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सूचना ��व
ध �वकास र सुशासन 

गोपीनाथ मैनाल� 
काठमा�ड�,फागुन १८ 

 

सचूना ��व�धलाई �यवि"थत र %नय&मत गन'का ला�ग �व(युतीय कारोबार �यवि"थत गन* 

ऐन, २०६१, क�पराइट ऐन, राि12य स3चार नी%त, दरूस3चार नी%त, 5ोड �या�ड नी%त, 6डिजटल 

&स8नेचर सुर:;त गन* काय'�व�धलगायतका नी%तगत �यव"थाह= ग>रएका छन ्। साथै सूचना 

��व�ध पाक' , �माणीकरण %नयDEकको काया'लय, सूचना ��व�ध केDF, सूचना ��व�ध �वभाग, 

�वHान, ��व�ध तथा वातावरण मDEालय, सूचना तथा स3चार मDEालय, �वIव�व(यालयह= 

JKयाशील छन ्।एMकाइस� सताNद� सूचना ��व�धको युगको =पमा आएको छ । जनजीवनका 

सबै ;ेEमा आँकलन गनQ नसJकन ेप>रवत'न सूचना ��व�धले सRभव तुSयाएको छ । मा%नस 

र "थानह=बीच अचRमको स3जाल�कृत अDतरJKया "वचा&लत हुन थालेको छ, जसले "थान 

र भूगोलको अवरोध भVकाई अनDतः अवसरको ढोका उघारेको छ । सूचना ��व�धले Hान 

आज'न, सहभा�गता र अवसर उपयोगका अवरोधह= पूण'तः भVकाएको छ । यसले साव'ज%नक 

;ेE, �वकास �यव"थापनलगायत शासक[य �णाल�दे\ख जनजीवनका सबै प;लाई �भाव 

पारेको छ । सूचना ��व�धको उपयोगले साव'ज%नक �यव"थापनलाई समDवयाVमक, समावेशी, 

काय'कुशल, �भावकार�, पारदश^ र जवाफदेह� बनाउँदै लगेको छ । Vयसैले साव'ज%नक 

�यव"थापनका सबै ;ेEह=मा ‘ई’ उपसग' जो6डन थालेको छ, ज"तो Jक ई–सरकार, ई–सेवा, ई–

फाइ&लङ, ई–बJ̀कङ, ई–टे�डर आaद । Vय"तै सूचना ��व�धका कारण साव'ज%नक ;Eे जनमुखी, 

छ>रतो, &मत�ययी, मूSयबोधी, अbगामी र संवेदनशील बDनका ला�ग %नरDतर दबाब पदQ 

गएको छ । साथै सूचना ��व�धको �योगले सव'साधारण र सरकारबीचको सRबDध संरचना 

प%न बद&लरहेको छ । 

तर, सूचना ��व�वको उपयोगले VयिVतकै फाइदा Sयाउँदैन । यसले �वकास तथा �यव"थापनमा 

धेरै फाइदा त Sयाउँछ तर यसको �योगका ला�ग काय'मूलक ता&लम र ;मता �वकास 

आवIयक हुDछ, ई–गभम*Dट एिdलकेशन सरल हुनुपछ' , प%छSला सफलताका ला�ग अ%घSलो 

कामह=ले राeो न%तजा देखाएको हुनपुद'छ, चेतना र बुझाइको "तर �वकास हुनुपछ' , 6डिजटल 

सुर;ामा gयान aदनुपछ' , 6डिजटल 6डभाइड गन'सMछ, यसतफ'  प%न सचेत हुनुपछ'  । 6डिजटल 
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�यासका साथ परRपरागत सेवाह= संर:;त हुनुपद'छ । पया'dत साधनको दका'र पद'छ, Jकनक[ 

यो �णाल� यो महँगो प%न हुDछ । Vयसैले VयिVतकै सूचना ��व�धबाट फाइदा भैहाSछ भDन े

सोच राhनु गRभीर भूल हो । तर, समकाल�न समाज ‘आईट� सेभी’ भएकाले यसका 

जो\खमबाट डराएर होइन Jक ;मता र पूवा'धार �वकास गरेर फाइदा बढाउन तVपर हुनुको 

�वकSप छैन ।नेपालमा सरकार� तiयाjकह=लाई �शोधन गन' कRdयुटर ��व�धको �योग गन' 

था&लएको तीन दशक माE नाघेको छ । प%छSला aदनमा, �वशषेतः उदार�करणको नी%त 

अवलRबन ग>रएप%छ साव'ज%नक र गैरसरकार� ;ेEमा आlनो काय' �भावका>रताका ला�ग 

सूचाना ��व�धको �योग गन' था&लएको छ । साव'ज%नक ;ेEबाट सRपादन ग>रने �वकास 

योजना र सेवा �वाह काय'मा यसको उपयोगको ला�ग पूवा'धार संरचना तयार पान* र ;मता 

�वकास गन* काय' हँ◌दैु आएका छन ्। 

सूचना ��व�धको बहुप;ीय उपयोगका ला�ग सहयोग पु¥याउन पaहलोपSट २०५७ मा सूचना 

��व�ध नी%त जार� ग>रयो । नी%तले पाचँ वष'&भEमा �वIव मान�चEमा नेपाललाई "था�पत 

गन*, &श;ा, "वा"iय, पय'टन, कृ�ष, �यापार �वकासका अवसर तीp पान*, ��व�धको �वकासबाट 

ग>रबी %नवारण, समानुपा%तक �वकास र �जातDEको सुqढ�करणमा सहयोग पु¥याउने र 

Hानमा आधा>रत समाज "थापनामा योगदान पु¥याउने पाँचवष* सोच राखेको �थयो । नी%त 

काया'Dवन भएको पाँच वष'&भE केह� महVवपूण' उपलिNध हात परे प%न नपेाल� अथ'तDE 

यसको समb �वकासबाट लाभािDवत भने हुन सकेन । नी%त धेरै महVवाकां;ी प%न �थयो, तर 

पूवा'धार संरचना, सं"थागत ;मता र काय'सं"कृ%त नी%तका उrेIय पूरा गन' बाधक �थए । 

सूचना ��व�ध आफs मा प>रव'नशील ;ेE हो । Vयसैले सूचना ��व�ध नी%त २०५७ पाँचवष* 

काया'व�धका ला�ग तजु'मा ग>रएको �थयो, ता Jक यसले प%छ बDने नी%तले यसको प>रवत'न र 

�विृVतलाई पtयाउन सकोस ्। यसथ' मौजुदा नी%तको समी;ा गर� नया ँसूचना ��व�ध नी%त 

२०६७ जार� ग>रएको छ । यस नी%तले सूचना ��व�धको माgयमबाट सुशासन, ग>रबी %नवारण 

र आ�थ'क सामािजक �वकास गन* दरूq1ट� राखेको छ भन े सूचना ��व�धको उपयोगमाफ' त 

सामिजक एवं आ�थ'क �वकासका लvय हा&सल गन* लvय &लएको छ । सूचना ��व�धलाई 

�यवि"थत र %नय&मत गन'का ला�ग �व(युतीय कारोबार �यवि"थत गन* ऐन, २०६१, क�पराइट 

ऐन, राि12य स3चार नी%त, दरूस3चार नी%त, 5ोड �या�ड नी%त, 6डिजटल &स8नेचर सुर:;त गन* 

काय'�व�धलगायतका नी%तगत �यव"थाह= ग>रएका छन ्। साथै सूचना ��व�ध पाक' , 
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�माणीकरण %नयDEकको काया'लय, सूचना ��व�ध केDF, सूचना ��व�ध �वभाग, �वHान, ��व�ध 

तथा वातावरण मDEालय, सूचना तथा स3चार मDEालय, �वIव�व(यालयह= JKयाशील छन ्। 

�वगत दईु दशकमा सूचना ��व�धका ;ेEमा केह� महVवपूण' उपलिNधह= हा&सल भएका छन ्। 

नी%त तथा कानुनी आधारशीलाह= तयार हुनु र सूचना राजमाग'बाट नपेाल आबw हुनु आफs मा 

उपलि�ध हो । नयाँ पु"ता ��व�धमैEी (आईट� सेवी) दे\खएको छ । यह� पु"ता साव'ज%नक 

;ेE तथा नी%त �यव"थापनका महVवपूण' प;मा संल8न हँुदै छ । साव'ज%नक सरोकारका 

%नकायह=मा सूचना स3चार ��व�धको उपयोग बzदो छ । सबै केDF�य"तरका %नकायह=ले 

आ–आlनो वेबसाइट÷वेब पोट'ल "थापना गर� महVवपूण' सूचनाह= सहज=पमा उपलNध 

गराएका छन,् इD2ानेट÷डाटा कRयु%नकेशन �णाल� "था�पत छ । उदाहरणका ला�ग अथ' 

मDEालयले भDसार, कर, खच', बजेटसRबDधी सूचना �यव"थापन �णाल�लाई उपयोगमा 

Sयाएको छ । राि12य योजना आयोगले काय'Kम सूचना �णाल�, अनुगमन सूचना �णाल� 

काया'Dवयनमा Sयाएको छ । क%तपय सेवा �वाह अनलाइनमाफ' त हुन थालेको छ । डाटा 

इD2�, 6डिजटाइजेशन, मे6डकल �ेि"Kdसन, कल सेDटर, वेब कDटे�ट 6डजाइनका ला�ग उपयMुत 

वातावरण बनाइँदै छ । %नजी ;ेEको सहभा�गतामा िजSला सदरमुकाममा इDटरनेट नोड 

"थापना भएका छन ्। सूचना ��व�धको पहँुच नपुगेका bामीण ;ेEमा प%न कुन ैछैन, सूचना 

स3जालमा आबw ग>रएको छ । चालू आवमा टे&लफोन घनVव एक ४४ �%तशत पुगेको छ 

भने ७१ दशमलव ५२ �%तशत जनसंhया इDटरनेटमा आबw भैसकेका छन ्। इDटरनेट 

�योगमा ला8न ेटे&लफोन महशूल कम ग>र सूचना ��व�ध सेवाको उपयोग गन* बानी �वकास 

ग>रएको छ । ७७ �%तशत जनसंhयामा फोरजी सेवाको पहँुच छ । &श;ा, "वा"iय, बैJकङ, 

राहदानीलगायतका सेवाह= अनलाइनमाफ' त उपलNध हुन थालेका छन ्। नपेाल सरकारको 

बजेट %नकासा, खच' र �%तवेदन �णाल� अनलाइनमा आधा>रत भएको छ । राज"व तथा खच' 

�णाल� �यवि"थत गन' सूचना एिdलकेशन �णाल� उपयोगमा छन ्। यसले �वVतीय 

�यव"थापन �णाल�मा पारद&श'ता र जवाफदेaहता प%न बढाएको छ । गत सं�वधानसभाको 

चुनावमा �योग भएको मतदाता प>रचयपEका कारण वा"त�वक मतदाताले आlना �%त%न�ध 

छाDन पाए, धाँधल�का घटनाह= %नकै कम भए । ई–टे�डर र ई–ख>रदका काय'ह= सु| भएका 

छन,् जसले साधनको &मत�ययी र �भावकार� �योगको ला�ग माग'�श"त गरेको छ । नेपाल 

सरकारले एक[कृत प>रचय पE �णाल� र �व(युतीय यातायात �यव"थापन �णाल� प%न लागू 
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गदQ छ । जनसरोकारका महVवपूण' ;Eेमा सूचना ��व�धका माgयम अवलRबन गर� 

साव'ज%नक %नकायको जवाफदेaहता र �भावका>रता बढाउन ेरणनी%तका सरकारले &लएको छ । 

अDय ;ेEमा उदार�करणको ग%त र समयलाई पिMडन नसके प%न सूचना ��व�धको �योगको 

;ेEमा भने नेपाल� समाज अ%घ नै छ तर यसको बहुप;ीय �योग भने हुनसकेको छैन । 

प>रणामतः सूचना �वाह र अ&भमत परचालनका ला�ग सहयोगी बन ेप%न आ�थ'क �वकासका 

;ेEमा यसलाई उपयोग गन' सJकएको छैन । सरकार� काया'लयह=मा तiयाjक स3चार 

�णाल� "वचा&लत गन' ज6डत सlटवेयरको %नकै थोरै माE �योग भएको छ । अब} =पैया र 

�ा�व�धक आधारशीलाह= उपयोग हुन नसMदा आमसेवाbाह�ले पाउनुपन* सेवा माE नपाएका 

होइनन,् साव'ज%नक �यव"थापन �णाल� प%न अपे:;त=पमा जवाफदेह� र पारदश^ बनाउन 

सJकएको छैन । �यव"थापन संरचना&भE सूचना ��व�ध�%तको कमजोर �%तबwता दे\खएकोले 

प%न यसका फाइदा &लन नसJकएको हो । साव'ज%नक सjगठनह=मा पुरानो मान&सकताको 

हाबी छ । �&श:;त जनशिMत छैन । नेपाल�का सूचना ��व�ध जनशिMत अDयEका तुलनमा 

6डिजटल �पएनबराबर माE हो भDन ेग>रDछ । सूचना ��व�धको उपयोगका ला�ग चाaहने ~ोत 

साधनको अभाव प%न छ । साथै सjगठनह=को स3चार रणनी%त प%न कमजोर छ । सूचना 

��व�धलाई सRपिVतका =पमा "वीकान* सूचना सं"कृ%त प%न छैन । ई–रे6डनेस�वना न ै

पूवा'धारह= "थापना ग>रएकाले ~ोत VयिVतकै खेर गएको छ । �वकासको (वैध ि"थ%तमा 

रहेको नपेाल� समाज सूचना ��वधकै कारण 6डिजटल 6डभाइडमा पुगेको छ । यसले सूचना 

हुने (6डिजटाइ�ड) र नहुने (मािज'नलाइ�ड) बीच खाडल ठूलो खाडल &सज'ना गरेको छ । 

सवैभDद खतरा 6डिजटल अपराध (साइवर Kाइम)ले प%न नेपाल� समाजलाई गाँ�दै लगेको 

छ । यसैका कारण �वVतीय ;ेEमा नया नया �कृ%तका अपराधह= दे\खएका छन ्। Vयसैले 

नेपाल ज"तो मुलुकका ला�ग 6डिजटल युग (नेटवक'  एज) आफै चुनौती ज"तो दे\खएको छ । 

सूचना ��व�ध सूचकाjकका आधारमा नपेाल पछा6ड न ैछ । यसले ��व�ध उVपादन, ��व�धको 

उपयोग र जनशिMतको द;ताको ि"थ%त कमजोर रहेको देखाउछ । यaद आDत>रक ;मता 

�वकास गन' सJकएको भए नपेाल रह� आउटसो&स'ङका माgयमबाट वा�ष'क अब� =पैया ँनेपाल 

&भ�याउन र रोजगार� &सज'ना गन* सRभावना छ । जसलाई उपयोग गन' सJकएमा अaहले 

भारत, Jफ&ल�पDसमा फ"टाएको आउटसो&स'ङ �यवसाय नपेालमा "थानाDतरण गर� �व�ेषण 

आयभDदा बढ� रकम &भ�याउन सJकने �थयो । 

THE END 


