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 २०७७ असोज ७ बुधवार   Unicode  FOLLOW 

सूचना ��व�धमा बजेटः यथा���तकै �नर�रता

अ�हले जुन समयमा यो बजेट आएको छ, कोरोनाभाइरसको त�ाल र प�छको अव�ामा
देशलाई पन� असरलाई कसर� कम गन� भ�नेमा के�ीत हुनुपन� �थयो । वा�वमा यो बजेट
इमज��ी बजेटको �पमा आउनुपन� हो । 

तर �सर� आएको ज�ो दे�खएन । यथा वष�मा आएको बजेटमा केही थोरै फेरबदल भएर
बजेट आए ज�ो दे�ख� । �नजी �े� लडखडाइरहेको छ । मा�नसह�ले जा�गर गुमाइरहेका
छन् ।

केही ��व�ध क�नीले ५०/६० जना कम�चार�लाई कामबाट �नका�लसकेको अव�ा छ ।
पय�टन �े� �� भइस�ो । अबको दईु वष�स� �ो �े� सामा� अव�ामा नफिक� ने
�न��त छ । 

टेकपाना  श�नबार, जे� १७, २०७७
१४:१३

ट� े ��ङ भख�रै

�नधनप�छ कसले चलाउला
तपा�को फेसबुक ?

हा�ो पा�ोदे�ख �स�लकन
�ालीस�

नेपाली बजारमा साओमीका
आधु�नक ए�� ोइड िटभी,
य�ो छ �वशेषता र मू�

टे�लकमले �दने भयो ५५
�पैय�मा फेसबुक र यु�ुब
अन�ल�मटेड �ाक

पुरानो �ापटपलाई ‘�ीड
अप’ गन� जा�ैपन� ६ त�रका

तपा�को फेसबुक अ�
कसैले लुकेर हे�ररहेको त
छैन ? थाहा पाउन यसो
गनु�होस्

https://www.techpana.com/
https://www.techpana.com/unicode-converter/
https://www.techpana.com/2020/23035/
https://worldlink.com.np/offer/5g_offer
https://neoteric.com.np/
https://www.facebook.com/NokiamobileNP
https://www.facebook.com/IMS.Motors
https://www.vianet.com.np/
https://www.techpana.com/author/techpana/
https://www.techpana.com/2020/37847/
https://www.techpana.com/2020/36821/
https://www.techpana.com/2020/36974/
https://www.techpana.com/2020/36799/
https://www.techpana.com/2020/36521/
https://www.techpana.com/2020/36043/


9/23/2020 Budget in Information Technology: Continuity of Status - TechPana Tech News Nepal

https://www.techpana.com/2020/23035/ 2/6

टूटल-पठाओ ज�ा क�नी ब� भएका छन् । होटेल उ�ोग ब� छ । �ह� काम ग�ररहेका
हजार� मा�नसह�ले रोजगार� गुमाएका छन् । उनीह�को पुनः�ापना कह� हु� ?

हुन त सरकारले बजेट माफ� त रोजगार� �सज�ना गन� घोषणा गरेको छ । तर जसल ेरोजगार�
�सज�ना गछ�न्, उनीह�लाई सहायता �दने िक�समको काय��म आउन सकेको छैन ।

�नजी क�नीह�लाई सरकारले साथ न�दने हो भने उनीह�ले रोजगार� �सज�ना गन� स�ैननन्
। िक त सरकारले जा�गर �दने भनेर �ाके�ी खो�ने भ�े हुनुप�यो । �ो त प�ै प�न होइन
होला । 

योजना आयोगले ५० लाखस�को �ाट�अप फ� �दने कुरा आएको छ । �वदेशमा हेन� हो भने
योजना आयोग ज�ा �नकायले य�ो काम गन� होइन ।  उसले गन� भनेको त कोष ज�ा गन�
र �ि�या तय ग�र�दने हो । 

ब� �ो कामको संयोजनका ला�ग �नजी �े� स���लत संय� बनाउन सिक� । वा�वमा
सरकारले नभएर �नजी �े�ले न ैरोजगार� �दने हो । तर �नजी �े�लाई रोजगार� �दन स�े
अव�ामा पु�याउने �वषय बजेटमा दे�ख �दैनन ।

सम�मा बजेट आफैमा नरा�ो भ�े हँुदैन । झ� सु�ा र हेद� रा�ै ला�छ । बजेट रकम क�त
पय�� भ�ा प�न छु�ाइएको बजेट सही �पमा सदपुयोग हु� िक हँुदैन भ�े मू� �वषय हो
। बजेट यसर� तोिकएको छ र यसको खच� गन� �ि�या यो यो हुनेछ भनेर �� हुनुपछ�  ।

तर नेपालको स�भ�मा �सर� बजेट छु�ाइए प�न राजनी�तक पहँुचको भरमा �वतरण हुने
पर�रा पुरानै हो । जुन ल��त ��� वा क�नी हो, �ह�स� पु� ैस�ैन ।

भूइचालोबाट पीिडतह�ले अ�हलेस� राहत दाबी ग�ररहेकै छन् । �ाट�अप अ�हले डु�बरहेका
छन् । तर सरकारले �दने फ� दाबी गन� अक� प�च वष� ला�े भयो भने �सको कुनै अथ� हँुदैन
। 

हामी बोलीमा एकदमै मीठो सु�न�� । �धानम�ीले समु�मा आ�नै जहाज चलाउनेदे�ख
घरघरमा ��सका पाइप पु�याउने घोषणा गरे । तर काय��यन प� चा�ह � �सअनुसार अगािड
बढ्न सकेन ।

कोष बनेसँगै ��� तथा क�नीले पैसा �लन जानेबेलामा �ि�याको कुरा आउँछ । �ि�या के
हो भ�े कुरा �� नहँुदै आ�थ�क वष� सिकने बेला भइस�छ । य�ोमा बजेट ज�त छु�ाए प�न
खच� नहुने हो भने �सको कुन ैअथ� रहँदैन ।  

चालु आ�थ�क वष�कै सूचना ��व�ध �े�मा छु�ाइएको बजेट हेन� हो भने स�ूण� �पमा खच�
हुनस�े अव�ा छैन । यो नय� बजेटका ला�ग प�न चुनौती �ही नै हो । �सैले बजेट
ज�ोसुकै आए प�न काय��यन गन� �वषय �� नहुने हो भने �सले �भावका�रता देखाउनै
स�ैन । 

�देश सरकार गठन भएको तीन वष� भइसकेको छ । सबै �ानीय सरकार मातहत आईटीको
बजेट छ । बजेट भए प�न खच� गन� काय��म र नी�त उह�ह�सँग छैन ।

�ानीय सरकार गठन भएको य�त लामो समयस� प�न नी�त बनाउन नस� ेहो भने खच�
क�हले गन� ? यस �हसावले सम�ा बजेटको होइन । 
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साधारण भाषामा भ�ा �ाउड फ� पो�लसी हुनुप�यो । �सो भयो भने सरकार
िड�जटलाइजेसन जानस�छ । एलएमएसको ला�ग बजेट छु�ाइ�दएको छ । तर अनलाइन
भु�ानीको संय� छैन । य�ा �ि�यागत सम�ा नै मू� बाधकको �पमा दे�खने गरेका
छन् ।

नेसनल पेमे� गेटवे �ापना गन� भनेर बजेटमा आएको छ । तर �ो के भ� खो�जएको हो भ�े
कुरा नै �� छैन । अ�हले �व�मान �नजी क�नीले बनाएको गेटवेलाई प�न ��ो खराब भ�
�म�ैन ।

ईसेवा, ख�ी, कने� आईपीएस ज�ा क�नीले िड�जटल वालेट सेवाको काम ग�ररहेका
छन् । उनीह�कै लाइसे� �व��न गन�, पेमे� गेटवेको �पमा स�ालन गन� उनीह�लाई नै
सहयोग गन� नी�त �ल �दा रा�ो हु� ।

�व�मान क�नीलाई बेवा�ा गरेर नय� क�नी �ापना गन� �दशामा  जाने मा�ै योजना हो
भने �सले खासै �भावकार� न�तजा �द� ज�ो ला�ैन । रा��  ब�ककै आरटीजीएस प�न छ ।

�स�म धेरै आउनु रा�ो भए प�न �भावकार� �पमा स�ालन हुनका ला�ग आव�क �ि�या र
नी�त नै मह�पूण� �वषय ब� जा� । नेसनल पेमे� गेटवे बजेटमा नय� �वषय भने होइन ।

ज�त नै पेमे� गेटवे बनाए प�न �नजी क�नीको अनलाइन ट� ा�फरको खाता हँुदैन भ�े
मा�ता कायम छ । नय� गेटवे आए प�न �ो सम�ा स�ोधन नहुने हो भने �सले कुनै अथ�
रा�दैन । नगद भ�े �चज त च�ल नै रहने भयो ।

एउटा क�नीको �पमा �ाहकले चेक �द�, संकलन गरेर िडपो�जट गन� ब�कमै पु�ुपन�
बा�ता छ । दै�नक जीवनलाई सहज बनाउने �हसावले नी�तगत �पमै य�ा �वषयह�
स�ोधन हुन ज�र� छ ।

अ�र�ि�� य गेटवेको �पमा नेसनल पेमे� गेटवे आयो भने त रा�ै कुरा हो । हा�ो ज�ो देश,
जसको डलर �रजभ� एकदमै कम छ, य�ो  अव�ामा �वक�सत देशको ज�ै असी�मत
कारोबार गन� अनुम�त �दनुपछ�  भ� ेछैन । यसका ला�ग चरणव� �पमा कामको थालनी भने
गन� सिक� । 

अ�हले हा�ो अ�र�ि�� य कारोबारमा पर�रागत �ि�कोण कायमै छ । �व� खु�ा अथ�त�को
�पमा �वकास भइरहेको छ । अ�हलेकै ज�ो ब� अथ�त� च�न स�व छैन । मा�नसह�ले
नेट���, अमेजन �ाइम ज�ा साम�ी हेन� खो�छन् ।

�सको भु�ानी गन� �व�ा �मलाइ�दनुप�यो । क�नीह�ले �ाउड �योग गन� चाह�न्,
�सको अनलाइन भु�ानीको �ब� ग�र�दनुप�यो । ईमेल �ेटफम�को �पमा जी �ीट,
अिफस �ी �स�ी फाइभ �ल�न,् वड��ेसका �थम िक�न्, डोमेन िक�न,् �सका ला�ग
सहज बनाइ�दनुप�यो । 

�न��त क�नी, �न��त वग�लाई �न��त सीमास� भु�ानी �दन �म�ने �हसावले जान सिक�
। बं�ादेशमा हेन� हो भने क�नीले य�त हजार डलरस�को भु�ानी गन� पाउने, य�त �वदेशी
मु�ा �ाउनेका ला�ग य�तस�को सीमा हुने भ�े छ ।

अ�र�ि�� य �पमा च�ने काड� नै उनीह�ले �द �दै आएका छन् । य�ा काड� मा�ै जार� गन� हो
भने हा�ो अथ�त�को ग�त�शलता �नकै मा�थ पु�छ । �न��त सीमा र शत�का आधारमा वािष�क
५० डलरकै काड� भए प�न �दने हो भने �सले �नजी क�नीको वृ�� दश गुणाले बढाइ�दन
स�छ ।

अ�हले ज�तप�न �ाट�अप छन्, उनीह� िकन दत� हुने भ�ेमा कुनै �ो�ाहनको नी�त छैन ।
कानूनी �वषय एका�तर छ । तर दत� नगरे प�न च�छ, कर जो�ग�, झमेलाबाट ब�च� भ�े
भएप�छ उनीहर दत� हुन डराइरहेका छन् ।
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ब� सरकारले आईटी क�नीह�लाई �वशेष �े� छु�ाइ�दनुप�यो । �समा दत� भएको
क�नीलाई आगामी प�च/दश वष�स� कर छूट �दएर उनीह�लाई �ो�ाहन गन� सिक� ।
�तमीह�ले �वदेशी मु�ा �ायौ भने �न��त ��तशत थपेर �द�� भ� स�ुपछ�  ।

कर मा�ै छूट �दने वा अ� िक�समको लाभ �दने कुरा प�न हुनस�छ । रा��ब�कले डलर
आउँदैन, �वदेशी मु�ा कम छ, य�ोमा खच� गन� कसर� �दने भनेर तक�  गन�गरेको सु�न� ।

यो त क�ो कुरा भयो भने बाबुआमाले कमाउन स��नँ, �सैले तँलाई खाना �दन प�न
स��न भ�ा ज�ै कुरा भयो । ब� ऋण धन गरेर भए प�न म तला� खान �द�ु ।

तँलाई ह�ाक�ा र त�ु�� बनाउँछु अ�न त�ले कमाएको पैसाले घरको सम�ा टार�ला भ�े
�हसावले जाने िक�समको नी�त �लन स�ुपछ�  । तर हा�ो सरकारल ेडलरको सवालमा
हामीसँग पैसा छैन, �तमीह�ले लुगा लगाउन पाउँदैन�, खान प�न पाउँदैनौ भ�े ज�ो �वहार
ग�ररहेको छ । 

नेपालमा डलर �ाउने आईटी क�नीह�ले नै हो । अबको �न��त समयस� पय�टनले
�ाउन स�ैन । रे�म�ा�ले प�न त�ाल पठाउन स�े दे�ख �दैन । 

आईटी क�नीलाई दत�मै छूट �दने, इ�े��भ �दने, कर छूट �दने त�रकाबाट अगािड बढ्न
सके मा�ै नेपालमा ��व�ध �े�को �वकास हुन स�छ । �सका ला�ग हामीले न�जकैको
भारतको उदाहरण �लन स�छ� ।

आईटी क�नी, जो दत� छैनन्, उनीह�लाई दत� हुन �ो�ाहन गन�, दत� भइसकेका
क�नीह�लाई छूट �दने । कानूनी जिटलता र झ�टबाट मु� ग�र�दने । नेपालमा सूचना
��व�धको �वकास गन� हो भने यस िक�समको नी�त एकदमै ज�र� छ ।

अक� कुरा भनेको नेपालमा लगानी गन� चाहने अ�र�ि�� य आईटी क�नीह�लाई सहज
बनाइ�दने । �ो �वषय त झन ्सरकारले समेट्नै सकेको छैन । ज�ो िक हा�ो क�नी
बेलायतमा दत� छ ।

नेपाल आउन खो�ा दत� गन� �ि�यामै आठ म�हना ला�ो । म नेपाली हँु, मलाई नेपालको
मोह भएर आएँ । एउटा �वसायीको �पमा सो�े हो भने आठ म�हना लगाएर नेपालमा िकन
कसैले क�नी खो�छ ?

नेपालमा ��ो के छ, जुन भारत, बं�ादेश र पािक�ानमा छैन ?  यस िक�समको
जिटलतामा बजेटले �ान �दन सकेको छैन । 

मान� अमेजन, माइ�ोस�, फेसबुक ज�ा क�नीह�ले नेपालमा एकदमै रा�ो ��तभा देखेर
क�नी खो�छ� भने रे । ��ा �वदेशी क�नी खो�ा प�हले ५० लाखको लगानी गरे पु�े
नी�त रहेकोमा अ�हले प�च करोड �ूनतम लगानी गनु�पन� शत� रा�खएको छ ।

यो बजेटभ�ा अगािडदे�खकै सरकार� नी�त हो । एउटा आईटी क�नी खो�न प�च करोड
चा�ह� ? अ�हले वा�वमा ५० लाख प�न चा�ह �दैन ।

प�च करोडको सीमाले सूचना ��व�ध �े�मा �वदेशी लगानी �ाउन े�वषयमा बाधा �सज�ना
गरेको छ । साना साना क�नी हु�न्, २०/५० जना मा�े राखेर काम गराउन चाह�न् ।
उनीह�ले िकन प�च करोड खच� गछ�न ?

��� �वदेशी लगानीलाई सहज बनाउन ेगर� सरकारको नी�त आउन स�ुपन� �थयो । �वदेशी
क�नीलाई �ार�ात� आउने बाटो खो�ल�दनुपन� आव�कता छ । 

सबै उ�ोगलाई एउटै डालोमो हा�न ेभ�ा आईटीलाई छु�ै �पमा �वशेष �वहार गन�
आव�क छ । उदहरणका ला�ग िकंस कलेजले ओथारो काय��ममा आठ दश ओटा रा�ा
आईिडया िपच गरेको छ ।
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ती आईिडयाका ला�ग उनीह�ल े२०/२५ लाख �पैय� लगानीको अपे�ा गरेका छन् ।
नेपालीले ह�प� लगानीका ला�ग इ�ुक नहुन स�ान् । मान� �वदेशी नाग�रकको �पमा
मैले लगानी गन� खोज� रे  ।

तर, मैले �ो साना क�नीलाई २५ लाख लगानी गन� पाउँछु त ? अ�हलेको कानूनले मलाई
��ो लगानी गन� �द �दैन । बाधा �वधान य�ै कुरामा छ । 

अब य�ो अव�ामा िक त ��ो आईिडया भएका युवाह�ले आ�नो योजना अगािड बढाउन
पाउँदैनन् । साइबर सुर�ा के� �ापना गन� कुरा बजेटमा आउनुलाई सकारा�क �पमा नै
�लन सिक� ।

क��मा सरकारले साइबर सुर�ाको �वषय प�न हु� र �समा प�न �ान �दनुपछ�  भ�े कुरा
सो�ो । संभा�ता अ�यन भ�े जुन �शष�कमा रा�खएको छ, �सले त के प�रणाम �दने भ�े
कुरालाई नै धरमर बनाएको छ । संभा�ता अ�यनप�छ अ�तः के हु� भ�े कुरा अ�न��त
छ । 

कुनै �वदेशी वा नेपालकै कुन ैसं�ालाई संभा�ता अ�यनका ला�ग काम �दने, �ो कामबाट
दईु तीन सय पेजको ��तवेदन तयार हु� । अ�न सिकयो । अ�हले त हामीलाई त�ाल
ह��ेप चा�हएको हो ।

सरकार� वेबसाइटह�को सुर�ा ज�च गनु�पन� छ । अ� फायरवाल लगाउनुपन� आव�कता छ
। यो त�ाल ैगनेुपन� काम हो । संभा�ता अ�यनमै एक वष� ला�छ । अ�न काय��यन हुने
बेलास�� हा�ा सबै डेटा चोर� भइस�छन् । 

अथ�शा� र कम�चार�त�को जानकार मा�े त म होइन । सरकारल ेबजेट छु�ाएको छ ।
नी�तका कुराह� कहा�नर आउँछन् ? �ो त बजेटसँगै आउनुपन� कुरा होला �न । अ�हले हा�ो
सरकार� डेटा रा�खएको पूव�धार सुर��त छैन ।

राि�� य सूचना ��व�ध के�- एनआईटीसीको डेटा से�रका ला�ग अनाव�क �पमा उपकरण
िक�नएको छ । �सको क���ेसन गन� द� जनश�� छैन ।

यसले एका�तर पैसा खच� भइरहेको छ । तर जो�खम प�न बढाइरहेको छ । य�ो अव�ामा
से�ु�रटीको �व�ा प�रपालन हुनस�ैन । ब� �सको साटो �ाउडको नी�त �ाउनुपछ�
।

�व��ापी हेन� हो भने पे�ागनल े�ाउड �योग ग�ररहेको छ । हामीभ�ा ठूला ठूला देशले के
गरेका छन्, �ो पद�च� प�ाउन स�ुपछ�  । नासा, गभ डट युके �ाउडम ैछन् । यूके
होम�ा� से�ु�रटीको डेटा �ाउडमा छ ।

�ाउडमा डेटा सुर��त छ िक छैन नबुझेरै डेटा से�र बनाउँछु भनेर लागेर मा�ै हँुदैन । य�त
सानो देश छ, द� जनश�� छैन । अ�न य�ो अव�ामा �ाउड बनाउन लगाएर हँुदैन । यो त
केवल �ोत साधन खेर फा�ने त�रका मा� हो ।

ब� �ाउड अ�ले नै बनाएका छन् । �ो पूव�धार �योग गर� । �समा�थको ए��केसन
रा�ो बनाऔ ं, �योग गन�लाई स�म बनाऔ । सुर�ामा �ान �दऔ ंभ�ेमा के�ीकृत हुन
स�ुपन� हो ।

सभ�र डाउनको सम�ा दै�नक सु�नरहेकै हु�� । �ाउडले �ो सभ�र डाउनको �ज�ा
�लइ�द� । क�नी तथा स���त �नकायले आ�नो �ान ए��केसन रा�ो बनाउने र
से�ु�रटी चु� बनाउनेमा लगाउन स�छ ।
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