई िलल पानने वकवसरका 

सारग्ीहरू प्रकाशन िा प्रदशमान गनने िा गनमा लगाउनषे वयवतिलाई एक लाि 

रुपैयाँसमर रररिाना िा पाँच िषमासमर कैद िा दयुिै सराय हुनषेि । 

(२) कयु नै वयवतिलषे उपदर्ा (१) बरोवररको कसरू प्क-प्क गरषेरा तयसतो 

कसरू बापत अवघललो प्क भएको सरायको डषेढी सराय हुनषेि ।41

वि.सं. २०५८ को रसयौदाको दर्ा ६३ रा “काननूलषे प्रकाशन र प्रसारण गनमा नहुनषे 

भनी रोक लगाएका सारग्ी” रात्र भवनएको व्यो तर यस अधयादषेशरा ्प वयाखया 

गररएको ि । अवन सराय पवन बढाइएको ि । वि.स.ं २०५८ को रसयौदारा गोपनीयता 

भगं गरषे “दश हरार रररिाना िा एक रवहनासमर कैद िा दयुिै सराय” भवनएकोरा 

40 विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयका ततकालीन प्रितिा पयुरुषोत्तर वघवररषेसँग भदौ १७, २०७८ रा 
गररएको कयु राकानी ।

41 श्ी ५ को सरकार । २०६१ । विद्युतीय कारोबार समबन्धरा वयिस्ा गनमा बनषेको अधयादषेश । नेपाल 
राजपत्र, ि्ड ५४, अवतररतिांक २५ ।
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अधयादषेशरा “एक लाि रुपैयाँ रररिाना िा पाँच िषमासमर कैद िा दयुिै सराय हुनषे” 

बनाइएको व्यो । 

विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयका ततकालीन प्रितिा पयुरुषोत्तर वघवररषे  यस 

रसयौदारा रहषेको द्ड वयिस्ालाई नागररकलाई सचषेत गनने प्रयासका रूपरा वलनयुपनने 

तकमा  गिमान ्। सितन्त्रता ि भन्दरैा रषे पवन गनमा नहुनषे उनको विचार ि । तयस बषेला 

भारत र वसंगापयुररा भएको द्ड वयिस्ाभन्दा नषेपालरा बढी नै राविएको व्यो 

वकनभनषे अनलाइनबा् हुनषे क्वत अरू राधयरभन्दा बढी हुन्ि भन्नषे रावनएको व्यो ।42 

वि.सं. २०५८ वतर नषेपालरा इन््रनषे्रा पहुचँ भएका वयवति कर व्ए । विश्व बैंकको 

त्थयांक अनयुसार सन ्२००१ (वि.सं. २०५८) रा नषेपालरा रात्र ०.२४ प्रवतशत 

रावनसको पहुचँरा इन््रनषे् व्यो ।43 तयसैलषे यो दर्ा ४७ को प्रािधान अनलाइन 

वरवडयाबा् हुनषे अवभवयवतिलाई धयान वदएर नै राविएको दषेविन्ि । तयस बषेला 

नषेपालरा अनलाइन वरवडयाहरू बारमबार पाठक रत वनमतयाउँ ष्े । प्रकावशत विवभन्न 

सारग्ी उपर अनलाइन ्पलषे्र्रमारा हुनषे बहसका रिररा भनषे कतैकतै “अरयामावदत” 

भाषा प्रयोग हुनषे गरषेको व्यो । उदाहरणका लावग उरषेश श्षेष्ठलषे गरषेको अनलाइनरा 

हुनषे अन्तवरिमा याको अनयुसन्धानरा काव्तपयुर अनलाइनलषे सन ्२००१ रा यसतो सचूना 

रारी गरषेको व्यो : “विचार रञचरा अवभवयति विचारहरू प्रयोगकतामाहरूका हुन ्र 

कावन्तपयुर अनलाइन यो रञचरा भएका सारग्ीप्रवत वरमरषेिार िैन, रसरा सरारका 

कषे ही सरहूलाई आपवत्तरनक र हावनकारक लागनस्नषे विचारहरू हुन स्िन ्।”44 

यसको रतलब अनलाइन हुनषे अन्तवरिमा यारा कवहलषेकाही ँगालीगलौर र “अश्ील” 

शबद प्रयोग भएको हुन स््थयो । 

42 विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालयका ततकालीन प्रितिा पयुरुषोत्तर वघवररषेसँग भदौ १७, २०७८ रा 
गररएको कयु राकानी ।

43 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=NP रा 
उपलबध वििरण ।

44 श्षेष्ठ, उरषेश । २०७१ । अनलाइन पत्रकाररतारा अन्तवरिमा या : नषेपालका चार अनलाइन पवत्रकाहरूरा 
िावपएका प्रवतवरियाहरूको गयुणसतर र आयार विषयक अधययन । सनातकोत्तर तहको शोधपत्र, वत्रभयुिन 
विश्वविद्ालय, प.ृ १५ ।
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अधयादषेशको आययु ि रवहना हुन्ि । यस अिवधरा संसद ्बा् पाररत हुन नसकषे  

तयसै वनवट्रिय हुन्ि । वनरन्तरको रारनीवतक अवस्रता एि ंराघ १९, २०६१ दषेविको 

राराको प्रतयक् शासनपवि त झन ्अधयादषेशलैषे दषेश चलन ्ालयो । तयसैलषे र्ागयुन 

२८, २०६१ र भदौ २७, २०६२ रा गरी विद्युतीय (इलषे्रिोवनक) कारोबार अधयादषेश 

प्क-प्क रारी गररएको व्यो । 

अध्ादेश िै ऐिमा परिणत

वि.सं. २०६२–२०६३ को “दोस्ो रनआन्दोलन” को बलबा् २०६३ रषेठरा 

प्रवतवनवध सभाको घोषणापवि भनषे ऐनका रूपरा यो काननू लाग ू हुनषे िातािरण 

बन्यो । प्रवतवनवधसभा वनयरािली, २०६३ रा प्रवतवनवध सभारा विधषेयक पषेश गनने र 

पाररत गनने प्रवरिया बहृत ्रा उललषेि ि । सो वनयरािली अनयुसार प्रवतवनवध सभाका 

सदसयलषे विधषेयक पषेश गनमा स् ष्े ।45 

पवहला अधयादषेशका रूपरा आएको हुदँा यो काननूलाई सरयर ैपाररत गनयुमापनने 

बाधयता व्यो । तयस बषेला सचूना प्रविवध क्षेत्रका कषे ही वयवतिलषे शाही शासनको 

पालारा आएको यो कानून नयाँ सरकारलषे तयसै वनवट्रिय बनाउन स्ि भन्नषे 

आशकंा गरषेका व्ए । तयसैलषे उनीहरूलषे विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रीलाई वयवतिगत 

त्ा सारवूहक रूपरा भष्े षेर यो काननू लयाउन दबाब वदएका व्ए ।46 तयसपवि नै 

विज्ान त्ा प्रविवध राजयरन्त्री रानबहादयुर विश्वकरामालषे यो काननूलाई विधषेयकका 

रूपरा प्रवतवनवध सभारा प्रसतयुत गरषे । 

तयस बषेला प्रवतवनवध सभारा भएको बहसको अवभलषेि हषेदामा तयहाँ यो विधषेयक 

उपर िासै बहस भएको दषेविएन । शयुरूरा भदौ १९, २०६३ को प्रवतवनवध सभाको 

बैठक ६६ रा “विद्युतीय (इलषे्रिोवनक) कारोबार विधषेयक” प्रसतयुत गनमा राजय रन्त्री 

विश्वकरामालषे अनयुरवत रागषेका व्ए । तयस उपर कसैलषे विरवत रनाएनन ्र तयही वदन 

उनलषे उति विधषेयक प्रसतयुत गरषे । तयसतै, भदौ २० को बैठक ६७ रा यस विधषेयकराव् 

45 नषेपाल सरकार । २०६३ । प्रवतवनवध सभा वनयरािली, २०६३ । नेपाल राजपत्र, ि्ड ५६, 
अवतररतिांक १८, रषेठ २७ ।

46 ्यानका सदसय भीरधिर श्षेष्ठसँग रवंसर १९, २०७८ रा गररएको कयु राकानी ।
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सैधिावन्तक िलर्लको रिररा पवन कसैलषे यसबारषे आफनो धारणा रािषेनन ्। अवन 

भदौ २५ रा भएको बैठक ६८ रा दर्ािार िलर्लका लावग सवरवतरा पठाउनषे 

रानकारी सभारयुिलषे वददँा यसरा सबैको सहरवत व्यो । यस बैठकको कररब एक 

रवहनापवि अ्ामात ्कावत्तक २१ रा भएको बैठक ८५ रा विकास सवरवतलषे बयुझाएको 

सात बयुँदषे संशोधन सवहत यो काननू पाररत भयो ।47 ततपश्ात ्रवंसर २२, २०६३ 

रा विद्युतीय (इलषे्रिोवनक) कारोबार ऐन, २०६३ लाग ूगररएको व्यो । ततकालीन 

प्रवतवनवध सभालषे पाररत गरषेको यो २७ औ ँकाननू व्यो । 

वि.सं. २०६२ को अधयादषेश र २०६३ को ऐनको तयुलना गदामा िासै वभन्नता 

पाइदँनै । दर्ा ४७ त हुबहु नै राविएको ि । यसरी रारा सवरिय हुदँा ्वपएको 

वििादासपद दर्ा ४७, रनआन्दोलनपवि २०६३ रा पयुनगमावठत प्रवतवनवधसभालषे 

एउ्ा पणूमा विरार र अलपविरार सरषेत पररितमान नगरी पाररत गरषेको दषेविन्ि । यो 

दर्ारा भएका “सािमारवनक नैवतकता,” “वशटिाचार,” “रात रावत र समप्रदाय बीचको 

सयुरधयुर समबन्धलाई िलल” रसता शबदािलीको वयाखया असपटि र वयवतिवपचिषे 

र्रक हुनस्ि । यवद प्रवतवनवध सभालषे चाहषेको भए तयो दर्ा ह्ाउन स््थयो िा 

नागररकको अवभवयवति सितन्त्रता विरुधि कसैलषे उति दर्ाको प्रयोग गनमा नसकून 

भनी परररारमान गनमा स््थयो । 

वि.सं. २०६३ वतर यस ऐनरा भएको दर्ा ४७ बारषे कसैलषे चासो वलएको 

दषेविदँनै । यस दर्ालषे पानमास्नषे असरबारषे सचूना प्रविवध क्षेत्रका वयवति/सरहू, पत्रकार र 

रानिअवधकारकरफीलषे तयस बषेला बहस गरषेको दषेविदँनै । शायद तयस बषेला इन््रनष्े को 

प्रयोग नषेपालरा वयापक नभएकालषे पवन यस दर्ारा धयान नगएको हुनस्ि । विश्व 

बैंकको त्थयांक हषेदामा सन ्२००७ समररा नषेपालरा कयु ल रनसंखयाको १.४१ प्रवतशतलषे 

रात्र इन््रनषे्रा पहुचँ राख ष्े । यो बढषेर सन ्२००९ रा १.९७ पयुगयो अवन सन ्२०१० 

रा भनषे ७.९३ प्रवतशत पयुगयो ।48 शयुरूरा उति काननूरा यसतो गमभीर दर्ा ि भन्नषे 

47 विकास सवरवतरा राव म्ान चौतारीलषे यी बयुँदा िोजनषे प्रयास गरषेको व्यो तर यसता पयुराना दसतािषेर 
भष्े ्न सवकएन । 

48 https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=NP रा 
उपलब्ध िविरण ।
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कयु रा पत्रकार िगमालषे चालै पाएका व्एनन ्। रब एकपवि अकको गददै पत्रकार पवन यो 

दर्ा प्रयोग गरी सरावतन ्ालषे तब रात्र यो दर्ा बढी बहसरा आयो ।49 हुन पवन 

यो दर्ाको प्रयोग शयुरूका कषे ही िषमासमर भएको व्एन । 

नषेपालरा इन््रनष्े को पहुचँ बढषेसँग ैअझ विशषेष गरी सारावरक सञरालको प्रयोग 

बढषेपवि भनषे यस दर्ाको प्रयोग/दयुरुपयोग बढ्यो । अवधितिा आशकंन रललको 

अधययन अनयुसार यो दर्ाको प्रयोग गरी पवहलो चोव् २०६७ रा रात्र अदालतरा 

रयुद्ा चलषेको दषेविन्ि ।50 पत्रकार र रानिअवधकारकरफी ताराना् दाहालका अनयुसार 

नषेपालरा इन््रनषे्रा आलोचना, गाली बषेइजरती बढ्न ्ालषेपवि वतनलाई वनयन्त्रण 

गनने काननू िोजद ैराँदा नषेपाल प्रहरीको आिँा यो दर्ारा पनमा गएको दषेविन्ि । 

यसपवि यस दर्ालाई सरातषेर रयुद्ा चलाइन ् ालषेको पाइन्ि । प्रहरीबा् यस काननूको 

दयुरुपयोग भए पवन धषेरै रयुद्ारा अदालतलषे आरोवपतहरूलाई सर्ाइ वदएको दाहालको 

ठहर ि ।51 पविललो सरय यसै दर्ाको प्रयोग गरी पत्रकार, बयुवधिरीिी, कलाकार, 

र अन्य सिमासाधारण वयवति प्रहरी वहरासतरा पयुगषेका िन ्।52

वनषकरमा 
वि.सं. २०५७ दषेवि २०६३ समरको विद्युतीय कारोबार समबन्धी काननू वनरामाण 

प्रवरियालाई वनयालदा यो सहभावगतारलूक तररकाबा् भएको दषेविन्ि । यसरा 

सरकारी करमाचारी, सचूना प्रविवध विज्, वयापारी, सिमासाधारणालाई सरय-सरयरा 

सहभागी गराइएको व्यो । तर यसरी सहभागी गराइदँा पवन काननूका रसयौदारा 

सिमासाधारणको विचार कसरी सरषेव्यो भन्नषे ्ाहा पाउन सवरलो िैन । रयुन बषेलारा 

यो काननू लाग ूभयो, नषेपालरा इन््रनषे् नौलो नै व्यो र सिमासाधारणको पहुचँ पवन 

49 ताराना् दाहालसँग रवंसर २३, २०७८ रा गररएको कयु राकानी ।
50 राव म्ान चौतारीलषे असार ८, २०७८ रा साइबर अपरोधबारषे आयोरना गरषेको कायमारिररा रयुखय 

ितिा आशकंन रलललषे वयति गरषेको विचार । यसको वभवडयोका लावग हषेनयुमाहोस ्: www.youtube.com/
watch?v=hXgzlOxfkio

51 ताराना् दाहालसँग रवंसर २३, २०७८ रा गररएको कयु राकानी ।
52 Martin Chautari. 2021. Freedom of Expression in Nepal in the Digital World: 

A Policy Review. Research Brief No. 31. Kathmandu: Martin Chautari.
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यस राधयररा कर व्यो । अवन यो काननूको नारलषे नै यो विद्युतीय कारोबारबारषे हो 

भन्नषे सन्दषेश वदनषे हुदँा सिमासाधारण एिं पत्रकार रगतको चासो कर भएको अनयुरान गनमा 

सवकन्ि । विद्युतीय कारोबारबारषे भनी आएको यस काननूरा अवभवयवति सितन्त्रताबारषे 

पवन दर्ा ि भन्नषे हष्े का २०६३ सालसमर धषेरैलाई भएन । तयसैलषे यो दर्ा/काननू 

सािमारवनक बहसको विषय बन्न सकषे न । 

यसरी सरग्रा विद्युतीय कारोबार समबन्धी काननूको वनरामाण प्रवरिया हषेदामा यो 

काननू बन्नयुरा सचूना प्रविवध क्षेत्रको संस्ा र वयवतिको सवरिय सहभावगता रहषेको 

दषेविन्ि । यस क्षेत्रलषे शयुरूरा आफनै तर्मा बा् काननूको रसयौदा बयुझाउनषेदषेवि आफनो 

क्षेत्ररा दषेविएका नयाँ सरसया सराधानका लावग सरय-सरयरा यो काननू लयाउन 

सयुझाि र दबाब वदएको व्यो । तयसैलषे अवस्र रारनीवतक अिस्ारा अधयादषेशका 

रूपरा यो काननू लयाउन िा प्रवतवनवध सभाको स्ापनापवि ऐन लयाउन ्यान 

लगायत सचूना प्रविवधका वयापारी, विज्को रहत्िपणूमा भवूरका ि । यवद इन््रनषे्रा 

“गैरकाननूी” सारग्ी प्रसार गनमा नवदनषे प्रािधानका बारषे कोही रानकार व्ए भनषे यही 

सरयुदाय, िवकल र प्रवतवनवध सभाका सदसय व्ए । तर यो दर्ालाई २०६३ सालरा 

उनीहरूलषे बहसको विषय बनाएनन ्। हुन त ् यानलषे २०५७ रा बयुझाएको रसयौदारा 

यसतो दर्ा राविएको पवन व्एन । पवि काननू रन्त्रालय, नषेपाल काननू सयुधार आयोग, 

विज्ान त्ा प्रविवध रन्त्रालय र उचचसतरीय सचूना प्रविवध आयोगलषे यसतो बन्दषेरको 

आिशयकता दषेिषेको व्यो र प्रवतवनवध सभालषे पवन यसको अनयुरोदन गरषेको व्यो । 

सचूना प्रविवध क्षेत्रको बढी सवरियताकै कारण यो काननू नषेपालरा लाग ूहुन समभि 

भएको यस अधययनलषे दषेिाएको ि । 

पत्रकार र रानिअवधकार क्षेत्रबा् यो काननूको दर्ा ४७ को आलोचना भएपवि 

यस ऐनरा आिशयक सयुधार गनमा सवकन््थयो । सयुधार गनने रिररा यस ऐनरा भएका 

विद्युतीय कारोबारसँग असमबवन्धत, अवभवयवति सितन्त्रतालाई कयु व्ठत गनने यो 

दर्ा संशोधन गनमा िा ह्ाउन सवकन््थयो ।53 तयसतै, यो दर्ारा पररितमान नगरषे पवन 

यसको दयुरुपयोग कर गनमा कषे ही उपाय वनकालन सवकन््थयो । उदाहरणका लावग यो 

53 राव्न चौतारीलषे “विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को वनरामाण प्रवरिया” शीषमाकरा रवंसर २६, 
२०७८ रा आयोरना गरषेको कायमारिररा सचूना प्रविवध विज् रावरि सयुबबाद्ारा वयति विचार ।
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दर्ा दयुरुपयोग गननेलाई सरायको वयिस्ा िा बदवनयतपिूमाक चलाइएको कारिाहीका 

कारण यस दर्ाबा् पीवडत भएकालाई क्वतपवूतमाको वयिस्ा गनमा सवकन््थयो । तर 

विगत १५ िषमारा संसद ् िा सरकार यो दर्ाको दयुरुपयोग कर गनने गरी सयुधारका उपाय 

िोजनवतर नलागषेको बरु यो ऐन नै िारषेर गरी सचूना प्रविवध विधषेयक लयाउन अग्सर 

रहषेको दषेविन्ि । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रवतस्ापन गनने गरी लयाइएको यो विधषेयक 

पवन वििादासपद भई संसद ्र ैविचारावधन हुदँा दर्ा ४७ को दयुरुपयोग रारी ि । यो 

काननूरा आिशयक सयुधार नगररएकालषे रारनीवतक आस्ाका आधाररा प्रवतशोध 

वलन र वयवतिगत ररस-इिी साँधन यो दर्ाको दयुरुपयोग भइरहषेको र भािी काननूरा पवन 

यसता पक्बारषे सचषेत नहुनषे हो भनषे भविट्यरा पवन नागररकको अवभवयवति सितन्त्रता 

कयु व्ठत गनने प्रयास दोहोररनषे दषेविन्ि ।54 

धनयिाद
यो शोध-संक्षेप राव म्ान चौतारीका अनयुसन्धाता हषमारान रहरमानलषे तयार पानयुमाभएको । 

यसका लावग उहाँलाई विशषेष धन्यिाद ि । यसका विवभन्न रसयौदा पढषेर सयुझाि 

वदनयुहुनषे प्रतयषू िन्त, लोकरञरन परारयुली, दषेिषेन्द्र उप्रषेती, रुि गयुरुङ, शयार कयुँ िर, 

सवन्रला रोतिान र रसयौदारा सयुझाि सवहत यसको समपादन गनयुमाहुनषे दषेिरार 

हुरागाईपं्रवत पवन आभारी िौ ँ। सा्ै, यसै अनयुसन्धानरा आधाररत रही राव म्ान चौतारी 

िलर्ल शृिंलारा रवंसर २६, २०७८  रा गररएको प्रसतयुवतका रिररा रहत्िपणूमा 

सयुझाि वदनयुहुनषे सहभागीहरूलाई धन्यिाद ि । अन्तरा, यो अनयुसन्धान र प्रकाशनका 

लावग आव म्ाक सहयोग उपलबध गराइवदनषे ओपन सोसाइ्ी र्ाउ्डषेशनप्रवत कृतज् िौ ँ।

54 Martin Chautari. 2021. Freedom of Expression in Nepal in the Digital World: 
A Policy Review. Research Brief No. 31। Kathmandu: Martin Chautari.


