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परिचय
इन्टिनषे्टको	 प्ाविधधक	पक्लाई	दईु	नीधिगि	कोणबा्ट	हषेन्न	 सवकन्छ।	पवहलो	 वकधसमका	
नीधिलषे भौधिक	 पूिा्नधािलाई	 नयाँ-नयाँ	 प्विधधलषे	 सशक्त	 पाददै	 इन्टिनषे्टमाधिको	 पहुँचलाई	
यिाशीघ्र	 शिप्धिशि	 बनाइनपु्छ्न	 भन्षे	 मानयिा	 िाख्छन।्	 यसिा	 नीधिलषे	 घिधिुी	 िहमा	
इन्टिनषे्टको	 पहुँच	 प¥ुयाउन	 बढी	जोड	 ददएको	 पाइन्छ।	दोस्ो	 प्कािका	 नीधिलषे	 घिधिुी	
ि	वयक्क्तगि	दिैु	िहमा पहुँच	बढाउन	सपष्ट	माग्नक्चत्र	बनाएका	हनु्छन।्	इन्टिनषे्टसमबनधी	
सनदभ्न	सामग्ीमा	पवहलो	खालषे	दृवष्टलाई	—क्ापाधसव्ट	सषेक्नरिक‘	ि	दोस्ोलाई	—यजुि	एकसपषेरिएनस	
फोकसड‘	भनषेको	पाइन्छ।1	नषेपालका	इन्टिनषे्टसमबनधी	नीधि	पवहलो	धािअनिग्नि	प्छ्नन।्	
इन्टिनषे्टको	सपीड	सििीय	सूचना	सञ्ािप्विधधको	सूचक	हो	भन्षे	बझुाइ	सिकािी	नीधिदषेक्ख	

लोकवप्य	धमधडयासमम	जिाििै	्छ।	यसिा	आलाकाँचा	परिचचा्नको	नकािातमक	प्भाि	पिषेको	
्छ।	समबक्नधि	मनत्रालय,	धनकाय	ि	संघसंसिा	यधिखषेि	िीव्र	गधिको	इन्टिनषे्टलाई	चावहनषे	
विशालकाय	 पूिा्नधािको	 धनमा्नण	 ि	 वयिसिापनमै	कषे क्नरिि	दषेक्खन्छन।्	 विद्यमान	नीधि	ििा	
योजना	पधन	इन्टिनषे्ट	पूिा्नधािको	सधुाि	ि	विसिािका	लाधग	लगानी	ज्ुटाउनषे	ि	दक्	प्ाविधधक	
जनशक्क्त	परिचालन	गनने	 कुिामा	 नै	रुमधलएका	्छन।्	 सूचना	सञ्ािप्विधधको	माधयमबा्ट	
ददन	सवकनषे	सषेिासमम	नागरिकको	पहुँच	बढाउन	ि	िी	सषेिाको	 विसिाि	गन्नधिि	उपलबध	
स्ोिसाधनलाई	लगाउन	ुउक्चि	हनुषे	धियो।	िि	इन्टिनषे्ट	सपीडलाई	बढी	महत्िपूण्न	मानषेि	
सूचना	सञ्ािप्विधधको	 विकास-विसिाि	गनने	 धनकायलषे	सक्जलो	बा्टो	 धलएका	्छन।्	 क्िनलषे	
जनसाधािणको	आिशयकिाअनरुूप	 सषेिा	 प¥ुयाउनषे	 जव्टल	 दावयतिबा्ट	 पक्न्छएि	 नयाँ-नयाँ	
प्विधध	धभत्याउनषे	सक्जलो	काय्नमा	िमन	पाएका	्छन।्	
नषेपालधसि	अब	कम्पय्ुटि,	डायल-अप	इन्टिनषे्ट,	कषे बल	इन्टिनषे्ट,	मोबाइल	ि	मोबाइल	

इन्टिनषे्टजसिा	प्विधधको	प्योगबािषे	प्शसि	अनभुि	्छ।	यी	प्विधधको	सफलिा	ि	असफलिाबा्ट	
पाठ	धसकषे ि	औसि	नषेपालीको	दैधनक	जीिनमा	ब्ोडबयाणड	इन्टिनषे्टलाई	उपयोगी	प्विधधको	
रूपमा	सिावपि	गन्न	सवकन्थयो।	प्योगकिा्नहरूको	िासिविक	आिशयकिा	बझुन	ुएउ्टा	गधिलो		

1	 उदाहिणको	 लाधग	 जापानका	 इन्टिनषे्ट	 नीधिलषे	 इन्टिनषे्टको	 सवुिधा	 जनुसकैु	 समयमा,	 जहाँबा्ट	
पधन,	 जसिोसकैु	 साधनबा्ट	 ि	 जसलषे	 पधन	 उपभोग	 गन्न	 पाउनपु्छ्न	 भन्षे	 मानयिा	 धलएका	 ्छन।्	 इन्टिनषे्टको	
यसिो	 सञ्ाललाई	 —जधुबक्कि्टस	 नषे्टिक्न ‘	 नाम	 ददइएको	 ्छ।	 ITU. 2003.  Promoting Broadband:  
The Case of Japan. Geneva: International Telecommunications Union (ITU). www.itu.int/osg/spu/
ni/promotebroadband/casestudies/japan.pdf 	मा	उपलबध,	४	अगसि	२०१६	मा	हषेरिएको।
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पाइला	हनुषे	धियो	।	िि	यिाधिि	कुनै	प्यास	भएको	्ैछन।	तयसैलषे		
ब्ोडबयाणड	इन्टिनषे्टिफ्न का	आयोजना	पधन	माधिललो	िहबा्ट	
लाददनषे	विकासका	अरू	परियोजनाझैँ	विफल	हनु	ुअिशयमभािी	्छ।	
खलुाएि	भन्षे	हो	भनषे	नीधिलषे	खोजषेको	इन्टिनषे्ट	सपीड	आफैँ 	

पधन	असपष्ट	लक्य	हो।	धिनमा	डाउनलोड	सपीडको	मात्र	कुिा	
गरिएको	्छ।	सिकािी	सषेिालाई	नागरिकसमम	ि	वयािसावयक	
सषेिालाई	उपभोक्तासमम	 एकिफफी	 ढंगलषे	 प¥ुयाउन	डाउनलोड	
सपीड	 बढाउन	 पनने	 हनुसक्छ।	 िि	 िाजयका	 गधिविधधमा	
नागरिकको	सहभाधगिा	बढाउन	ि	आधि्नक	रूपलषे	उपभोक्तालाई	
सवरिय	बनाउन	अपलोड	सपीड	पधन	उक्तिकै	िाम्ो	हनु	ुजरुिी	
्छ।	अपलोड	सपीड	कम	हुँदा	प्योगकिा्नलषे	आफना	सामग्ीलाई	
समबक्नधि	िषेबसाइ्टमा	िाख्न	गाह्ो	हनु्छ।	यसलषे	जनमानसमा	
िहषेको	 ज्ान,	 अनभुि	 ि	 सीपको	 प्चाि-प्सािमा	 इन्टिनषे्टको	
भधूमका	िहँदैन।	दषेशका	विधभन्	समदुायका	नागरिक-नागरिक	
बीचको	समबनधलाई	बधलयो	बनाउन	पधन	इन्टिनषे्ट	उपयोगी	
माधयम	बन्	सकै्तन।
माव्ट्नन	चौिािीको	अनसुनधानलषे	सूचना	सञ्ािप्विधधसमबनधी	

नीधिको	विचािधािातमक	आधाि	ि	नषेपालमा	सूचना	सञ्ािप्विधधको		

पूिा्नधाि	 धनमा्नण	 गन्न	 लाधगपिषेका	 इन्टिनषे्ट	 सषेिाप्दायक	 ि	
इन्टिनषे्टको	प्चािप्साि	गनने	संघसंसिाका	आकांक्ा	ि	गनुासोको	
समग्	क्चत्र	प्सििु	गिषेको	्छ।2	तयसै	गिी	सूचना	सञ्ािप्विधध	
संिचनाको	उजा्न	आिशयकिाको	एउ्टा	ि्थयाङ्कशास्तीय	विश्षेषण	
पधन	 भिखिै	 प्काक्शि	 भएको	 ्छ।3	 सो	 शोधपत्रमा	 सूचना	
सञ्ािप्विधधको	 नषेपालवयापी	 सञ्ाल	 धनमा्नण	 गनु्नपूि्न	 तयस	

2	माव्ट्नन	चौिािी।	२०७२।नषेपालमा	सि्न-संयोजकिाका	सिोकाििालाहरू।		
शोध-संक्षेप	नं.	१५।	काठमाडौँ	:	माव्ट्नन	चौिािी।	www.martinchautari.  
org.np/files/ResearchBrief-15StakeholdersForUniversalConn
ectivityInNepal_NepaliVersion.pdf मा	 उपलबध;	 माव्ट्नन	 चौिािी।		
२०७१।	 नषेपालमा	 सि्न-संयोजकिासमबनधी	 नीधिको	 सधमक्ा।शोध-संक्षेप		
नं.	१२।	काठमाडौँ	:	माव्ट्नन	चौिािी।	www.martinchautari.org.np/files/  
ResearchBrief-12UniversalConnectivityInNepalAPolicyReview_  
NepVer.pdf	मा	उपलबध।	

3 Regmi, Nischal and Shailesh Pandey. 2015. A Regression 
Analysis into Nepali ICT’s Energy Consumption and Its 
Implications. Paper presented at the 9th International Conference 
on Software, Knowledge, Information Management (SKIMA), 
25-27 December, Kathmandu. मसयौदाका	 रूपमा	 यो	 पत्र	 www.
martinchautari.org.np/files/ARegressionAnalysisintoNepali ICTs 
EnergyConsumptionAndItsImplications.pdf मा	पधन	उपलबध	्छ।

क्चत्र	१ः	यस	अनसुनधानका	सिनेक्ण	क्षेत्रहरूको	भौगोधलक	अिक्सिधि।
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संिचनाका	लाक्ग	आिशयक	पनने	अतयधधक	उजा्नको	आपूधि्नबािषे	
्ंुटगो	लगाउन	जोड	ददइएको	्छ।	
प्सििु	 शोध-संक्षेप	 चावहँ	 नषेपालमा	 इन्टिनषे्टको	 पहुँच	 ि	

प्योगबािषे	माव्ट्नन	चौिािीलषे	गिषेको	सिलगि	सिनेक्णको	धनचोड	
हो।	सिनेक्ण	अनसुनधानका	लाधग	भौगोधलक,	जािीय,	भावषक,	
आधि्नक,	ि	शैक्क्क	विविधिाका	आधािमा	पाँच	क्षेत्र	चधुनएका	
धिए।	िी	क्षेत्र	भक्तपिु	क्जललाको	चाँगनुािायण	(साधबक	िडा	
नं.	३	ि	५),	काभ्षेपलाञ्ोक	क्जललाको	पनौिी	(िडा	नं.	६)	
ि	दा्पचा	्छत्रषेबाँझ	(िडा	नं.	७),	भक्तपिु	क्जललामा	अिक्सिि	
िि	काठमाडौँधसि	जोधडएको	मनोहिा	खोला	 वकनािमा	िहषेको	
प्गधिनगि,	 ि	 कासककी	 क्जललाको	 नामाजु्नङ	 गाविसमा	 पनने	
िाङधिङ	हनु	्(हषेन ु्नहोस	्क्चत्र	१)।	
इन्टिनषे्टको	 विसिािमा	 कुनै	एउ्टा	मात्र	कािक	ित्िको	

विशषेष	 महत्ि	 हुँदैन	 ।	 प्सििु	 शोध-संक्षेपमा	 प्विधधलषे	 कषे 	
कसिो	फाइदा	ददन्छ	भन्षे	कुिा	तयसको	समाजधसि	हनुषे	जव्टल	
अनिवरि्न यालषे	धनधा्निण	ग्छ्न	भन्षे	िक्न 	्छ।	सूचना	सञ्ािप्विधधका	
नीधि	 धनमा्निालषे	 समाज	 ि	 प्विधधबीचको	 अनििसमबनधिफ्न 	
धयान	 ददए	 मात्र	 साि्नक	 नीधि	 बन्षे्छन।्	 धडक्ज्टल	 विभषेदको	
समसयालाई	 दषेशमा	 विद्यमान	 आधि्नक	 ि	 अनय	 सामाक्जक	
विभषेदको	 पषृ्ठभधूममा	 बझुन	ु आिशयक	 ्छ।4	 सािै	 नषेपालमा	
मोबाइल	फोनको	विसिाि	सनिोषजनक	भइसकषे कोलषे	विद्यमान	
पूिा्नधािकै	मद्दिबा्ट	इन्टनषे्टसमबनधी	नीधिलाई	सही	ददशा	ददन	
सवकन्छ।	इन्टिनषे्टको	भौधिक	संिचनालाई	सदुृढ	बनाउनकुो	
सा्टो	मोबाइल	फोन	ि	मोबाइल	इन्टिनषे्टको	प्योगलषे	ददएको	
अनभुिलाई	आधाि	मानषेि	नीधि	बनाइन	ुप्छ्न।

समसयाधभत्र	लकुषे को	समभािना
नषेपाल	 दूिसञ्ाि	 प्ाधधकिणको	 प्धििषेदनअनसुाि	 नषेपालमा	
मोबाइल	 प्योगकिा्नको	 संखया	 कूल	 जनसंखया	 भनदा	 बढी	
्छ।	 इन्टिनषे्ट	 प्योगकिा्नमधयषे	 ९७	 प्धिशिलषे	 मोबाइल	 ि	
ट्ाबलषे्टजसिा	 हािषे	 उपकिणबा्ट	 इन्टिनषे्ट	 चलाउँ्छन।्5	

4 	सूचनाप्विधधका	नीधिमा	आउनषे	अङ्ग्षेजी	पदािली	'धडक्ज्टल	धडभाइड'	
लाई	यस	शोध-संक्षेपमा	धडक्ज्टल	विभषेद	भधनएको	्छ।	

5 NTA-MIS. 2015. Nepal Telecommunications Authority: 
Management Information Systems (MIS) Report. Kathmandu: 
Nepal Telecommunications Authority (NTA). www.nta.gov.np/
en/2012-06-01-11-33-01/mis-archives/mis-reports/nta-mis-105/
download मा	 उपलबध,	 ४	 जलुाई	 २०१६	 मा	 हषेरिएको।	 यो	 रिपो्ट्नमा	
करिब	४६	प्धिशि	जनसंखयाको	इन्टिनषे्टमा	पहुँच	िहषेको	उललषेख	्छ।	िि	
यसमा	इन्टिनषे्ट	प्योगकिा्नको	परिभाषा	प्ष्ट	्ैछन,	धसमकाड्न	धलँदैमा	इन्टिनषे्ट	
प्योगकिा्न	माधनएको	्छ	या	अरू	कुनै	मापदणड	अपनाइएको	्छ	भन्षे	 तयहाँ	
उललषेख	्ैछन।

माव्ट्नन	 चौिािीलषे	 गिषेको	 सिनेक्णलषे	 पधन	 मोबाइल	 फोनको	
वयापक	प्योग	िहषेको	दषेखाएको	्छ।	उतििदािामधयषे	करिब	७२	
प्धिशि	मोबाइल	फोनका	प्योगकिा्न,	ि	िीमधयषे	आधाभनदा	बढी	
मोबाइल	इन्टिनषे्टका	प्योगकिा्न	धिए।	मोबाइल	इन्टिनषे्टको	
बढ्	दो	लोकवप्यिालषे	 सूचना	 सञ्ािप्विधधको	 विकासलाई	 ्टषेिा	
प¥ुयाउनषे	कषे ही	नयाँ	अिसि	धसज्नना	गिषेको	्छ।	नषेपाली	समाजलषे	
इन्टिनषे्टलाई	आतमसाि	्नगनु्नमा	कषे 	कसिा	कािण	्छन	्भनषेि	
पवहलयाउन	 मोबाइल	 इन्टिनषे्टको	 िि्नमान	 संिचना	 उपयोगी	
हनु	सक्छ।	लामो	 दिुीमा	 मोबाइल	इन्टिनषे्ट	 ब्ोडबयाणडको	
विकलप	 होइन।	 िि	 अतयनि	 खक्च्नलो	 ब्ोडबयाणड	 प्विधधमा	
हचिुाको	भिमा	लगानी	गनु्नभनदा	पवहलषे	मोबाइल	इन्टिनषे्टको	
मद्दिलषे	जनसाधािणको	आिशयकिा	ठमयाउनषे	ि	इन्टिनषे्टको	
उपयोधगिा	झक्लकनषे	धडक्ज्टल	सामग्ी	प्दान	गनने	सिुक्क्ि	बा्टो	
हनु	 सक्छ।	 मोबाइल	 फोन	 प्योगको	 ि्थयाङ्क	 लाभप्द	 हनु	
सक्छ	भन्षे	पवुष्ट	भइसकषे को	्छ।	िैशाख	२०७२	पध्छ	एनसषेललषे	
आफना	 प्योगकिा्नको	 ि्थयाङ्क	 हषेिषेि	 भकूमप	 प्भाविि	 क्षेत्रका	
माधनसलषे	किाधिि	बसाइँ	सिषेका	्छन	्पतिा	लगाएको	धियो।6	
तयसैलषे	मोबाइल	फोनको	िि्नमान	विििण-संिचनाका	आधािमा	
सूचना	सञ्ािप्विधधका	नीधिलाई	परिमाज्नन	या	पनुलनेखन	गनु्न	
वििषेकपूण्न	दषेक्खन्छ।
सूचना	सञ्ािप्विधधका	नीधिलषे	इन्टिनषे्टको	सपीड	बढाउनषे	ि	

इन्टिनषे्टमाधि	पहुँच	हनुषे	घिधिुीको	संखया	बढाउँदै	जानषे	लक्य	
धलएका	्छन।्	 इन्टिनषे्ट	 विकासका	 यी	 संखयातमक	 सूचकमा	
विश्वसििका	संसिाहरूको	समषेि	जोड	िहँदैआएको	्छ।	घिधिुी	
िहमा	 ब्ोडबयाणडको	 पहुँच	 बढाएमा	 घिका	 सबै	 सदसयको	
इन्टिनषे्टमाधि	पहुँच	हनुषे	विश्वास	्छ।7	िि	नीधिधनमा्निालषे	दषेशको	
िासिविकिालाई	नकािषेि	कण्नवप्य	नािालाई	पछ्ाउन	धमलदैन।	
हालसमममा	बललिलल	िीन	लाख	घिधिुीसमम	इन्टिनषे्ट	पगुषेको	
्छ।	यो	 कूल	नषेपाली	घिधिुीको	५.५८	प्धिशि	मात्र	हो।	
अकको	शबदमा	भनदा	घिधिुीसििको	इन्टिनषे्टलषे	कषे िल	१५	लाख	
माधनसलाई	मात्र	्छोएको	्छ।	यो	नषेपालको	कूल	जनसंखयाको	
५.७१	प्धिशि	मात्र	हो।8	तयसमाधि	इन्टिनषे्ट	हनुषे	घिधिुीमधयषे	

6	यो	काय्न	भकूमपग्सि	क्षेत्रमा	िाहि	ििा	अनय	सषेिा	प¥ुयाउनषे	संसिालाई	
सहयोग	गनने	उद्दषेशयलषे	प्ािमभ	गरिएको	धियो।	यससमबनधी	प्धििषेदनको	लाधग	
हषेन ु्नहोस,्	www.worldpop.org.uk/nepal/Flowminder-Nepal-2015-08-
27_%28V3%29.pdf;	४	जलुाई	२०१६	मा	हषेरिएको।	

7 Broadband Commission. 2011. Broadband Targets for 
2015. www.broadbandcommission.org/Documents/publications/
Broadband_Targets.pdf	मा	उपलबध,	४	जलुाई	२०१६	मा	हषेरिएको।

8	सन	्२०११	को	जनगणनालषे	नषेपालमा	५,४२३,२९७	घिधिुी	िहषेको	
जनाउँ्छ,	 	 हषेन ु्नहोस	् CBS. 2011. National Population and Housing 
Census 2011. Kathmandu: Central Bureau of Statistics (CBS).	
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लगभग	 ६७	 प्धिशि	 ि	 काठमाडौँ	 उपतयका	 धभतै्र	 ्छन।्9	
हाम्ो	सिनेक्णअनसुाि	पधन	८.२२	प्धिशि	घिधिुीमा	इन्टिनषे्ट	
जोधडएको	्छ।	अधन	१३	प्धिशि	उतििदािालषे	घिमा	भएको	
इन्टिनषे्ट	प्योग	ग्छ्नन।्	यी	ि्थयाङ्कलाई	पषृ्ठभधूममा	िाखषेि	हषेदा्न	
नषेपाल	सिकािको	सन	्२०२०	समम	९०	प्धिशि	घिधिुीमा	
इन्टिनषे्ट	प¥ुयाउनषे	ि	सबै	सिकािी	सषेिालाई	अनलाइन	बनाउनषे	
लक्य	ददिासि्पन	झैँ	लागद्छन।्	
कधिपय	 नीधिमा	 उललषेक्खि	 ५१२	 कषे धबवपएस	 सपीडको	

इन्टिनषे्टलाई	 उचच	 गधिको	 इन्टिनषे्ट	 मान्	 ि	 सवकँदैन।	
सिनेक्ण	क्षेत्रका	घिधिुीमा	जोधडएको	औसि	इन्टिनषे्ट	सपीड	
भनषे	१९२	कषे धबवपएस	मात्र	्छ।	यसलषे	गदा्न	५१२	कषे धबवपएसको	
इन्टिनषे्ट	 प्दान	 गनने	 लक्यसमषेि	 महत्िाकांक्ी	 दषेक्खन्छ।	
नषेपाल	्टषेधलकमलषे	ददनषे	सबैभनदा	ससिो	इन्टिनषे्ट	यही	१९२	
कषे धबवपएसको	एधडएसएल	सषेिा	हो।	यसको	शलुक	प्धि	मवहना	
१,०१७	 रुपैयाँ	 प्छ्न।	 सिनेक्ण	 क्षेत्रको	 औसि	 पारििारिक	
आय	प्धि	मवहना	२०,०००	रुपैयाँ	्छ।	ब्ोडबयाणडको	शलुक	
पारििारिक	आयको	पाँच	प्धिशिधभत्र	िहषे	मात्र	तयसलाई	ससिो	
माधनएको	्छ।10	तयसैलषे	यो	१९२	कषे धबवपएसको	एधडएसएल	
इन्टिनषे्ट	सिनेक्ण	क्षेत्रका	धनिासीलाई	महँगो	पिषेको	्छ।	यो	
आधािभिू	 एधडएसएल	 सषेिामा	 पधन	 उपभोक्तालषे	 िोवकएको	
सपीडसमषेि	पाउँदैनन।्11	िोवकएको	सपीड	पाउन	धलजड	लाइन	
जडान	गनु्नप्छ्न।	५१२	कषे धबवपएसको	इन्टिनषे्टमा	विनाअडचन	
िषेबसाइ्ट	हषेनने	ि	इमषेल	चलाउनषेजसिा	काम	मात्र	गन्न	सवकन्छ।	
नषेपाल	्टषेधलकमको	५१२	कषे धबवपएसको	धलजड	लाइनलाई	प्धि	

िलुनातमक	 क्चत्र	 प्सििु	 गन्न	 सन	् २०११	को	 जनगणनाअनसुाि	 नषेपालको	
जनसंखया	 २६,४९४,५०४	 धलइएको	 ्छ।	 कषे नरिीय	 ि्थयाङ्क	 विभागको	
अनमुानअनसुाि	 अवप्ल	 २०१६	 मा	 नषेपालको	 जनसंखया	 २८,३४९,९७९	
िहषेको	 ्छ,	 हषेन ु्नहोस,्	 www.cbs.gov.np;	 ७	 अवप्लमा	 हषेरिएको।	 प्सििु	
विश्षेषणमा	एउ्टा	घिधिुीमा	जोधडएको	इन्टिनषे्टमा	पाँच	जनाको	पहुँच	हनु्छ	
भनषेि	माधनएको	्छ।

9	सन	्२०११	को	जनगणनाको	प्धििषेदनको	आधािमा,	हषेन ु्नहोस,्	CBS. 
2011. National Population and Housing Census 2011. Kathmandu: 
Central Bureau of Statistics (CBS).			

10  ITU. 2015. Measuring the information society report 2015. 
Geneva: International Telecommunications Union (ITU), p. 8. 
www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr 
2015/MISR2015-w5.pdf मा	उपलबध,	७	जलुाई	२०१६	मा	हषेरिएको।

11	 सषेिाप्दायकको	 लाधग	 इन्टिनषे्ट	 महँगो	 पनने	 हनुालषे	 वयापारिक	
इन्टिनषे्टको	 प्योगलाई	 दईु	 वकधसमलषे	 धनयनत्रण	 गरिएको	 हनु्छ।	 एउ्टा	
कनषेकसनलाई	एकभनदा	बढी	प्योगकिा्नलषे	 धमलषेि	प्योग	गरििहषेका	हनु्छन।्	
तयसैलषे	 उपभोक्तालषे	 प्ाय:	 िोवकएको	 सपीड	 पाउँदैनन।्	 तयसिै	 अपलोड-
डाउनलोडको	आयिन	एउ्टा	धनक्चिि	सीमाभनदा	बढी	भएमा	इन्टिनषे्टको	सपीड	
घ्टाइनषे	गरिन्छ।	

मवहना	 ५,०००	 रुपैयाँ	 प्छ्न।12	 यो	 इन्टिनषे्ट	 सषेिा	 आम	
नषेपालीको	रियक्मिा	भनदा	धनकै	पि	दषेक्खन्छ।	सिनेक्ण	क्षेत्रमा	
माधसक	पारििारिक	बचि	नै	जममा	४,७८७	रुपैयाँ	मात्र	्छ।		
अनििा्नव्रिय	 परिप्षेक्यमा	 १०	 एमधबवपएसको	 सपीडलाई	 मात्र	
ब्ोडबयाणड	 माधनन्छ।	 यो	 ५१२	 कषे धबवपएसभनदा	 २०	 गणुा	
िीव्र	गधि	हो।
नषेपालमा	 सूचना	 सञ्ािप्विधध	 कषे को	 लाधग	आिशयक	 हो	

ि	तयसको	दीगो	संिचना	कसिो	हनुपु्छ्न	भन्षे	पया्नप्त	अधययन	
नभएको	 हनुालषे	 यससमबनधी	 सबै	 नीधि	 विश्ववयापी	 ि्थयाङ्कमा	
आधारिि	 दषेक्खन्छन।्	 प्विधधको	 पूिा्नधािमा	 नषेपालभनदा	 धनकै	
विकधसि	अधन	सामाक्जक	 संिचनामा	नषेपालभनदा	 धनकै	फिक	
मलुकुका	अनभुि	नषेपालको	सनदभ्नमा	काम	नलागन	सक्छन।्	
इन्टिनषे्टको	सपीड,	मूलय	ि	पहुँच,	यी	िीनै	पक्को	मापदणड	
कधि	 िाक्खन	ु नषेपालको	 अि्निनत्र	 ि	 अनय	 भौधिक	 संिचना	
अनकूुल	्छ	भनषेि	अनसुनधान	गिषेमा	मात्र	नीधिलषे	यिाि्नपिक	
लक्य	प्ाप्त	गन्न	सकनषे्छन।्

इन्टिनषे्ट	प्सािका	पक्
इन्टिनषे्टको	पहुचँ	ि	पारििारिक	आयको	समबनध	हषेदा्न	मोबाइल	ि	
लयाणडलाइन	दिैु	खालषे	इन्टिनषे्ट	नचलाउनषे	घिधिुीको	आयसिि	
सबैभनदा	 कम	 (औसिमा	 माधसक	 १४,६४३	 रुपैया)ँ	 ्छ।13	
चौिािीलषे	 गिषेको	 सिनेक्णअनसुाि	 मोबाइलबा्ट	 मात्र	 इन्टिनषे्ट	
चलाउनषे	घिधिुीको	आय	अधल	बढी	(औसिमा	माधसक	२०,९३३	
रुपैया)ँ	ििा	मोबाइल	ि	लयाणडलाइन	दबैु	खालषे	इन्टिनषे्ट	प्योग	
गनने	घिधिुीको	आय	सबैभनदा	बढी	(औसिमा	माधसक	२१,९२४	
रुपैया)ँ	्छ।	आयसिि	बढी	हनुषे	परििािलषे	आधधुनक	प्विधध	बढी	
अपनाउनषे	प्िकृ्ति	इन्टिनषे्टको	सनदभ्नमा	पधन	लाग	ुभए	झैँ	लाग्छ।	
िि	आयसिि	बढ्	दैमा	इन्टिनषे्टको	प्योग	बढषेको	हो	भन्	बधलयो	
ि्थयाङ्क	 भनषे	 ्ैछन।	जसिो,	आमदानी	 बढषेपध्छ	 परििािलषे	 सूचना	
सञ्ािप्विधधका	आधधुनक	उपकिण	जडान	ग्छ्नन	् वक	मोबाइल	
इन्टिनषे्टमा	नै	बढी	खच्न	ग्छ्नन	्भन्षे	प्श्नको	उतिि	प्स्ट	्ैछन।	
तयसै	 गिी	 क्शक्ा	 ि	 इन्टिनषे्ट	 प्योगबीच	 पधन	 सोझो	 समबनध	
पाइँदैन।	 तयसै	गिी	 दिैु	खालषे	 इन्टिनषे्ट	नचलाउनषे	घिधिुीको	
क्शक्ासिि	 अरूको	 दाजँोमा	 कम	 ्छ	 (प्ाय:	 वयक्क्त	 माधयधमक	
िहसमम	पढषेका	्छन,्	करिब	५९%	वयक्क्तको	शैक्क्क	योगयिा	
एसएलसीभनदा	कम	ि	धनिक्ििा	१७%	्छ)। सबैभनदा	महत्िपूण्न	

12 नषेपाल	 ्टषेधलकमको	 िषेबसाइ्ट,	 www.ntc.net.np/internet/lease/
le_tariff.php	मा	उपलबध,	७	जलुाई	२०१६	मा	हषेरिएको।

13	 यस	 शोध-संक्षेपमा	 घिमा	 जडान	 गरिनषे	 इन्टिनषे्टलाई	 लयाणडलाइन	
इन्टिनषे्ट	भधनएको	्छ।	लयाणडलाइन	इन्टिनषे्टको	लाधग	नषेपालमा	अक््प्टकल	
फाइबि,	कषे बल,	माइरिोिषेभ	एन्टषेना	ि	एधडएसएल	जसिा	प्विधध	प्योगमा	्छन।्
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कुिा,	आय,	क्शक्ा,	ि	अंग्षेजी	भाषाको	ज्ान	बढी	भएका	परििािलषे	
शैक्क्क,	वयापारिक,	ि	िोजगािीमूलक	काय्नको	लाधग	इन्टिनषे्टको	
बढी	प्योग	गिषेका	्ैछनन,्	बरु	फषे सबकु	ि	मनोिञ्नकै	लाधग	प्योग	
गिषेका	्छन।्14	 धनचोडमा	भनदा	इन्टिनषे्टको	पहुचँ	ि	प्योगको	
क्शक्ा	या	आयसििजसिा	सामाक्जक	अििा	आधि्नक	कािकधसि	
सपष्ट	समबनध	दषेक्खएन।
नषेपालको	विक्ट	भौगोधलक	अिक्सिधिलषे	इन्टिनषे्ट	पूिा्नधािको	

विसिािमा	चनुौिी	िपषेको	्छ।	इन्टिनषे्टको	फाइबि	ओछ्ाउन	
कदठनाइ	्छ।	िायिलषेस	 प्विधध	 पधन	 डाँडालषे	 धसगनल	्छषेकनषे	
समसयाबा्ट	 मकु्त	 ्ैछन।	 तयसमाधि	 सपषेकरिमको	 लाइसषेनसको	
नयायोक्चि	विििणमा	नषेपाल	दिुसञ्ाि	प्ाधधकिण	ि	इन्टिनषे्ट	
सषेिाप्दायकबीच	 पूिा्नधािको	 सिाधमति	 ि	 साझषेदािीको	 जव्टल	
बहस	्ँछदै्छ।15	इन्टिनषे्ट	जहाँ	उपलबध	्छ,	तयहाँ	गणुसििहीन	
्छ।	प्सििु	अनसुनधानको	सिनेक्ण	क्षेत्रका	प्योगकिा्नमधयषे	७०	
प्धिशिलषे	इन्टिनषे्ट	 धनकै	महँगो	ि	साहै्	 वढलो	चलनषे	गनुासा	
गिषेका	 ्छन।्	 दगु्नम	 क्षेत्रमा	 सषेिाप्दायक	्छान्षे	 विकलपसमषेि	
्ैछन।	जनघनति	कम	भएका	क्षेत्रमा	घा्टा	लागनषे	आशंकालषे	
इन्टिनषे्ट	 सषेिाप्दायक	 पगुषेका	 ्ैछनन।्	 तयसिा	 ठाउँका	
प्योगकिा्नको	इन्टिनषे्टप्धि	रुक्च	घटदै	जान	ुसिाभाविकै	हो।	
तयसैलषे	इन्टिनषे्ट	प्सािको	 सिरूप	लगानीकिा्नको	अधभरुक्चलषे	
धनक््यौल	गनने	प्ष्ट	दषेक्खन्छ।	
नषेपाली	 समाजलषे	 इन्टिनषे्टप्धि	 खासै	 चासो	 नदषेखाउन	ु

नै	 घिधिुी	 िहमा	 इन्टिनषे्ट	 सषेिा	 प¥ुयाउन	 लगानीकिा्न	
वहचवकचाउनकुो	 प्मखु	 कािण	 हनु	 सक्छ।	 यसै	 सनदभ्नमा	
आफनो	 दैधनक	 जीिनमा	 इन्टिनषे्टको	 कुनै	 आिशयकिा	
नभएको	 भन्षे	 सिनेक्ण	 क्षेत्रका	 बाधसनदाको	 भनाइिफ्न 	 धयान	
ददन	ु उपयकु्त	 हनु्छ।	 इन्टिनषे्ट	 प्योग	 नगनने	 सबै	 जाधिका	
उतििदािालषे	ददनचया्नमा	इन्टिनषे्टको	कुनै	वयािहारिक	भधूमका	
नहनु	ु नै	 आफूलषे	 घिमा	 लयाणडलाइन	 इन्टिनषे्ट	 नजोडनकुो	
मखुय	कािण	िहषेको	बिाएका	्छन।्	इन्टिनषे्ट	प्चािक	संसिालषे	

14 आयसिि	 अनसुाि	 घिधिुीलाई	 चाि	 समूहमा	 बिाबि	 भाग	 लगाएि	
विश्षेषण	गरिएको	धियो	ः	िावष्नक	पारििारिक	आय	रु.	८०,०००	िा	सोभनदा	
कम,	रु.	८०,००१	दषेक्ख	रु.	१,८०,०००	समम,	रु.	१,८०,००१	दषेक्ख		
रु.	 २,५०,०००	 समम,	 ि	 रु.	 २,५०,०००	 भनदा	 माधि।	 अंग्षेजी	 भाषा	
पढनषे	 लषेख्नषे	 दक्िाबािषे	 —्छ‘	 अििा	 —्ैछन‘	 भन्षे	 प्श्न	 गरिएको	 धियो।	 तयसै	
गिी	घिधिुीका	शैक्क्क	योगयिाको	लाधग	एसएलसीभनदा	मधुन,	एसएलसीदषेक्ख	
१०+२	समम,	ि	सोभनदा	माधिका	समूहमा	कधि	सदसय	्छन	्भनषेि	गणना	
गरिएको	धियो।

15	माव्ट्नन	चौिािी।	२०७२।नषेपालमा	सि्न-संयोजकिाका	सिोकाििालाहरू।	
शोध-संक्षेप	नं.	१५।	काठमाडौँ	:	माव्ट्नन	चौिािी।www.martinchautari.
org.np/files/ResearchBrief-2015StakeholdersForUniversalConne
ctivityInNepal_NepaliVersion.pdf मा	उपलबध।

एक	सामानय	नागरिकलषे	इन्टिनषे्टबा्ट	 ददन	सकनषे	फाइदाको	
घिलागदो	दृष्टानि	ददन	सकषे का	्ैछनन।्	तयसमाधि	समबक्नधि	
सिकािी	 धनकायलषे	 पधन	 यो	 प्विधध	 जनसाधािणलाई	 यसिी	
उपयोगी	हनु्छ	भनषेि	ठोस	उदाहिण	दषेखाउन	सकषे का	्ैछनन।्	
इन्टिनषे्टलषे	विकासमा	सकािातमक	भधूमका	खषेल्छ	भन्षे	सिही	
बहसलषे	 वकसान,	मजदिु	अििा	खरुिा	पसलषेलाई	इन्टिनषे्टको	
प्योगकिा्न	बनाउन	सकै्तन।	बरु	इन्टिनषे्ट	अनािशयक	भएको	
धािणा	जिाििै	सधुनन्छ।	वकनभनषे	सूचना	आदानप्दानको	लाधग	
पत्रपधत्रका,	िषे धडयो,	्टषेधलधभजन,	मोबाइल	ि	्टषेधलफोन	पवहलषेदषेक्ख	
नै	 उपलबध	्छन।्	 दैधनक	 जीिनमा	आिशयकिा	 नदषेक्खनालषे	
ि	 प्योग	 गिी	 हालषे	 पधन	 सहज	 ि	 सिानीय	 भाषामा	 सूचना	
उपलबध	नहनुालषे	इन्टिनषे्टप्धि	चासो	कम	भएको	हो।	उपयोगी	
सामग्ीको	 अभाि	 ि	 भाषाको	 कदठनाइलषे	 गदा्न	 इन्टिनषे्टको	
प्योग	पधन	मनोिञ्न	ि	फषे सबकुमै	सीधमि	हनुगएको	दषेक्खन्छ।	
संक्षेपमा,	 यो	 अनसुनधानबा्ट	 प्ाप्त	 ि्थयाङ्कको	 आधािमा	

इन्टिनषे्टको	 पहुचँ	 ि	 प्योगलाई	 प्भाविि	 गनने	 सामाक्जक	 ि	
आधि्नक	 कािक	 धनक््यौल	 गन्न	 सवकएन।	 अनसुनधान	 त्रवु्टपूण्न	
भएि	यसिो	 धनषकष्न	आएको	भनषे	 होइन।	 कुनै	 पधन	मलुकुमा	
इन्टिनषे्टजसिो	प्विधधको	उचच	गणुसिि	ि	वयापक	पहुचँ	भएपध्छ	
मात्र	 सो	 प्विधधको	 प्योगमा	 आय	 ि	 क्शक्ाजसिा	 कािकको	
भधूमका	प्ष्टधसि	दषेक्खन	िाल्छ।	सिनेक्ण	क्षेत्रमा	मात्र	होइन,	
धसङ्गो	नषेपालमा	इन्टिनषे्टको	पहुचँ	धनकै	कम	ि	तयसमाधि	िललो	
गणुसििको	्छ।	तयसैलषे	कषे 	कसिा	कािकलषे	इन्टिनषे्टको	पहुचँ	ि	
प्योगलाई	असि	पािषेका	्छन	्भनषेि	वक्टान	गनु्न	सैद्ाक्निक	रूपमा	
गलि	 हनु्छ।	 सािै	 एउ्ैट	 प्विधधको	 प्योग	 पधन	 दषेशअनसुाि	
फिक	हनु्छ।	तयसैलषे	 सूचना	सञ्ािप्विधधका	नीधि	 धनमा्निाहरू	
सिक्न 	हनु	ुप्छ्न;	प्विधधलाई	माधिललो	िहबा्ट	िोपददैमा	समाजलषे	
तयसलाई	 अपनाउँदैन।	 इन्टिनषे्टलाई	 नषेपाली	 समाजलषे	 कसिो	
अिसिामा	रुचाउनषे्छ	भनषेि	नखोिलषेसमम	सूचना	सञ्ािप्विधधका	
नीधि	सफल	हनुषे	्ैछनन।्

पहुँचमा	असमानिा
सन	् १९९०	 को	 दशकमा	 इन्टिनषे्टमा	 आधारिि	 धडक्ज्टल	
प्विधधमा	पहुँच	हनुषे	ि	नहनुषे	बीचको	धभन्िाबािषे	बहस	चधुलएको	
धियो।	 तयसै	 िाका	 धडक्ज्टल	 विभषेदलाई	 जािीय	 ि	आधि्नक	
परििषेशलषे	पानने	असिसमबनधी	अधययनमा	शोधकिा्नहरूको	धयान	
कषे क्नरिि	 धियो।	नषेपालमा	 भनषे	 िाससिानको	 दगु्नमिा,	 गरिबी,	
िदृ्ािसिा,	ि	अपाङ्गिाजसिा	विविध	कािणलषे	इन्टिनषे्टमाधिको	
पहुँच	 असमान	 िहषेको	 दषेक्खन्छ।	अवहलषे	 यो	 धडक्ज्टल	 विभषेद	
विकिाल	रूपमा	फैधलएको	्छ।	सन	्२०११	को	जनगणनामा	
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दषेक्खएको	 धडक्ज्टल	 उपकिणहरूको	 सिाधमतिमा	 असमानिा	
माव्ट्नन	चौिािीको	यो	अनसुनधान	समपन्	हुँदासमम	पधन	तयक्तिकै	
्छ।	सन	्२०११	मा	 िाव्रिय	जनगणना	 हुँदा	शहिी	क्षेत्रका	
२४	प्धिशि	घिधिुीमा	कम्पय्ुटि	ि	१२	प्धिशि	घिधिुीमा	
इन्टिनषे्ट	 जोधडएको	 धियो।	 ग्ामीण	 क्षेत्रका	 ३	 प्धिशि	
घिधिुीमा	कम्पय्ुटि	ि	लगभग	१	प्धिशिमा	इन्टिनषे्ट	जोधडएको	
धियो।	चौिािी	अनसुनधानलषे	पधन	इन्टिनषे्टको	प्विधधमा	तयसिै	
असमानिा	दषेखाएको	्छ	(हषेन ु्नहोस	्िाधलका	१)।

	िाधलका	१	:	धडक्ज्टल	प्विधधमा	पहुँच	
हनुषे	घिधिुी	(प्धिशिमा)

िाव्रिय	जनगणना	
सन	्२०११

माव्ट्नन	चौिािी	सिनेक्ण	
सन	्२०१५

क्षेत्र कम्पय्ुटि इन्टिनषे्ट कम्पय्ुटि इन्टिनषे्ट

चाँगनुािायण १३.४ ४.१ ९.६५ २.८

दा्पचा	
्छत्रषेबाँझ

१.९ ०.३ १.१५ ०

पनौिी १६.५ ५ ३६.६ २८.८

िाङधिङ	 ० १.१ १.६ ०.८

प्गधिनगि - - ११.१ ७.१

िलुनातमक	रूपमा	हषेदा्न	दगु्नमभनदा	सगुम	क्षेत्रमा	इन्टिनषे्टको	
पूिा्नधाि	बढी	विकधसि	्छ।	प्गधिनगि	वि.सं.	२०६१	दषेक्ख	
दषेखापिषेको	सकुुमबासी	बसिी	भए	पधन	काठमाडौँधसि	जोधडएको	
ठाउँ	 हनुालषे	 तयहाँ	 इन्टिनषे्टको	 पहुँच	 अरू	 सिनेक्ण	 क्षेत्रको	
दाँजोमा	 सनिोषजनक	 ्छ।	 संयकु्त	 िा्रिसंघीय	 ब्ोडबयाणड	
कधमसनलषे	सन	्२०१५	समम	कक्मिमा	४०	प्धिशि	घिधिुीमा	
इन्टिनषे्टको	पहुँच	हनुपुनने	िोकषे को	धियो।	यो	आकँडालाई	मान्षे	
हो	 भनषे	 प्गधिनगिलगायि	 सबै	 सिनेक्ण	क्षेत्रमा	 इन्टिनषे्टको	
पहुँच	धनिासाजनक	्छ।	
मोबाइल	फोनको	प्योगमा	भएको	 वयापक	िवृद्	चावहँ	यो	

यिाक्सिधिको	 एउ्टा	 अपिाद	 हो।	 मोबाइल	 फोनको	 प्योग	
संसािका	अरू	दषेशमा	पधन	बढषेको	्छ।	यसलाई	नषेपाली	नीधिहरूको	
सफलिा	भन्	धमलदैन।	बरु	मोबाइल	फोनका	प्योगकिा्नमाझ	
एक	 वकधसमको	 धडक्ज्टल	 असमानिा	 भनषे	 यही	 बषेला	 उतपन्	
भएको	दषेक्खन्छ।	उदाहिणका	लाधग,	प्गधिनगिका	८०	प्धिशि	
मोबाइल	िवङ्गन	सरिकीन	नभएका	ि	बढीमा	क्जवपआिएस	इन्टिनषे्ट	
मात्र	चलनषे	खालका	्छन।्16	यी	मोबाइलमा	अक्ि	्टाइप	गन्न	

16 	क्जवपआिएस (GPRS)	्टषेधलकम	संिचनाको	मद्दिलषे	इन्टिनषे्ट	प्दान	
गरिनषे	एउ्टा	प्विधध	हो।

ि	पढन	मात्र	सवकन्छ,	 क्चत्र	अििा	 धभधडयो	 दषेक्खदैँन।	 तयसै	
गिी	दा्पचा	्छत्रषेबाझँका	९०	प्धिशिभनदा	बढी	मोबाइल	पधन	
इन्टिनषे्ट	चलाउन	अनपुयकु्त	्छन।्	पनौिी	ि	िाङधिङमा	चावहँ	
४६	ि	३०	प्धिशि	मोबाइल	प्योगकिा्नलषे	समा्ट्नफोन	बोक्छन।्	
जसलषे	 गदा्न	 तयहाकँा	 बाधसनदालषे	 इन्टिनषे्टका	 लाइभ	 धभधडयो	
ि	सकाइप	जसिा	आधधुनक	सवुिधाहरूको	उपभोग	िलुनातमक	
रूपमा	बढी	गन्न	पाएका	्छन।्	
इन्टिनषे्ट	प्योगमा	शलुक	नै	सबैभनदा	ठूलो	अडचन	हो।	

सिनेक्ण	क्षेत्रमा	एउ्टा	परििािलषे	मोबाइल	फोनको	लाधग	एक	
मवहनामा	सिदि	१,३२०	रुपैयाँ	खच्न	गरििहषेका	्छन।्	ससिो	
इन्टिनषे्ट	चलाउँदा	पधन	एउ्टा	परििािको	आयको	१५	प्धिशि	
हनुपगु्छ।	यिाबा्ट	 मोबाइल	 इन्टिनषे्टको	 सनदभ्नमा	आधि्नक	
अिसिा	 ि	 इन्टिनषे्ट	 प्योगबीच	 सोझो	 समबनध	 दषेक्खन्छ।	
इन्टिनषेसनल	 ्टषेधलकमयधुनकषे सन	 यधुनयन	 ि	 यनुषेसकोलषे	 ियाि	
पािषेको	 ब्ोडबयाणड	 कधमसन	 रिपो्ट्नलषे	 कुनै	 पधन	 मलुकुमा	
इन्टिनषे्टको	 पहुँच	 ४०	 प्धिशि	 पगुन	 इन्टिनषे्टको	 शलुक	
पारििारिक	आयको	 ५	 प्धिशि	 नाघन	 नहनुषे	 सझुाि	 ददएको	
्छ।17	अपलोड-डाउनलोड	डा्टाको	 कुल	आयिन	िोवकएको	
५१२	 कषे धबवपएसको	 इन्टिनषे्टको	 शलुक	 सिनेक्ण	 क्षेत्रको	
पारििारिक	 आयको	 १०	 प्धिशि	 हनु	 जान्छ।	 यो	 दृवष्टलषे	
नषेपालमा	इन्टिनषे्ट	धनकै	महँगो	्छ।			
दषेशकाल	सहुाउँदो	 धडक्ज्टल	श्रवयदृशय	 ि	 पाठ्यसामग्ीको	

कमीलषे	इन्टिनषे्टप्धि	रुक्च	घटदै	जानषे	प्चधलि	धािणा	्छ।18	
धडक्ज्टल	प्विधधमाधि	पहुँच	नहनुालषे	वयक्क्तको	ज्ान	ि	सीपमै	
कमी	आउनषे	मानयिालषे	गदा्न	पधन	धडक्ज्टल	सामग्ीको	िवृद्मा	
जोड	ददन	िाधलएको	हो।	यसिो	धािणा	महत्िपूण्न	ज्ान	ि	सीप	
कषे िल	धडक्ज्टल	सिरूपमा	मात्र	पाउन	सवकन्छ	भन्षे	विश्वासमा	
आधारिि	्छ।	विधभन्	आधि्नक	ि	सामाक्जक	पषृ्ठभधूमका	माधनसलषे	

17 United Nations. n.d. Broadband Commission for Digital 
Development. iif.un.org/content/broadbandcommission-digital-
development मा	उपलबध,	७	जलुाई	२०१६	मा	हषेरिएको।

18 धडक्ज्टल	सामग्ीमा	 विविधिा	 लयाउनषे	 सािै	 तयसलाई	कम	आयसिि	
भएकाहरूको	पहुँचमा	लयाउनालषे	इन्टिनषे्टको	प्योगलषे	वयापकिा	पाउँ्छ	भन्षे	
मानयिा	 ्छ।	 इन्टिनषे्ट	 सलुभ	 ि	 ससिो	 हनुषे	 दषेशमा	 पधन	 इन्टिनषे्टको	 धषेिै	
प्योग	नहनुकुो	कािण	धडक्ज्टल	सामग्ीको	अभाि	हो	भन्षे	धािणा	प्चधलि	्छ।		
हषेन ु्नहोस,् El-Darwiche, Bahjat, Mathias Herzog, Milind Singh and 
Rami Maalouf. 2015. Understanding Digital Content and Services 
Ecosystems: The Role of Content and Services in Boosting 
Internet Adoption. In The Global Information Technology Report 
2015. Soumitra Dutta, Thierry Geiger and Bruno Lanvin,eds.,  
pp. 39–48. Geneva: World Economic Forum and INSEAD.
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दैधनक	जीिनमा	धडक्ज्टल	प्विधधबा्ैट	सूचना	खोज्छन	्भन्षे	्ैछन।19  
बरु	नषेपाली	समाजलषे	सूचना	आदानप्दानको	िैकक्लपक	िरिका	
अपनाइिहषेकोलषे	 नषेपालमा	 इन्टिनषे्टको	 प्योग	 कम	 भएको	
हनुसक्छ।	 नषेपाली	 समाजमा	 गाउँध्छमषेकधसि	 कुिाकानीजसिा	
पिमपिागि	 अधन	 िषे धडयो,	 व्टभी	 ि	 फोनजसिा	 अधल	 पिुाना	
श्रवयदृशय	 धमधडयाबा्ट	 सूचनाको	आदानप्दान	 हुँदै	 आइिहषेको	
्छ।	 दा्पचा	 ्छत्रषेबाझँमा	 धडक्ज्टल	 उपकिणहरूको	 कमी	 ्छ	
(करिब	३%	घिधिुीमा	मात्र	लयाप्टप	अििा	कम्पय्ुटि	्छ)।	िि	
तयहा	ँसूचनाको	लाधग	पिमपिागि	स्ोिहरूको	वयापक	उपयोग	
हनु्छ।	तयसै	गिी	िाङधिङमा	मोबाइल	फोनको	मखुय	प्योग	
इन्टिनषे्टको	लाधग	नभएि	तयहाबँा्ट	बसाइँ	सिषेका	आफनिधसि	
कुिाकानीको	लाधग	हनुषे	 गिषेको	्छ।	 तयसैलषे	सिनेक्ण	क्षेत्रका	
उतििदािालषे	इन्टिनषे्ट	प्योग	नगददैमा	धिनलाई	सूचनाको	अभाि	
्छ	भन्	धमलदैन	(हषेन ु्नहोस	्िाधलका	२)।
एउ्ैट	 सिनेक्ण	 क्षेत्रधभत्र	 हषेदा्न	 सूचना	 सञ्ािप्विधधमाधिको	

पहुँचलाई	 सामाक्जक	 ि	 आधि्नक	 परििषेशलषे	 प्भाविि	 गिषेको	
दषेक्खन्छ।	 विधभन्	सिनेक्ण	क्षेत्रमा	 हषेदा्न	 चावहँ	 एउ्ैट	जाधिका	
परििाि	 भए	 पधन	 सूचना	 सञ्ािप्विधधसमम	 पहुँचमा	 धभन्िा	
दषेक्खन्छ।	जसिो,	दा्पचा	्छत्रषेबाँझको	दाँजोमा	पनौिीका	नषेिाि	
परििािमा	यो	प्विधधको	बढी	प्योग	भएको	्छ।	तयसै	गिी	धैिै	
जािजाधिको	 लगभग	 समान	 उपक्सिधि	 भएको	 प्गधिनगिका	
िामाङ	 परििािमा	 सूचना	 सञ्ािप्विधधसमम	 पहुँच	 ि	 दक्िा	
चाँगनुािायणका	 िामाङ	 परििािभनदा	 बढी	 ्छ।	 िोचक	 ि्थय	
कषे 	्छ	 भनषे	 चाँगनुािायणमा	 िामाङ	 परििािको	 बाहलुय	्छ	 ि	
धिनकै	आयसिि	सबैभनदा	बढी	्छ।	प्गधिनगि	िाजधानीधसि	

19 Hersberger, Julia A. 2003. Are the Economically Poor 
Information Poor? Does the Digital Divide Affect the Homeless 
and Access to Information? Canadian Journal of Information and 
Library Science 27(3): 45–64.

जोधडएकोलषे	तयहाँ	 सूचना	सञ्ािप्विधधको	अिसिा	िलुनातमक	
दृवष्टमा	बधलयो	भएको	हनुसक्छ।	
धडक्ज्टल	 विभषेद	 कम	 गरिन	ु प्छ्न	 भन्षे	आग्ह	 दईुधििबा्ट	

अगाधड	सारिएको	्छ।	 धडक्ज्टल	असमानिा	 िहषेसमम	नषेपाललषे	
अनििा्नव्रियसििमा	आधि्नक	प्धिसपधा्न	गन्न	सकदैन	भन्षे	एउ्टा	िक्न 	
सधुनन्छ।	अकको	िक्न अनसुाि	धडक्ज्टल	विभषेद	नमषेव्टएसमम	नषेपाली	
समाजमा	समयसापषेक्	ज्ानको	अभाि	िवहिहनषे्छ।	िि	यसिा	िक्न 	
त्रवु्टपूण्न	मानयिामा	आधारिि	्छन।्	फलसिरूप	धडक्ज्टल	विभषेद	
कम	गन्न	प्सिाविि	उपाय	पधन	वफिला	्छन।्	धडक्ज्टल	विभषेदलाई	
प्ाय:	आधि्नक	परिप्षेक्यबा्ट	मात्र	हषेनने	गरिन्छ।	नषेपालका	नीधि-
धनदनेक्शकामा	प्विधधका	सामाक्जक	ि	सासंकृधिक	अियिको	कुनै	
क्जवकि	हुँदैन।	बरु	प्विधध	आधि्नक	रूपानििणको	कािक	हो	
भनषेि	अधििषेक	घोषणा	गरिएको	हनु्छ।20	यसिा	मानयिालषे	नीधि	
धनमा्निाहरूको	 धयान	 सूचना	 सञ्ािप्विधधबा्ट	 िक्ञ्ि	समूहलाई	
धडक्ज्टल	 बजािको	 उपभोक्ता	 बनाउनमैु	 सीधमि	 हनु	 पगुद्छ।	
नषेपालमा	 विद्यमान	 भौगोधलक	 विविधिा	 ि	 क्षेत्रीय	 विकासमा	
िहषेको	उग्	असमानिालाई	 हषेदा्न	 सूचना	सञ्ािप्विधधलषे	 गरिबी,	
अक्शक्ा,	 िािाििण	 विनाश,	 अधन	 लैवङ्गक	 ि	 जाधिविभषेदजसिा	
समसयाको	 धनिाकिण	 ग्छ्न	 भनषेि	 सिीकान्न	 गाह्ो	 ्छ।	 धषेिै	
हदसमम	 'धडक्ज्टल	 विभषेद'	 ि	 'ज्ानमा	 आधारिि	 समाज'जसिा	
लोकवप्य	 पदािली	 प्भािशाली	 समूहको	 बवुद्विलासको लाधग	
मात्र	 ठीक	 होलान।्	 धडक्ज्टल	 विभषेद	 यिाि्नमै	 एउ्टा चनुौिी	
हो।	िि	सूचना	सञ्ािप्विधधका	वयिसायीबाहषेक	जनसाधािणको	
वहिलाई	पधन	सिोकाि	ठान्षे	हो	भनषे	धडक्ज्टल	विभषेदलाई	बहृि	्
सामाक्जक	ि	आधि्नक	दृवष्टकोणलषे	सलुझाउन	ुप्छ्न।

20 विश्व	 बैङ्कको	 एउ्टा	 प्धििषेदनअनसुाि	 नषेपालमा	 सूचना	सञ्ािप्विधधको	
विसिाि	िीव्र	गधिमा	हुँदै	गए	पधन	नषेपालका	िोजगािहरूमधयषे	०.५	प्धिशिलषे	
मात्र	सो	प्विधधसँग	समबक्नधि	काम	ग्छ्नन।्	हषेन ु्नहोस,्	The World Bank. 
2016. Digital Dividends. Washington, DC: The World Bank.	

िाधलका	२:	सिनेक्ण	क्षेत्रमा	सूचनाको	स्ोि	(प्धिशिमा)*

क्षेत्र पत्रपधत्रका िषे धडयो ्टषेधलधभजन मोबाइल इन्टिनषे्ट सािी/ध्छमषेककी
सूचना	पा्टी/
पोस्टि

चाँगनुािायण ४५ ८६ ८५ ६६ २९ ९६ ६४

दा्पचा	्छत्रषेबाँझ १० ६० ३७ ३३ ४ ९५ २३

प्गधिनगि ४५ ५५ ७० ६० ३१ ८० २३

पनौिी ७६ ७० ९४ ६१ ५९ ८१ ५०

िाङधिङ ३५ ५७ ३५ ८४ १० ९८ ४३
*	उतििदािालषे	एउ्टाभनदा	बढी	विकलप	चनु्	पाउनालषे	कुल	प्धिशि	१००	भनदा	बढी	्छ।
स्ोि :	माव्ट्नन	चौिािी	घिधिुी	सिनेक्ण,	सन	्२०१५।	
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धनषकष्न
नषेपालका	सूचना	सञ्ािप्विधधसमबनधी	नीधिको	कषे नरिमा	भौधिक	
पूिा्नधािको	क्मिा	अधभिवृद्	िहषेको	्छ।	िी	नीधिमा	डाउनलोड	
सपीड	ि	भािी	प्विधधमाधि	जोड	ददइएको	्छ।	यसिी	भौधिक	
पूिा्नधािको	 क्मिा	 अधभिवृद्लाई	 अनािशयक	 महत्ि	 ददनकुो	
सा्टो	इन्टिनषे्टको	 सपीड,	 मूलय	 ि	पहुँच	कसिी	 धमलान	गन्न	
सवकन्छ	 भनषेि	 अनसुनधान	 गरिनपु्थयको।	 तयसिो	 अनसुनधानलषे	
सूचना	सञ्ािप्विधधको	औक्चतय	ि	उपयोगबािषे	गहन	बहसको	
सरुुआि	गनने	धियो	ि	नीधि	धनमा्निालाई	अधि	महत्िाकांक्ी	लक्य	
धलएि	पिभ्ष्ट	हनुबा्ट	जोगाउनषे	धियो।	प्ा्पय	ि	अप्ा्पय	लक्य	
न्ुछटट्ाउनषे	 नीधिका	 सपीड	 ि	 पहुँचसमबनधी	 लक्य	 धनिि्नक	
्छन।्	तयसमाधि	विदषेशी	नीधिका	बुदँालाई	जोडजाड	गिषेि	नीधि	
धनमा्नण	गनने	परिपा्टीलषे	समसयालाई	झनै	जव्टल	बनाएको	्छ।	
इन्टिनषे्ट	 चलाउनषे	 उपकिणको	रूपमा	 मोबाइल	फोनको	

वयापक	 प्योगलाई	 एउ्टा	 मौकाका	 रूपमा	 हषेन्न	 सवकन्छ।	
मोबाइल	इन्टिनषे्टको	माधयमबा्ट	जनिासँग	प्तयक्	सिोकाि	
िाख्नषे	सिकािी	सषेिालाई	घिदैलोमा	प¥ुयाउन	महत्िपूण्न	सूचना	
प्दान	 गन्न	 सवकन्छ।	 मोबाइल	 इन्टिनषे्टको	 संिचनामा	 हनुषे	
प्ाविधधक	 लचकिालषे	 सो	 माधयमबा्ट	 ददन	 सवकनषे	 सषेिालाई	
अझै	 परिषकृि	 गददै	 लैजान	कदठनाइ	 हनुषे	 ्ैछन।	 सािै	 यसिा	
सषेिा	 प्दान	 गदा्नको	 अनभुि	 सूचना	 सञ्ािप्विधधका	 नीधिलाई	
परिमाज्नन	 गददै	 लान	 पधन	 उपयोगी	 हनुषे्छ।	 दषेशका	 विधभन्	

संयनत्रको	काय्नक्मिा	बढाउन	सिकािी	नीधिमा	घिधिुीसििको	
इन्टिनषे्टको	सि्नवयापी	 पहुँचको	लक्य	 धलन	ुउक्चि	हो।	िि	
इन्टिनषे्टको	विसिाि	्छो्टो	समयमा	हनु	सकदैन।	यी	नीधिलषे	
कषे िल	धडक्ज्टल	प्विधधको	विसिािलषे	सामाक्जक	रूपानििण	हनु्छ	
सािै	 रििु	गधिमा	आधि्नक	 विकास	अक्घ	बढ्छ	भन्षे	त्रवु्टपूण्न	
मानयिा	तयागन	ुप्छ्न।	बरु	प्विधध	प्सािको	सकािातमक	परिणाम	
सो	 प्विधधको	 समाजसँग	 गनने	 अनिवरि्न यामा	 धनभ्नि	 ग्छ्न	 भन्षे	
मानयिाअनरुूप	अक्घ	बढन	ुप्छ्न। कषे िल	सूचना	सञ्ािप्विधधको	
भौधिक	 पूिा्नधािको	 क्मिा	 िवृद्मा	 जोड	 नददएि	 तयसको	
सामाक्जक	ि	सांसकृधिक	पा्टोबािषे	शोध	गरिन	ुप्छ्न।	धडक्ज्टल	
विभषेद	प्विधधमाधिको	पहुँचसमबनधी	समसया	मात्र	होइन	भनी	
सिीकािषेि	तयसलाई	सामाक्जक	ि	आधि्नक	पा्टोलषे	कसिी	असि	
पाददैआएका	्छन	्भनी	ऐधिहाधसक	अधययन	गनु्न	नीधिधनमा्नणको	
लाधग	 सहायक	 हनुसक्छ।	 'ज्ानमा	 आधारिि	 समाज'जसिा	
असपष्ट	पदािलीलाई	पछ्ाइिहँदा	नीधिधनमा्निा	ि	प्ाज्लगायि	
समबक्नधि	सबैलषे	 विद्यमान	सामाक्जक	ि	भौगोधलक	विभषेदिफ्न 	
चावहँ	धयान	ददन	्छाडदै	गएको	प्धिि	हनु्छ।	धनिाधाि	नीधिबा्ट	
काठमाडौँमा	 िहषेका	 सूचना	 सञ्ािप्विधधका	 सषेिा	 ि	 उपकिण	
प्दायक	 वयापारिक	 संसिालषे	 मात्र	 लाभ	 धलइिहषेका	 ्छन।्	
यी	 संसिालषे	 नै	नषेपाली	इन्टिनषे्टको	रूपिषेखा	िय	गददैआएका	
्छन।्	कषे ही	समपन्	िग्नलाई	लाभकािी	इन्टिनषे्टसमबनधी	नीधि	
तयागषेि	गाउँसििसमम	यसको	पहुँच	ि	उपयोगको	अनसुनधानको	
आधािमा	काय्ननीधि	अक्घ	सादा्न	सबैलाई	फाइदा	पगुनषे्छ।	


