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1 पररचय 

1.1 पषृ्ठभतूम 

विद्यतुीय प्रणाली मार्ि त िस्त ुतथा सेिाको िररद तथा विक्री गने प्रवकयालाई विद्यतुीय 

व्यापार (E-Commerce) भतनन्छ। विश्व व्यापार संगठनले विद्यतुीय व्यापारलाई बस्त ुिा 
सेिाको विद्यतुीय माध्यमिा  हनुे उत्पादन, वितरण, बजारीकरण, तबक्री, ढुिानी तथा 

हस्तान्तरणलाई जनाउाँछ भनी पररभावषत गरेको छ। विद्यतुीय व्यापार मोिाइल कमसि̧  

विद्यतुीय रकम हस्तान्तरण¸ आपूतति शृ्रङ्खला व्यिस्थापन¸ ईन् रने  माकेव ङ¸ अनलाइन 

कारोिार प्रणाली¸ स्िचातलत डा ा संकलन तथा डा ा आदान प्रदान लगायतको प्रणालीमा 

आधाररत रहेको हनु्छ। विद्यतुीय व्यापार विशेष गरी व्यािसायी-व्यािसायी, व्यािसायी-

उपभोक्ता, उपभोक्ता-उपभोक्ता, उपभोक्ता-व्यािसायी, व्यािसायी-सरकार, उपभोक्ता-सरकार 

जस्ता प्रकारका हनु्छन।् 

 

विद्यतुीय व्यापारको अन्तरािविय प्रिणृत्त हेदाि यसको आकार ज्यातमतीय रुपमा विस्तार 

भएको देणिन्छ। यसले बजार र उपभोक्ताको व्यिहारमा समेत व्यापक पररितिन लयएको 

छ। विद्यतुीय व्यापारले विश्व पररिेशमै वितभन्न वकतसमका अिसरहरु तसजिना गरररहेको 

छ। विश्व चौथो पसु्ताको औद्योगीक क्राणन्तको चरणमा प्रिेश गरररहेको सन्दभिमा पतन 

नेपालले यसबा  लाभ तलने गरी नीततगत तथा संस्थागत प्रिन्ध गनुिपने अिस्था छ। 

नेपालमा विद्यतुीय व्यापार प्रारम्भ भैसकेको छ। तर जनु गततमा विद्यतुीय व्यापारको 

विस्तार हनु ुपने हो सो भैनसकेको अिस्थामा यथाणशघ्र नीततगत, काननुी तथा संस्थागत 

प्रबन्ध गरी आन्तररकीकरण गनुिपने अिस्था छ। तछमेकी देशहरु र विश्व पररिेशमा 

विस्तार हुाँदै गएको यस प्रकृततको व्यापारलाई अनकूुल िातािरण सजृना गनि सहजीकरण¸ 

प्रिर्द्िन र तनयमन गनुि पने अिस्था छ। विद्यतुीय व्यापारमा िस्त ु िा सेिाको पहुाँच 

उपभोक्ताको बीचमा कसरी परु ्याउने, मूलयको जानकारी कसरी प्रदान गने, भकु्तानी प्रकृया 

कस्तो हनु,े सामानको आपूतति कसरी गने¸ उपभोक्ताको वहत कसरी संरक्षण गने¸ व्यणक्तगत 

सूचनाहरुको गोपतनयता कसरी कायम गने जस्ता विषयहरु तनर्क्यौल गनि आिश्यक हनु्छ। 

साथै¸ यसका लातग नीततगत र सूचना प्रवितध सम्बन्धी पूिािधारहरुको विकास गनुि पने 

देणिन्छ। यसै सन्दभिमा सन ्२०१७ मा व्यापार तथा विकासका लातग संयकु्त राि संघीय 
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सम्मेलन (United Nations Conference on Trade And Development-UNCTAD) को 

सहयोगमा भएको नेपालको विद्यतुीय व्यापारको तत्परताको अध्ययन प्रततिेदन (Nepal 

Rapid e-trade Readiness Assessment) ले समेत नेपालमा विद्यतुीय व्यापारको प्रिल 

सम्भािना रहेको तर सोको विकासका लातग सूचना प्रवितधजन्य पूिािधार, व्यापार 

सहजीकरण, भकु्तानी प्रणाली, काननु तथा संस्थागत संरचना, सीप विकास, वित्तीय पहुाँच 

जस्ता क्षेरमा सधुार गनुिपने तबषयहरु औलंयाएको छ।     

1.2 अन्तरािविय अिस्था 

सन ्१९९१ मा सििसाधारणमा ईन् रने को पहुाँच पगेुपतछ विद्यतुीय व्यापारको विकास 

भएको देणिन्छ। सम्पूणि विश्व तडजी ल अथितन्रतर्ि  उन्मिु भैरहेको अिस्थामा विद्यतुीय 

व्यापारको आकार पतन ततव्र रुपमा िवढरहेको छ। सन ्२०१४ िा  २०१८ सम्म  

आईपगु्दा विद्यतुीय व्यापारको आकार दईुगणुाले बढेको छ भने सन ्२०२२ सम्म थप 

दईुगणुाले बढ्ने अनमुान गररएको छ। 

विश्वव्यापी रुपमा विद्यतुीय व्यापारलाई प्रिर्द्िन गनि व्यापार तथा विकासका लातग संयकु्त 

राि संघीय सम्मेलनले सबैका लातग विश्व विद्यतुतय व्यापार पहल (Global e-Trade for 

all initiative) पतन शरुु गरेको छ। साथै¸ विश्व व्यापार संगठनमा पतन विकतसत 

मलुकुहरुले विद्यतुीय व्यापारसम्बन्धी समूह (Group on E-commerce) गठन गरी नीतत 

एिं काननु तनमािणका लातग िाताि प्रारम्भ गने पहल भैरहेको छ।  

 

यसैगरी एणशयाली रािहरुमध्ये दणक्षण पूिी एणशयाली क्षेरमा विद्यतुीय व्यापारको 

उललेिनीय विस्तार भएको छ। सन ्२०१८ मा एतसया प्यातसवर्क क्षेरको विद्यतुीय 

व्यापारमा आधाररत के्रताको संख्या एक अिि पगेुको छ। साक्षरता, बैविङ्ग पहुाँच र 

मध्यम िगीय जनसंख्या बवढरहेको पररप्रके्ष्यमा विद्यतुीय व्यापारका लातग यस क्षेरमा 

उपयकु्त िातािरण बतनरहेको छ। दणक्षण एतसयाली रािहरुमध्ये केहीले विद्यतुीय 

व्यापार सम्बन्धी रणनीतत लयाएका छन ्भने अन्य केही देशहरुले पतन यस तर्ि  प्रयास 

गरररहेका छन।् विद्यतुीय व्यापार क्षेरीय अन्तरआबर्द्ताको बतलयो आधार हनुे भएकोले 

क्षेरीय तहमा यस सम्बन्धी सहकायिका लातग विशेष पहल र तत्परता समेत शरुु भएको 

छ। UNESCAP ले सदस्य रािहरुबीच कागज रवहत व्यापारको प्रिर्द्िन र विकासका 
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लातग एणशया प्रसान्त क्षेरमा अन्तरदेशीय कागज रवहत व्यापार प्रिर्द्िन सम्बन्धी संरचना 

सम्झौता (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in 

Asia and the Pacific) तयार गरेको र नेपाललाई सो को पक्ष राि बन्न प्रस्ताि समेत 

गरेको अिस्था छ। यस पहलबा  विद्यतुीय व्यापारलाई क्षेरीय स्तरमा प्रयोगमा लयाउन 

सहयोग पगु्ने छ। विश्वव्यापी रुपमा विद्यतुीय व्यापारको अभ्यासलाई हेदाि कारोिारको 

लातग भौगोतलक दूरी, राि¸ तसमाना¸ समय र माध्यमले तनयन्रण हनु नसर्क्ने अिस्थामा 

आइपगेुको देणिन्छ। 
1.3  राविय अिस्था 

ईन् रने  र मोबाईल सेिाको सििसाधारणमा पहुाँच एिं विस्तार¸ णशणक्षत एिं प्रवितधमैरी 

यिुा पसु्ताको संख्यामा बढोत्तरी र अन्तरािविय पररिेशका कारण नेपालमा पतन विद्यतुीय 

व्यापार उदाउाँदो अिस्थामा रहेको छ। विद्यतुीय व्यापारले नेपालको ततव्रतर आतथिक 

विकासका लातग नयााँ चौतारीको सजृना गरेको छ। त्यसैगरी नेपालमा विद्यतुीय 

व्यापारको प्रिर्द्िन एिम ् विकासका लातग विद्यतुीय कारोिार ऐन¸ २०६३¸ विद्यतुीय 

कारोिार तनयमािली ̧ सूचना तथा संचार प्रवितध नीतत, २०७२, ब्रोडव्याण्ड नीतत¸ २०७१ 

लगायतका वितभन्न नीततगत तथा कानूनी व्यिस्थाहरुले विद्यतुीय व्यापारको विकास र 

विस्तारका लातग आधार शृ्रजना गरेको छ। त्यसैगरी प्रस्तावित सूचना प्रविध ऐनले 

साइिर अपराधलाई समेत समेट्ने प्रयत्न गरेको छ।   

आधारभतु सूचना प्रवितध पूिािधारहरु तथा सूचना प्रवितध क्षेरको विकास र विस्तार 

लगायतका कारण विद्यतुीय व्यापारका नयााँ सम्भािनाहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध 

हुाँदैछन।् साथै ई-िैवकङ्ग सेिा तथा भकु्तानी काडिहरुको प्रयोगमा उललेिनीय बवृर्द् 

भएको, सबै णजलला र स्थानीय तह सम्म हलुाक सेिाको संगठन रहेको, विद्यतुीय हस्ताक्षर 

प्रयोगको शरुुिात भएको  लगायतका अिस्थाले विद्यतुीय व्यापारको लातग अनकूुल 

िातािरण शृ्रजना हनु गएको छ।   

सन ् २०१८ सम्म मोिाईल सेिाको उपयोगको अनपुात कूल जनसंख्याको १३० 

प्रततशत पगु्न ु र ईन् रन ेमा पहुाँच पगेुको जनसंख्या ततव्ररुपमा बवृर्द् भई आ.ि. 
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२०७४।७५ को अन्त्य सम्ममा कररब ६३ प्रततशत पगु्नलेु यसका लातग सकारात्मक 

िातािरण तनमािण हनु गएको छ।   

1.4  रणनीततको औणचत्य 

व्यापारको लागत र समय घ ाउन सवकएमा मार व्यापार प्रततस्पधी भई  आम 

नागररकले उपभोग्य िस्त ुतथा सेिा सहज रुपमा सपुथ मूलयमा प्राप्त गनि सर्क्दछन।् 

विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो क्रममा प्रयोगमा आइरहेको विद्यतुीय व्यापारको उणचत उपयोग 

भएमा नेपालको तनयाित व्यापार प्रिर्द्िन¸ आयात व्यिस्थापन र व्यापार सहजीकरण गनि 

सवकने देणिन्छ। विद्यतुीय माध्यममार्ि त िस्तहुरूको िररद तबक्री बढेकाले राविय 

स्तरमा विद्यतुीय व्यापार सम्बन्धी  काननु र अन्य आिश्यक पूिािधार एिं संरचनाको 

आिश्यकता महससु भएको छ। 

विद्यतुीय व्यापारबा  उपभोक्ताले िस्त ुतथा सेिाको मूलयिारे पूणि सूणचत भई प्रततस्पधी 

मूलयमा गणुस्तरीय मालिस्त ुसलुभ रुपमा उपभोग गनि पाउन,े तडलर, तडणस्िव्य ुर जस्ता 

आपूतति शंृ्रिलाको तह तथा प्रवकया घ ी व्यापारको लागत र समय कम हनुे, लघु̧  

साना तथा मझौला उद्योगहरु (MSMEs ) ले विद्यतुीय व्यापार मार्ि त अन्तरािविय बजारमा 

पहुाँच प्राप्त गरी तनकासी व्यापार बढ्न जान,े व्यापारको नयााँ क्षेर विस्तार हनुे र 

अथितन्रको आकार बढ्ने जस्ता लाभहरु प्राप्त हनुे देणिन्छ। यसका साथै व्यापार तथा 

व्यिसाय सम्बन्धी कायि पारदशी हनुे, आतथिक कारोिार औपचाररक प्रणाली मार्ि त हनु 

गई अनौपचाररक अथितन्रको वहस्सा क्रमश: घट्दै जाने र कराधार बढ्ने, नि प्रिर्द्िन 

तथा सजृनात्मकताको विकास र प्रिर्द्िन भई नयााँ प्रवितध र ज्ञानमा आधाररत आतथिक 

वक्रयाकलापबा  रोजगारी सजृना एिं मलुकको समग्र आतथिक सामाणजक विकासमा 

योगदान पगु्ने भएकाले नेपालमा विद्यतुीय व्यापार सम्बन्धी रणनीतत आिश्यक देणिएको 

छ। 

1.5 चनुौतत तथा अिसर  

नेपाल जस्ता कम विकातसत रािका लातग विद्यतुीय व्यापारको उणचत तिरबा  विकास 

र उपयोग गरी लाभ तलन ु चनुौततपूणि देणिन्छ। विशेषगरी अन्तरािविय कारोिारलाई 

व्यिणस्थत गरी विद्यतुीय व्यापारको कायािन्ियन गनुि, विद्यतुीय व्यापार क्षेरका 
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निप्रिर्द्िनलाई आन्तररकीकरण गनुि, अन्तरािविय भकु्तानी सञ्जालको माध्यमबा  सरल 

सहज भकु्तानीको व्यिस्था तमलाउन,ु हलुाक सेिालाई आधतुनक र स्िचातलत प्रवितधमा 

आधाररत बनाई विद्यतुीय व्यापारको भरपदो ढुिानी माध्यमको रुपमा स्थावपत गनुि तथा 

विद्यतुीय व्यापार गने व्यािसावयक संस्थाहरुको दताि¸ संचालन र तनयमनलाई प्रभािकारी 

बनाई अनौपचाररक माध्यमबा  भइरहेको विद्यतुीय व्यापारलाई औपचाररक माध्यममा 

लयाउन ुकेही महत्िपूणि चनुौततका रुपमा रहेका छन।् त्यसैगरी गणुस्तरयकु्त मोबाइल 

ने िकि  कभरेज, पयािप्त इन् रने  ब्यान्डविथ, सरुणक्षत र क्रयशणक्तयोग्य (Affordable) 

इन् रने  सेिा, बैज्ञातनक सडक नामाकरण तथा भिन नम्बर प्रणाली¸ पोष्टल कोड 

लगायतका आिश्यक पूिािधार विकास गनुि चनुौततकै रुपमा रहेका छन।् यसका 

अततररक्त विद्यतुीय व्यापार सम्बन्धी साइिर अपराध तनयन्रण गनुि, विद्यतुीय व्यापार 

मार्ि त िस्तहुरु िरीद गदाि उपभोक्ता वहत संरक्षण गरी उपभोक्ताहरुमा विश्वासको 

िातािरण तनमािण गनुि, लघ,ु साना तथा मझौला उद्यमको सचेतना बढाउने तथा क्षमता 

विकास गरी उच्च मूलययकु्त तथा कलात्मक िस्तहुरु ( High Value and craft goods )  
विश्वभर परु ्याउन ुर तडजी ल पूिािधारहरुको तनमािण गनुि जस्ता विषय पतन चनुौततका 

रुपमा रहेका छन।्  

ज्यातमतीय रुपमा विद्यतुीय व्यापारको विकास र विस्तार भएकोले यसका असल 

अभ्यासहरु नेपालमा पतन प्रयोगमा लयाउन सवकन ेअिस्था रहेको छ। ईन् रने  पहुाँच र 

कम मूलयमा उच्च गणुस्तर तथा बह-ुउपयोगयकु्त स्मा ि मोिाइल र्ोनको प्रयोगको 

विस्तारले विद्यतुीय व्यापारलाई सहज र सम्भि बनाइददएको छ। विद्यतुीय व्यापारको 

उपयोगबा  निप्रितिन एिं उच्च मूलयको रोजगारी सजृना हनुे अिस्था समेत रहेको 

छ। विदेशमा नेपाली डाएस्पोराको संख्यामा बवृर्द् भैरहेकोले नेपाली मौतलक िस्तहुरु 

तनयाित गनि सवकने अिस्था पतन प्रसस्त रहेको छ। लघ,ु साना तथा मझौला उद्यमका 

उत्पादनहरुले सहज रुपमा अन्तरािविय बजारमा प्रिेश पाउन तथा विश्व मूलय शंृ्रिला 

र आन्तररक आपूतति शंृ्रिलामा समेत आिर्द् हनु सर्क्ने अिस्था विद्यतुीय व्यापारले 

लयाउन सर्क्ने देणिन्छ। विद्यतुीय व्यापारको उपयोगबा  स्िदेशी मालबस्तकुो उपयोग 

बढ्न गै यसबा  व्यापार घा ा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पगु्ने देणिन्छ।विद्यतुी 

व्यापारको उपयोग र विकासलाई अनकूुल हनुे गरी कायािन्ियनमा लयाइएका विद्यतीय 
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कारोिार ऐन,् २०६३, सूचना तथा सञ्चार प्रवितध नीतत, २०७२ जस्ता काननुी र 

नीततगत व्यिस्थाले समेत थप अिसर शृ्रजना गरेका छन।्   

2 सोच, पररलक्ष्य, उद्दशे्य तथा रणनीततहरु 
2.1 सोच 

विद्यतुीय व्यापार मार्ि त व्यापार बवृर्द् र प्रवितधमैरी अथितन्र तनमािण। 

2.2 पररलक्ष्य 

सूचना प्रवितधको उपयोग, विकास तथा क्षमता अतभबवृर्द् गदै आन्तररक तथा िाह्य  

व्यापार प्रिर्द्िन र सहजीकरण गने । 

2.3 उद्दशे्य 

क) व्यापारको लागत र समय घ ाई बजारमा प्रततस्पधी रुपमा गणुस्तरीय बस्तकुो 

सहज उपलब्धता सतुनणित गनुि ।  

ि) लघ,ु साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई विश्वव्यापी मूलय अतभबवृर्द् शृ्राँिला र 

आन्तररक आपूतति शंृ्रिलामा आबर्द् गनुि । 

ग) अन्तराविय बजारमा आिर्द् भई बस्त ुतथा सेिाको तनयाित प्रिर्द्िन गनुि ।  

2.4  रणनीततहरु 

क) विद्यतुीय व्यापारको प्रिर्द्िन र विकासका लातग काननुी र संस्थागत संरचना तनमािण 

गने। 

ि) सूचना तथा संचार प्रवितध, डा ा सरुक्षा र यससंग सम्बणन्धत पूिािधारहरु तथा 

दूरसंचार सेिाको विकास तथा सदुृढीकरण गने। 

ग) व्यापार लणजणस् र्क्स तथा व्यापार सहणजकरण व्यिस्थाको सदुृढीकरण तथा विकास 

गने। 

घ) वित्तीय पहुाँच तथा विद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली सदुृढ र विश्वसनीय िनाउन।े  

ङ) साििजतनक सचेतना अतभबवृर्द्, सीप एिं क्षमता विकास र तनजी क्षेरको प्रिर्द्िन 

गने। 
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च) विद्यतुीय व्यापारमार्ि त बस्त ुतथा सेिाको अग्र र पषृ्ठ सम्बन्ध (Backward and 

Forward linkages) विकास र विस्तार गरी नेपाली िस्त ुतथा सेिा उत्पादनलाई 

विश्वव्यापी मूलय शृ्राँिला र आन्तररक आपूतति शंृ्रिलामा आिर्द् गने ।  
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3 कायिनीततहरु 

3.1 विद्यतुीय व्यापारको प्रिर्द्िन र विकासका लातग काननुी र  संस्थागत 
संरचना तनमािण गने।(४ क संग सम्बणन्धत) 

3.1.1 विद्यतुीय व्यापारको तनयमन¸ व्यिस्थापन¸ सहजीकरण तथा उपभोक्ता वहत 
संरक्षण गनिको लातग आिश्यक काननुी व्यिस्था गररनेछ। 

3.1.2 विद्यतुीय व्यापारको तनयमन¸ व्यिस्थापन¸ सहजीकरण गरी उपभोक्ता वहत 
संरक्षणको लातग  आिश्यक संस्थागत संरचना तनमािण गररनेछ। । 

3.2 सूचना तथा संचार प्रवितध, डा ा सरुक्षा र यससंग सम्बणन्धत पूिािधारहरु 
तथा दूरसंचार सेिाको विकास तथा सदुृढीकरण गने। (४ ि संग 
सम्बणन्धत) 

3.2.1 क्रयशणक्तयोग्य (Affordable) ब्रोडव्याण्डमा सििसाधारणको पहुाँच सतुनणित 
गररनेछ। 

3.2.2 सरकारी तनकायहरुमा उच्च गततको इन् रने  उपलब्ध गराईनेछ। 
3.2.3 डा ा सरुक्षा तथा जोणिम न्यूनीकरण गररनेछ । 

3.3 व्यापार लणजवष्टर्क्स तथा व्यापार सहजीकरण व्यिस्थाको सदुृवढकरण 
तथा विकास गने। (४ ग संग सम्बणन्धत) 

3.3.1 भन्सार विन्दहुरुमा उपयकु्त पूिािधारहरुको विकास तथा भन्सार जााँचपास 
प्रवक्रयालाई पणुि रुपमा स्िचातलत प्रणालीमा आधाररत बनाइनेछ। 

3.3.2 माल बस्तकुो ढुिानी तथा हस्तान्तरणलाई तछ ो र भरपदो बनाइनेछ । 

3.4 वित्तीय पहुाँच तथा विद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली सदुृढ र विश्वसनीय 
िनाउन।े(४ घ संग सम्बणन्धत) 

3.4.1 सबै नागररकहरुमा वित्तीय पहुाँच सतुनणित गररनेछ । 

3.4.2 सहज, सरल, भरपदो र वकर्ायती विद्यतुीय भकु्तानी प्रणालीको ब्यिस्था 
गररनेछ । 

3.4.3 अन्तरािविय विद्यतुीय भकु्तानीलाई सहज, वकर्ायती र भरपदो बनाइनेछ । 

3.4.4 सििसाधारण नागररक, लघ ुतथा साना उद्यमी एिं सरोकारिालाहरुमा वित्तीय 
साक्षरता अतभबवृर्द् गररनेछ । 
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3.5 साििजतनक सचेतना अतभबवृर्द्, सीप एिं क्षमता विकास र तनजी के्षरको 
प्रिर्द्िन गने।(४ ङ संग सम्बणन्धत) 

3.5.1 विद्यतुीय व्यापारका िारेमा साििजतनक सचेतना अतभबवृर्द् गररनेछ । 

3.5.2 विद्यतुीय व्यापार सम्बन्धी सीप एिं क्षमता विकासका कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

3.5.3 विद्यतुीय व्यापारको विकासका लातग तनजी क्षेरको प्रिर्द्िन एिं विकास गररनेछ 
। 

3.6 विद्यतुीय व्यापार मार्ि त बस्त ु तथा सेिाको अग्र र पषृ्ठ सम्बन्ध 
(Forward and Backward linkage) विकास र विस्तार हनु ेगरी नपेाली 
बस्त ु तथा सेिा उत्पादनलाई विश्वव्यापी मूलय शृ्राँिला र आन्तररक 
आपूतति शंृ्रिलामा आिर्द् गने ।(४ च संग सम्बणन्धत) 

3.6.1 नेपाली उत्पादनको पषृ्ठ सम्बन्ध सदुृढ बनाई नेपाली कच्चा पदाथिको  मूलय 
अतभिवृर्द् गररनेछ । 

3.6.2 नेपाली उत्पादनको अग्र सम्बन्ध सदुृढ बनाई तनयाित प्रिर्द्िन र विश्वव्यापी 
मूलय शंृ्रिलामा आिर्द् गराइनेछ । 

3.6.3 उत्पादनको आपूतति शंृ्रिलामा सधुार गरी लागत, समय र आपूतति व्यिस्थामा 
सधुार लयाइनेछ। 

4 कायियोजना कायािन्ियन र जोणिम 

क) यस रणनीततको कायािन्ियनका लातग रणनीततगत रुपमा कायिनीतत तथा हरेक कायिनीतत 
अन्तरगतका वक्रयाकलापहरु, णजम्मेिार तनकायहरु, सहयोतग तनकाय र समय सीमा 
सवहतको कायािन्ियन कायियोजना अनसूुची १ बमोणजम हनुछे । सम्बणन्धत तनकायहरुले 
आफ्नो णजम्मेिारी तभरका कामहरु तोवकएको समयसीमा तभरै रही सम्पन्न गनुि पनेछ।   

ि) प्रस्ततु रणनीततको कायािन्ियनको सहणजकरण र आितधक अनगुमनका लातग देहाय 

अनसुारको एक अन्तर तनकाय सहणजकरण सतमतत रहनेछ: 

क) सणचि, उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्रालय (िाणणज्य तथा आपूतति)   -   संयोजक 

ि) सह-सणचि, प्रधानमन्री तथा मणन्रपररषदको कायािलय        -  सदस्य 
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ग) सह-सणचि, िहपुक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशािा, 

उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्रालय         - सदस्य 

घ) सह-सणचि (सम्बणन्धत क्षेर हेने), अथि मन्रालय          - सदस्य 

ङ) सह-सणचि (सम्बणन्धत क्षेर हेने), सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय- सदस्य 

च) कायिकारी तनदेशक (सम्बणन्धत क्षेर हेने), नेपाल राि बैँक    - सदस्य 

छ) अध्यक्ष िा प्रतततनतध, नेपाल उद्योग िाणणज्य महासंघ  - सदस्य 

ज) अध्यक्ष,  नेपाल कम्प्य ुर एसोतसयसन महासंघ (CANF) - सदस्य 

झ) उप-सणचि, व्यापार नीतत तथा व्यापार सहायता शािा,  

उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्रालय    -   सदस्य-सणचि 

सहणजकरण सतमततले यस रणनीततको समग्र कायािन्ियनको समन्िय र सहणजकरण 

गनेछ। सतमततले चौमातसक रुपमा कायािन्ियनको सतमक्षा तथा अनगुमन गनेछ र 

सतमततको बैठकमा आिश्यकता अनसुार सरोकारिालाहरुलाई आमन्रण गनि सर्क्नेछ।  

ग) यस रणनीतत कायािन्ियनका क्रममा सम्भावित जोणिम र जोणिम न्यूनीकरणका 
उपायहरु तनम्न बमोणजम रहेका छन:्  

क्र. सं. सम्भावित जोणिम जोणिम न्यूनीकरणका उपायहरु 

१.  हरेक णजम्मेिार तनकायको पिुि तनधािररत 
कामहरुमै बढी समय र प्रयास लाग्ने 
सन्दभिमा आफ्नो मखु्य कायि अन्तरगत 
यस रणनीततका कायिहरु समाबेश गरी 
कायािन्ियन गनि प्राथतमकता ददने अिस्था 
नआउन सर्क्ने  

यस रणनीततको कायािन्ियनलाई 
राविय रणनीततको रुपमा 
कायािन्ियनमा प्रधानमन्री तथा 
मणन्रपररषद्को कायािलयबा  
समन्िय हनुेछ।  

२.  रणनीतत कायािन्ियनमा स्थानीय तहदेणि 
नै संलग्नता आिश्यक पने तर यसका 
लातग सो अनसुारको तत्परता नहनु सर्क्छ 
। 

रणनीततको प्रभािकारी 
कायािन्ियनको लातग हरेक णजम्मेिार 
तनकायले ग्यान्  चा ि Gant Chart 

बनाई लाग ुगररनेछ । 
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३.  वितभन्न वक्रयाकलापहरु अन्तरसम्बणन्धत 
र अन्तरतनभिर रहेको हुाँदा कुनै 
वक्रयाकलाप कायािन्ियनमा वढलाई हुाँदा 
यसको लाभ तलन कदठनाइ हनु सर्क्ने ।  

कायािन्ियनमा समन्िय गनि 
सहणजकरण सतमततले सबै पक्षसाँग 
समन्िय,सहकायि गरी सहणजकरण 
गनेछ।  

४.  व्यणक्तगत गोपतनयताको सरुक्षा र साइिर 
अपराध तनयन्रण चनुौततपूणि हनुे। 

 सचुना प्रवितध ऐनको पूणि रुपमा 
पालना गररनेछ । 

 सचेतना अतभबवृर्द् गररनेछ । 

 नेपाल प्रहरीलाई साईिर 
अपराध तनयन्रण सम्बणन्ध 
तातलम ददनेछ। 

 Anti Hackers team बनाईनेछ। 

५.  विद्यतुीय व्यापारको उपयोग मार्ि त 
अन्तरािविय कम्पनीहरुले नपेाली बजारमा 
कम मूलयमा िस्त ुउपलब्ध गराई बजार 
कब्जा गनि सर्क्ने।  

WTO को संरचना तभर रहेर स्िदेशी 
कम्पनीको संरक्षण गने र आिश्यक 
परेमा अन्तरािवियस्तरमा िाताि गने 
तथा सेर्गार्डसि, एन् ी-डणम्पङ्ग तथा 
काउण् रभेतलङ्ग सम्बन्धी व्यिस्था 
लगायतका काननुको कडाईका साथ 
कायािन्ियन गररनेछ । 

६.  विदेशी मदु्राको अपचलन हनु सर्क्ने  बैँवकङ्ग प्रणाली मार्ि त मार भकु्तानी 
गररनेछ। 

 

 

5  अनगुमन र मूलयााँकन 

अनसुचुी १ मा उणललणित प्रत्येक तनकायले कायियोजनामा रहेका तनकायगत 

णजम्मेिारीहरुको िावषिक तथा आितधक पररमाणात्मक लक्ष्यहरू तनधािरण गरी नततजा 

सूचकका आधारमा अनगुमन तथा मलुयांकन गने व्यिस्था तमलाउन ु पनेछ 

।कायािन्ियनको सम्बन्धमा केही कदठनाइ भएमा सहणजकरण सतमततमा पेश गनुि पनेछ। 

णजम्मेिार तनकायले चौमातसकरुपमा कायािन्ियन प्रगतत वििरण प्रधानमन्री तथा 

मणन्रपररषद को कायिलय र उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्रालयमा पेश गनुिपने छ। 

यस कायियोजनाको कायािन्ियन र यसको प्रभािको सन्दभिमा ३ िषिमा मध्याितधक 

http://hr.parliament.gov.np/np/bills/8mCDqOop
http://hr.parliament.gov.np/np/bills/8mCDqOop
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मूलयािन गररनेछ। मध्याितधक मूलयािन समेतको आधारमा ५ िषिमा रणनीतत 

अध्याितधक गररने छ।  

6 वित्तीय व्यिस्थापन 

यस रणनीततको कायियोजनामा रहेका कायिहरुको सम्पादन प्रत्येक तनकायले आफ्नो 

तनयतमत बजे बा  गनुि पनेछ। कायियोजना तभरका कततपय कामहरु तनयतमत बजे बा  

गनि नसवकने भएमा बावषिक कायिक्रम तथा बजे मा समेत समािेश गरी अथि मन्रालयमा 

पेश गनुि पनेछ। अथि मन्रालय र राविय योजना आयोगले यस कायियोजनामा समािेश 

भएका वक्रयाकलापहरुको कायािन्ियनका लातग सम्बणन्धत तनकायबा  माग भई आए 

अनसुार बजे  वितनयोजन गनि प्राथतमकता ददनेछन ्। साथै¸ सम्बणन्धत तनकायले िैदेणशक 

सहायता मार्ि त समेत यस कायियोजनामा रहेका वक्रयाकलापहरु कायािन्ियन गनि अथि 

मन्रालयको सहमतीमा स्रोत ज ुाउन सर्क्नेछन।् 
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अनसूुची १ 

कायािन्ियन कायियोजना 
 

क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

रणनीतत १: विद्यतुीय व्यापारको प्रिर्द्िन र विकासका लातग काननुी र संस्थागत संरचना तनमािण गने। 

१.१ विद्यतुीय व्यापारको 
तनयमन¸ व्यिस्थापन¸ 
सहजीकरण तथा 
उपभोक्ता वहत संरक्षण 
गनिको लातग आिश्यक 
काननुी व्यिस्था 
गररनेछ। 

१.१.१ कम्पनी ऐन र र्मि दताि 
सम्बन्धी काननुमा विद्यतुीय व्यापार 
गने संस्था र यस्ता संस्थाहरुले 
सञ्चालनमा लयाउने िेबसाइ  तथा 
एणप्लकेशनहरुको दताि¸ अनमुती, 
तनयमन, प्रदशिन र वितरण गने 
सम्बन्धी व्यिस्था गने । 

 विद्यतुीय 
व्यापार सम्बन्धी दताि¸ 
अनमुती¸ सञ्चालन¸ 
तनयमन, कर तथा भन्सार 
सम्बन्धी काननुी व्यिस्था 
स्पष्ट र सरल नरहेको। 

 विद्यतुीय 
व्यापारमा उपभोक्ता वहत 
संरक्षण सम्बणन्ध विषय 
स्पष्ट नभएको 
 सबै वकतसमको 
भकु्तानी विद्यतुीय 
माध्यमिा   हनुे नगरेको 
 डा ाको सरुक्षा, 
गोपतनयता र साइिर 
अपराध तनयन्रण 
सम्बन्धी ब्यिस्था पयािप्त 

 विद्यतुीय 
व्यापारको लातग 
उपयकु्त कानूनी 
व्यिस्था भई 
विद्यतुीय व्यापारको 
सहज संचालन भएको 
हनुे। 

 विद्यतुीय 
व्यापारमा 
उपभोक्ताको वहत 
संरक्षण भएको हनुे। 

 विद्यतुीय 
व्यापार 
कायािन्ियनको लातग 
आिश्यक 
संस्थाहरुको विकास 

िाणणज्य, 
आपूतति तथा 
उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग 
र कम्पनी 
रणजष्टारको 
कायािलय 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय, 

उद्योग विभाग, 

भन्सार विभाग, 
आन्तररक 
राजस्ि विभाग 
र नेपाल राि 
बैक 

१ िषि  

१.१.२ विद्यतुीय िेबसाइ मार्ि त हनुे 
विज्ञापन सम्बन्धी कायिलाई कानूनी 
दायरामा लयाउने ।  

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय 

१ िषि  

१.१.३ मालिस्तहुरु विक्री पतछ 
वर्ताि (Refund & Return) सम्बन्धी 
व्यिस्था र िस्तकुो गलत वििरण 
रािी विक्री गने¸ गणुस्तरवहन सामान 
विक्री गने¸ बढी मूलय तलने¸ किलु 

िाणणज्य, 
आपूतति तथा 
उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय 

१ िषि   
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

गरे अनसुार विक्री पतछको सेिा 
नददने¸ समयमा सामान डेतलभरी 
नददने जस्ता उपभोक्ता वहत 
विपररतका कायिहरु तनयन्रण गने 
गरी कानूनी व्यिस्था गने । 

नभएको, विद्यतुीय 
व्यापारको तनयमन¸ 
व्यिस्थापन¸ सहजीकरण 
र उपभोक्ता वहत 
संरक्षणको लातग 
प्रभािकारी संस्थागत 
व्यिस्था नभएको। 

 

र सिलीकरण भएको 
हनुे। 

 राविय तथा 
अन्तरराविय विद्यतुीय 
व्यापारमा भकु्तानी 
व्यिस्था सहज 
भएको हनुे। 

 

१.१.४ कानूनले रोक लगाएका र 
मानि सि्ास््यलाई नकारात्मक 
असर परु ्याउने िस्तहुरु तथा 
तोवकएको मानक ( Products 

Standardization) भन्दा कम 
गणुस्तरको िस्तहुरु  प्रदशिनी गनि र 
तबक्री गनि नपाइने व्यिस्था गने ।  

गणुस्तर तथा 
नापतौल 
विभाग र िाद्य 
प्रवितध तथा 
गणु तनयन्रण 
विभाग 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय 

१ िषि  

१.१.५ मालसामान विक्री गदाि तबल 
विजक जारी गने र विद्यतुीय 
व्यापारको कर आधार र प्रवक्रया 
तनधािरण गने विषय मूलय अतभबवृर्द् 
कर सम्बन्धी काननुमा समािेश 
गने। 

आन्तररक 
राजस्ि विभाग 

अथि मन्रालय  १ िषि  

१.१.६ िस्त ु तथा सेिा व्यापारको 
राविय तथा अन्तरािविय विद्यतुीय 
भकु्तानी व्यिस्था Settlement को 
लातग आिश्यक काननुी र संस्थागत 
व्यिस्था तमलाउने। 

नेपाल राि 
बैँक 

अथि मन्रालय 

 

१ िषि  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

१.१.७ विद्यतुीय भकु्तानीका लातग 
अन्तरािविय मापदण्ड अनरुुप 
तनदेणशकाहरु जारी गने। 

नेपाल राि 
बैँक 

अथि मन्रालय तनरन्तर  

१.१.८ उपभोक्ताको गोपतनयताको 
सरुक्षा सतुनणित गने।  

िाणणज्य, 
आपूतति तथा 
उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय 

१ िषि  

१.१.९ विश्व हलुाक संघको 
मापदण्ड तभरको मूलयका सामान 
हलुाकिा  हनुे तनकाशी व्यापारमा 
गनि सर्क्ने र भकु्तानी प्राप्ती प्रकृया 
सहज बनाउने । 

हलुाक सेिा 
विभाग र 
नेपाल राि 
बैँक 

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

१ िषि  

१.२ विद्यतुीय व्यापारको 
तनयमन¸ व्यिस्थापन¸ 

सहजीकरण गरी 
उपभोक्ता वहत 
संरक्षणको लातग 
आिश्यक संस्थागत 
संरचना तनमािण 
गररनेछ। 

१.२.१ र्मिहरुको दताि¸ सञ्चालन¸ 
अनमुतत र तनयमन सम्बन्धी कायि 
अनलाइन प्रणाली मार्ि त गने। 

 

िाणणज्य, 
आपूतति तथा 
उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग 
र कम्पनी 
रणजष्टारको 
कायािलय 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

१ िषि  

१.२.२ िाणणज्य¸आपूतति तथा 
उपभोक्ता वहत संरक्षण विभागको 
सदुृढीकरण गरी विद्यतुीय व्यापारको 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

िाणणज्य, आपूतति 
तथा उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग 

तनरन्तर  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

क्षेरलाई समेत यसको कायिक्षेरमा 
समािेश गने। 

१.२.३ विद्यतुीय व्यापारमा ढुिानी र 
मालिस्त ु हस्तान्तरणको लातग 
हलुाक सेिाको सिलीकरण र 
सदुृवढकरण गने। 

हलुाक सेिा 
विभाग 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

२ िषि 
र 
तनरन्तर 

 

१.२.४ विद्यतुीय व्यापार व्यिसाय 
गने र्मि तथा कम्पनीहरुलाई 
स्िचातलत कर प्रणालीमा आिर्द् 
बनाउने। 

अथि मन्रालय  उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 

नेपाल राि बैंक 

१ िषि  

१.२.५ राविय स्तरमा विद्यतुीय 
व्यापार मार्ि त हनुे भकु्तानी सरल¸ 
सहज¸ भरपदो र वकर्ायती बनाउन े
। 

नेपाल राि 
बैँक 

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

१ िषि  

१.२.६ तनजी तिरबा  सञ्चालनमा 
रहेका कुररयर तथा मालिस्त ुढुिानी 
गने संस्थाहरुको क्षमता विकास 
गने।  

हलुाक सेिा 
विभाग 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

तनरन्तर  

१.२.७ उपभोक्ताको गनुासो सनु्ने 
तनकायको व्यिस्था गने। 

िाणणज्य, 
आपूतति तथा 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय 

६ 
मवहना र 
तनरन्तर 
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग 

१.२.८ उपभोक्ता अदालत गठन 
गने। 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय  

प्रधानमन्री तथा 
मन्री पररषदको 
कायािलय र  

न्याय पररषद 

६ 
मवहना 

 

१.२.९ उद्योग¸ िाणणज्य तथा आपूतति 
मन्रालय¸ अथि मन्रालय¸ संचार तथा 
सूचना प्रवितध मन्रालय र नेपाल राि 
िैंकमा विद्यतुीय व्यापार समन्िय गनि 
सम्पकि  विन्द ुतोर्क्ने। 

उद्योग¸ 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

अथि मन्रालय¸ 
संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय र 
नेपाल राि िैंक 

६ 
मवहना 

 

रणनीतत २:सूचना तथा संचार प्रवितध, डा ा सरुक्षा र यससंग सम्बणन्धत पूिािधारहरु तथा दूरसंचार सेिाको विकास तथा सदुृढीकरण गने। 

२.१ क्रयशणक्तयोग्य 
(Affordable) 

ब्रोडव्याण्डमा 
सििसाधारणको पहुाँच 
सतुनणित गररनेछ। 

२.१.१ दूर सञ्चार तथा इन् रने  
सेिा प्रदायकहरुको क्षमता विकास¸ 
दायरा विस्तार र गणुस्तर सधुार 
गने। 

 सबै नागररकमा 
सूचना तथा सञ्चार 
प्रवितधको पहुाँच 
नभएको। 

 सबै स्थानीय 
तहसम्म  व्रोडव्याण्ड 
इन् रने को व्यिस्था हनु 
नसकेको। 

 डा ा सेन् र 
तथा र्क्लाउड सेिा 
भरपदो नभएको। 

 विद्यतुीय 
व्यापारको लातग 

पयािप्त, सरुणक्षत, 

विश्वसनीय र 
क्रयशणक्तयकु्त 
(Affordable) सूचना 
तथा सञ्चार 
पूिािधारको विकास 
भएको हनुे। 

 सबै 
नागररकहरु सूचना 

नेपाल 
दूरसञ्चार 
प्रातधकरण  

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय  

तनरन्तर   

२.१.२ दूर सञ्चार तथा इन् रने  
सेिाको शलुक न्यूनतम गने। 

नेपाल 
दूरसञ्चार 
प्रातधकरण 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

तनरन्तर  

२.१.३ ब्रोडव्याण्ड इन् रने  
सेिालाई ७५३ ि ै स्थानीय तहको 
िडासम्म विस्तार गने । 

नेपाल दूर 
सञ्चार 
प्रतधकरण 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय र 
स्थानीय तहहरु 

२ िषि  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

२.१.४ अन्तरािविय व्याण्डविथ 
(International Bandwidth) लाई 
सस्तो र भरपदो बनाउने। 

 तडणज ल 
हस्ताक्षरको पयािप्त 
मारामा प्रयोग हनु 
नसकेको। 

 मोिाइल डा ा 
ने िकि को महशलु 
क्रयशणक्तयोग्य 
(Affordable)  नभएको।   

 डा ा सरुक्षा 
सम्बन्धी स्पष्ट नीतत, 

तथा सञ्चार प्रवितधमा 
अभ्यस्त भई सहरी 
तथा दूगिम ग्रातमण 
भेग बीचको Digital 

Divide कम भएको 
हनुे। 

 सूचना 
प्रवितध तथा सूचना 
प्रवितध प्रिर्द्िक 
सेिाहरुको उललेख्य 
विकास भई रोजगारी 

नेपाल दूर 
सञ्चार 
प्रतधकरण  

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

तनरन्तर  

२.१.५ हरेक िडाको तनणित 
साििजतनक स्थानमा तनशलुक 
इन् रने  सेिा उपलब्ध गराउन े।  

नेपाल 
दूरसञ्चार 
प्रातधकरण  

 स्थानीय 
तहहरु 

२ िषि  

२.२ सरकारी तनकायहरुमा 
उच्च गततको इन् रने  

उपलब्ध गराइनेछ। 

२.२.१ अणप् कल र्ाइिर जडान 
भएका स्थानमा सरकारी तनकायहरुले 
प्रयोग गने गरी समवपित (Dedicated) 
र्ाइिर अणप् र्क्सको व्यिस्था गने। 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

सम्बणन्धत 
सरकारी 
तनकायहरु, 
नेपाल दूरसञ्चार 
प्रतधकरण  

२िषि  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

२.२.२ र्ाइिर अणप् र्क्स नभएका 
स्थानमा उच्च गततको ब्रोडब्याण्ड 
सेिाको व्यिस्था गने ।  

पूिािधार तथा उपयकु्त 
संयन्रको अभाि रहेको। 

 डा ा भण्डारण 
गदाि संिेदनशील 
डा ालाई अतनिायि रुपमा 
इणन्क्रप्  गरी भण्डार गने 
व्यिस्था नभएको। 

 सूचना प्रवितधको 
प्रयोगमा व्यणक्तगत 
सूचनाको सरुक्षा सतुनणित 
हनु नसकेको। 

 साइिर सरुक्षा 
सम्बन्धी पयािप्त व्यिस्था 
हनु नसकेको। 

 

सजृना हनुकुो साथै 
व्यापार घा ा 
न्यूनीकरणमा सहयोग 
पगुेको हनुे। 

 डा ा सेन् र 
तथा डा ा सरुणक्षत 
भएको हनुे। 

 नागररकको 
व्यणक्तगत 
सूचनाहरुको 
गोपतनयता कायम 
भएको हनुे  

 सरकारी 
तथा तनजी क्षेरका 
सूचनाहरु सरुणक्षत 
भएको हनुे।  

 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

सम्बणन्धत 
सरकारी 
तनकायहरु, 
नेपाल दूरसञ्चार 
प्रतधकरण र 
दूरसञ्चार सेिा 
प्रदायकहरु 

२ िषि  

 

२.४ 

 
 
 
 
 
 
 
 

डा ा सरुक्षा तथा 
जोणिम न्यूनीकरण 
गररनेछ । 

२.४.१ राविय सूचना प्रवितध¸ 
आकणस्मक सहायता समूह तथा 
अनगुमन केन्द्रको स्थापना गरी 
सूचना प्रवितध सरुक्षणका सम्भावित 
सबै उपायहरु अिलम्बन गने। 

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

सूचना प्रवितध 
विभाग र राविय 
सूचना प्रवितध 
केन्द्र 

तनरन्तर  

२.४.२ विद्यतुीय हस्ताक्षर तथा SSL 
(Secured Socket Layer) को अतनिायि 
रुपमा प्रयोग गने। 

प्रमाणीकरण 
तनयन्रकको 
कायािलय  

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय  

६ 
मवहना 
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क्र. 
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कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

 २.४.३ डा ा सरुक्षासाँग सम्बणन्धत 
जनशणक्तको लातग उपयकु्त 
प्रणालीगत पररचालन प्रवक्रया 
(Systematic Operating Procedure-

SOP) बनाई लागू गने। 

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

संघीय मातमला 
तथा सामान्य 
प्रशासन 
मन्रालय, 
सम्बणन्धत 
सरकारी 
तनकायहरु र 
राविय सूचना 
प्रवितध केन्द्र 

१ िषि र 
तनरन्तर 

 

२.४.४ सम्बणन्धत कमिचारीलाई 
मार डा ामा पहुाँच ददन े र डा ामा 
पहुाँच भएको कुनै कमिचारी संस्था 
छार्डने विणत्तकै उसको पहुाँच ह ाउन े
गरी व्यिस्था तमलाउने। 

सूचना प्रवितध 
विभाग  

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय र 
सम्बणन्धत 
सरकारी 
तनकायहरु र 
तनणज क्षेर 

तनरन्तर  

२.४.५ तेस्रो पक्षलाई डा ामा पहुाँच 
ददन ु पदाि तेस्रो पक्षसंग गररने सेिा 
सम्झौतामा तेस्रो पक्षलाई णजम्मेिार 
िनाई डा ाको सरुक्षा सतुनणित गने 
गरी पहुाँच उपलब्ध गराउने। 

 

सूचना प्रवितध 
विभाग  

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय र 
सम्बणन्धत 
सरकारी 
तनकायहरु र 
तनणज क्षेर 

तनरन्तर  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

२.४.६ तबद्यतुीय कारोिार हुाँदा 
प्रयोग हनुे Web Service  तथा Web 

Service बा  आदान प्रदान हनुे 
सूचनाको सरुक्षणको मानक 
(Standerdization) तयार गरी 
कायािन्ियनमा लयाउने । 

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

अथि मन्रालय, 
उद्योग िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
नेपाल राि बैँक 

१ िषि   

२.४.७ उच्च गणुस्तरका मापदण्ड 
परुा गरेका तथा पररक्षण गरेर मार 
प्रयोग गनुिपने उपकरण तथा 
सफ् िेयरहरुको हकमा पररक्षण 
गररएको सफ् िेयर र हाडििेयरको 
मार प्रयोग गने। 

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

तनजी क्षेर तनरन्तर  

२.४.८ बावषिक रुपमा सूचना प्रवितध 
विभाग िा तेस्रो पक्ष मार्ि त सूचना 
प्रवितध पररक्षण (System audit and 

Drill) गरी सरुक्षा अिस्था 
अध्याितधक गने। 

सूचना प्रवितध 
विभाग 

सरोकारिाला 
तनकायहरु 

तनरन्तर  

२.४.९ तनजी क्षेरलाई डा ा सेन् र 
स्थापना र सञ्चालन गनि प्रोत्सावहत 
गने ।  

सूचना प्रवितध 
विभाग 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
तनजी क्षेर 

तनरन्तर  

रणनीतत ३: व्यापार लणजवष्टर्क्स तथा व्यापार सहजीकरण व्यिस्थाको सदुृवढकरण तथा विकास गने। 
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सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

३.१ भन्सार विन्दहुरुमा 
उपयकु्त पूिािधारहरुको 
विकास तथा भन्सार 
जााँचपास प्रवक्रयालाई 
पणुि रुपमा स्िचातलत 
प्रणालीमा आधाररत 
बनाइनेछ। 

३.१.१ Nepal National Single 

Window को विकास गरी प्रभािकारी 
रुपमा कायािन्ियनमा लयाउने। 

 

 व्यापारको 
लागत र समय बवढ 
लाग्ने गरेको। 

 व्यापार 
सम्बन्धी सम्पणुि 
वक्रयाकलापहरु 
स्िचातलत प्रणालीमा 
आधाररत नभएको। 

 व्यापारका 
प्रत्येक वक्रयाकलापहरुमा 
संलग्न सहजीकरण तथा 
तनयमन गने तनकायहरुमा 
कागजात छुटै्ट बझुाउनपुने 
तथा प्रत्यक्ष रुपमा 
उपणस्थत हनुपुने व्यिस्था 
रहेको। 

 व्यापार 
व्यिसायको तनयमन 
सम्बन्धी व्यिस्था 
पारदशी नहनुाका साथै 
प्रकृयाहरु झन्झव ला 
भएका। 

 हाल 
सीमामा लाग्दै 
आएको व्यापारको 
समय र लागतमा 
कतम आएको हनुे। 

 व्यापार 
सम्बन्धी तनयम र 
प्रकृया पारदशी र 
अन्तरािविय स्तरको 
भएको हनुे। 

 पारिहन 
सम्बन्धी व्यिस्था र 
सेिा अनमुान योग्य र 
भरपदो भएको हनुे। 

 भिन नम्बर 
प्रणाली र मागि 
नामाकरण भई माल 
बस्तकुो ढुिानी र 
हस्तान्तरण सहज 
भएको हनुे।  
 

भन्सार विभाग अथि मन्रालय र 
उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय 

२िषि  

३.१.२  

भन्सार काननु र अभ्यासमा नेपाल 
पक्ष भएका अन्तराविय सन्धी, 
सम्झौता तथा सहमती समािेश  
गने। 

 

भन्सार विभाग अथि मन्रालय र 
उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय 

२ िषि  

३.१.३ सेिाग्राहीले पेश गनुिपने 
कागजातहरु स्िचातलत प्रणालीको 
माध्यमबा  पेश गनि सर्क्न ेव्यिस्था 
तमलाउने। 

 

भन्सार विभाग उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
कृवष तथा 
पशपुन्छी 
विकास 
मन्रालय 

३ िषि  

३.१.४ व्यापार सम्बन्धी तनयम, 
प्रकृया, लाग्ने समय, लाग्ने महशलु 
र सम्पकि  राख् नपुने तनकाय 
लगायतका सूचनाहरु सबैको पाँहचु 
हनुे गरी Web site मा प्रकाणशत 
गने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

भन्सार विभाग, 
व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र र तनजी 
क्षेर 

६ 
मवहना 
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तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

३.१.५ तसमामा कायि गने सबै 
तनकायहरुलाई Border 

Management को अिधारणा अनरुुप 
समन्ियात्मक रुपमा कायिसम्पादन 
गने गरी पररचालन गने। 

 

 भन्सार विन्दमुा 
व्यिणस्थत पूिािधार प्रयाप्त 
मारामा विकास 
नभएको। 

 पारिहन 
व्यिस्था सहज र भरपदो 
नभएको। 

 उपयकु्त भिन नम्बररङ 
प्रणाली तथा सडकको 
नामाकरण नभएकाले 
बस्त ु ढुिानी तथा 
हस्तान्तरणमा समस्या 
भएको  

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

भन्सार विभाग १ िषि र 
तनरन्तर 

 

३.२ माल बस्तकुो ढुिानी 
तथा हस्तान्तरणलाई 
तछ ो र भरपदो 
बनाइनेछ। 

३.२.१ Electronic Cargo Tracking 

System -ECTS लगायतका 
माध्यमबा  तोवकएको समयमा कागो 
गन्तव्यमा पगु्ने व्यिस्था तमलाउने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

भन्सार विभाग २ िषि  

३.२.२ फे्र  र्िािडसि, भन्सार एजेन्  

र ढुिानी व्यिसायीबा  प्रदान हनुे 
सेिा गणुस्तरीय र तबश्वासतनय 
बनाउने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

भन्सार विभाग, 
सरोकारिाला 
तनकायहरु र 
तनजी क्षेर 

१ िषि र 
तनरन्तर 

 

३.२.३ मलुकुभरर नै उपयकु्त भिन 
नम्बर प्रणाली, पोष्टल कोड तथा 
सडकको नामाकरण बैज्ञातनक र 
व्यिणस्थत गने। 

 

हलुाक सेिा 
विभाग र 
स्थानीय 
तहहरु 

संघीय मातमला 
तथा सामान्य 
प्रशासन 
मन्रालय र 
सहरी विकास 
मन्रालय 

३ िषि र 
तनरन्तर 
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सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

३.२.४ हलुाक सेिा तथा तनजी 
कुररयर सेिालाई आधतुनक¸ 
प्रवितधयकु्त¸ स्िचातलत र भरपदो 
बनाउने। 

 

हलुाक सेिा 
विभाग 

सञ्चार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय, 
उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
तनजी कुररयर 
सेिा प्रदायक 
संस्थाहरु 

  

 

३.२.५ सेिाग्राहीले पेश गनुिपने 
कागजातहरु स्िचातलत प्रणालीको 
माध्यमबा  पेश गनि सर्क्न ेव्यिस्था 
तमलाउने। 

 

भन्सार विभाग 
 
उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
कृवष तथा 
पशपुन्छी 
विकास 
मन्रालय 

 

३ िषि 
 

३.२.६ व्यापार सम्बन्धी तनयम, 
प्रकृया, लाग्ने समय, लाग्ने महसलु 
र सम्पकि  राख् नपुने तनकाय 
लगायतका सूचनाहरु सबैको पाँहचु 
हनुे गरी Web site मा प्रकाणशत गने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

भन्सार विभाग,  
व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र र तनजी 
क्षेर 

६ 
मवहना 
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क्र. 
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कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

रणनीतत ४: वित्तीय पहुाँच तथा विद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली सदुृढ र विश्वसनीय िनाउन।े 

४.१ सबै नागररकहरुमा 
वित्तीय पहुाँच सतुनणित 
गररनेछ ।   

४.१.१ सबै स्थातनय तह, शहरी 
ईलाका तथा शहरोन्मिु ग्रातमण 
इलाकामा बैंक तथा वित्तीय 
संस्थाहरुको शािाहरु स्थापना गने 
िा शािारवहत बैविग सवुिधा 
पयुािउने। 

 सििसाधारण एिं 
सरोकारिालाहरुमा 
वित्तीय साक्षरता र वित्तीय 
पहुाँच कम भएको। 

 विद्यतुीय 
भकु्तानीका लातग राविय 
भकु्तानी णस्िच/द्वार 
(National Payment 
Switch/Gateway) 

लगायतका पूिािधारहरु 
नभएको। 

 भकु्तानीको 
लागत महङ्गो भएको। 

 सबै वकतसमको 
भकु्तानी विद्यतुीय 
माध्यमिा  गनि सर्क्न े
व्यिस्था नरहेको। 

 विद्यतुीय 
भकु्तानी प्रतत आम 
जनताको विश्वास न्यून 
भएको। 

 हरेक 
पररिारको कणम्तमा 
एक बैँक िाता भई 
वित्तीय पहुाँच बढेको 
हनुे। 

 सबै 
प्रकारका भकु्तानी 
विद्यतुीय माध्यमबा  
भएको हनुे। 

 विद्यतुीय 
भकु्तानी प्रणालीका 
लातग सबै प्रकारको 
पूिािधार विकास र 
उपयोग भएको हनुे। 

 कागजी 
मदु्राको कारोिारमा 
कमी आई आतथिक 
कारोिार पारदशी 
भएको हनुे। 

नेपाल राि 
बैँक 

िाणणज्य बैँक र 
स्थानीय तहहरु 

तनरन्तर  

४.१.२ एक पररिार कणम्तमा एक 
िाताको अतभयानलाई लाग ुगने। 

नेपाल राि 
बैँक 

अथि मन्रालय, 
िाणणज्य बैँकहरु 
र स्थानीय 
तहहरु 

तनरन्तर  

४.२ सहज, सरल, भरपदो र 
वकर्ायती विद्यतुीय 
भकु्तानी प्रणालीको 
भकु्तानीको ब्यिस्था 
गररनेछ । 

४.२.१ विद्यतुीय भकु्तानी प्रणालीको 
लातग राविय भकु्तानी स्िीच/र्द्ार 
(National Payment 

Switch/Gateway)को स्थापना र 
सञ्चालन गने।  

 

नेपाल राि 
बैँक 

राविय सूचना 
प्रवितध केन्द्र 

१ िषि  

४.२.२ विद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली 
सञ्चालक (Payment System 

Operator) र भकु्तानी सेिा प्रदायक 
(Payment Service Provider) को 
स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन 

नेपाल राि 
बैँक 

 तनजी क्षेर ६ 
मवहना र 
तनरन्तर 
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क्र. 
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कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

गरी तनयमन, ओभरसाई  र तनरीक्षण 
तथा सपुररिेक्षण गने। 

 

 
 सबैमा 
विद्यतुीय भकु्तानी प्रतत 
सचेतना अतभबवृर्द् 
भएको हनुे। 

 

४.२.३ सरल, सहज, कम समय र 
लागत प्रभािी बनाई कारोिार 
सञ्चालन गनि बैंक तथा वित्तीय 
संस्थाहरुलाई विदेशी वितनमयको 
कारोिार समेत गनि सर्क्ने गरी 
Cobrand Card तनश्कासन गने 
व्यिस्था गने । 

नेपाल राि 
बैँक 

नेपाल बैँकसि 
एसोतसएशन 

१ िषि  

४.२.४ स्थापना र सञ्चालनमा रहेका 
स्िीच/द्वारहरुको अन्तरआिर्द्ता 
(Interoperability) गरी भकु्तानी 
कारोिार गने िातािरणको विकास 
गरी कारोिार लागत कम गने ।  

नेपाल राि 
बैँक 

नेपाल बैँकसि 
एसोतसएशन 

१ िषि  

४.२.५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु 
र दूरसञ्चार सेिा प्रदायक 
संस्थाहरुबच सहकायि गरी विद्यतुीय 
भकु्तानी कायिलाई भरपदो र 
विश्वसतनय बनाउने कायिलाई 
प्राथतमकता ददने। 

 

नेपाल राि 
बैँक र नेपाल 
दूरसंचार 
प्रातधकरण  

नेपाल बैँकसि 
एसोतसएशन 

१ िषि  
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तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

४.२.६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, 

भकु्तानी प्रणाली सञ्चालक र भकु्तानी 
सेिा प्रदायक संस्थाहरु मार्ि त 
आधतुनक विद्यतुीय भकु्तानीका 
उपकरणहरु जस्तै Automated 

Teller Machine (ATM), Card 
system service, Mobile Banking, 
Branchless Banking, Internet 
Banking, PoS Machine, Wallet, QR 

Code / NFC काडि जस्ता आधतुनक 
भकु्तानीका उपकरणहरुको 
प्रयोगलाई प्रोत्साहन गने । 

 

नेपाल राि 
बैँक 

नेपाल दूरसंचार 
प्रातधकरण र 
नेपाल बैँकसि 
एसोतसएशन 

१ िषि  

४.२.७ घरायसी भकु्तानी काडि जारी 
गनि र सञ्चालनमा लयाउन 
तनदेशनात्मक कायि गने। 

 

नेपाल राि 
बैँक 

नेपाल बैँकसि 
एसोतसएशन 

१ िषि  

४.२.८ सबै वकतसमको राजश्वको 
भकु्तानी विद्यतुीय माध्यमबा  पतन 
गने व्यिस्था तमलाउने। 

 

महालेिा 
तनयन्रकको 
कायािलय र 
नेपाल राि 
बैँक 

अथि मन्रालय  १ िषि  

४.२.९ तनणित वकतसमको बस्त ुतथा 
सेिाको भकु्तानी विद्यतुीय माध्यमबा  
मार गने व्यिस्था तमलाउने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 

नेपाल राि बैँक  १ िषि  
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सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

 आपूतति 
मन्रालय 

४.३ अन्तरािविय विद्यतुीय 
भकु्तानीलाई सहज, 
वकर्ायती र भरपदो 
बनाइनेछ । 

४.३.१ अन्तराविय कारोिारलाई 
व्यिणस्थत गनि बैंक तथा रकम 
स्थानान्तरण संस्था (Corresponding 

Banks and Money transfer 

organization) , अन्तरािविय भकु्तानी 
सञ्जाल (international payement 

network), स्िचातलत णर्क्लयररङ्ग गहृ 
(Automated Clearing Houses) र 
राविय से लमेन्  प्रणालीको क्षेतरय 
सञ्जाल (Regional network of 

national settlement system) को 
व्यिस्था तमलाउने। 
 

नेपाल राि 
बैँक 

अथि मन्रालय १ िषि  

४.३.२ नेपालमा अन्तरािविय 
भकु्तानीको कारोिारलाई नेपालकै 
संस्थाहरु मार्ि त गनि सर्क्ने व्यिस्था 
तमलाई विदेशी वितनमयमा हनुे िचि 
कम गने िातािरण बनाउने। 

नेपाल राि 
बैँक 

अथि मन्रालय १ िषि  

४.३.३ Society for Worldwide 

Interbank Financial 

Telicomunication –SWIFT  र यस्तै 
प्रवितध मार्ि त हनुे कारोिारमा िवृर्द् 

नेपाल राि 
बैँक 

अथि मन्रालय र 
संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

१ िषि  
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सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

गरी भकु्तानी प्रकृयालाई सहजीकरण 
गने। 
 

 

४.४ सििसाधारण नागररक, 
लघ ुतथा साना उद्यमी 
एिं सरोकारिालाहरुमा 
वित्तीय साक्षरता 
अतभबवृर्द् गररनेछ । 

४.४.१ सििसाधारण नागररकमा 
बैँवकङ्ग तथा वित्तीय कारोिारका 
बारेमा सचेतनामूलक कायिक्रम 
संचालन गने र बैंक िाता िोलन 
प्रोत्साहन गने। 

 

नेपाल राि 
बैँक 

नेपाल बैँकसि 
एशोतसएशन 

तनरन्तर  

४.४.२ लघ,ु साना तथा मझौला 
उद्योग एिं आम समदुायमा विद्यतुीय 
भकु्तानी सम्बन्धी साक्षरता कायिक्रम 
सञ्चालन गरी सो सम्बन्धी ज्ञान 
अतभिवृर्द् गराई विश्वासको िातािरण 
कायम गने।     

 

नेपाल राि 
बैँक 

स्थातनय तहहरु तनरन्तर  

४.४.३ तडणज ल माध्यमबा  
भकु्तानी गरेमा व्यापाररक छु को 
व्यिस्था तमलाउने। 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

अथि मन्रालय र 
नेपाल राि बैँक 

१ िषि  

रणनीतत ५: साििजतनक सचेतना अतभबवृर्द्, सीप एिं क्षमता विकास र तनजी क्षरेको प्रिर्द्िन गने। 
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

५.१ विद्यतुीय व्यापारका 
बारेमा साििजतनक 
सचेतना अतभबवृर्द् 
गररनेछ। 

५.१.१ विद्यतुीय व्यापारको प्रमिु 
प्रािधान,  प्रकृया र सािधानी 
उपायको छो करी जानकारी 
पणुस्तका तयार गरी सहज रुपमा 
उपलब्ध र वितरण गने। 

 सरकारी क्षेर¸ 
नीणज क्षेर र आम 
नागररकमा Digital 

साक्षरता कम भएको। 

 विद्यतुीय 
कारोिार सम्बन्धी ज्ञान र 
शीपको कमी भएको। 

 विद्यतुीय 
कारोिारको माध्यमबा  
व्यापार व्यिसाय र मूलय 
अतभबवृर्द् शंृ्रिलामा 
आिर्द् हनु सवकने 
तबषयको जानकारी 
नभएको 
 अतधकांश 
सरकारी तनकायबा  
प्रदान हनुे सेिा सूचना 
प्रवितधमा आधाररत 
नभएको। 

 विश्वविद्यालयको 
पढाइ र बजारको माग 

 सििसाधारण 
माझ विद्यतुीय 
कारोिार सम्बन्धमा 
ज्ञान र सीप बढेको 
हनुे। 

 नागररक र 
सम्बणन्धत 
तनकायहरुको क्षमता 
विकास भई विद्यतुीय 
कारोिार सहज र 
सलुभ भएको हनुे 
 विद्यतुीय 
माध्यमबा  कारोिार 
गनिका लातग आम 
नागररक उत्सावहत 
भएको हनुे। 

 साना¸ घरेल ु
तथा मझौला 
उद्योगहरुले विद्यतुीय 
व्यापार प्रणाली 
मार्ि त अन्तरािविय 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र 

छ 
मवहना 

 

५.१.२ वितभन्न माध्यमबा  विद्यतुीय 
व्यापार तथा विद्यतुीय भकु्तानी 
सम्बन्धी चेतनामूलक कायिक्रमहरु 
सञ्चालन गरी आम नागररकलाई 
विद्यतुीय व्यापारमा अतभप्ररेरत गने । 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय, अथि 
मन्रालय, 
नेपाल राि बैँक 
र तनजी क्षेरहरु 

तनरन्तर  

५.१.३ विद्यतुीय व्यापारको सञ्चालन 
गने कम्पनी तथा र्मिहरुलाई सूचना 
तथा व्यणक्तगत सरुक्षाका िारेमा 
जानकारी तथा सचेतीकरण गराउने। 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय र 
तनजी क्षेरहरु 

तनरन्तर  

५.२ विद्यतुीय व्यापार 
सम्बन्धी सीप एिं 
क्षमता विकासका 
कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

५.२.१ विद्यतुीय व्यापार सम्बन्धमा 
सरोकारिाला, सरकारी तनकाय र 
तनजी क्षेरका अतधकारीहरुको क्षमता 
विकासका लातग तातलम र 
अतभमिुीकरण कायिक्रम संचालन 
गने। 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय, 
नेपाल राि बैँक 
र तनजी क्षेरहरु 

तनरन्तर  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

५.२.२ विद्यतुीय व्यापार, वित्तीय 
पहुाँच र विद्यतुीय भकु्तानीका प्रकृया, 
समस्या तथा जोणिम¸ सहणजकरण र 
समन्ियका बारेमा बैँवकङ्ग क्षेरका 
कमिचारीहरुलाई अतभमूणिकरण र 
क्षमता विकासका कायिक्रमहरु 
सञ्चलन गने । 

 

बीच तादात्म्यता 
नभएको। 

 विद्यतुीय 
व्यापारको लातग पयािप्त 
उद्यमणशलताको अभाि 
रहेको। 

 सरकारी क्षेर र 
तनजी क्षेर तबच 
प्रणालीगत सहकायिको 
कतम रहेको। 

 विद्यतुीय 
व्यापारका लातग तनजी 
क्षेरलाई आिश्यक पने 
पयािप्त त्यांकको अभाि 
रहेको। 

 

बजारमा आफ्नो पहुाँच 
बढाएको हनुे। 

 विद्यतुीय 
व्यापारबा  स्िदेशी 
उत्पादनको विक्री 
बढाउन सहयोग 
पगुेको हनुे। 

 राविय तथा 
अन्तरािविय बजारमा 
नेपालको विद्यतुीय 
व्यापारको अनपुात 
कणम्तमा दईु गणुाले 
बढेको हनुे। 

 

नेपाल राि 
बैँक 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
नेपाल बैँकसि 
एसोतसएशन 

तनरन्तर  

५.२.३ विश्वविद्यालयसाँगको 
सहकायिमा प्रत्येक प्रदेशमा विद्यतुीय 
व्यापार सम्बन्धी सीप तथा क्षमता 
विकास र अनसुन्धानका कायिक्रम 
संचालन गने। 

 

प्रदेश 
मखु्यमन्रीको 
कायािलय 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय, 
णशक्षा, विज्ञान 
तथा प्रवितध 
मन्रालय र 
उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय 

२ िषि  

५.२.४ विश्वविद्यालयको पढाइ र 
बजारको माग तबच तादात्म्यता 
कायम गनि उद्योग, व्यिसाय र 
विश्वविद्यालयहरुबीच सहकायि गने 
व्यिस्था तमलाउने। 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय र 
णशक्षा, विज्ञान 

तनजी क्षेर १ िषि  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

तथा प्रवितध 
मन्रालय  

५.२.५ लघ,ु साना तथा मझौला 
उद्योगहरुलाई विद्यतुीय व्यापारको 
उपयोगका तौर तररका, यसका 
प्रािधान र यसको प्रयोग मार्ि त विश्व 
िजारमा सहजै आबर्द् भई आफ्नो 
उत्पादन तनयाित गनि सवकने विषयमा 
सचेतना र क्षमता विकासका 
कायिक्रमहरु सञ्चालनमा लयाउने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

स्थातनय तहहरु 
र तनजी क्षेर  

तनरन्तर   

५.२.६ तनजीक्षेर र गैरसरकारी 
संस्थाको सहयोगमा तडजी ल 
साक्षरता बढाउने। 

 
 

सूचना प्रवितध 
विभाग 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय, तनजी 
क्षेर र 
गैरसरकारी क्षेर 

तनरन्तर  

५.२.७ विद्यालय, िलुला विद्यालय र 
व्यािसावयक णशक्षामा  सूचना प्रवितध 
र विद्यतुीय व्यापार सम्बन्धी विषय 
समािेश गने। 

 

णशक्षा, विज्ञान 
तथा प्रवितध 
मन्रालय 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय  

१ िषि र 
तनरन्तर 

 

५.२.८ विद्यतुीय व्यापारको उपयोग 
र यसको राविय एिं अन्तरािविय 
प्रािधानका िारेमा कानून व्यिसायी 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 

कानून, न्याय 
तथा संसदीय 

तनरन्तर  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

र सरोकारिालाहरुलाई 
अतभमूिीकरण कायिक्रम सञ्चालन 
गने। 

 

मन्रालय र 
संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

मातमला 
मन्रालय 

५.२.९ सरकारी अतधकारीहरुलाई 
विद्यतुीय व्यापार मार्ि त सेिा प्रिाह 
र सहजीकरण गने विषयमा 
अतभमूिीकरण र क्षमता विकासका 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गने। 

 

सङ्घीय मातमला 
तथा सामान्य 
प्रशासन 
मन्रालय 

उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 
मन्रालय र 
संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय 

तनरन्तर  

५.३ विद्यतुीय व्यापारको 
विकासका लातग तनजी 
क्षेरको प्रिर्द्िन एिं 
विकास गररनेछ । 

५.३.१ ठूला सफ् िेयर 
कम्पनीहरुको स्थापनालाई प्रोत्साहन 
गरी सफ् िेयर (Software)लाई 
तनकासीमलुक उद्योगको रुपमा 
विकतसत गने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय  

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय र 
लगानी बोडिको 
कायिलय 

२ िषि  

५.३.२ नीणज क्षेरलाई आकवषित गने 
गरी विद्यतुीय व्यापार सम्बन्धी 
प्रिर्द्िनात्मक कायिक्रमहरु सञ्चालन 
गने। 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय, अथि 
मन्रालय र 
नेपाल राि बैँक 

तनरन्तर  

५.३.३ नेपालका विद्यतुीय व्यापार 
सम्बन्धी साई हरुमा नेपाली सामाग्री 
विक्री गनि उत्पादक र साई बीच 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 

व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 

तनरन्तर  
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क्र. 
सं. 

कायिनीतत वक्रयाकलाप विद्यमान अिस्था अपेणक्षत उपलब्धी णजम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय समयाितध कैवर्यत 

समन्िय गराउन तनयतमत रुपमा 
के्रता ग्राहक सम्मेलन गराउने। 

आपूतति 
मन्रालय 

केन्द्र, तनजी 
क्षेर 

५.३.४ विद्यतुीय माध्यमबा  तनयाित 
व्यापार प्रिर्द्िनका कायिक्रमहरु 
संचालन गरी तनयाितमलुक 
उद्योगहरुलाई अन्तरािविय बजार 
पहुाँच सतुनणित गने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र 

१ िषि  

५.३.५ विद्यतुीय व्यापारका िारेमा 
साििजतनक िहस र छलर्ल 
कायिक्रम तथा साििजतनक तनजी 
संिाद तनयतमत रुपमा सञ्चालन गने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

तनजी क्षेर, तनरन्तर  

५.३.६ विद्यतुीय व्यापारमार्ि त  
तनयाित गने प्रमिु तनयाितकतािहरुलाई 
सम्मान गने। 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 

तनजी क्षेर तनरन्तर  

रणनीतत ६:विद्यतुीय व्यापारमार्ि त बस्त ुतथा सेिाको अग्र र पषृ्ठ सम्बन्ध (Forward and Backward  linkage) विकास र विस्तार हनु ेगरी नपेाली बस्त ुतथा सेिा उत्पादनलाई 
विश्वव्यापी मूलय शृ्राँिलामा आिर्द् गने ।  

६.१ विद्यतुीय व्यापारमार्ि त 
नेपाली उत्पादनको पषृ्ठ 
सम्बन्ध सदुृढ बनाई 
नेपाली कच्चा पदाथिको 
मूलय अतभिवृर्द् गररनेछ 
। 

६.१.१ विद्यतुीय माध्यमिा  सहज 
कजाि तथा आपसी साप ीको व्यिस्था 
लाग ुगने 

 नेपाली 
सामाग्रीलाई विद्यतुीय 
माध्यमबा  विक्री गनि 
अग्र र पषृ्ठ सम्बन्ध 
(Backward, Forward 

Linkage) नभएको।  

 नेपाली 
तयारी बस्तमुा नेपाली 
कच्चा पदाथिको 
प्रयोगमा उललेख्य 
रुपमा बवृर्द् भएको 
हनुे ।  

नेपाल राि 
बैँक 

अथि मन्रालय र 
तनजी क्षेर 

२ िषि  

६.१.२ प्रत्येक िडामा ढुिानी केन्द्र 
(Fulfillment center र Delivery 

Hub) को स्थापना गने 

स्थातनय तहहरु  उद्योग, िाणणज्य 
तथा आपूतति 

१ िषि  
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  नेपाली 
उद्योगहरु विदेशी कच्चा 
पदाथिमा तनभिर रहेका ।  

 नेपाली 
उत्पादनको विश्वव्यापी 
मलुय शृ्राँिलामा आबर्द्ता 
हनु नसकेको ।  

 नेपाली बस्त ु
तथा सेिाको विदेशी 
िजारमा पहुाँच कमजोर 
रहेको ।  

 

 मझौला, 
साना तथा घरेल ु
उद्योगद्वारा उत्पाददत 
बस्तलेु विद्यतुीय 
माध्यम मार्ि त उणचत 
बजार पाएको हनुे ।  

 प्रत्येक 
िडामा डेतलभरी हि 
र रु्लवर्लमेन्  
केन्द्रको स्थापना भई 
लघ,ु साना तथा 
मझौला उद्यम ले 
सहज रुपमा विद्यतुीय 
व्यापारको सञ्चालन 
गरेका हनुे ।  

 गन्तव्य 
मलुकुका ठूला 
विद्यतुीय िजारसंग 
लघ,ु साना तथा 
मझौला उद्यमको 
समन्िय भई 
तनयाितमा उललेख्य 
बवृर्द् भएको हनुे ।  

मन्रालय र 
तनजी क्षेर 

६.१.३ मझौला, साना तथा घरेल ु
उद्योगलाई ठूला विद्यतुतय बजार तथा 
ढुिानी कम्पनीसाँग समन्िय गराउन 
विद्यतुीय व्यापार भेला (MSMEs E-

Commerce summit) गने 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र 

तनरन्तर  

६.१.४ लघ,ु साना तथा मझौला 
उद्यमहरुलाई विद्यतुीय व्यापारका 
लातग तयार गनि तनजी क्षेरसाँग 
सहकायि गने 

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय, 
व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र र तनजी 
क्षेर 

तनरन्तर  

६.२ विद्यतुीय व्यापार मार्ि त 
नेपाली उत्पादनको अग्र 
सम्बन्ध सदुृढ बनाई 
तनयाित प्रिर्द्िन र 
विश्वव्यापी मूलय 
शंृ्रिलामा आिर्द् 
गराइनेछ । 

६.२.१ भारत, चीन लगायत विश्व 
बजारमा उत्पादन हनुे प्रमिु 
िस्तहुरुको लातग आिश्यक पने 
पाट्सिहरुमध्ये नेपालमा उत्पादन गनि 
सवकने बस्त ुछनौ  गरी उत्पादनका 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गने । 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

प्रदेश र स्थानीय 
तह 

१ िषि र 
तनरन्तर 

 

६.२.२ नेपालको तनयाित सम्भाव्य 
क्षेरका बस्तहुरुको प्रयोग हनु सर्क्ने 
विश्व बजारका ठूला कम्पनीहरुको 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 

स्थानीय तह, 
व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 

१ िषि  
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पवहचान गरी यसको सूचना हरेक 
स्थानीय तह र तनजी क्षेरका संघ 
संस्थाहरुबा  सहज रुपमा उपलब्ध 
हनुे व्यिस्था गने ।  

 पररित्यि 
विदेशी मदु्राको 
वितनमयबा  हनुसर्क्ने 
घा ाबा  लघ,ु साना 
तथा मझौला उद्यम  

सरुणक्षत भएको हनुे 
।  

आपूतति 
मन्रालय 

केन्द्र र तनजी 
क्षेर 

६.२.३ नेपाली तनयाितजन्य 
बस्तहुरुको वितभन्न मूलय अतभिवृर्द्को 
चरणको मूलयको वििरण सहज 
रुपमा उपलब्ध गराउने । 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र  

१ िषि र 
तनरन्तर 

 

६.२.४ राविय तथा अन्तरािविय 
व्यापार मेला महोत्सबमा लघ,ु साना 
तथा मझौला उद्यमको 
सहभागीतालाई प्रोत्साहन गने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र र तनजी 
क्षेर 

तनरन्तर  

६.२.५ विदेशी के्रता र नेपाली 
तनयाितकताि बीच सहज रुपमा सम्पकि  
हनुे गरी िेबसाइ  तथा िेड पो िल 
सञ्चालनमा लयाउने । 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र र तनजी 
क्षेर 

१ िषि र 
तनरन्तर 

 

६.३ विद्यतुतय व्यापार मार्ि त 
उत्पादनको आपूतति 
शंृ्रिलामा सधुार गरी 
लागत र समय 
घ ाइनेछ । 

 

६.३.१ गन्तब्य मलुकुको ठूला 
विद्यतुतय बजारसाँग नेपाली मझौला, 
साना तथा घरेल ुउद्योगको समन्िय 
गराउने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्िन 
केन्द्र र तनजी 
क्षेर 

१ िषि  

६.३.२ मझौला, साना तथा घरेल ु
उद्योगको e-commerce site को 
directory राख्न।े 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 

िाणणज्य, आपूतति 
तथा उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग 

१ िषि  
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 आपूतति 
मन्रालय 

६.३.३ विदेशी विद्यतुतय बजारको 
जानकारी ददन सूचनामलुक 
िेभसाई को तनमािण गरी सञ्चालनमा 
लयाउने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

तनजी क्षेर १ िषि  

६.३.४ विद्यतुीय व्यापार सञ्चालन 
सम्बन्धी विषयमामा विद्यतुीय व्यापार 
संचालकलाई तातलम ददने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

तनजी क्षेर तनरन्तर  

६.३.५ दरुसञ्चार कम्पनी तथा 
अनलाईन िदु्रा कम्पनीको 
सहकायिमा विद्यतुीय व्यापार प्रिर्द्िन 
अतभयान चलाउने।  

 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

नेपाल दरुसंचार 
प्रातधकरण र 
तनजी क्षेर 

२ िषि  

६.३.६ विदेशी वितनमय दर 
पररितिनिा   लघ,ु साना तथा मझौला 
उद्यम लाई हनु सर्क्ने जोणिम 
न्यूनीकरण गनि बैंकहरुको 
सहकायिमा हेजीङ र्न्ड संचालन 
गने। 

नेपाल राि 
बैंक 

अथि मन्रालय र 
नेपाल बैंकसि 
एसोतसयसन 

२ िषि  

६.३.७ विद्यतुीय व्यापारका बारेमा 
स्थानीय तहका जनप्रतततनतध, 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 

स्थानीय तह र 
तनजी क्षेर 

तनरन्तर  
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व्यापारी, उद्यमीहरुलाई तातलम 
ददने। 

आपूतति 
मन्रालय 

६.३.८ लघ,ु साना तथा मझौला 
उद्योगहरुलाई विद्यतुीय व्यापारसाँग 
सम्बणन्धत समस्या समाधानका लातग 
िेभ पो िलको स्थापना गने। 

उद्योग, 
िाणणज्य तथा 
आपूतति 
मन्रालय 

संचार तथा 
सूचना प्रवितध 
मन्रालय, 

१ िषि  

 

 

 

 


