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सचना ूिविध नीितू , २०६७ 
 
१.  पं ठृ भिमू  
 
सचना  ू ूिविधको िततर िवकासल नपाल जःता अल्पिवकिसत मलकह लाई िशक्षाु े े ु ु , ःवाःथ्य, किषृ , 
पयर्टन तथा व्यापार लगायतका आिथर्क तथा सामािजक क्षेऽको िदगो िवकास गन सवणर् अवसरह  ु
ूदान गरको छे  । 
 
यस ूिविधको व्यापक ूयोगबाट कानूनको शासन, ॅ ाचारमक्त र चःत ूशासनू ु , िवकन्िीकरणे , 
आिथर्क अनशासन तथा सावर्जिनक ु सवा ूवाहे  र ॐोतको कशल व्यवःथाु पन जःता असल शासनका 
आधारभत मान्यतालाई आत्मसात गरी सवर्ू साधारणल पाउन पन सवा िछटोे ेु , छिरतो तथा कम 
खिचर्लो ढगबाट ूं दान गनर् सिकन्छ। यस अथर्मा सचनाू   ूिविध नपालको भौगोिलक िवषमताबाटे  
िसिजर्त िवकासका च 'नौतीको सामना गन एउटा सशक्त पवार्धाू रको पमा समेत ःथािपत हन सक्न ु े
दिखन्छे  ।  
 
आउदोँ  वषर्ह मा िवँ वमा सचनाू  ूिविधको क्षेऽमा िवकिसत रां शह  र सचना ूिविधको कम पहच ू ुँ
भएका रां शह को बीचमा आिथर्क िवषमतामा बि  हन जानृ ु े ूचर सभावनाको प भु ृं "िममा सचनाू   
ूिविधको पहुँच हन र नहन ु ुे े बीचको खाडल (Digital Divide) ल िनरन्तरता पाउने े अवःथा िवकिसत 
रां शह का लािग पिन मा  हन सक्दनु ै । यस सन्दभर्मा अन्तरार्ि य समदायबाट िवकासोन्मखु ु  
मलकह मा सचनाु ु ू   ूिविधको िवकासका साथ यस ूिविधको ूयोगै ारा िवकासका लआयह  ूा  
गन िदशामा िनरन्तर सहयोग उपलब्ध हन ु े ूवल सम्भावना समत दिखन्छे े  ।  
 
सम्व  नीितल िनधार्रण गरका ूाथिमकताका आधारमा सचनाे े ू   ूिविधको क्षेऽलाई िवःतत तथा ृ
िवकिसत गराउनका लािग उपयक्त वातावरण सजु ृ ना गन सन्दभर्मा हाल चाल ुतीन वषीर्य अन्तिरम 
योजनालाई पिन िं टगत गनर् पन हन्छु ु  । उक्त योजनामा सचना ूिविधलाई यथासम्भव ू
समतामूलक र समावशी हन गरी दगर्म क्षेऽे ेु ु , दिलत, जनजाित, मिहला, अपा  र ज  नागिरकह को े
पहचसम्म िवःतार गरी क्षेिऽय सन्तलन कायम रािख ूिविधको िवकास र उपयोग ारा सामाुँ ु िजक 
एवम ् आिथर्क िवकास, रोजगारीको सजृना, गिरबी न्यिनकरणु , सचनाू  एवम ानमा आधािरत्  
समाजको िनमार्ण तथा िव तीु य शासनमा पान्तरण गद सरकारी सवा तथाे  सचनाू मा जनताको सहज 
पहच ुँ पर् याु उने दीघर्कालीन ि कोण रािखएको छ । 
 
ूःतत नीित तजर्मा गदार् सचना  ूिविधका िनम्न दई ु ु ू ु पक्षलाई मख्य आधारको पमा िलइएको छु :  
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क)   सचना  ूिविधमा आधािरत उ मशीलता एवम यस ूिविधको उत्पादनमलक ूयोगको ू ् ू
माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सजना गन आिथर्क माध्यमको पमा । ृ  

ख)   दशकोे  समम आिथर्क, सामािजक, ूशासिनक लगायत अन्य क्षेऽको िवकासका लािग 
सहयोग पर् याु उन सक्न सबल सशाधनको पमाे ं  । 

 
 
२.  िवगतका ूयासह  
 
२०२८ सालको राि य जनगणनाको तथ्या  ूशोधनको बममा नपालमाे  कम्प्यटरु  ूिविधको ूयोग 
भए प ात नपालले े सचनाू  ूिविधको क्षेऽमा ूवशे  गरकोे  भएपिन हालसम्म सचनाू  ूिविधको क्षेऽमा 
भएको िवकासको सन्दभर्मा नपालले े यस क्षेऽमा अपिक्षते  ूगित तथा उल्लखनीये  उपलब्धी हािसल 
गनर् सककोे  छनै  । तथापी यस बममा िवगतमा कहीे  ूयासह  भने नभएका होइनन ्। राि य 
कम्प्यटरु  कन्िकोे  ःथापना गरी सो कन्िे  माफर् त कम्प्यटरु  ूिविध सम्बन्धी तािलम कायर्बम 
सचालनं  र कितपय क्षेऽमा कम्प्यटरु  ूिविधको ूयोगको कायर् गिरएको िथयो । आिथर्क 
उदारीकरणको नीित अवलम्बन संगै यस क्षऽेमा पिन नीिज क्षेऽको सलग्नतां  व्यापक बन्दै गएको र 
िनजी क्षेऽबाट सचनाू  ूिविध िशक्षा, सचनाू  ूिविधको ूयोग र सचनाू  ूिविध सम्बन्धी जनशिक्तको 
िवकासमा उल्लखनीये  योगदान रहकोे  छ ।  
  
नव  योजना (२०५४-२०५९) मा व्यापक पमा िव ालयह मा कम्प्यटरु  िशक्षा िवःतार गन, उच्च 
अध्ययनको लािग औपचािरक िशक्षा तथा उच्च तािलमको व्यवःथा गन, ःतरीय िव ालय र सचनाू  
ूिविध पाकर् को ःथापना गन र सरकारी कायार्लयमा योजना तजर्माु  र व्यवःथापनमा कम्प्यटरकोु  
उपयोगमा जोड िदने लगायतका नीित कायर्बम रहकोमाे  योजना कालमा सचनाू  ूिविध िशक्षाको 
िवकास र िवःतारका लािग ४ वटा िवँ व िव ालयलाई अनदानु  सहयोग उपलब्ध गराइएको , सचनाू  
ूिविध नीित २०५७ जारी गिरएको र िव तीयु  कारोबार ऐन, िनयम (Cyber Law) तयार गिरएको 
तथा बनपामाे  सचनाू  ूिविध पाकर् को िनमार्ण शु  गिरएको पाइन्छ ।  
  
यसै बममा ५ वषर्िभऽ नपालाईे  सचनाू  ूिविधको िवँ व मानिचऽमा ःथािपत गन पिरकल्पना 
(Vision) का साथ सचनाू  ूिविध नीित, २०५७ जारी गिरएको र उक्त नीितले सचनाू  ूिविधको पहुँच 
सवर्साधारण जनतामा पर् याु ई रोजगारीमा अिभविृ  गन, ानमा आधािरत समाज र ानमा आधािरत 
उ ोग ःथापना गन उ ेँयह  िनिँ चत गरी सो का लािग आवँयक रणनीित लगायत कायर्नीितह , 
सःथागतं  व्यवःथा र सयं न्ऽह  समते  िनमार्ण गिरएको िथयो ।  
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३.  वतर्मान िःथित 
 
दशौ योजना (२०५९-२०६४) मा उल्लखे  भए अनसारु  सचनाू  ूिविधको पहचुँ  सवर्साधारणमा 
पर् याु ई यसका माध्यमबाट सशासनु  एवं सामािजक आिथर्क सवाहे  सलभु  गराउने, रोजगारी अिभविृ  
गन, ानमा आधािरत समाज िनमार्णमा टवाे  पर् याु उने र ानमा आधिरत उ ोग व्यवसायको ूवधर्न 
गराउने उ ेँ य अन पु  योजना अविधमा िविभ  नीित र कायर्बम माफर् त कहीे  उपलब्धी हािसल 
भएको छ । िव तीयु  सरकार कायार्न्वयनका लािग e-Government Master Plan कायार्न्वयनको 
बममा रहकोे  छ भने सचनाू  ूिविध नीित, २०५७ मा उल्लखे  गिरए अन पु  राि य सचनाू  ूिविध 
कन्िकोे  ःथापना एवं Government Integrated Date Center (GIDC) को िनमार्ण सम्प  भै सचालनं मा 
रहकोे  छ । 
  
सचनाू  ूिविध उच्चःतरीय आयोग र राि य सचनाू  ूिविध कन्िे  माफर् त अिधराज्यका िविभ  
सावर्जिनक िव ालय एवं सामदाियकु  सःथाह मां  सामदाु ियक मामीण सचनाू  कन्िे  ःथापना भै 
सचालनमां  आएको छ तथापी यसको व्यवःथापन ूभावकारी हनु सककोे  छनै  । यस योजना 
अविधमा बनपामाे  सचनाू  ूिविध पाकर् को भौितक िनमार्ण कायर् सम्प  भै हाल सचालनकों  अवःथामा 
छ । 
  
तीन वष अन्तिरम योजनाले पिन सचनाू  ूिविध क्षेऽका िव मान समःया र चनौितह कोु  पिहचान गद 
यस क्षेऽका अवसरह लाई ि गत गरी सचनाू  तथा सञ् चार ूिविधमा जनताको पहचुँ  विृ , िव तुीय 
सरकार कायार्न्वयन र सःथागतं  क्षमता अिभविृ  लगायतका रणनीितक उ ेँय ूािप् तका लािग 
आवँयक नीित र कायर्नीितह को तजर्माु  गरकोे  छ । यसका लािग योजना अविधमा िविभ  
पिरमाणात्मक लआय हािसल गन गरी कायर्बमह को िनमार्ण गरी अगािड बढाइएको छ ।  
 
 
४.   समःया तथा चनौतीु  
 
वतर्मान अवःथामा सचनाू  ूिविधको क्षेऽमा िनम्न समःया तथा चनौतीलाईु  सवोधनं  गिरनपनु  
आवँयकता महससु गिरएको छ । 
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४.१ नपाले  िवँ व व्यापार सगठनकों  सदःय भए पँ चात उत्प  हनु सक्ने वौि क सम्पि  
सम्बन्धी अिधकार सरक्षणं  र अत्यिधक भण्डारण (Anti dumping) सम्बन्धी जोिखमको 
अवःथा । 

४.२ समम आिथर्क िवकासको महत्वपूणर् साधनको पमा रहकाे  सावर्जिनक िनजी साझदारीे  एवं 
अन्तर्राि य सहभािगतालाई िबयािशल र ूभावकारी बनाउने िवषय । 

४.३ िवँ व पिरिःथित अन पु  राि य पिरवशलाईे  अनकलनु ु  गनर् आवँयक सयन्ऽं  तथा सःथागतं  
व्यवःथालाई चःतताु  िदने । 

४.४ सचनाू  तथा ूिविध क्षेऽको कायर्बम कायार्न्वयनका सन्दर्भमा दखापरकोे े  समन्वयात्मक 
असहजता िन पण गरी व्यवहारमिखु  बनाउन ुपन आवँयकता । 

४.५ िविभ  सरकारी नीिज क्षेऽबाट सचालीतं  सचनाू  ूिविधका कायर्को दोहोरोपन हटाई 
कायर्बमलाई िमतव्ययी एवं ूाथिमकता क्षेऽ (मामीण क्षेऽ) सम्म पर् याु उने । 

४.६ सचनाू  र ूिविध क्षेऽमा निवनतम ूिविधको िवकास र िवःतारका साथै त्यःको फाइदा महण 
गनर् आवँयक पन पवुार्धारह को आवँयकता पितर्ू  गन । 

४.७  सचनाू  र ूिविध क्षेऽमा नपालकोे  ूितःपधार्त्मक क्षमता अिभविृ  गन । 
 
ियनै कराह लाईु  ि गत गद वतर्मानमा दिखएकाे  समःया र सामना गनर् ुपन चनौितह कोु  समाधान 
गनर् समायानकलु ू  र समसामियक िवषयवःतलाईु  नीितले समट्ने  ुअित आवँयक दिखएकोे  छ ।  
 
 
 
५  .    नया ँनीितको आवँयकता 
 
सचना ूिविध नीितू , २०५७ लागू भएको आठ वषर् हन लािगसकको छु े  । उक्त नीित लाग ू
भईसकपिछ यस क्षेऽमा िततर गितल िवकास भईराखे े ेु को छ जन हाल िवु मान नीितगत एवम ्
रणनितक सरचनाल पयार्प् तै ं े  माऽामा सबोधन गनर् सकको छनं ैे  । उदाहरणाथर् Free and Open Source 
Software, Broadband Data Network क्षेऽमा िव मान अवसर एवम ् चनुौतीह , तारिविहन 
(Wireless) ूिविधको बढ्दो व्यापकता तथा िवशषतःे  भमण्डलीकरणु ारा िसिजर्त बढ्दो बा  करार 
सवा े (Services Outsourcing)  ूकयाल उजागर गरृ े ेका सभावना ं  समत सम्बोिधे त हन गरी नीितगत ु े
ूितव ता एवम ्ःप ता ज री दिखएको छे  । अक  तफर् , सचना ूिविधको उपयोगबाटू  ूभावकारी 
सचना एवम सवा ूवाह माफर् तू ् े  जनताको जीवनःतरमा सधार गनर् सिकन सभावना ूचर माऽामा ु ुे ं
दिखएकोे ल े अझ नीितगत ःप ताका साथ अिघ बढ्द उक्त ूिविधको अिधकतम उपयोग गनै ै  
वातावरण सजना गनर् जृ ु री दिखे एको छ । साथै, सहॐाब्दी िबकासको लआय ूािप् तको ूयासलाई 
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अझ ूभावकारी बनाउन सूचना  ूिविधको उपयोग बढाउद लिगै नपन आवँयकताु  पिन बिढरहको छे  
। यस सन्दभर्मा सचना ूिविध नीितू , २०५७ लाई समयानकलु ू  पिरमाजर्न गरी यस नीितलाई सम 
सामियक बनाउन आवँयक रहको े  छ  । 

 
५.१ दर िू  (Vision) 
 
नपाललाई सचना ूिविधको िवँ वे ू  मानिचऽमा ःथािपत गद ानमा आधािरत समाजमा पान्तरण गनर् ।ु  
 
५.२ पिर ंय (Mission) 
 
नपालमा सचना ूिविधकोे ू  समिचत ूयोग गरी सशासनु ु , गिरवी न्यनीकरणू  लगायत सामािजक तथा 
आिथर्क िवकासका लआयह  ूाप् त गन ।   
 
६. लआय (Goal) 
नपालमा सचना ूिविधको उपयोग ारा सामािजक एव आिथर्क िवकासका लआयह  हािसल गद गिरवी े ू ं
न्यनीकरण गन । ू  
 
७.  उ ेँ यह  (Objectives) 

 
क)   सचना ूिविध क्षेऽलाई सरकारी ूाथिमक क्षेऽ घोषणा गरी व्यू वहारमखी बनाउनु े, 
ख)   सचनाू  ूिविधको माध्यमबाट ानमा आधािरत उ ोगह को ःथापना गरी रोजगारीमा वि  ृ

गन, 
ग)   िव तीय ु सरकारको अवधारणा अन प सावर्जिनक सचना एवम सवा ूवाहलाई समावशी ु ू ् े े

तथा ूभावकारी बनाउने, 
घ)   सामािजक आिथर्क एव  म ्व्यापारीक ूित ानह मा सचना ूिविधको उत्पादनिशल उपयोग ू

एव ूयोग बढाउनं े, 
ङ)   सचनाू  ूिविध सम्बन्धी अन्तरार्ि य ूयास तथा िवकासमा पहुँच बढाउने, 
च) सरकारी एिककत डाटा कन्िलाई ूभावकारी बनाई ृ े सचना ूिविधू  िवकासको लािग 

पवार्धारकोू पमा िवकास गन ।  
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८.  सूचना ूिविध नीित  
 
मािथ उल्लिखत उ ेँयह  हािसल गनर् िनम्न नीितको अवलम्बन गरीन छ े  

 
८.१   सचनाू  ूिविध नीितलाई अन्य क्षेऽका िवकास नीितह  समते सँग सामन्जःय गराइ रोजगारी 

अिभविृ  गन कायर्बमह लाई उच्च ूाथिमकताका साथ लागू गिरनेछ ।  

८.२  सचनाू  ूिविधमा आधािरत वःत एवम सवाह को िनयार्त ूब र्न गनर्ु ् े  यस सग सम्बिन्धत ँ
िनयम, िविनयमह मा समयानकल ु ू सधार गद लिगनका साथ िनयार्त बजार िवःतार गनर् िनजी ु ु ै
क्षेऽ तथा अन्य सरोकारवालाह सँगको समन्वयमा िवशष कायर्बमह  ल्याइनछ ।े े  

८.३  ःवदशम उत्पाे ै िदत सचना ूिविध सम्बन्धी उपकरणू , पाटपजार्ु  लगायत सफ्टवयर तथा े
तत्सम्बन्धी सवा समतलाई िवशष गाहर्ःथ्य ूाथिमकता े े े (Domestic Preferential Treatment) 
ूदान गिरनछे  ।  

८.४  सचना ूिविधू  क्षेऽमा आन्तिरक तथा बा  लगानीलाई ूोत्सािहत गिरनछ ।े  साथै लगानीको 
ूभावकािरता सिनिँ चु त गनर् एक ार ूणाली अवलम्वन गिरनछ े ।  

८.५  सचना ूिविध क्षेऽको िवकासका लािगू  सचना ूिविधको ू क्षेऽमा सलग्न व्यिक्तं , सावर्जिनक 
क्षेऽका सःथाहं , िशक्षण सं ःथाह लाई ूोत्सािहत गद लिगनछ े साथै गरआवासीय नपालीै े  
तथा अन्तरार्ि य सघ ं सःथासं ँगको साझदारी अिभवि  गे ृ िरनछ ।े  

८.६  सचना ूिविधमा िवशषतू े : मिहला, दिलत, जनजाती, िवप  वगर्, अपा  एवम मामीण तथा ्
िवकट क्षेऽका अन्य समदाय समतको पहच बढाु े ुँ उन िवशषे  अवसरह  उपलव्ध गराइनछे । 

८.७  मलकमा सचना ूिविधको िदगो िवु ु ू कास गनर् गराउनका लािग आवँयक नतत्वे ृ  एवम ्सहयोग 
ूदान गनर् आवँयकता अन पकोु  सःथागत सरचनाहं ं  िवकास गरी त्यःता सःथाह को ं
सांगठिनक एवम ्व्यवःथापन क्षमतालाई िनरन्तर पमा स ढ गदु  लिगनछे  ।  

८.८ सचना ूिविधसू ँग सिम्बधत बौि क सम्पि  अिधकार (Intellectual Property Rights) 
सरक्षणको ं ूभावकारी व्यवःथा गिरन छ । े  

८.९ अन्तरार्ि य गर सरकारी सघ सःथाै ं ं , दात िनकाय तथा सामदाियक सःथाबाट नपालका ृ ु ं े
िविभन् न शिक्षक सःथाै ं लाई सहयोग ःव प ूा  हन ु े सचना ूिविध सम्बू न्धी उपकरणह को 
न्यनतम गणःतर सिनि तू ् ु ु  गनर् e-Certification को व्यवःथा गिरनछ ।े       



 

8

८.१० सचना ूिविधको ूयोगमा सचना सरक्षा एवम तथ्या  गोपिनयता ू ू ु ् (Information Security and 

Data Protection) लाई स ढ गिरनछ । ु े सफ्टवयर पाईरसी एवम ईन्टरनट लगायत अन्ये े े्  
सचनाू  ूिविधजन्य अपराध कम गनर् िव मान काननी एवम सा ठिनक व्यवःथालाई ू ्
कयािशल एव स ढ गिरनछ ।  ृ ुं े  

८.११  सचना ू ूिविध सम्वन्धी सवाे का साथ ै ईन्टरनट सवाे े  ूदायकह  (Internet Service Provider) 
बीच ःवःथ ूितःपधार्को वातावरण सजृना गरी समयानकल सचना तथा गणःतु ू ू ु रीय सवा े
ूवाह हन वातावरण ु े सजृना गिरनछे  ।  

८.१२ सचना ू ूिविधमा िनशल्कु  तथा खला ॐोत ु (Free and Open Source) एवम ्खला ु मानक 
(Open Standard) लाई सावर्जिनक एवम ्िनजी क्षेऽमा ूयोग गनर् ूोत्साहन गिरनछ े । 

८.१३ सचना ूू िविधको ःथानीयकरण गरी ःथानीय भाषामा ूयोग गनर् गराउनका लािग ूोत्साहन 
गिरनछे । 

८.१४ सचना ू ूिविधको वढ्दो उपयोगवाट िसिजर्त e-waste लगायतबाट हन सक्न ु े नकारात्मक 
वातावरणीय ूभावलाई न्यन ू गिरनछ ।े  

८.१५ सरकारी, सावर्जिनक एवम ् िनजी क्षेऽ लगायतको पहलमा प ित िवकास लगायत सचना ू
ूिविधजन्य कायर्ह मा एक पता (Standardization) ल्याउनका लािग Government 

Enterprise Architecture (GEA) िनमार्ण गरी ूाथिमकता साथ लागू गिरनछ ।े  

८.१६ मामीण सचना कन्िहू े लाई बहउ ेँयीय टु े िलसन्टरको पमा ूबधर्न गद भौगोिलक े
वःतिःथितु , सामािजक एवम आिथर्क्  कयाकलापृ , ःथानीय उत्पादन, सःकित तथा ूाकितक ं ृ ृ
ॐोत लगायतका सचनाह  ूवाह गन कन्िका पमा िवकास गिरनू े ेछ । 

८.१७ िनजी क्षेऽलाई राि य तथा क्षेिऽयःतरमा सःथागतं  वा समहगत पमाु  Internet Exchange 

ह  सचालन गनर् ं ूोत्साहन गिरनछे । साथ ै सचू ना ूिविधको पहच नपगका ुँ ु े मामीण 
भगह मा े VOIP (Voice Over Internet Protocol) ूिविधको ूयोगलाई खल्ला एवम सहज ु ्
बनाउद लिगनछ ।ै े  

८.१८ IT Park ह को ःथापना, सचालनं , ूव र्न तथा िबःतार गद लिगनछ । ती पाकर् ह मा े सचनाू  
ूिविधजन्य उत्पादनह  िबशषत े सफ्टवयर एवमे  ्उक्त ूिबिधमा आधािरत िनयार्तजन्य वःत ु
एवं सवाहे को िवःतार गनर् ूोत्साहन गिरनछ । े  

८.१९ ूभावकारी सचना एवम ू ् तथ्यांक सम्ूषण एवम सचनाे ् ू /सञ् चार ूिबिधमा आधािरत सवाह को े
िबःतारको लािग आवँयक Broadband Data Network सरचनाको िनमार्ण एं वम ्
सवर्सलिभकरणलाई ूोत्साहन ु गिरनछे  ।  
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८.२० सरकारी एिककत डाटा कन्िको ूभावकारी सृ े ंचालनको लािग सव सरकारी िनकायहै सग ँ
आवँयक समन्वय िबःतार गद लिगनछ । ती िनकायह ल डाटा कन्िवाट अत्यािधक े े े
फाईदा उठाउन ूोत्साहन गिरनका साथ ु ै डाटा सन्टरमा सब मन्ऽाे ै लय, िवभाग तथा सरकारी 
िनकायह का सभर्रह  (Server) अिनवायर् पमा ःथानान्तर गनर् पन व्यवःथा िमलाइनछ ।ु े    

८.२१ सचना ूिविध सवा ू े (ITS) लाई ूोत्साहन गद लिगनछ । त्यःत सचना ूिविधमा आधािरत े ै ू
सवाह  े IT Enabled Services (ITES), Business Process Outsources (BPO), काननी ू
तथ्या  आधार ूशोधन, Digital Content को िवकास, एिनमसने , Remote Maintenance, ब्याक 
अप अपरशने , लखाे , िवमा, विकङ एवम ् िवि य सवाे , तथ्या  ूशोधन एवम कल सन्टर ् े
लगायत समान ूकितका सवाह  समतको ूव र्नलाई िवशष ूाथिमकताृ े े े  िदईनछ ।े  

८.२२ भौगोिलक सचना ू व्यविःथत गनर् भौगोिलक सचना ूणालीू  (GIS), Remote Sensing, ःथान प 
सचना ूणाली ू (Spatial Information System)  लगायतका ूिविध एवं सम्बिन्धत अन्य 
ूिविधह को ूयोगलाई ूोत्साहन गिरनेछ ।  

८.२३ िव ालयह मा Internet को पहुँच िबःतार गिरनछे  । शिक्षक सःथा एवम िनकायह मा ै ं ्
सचना ू  ूिविध सरचनाको ःथापनाको लािग ं सहज वातावरण सजृना गिरनछे  । 

८.२४ सचना ू ूिविध सम्बन्धी िशक्षाको िनरन्तर, समय सापक्षे  र गणःतरीु य अिभबि  गद ृ ःवदशम े ै
पयार्प् त माऽामा दक्ष जनशिक्तको िवकास गिरनेछ यसका लािग राि य एव ं अन्तरार्ि य 
शिक्षक सःथाह  बीच ै ं सम्बन्ध िवःतार एव ं सहकायर्लाई ूोत्साहन गिरनछ े । 

८.२५ सूचना ूिविध उ ोग र सचना ूिविध िशक्षा ूदान गनू  िशक्षण सःथाह  ं बीचमा सहकायर् 
(Industry-Academia Collaboration) लाई ूोत्साहन गिरनछ । े  

८=२६ सरकारी योजना, कायर्बम तथा आयोजनाह मा सचना ूिविधू को व्यबहारमखीु  ूयोग ारा 
योजना र कायर्बमह को सशक्त पमा कायार्न्वयन गिरनछ ।े  

८.२७ सञ् चार सयन्ऽ ं (नटवकर्े ) को माध्यमबाट हन ु े e-trade/ e-commerce लाई सहज बनाउन e-

payment, gateway लगायत अन्य आवँयक िवषयमा िनयामक, नीितगत र सःथागत ं
सरचना िनमार्णं  गद लिगनछे  ।  

८.२८ सचना ूिविधू  क्षेऽको िनयार्तलाई ूोत्सािहत गनर्को लािग सचना ूिविध क्षेऽमा उत्क  ू ृ
व्यवसाियकता हािसल गन िनजी एव सावर्जिनक क्षेऽका सःथाह लाई वािषर्क िवं ं िश ता  
(Annual Awards of Excellence) ूदान गन व्यवःथा िमलाइनछ ।े  

८.२९ नपाललाई सचना ूिविध क्षेऽमा एउटा आकषर्क गन्तव्य े ू -Destination of Choice_ को पमा 
िवकिसत गनर् एक िवःतत कायर् योजना तयार गरी लाग गिरनछ ।ृ ू े     
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९.  रणनीित तथा कायर्नीित 
 
सचू ना ूिविध नीित लाग गनर् र सो मा िनिहत उ ेँय ू पूितर् गनर् दहायका रणनीिते ÷कायर्नीित 
अवलम्बन गरीन छे   
  

९  .१ सचना ूिविधजन्य उ ोगहू मा ःवदशी एवे ं वदिशक लगानीलाई आकिषर्त गरी ै े व्यापक 
रोजगारी ौजना गनर्का लािग सझाव िदन एक सयन्ऽ िनमार्ण गिरनृ ु ं ेछ ।  

९  .२ सचना ूिविधजन्य ू वःतह को आयात िनयार्त एवम व्यापारमा दिखएको समःया एवम ु ् ्े
चनौितह का सम्बन्धमा सरोकारवालाु , िनजीक्षेऽ समतको सहभािगतामा े एक सयऽ बनाई ं
उक्त चनौतीह लाई सबोधन ु ं गिरनछ ।े  सचना ूिविध क्षेऽमा कायर्रत िनजी क्षेऽका सघ ू ं
सःथाकों  ूितःपधार्त्मक क्षमता अिभवि  गनर् सरोकारवाला सबसगको सहकायर्मा िवशष ृ ै ँ े
कायर्बम तजर्मा गरी लाग गिरनछ।ु ू े  

९.३ सचना  ूिविधमा आधािरत उ ोग एवम सवाह कोू ् े  व्यवसाियक ूव र्नमा गरआवासीै य 
नपालीह  े (NRN) को सहभािगता अिभवि  ृ गनर् िवशष कायर्योजना बनाे ईनछ ।े  

९.४ सचना ूिविधको िवकासका लािग ू आवँयक ॐोत पिरचालन गनर् अन्तरार्ि य तथा 
क्षेऽीयःतरमा पहल गिरनछ । े  

९.५ सचना ूिविधको क्षेऽमा िनयिमत पमा राि य तथ्यांकहू  अध्याबिधक गनर् IT 
Informatization Index तयार गरी  सचना ूिविध सम्बन्धी अवू धारणा तथा कायर्बम लाग ू
गनर् आवँयक e-Readiness Assessment िनयिमत पमा गिरनछ । े  

९.६ सचना ूिविध सम्बन्धी ू राि य मानक अ ाविधक गन कायर्लाई िनरन्तरता िदईनछ ।े   

९.७ नपाल िभऽका सघ सःथाह लाई नपाली े ें ं Country Code Top Level Domain (CCTLD) ूयोग 
गनर् गराउन ूोत्साहन गिरनछ े । 

९.८ IT Park को ःथापना तथा सचालनं , ब्यबःथापनमा सावर्जिनक, िनजी एवम सावर्जिनक् –िनजी 
साझदारी अन्तगर्े तका ूा पह लाई समिटे  ूितःपधीर् ढगल ं े  सचालन गनर् सचालन कायर्िविध ं ं
तजर्मा ु गिरनछ ।े  

९ .९ Electronic Hardware Technology Park (EHTP) िनमार्ण एवम सचालन समतलाई ूोत्साहन ् ं े
गिरनछ ।े  
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९.१० सामदाियक एवम मामीण ःतरमा सचना  ूिविधको ूयोगलाई आवँयक पन परम्परागत ू ् ू
एवम बकिल्पक उजार्् ै मा सलभ सामदाियक पहच सिनिँ चू ू ुुँ त गनर् आवँयक पहल गिरनछ ।े  

९.११ मामीण क्षेऽको िवकासको लािग उपयक्त अत्याधिनक तार रिहत ु ु (Wireless) ूिविधको 
ूयोगलाई ूोत्साहन गनर् िनरन्तर पमा आवँयक नीितगत एवम िनयमक सधारह का लािग ् ु
तत्सम्बन्धी पिरयोजनाह  लाग गनर् ूोत्सािहत गिरनछ । ू े  

९.१२ दशिभऽ अन्तरार्ि य े Bandwidth को माध्यमबाट हन सचना ु े ू आदान ूदान मािथको िनभर्रता 
िनरन्तर घटाउद लिगनछ ।ै े    

९.१३ GIS, Remote Sensing र Spatial Information System ूिविधको ूभावकारी ूयोगमा 
दिखएका चनौितह का सम्बन्धमा एक कायर्योजना बनाई सम्बोधन गिरनछ ।   े ेु  

९.१४ सचना ूिविध सम्बन्धीू  दक्ष एव गणःतरीय जनं ु शिक्तको िवकासका लािग िव ाथीर्, िशक्षक 
एवम िव ालयह मा पिरलिक्षत िवशष कायर्बमह  तजर्मा गरी लाग गिरनछ ।् ु ूे े  

९.१५ सचना ूिविध िशक्षालाई अन्तरार्ू ि यःतरको बनाउने बममा पा बम एवम अन्य ससाधनको ् ं
अनगमन एवम पिरमाजर्न गनर् आवँयक सयन्ऽ िनमार्ु ् ं ण गिरनछ ।े  

९.१६ िव तीय कारोबार ऐनलाई ु ूभावकारी पमा लाग गिरनछू े  र समयानकल पिरमाजर्न गद ु ु
लिगनछे। 

९.१७ जनताको सचना सम्बन्धी अिधकारको सरू ं क्षण गनर् सरकारी राजपऽ, ऐन, नीित, िनयम, 
िविनयम, िनदिशका, बजटे , कायर्बमह  तथा सरकारी फारामह  सरलीकरण गरी 
िडिजटाईजेसन गरर सावर्जिनक ूयोगका लािग सरकारीे  Portal मा ूकाशन गिरन रे  सब ै
सवामाहीह लाई उक्त फाे रामह  ूयोग गनर् ूोत्साहन गिरनछ े ।  

९.१८ सचना सरक्षा एव तथ्यांक गोपिनयताको ू ु ं अवधारणालाई ू  बनाउद तत्सम्बन्धी क्षमता ँ ै
अिभवि  एवम जनचतनाको ृ ् े कायर्बमह  लाग गू िरनछ । े  

९.१९ िव तीय सरकार ग  योजना ु ु (e-Government Master Plan) ूभावकारी पमा कायार्न्वयन         
गिरनछ । े  

९.२० सरकारी िनकायह लाई आ-आफ्नो क्षेऽमा सचना एवम सवा ूवाहमा ूभावकारीता ल्याउन ू ् े
सचना ूिविधमा आधािरत रणनितक अवधाू ै रणा एवम कायर्बम तजर्मा एवम का् ु ् यार्न्वयन गनर् 
उत्ूिरत गिरने कुा साथ नपाल सरकारको ै े Web Site लाई िवँ वसनीय र ूभावकारी बनाउन 
आवँयक व्यवःथा गिरनछ े । 
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९.२१ सावर्जिनक ूशासन एवम सावर्जिनक सवा ूवाह् े मा सचना ूिविधको अत्यािधक ूयोगू का 
लािग व्यवहारीक कायर्बमह  तजर्मा गरी लाग गिरनछ ।ु ु े  

९.२२ िसहदरबार पिरसर िभऽ ःथािपत सरकारी एिककत डाटा सन्टरं ृ े  (Government Integrated 

Data Center) लाई ूभावकारी पमा सचालनमा ल्याउन ं कायर्योजना बनाइ लाग गिरनछ ।ू े  
 

१०. सःथागत सरचनां ं  
 

यो नीितको कायार्न्वयन िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयल गनछ । े यस नीितको ूभावकारी 
पमा कायार्न्वयनका लािग आवँयक सःथागत सरचनाह को िनमार्ण ं ं गिरनछ । े   
 

११. आिथर्क पक्ष 
ूःतत सचना ूिवु ू िध नीित एक िबःतत ृ एवम ् एिककत कायर्योजना बनाई बजट व्यवःथा ृ े
सिहत लाग ू गिरनछे  । यसका अितिरक्त ूःतािवत सचना ूिविध ू नीित ूभावकारी पमा लागू 
गनर् र सचना ू  ूिविधको िनरन्तर िवकासको लािग उपयक्त वातावरण िसजर्ना गनर्ु  आवँयकता 
महसस गिरएको खण्डमा ू िव मान ऐन, काननू  एवम ्सरचनामा समत पिरमाजर्न गिरनछं े े  । 

 
१२. काननी व्यवःथाू  

 
सचना ू  ूिविधका माध्यमबाट हन सावर्ु े जिनक सवा ूवाह एवमे  ्आिथर्क, व्यापारीक कारोवार 
र यस ूिविधसग सम्विन्धत अन्य आवँयक व्यवःथाह लाई िनयिमत गनर् तथा ँ बौि क 
सम्पि  सम्बन्धी अिधकारलाई सरक्षण िदन आवँयक िनयमक एवम काननी सरचनाह को ं ं् ू
िनमार्ण एवम ् पिरमाजर्न गिरनछे  । E-Commerce तथा अन्य कारोबारको व्यवहारीक 
उपयोगको लािग िव मान िव तीय कारोबार ऐनलाई अन्तरार्ि य मापदण्ड अन प पिरमाजर्न ु ु
गन तथा अन्य आवँयक काननह को िनमार्ण गद लिगनछू े  । 

 
१३. अनगमन ु तथा मल्या न ू  

 
यस नीितको वािषर्क पमा सिमक्षा गरी ूत्येक तीन वषर्मा पनरावलोकन ु गिरनछ । उक्त े
कायर् लगायत सचना ूिविध ू नीितको अनगमन एवम मल्याु ् ू न गनर् दहाय बमोिजमको े एक 
अनगमन तथा मल्या न सिमित गठन गु ू िरनेछ । उक्त सिमितले सचना ूिविधू  नीित सम्बन्धी 
योजना तजर्मा एवमु  ्कायार्न्वयनका सम्बन्धमा अनगमन तथा मल्याु ू न गनछ । 
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अनगमन तथा मल्याकंन सिमितु ू   
१   सिचव, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय     सयोजकं  
२ सदःय-सिचव, सचना ूिविध उच्चःतरीय आयोगू     सदःय 
३ कायर्कारी िनदशक, राि य सचना ूिविध कन्िू े     सदःय 
४ कायर्कारी िनदशक, ूमािणकरण िनयन्ऽकको कायार्लय   सदःय 
५ ूितिनिध, अथर् मन्ऽालय       सदःय 
६ ूितिनिध, सचना तथा सचार मन्ऽालयू ं      सदःय 
७ ूितिनिध, उ ोग मन्ऽालय       सदःय 
८ ूितिनिध, वािणज्य मन्ऽालय       सदःय 
९ ूितिनिध, िशक्षा मन्ऽालय       सदःय 
१० ू ितिनिध, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय    सदःय 
११ सह-सिचव, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय     सदःय-सिचव 
 
 

१४. जोिखम 
 

१४.१  िनजी क्षेऽको सहभािगता तथा योगदानमा िनरन्तरता ूाप् त गनर् किठनाई हनु,ु 
१४.२  आवँयक आिथर्क ॐोतको उपलब्धतामा किठनाई हनु,ु 
१४.३  सचना ू ूिविधको व्यापक एवम ूभावकारी ूयोग् ारा आिथर्क तथा सामािजक पान्तरणको 

लआय ूाप् त गन उ ेँयका लािग आवँयक पन ूशासिनक एवम राज् नितक इच्छा शिक्तमा ै
॑ास आउन।ु 

१४.४ सचना ूिविध क्षेऽको िततर िवकासको लािग अपिरहायर् उजार् लगायत अन्य भौितक ू ु
पूवार्धारको क्षेऽमा आवँयक सधार नहन ।ु ुु  

 
१५. खारिजे  

सूचना ूिविध नीित २०५७ लाई खारज गिरएको छ ।े  


