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यस प्रकाशनमा राखखएका विचार, आंकडा र अनुमानहरू लेखकहरूको जजम्मेिारी हो र यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको विचार 

प्रततबबजम्बत भएको िा अनुमोदनको रूपमा सलनु हुुँदैन। कुनै त्रुटिहरू लेखकहरूको जजम्मेिारी हुनेछ। 

 

यस प्रकाशनमा रहेका पदनाम र सामग्रीको प्रस्कतुतीकरणबाि कुनै पतन देश, भुभाग, शहर िा क्षेत्र िा यसका अगधकारीहरूको 
कानुनी जस्कथततसम्बन्धी िा यसको सीमा िा सीमाको सीमांकनको बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघको सगचिालयको कुनै पतन 
विचार असभव्यक्त भएको बु ु्खिने छैन। जहाुँ पदनाम " देश िा क्षेत्र " देखखन्छ, यसले देशहरू, भूभागहरू, शहरहरू िा 
क्षेत्रहरूलाई समेट्दछ । 
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कृतज्ञता 
यो प्रततिेदन इस्कक्यापको व्यापार, लगानी तथा निीन पररितिन महाशाखा (TIID), व्यापार नीतत र सहजीकरण शाखा 
(TPFS)का आगथिक मासमला अगधकारी स ूह्युन ककमको प्रत्यक्ष सुपररिेक्षण र TPFS, TIID का प्रमुख यान दिुलको 
समग्र सुपररिेक्षण अन्तगित इस्कक्याप परामशिदाताहरु माह चंूग केन (एजल्िन माह), डोनाल्ड लुइस, र पुरुषोत्तम 

ओिाद्िारा तयार गररएको हो। एजल्िन माहले प्राविगधक तयारी मूल्याङ्कन  तयार गरेका गथए भने डोनाल्ड लुइसले 
कानूनी तयारी मूल्यांकनको लागग योगदान पुर् याएका गथए । पुरूषोत्तम ओिाले, विनोदप्रसाद आचायिको सारभूत 
सहयोगमा,  सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलनको जजम्मेिारी सलनुका साथै उल्लेखखत विषय र नेपालको अिस्कथाउपर 

आफ्नो विशेषज्ञतामा आधाररत सिुाि तथा समीक्षा उपलव्ध गराएका गथए। जजयाजन्जयान फू र एन्थोतनन लेिलूले 
नेपालमा व्यापार सहजीकरण र कागजविहीन व्यापार कायािन्ियनसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग पुर् याएका गथए भने 

गुइलाउम बरािन्ड हेलीले पतन अनुसन्धानमा सहयोग पुर् याउुँ नुका साथै प्रततिेदनको सम्पादन र अजन्तम तनरीक्षण गरेका 
गथए। 

यो प्रततिेदनको तयारीमा लुका कास्किेलनी(UNCITRAL), तहसीन अहमद खान(उपाध्यक्ष, UN/CEFACT), ब्रायन िान 

(Pinsent Masons) र होङ्ग शुये (Institute for the Internet Policy & Law) को समीक्षा, सुिाि र योगदानबाि ठूलो 
फाइदा पुगेको छ। 

बबसभन्न अन्तिाितािहरू र राजष्ट्रय परामशि कायिशालाको माध्यमद्िारा सरकारी तनकायहरू तथा तनजी क्षेत्रको सुिािबाि 
यो प्रततिेदनको तयारीमा सहयोग पुगेको छ। हामी यो प्रकियामा भाग सलने सबै महानुभािहरूलाई धन्यिाद टदन चाहन्छौं 
। यस पररयोजनामा उद्योग, िाखणज्य तथा आपूतति मन्त्रालयको शुरूदेखख अन्त्यसम्मको सहयोग र राजष्ट्रय परामशि 
कायिशाला आयोजना गनि पुगेको सहयोगसमेत धेरै सराहनीय रहेको छ। 

यस अध्ययनलाई सञ्चालन गनि र प्रसार गनि इन्हान्स्कड इन्िीग्रेिेड फे्रमिकि  (EIF) बाि  इस्कक्यापलाई प्राप्त आगथिक 

सहयोग हाटदिकताका साथ स्किीकार गररएको छ। 
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कार्यकारी साराांश 

 

यो प्रततिेदनले सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको लागग नेपालको तयारीको मूल्याङ्कन गरेको छ, अथाित ु् प्रततिेदनमा 
विद्युतीय तथ्याङ्क र कागजातहरूको आधारमा अन्तरािजष्ट्रय व्यापारको सञ्चालन सम्बन्धमा उल्लेख गररएको छ। 
नेपालमा व्यापार सहजीकरण कायािन्ियनको एक संक्षक्षप्त ससहंािलोकन गरेर यसमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको 
लागग प्राविगधक र कानूनी तयारीको अिस्कथाको तनष्ट्कषि प्रस्कतुत गररएको छ। त्यसपतछ सीमा-पार कागज विहीन व्यापारका  
प्राविगधक र कानुनी पक्षहरूमा ससफाररसहरू  पटहचान गरी तदनुरूप  अगाडड बढ्नका लागग प्रारजम्भक कायि योजना 
प्रस्कतुत गररएको छ ।  

विगत दईु िषिमा नेपालले व्यापार सहजीकरणका उपायहरूको कायािन्ियनमा उल्लेखनीय प्रगतत गरेको छ। संस्कथागत 
प्रबन्ध र सहयोगसम्बन्धी व्यिस्कथाहरू, कागजविहीन व्यापार र पारिहन सहजीकरणको कायािन्ियनको अिस्कथा एससया-
प्रशान्त क्षेत्रीय औसतको हाराहारी िा सोभन्दा मागथ छ भने पारदसशिता, औपचाररकता र सीमा-पार कागजविहीन 

व्यापारको क्षेत्रमा कायािन्ियन औसतभन्दा कम छ।  व्यापार प्रकियाहरुलाई सहज र डडजजिल बनाउनका लागग यसका 
प्रयासहरू तीव्र पादै व्यापार लागत घिाउन र यसको प्रततस्कपधाित्मकतामा सुधार गनि नेपाललाई महत्त्िपूणि अिसरहरु 

उपलब्ध छन ु्। सीमा-पार कागज विहीन व्यापारको उपयोगबाि नेपाललाई िावषिक १४ करोड अमेररकी डलर बराबर 

व्यापार कारोबार  लागतमा बचत हुनसक्छ। 
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सीमा-पार कागजविहीन व्यापारतफि  अतघ बढ्दै: नेपालमा  व्यापार सहजीकरण उपायहरुको मुख्य 

समूहको एकमुष्ट्ि कायािन्ियन अङ्क २०१९ 

नोि: अगधकतम सम्भव कायािन्ियन अङ्क १०० हो। प्रत्येक समूहको उपायका लागग सीमा िा बने्चमाकि भन्दा कम 

ढल्कनुले कायािन्ियनको तल्लो तहको सकेंत गदिछ। 

            स्रोत: UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2019; Untfsurvey.org 

 

सीमा-पार कागजविहीन व्यापारका लागग नेपालमा प्राविगधक तयारी आधारभूत पक्ष हो र यो हाल भन्सार  विभागद्िारा 
स्कथावपत विद्युतीय-भन्सार प्रणालीमा केजन्ित छ। तथावप, दईु प्रमुख तनकायहरूको कियाशीलतामा नेपालका लागग 

एकीकृत कागजविहीन व्यापार प्रणालीको रूपमा नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार प्रणाली (NNSW)  स्कथापना गने ठोस योजना 
रहेको छ। यसै बीचमा, तथ्याङ्क आदान-प्रदान र जानकारी गराउन (sharing) को लागग विद्युतीय भन्सार प्रणाली 
उपयोग हुने देखखन्छ, जबकक अन्य सरकारी तनकायहरू (OGAs) र सािेदारहरू विद्युतीय तथ्याङ्क र कागजात आदान-
प्रदान र पेश गन ेयोजनाको प्रारजम्भक चरणमा मात्र छन ु्। सीमा-पार तहमा, केही व्यापार सािेदारहरुसंग  सीसमत 
मात्रामा तथ्याङ्क  र कागजातहरु आदान-प्रदान हुने गरेको छ। व्यापार तथा तनकासी प्रिद्िधन केन्िले यूरोपीयन 

आयोगको लागग आिश्यक पने रजजष्ट्िडि एक्सपोििसि ससस्किम (REX) को लागग विद्युतीय दरखास्कतको व्यिस्कथा लाग ू

गरेको छ । भारतको कोलकाता, हजल्दया र विशाखापट्नम िन्दरगाहमा अन्तरािजष्ट्रय पारिहनका लागग नमूनाको रूपमा 
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कागजविहीन भन्सार घोषणाको व्यिस्कथा पतन सन्चालनमा छ। । अन्य सरकारी तनकायहरू (OGAs)  मूलत: कागजमा 
आधाररत छन ु् र विद्युतीय भन्सारसंग अिै जोडडन बांकी छ। 

कानुनी दृजष्ट्िकोणबाि हेदाि, नेपालमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापारमा विशेष रूपमा लागू हुने तनयम कानूनहरू सीसमत 
मात्रामा छन ु् । सोको अलािा नेपाल पक्ष रहेका विश्ि व्यापार संगठन (WTO) र विश्ि भन्सार संगठन (WCO) जस्कता  
अन्तरािजष्ट्रय महासजन्धहरूका केही धाराहरू पतन छन ु्। । सरसती हेदाि कागजविहीन संचारसुँग सम्बजन्धत आधारभूत  

तनयम कानूनहरू, विशेष गरी विद्युतीय कारोबार  ऐन (ETA) र त्यसलाई सहयोग पुर् याउने विद्युतीय कारोबार तनयममा 
केही उल्लेखनीय कमी छन ु् र ततनका प्रािधानहरू प्राय: अपररितिनशील हुनुका साथै कुनै खास प्रविगधमा सीसमत छन ु्। 
सो ऐन तथा तनयम र ितिमान  भन्सार कानून तथा अभ्यासहरू बीच ताजत्िक असंगततहरू पतन छन ु्। अकोतफि , NNSW  

कायािन्ियनको प्रारम्भ र पुराना ETA र तनयमहरूलाई प्रततस्कथापन गनि प्रस्कतावित कानूनहरूका साथै संशोधनको 
प्रकियामा रहेका भन्सार कानून र बौद्गधक सम्पवत्त संरक्षणलाई सुदृढ तुल्याउने प्रािधानहरूबाि नेपालमा 
कागजविहीन व्यापार िातािरण सहज गनि प्रगतत हंुदैजाने प्रष्ट्ि छ। 

कागजविहीन व्यापारमा समन्ियात्मक संयन्त्रको सुदृढीकरणको आिश्यकता बाहेक, सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको 
लागग तीन प्राविगधक क्षेत्रहरूमा थप सुधारको आिश्यकता छ। पटहलो, व्यापार कारोबारहरूको तनयमनमा सारभूत रूपमा 
संलग्न अन्य सरकारी तनकायहरू (OGAs)  आन्तररक प्रकियाहरूलाई कागजरटहत बनाई रूपान्तरण गनिका लागग 

सूचना र सञ्चार प्रविगध (ICT) मा सक्षम हुनुपदिछ,  साथै राजष्ट्रय विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको कायािन्ियनलाई तीब्रता 
टदनुपदिछ । दोश्रो, नेपालले सूचना तथा सन्चार प्रविगध (ICT) प्रणालीसम्बन्धी व्यिसायलाई तनरन्तरता टदन 
कागजरटहत व्यापार प्रणालीका लागग  समग्र रूपमा  रणनीततक योजनामा सुधार गने प्रयास जारी राखु्नपदिछ, । यसै 
गरी प्रस्कतावित योजनामा प्रयोगकतािहरूको प्रमाणीकरण संयन्त्र र तथ्याङ्क सुरक्षा उपायहरूको बदृ्गध; व्यािसातयक 

प्रकियाको सरलीकरण (पुन: ईजन्जतनयररगं); र तथ्याङ्क समलान र मानकीकरण समािेश हुनु पदिछ। तेस्रो, कागजविहीन 

व्यापारमा साििजतनक र तनजी सरोकारिालाहरूको थप सचेतना र क्षमता विकास गनुिपदिछ । नेपालमा कायािन्ियनमा 
रहेका NNSW र अन्य कागजविहीन व्यापारसम्बन्धी पहलहरू तछमेकी देशहरू र व्यापार सािेदारहरूको यस्कतो 
व्यिस्कथासंग सजजलै अन्तरसकिय (interoperable) हुने  सुतनजश्चत गनि सीमा-पार कागजविहीन व्यापारसम्बन्धी 
क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र द्विपक्षीय पहलहरूमा मुलुकको सकिय संलग्नता रहनुपदिछ। 

कागजविहीन व्यापारका लागग दबुै आन्तररक र सीमा-पारको कानूनी िातािरणमा सुधारको आिश्यकता छ।  सुधारका 
चार क्षेत्रहरू नेपालका लागग महत्िपूणि छन ु्। पटहलो, नेपालले आफ्नो विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी तनयम कानूनहरू, 
खासगरी ETA तथा तनयमहरू आधुतनकीकरण गनिका लागग आफ्नो प्रयास जारी राखु्नपदिछ। हाल  संसदमा विचाराधीन 
रहेको सूचना प्रविगध विधेयकको मस्कयौदालाई  आधुतनकीकरणको दस्कतािेजको रूपमा सलन सककन्छ। आधुतनकीकरणको 
लागग बबसभन्न क्षेत्रहरू जस्कतै कायाित्मक समानता; प्रविगधगत तिस्कथता; विद्युतीय कारोबारको लागग उपयुक्त 

प्रमाणीकरण प्रणालीको छनोि; तथ्याङ्क संग्रह र विद्युतीय असभलेख; विद्युतीय प्रमाणको स्किीकायिता; सूचना सुरक्षा; र 
साइबरसुरक्षामा ध्यान टदनुपदिछ । दोस्रो, एक िा बढी राजष्ट्रय कानूनहरूले NNSW को प्रकृतत, कायिहरू र विशेषताहरू 

स्कपष्ट्ि रूपमा स्कथावपत गनुिपदिछ। तेस्रो, नेपालले सीमा-पार कागजविहीन व्यापार सहयोग र अन्तरकियात्मक पहललाई 

बढािा टदन र सहभागी रहन अि सकिय भूसमका खेल्नु पदिछ। चौथो, नेपालले सीमापार कागजविहीन व्यापारमा संलग्न 

पक्ष तथा मध्यस्कथलाई उनीहरूमाफि त ु् प्रिाह हुने सूचना र तथ्याङ्क सम्बन्धमा स्कपष्ट्ि रूपको दातयत्ि बहन गने 
आधारहरू तजुिमा गनुिपदिछ । 

सुधारलाई सहज गनि,  नेपाल एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको सहजीकरणसम्बन्धी खाका 
सम्िौता  ( "खाका सम्िौता") मा यथाशीघ्र सजम्मसलत हुन ससफाररस गररएको छ । यसबाि नेपालले आफ्नो व्यापारलाई 
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डिजिटल बनाउने रणनीततको अि बढी प्रभािकारी रूपमा योजना र कायािन्ियन गनिसक्छ र खाका सम्िौता अन्तगित 

प्राथसमकतामा परेका गततविगधहरू यसका आिश्यकताहरूसुँग पूणिरूपमा समलान गररएको सुतनजश्चत गनिसक्दछ । खाका 
सम्िौताले नेपाललाई सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको क्षेत्रमा  राजष्ट्रय क्षमता विकास गनि, दीघिकालीन योजनाको 
तजुिमा गनि, छनौि भएका तथ्याङ्क र कागजातहरूको  नमूना आदानप्रदानमा संलग्न गराउन र  निीनतम कानुनी 
मापदण्ड र समस्कया समाधानसम्बन्धी जानकारी  राख्न सहयोग पुर् याउुँछ । 

प्रततिेदनमा उल्लेखखत कायि योजनासंगै, प्रस्कतुत तयारी मूल्याङ्कनले पटहचानयोग्य समयसीमा  र बजेि स्रोतहरूसटहत 

यस क्षेत्रमा राजष्ट्रय र तनकाय स्कतरमा विस्कततृ गततविगधहरु सञ्चालन गनि एउिा आधार उपलव्ध गराउनेछ । यो 
प्रततिेदनले खाका सम्िौतामा सजम्मलन लगायतका उपायहरूमाफि त ु् नेपाल सरकारको सीमा-पार कागजविहीन 

व्यापारतफि को प्रगततलाई तीव्रता टदने खोिी पूरा गनि योगदान पुर् याउने आशा गररएको छ । 
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१. पररचर् 
 

यो प्रततिेदनले सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको लागग 
नेपालको तयारी मूल्याङ्कन प्रस्कतुत गदिछ, अथाित ु्, 
कागजमा आधाररत तथ्याङ्क र दस्तावेिहरूको सट्िा 
विद्युतीय तथ्याङ्क र दस्तावेिहरूको आधारमा 
अन्तरािजष्ट्रय व्यापार कारोिारहरू सञ्चालन गने 
विषयलाई समेट्दछ । सीमा-पार कागजविहीन 
व्यापारको सफल कायािन्ियनबाि धेरै फाइदा  छ 
जसमध्ये एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा २५ प्रततशतले 
कारोिार लागत घट्ने र  तनयम पालनामा िजृध्द हुने, 
अिैध वित्तीय प्रिाह घट्ने तथा बढ्दो डडजजिल विश्ि 
अथितन्त्रमा संलग्नता सहज हुने सम्भािनालाई प्रमुख 
रूपमा सलन सककन्छ।1 
यो मूल्याङ्कन (सीमा-पार कागजविहीन व्यापार 
सहजीकरणको लागग नेपाल पनन सदस्कय रहेको  इस्कक्याप 
अन्तरीम अन्तर-सरकारी तनदेशक समूहद्िारा विकास 
गररएको तयारी छनौिसूचीहरूको अनुशरण गरी) एक 
विज्ञहरूको िोलीले अध्ययन गरी तयार गरेको हो।2 यो 
िोलील ेसम्बजन्धत सरकारी तनकायहरू र तनजी क्षेत्रका 
सरोकारिालाहरूसुँग अन्तिािताि सलनको लागग अवप्रल 
२०१९ मा नेपालको भ्रमण गर् यो।3 सन ु् २०१९ जुलाई 
२४  मा उद्योग, िाखणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय र 
इस्कक्यापद्िारा सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको 
सहजीकरण बारे एउिा राजष्ट्रय परामशि कायििम संयुक्त 
रूपमा आयोजना गररएको गथयो, जहाुँ भेिघाि र विचार 
विमशिबाि तनस्ककेका प्रारजम्भक तनष्ट्कषिहरू थप समीक्षा 
गरी सुदृढ तुल्याइएको र स्किीकायि  बनाइएको गथयो।4 

 
1 ADB-ESCAP (2019). Asia-Pacific Trade Facilitation Report 2019  https://www.unescap.org/resources/asia-

pacific-trade-facilitation-report-2019-bridging-trade-finance-gaps-through-technology मा उपलब्ध छ । 
2  सीमा-पार कागिववहीन व्यापार: प्राववधधक तयारी छनौिसूची 
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_English.pdf मा उपलब्ध छ । 
सीमा-पार कागिववहीन व्यापार: कानूनी तयारी छनौिसूची 
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_3_English.pdf  मा उपलब्ध छ । 
3  अन्तरवातान ललइएका सरोकारवालाहरूको सूची अनुसूची १ मा छ।  
4  परामर्न कायनर्ालाका सहभागीहरूको सचूी अनुसचूी २ मा छ। 
5 प्राववधधक र कानूनी छनौटसचूीहरूका प्रश्नहरूको समजष्ट्िगत िवाफ क्रमर्: अनुसूची ३ र ६ मा छ। 
 

परामशिको िममा र तत्पश्चात ु् प्राप्त सुिािहरू समािेश 

गरी अजन्तम तनष्ट्कषिहरू र ससफाररशहरू यस प्रततिेदनमा 
प्रस्कतुत गररएको छ।5 यी तनष्ट्कषिहरू र ससफाररसहरूको 
आधारमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको लागग 

प्रारजम्भक  कायि योजना तयार गरी  प्रततिेदनमा प्रस्कतुत 

गररएको छ। 

 यो प्रततिेदनले सम्बजन्धत क्षेत्रीय खाका सम्िौताको 
अनुमोदनसमेतबाि सीमा-पार कागजविहीन 
व्यापारतफि को प्रगततलाई तीव्रता टदने नेपाल सरकारको 
चाहनालाई सहयोग पुग्ने आशा गररएको छ।  (बाकस 

१ हेनुिहोस ु्) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-facilitation-report-2019-bridging-trade-finance-gaps-through-technology
https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-facilitation-report-2019-bridging-trade-finance-gaps-through-technology
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_English.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_3_English.pdf
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बाकस १. एससर्ा र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार कागजविहीन  व्र्ापार सहजीकरणसम्बन्िी खाका सम्झौता 
 
एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी खाका सम्िौता  ("खाका 
सम्िौता") संयुक्त राष्ट्र संघीय सजन्धको रूपमा पाररत भई सन ु् २०१६ मा न्यूयोकि मा सयुंक्त राष्ट्र संघका  
महासगचिसमक्ष असभलेखीकरणका लागग जम्मा गररएको गथयो । नेपाललगायत ३० भन्दा बढी देशहरूल े
सम्िौताको तजुिमा र िातािमा सकिय रूपमा भाग सलएका गथए। यो एउिा समािशेी र सिल प्लेिफमिको रूपमा  
तजुिमा गररएकोल े यसले सब ैसहभागी अथितन्त्रहरूलाई उनीहरू व्यापार सहजीकरण  िा एक द्िार / कागजविहीन 
व्यापार कायािन्ियनको सतिमा जे जस्कतो अिस्कथामा रहेको भए तापतन फाइदा पुर् याउुँछ। यो खाका सम्िौताल े 
WTO व्यापार सहजीकरण सम्िौताको पूणि डडजजिल कायािन्ियनमा सहयोग पुर् याउुँछ भने यसले बढ्दो 
संख्याका द्विपक्षीय र उपक्षते्रीय पहलहरू र  सीमा-पार हुने व्यापारसंग सम्बजन्धत कागजातहरूको विद्युतीय 
आदान-प्रदानसम्बन्धी नमूना पररयोजनाहरूको अि प्रभािकारी कायािन्ियनलाई पतन सहयोग पुर् याउुँदछ। 
 
थप जानकारीको लागग, कृपया हेनुिहोस ु् : http://bit.ly/ESCAP_FA 

 

 

 

यो प्रततिेदन “क्षेत्रीय एकीकरण र टदगो विकासको लागग 
अततकम विकससत  देशहरुमा सीमा-पार कागजविहीन 
व्यापार सहजीकरण (पटहलो चरण)” शीषिकको 
पररयोजना माफि त ु् इस्कक्यापको सहयोगमा तयार 
गररएको हो । यस पररयोजनाले एससया र प्रशान्त क्षेत्रका 
सदस्कय राष्ट्रहरूलाई, विशेष गरी अतत कम विकससत 

देशहरूलाई, अि एकीकृत हुन र टदगो विकासको 
इजञ्जनका रूपमा व्यापारलाई अि राम्ररी उपयोग गनि 
सहयोग पुर् याउने आशय राखेको छ। यस पररयोजनाले 
व्यापारमा अिरोध हिाउन र सीमा-पार विद्युतीय  
व्यापारको प्रबद्िधन गनि स्किैजच्छक व्यापार सहजीकरण 
र कागजविहीन व्यापार कायि योजनाहरूको  विकास 
गन ेप्रयास गरेको छ 

यो प्रततिेदन तनम्नानुसार संरगचत गररएको छ: अको 
खण्ड (खण्ड २) मा विश्ि व्यापार संगठन (WTO) 

व्यापार सहजीकरण सम्िौता (TFA) अन्तगित नेपालले 

जारी गरेका सूचनाहरू तथा डडजजिल र टदगो व्यापार 
सहजीकरणसम्िन्धी युएन ु् ग्लोबल सिेक्षण २०१९ को 
आधारमा नेपालमा व्यापार सहजीकरण र कागजविहीन 
व्यापार कायािन्ियनको संक्षक्षप्त अिस्कथा उल्लेख 
गररएको छ।  खण्ड ३ र ४ मा सीमा-पार कागजविहीन 
व्यापारको लागग नेपालको प्राविगधक र कानूनी तयारीको  
मूल्याङ्कनबाि प्राप्त  तनष्ट्कषि िमश: प्रस्कतुत गररएको 
छ। सीमा-पार कागजविहीन व्यापारका दबुै प्राविगधक 
र कानूनी पक्षहरूमा मूल्याङ्कनबाि देखखएका  
ससफाररसहरू  खण्ड ५ मा उल्लेख गररएको छ र 
त्यसपतछ उक्त ससफाररशहरूको आधारमा प्रारजम्भक 
कायि योजनाको पररचय खण्ड ६ मा उल्लेख छ। खण्ड 
७ मा अब अगाडडको बािो के भन्ने बारे संक्षक्षप्त प्रस्कतुतत 
उल्लेख गररएको छ। 

 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=http://bit.ly/ESCAP_FA
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२. नेपालमा व्यापार सहजीकरण र कागजविहीन व्यापार कायािन्ियन 

 

यो खण्डमा माध्यसमक  स्रोतहरू, खासगरी WTO  
व्यापार सहजीकरण सम्िौतासंग सम्बजन्धत तथ्याङ्क 
(डािाबेस) 6  एिं डडजजिल र टदगो व्यापार 
सहजीकरणसम्िन्धी युएन ु् ग्लोबल सिेक्षण 7 को 
आधारमा व्यापार सहजीकरण र कागजविहीन व्यापार 
कायािन्ियनको विद्यमान अिस्कथाको संक्षक्षप्त समीक्षा 
प्रस्कतुत गररएको छ। 

 

नेपाल र  विश्ि व्र्ापार सांगठनको व्र्ापार सहजीकरण 
सम्झौता (WTO  TFA) कार्ायन्िर्न: सम्प्रेवषत 
सूचनाहरु (notifications) को सांक्षक्षप्त जानकारी 

नेपालले WTO व्यापार सहजीकरण सम्िौता (TFA)  
अन्तगितको शे्रणी  (Category ) ए  का सब ै
उपायहरूमध्ये २.१% मात्र सूगचत गरेको छ (अथाित ु् 
सूगचत उपायहरू कायािन्ियन भएका छन ु्)। सन ु् २०१८ 
फेब्रुअरी २२ देखख, नेपालल ेउप-धारा १०.५ "पूिि-ढुिानी 
तनरीक्षण र उप-धारा १०.६ "भन्सार दलाल 
(एजेन्ि)हरूको प्रयोग" मात्र कायािन्ियन गरेको छ। कुनै 
पतन शे्रणीको कम्तीमा एक उपायबारे सूगचत गरेका 
WTO, TFA  सम्िौताका ११६  विकासशील र अततकम 
विकससत सदस्कयहरू (LDC) मध्ये नेपाल शे्रणी ए का 
सूचनाहरूको टहसाबल े तलबाि चौथो स्कथानमा छ।8  यो 
इस्कक्याप मुलुकहरूको औसत ६५% भन्दा तनकै तल 
हो।9 

शे्रणी बी का सूगचत गररएका उपायहरू (अथाित ु् 
कायािन्ियनको लागग बढी समय आिश्यक पने सूगचत 

 
6 WTO Trade Facilitation Agreement Database, https://www.tfadatabase.org/  मा उपलब्ध छ । 
7 UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation. https://untfsurvey.org  मा तथ्याङ्क उपलब्ध छ । 
8  WTO TFA notifications को के्षत्रव्यापी ववश्लेषणको लाधग, कृपया हेनुनहोस:् Levelu, A. and Y. Duval (2019). 

Implementation of the WTO TFA in Asia and the Pacific: 2 Years on. ESCAP Trade Insights No. 26.  
https://www.unescap.org/resources/implementation-wto-trade-facilitation-agreement-asia-and-pacific-2-years-

escap-trade  मा उपलब्ध छ । 
9 WTO Trade Facilitation Agreement Database, https://www.tfadatabase.org/ मा उपलब्ध छ । 

गररएका) १२.२%  छन ु् । ततनीहरूमध्ये उप-धारा १.४ 
"सूचनाहरू" (जसको समतत अिै  तनधािररत हुन बांकी 
नै छ) बाहेक अगधकांशको अनुमातनत कायािन्ियन 
समतत ३१ डडसेम्बर २०२० रहेको छ । सन ु् २०२० 
सम्ममा कायािन्ियन गररनु पन ेएक चाखलाग्दो उपाय 
उप-धारा १०.२ "प्रततसलवपहरूको स्किीकायिता" हो।  यो 
एक द्िारको कायािन्ियनको टदशामा पटहलो कदम हुन 
सक्छ। यटद नेपालले उल्लेखखत सबै शे्रणी बी उपायहरू 
लागू गरेको खण्डमा, यसको कायािन्ियन दर १०.९२% 
पुग्दछ । 

बांकी सब ै उपायहरु शे्रणी सी ( अथाित ु्  कायािन्ियन 
गनुिभन्दा पटहले   क्षमता विकास आिश्यक पन े सूगचत 
गररएको) मा  सूगचत छन ु्  । यसको लागग अनुमातनत 
िा तनजश्चत कुनै पतन समतत अटहलेसम्म तय गररएको 
छैन भने कायािन्ियनका लागग आिश्यक क्षमता 
विकास/प्राविगधक सहायता (CB/TA) को पटहचान समेत 
भएको छैन। 

डिजजटल र दिगो व्र्ापार सहजीकरणसम्िन्िी रु्एन ्
ग्लोबल सिेक्षण २०१२ मा नेपाल  

डडजजिल र टदगो व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी यूएन ु् 
ग्लोबल सिेक्षणको सबैभन्दा नयाुँ तथ्यांकले नेपालले 
विगत दईु बषिमा व्यापार सहजीकरण उपायहरूको 
कायािन्ियनमा उल्लेखनीय प्रगतत गरेको देखाएको छ। 
सन ु् २०१९ को सिेक्षणअनुसार,  सबैभन्दा बढी प्रगतत 
बढी दक्ष व्यापार "पारिहन" र "कागजविहीन व्यापार" 
(गचत्र १) कायािन्ियनमा भएको छ। नेपालले क्षेत्रीय 
औसतभन्दा उच्च तहको "संस्कथागत व्यिस्कथा र 

https://www.tfadatabase.org/
https://untfsurvey.org/
https://www.unescap.org/resources/implementation-wto-trade-facilitation-agreement-asia-and-pacific-2-years-escap-trade
https://www.unescap.org/resources/implementation-wto-trade-facilitation-agreement-asia-and-pacific-2-years-escap-trade
https://www.tfadatabase.org/
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सहयोग", "कागजविहीन व्यापार" र "पारिहन" 
सहजीकरणसम्बन्धी उपलजब्ध हाससल गरेको छ। 
तथावप  सिेक्षणमा समेटिएका मुख्य उपायहरुको समग्र 
कायािन्ियन दर ५१.६ प्रततशत मात्र भएबाि नेपाल 
एससया-प्रशान्त क्षेत्रीय औसत (५९.१%) भन्दा तनकै 

तल छ। 10  यो दक्षक्षण र दक्षक्षण-पजश्चम एससया 
(५५.३%) (गचत्र २) मा पतन कायािन्ियन स्कतरमा तल 
छ। यसले के सङ्केत गदिछ भने नेपालमा व्यापार 
सहजीकरण संयन्त्रहरूमा सुधार गनिका लागग  
महत्िपूणि अिसरहरू विद्यमान छन ु्। 

  

 
10 यी ननष्कषनहरू सामान्यतया World Bank 2019 Doing Business Report संग लमल्दािुल्दा छन,् िसमा नेपाल “Ease of 

doing business”मा  110 औ ंस्थानमा छ। ववस्ततृ िानकारीका लाधग हेनुनहोस-् 
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/n/nepal/NPL.pdf   

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/n/nepal/NPL.pdf
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गचत्र १. नेपाल : व्यापार सहजीकरण उपायहरूको कायािन्ियन, २०१७ र २०१९ 

 
स्रोत: UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2019.  

व्यापार सहजीकरणका पाुँच मुख्य समूहहरूमध्ये 
नेपालको "संस्कथागत व्यिस्कथा र सहयोग", 
"कागजविहीन व्यापार" र "पारिहन" को कायािन्ियन 
एससया-प्रशान्त क्षेत्रीय औसतमा पुगेको छ। यसको 
तुलनामा, "पारदसशिता", "औपचाररकता" र "सीमा-पार 
कागजविहीन व्यापार" नेपालका लागग चुनौतीको रूपमा 
रहेका छन ु् र यी समूहहरुको कायािन्ियन क्षेत्रीय औसत 
भन्दा तनकै तल छ (गचत्र १)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%
Transparency

Formalities

Institutional
arrangement and

cooperation

Paperless trade

Cross-border
paperless trade

Transit

Nepal  - 2017

Nepal  - 2019

South and South-West Asia -
2019

Asia-Pacific - 2019



 6 

 

गचत्र २. एससया-प्रशान्त मुलुकहरू (४६) मा व्यापार सहजीकरण उपायहरूको समग्र 
कायािन्ियन, २०१९  

 
स्रोत: UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2019.  

 

"कागजविहीन व्यापार" मा नेपालले स्किचासलत भन्सार 
प्रणाली , भन्सार र अन्य व्यापार तनयन्त्रण 
तनकायहरूको लागग उपलब्ध इन्िरनेि जडान र भन्सार 
घोषणाको विद्युतीय प्रस्कतुतीकरणसम्बन्धी उपायहरू 
पूणि रूपमा कायािन्ियन गरेको िुखिन्छ (गचत्र ३)। ज े
भएतापतन, विद्युतीय एक द्िार (जुन WTO, TFA 
मा स्कपष्ट्ि रूपमा उल्लेख गररएको एक उपाय हो)  
कायािन्ियनको शुरू अिस्कथामा छ।11 भन्सार महशुल र 
शुल्कहरू र भन्सार महशुल कफतािको आिेदन  कागजी 

डकुमेन्िहरुमाफि त ु् मात्र गनि सककन्छ। पूणि कायािन्ियन  
गनिका लागग आयात र तनयाित अनुमततपत्र , हिाई 
कागो घोषणा (manifest) र सहुसलयतपूणि उत्पवत्तको 
प्रमाणपत्र जस्कता व्यापारसम्बन्धी कागजातहरूको 
कायािन्ियन र जारी गने प्रकियामा थप प्रगतत 
आिश्यक छ । 
 

 

 

 

 

 

 
11 WTO, TFA को धारा १०.४ ल े" एकल प्रिेश बबन्दमुाफि त ्आयात, तनयाित, िा सामानको राजन्जिको लागग आिश्यक पन ेकागजात 

र / िा तथ्याङ्क सहभागी  तनकायहरुसमक्ष पेश गनि व्यापारीहरुलाई सक्षम तुल्याउन ेएक द्वार स्कथापना िा कायम गनिको लाधग " 
सदस्कय राष्रहरुलाई आह्िान गदिछ । 
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गचत्र ३.नेपाल: “कागजविहीन व्यापार” उपायहरूको कायािन्ियन, २०१९ 

 
स्रोत: UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2019.  

 

नेपालको "सीमा-पार कागजविहीन व्यापार" सम्बन्धी 
उपायहरूको कायािन्ियन अिस्कथा ज्यादै सीसमत छ। 
नेपालले विद्युतीय कारोबारका लागग कानून तथा 
तनयमहरुसम्िन्धी उपायहरू आंसशक रूपमा मात्र लाग ू
गरेको छ । सीमा-पार कागजविहीन व्यापारलाई सहज 
बनाउने अन्य उपायहरू अिै कायािन्ियनमा आएका 
छैनन ु्। पूणि रूपमा एकीकृत कागजरटहत प्रणालीमा जाने 
ससलससलामा सीमा-पार कागजविहीन व्यापारलाई 
प्रभािकारी तुल्याउन र भविष्ट्यमा खास प्रकारका 
व्यापार-सम्बन्धी तथ्याङ्क र कागजातहरूको सीमा-पार 
आदान-प्रदान सुतनजश्चत गनि सान्दसभिक तनयमहरूको 
व्यिस्कथा र आगधकाररक प्रमाणीकरण गने  तनकायले 
कानूनी र संस्कथागत जग बसाल्नेछ। तसथि, विद्युतीय 
कारोिारको  लागग कानून र तनयमहरूसम्बन्धी  

प्रबन्धलाई सुदृढ गनुिका साथै  प्रमाणीकरण गने 
तनकायलाई संस्थागत ढङ्गबाि सञ्चालन गने प्रबन्ध 

समलाइनु पदिछ। व्यापारसम्बन्धी कागजातहरूको 

विद्युतीय आदान-प्रदानमा सहयोग गनि क्षमता 
विकासको तनरन्तरता आिश्यक छ। (गचत्र ४) 
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गचत्र ४. नेपाल : सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको कायािन्ियन, २०१९ 

 
स्रोत: UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, 2019.  
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डडजजिल व्यापार सहजीकरणले व्यापार लागत कम गनि र व्यापारको मात्रा बढाउन   ठूलो अिसर प्रदान गदिछ। यटद 
नेपालले सीमा-पार कागजविहीन व्यापारसम्बन्धी उपायहरूको साथसाथै WTO, TFA कायािन्ियन गरेमा TFA को 
आधारभूत व्यिस्कथाको कायािन्ियनबाि घट्न सक्ने भतनएको ११ प्रततशतको सट्िा ३२% ल ेव्यापार लागतमा कमी 
गनि सककन्छ।12 यसबाि प्रततिषि १४४ समसलयन अमेररकी डलर भन्दा बढीको व्यापार कारोिार लागतमा थप बचत हुन 
सक्दछ। कागजविहीन व्यापार र व्यापार तथ्याङ्क र कागजातहरूको सहज विद्युतीय आदान-प्रदानको माध्यमबाि 
नेपालले क्षेत्रीय र विश्ि बजारमा आफ्नो प्रततस्कपधी क्षमता बढाउन र विश्ि मूल्य श्रृंखलामा सहभागगताको प्रभािकाररतामा 
सुधार ल्याउन सक्छ। यस सन्दभिमा, नेपालले िमश: लगातार र गुणस्कतरयुक्त सुधारको मागि अिलम्िन गनेछ। 

 
12 ESCAP (2017). Digital Trade facilitation in Asia and the Pacific. Studies in Trade, Investment and Innovation, No. 

87. https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-

innovation-87. मा उपलब्ध छ । यो पनन हेनुनहोस-् ADB(2017) “Trade Facilitation and Better Connectivity for an Inclusive 

Asia and Pacific” https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-inclusive-asia-pacific मा उपलब्ध छ । 

https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87
https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87
https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-inclusive-asia-pacific
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३.सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको लागग प्राविगधक तयारी: मुख्य तनष्ट्कषिहरू  
सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको लागग नेपालको प्राविगधक तयारीका मुख्य तनष्ट्कषिहरूको सारांश तल  उल्लेखखत छ।  सीमा-
पार कागजविहीन व्यापार सहजीकरणको लागग अन्तरीम अन्तर सरकारी तनदेशक समूहले सन ु् २०१९  माचिमा भएको पाुँचौ 
बैठकबाि पाररत गरेको  प्राबबगधक तयारी छनौिसूचीको संरचना अनुरूप यी तनष्ट्कषिहरू प्रस्कतुत गररएको छ ।13 थप वििरण 

र व्याख्या समािेश भएको छनौिसूची अनुसूची ३ मा  छ र अन्य सरकारी तनकायहरु (OGAs)बारेको पूरक जानकारी 
अनुसूची ४ मा छ। 

सीमा–पार कागजविहीन व्यापारको लागग नेपालको प्राविगधक तयारी आधारभूत स्कतरको छ र मूलत: भन्सार विभाग (DOC) 

द्िारा सञ्चासलत विद्युतीय भन्सार प्रणालीमा केन्िीत  छ । तथावप, नेपालका लागग एकीकृत कागजविहीन व्यापार प्रणालीको 
रूपमा नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार प्रणाली (NNSW) स्कथापना गनि ठोस योजना अगाडड साररएका छन ु् र यसमा दईु प्रमुख 

तनकायहरूको प्रमुख भूसमका र दृढ प्रततबद्धता छ। यसै बीच, विद्युतीय भन्सार, आसीकुडा (ASYCUDA) कायािन्ियनमा 
ल्याइएको छ र तथ्याङ्क आदानप्रदान एिं जानकारी उपलब्ध गराउनेतफि  यो प्रणाली लक्षक्षत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) 

विद्युतीय रूपमा रकम स्कथानान्तरण (EFT) को कायािन्ियनको लागग जजम्मेिार छ र  विद्युतीय भन्सार प्रणालीसंग जोडडनेछ 

। अन्य सरकारी तनकायहरू र सािेदारहरू विद्युतीय तथ्याङ्क र कागजातहरू आदान-प्रदान गनि तथा प्रस्कतुत गनिको लागग 
योजना ( प्रारजम्भक) चरणमा मात्र छन ु् ।थप हेरफेर नभएमा, पटहलो चरणमा  २३ सरोकारिालाहरू  रहने र तेस्रो 
चरणको अन्त्यसम्म ४० सरोकारिालाहरू पुग्ने अपेक्षा गररएको छ। NNSW चरणहरूमा समािेश गररएका 
सरोकारिालाहरूको सूची अनुसूची ५ मा संलग्न छ । नेपालमा सरकारी नेििकि  सेिाहरू मुख्यतया विद्युतीय भन्सार प्रणालीको 
लागग हो। नेपालमा ICT पूिािधार आधारभूत तहमा छ। व्यापार प्रकिया पुनः ईजन्जतनयररगं (BPR), तथ्याङ्कमा एकरूपता र 

मानकीकरण भन्सार विभागमा मात्र प्रयोग गररएको छ । विद्युतीय भन्सारका प्रयोगकतािहरूका लागग मात्र केजन्ित गरी 
सीसमत मात्रामा सचेतना र क्षमता विकासका कायििमहरू सञ्चासलत छन ु्। सीमा-पार कागजविहीन व्यापारका लागग बढी 
व्यिजस्कथत र आिगधक रूपमा क्षमता विकासका कायििमहरूको सञ्चालन हुन आिश्यक देखखएको छ। 

सीमा-पार तहमा, केही व्यापार सािेदारहरुसंग केिल सीसमत र तनयजन्त्रत तथ्याङ्क र कागजातहरूको आदान-प्रदान भएको 
छ। व्यापार तथा तनयाित प्रिद्िधन केन्ि (TEPC) ल े युरोवपयन आयोग (EU) अन्तरगत पंजीकृत तनयाितकताि (REX) 

प्रणालीको लागग  विद्युतीय दरखास्कतहरू लाग ूगरेको छ। त्यसपतछ, अन्तरािजष्ट्रय पारिहनका लागग भारतका कोलकाता, 
हल्दीया र विशाखापट्नम िन्दरगाहसंग कागजरटहत भन्सार घोषणाहरू नमूनाको आधारमा सन्चालनमा ल्याइएका छन ु् । 
अन्य सरकारी तनकायहरू (OGAs) मूलतः कागजमा आधाररत छन ु् र  विद्युतीय भन्सारसंग जोडडन बांकी नै छ । त्यस्कता 
तनकायहरू सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग तयार भइनसकेको अिस्कथा रहेको छ। 

क. राजष्िर् स्तरमा कागजविहीन व्र्ापार प्रणाली 

सांस्थागत र शासकीर् ननकार्हरू 

 
13 सीमा-पार कागिववहीन व्यापार : प्राववधधक तयारी छनौटसूची 
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_English.pdf मा उपलब्ध छ । 

https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_English.pdf
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नेपालमा कागजविहीन व्यापार प्रणाली लाग ूगनि राजनीततक प्रततबद्धता छ। यसमा दईु प्रमुख तनकायहरू उद्योग, िाखणज्य 

तथा आपूतति मन्त्रालय (MOICS) र भन्सार विभागको सहयोग रहेको छ। । उद्योग, िाखणज्य तथा आपूतति मन्त्रालयका 
सगचिबाि अध्यक्षता गररन े राजष्ट्रय व्यापार तथा यातायात सहजीकरण ससमतत (NTTFC) गठन भएको छ । भन्सार 
विभागका महातनदेशकको अध्यक्षतामा नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार (NNSW) उप-ससमतत पतन रहेको छ। उक्त उपससमततमा 
उद्योग, िाखणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय र अन्य सम्बजन्धत तनकायहरूको साथसाथै नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघ 
(FNCCI)  तथा नेपाल चेम्बर अफ कमसि (NCC) जस्कता तनजी क्षेत्रबाि पतन प्रतततनगधत्ि रहन्छ । तथावप, ती ससमतत र 
उपससमततलाई  विधातयकी कायािदेश िा  अगधकार  टदइएको अिस्कथा छैन । त्यसैले ततनीहरू आपसी समिदारी र सहयोगमा 
काम गनि  सीसमत छन ु् । 

स्िचालनको स्तर 

नेपालले साना र मौसमी सीमा चौकीहरूमा बाहेक राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्युतीय भन्सार  लागू गरेर कागजविहीन व्यापार 
प्रणालीको विकास सुरू गररसकेको छ । यसका साथै, विद्युतीय भन्सार (e-Customs) विद्युतीय भुक्तानी (e-Payment) 
प्रणालीसुँग एकीकृत हुनेछ, र यसको कायािन्ियनको जजम्मेिारी   नेपाल राष्ट्र बैङ्कसंग रहेको छ। 

विद्युतीय भन्सार बाहेक, नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघ (FNCCI)ले २०१९ जुलाई १६ देखख विद्युतीय उत्पवत्तको 
प्रमाणपत्र (e-CO) जारी गनि  शुरू गरेको छ, यद्यवप यो नमूनाको रूपमा शुरू भएको छ र अिै पूणिरूपमा सञ्चालनमा 
आइसकेको छैन र विद्युतीय भुक्तानीसुँग पतन एकीकृत भएको छैन। आयातकताि मुलुकको आिश्यकता अनुसार कागजी 
प्रमाणपत्र अिै पतन आिश्यक छ।  व्यापार तथा तनयाित प्रिद्िधन केन्िले भने यूरोपीयन आयोगका मुलुकहरूमा िस्कतु 
तनयाित गनि रेक्स प्रणालीको लागग विद्युतीय दरखास्कतको व्यिस्कथा लागू गरेको छ। तथावप, अन्य अनुमतत र इजाजतपत्रहरू 
जारी गन े सरकारी तनकायहरू ( जसलाई सामान्यतया "अन्य सरकारी एजेन्सीहरू" िा " OGAs भनेर गचतनन्छ ) अिै 
कागजमा आधाररत छन ु्। भविष्ट्यमा, NNSW का उद्देश्यहरू अनुरूप, OGA हरू NNSW माफि त ु् विद्युतीय भन्सारसंग  
जोडडने योजना छ। पटहलो चरणमा २३ सरोकारिाला तनकायहरु जोडडने र अन्ततः तेस्रो चरणको अन्त्यसम्म त्यस्कता 
तनकायहरू ४० पुग्ने अपेक्षा गररएको छ। OGA लाई विद्युतीय भन्सारसंग एकीकृत गने योजनासंगै, भन्सार सुधार 
तथा आधुतनकीकरण रणनीतत र कायि योजना (२०१७-२१) मा  सम्पूणि व्यापाररक कारोबारहरू  सन ु् २०२१ सभत्र 
कागजविहीन प्रणालीमाफि त ु् गने लक्ष्य रहेको देखखन्छ। 

सूचना तथा सांचार प्रविगि (ICT) पूिायिार र सुरक्षा 

नेपालमा ICT पूिािधार आधारभूत स्कतरमा छ यद्यवप विद्युतीय भन्सारको हकमा, यो  अजल्ल राम्रो स्कतरमा रहेको पाइन्छ।  
मौसमी र साना सीमा चौकी बाहेक, प्रमुख सीमा नाकाहरूमा नेििकि  सेिा उपलब्ध छ । यो VPN द्िारा जडडत छ र ब्याक 

अपको रूपमा उच्च गततको ब्रोडब्यान्ड छ। दरूसञ्चार नेििकि  र सरकारी डािा केन्िहरूमा सिेा प्रदायकहरूसुँगको सेिा 
स्कतर सम्िौताले न्यूनतम ९९.९% को उच्च उपलब्धता दर सुतनजश्चत गदिछ। सन ु् २०१५ मा तजुिमा भएको सरकारी सूचना 
तथा प्रविगध नीतत (ICT Policy)  अनुसार ICT पूिािधार विस्कतार गने नेपालको योजना रहेको छ । नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार 
प्रणाली (NNSW) पतन विकासको तयारी चरणमा छ। यटद यो  शुरूको मूल डडजाइन अनुसार भएमा, अन्तरसकियता 
सुतनजश्चत गनि NNSW सरकारी संस्कथा आककि िेक्चर(Government Enterprise Architecture)  सुँग तादात्म्य रहने हुनु 
पदिछ । 
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नेपालमा ICT पूिािधार र NSW प्रणालीसम्बन्धी  विकासको अततररक्त, सरकारले प्रकोप पुनस्कथािपना योजना र डािा सेन्िर 
स्कथापना गने कायि अगाडड बढाइएको छ। तेश्रो तहको  डािा सेन्िरको रूपमा एक सरकारी एकीकृत डािा केन्ि (GIDC) पतन 

स्कथापना भएको छ । यसका अततररक्त, प्राथसमक डािा केन्िबाि लगभग १०० ककलोसमिरको दरूीमा प्रकोप पुनस्कथािपना केन्ि 

पतन तनमािण गररएको छ । हाल,  विद्युतीय भन्सार प्रणाली भन्सार विभागमा अिजस्कथत छ र  GIDC मा साने योजना 
रहेको छ।  संसदमा हाल विचाराधीन रहेको प्रस्कतावित IT विधेयकले  प्रकोप पुनस्कथािपना योजनामा IT आकजस्कमक सहायता 
समूह गठन गन ेआधारको ससजिना गने अपेक्षा गररएको छ ।  

सूचना प्रविगध सुरक्षाको लागग, नेपाल सरकारल ेसन ु् २०१५ मा एक ICT नीतत ल्याएको छ । सो नीततको कायािन्ियनसम्बन्धी 
रेखदेख गने नेततृ्िदायी भूसमका संचार तथा सूचना प्रविगध मंत्रालय (MCIT) लाई टदइएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन 

(२००६) मा उल्लेखखत डडजजिल हस्कताक्षर र साििजतनक कुञ्जी पूिािधार (PKI ) का प्रािधानहरू कायािन्ियन भएका छन ु्।  
विद्युतीय भन्सार प्रणालील े तनकि भविष्ट्यमा PKI स्किीकार गने गरी यसको आफ्नै आसीकुडा सुरक्षा संयन्त्र प्रयोगमा 
ल्याएको छ। 

व्र्ापार प्रक्रिर्ा पुन: ईजन्जननर्ररांग, तथ्र्ाङ्क सामञ्जस्र्ता  र मानकीकरण 

व्यापार प्रकिया पुन: ईजन्जतनयररगं (BPR), तथ्याङ्क सामञ्जस्कयता  र मानकीकरण भन्सार विभागमा मात्र सञ्चालनमा 
छ । भन्सार विभागले युएन ु् ले आउि की  (UNLK) र  विश्ि भन्सार संगठन (WCO)  डािा मोडेललाई मापदण्डको  रूपमा 
उपयोग गरेको छ । अन्य सरकारी सरोकारिाला तनकायहरुले  BPR, तथ्याङ्क सामञ्जस्कयता  र मानकीकरण जस्कता 
विषयलाई अङ्गीकार गरेका छैनन ु् । 

क्षमता विकास 

विद्युतीय भन्सारका प्रयोगकतािहरूका लागग भन्सार विभागले मात्र सचेतना कायििम र कायिशाला सञ्चालन गरेको छ। 
यसबाि, सरोकारिालाहरू राजष्ट्रय एक द्िारको प्रयोग र फाईदाबारे बबस्कतारै जानकार हंुदै गइरहेका छन ु् । तर, विशेष गरी 
तनजी क्षेत्रका सरोकारिालाहरूले यसमा सबै पक्षहरूलाई अध्यािगधक जानकारी राख्न सचेतना कायििम र क्षमता विकास  

कायििमहरूलाई सुदृढ गनुिपने आिश्यकता देखेका छन ु्।  

ख. सीमा-पार तथ्र्ाङ्क आिान-प्रिानतफय को राजष्िर् जस्थनत 

विद्रु्तीर् प्रर्ोग र एक द्िार प्रणाली 

विद्युतीय भन्सार प्रणालीले सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानलाई सहयोग पुर् याउुँछ, तर यो हाल सञ्चालनमा छैन। 
भविष्ट्यमा, NNSW ले सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानलाई सहयोग पुर् याउुँ नेछ र मूल डडजाइन अनुसार एकल बबन्द ु
सम्पकि को रूपमा कायि गनेछ भन्ने आशा गररएको छ  । तथावप यो अिै विकासको चरणमा भएकाले, यसको ठीक 
स्किरूप यकीन हुन बांकी छ। 

व्र्ापार प्रक्रिर्ा पुन: ईजन्जननर्ररांग, तथ्र्ाङ्क सामञ्जस्र्ता  र मानकीकरण 

भन्सार विभागल ेUNLK र  WCO डािा मोडेलको अनुशरण गरेबाि पूिि खण्डहरूमा उल्लेख भएबमोजजम व्यापार 
प्रकिया पुन: ईजन्जतनयररगं (BPR), तथ्याङ्क सामञ्जस्कयता  र मानकीकरणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । यस विषयमा 
प्रारजम्भक छलफलहरू भएका छन ु् तर कायािन्ियनको तनजश्चत समयसीमा अथिा योजना तय भैसकेको छैन। 
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अन्तरायजष्िर् पारिहन 

नेपाल र भारत बीच नमूनाको रूपमा  सीसमत बन्दरगाहहरूको लागग कागजरटहत भन्सार घोषणा लागू गररएको छ । विद्युतीय 

कागो ट्र्याककंग प्रणाली (ECTS ) व्यिस्कथाअन्तगित रेलबाि चलान हुने कन्िेनरका लागग कोलकाता, हजल्दया र विशाखापिनम 

बन्दरगाहमा आिश्यक वििरण अनलाइन पेश गनि सककन्छ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले L/C  वििरण कोलकाता   भन्सार र 
नेपाली महािाखणज्य दतूािास, कोलकाता कायािलयमा ई-मेल द्िारा पठाउने गदिछ। िाखणज्य विभागले पतन अगग्रम भुक्तानी, 
TT िा बैंक ड्राफ्ि अन्तगित समेटिएका नेपाल बाउन्ड कागोका वििरणहरू महािाखणज्य दतूािास र  कोलकाता  भन्सार 
कायािलयमा ई-मेलमाफि त जानकारी गराउंछ । तथावप यो व्यिस्कथा सीमानामा समिुी र सुखा बन्दरगाहमा विस्कतार गनि बाुँकी 
छ। 

सचेतना कार्यिम र क्षमता  

 

अतघल्ला खण्डहरूमा भतनएिैं सचेतना कायििमहरू यदाकदा आयोजना भएका छन ु्, तर विद्युतीय भन्सारको प्रयोगमा 
सीसमत मात्रामा मात्र ध्यान पुगेको छ। सबै सरोकारिालाहरुलाई समेिी  NSW र सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-
प्रदानसम्बन्धी व्यिस्कथामा सररक हुन तनयसमत र व्यिजस्कथत कायििमहरू सञ्चालन गनि  आिश्यक देखखन्छ। 

 

अन्र् कुराहरू 

केही व्यापार सािेदारहरूसुँग  सीसमत तथ्याङ्क  र कागजातहरू बाहेक नेपालका अन्य सबै व्यापारसम्बन्धी दस्कतािेजहरू अिै 
पूणि रूपमा कागजमा आधाररत छन ु्। केही तनजश्चत दस्कतािेजलाई नेपालले प्राथसमकताका आधारमा डडजजिल बनाउन र सीमा-
पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग उपयोग गनि सक्दछ । त्यस्कता दस्कतािेजहरू तनम्न अनुसार रहेका छन ु्:  

 १.भन्सार पारिहन घोषणा (CTD) 

 २.सेनेिरी र फाइिो-सेनेिरी प्रमाणपत्र (SPS) 

 ३.उत्पवत्तको प्रमाणपत्र(CO) 
 ४. चलान (Bill of Lading) 

 ५.राजन्जि बन्ड (Transit Bond) 

 

यी दस्कतािेजहरूलाई सबल कागजविहीन प्रणालीको माध्यमबाि सीमा-पार आदान-प्रदान गने टदशामा थप प्रगतत हुन सकेमा 
व्यापार प्रकियाहरूको दक्षतामा ठूलो सुधार हुनेछ।
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४. सीमा-पार  कागजविहीन व्यापारको लागग कानूनी तयारीः मुख्य 

तनष्ट्कषिहरू 

 

सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको लागग नेपालको कानूनी 
तयारीका बारे मुख्य तनष्ट्कषिहरूको सारांश तल उल्लेख 

गररएको छ। सीमा-पार कागजविहीन व्यापार 

सहजीकरणसम्बन्धी अन्तरीम अन्तर सरकारी तनदेशक 

समूहले  पाुँचौ बैठकबाि पाररत गरेको  कानूनी तयारी 
छनौिसूचीको संरचना अनुरूप यी तनष्ट्कषिहरू प्रस्कतुत 

गररएको छ। ।छनौिसूची र यससम्बन्धी  थप जानकारी 
र वििरण   अनुसूची ६ मा टदइएको छ । 

नेपालसुँग सीमा-पार कागजविहीन व्यापारमा विशेष 

रूपमा लाग ूहुने तनयम कानूनहरू सीसमत मात्रामा रहेका 
छन ु्। यसको अपिादको रूपमा नेपाल पक्ष रहेका विशेष 

गरी WTO र WCO जस्कता केही तनजश्चत अन्तरािजष्ट्रय 

सम्िौताहरूका केही धाराहरूलाई सलन सककन्छ ।  यसैले 
यहां अन्तरािजष्ट्रय गततविगधहरुका लागग पतन नमूनाका 
रूपमा सलन सककने आन्तररक कारोबारका कानूनहरुको 
चचाि गररनेछ । सरसती हेदाि, कागजरटहत संचारसंग 

सान्दसभिक आधारभूत  तनयम कानूनहरू पुराना र अपूणि 
देखखन्छन ु्। विद्युतीय कारोबार ऐन (ETA) र त्यसमा 
सहयोग पुर् याउने विद्युतीय कारोबार तनयमािली  
िमशः सन ु् २००६  र २००७ मा लाग ूभएका हुन ु्। ETA र 

तनयमहरूले समेिेका कुराहरुमा  केटह उल्लेखनीय 

अन्तरहरू छन ु् र ततनका प्रािधानहरू प्राय: कठोर र कुनै 

खास प्रविगधमा सीसमत छन ु्। ETA र तनयमहरूका बीचमा 
र ितिमान नेपाल भन्सार कानून र अभ्यासहरू बीच 

ताजत्िक असंगततहरू पतन रहेका छन ु्। 

 

अकोतफि , NNSW कायािन्ियनको शुरूआत, राजष्ट्रय  

 
14 http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/the-electronic-

transactions-act-2063-2006 मा उपलब्ध छ । 
15 http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-

regulations/electronic-transactions-rules-2064-2007 मा उपलब्ध छ । 

विद्युतीय भुक्तानी गेििे (electronic payment 

gateway) को विकास र पुराना ETA र तनयमहरूलाई 
प्रततस्कथापन गदै आउने विचाराधीन कानूनहरूका साथै   

नेपालमा कागजविहीन व्यापार िातािरण सहज गनि 
संशोधनको प्रकियामा रहेका भन्सार कानून र बौजध्दक 
सम्पवत्त संरक्षणलाई सुदृढ तुल्याउने प्रािधानहरूबाि  

प्रगतत उन्मुख रहेको प्रस्कि हुन्छ। विद्युतीय 
व्यापारसम्बन्धी कानून, कागजविहीन व्यापार 

सहजीकरण, र सह-प्रविगधको ठूलो गततमा विकास हुुँदै 

गरेको सन्दभिमा यसल ेनेपालमा प्रमुख कानुनी सुधारको 
आिश्यकतालाई प्रेररत गरेको छ। त्यस्कता सुधारहरूले 
व्यापार कारोबार र प्रकियाहरूलाई कागजविहीन तुल्याउने 
टदशामा थप अग्रसर बनाउन सहयोग पुर् याएको छ  । 
यो सिंमणकालबाि अगाडड बढ्न, नेपालले  विद्युतीय 
व्यापार र व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी िैजश्िक िा क्षेत्रीय 

उत्तम अभ्यासहरूको अनुशरण गनि आिश्यक  पदिछ 

जसले गदाि मुलुकको कानुनी प्रणालीलाई व्यापाररक 

सािेदारहरूको प्रणालीसुँग सामञ्जस्कयता राख्न मद्दत 

गदिछ। 

क. विद्रु्तीर् कारोबार र हस्ताक्षर कानून 

विद्रु्तीर् कारोबार 

नेपालमा विद्युतीय कारोबार र हस्कताक्षरसम्बन्धी 
विद्यमान   कानुनी प्रणालीमा  विद्युतीय कारोबार ऐन 

(ETA) 14 र तनयमहरू15 मुख्य रूपमा रहेका छन ु्।  

ETA र तनयमािलीले कागज-आधाररत असभलेखहरू / 

दस्कतािेजहरू तथा सलखखत हस्कताक्षरहरू र विद्युतीय 
असभलेखहरू / दस्कतािेजहरू तथा डडजजिल हस्कताक्षरहरूको 

http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/the-electronic-transactions-act-2063-2006
http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/the-electronic-transactions-act-2063-2006
http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/electronic-transactions-rules-2064-2007
http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/electronic-transactions-rules-2064-2007
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कायाित्मक समानतालाई मान्यता टदन्छ। 16  तर त्यस्कतो 
कायाित्मक समानता द्विविधामुक्त छैन। विशेष गरी ETA 
ले कानूनी मान्यता प्रदान गनिका लागग यस ऐन िा 
तनयममा तोककए बमोजजमका प्रकियाहरू पूरा गनै पछि  
भन्ने उल्लेख गरेर विद्युतीय असभलेखहरू / 

दस्कतािेजहरूको कायाित्मक समानतालाई सुतनजश्चत 
गरेको छ ।17 

ETA र यससम्बन्धी तनयम अन्तगित, नेपालले डडजजिल 

प्रमाणपत्र र डडजजिल हस्कताक्षरहरूको प्रणाली स्कथापना 
गरेको छ। यस उद्देश्यका लागग नेपाल सरकारबाि 
स्किीकृत   प्रमाणीकरण गने तनकाय (CAs) सटहतको PKI 

(Public Key Infrastructure) प्रणालीको व्यिस्कथा 
गररएको छ। सो अनुसार  प्रमाणीकरण गने तनकायलाई  

डडजजिल हस्कताक्षर प्रमाणपत्र जारी गन ेअगधकार  छ, जुन 

खासमा डडजजिल हस्कताक्षरको प्रमाणीकरणको कानूनी 
आधार हो।18 

नेपाल सरकारको PKI प्रततको पूणि तनभिरताले प्राविगधक 

तिस्कथतालाई असर पाने सम्भािना रहन्छ,  ककनकक 

डडजजिल प्रमाणपत्र र कानुनी मान्यता प्राप्त डडजजिल 

हस्कताक्षरहरू सरकारद्िारा संचासलत PKI प्रणाली माफि त ु् 
मात्र उपलब्ध हुन्छन ु्। यो िैधातनक व्यिस्कथाल ेधेरै अन्य 

डडजजिल प्रमाणपत्र तथा विद्युतीय हस्कताक्षरहरू कानूनी 
मान्यताबाि बाटहर पनि सक्न ेसम्भाबना रहेको छ। 

हाल, नेपालको भन्सार तनयमहरूमा डडजजिल 

हस्कताक्षरहरूमा जोड टदइएको छैन र यसको सट्िा फरक 

प्रमाणीकरण र पटहचान व्यिस्कथापन प्रणाली (रजजष्ट्िडि 
प्रयोगकताि - जस्कत ै प्रयोगकताि नाम / पासिडि प्रणाली) 

 
16 Chapter 2(4) and 2(5), Electronic Transactions Act 2006 (hereinafter ETA); Chapter 2(3) and 2(4), Electronic 

Transaction Rules 2007 (hereinafter Rules)  
17 Chapter 2(4), ETA 
18  Chapter 4, ETA: Provisions Relating to Controller and Certifying Authority and Chapter 5, ETA: Provisions 

Relating to Digital Signature and Certificates 
19 Proposed sub-clause 89(d), Customs Act 2007 as inserted after sub-clause 89(c) of the Finance Bill 2019 
20 http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/customs-act-

2064-2007 मा उपलब्ध छ । 
21  http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-

regulations/customs-rules-2065-2007 मा उपलब्ध छ । 
22 Chapter 6(18(5), Customs Act 2007; Chapter 4(19)(1), Customs Regulations 2007 
23 Sec. 23, proposed Customs Act 2019 

अपनाइएको छ। फलस्किरूप, ितिमान भन्सार तनयमहरू र 

अभ्यासहरूले डडजजिल हस्कताक्षरहरूको कायाित्मक 

समानतालाई घिाएको पाइन्छ।। 

डडजजिल (िा सादा विद्युतीय) हस्कताक्षरहरू NSW 

िातािरणमा कुन हदसम्म सन्चालन हुन्छन ु् भन्ने विषय 
अस्कपष्ट्ि छ । हाल विचाराधीन रहेको नेपालको भन्सार 

कानूनले विद्युतीय भन्सार घोषणापत्र र भन्सार 
जक्लयरेन्स प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा भौततक र विद्युतीय 

हस्कताक्षरको सट्िा रजजष्ट्िडि प्रयोगकताि प्रणाली अन्तगित 

पासिडि प्रयोग गन ेकुरालाई जोड टदएको पाइन्छ ।19 

NNSW र ASYCUDA World प्रणालीमा विसभन्न 
ककससमका विद्युतीय कागजातहरू प्रस्कतुत गन े र 
मान्यता टदने  प्रस्कताि अगाडड सारेको छ। तथावप, 

भन्सार ऐन20 र  भन्सार तनयमहरू21 अन्तगित विद्युतीय 
भन्सार घोषणापत्रलाई मात्र स्कपष्ट्ि रूपमा मान्यता 
टदइएको र तनयमन गररएको छ22 - यद्यवप भन्सार 

कानूनको मस्कयौदाले  भन्सार आससकुडा िल्डि प्रणाली 
माफि त ु् पेश गनुि पन ेविद्युतीय कागजातलाई मान्यता 
टदने प्रस्कताि गरेको छ। 23  नेपाल-भारत द्विपक्षीय 

व्यापारमा  विद्युतीय उत्पवत्तका प्रमाणपत्रहरू पतन 

हालसालै प्रिेश गराइएको छ तर त्यस्कता विद्युतीय 

कागजातहरूको कानुनी मान्यता छ कक छैन भन्ने अस्कपष्ट्ि 

छ। ETA र तनयमहरूले कुनै विशेष प्रकारका विद्युतीय 
असभलेख िा दस्कतािेजहरूको सन्दभि उल्लेख गदैन। 

अब, ETA र तनयमहरू तनकि भविष्ट्यमा प्रततस्कथापन 

हुनेछन ु्। हाल संसदमा विचाराधीन रहेको प्रस्कतावित सूचना 
प्रविगध बबधेयक (२०१९) (अथाित ु् IT विधयक)ले नेपालको 

http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/customs-act-2064-2007
http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/customs-act-2064-2007
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विद्युतीय व्यापार कानूनहरूमा रहेका ितिमान अिस्कथाहरू 

र विसंगततहरूलाई सम्बोधन गन े उद्देश्य राखकेो छ। 
त्यस्कता कानूनी सुधारहरूलाई विचाराधीन रहेको भन्सार 
ऐन (२०१९)) को व्यापक संशोधनले र आगथिक विधेयक 

(२०१९) मा भएको प्रबन्धले आिश्यक सहयोग 
पुर् याउुँदछ। 

तथ्र्ाङ्क सङ्रह र विद्रु्तीर् असिलेख 

अजन्सरल(UNCITRAL) मोडल कानून24 जस्कत ैETA ले 
विद्युतीय तथ्याङ्क संग्रह र विद्युतीय असभलेख राख्ने 
व्यिस्कथा गरेको छ।25 तथावप, ETA ल ेसरकारी डािा 
सेन्िर जस्कता विद्युतीय असभलेखका सरकारी 
तनकायहरूको जजम्मेिारीको थप वििरण टददैंन। 

यस कमीलाई सम्बोधन गनि प्रस्कताविक आईिी विधेयक 

(२०१९) मा नेपालको राजष्ट्रय तथ्याङ्क केन्िको रूपमा 
रहेको राजष्ट्रय सूचना प्रविगध केन्ि (NITC) को 
सन्चालनसुँग सम्बजन्धत नयाुँ पररच्छेद समािेश गररएको 
छ, तर विद्युतीय असभलेख र अन्य सूचनाहरूको 
संरक्षकको रूपमा तथ्याङ्क केन्िको कतिव्य / 

जजम्मेिारीबारे उल्लेख गररएको पाइंदैन।26 

विद्रु्तीर् प्रमाण 

नेपालको कानूनले हाल न्यातयक िा प्रशासतनक / 

तनयामक कायििाहीमा विद्युतीय प्रमाणहरूको 
स्किीकायिताको पयािप्त मान्यता प्रदान गदैन । कानुनी 
कायििाहीमा विद्युतीय प्रमाणको स्किीकायिताको प्रािधान 

ETA र तनयममा रहेको छैन। नेपाल प्रमाण ऐन27ले पतन 
विद्युतीय प्रमाणहरू र यसको स्किीकायितालाई स्कपष्ट्ि 

रूपमा मान्यता टदएको छैन - यद्यवप यो बताइएको छ 

कक यटद प्रमाण ऐनमा सामान्यतया तनधािररत प्रकिया 

 
24 See Article 10: Retention of data messages, UNCITRAL Model Law on E-Commerce (1996) 
25 Chapter 2(6) and 2(7), ETA   
26 Chapter 18, proposed IT Bill 2019 
27  http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/evidence-act-

2031 मा उपलब्ध छ । 
28 Chapter 16: Investigation and Proof, proposed IT Bill 2019   
29 Chapter 4(17): Investigation and Evidence, draft Cybercrime Act 2018    
30 Sec. 23(a), proposed Customs Act (2019) 
31Id.  

अनुसरण गररयो भने, विद्युतीय असभलेख / कागजातहरू 

नेपालको अदालतमा स्किीकायि हुन सक्छ। 

IT बबधेयक (२०१९) को मस्कयौदामा विद्युतीय प्रमाणको 
स्किीकायितासम्बन्धी प्रािधानहरू समािेश गररएको छ, 

तथावप, फौजदारी अनुसन्धान / मुद्दामा मात्र विद्युतीय 

प्रमाणहरू स्किीकायि छन ु् िा देिानी कारिाहीमा पतन 

विस्कताररत छ भन्ने विषय अस्कपष्ट्ि छ ।28 साइबर 

अपराध कानून (२०१८) को मस्कयौदामा पतन साइबर 
अपराध फौजदारी असभयोजनमा विद्युतीय प्रमाण 

स्किीकायि छ भन्ने उल्लेख गररएको छ।29 

ख. कागजविहीन व्र्ापार र एक द्िार प्रणाली 

एक द्िार प्रणाली / कागजविहीन व्र्ापार प्रणाली 

हाल, NNSW लाई अगधकार टदन िा यसको  स्कथापनाको 
लागग कुनै कानुनी उपकरणहरू उपलब्ध छैनन ु्। तथावप, 

भन्सार विभागले भन्सार ऐन (२००७) को संशोधन प्रस्कताि 

गरेको छ जसले समग्र कागजविहीन व्यापार िातािरण 

ससजिना गनिका लागग NNSW लाई मान्यता टदने र 
कायािन्ियन अतघ बढाउने अपेक्षा गररएको छ। यस्कतो 
संशोधन नयाुँ भन्सार ऐन (२०१९) मा समािशे गनि उगचत 
देखखएको छ।30 खास गरी, भन्सार विभाग केन्िमा र 
अन्य सरकारी तनकायहरू सहयोगीको रूपमा रहने गरी 
आयात / तनयाितका लागग एउिा विद्युतीय "केन्िीय 

जक्लयरेन्स प्रणाली" स्कथापना गने पररकल्पना गररएको 
छ।31 राजष्ट्रय एक द्िारसम्बन्धी  कानूनको तजुिमा गने 
सम्बन्धमा पतन विचार विमशि भैरहेको छ। 

सूचना सुरक्षा र तथ्र्ाङ्क गोपनीर्ता 

कागजविहीन व्यापार प्रणालीका प्रयोगकतािहरूलाई सूचना 
सुरक्षा टदन नेपालल े तनजश्चत साइिर अपराध 
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तनयन्त्रणसम्बन्धी व्यिस्कथासटहत डडजजिल हस्कताक्षर  

प्रमाणपत्र प्रणाली र PKI (Public Key Infrastructure) 

प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ। दबुै ETA र तनयमहरूले 
तनधािररत सूचना सुरक्षा प्रकियाहरू32 र यसमा समेटिएको 
तोककएबमोजजमको विगध र मापदण्ड 33 को प्रयोगको 
आधारमा "सुरक्षक्षत विद्युतीय असभलेखहरू" र "सुरक्षक्षत 

डडजजिल हस्कताक्षरहरू" लाई  मान्यता प्रदान गरेका छन ु्। 
यस अततररक्त, ETA ल ेसाइबर अपराधहरूको दायरा 
पटहचान गरेको छ जसमा कम्प्युिर तथ्याङ्क र 

प्रणालीहरूमा हस्कतक्षेप रोकु्ने, PKI विश्िसनीयता  

जोगाउने, र त्यसद्िारा सूचना सुरक्षा प्रिद्िधन गने 

उद्देश्य राखखएको छ।34 

तथ्याङ्क संरक्षणको अथिमा तथ्याङ्कको गोप्यता कायम 
राख्ने विषय,  ETA सभत्रको अन्तर एिं असंगततको रूपमा 
सलन सककन्छ। ETA ल ेगोप्यताको सीसमत मापदण्ड मात्र 

उल्लेख गरेको छ, जसको उल्लंघनको पररणामस्किरूप 

फौजदारी दातयत्ि ससजिना हुनेछ। 35  तथावप,  

गोपनीयतासम्बन्धी ऐन (Nepal Privacy Act) 
(२०१८) 36  र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २००७ ले 
नेपालका नागररकहरूको व्यजक्तगत सूचनाहरूको 
सारभूतरूपमा थप संरक्षणको व्यिस्कथा गरेको छ। खास 
गरी, गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले कुनै व्यजक्तको सहमतत 

बबना तथ्याङ्कहरूको सकंलन, भण्डारण, संरक्षण, 

विश्लेषण, प्रशोधन, िा प्रकाशन तनषेध गदिछ।  
गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले सरकारी तनकायहरू लगायत 

साििजतनक संस्कथाहरूमा उनीहरूको तनयन्त्रणमा रहेका 
तथ्याङ्कहरूको संरक्षण गनि र जोगाउन महत्िपूणि 
जजम्मेिारीहरू तोकेको छ। गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको 

 
32 Chapter 2(8), ETA; Chapter 2(9), ETA; Chapter 2(5), Rules 
33 Schedule 1, Rules 
34 Chapter 9, ETA: Offence Relating to Computer 
35 Chapter 9(48), ETA 
36  http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/the-privacy-

act-2075-2018 मा उपलब्ध छ । 
37 Chapter 11, Information Security and Confidentiality, proposed IT Bill 2019 (sec. 68 and sec. 69)  
38Chapter 11, Information Security and Confidentiality, proposed IT Bill 2019 (sec. 68) 
39 Chapter 12, Cybersecurity, proposed IT Bill 2019 
40 Chapter 15, Offences and Punishment, proposed IT Bill 2019 

 

उल्लंघन फौजदारी असभयोगको रूपमा मातनन्छ र 
फौजदारी असभयोजनको लागग अगधकार टदन्छ।    

  प्रस्कतावित IT विधेयक २०१९ ले सूचना सुरक्षासम्बन्धी 
नयाुँ प्रािधानहरू समािेश गरी नेपाल सरकारका 
विभागहरूले सम्बजन्धत मन्त्रालयले तोके बमोजजम 
सूचना सुरक्षाका मापदण्डको पालना गनुिपने उल्लेख 
गरेको छ। 37  त्यहाुँ तथ्याङ्क संरक्षणको बारेमा नयाुँ 
प्रािधानहरू पतन छन ु्। गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमा 
उल्लेख गरे जस्कत ै IT विधेयक २०१९ ले विद्युतीय 
स्किरूपमा रहेका व्यजक्तगत सूचनाहरू सहमतत बबना 
संकलन गनुि िा राखु्न हुुँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ।38 
यद्यवप गोपनीयतालाई सामान्य सतिमा राखखएको छ 

तापतन प्रस्कतावित IT विधेयकल े सरकारी तनकायबाि 

गोप्यता भंग हुने विषय पतन समेिेको देखखन्छ। 
विधेयकमा साइबरसुरक्षासम्बन्धी नयाुँ अध्याय पतन छ 

जसको उद्देश्य सरकारी कम्प्युिर प्रणालीहरू र नेििकि  
जस्कता “संिेदनशील पूिािधारहरू” सटहत साििजतनक र 

तनजी सूचना प्रणालीको गोपनीयता, स्किच्छता र 

उपलब्धता (CIA) लाई बढािा टदनु रहेको छ।39 मस्कयौदा 
IT विधेयकको अको अध्यायले साइबर अपराधको विस्कततृ 

सूची उल्लेख  गरेको छ जसमा सूचनाको अनगधकृत 

फेरबदल, गलत तनयतका सूचनाहरू र कायििमहरूको 
विद्युतीय पोजष्ट्िंग तथा अनलाइन िूिा कुराहरूदेखख 

क्लाउडहरूको अनगधकृत सञ्चालनसम्मका विषयहरू 
पदिछन ु्।40         

सेिा स्तर सम्झौता (SLA) र समझिारी पत्रहरू (MOUs) 

राजष्ट्रय सूचना प्रविगध केन्ि (NITC) ले उल्लेख गरे 
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अनुसार कागजरटहत व्यापार सञ्चालनसटहत दिुै 
इन्िरनेि र इन्रानेि गततविगधहरु सन्चालन गनिका लागग 
नेपालमा सेिा स्कतरका सम्िौताहरू विद्यमान छन ु्  । 
तथावप, ETA अन्तगित नेपालमा नेििकि  सेिा 
प्रदायकहरूलाई िण्डै सबै देिानी र फौजदारी दातयत्िबाि 

सामान्यतया छुि टदएको पाइन्छ। फलस्किरूप, SLAs 

जस्कता संविदात्मक उपिमहरू( contractual 

undertakings) नेपालमा विशषे गरी महत्त्िपूणि छन ु्। 

नेपालको एक द्िार विकासका पहलहरूल ेअन्य सरकारी 
तनकायहरु र भन्सार विभाग बीच तथ्याङ्क आदान-
प्रदान लगायत आिश्यक सहयोगको पररकल्पना गदिछ । 
तथावप, आजसम्म, त्यस्कता नेपाल सरकारका तनकायहरू 
बीच िा नेपालका व्यिसायी र  सरकारी तनकायहरु 

(B2G) बीच तथ्याङ्क आदान-प्रदानको सम्बन्धमा कुनै 

औपचाररक सम्िौता िा समिदारीपत्रमा हस्कताक्षर भएको 
पाइंदैन। 

ग. सीमा-पार पक्षहरू 

विद्र्मान द्विपक्षीर् र क्षेत्रीर् सम्झौताहरू 

आजको टदनसम्म नेपालले आफ्नो आन्तररक NSW को 
विकासलाई प्राथसमक रूपमा जोड टदएको छ, जसले 
भविष्ट्यमा सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानलाई  

सहयोग पुर् याउन सक्दछ। जे होस ु्, यसल ेतनजश्चत सीमा-
पार कागजविहीन व्यापारसम्बन्धी पहलहरूमा 
सहभागगता जनाउनुका  साथै  पतछ पतन सहभागी रहने 
लक्ष्य सलएको छ । 

 

• नेपाल सरकारले आफ्ना तीन ठूला चेम्बर अफ 

कमसिहरूलाई १६ जुलाइ २०१९ देखख शुरूमा 
भारत तनयाितको लागग सहुसलयतपूणि विद्युतीय 
उत्पवत्तको प्रमाणपत्र (e-C/Os) जारी गनिका 
लागग तनदेशन टदएको छ। यो नमूनाको आधारमा 
शुरू गररएको छ, तर अिै पूणि रूपमा  
कायािन्ियनमा आइसकेको छैन। 

• सन ु् २०१८ मा, नेपाल र भारतले ECTS स्कथावपत 
गनि  एक समिदारीपत्रमा  हस्कताक्षर गरे जसल े

भारतका कोलकाता, हजल्दया, विशाखापट्नम 

बन्दरगाह र नेपालको सीमा बीच कन्िेनरमा 
चलान हुने पारिहन ढुिानीको अनुगमन गने 
गदिछ । 

• नेपाल एससयाली जक्लयररङ युतनयन (ACU) को 
सदस्कय हो। यसले सीमा-पार विद्युतीय 
भुक्तानी (उदाहरणका लागग T / T, EFT)को 
प्रकिया स्कथावपत गरेको छ । बैंक सेिलमेन्ि 

स्किीफ्ि (SWIFT ) द्िारा सञ्चालन गररएको 
छ। सबै सन्देश प्रेवषत गने कायि (messaging) 
ACU सदस्कय राष्ट्रहरूमा भुक्तानी गने र प्राप्त 

गने बैङ्कहरूद्िारा बबसभन्न सफ्ििेयरहरू 

प्रयोगमा ल्याइएको भएतापतन सबै भुक्तानी 
विद्युतीय माध्यमबाि गररन्छ। 

• नेपालले हाल युरोवपयन संघको बजारमा “ 

हातहततयार बाहेक सबै” (EBA) कायििम 

अन्तगित LDC को रूपमा सुविधायुक्त पहंुच 

(preferential access) प्राप्त गरेको छ। 
नेपाली व्यापारीहरूले EU मा तनयाितको लागग 

EU अनलाइन GSP दताि प्रणाली (REX) को 
प्रयोग गछिन ु् ।  

• भन्सार मासमलामा पारस्कपररक प्रशासतनक 

सहयोगसम्बन्धी साकि  सम्िौताको नेपाल एक 

पक्ष हो। यसले साकि  सदस्कयहरू बीचको सीमा-
पार कागजविहीन व्यापार परामशिका लागग 

संस्कथागत आधार प्रदान गदिछ। 
 

• नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात 

पररयोजना (NIRTTP) मा एक द्िार कायििम 
समािेश छ जसले एक द्िार प्लेिफमि 
(platform) को विकास गन ेलक्ष्य सलएको छ, 
जुन भारतको आइसगेि (ICEGATE) 

कायििमसंग अन्तरजडडत हुन सक्छ। 
• नेपाल दक्षक्षण एससया उप-क्षेत्रीय आगथिक 

सहयोग (SASEC) कायििमको सहभागी राष्ट्र 
हो। यसमा पतन कागजविहीन व्यापार 
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सहजीकरणका मुद्दाहरू बारेमा छलफल हुने 
गदिछ । 

अन्तरायजष्िर् मापिण्ि / ननिेसशका 

नेपाल  विद्युतीय कागजातहरू र संचारको प्रयोगलाई 

समािेश गररएको िा अगधकार टदइएको केटह 

अन्तरािजष्ट्रय सजन्धहरूको पक्ष िा  हस्कताक्षरकताि हो । 
नेपाल पक्ष िा हस्कताक्षरकताि भएका प्रमुख सान्दसभिक 

अन्तरािजष्ट्रय सजन्धहरू हुन ु्: 

• विश्ि व्यापार संगठन र यसको व्यापार 

सहजीकरण सम्िौता (WTO and its Trade 

Facilitation Agreement) 

• भन्सार अभ्यासको सामन्जस्कयता र 
सरलीकरणसम्बन्धी संशोगधत क्योिो 
महासन्धी (Revised Kyoto Convention on 

the Harmonization and Simplification of 

Customs Practices) 

• डब्ल्यूिीओ स्कयानेिरी र फाइिोसेतनिरी 
सम्िौता(WTO Sanitary and 

Phytosanitary Agreement) 

• डब्ल्यूिीओ भन्सार मूल्याङ्कन 
सम्िौता(WTO Customs Valuation 

Agreement)  

नेपालले यसको राजष्ट्रय विद्युतीय व्यापार कानूनको 
मस्कयौदामा अन्तरािजष्ट्रय मोडेलको सन्दभि सलएको छ। 
इलेक्रोतनक रान्सफेरेबल रेकडिसम्बन्धी अजन्सरल 

(UNCITRAL) मोडेल कानून(२०१७) मा पतन नेपालको 
असभरूची रहेको पाइन्छ। 

नेपाल संशोगधत क्योिो महासन्धीको अनुपालनको 
प्रकियामा छ। 41  भन्सार विभागले आससकुडा िल्डि 
प्रणाली र NNSW विकासको ससलससलामा WCO डािा 
मोडल र यूनाइिेड नेशन्स लेआउि की (UNLK) प्रयोगमा 

 
41 भन्सार ऐन २००७ र सम्वजन्धत ननयमहरू RKC (१२२ मापदण्ि मध्ये २९ पूरा हुन)े अनुकूल हुने गरी संर्ोधनको प्रर्क्रयामा 
छन।् 
42 Chapter 8(42), ETA 
43 Chapter 8(42) and 8(43), ETA 

जोड टदएको छ ।  

ि. अन्र् विचारणीर् कुराहरू 

िानर्त्िका मुद्िाहरू 

हालको नेपालको कानून अनुसार नेििकि  सेिा प्रदायकहरू, 
सीसमत अिस्कथामा बाहेक, सामान्यतया देिानी िा 
फौजदारी दातयत्िबाि मुक्त  छन ु्। 42  नेििकि  सेिा 
प्रदायकहरूले सेिा स्कतरका सम्िौताहरू (SLAs) िा 
ग्राहक सम्िौताको सन्दभिमा करार दातयत्ि सलन सक्छन ु्। 
तथावप, त्यस्कतो करार दातयत्ि दोषमुक्त गररनेसम्बन्धी 
खण्डहरू (force majeure जस्कता exculpatory 

clauses) िा अस्किीकार गररनेसम्बन्धी खण्डहरू 
(disclaimer clauses) द्िारा प्रततबजन्धत हुन सक्छ। 

नेपालमा कागजविहीन व्यापार सेिा प्रदायकहरूको लागग 
कुनै खास िैधातनक व्यिहार छैन। यद्यवप नेििकि  सेिा 
प्रदायकहरूलाई ETA अन्तगित "मध्यस्कथकतािहरू" को 
रूपमा मातनन्छ, मध्यस्कथकतािका दातयत्िका मुद्दाहरू 

केिल संक्षक्षप्त र अपयािप्त रूपमा सम्बोधन भएका छन ु्।43 
नेपालको कानूनल ेNNSW सटहत नेपालको कागजविहीन 

व्यापार िातािरणमा भाग सलने साििजतनक अगधकारी 
(अथाित ु् सरकारी तनकायहरू) सम्बन्धी दातयत्िका 
मुद्दाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको देखखुँदैन। 
तथावप,  गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले सरकारी 
तनकायहरूलाई उनीहरूको तनयन्त्रणका तथ्याङ्क सुरक्षक्षत 

गनि र ठीकसुँग प्रयोग गनि जजम्मेिारी टदएर केही हदसम्म 
यो अन्तर कम गरेको पाइन्छ। प्रस्कतावित IT विधेयक 

२०१९ ल ेसरकारी तनकायहरूले उनीहरूले संकलन गने र 

राख्ने विद्युतीय सूचनासुँग सम्बजन्धत गोपनीयता 
उल्लंघनको लागग दातयत्ि सलन सक्छन ु् भन्ने संकेत गरेर 
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आंसशक रूपमा मात्र त्यस्कता मुद्दाहरूलाई सम्िोधन 
गरेको पाइन्छ ।44 

PKI प्रणाली, डडजजिल प्रमाणपत्र र हस्कताक्षरको 
दरुुपयोगको सन्दभिमा,  तनयन्त्रक  र प्रमाणीकरण गने 
तनकाय (CAs) ल े ETA 45 र तनयमहरू साथै सामान्य 

कानूनअन्तगित ततनीहरूका कायिहरू र छुिपुिका लागग 

दातयत्ि सलन सक्दछन ु्। सामान्य कानूनका उपचारात्मक 
प्रबन्धमा सम्िौताको उल्लङ्घन, िैधातनक कतिव्यको 
उल्लङ्घन, र लापरिाहीसंग सम्बजन्धत विषय समािेश 

हुन सक्छन ु्। 

वििाि समािानमा ध्र्ान दिनुपने विषर्हरू  

नेपालले अन्तरािजष्ट्रय व्यापारको सन्दभिमा अन्तरािजष्ट्रय 
व्यापाररक  मध्यस्कथता सटहतको मध्यस्कथता 
(arbitration) प्रणालीलाई महत्ि टदएको छ । नेपालमा 
बसलयो िैकजल्पक वििाद समाधान (ADR) परम्परा पतन 

छ। यसैले मध्यस्कथता( arbitration)   र मेलसमलाप 
(mediation) दिुैमा जोड टदइएको छ। नेपालमा 
मध्यस्कथता ऐन (१९९९) द्िारा मध्यस्कथतासम्बन्धी 
प्रबन्ध गररएको छ, जसमा अन्तरािजष्ट्रय व्यापाररक 

मध्यस्कथतासम्बन्धी अजन्सरल मोडेल कानूनका साथै 

अन्य विदेशी स्रोतहरुमा पतन आधाररत प्रािधान समािेश 

गररएका छन ु्। आन्तररक मध्यस्कथतासम्बन्धी विषयहरू 

मध्यस्कथता ऐनबमोजजम लागू हुन्छन ु्। विदेशी 
मध्यस्कथतासम्बन्धी विषयहरू नेपाल पक्ष रहेको न्यूयोकि  
कन्भेन्सनअनुरूप लाग ू हुन्छन ु्। यसबाहेक,  सामान्य 
कानूनको क्षेत्रागधकारको रूपमा नेपालले मञ्चको छनौि 

(choice of forum) र कानूनको छनौि (choice of law) 
संग  सम्बजन्धत विषयलगायत अंग्रेजी स्रोतको कानुन 

तनयम, ससद्धान्त र ससद्धान्तहरूको द्िन्द्ि (English-

sourced conflict of laws rules, principles and 

doctrines) लाग ूगदै आएको छ । त्यस्कता सामान्य 

 
44 Chapter 11: Information Security and Confidentiality, proposed IT Bill 2019 

 
45 See Chapters 4 and 5, ETA 
46 Part 6: Provisions Relating to Private International Law, Nepal Civil (Code) Act 2017; In particular, see sec. 

709, Nepal Civil (Code) Act: Governing law of contract to be as determined by parties 

कानूनका द्िन्द्िहरूमा लाग्न ेतनयमहरू अटहले मुलुकी 
देिानी (संटहता) (२०१७) मा समाटहत छन ु्।46 अन्तरािजष्ट्रय 

व्यापाररक वििाद समाधानका विशेषताहरूले  भविष्ट्यमा 
कागजविहीन व्यापार वििादहरूको सामना गने 
क्षमताकासाथ नेपालल े अन्तरािजष्ट्रय व्यापार 

सािेदारहरूलाई सन्तुष्ट्ि पानि सक्नु पदिछ। 

बौजध्िक सम्पवि अगिकार र िाटाबेस स्िासमत्ि 

नेपालले अन्तरािजष्ट्रय अभ्यास अनुरूप बौजध्दक सम्पवत्त 

अगधकारहरूको संरक्षण गदिछ। नेपालले प्यािेन्ि, डडजाइन 

र रेड माकि  ऐन (२००६)) र प्रततसलवप अगधकार ऐन (२००२) 

लागू गरेको छ। नेपाल िाइपो (WIPO)को सदस्कय हो र 
साटहत्य र कलात्मक कायिहरूको संरक्षणको लागग बनि 
महासजन्ध र औद्योगगक सम्पवत्त संरक्षणको लागग पेररस 

महासजन्ध लगायत IP सम्बन्धी धेरै प्रमुख 

महासजन्धहरूको नेपाल एउिा पक्ष हो । विश्ि व्यापार 
संगठनको सदस्कयको रूपमा नेपालले WTO टरप्स 

सम्िौताको पालना गदिछ। 

संसदमा विचाराधीन  रहेको IP कानूनको मस्कयौदासंगै 
नेपाल हाल आफ्नो बौजध्दक सम्पवत्त प्रणालीको व्यापक 

कानुनी सुधार गदैछ  । यो नयाुँ कानूनल े विशेष गरी 
प्रततसलवप अगधकार, सफ्ििेयर, र डेिा स्किासमत्िको 
सम्बन्धमा IP संरक्षणको कायिलाई   सारभूत रूपमा 
मजबुत बनाउनेछ । यस अततररक्त,  IP कानूनको 
मस्कयौदाले विसभन्न ककससमका IP अगधकारहरूको 
कायािन्ियन गनि नयाुँ एकल सरकारी इकाई स्कथापना गने 
कुरामा जोड टदएको छ। 

विद्रु्तीर् िुक्तानी 

हाल, सीमा-पार व्यापारसंग सम्बजन्धत विद्युतीय 

भुक्तानी EFT को माध्यमबाि गनि सककन्छ। तथावप 

धेरैजसो ब्यापार भुक्तानी  अिै प्रतीत पत्र(L/C)  र बैङ्क 
कागजको सङ्कलन लगायत कागजी माध्यमद्िारा 
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संचासलत छन ु्। 

विद्युतीय भुक्तानी क्षेत्रीय र द्ववपक्षीय आधारमा पतन 

सञ्चालनमा छन ु्।  ACU को सदस्कयको रूपमा, नेपालले 
सीमा-पार विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रयोगमा ल्याएको छ 

(उदाहरणका लागग T/T, EFT, SWIFT प्रयोग गरेर)। 
सीमा-पार विद्युतीय भुक्तानी भारतको कोलकाता र 
नेपालको सीमाना बीचको बस्कतु पारिहनका लागग २०१८ 
मा गररएको ECTS सम्बन्धी  नेपाल-भारत 

समिदारीपत्रका ससलससलामा पतन स्कपष्ट्ि रूपमा 
सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ। 

नेपालमा सीमा-पार ब्यापारसगं सम्बजन्धत विद्युतीय 
भुक्तानी र टहसाब समलानमा संलग्न नेपाली िाखणज्य 

बैंकहरूलाई कुनै प्रततबन्ध भएको देखखुँदैन । त्यसबाहेक, 

विदेशी बैंकहरूलाई पतन यसमा अलग गररएको छैन। 

नेपाल भन्सारद्िारा विद्युतीय भन्सार प्रकियाको 
कायािन्ियनको ससलससलामा आयातकताि / 

तनयाितकतािहरूद्िारा गररन े भन्सार महसुल तथा 
सम्बजन्धत करहरू र शुल्कहरूको भुक्तानी स्कथानीय 

बैंकहरूले नेपाल भन्सार आससक्युडा िल्डि ससस्किम माफि त ु्  
विद्युतीय रूपमा गनि सक्दछन ु् । त्यस्कता विद्युतीय 
भुक्तानी व्यिस्कथाहरू हालसालै पररमाजजित गररएको र 

विचाराधीन भन्सार कानूनको मस्कयौदामा समेत समािेश 
गररएको छ।47 

नेपाल राजष्ट्रय एकद्िार प्रणाली (NNSW) शुरू गने 
िममा नेपालको केन्िीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैङ्क)  
राजष्ट्रय विद्युतीय भुक्तानी गेििे (जुन चांडै नै  

सञ्चालनमा आउनेछ) स्कथापना गन े प्रकियामा छ। 
विद्युतीय भुक्तानी गेििेले आन्तररक व्यापारसंग  

सम्बजन्धत B2G विद्युतीय भुक्तानी  गेििे माफि त ु् हुने 
गरी भन्सार विभाग र NNSW सम्बध्द अन्य सरकारी 
तनकायहरूलाई समेट्दछ। विद्युतीय भुक्तानी गेििेको 
सञ्चालनसम्बन्धी छुट्िै तनयमहरू तजुिमा हुने िममा 
रहेको छ। 

प्रनतस्पिाय कानून 

नेपालले सन ु् २००७ मा प्रततस्कपधाि ऐन बनाएको छ जसले 
अन्तरािजष्ट्रय अभ्यास अनुकूल हुनेगरी विविध ककससमका 
गैर-प्रततस्कपधी कियाकलापलाई सम्बोधन गदिछ। यद्यवप 

यो अिै परीक्षण हुन बांकी नै भए पतन, नेपालको 
कागजविहीन व्यापार िातािरणमा, खास गरी सरकारले 
विदेशी प्रततस्कपधीहरू लगायत कागजविहीन व्यापार सेिा 
प्रदायकहरूको बजार प्रिेशमा तनयन्त्रण गने हदसम्म 
प्रततस्कपधाि ऐनको  प्रयोग हुन सक्दछ। 

 

   

 
47 Sec. 89(c), Customs Act 2007 (as amended by the Finance Bill 2018, 29 May 2018); sec. 62, proposed 

Customs Act 2019 
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५. सीमा-पार कागजविहीन व्र्ापारको दिशामा अनि बढ्नको लागग 
ससफाररसहरू  

 

प्रततिेदनको खण्ड ३ र ४ मा उल्लेखखत सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको लागग नेपालको प्राविगधक र कानूनी तयारीको  
तनष्ट्कषिको आधारमा नेपालले सीमा-पार कागजविहीन व्यापारतफि को प्रगततलाई तीव्रता टदनका लागग प्राविगधक र कानुनी 
ससफाररसहरूको श्रृंखला यस खण्डमा प्रस्कतुत गररएको छ।  

क. प्राविगिक तर्ारी मूल्र्ाङ्कनमा आिाररत ससफाररशहरू 

 

ससफाररस 0 (उच्च प्राथसमकता): नेपालको आन्तररक कागजविहीन व्यापार िातािरण र सीमा-पार कागजविहीन 

व्यापारमा सहभागगताको लागग तयारीस्किरूप सीमा सभत्र र बाटहर अन्तरसकियताको व्यिस्कथा सटहतको राजष्ट्रय 

एक द्िार र अन्य कागजविहीन व्यापार प्रणालीहरूको िसमक विकास हुनुपदिछ।  यसको लागग प्राविगधक क्षमता 
विकासका साथै  दीघिकालीन योजनाको तजुिमा र तनजश्चत तथ्याङ्क र कागजातहरूको नमूना आदान-प्रदानको प्रबन्ध 
समलाउन आिश्यक हुन्छ।  यस प्रकियालाई सहयोग पुर् याउन नेपाललाई एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार 

कागजविहीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी खाका सम्िौतामा हस्कताक्षर र अनुमोदन गनि ससफाररस गररएको छ। खाका 
सम्िौताले नेपाललाई (सीमा-पार) कागजविहीन व्यापारमा विद्यमान प्राविगधक अन्तरहरू कम गनि र ज्ञानमा 
आधाररत अथितन्त्रतफि  बढ्नका लागग सहयोग पुर् याउुँदछ। (खाका सम्िौताको संक्षक्षप्त जानकारीका लागग अनुसूची 
७  हेनुिहोस ु्)। 

सांस्थागत र शासकीर् ननकार्हरू 

ससफाररस १ : (मध्र्म प्राथसमकता) नेपालले विद्यमान राजष्ट्रय व्यापार तथा यातायात सहजीकरण ससमतत (NTTFC) 

र नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार (NNSW) को प्राविगधक कायि समूहलाई आधार मानी (सीमा-पार) कागजविहीन व्यापारसंग 
सम्बजन्धत सरोकारिालाहरूसंग समन्िय गदै संस्कथागत संयन्त्रलाई थप सुदृढ पानुि पदिछ। साथै उक्त ससमततले व्यापारी 
समुदायबाि तनजी क्षेत्रका सरोकारिालाहरूको प्रतततनगधत्ि पतन बढाउनु पदिछ, ताकक उनीहरूलाई विषयिस्कतुको राम्रो 
जानकारी होस ु्, र उनीहरूका कियाकलापहरूलाई समग्र तनदेशन तथा नीततहरूसुँग सामञ्जस्कयता कायम गनि सककयोस ु् 
। 

ससफाररस २ : (मध्र्म प्राथसमकता) सबै सरोकारिालाहरूलाई कागजविहीन व्यापार र सीमा-पार तथ्याङ्क  आदान-
प्रदानका लाभ र उद्देश्यहरु बारे सचेतना जगाउन नेपालले एक कायि समूहको गठन गनुिपदिछ जसले क्षमता विकास 

कायििम, सचेतना असभयान र सञ्चार योजना तजुिमा गरोस ु् । 

स्िचालनको स्तर 

ससफाररस ३ : (उच्च प्राथसमकता) नेपालले कागजविहीन व्यापारमा सशक्त रूपमा भाग सलनको लागग सशक्त बनाउन 

जततसक्दो चाुँडो सम्बजन्धत तनयामक तनकायहरूलाई आईसीिी-सक्षम बनाउनु पछि। जि कक केही तनकायहरू 

विद्युतीय भन्सारसंग र अन्ततः राजष्ट्रय एक द्िारसंग जोडडदैं छन ु् भने, व्यापारमा संलग्न अन्य केही सरकारी 
तनकायहरू व्यापारीहरूबाि आिेदन सलने जस्कता सामान्य तनयामक प्रकियाहरू अतघ बढाउनको लागग अिै पतन 

कागजमा आधाररत छन ु् । भन्सार प्रकियाको स्किचालनले व्यापारलाई धेरै सजजलो बनाउने भएतापतन, यटद 

व्यिसायीहरूले व्यापारसंग सम्बजन्धत अन्य तनयामक आिश्यकताहरू पूरा गनि कागजी (manual )प्रकियाहरू 
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माफि त ु् जानुपर् यो भने  उनीहरूले प्रभािकारी ढङ्गमा कायि सञ्चालन गनि सक्दैनन ु् । 

ससफाररस ४ : (उच्च प्राथसमकता) नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल शुरू गरेको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको 
कायािन्ियनलाई तीव्रता टदनुपदिछ । 

सूचना र सांचार प्रविगि (ICT) पूिायिार 

ससफाररस ५ : (उच्च प्राथसमकता) नेपालले सूचना तथा सञ्चार प्रविगध प्रणाली (कागजविहीन व्यापार प्रणालीसटहत) 

को   योजना र  तनदेसशकालाई तनरन्तर अद्याबगधक गदै लैजानु पदिछ। यसमा प्रकोप पुनस्कथािपना योजनाका 
साथै सेिाको तनरन्तरता, टदगोपना र भविष्ट्यको  प्रविगध स्कतरोन्नतत जस्कता विषयहरू समािेश हुनु पदिछ। 
योजना गररएको तथ्याङ्क केन्ि पतन उक्त रणनीततक योजना र तनदेसशकाहरू अनुरूप स्कथापना गररनु पदिछ। 

ससफाररस ६: (मध्र्म प्राथसमकता) नेपालले विद्युतीय भन्सारको लागग हाल प्रयोग भइरहेको प्रयोगकताि आईडी र 

पासिडि विगध भन्दा फरक PKI उपायहरू र डडजजिल हस्कताक्षरहरूको  कायािन्ियन िा अन्य कुनै नयाुँ तथा सुधाररएको 
सुरक्षा उपायहरूद्िारा प्रयोगकतािहरूको प्रमाणीकरण र तथ्याङ्क सुरक्षा व्यिस्कथालाई लाग ू गनुिपदिछ । 

व्र्िसार् प्रक्रिर्ा पुन: ईजन्जननर्ररांग 

ससफाररस ७: (मध्र्म प्राथसमकता) नेपालले व्यापारसम्बन्धी तनयामक एजेन्सीहरूको ICT प्रणाली कायािन्ियन िा 
स्कतरिजृध्द गनि ब्यापार प्रकिया पुन: ईजन्जतनयररङ (BPR) गनुि पदिछ । यस तररकाद्िारा, विद्यमान प्रकियाहरूको 
सामान्य स्किचालन भन्दा पतन व्यिसाय र सन्चालन प्रकियाहरू उगचत ढङ्गबाि व्यिजस्कथत गनि सककन्छ । हाल 

भन्सार विभागले मात्र यो प्रयोगमा ल्याएको बताइएको छ। 

तथ्र्ाङ्क सामञ्जस्र्ता तथा मानकीकरण 

ससफाररस ८: (मध्र्म प्राथसमकता) उपलब्ध अन्तरािजष्ट्रय मापदण्डहरूको प्रयोग गरी नेपालले व्यापारसुँग सम्बजन्धत 

तनयामक तनकायहरूको ICT प्रणालीको कायािन्ियन िा स्कतरिजृध्द गनि तथ्याङ्कमा सामञ्जस्कयता ल्याउनु पदिछ। 
यसबाि  नेपालको कागजविहीन व्यापार प्रणालीको अन्तरसकियता (interoperability) मा िजृध्द हुनेछ र विद्युतीय 

तथ्याङ्क एक अकोसुँग र अन्य देशहरूको प्रणालीसुँग आदान-प्रदान गनि सककनेछ। हाल, भन्सार विभागले मात्र यो 
सञ्चालन गरेको र विश्ि भन्सार संगठन (WCO) डािा मोडेलको सन्दभिमा युएन ु् लेआउि की (UN Layout Key) 

अपनाएको बताइएको छ । 

सचेतना र क्षमता विकास  

ससफाररस ९ : (उच्च प्राथसमकता) नेपालले  सरोकारिालाहरूको कागजविहीन व्यापारमा सचेतना र क्षमता विकास 

गनुिपदिछ। नेपालले योजना  र क्षमता विकास गततविगधमा दोहोरोपना नहुने गरी संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य 

अन्तरािजष्ट्रय विकास संस्कथाहरूबाि समन्ियात्मक रूपमा सहयोग सलन सक्दछ । 

अन्र् कुराहरू 

ससफाररस १० : (उच्च प्राथसमकता) नेपालल ेव्यापारसंग सम्बजन्धत तनयामक तनकायहरूको ICT प्रणाली कायािन्ियनका 
लागग  बजेिको तनरन्तरता (rolling budget)   सुरक्षक्षत गनि ती तनकायहरूको आिश्यकता मूल्याङ्कनलगायत बजेिको 
सम्भाव्य स्रोत र अन्तरािजष्ट्रय विकास संस्कथाहरूसम्म पुग्ने कुराको पटहचानसटहत  रणनीततक योजना तय गनुि पदिछ 

। खाका सम्िौतामा सजम्मसलत भएपतछ नेपाल विकास सािेदारहरूबाि प्राविगधक र आगथिक सहयोग सलन सक्न ेहुन्छ 
(धारा १४ क्षमता विकास)।  
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सीमा-पार  तथ्र्ाङ्क आिानप्रिानको सहजीकरण 

ससफाररस ११ : ( उच्च प्राथसमकता) ससफाररस ३ को सन्दभिमा सम्िजन्धत तनयामक तनकायहरूको स्किचालन प्रणाली 
कायािन्ियन िा स्कतरिजृध्द गदाि मलुुकको तयारी र प्रततस्कपधाित्मक क्षमतामा ितु सुधार गनिका लागग ती प्रणालीहरूलाई 

आन्तररक र सीमा-पार कागजविहीन व्यापारका लागग उपयुक्त हुने ढङ्गबाि तय गरी दोहोरो प्रयास गनुि नपने 
प्रबन्ध समलाउनु पदिछ।  

ससफाररस १२ : (उच्च प्राथसमकता) नेपालले सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको लागग क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र द्ववपक्षीय 

पहलहरूमा  सकिय रूपमा भाग सलने  कायिलाई तनरन्तरता टदनु पदिछ। भारतीय भन्सारसुँग हालै गररएको भतनएको  

छलफललाई उदाहरणको रूपमा सलन सककन्छ। साथै, अको राम्रो उदाहरण दक्षक्षण एससयाली उप-क्षेत्रीय आगथिक 
सहयोग (SASEC) को उप-क्षेत्रीय मञ्चमा विद्युतीय कारोिार शुरू गनिका लागग भएको छलफल हो । यस अनुसार, 

ती पहलहरूको कायािन्ियनको िममा पुनः इजन्जनीयररङ गररएको सीमा-पार कागजविहीन व्यापार प्रकियाबाि नेपाल 

बाटहर पने छैन।  खाका सम्िौताको हस्कताक्षर र अनुमोदनले नेपाललाई सान्दसभिक सीमा-पार  कागजविहीन व्यापार 

पहलहरूमा अि राम्रोसंग  भाग सलन मद्दत पुग्ने देखखन्छ (धारा १३  नमूना  पररयोजनाहरू र ससककएका पाठहरूको 
जानकारी गराउने)। 

ससफाररस १३ : (उच्च प्राथसमकता) नेपालल ेसम्बजन्धत तनयामक तनकायहरू बीच र व्यापार सािेदार देशहरूसंग पतन 
विद्युतीय रूपमा पररणामहरूको संयुक्त तनरीक्षण र जानकारी उपलब्ध गराउन (sharing ) (मान्यता) का लागग 

पहल गनि सक्छ । खाका सम्िौताको अनुमोदनल े नेपाललाई व्यापार सािेदार मुलुकहरूसंग संयुक्त तनरीक्षण र 

पररणामहरूको जानकारी उपलब्ध गराउने (sharing ) (मान्यता) कायि संचालन गनि मद्दत गदिछ (धारा ८- 
व्यापारसंग सम्बजन्धत विद्युतीय तथ्याङ्क र कागजातहरूको सीमा-पार पारस्कपररक मान्यता )। 

ससफाररस १४ : (मध्र्म प्राथसमकता) नेपालले प्रस्कतावित भन्सार ऐन ( दफा ३४ )अनुसारको अगधकृत व्यजक्तलाई 
आगधकाररक आगथिक सञ्चालक(AEO) को रूपमा स्कथावपत गदै व्यापार सािेदार मुख्य देशहरूसंग आपसी 
मान्यतासम्बन्धी सम्िौता गनि पहल गनुिपदिछ, जसले  सीमा-पार कागजविहीन व्यापार शरुु गनि नेपाललाई सहयोग 

पुग्न सक्दछ ।   

ख. कानूनी तर्ारी मूल्र्ाङ्कनमा आिाररत ससफाररसहरू 

ससफाररस 0 (उच्च प्राथसमकता) कागजविहीन व्यापार र सीमा-पार कागजविहीन व्यापारमा भाग सलने कानूनी 
तयारीका लागग आन्तररक कानुनी िातािरणमा सुधार ल्याउन नेपालले सम्बजन्धत  अन्तरािजष्ट्रय सम्िौताहरूमा 
सजम्मसलत हुनुका साथै   क्षेत्रीय पहलहरूमा सहभागी हुनु पदिछ र  यसको कानूनी संरचनासभत्र सान्दसभिक 
अन्तरािजष्ट्रय कानूनी मापदण्ड / तनयम / तनदेसशकालाई समािेश गनुिपदिछ। नेपालले अन्तरािजष्ट्रय व्यापारको 
सहजीकरण गने उद्देश्यका साथ एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी खाका 
सम्िौताको पतन चाुँडो अनुमोदन गनुिपदिछ । उक्त खाका सम्िौताले नेपाललाई (सीमा-पार) कागजविहीन व्यापारमा 
कानूनी अन्तरहरू कम गनि र यसको राजष्ट्रय एक द्िार कायािन्ियनमा महत्िपूणि योगदान पुर् याउुँछ । (खाका 
सम्िौताको संक्षक्षप्त वििरणको लागग अनुसूची ७  हेनुिहोस ु्)। 

विद्रु्तीर् कारोिार र हस्ताक्षर कानून 

ससफाररस १ : (उच्च प्राथसमकता ) नेपालले विद्युतीय कारोिारसम्बन्धी विद्यमान कानून र तनयमहरू, खासगरी 
विद्युतीय कारोिार ऐन (२००६)  र विद्युतीय कारोिार तनयमहरू (२००७)  लाई आधुतनकीकरण गनि आफ्ना प्रयासहरू 
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जारी राखु्नपदिछ । यस्कता आधुतनकीकरणका प्रयासहरू स्कपष्ट्िसंग अतघ बटढरहेका छन ु् भन्ने कुरा संसदमा हाल 
विचाराधीन रहेको विस्कततृ सूचना प्रविगध विधेयक (IT विधेयक) ले प्रमाखणत गररसकेको छ।   

यसमा अगाडड बढ्ने िममा, विद्युतीय असभलेखहरू / कागजातहरू र डडजजिल हस्कताक्षरहरूको कायाित्मक समानता 
स्कपष्ट्ि र तनसंकोच रूपमा कायम गनुिपदिछ। सम्बजन्धत कानून, जस्कत ैहाल संशोधनको प्रकियामा रहेको भन्सार ऐन 
पतन सुसंगत र कायाित्मक समानतालाई सहयोग पुर् याउने खालको हुनुपछि। विशेष गरी सरकार सञ्चासलत 

प्रणालीहरूको सम्बन्धमा एउिा प्रविगधको सट्िा अको खास प्रविगधको पक्ष सलने नगरीकन प्रविगध तिस्कथतालाई 

अङ्गीकार गनुि पदिछ । प्रविगध तिस्कथताका ससध्दान्तहरूसंग समल्नेगरी  तनजश्चत पररजस्कथततमा डडजजिल हस्कताक्षरका 
विकल्पहरूमासमेत विचार गनुि उपयुक्त हुनसक्छ। 

विद्युतीय कारोिारको लागग उपयुक्त प्रमाणीकरण प्रणाली छनौिको विषय नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार र अन्य 

कागजविहीन व्यापार प्रणालीको तनबािध सञ्चालनको लागग एकदम महत्त्िपूणि छ। डडजजिल हस्कताक्षरहरू र अन्य 

प्रमाणीकरण प्रणालीहरू तथ्याङ्क सुरक्षा र विश्िसनीयताका टहसािले हाल  भन्सारले प्रयोगमा ल्याएको पंजीकृत 

प्रयोगकताि प्रणालीभन्दा राम्रो हुनसक्छ । थप अध्ययनयोग्य हालसालैको एक िैकजल्पक मोडल EU Regulation 

910/2014 बाि स्कथावपत eIDAS (electronic Identification, Authentication and trust Services) हो।   

ससफाररस २ : ( मध्र्म प्राथसमकता )  प्रस्कतावित IT विधेयक र  संशोधनका लागग प्रस्कतावित भन्सार ऐनले नेपालमा 
सीमा-पार कागजविहीन व्यापार िातािरणको   विकास गने िममा विसशष्ट्ि प्रकारका विद्युतीय कागजातहरूलाई 
मान्यता टदनुपछि। ततनीहरूको कानूनी हैससयत र विशेषता एिं कायाित्मक समानतालाई कागजमा आधाररत 

दस्कतािेजहरू बराबर हुने गरी   कानूनमा समलाइनु पदिछ। 

विद्युतीय कागजातसम्बन्धी सान्दसभिक तनयमहरूको उत्कृष्ट्ि सन्दभि स्रोतहरूको रूपमा United Nations 

Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Transferable 

Records (2017) र United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods 

Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules) (2008) लाई सलन सककन्छ।     

ससफाररस ३ : ( मध्र्म प्राथसमकता ) प्रस्कतावित IT विधेयक (र सम्बजन्धत कानून) ले विद्युतीय करारलाई मान्यता 
टदनु पछि  र विद्युतीय करारका गठन र िैधतासम्िन्धी मात्र नभई कायिस्कतर (performance) र विद्युतीय भुक्तानी 
दातयत्ि सटहतका उपयुक्त तनयमहरू पतन समािेश गनि विचार गनुिपछि  । विद्युतीय करार र व्यापारसम्बन्धी 
विद्युतीय कागजात / असभलेखहरू बीचको सम्िन्ध (उदाहरणका लागग विद्युतीय डकुमेन्िरी बबिी करार सम्िौता) 
लाई गहनताका साथ विचार गनुिपदिछ। 

उपयोगी सान्दसभिक अन्तरािजष्ट्रय स्रोतहरू देहाय िमोजजम छन ु्:  

• अन्तरािजष्ट्रय करार सम्िौतामा विद्युतीय संचारको प्रयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी (The 

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts)  

 

• सामानको अन्तरािजष्ट्रय बबिीको लागग करार सम्िौतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी (र CISG 

सल्लाहकार पररषदको राय)  (The United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods (and Opinions of the CISG Advisory Council)    

 

• अन्तरािजष्ट्रय चेम्बर अफ कमसि (आईसीसी इन्कोिम्सि) (२०१०) - अन्तरािजष्ट्रय व्यापार सतिको साथ  विद्युतीय 
कागजातको स्किीकृत प्रयोग सम्बन्धमा (International Chamber of Commerce (ICC Incoterms) 
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(2010) – regarding the accepted use of e-documents in combination with international trade 

terms)   

 

ससफाररस ४: ( उच्च प्राथसमकता ) अटहले कानून बन्ने प्रकियामा रहेको IT विधेयकमा विशेष गरी NNSW को 
सम्बन्धमा, तथ्याङ्क सङ्ग्रह र विद्युतीय असभलेखबारे विस्कततृ प्रािधान हुनुपदिछ र कागजविहीन व्यापारको 
विद्युतीय असभलेख तथा अन्य सूचना राख्न सरकारी डािा केन्िजस्कता सरकारी तनकायहरूको जजम्मेिारी 
तोक्नुपदिछ। अन्य सरकारी तनकायहरू (OGAs) बीच तथ्याङ्क आदानप्रदान गने व्यिस्कथा खास गरी तथ्याङ्क 

सङ्कलन, संग्रह र स्किासमत्ि ग्रहण गने विषयसंग सम्बजन्धत छ। यस्कता सबै विषयहरु हाल प्रकियामा रहेको IT 
विधेयकले सम्बोधन गनुिपछि। 

ससफाररस ५ : ( उच्च प्राथसमकता )  IT  विधेयकमा न्यातयक र प्रशासतनक / तनयामक कारिाहीमा विद्युतीय प्रमाणको 
स्किीकायिताका विस्कततृ प्रािधानहरू समािेश गनुिपदिछ। विद्युतीय प्रमाण सङ्कलन र संग्रहका साथै विद्युतीय प्रमाण 

प्रस्कतुत गने विशेष तनयमहरू तजुिमा गनुिपदिछ। प्रमाण प्रस्कतुत गने तनयमहरू र प्रमाणीकरण गने व्यिस्कथाको 
अधीनमा रही, विदेशी विद्युतीय प्रमाणहरू पतन स्किीकायि हुनुपछि। विद्युतीय प्रमाणको स्किीकायिताको लागग स्कपष्ट्ि 

अनुमतत टदन प्रमाण ऐनमा संशोधन गनुिपदिछ। 

कागजविहीन व्र्ापार र एक द्िार कानूनहरू 

ससफाररश ६: ( मध्र्म प्राथसमकता ) एक िा एकभन्दा बढी राजष्ट्रय कानूनहरूले नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार (NNSW) 

को प्रकृतत, कायिहरू, र विशेषताहरू स्कपष्ट्ि रूपमा स्कथावपत गनुिपदिछ। राजष्ट्रय व्यापार तथा यातायात सहजीकरण 

ससमतत (NTTFC), र कुनै पतन उप-ससमततहरूको संरचना, कायि र गठन व्यिस्कथा तय गररनु पदिछ। आगधकाररक 

NNSW अपरेिरको रूपमा काम गन ेसरकारी विभाग पटहचान गररनु पदिछ र NNSW अपरेिरको साथसाथै सहभागी 
सरकारी तनकायहरू (OGAs)को पतन अगधकार र जजम्मेिारी तोककनु पछि। राजष्ट्रय एक द्िार  ऐनको मस्कयौदा 
गनतेफि  ध्यान टदन सककन्छ।  

ससफाररस ७ : ( उच्च प्राथसमकता ):  प्रस्कतावित IT विधेयकमा उपयुक्त सूचना सुरक्षा मापदण्ड र आचार संटहता  लगायत 

सूचना सुरक्षाका विस्कततृ प्रािधानहरू समािेश गररनुपछि। तथ्याङ्क गोपनीयता व्यापक रूपमा सुरक्षक्षत गररनुपदिछ र 

गोप्य सूचनालाई बाटहर ल्याउन िा खुलासा गनि हुुँदैन। खास गरी व्यजक्तगत तथ्याङ्क  असभव्यक्त सहमतत बबना 
संकलन गनि िा राख्न हुुँदैन। एक द्िारको सन्दभिमा व्यापार र व्यजक्तगत डािा बीच सभन्नताहरू देखखनुपदिछ। अिै 
विशेष ककससमको डािा संरक्षण ऐनको आिश्यकता हुनसक्छ। EU सामान्य डािा संरक्षण तनयमािली (GDPR) 

तथ्याङ्क सुरक्षाको लागग एक  उत्कृष्ट्ि मोडल हुनसक्दछ ।      

ससफाररस ८ : ( मध्र्म प्राथसमकता ): प्रस्कतावित IT विधेयकमा साइिर सुरक्षाका विस्कततृ प्रािधानहरू समािेश गनुिपछि। 
गोपनीयता, स्किच्छता, र उपलब्धता (CIA) का ससध्दान्तहरू मुख्य रूपले देखखनुपदिछ। महत्िपूणि सूचना पूिािधारहरू 

(जस्कत ैसरकारी कम्प्युिर प्रणाली र नेििकि हरू) को साथसाथै व्यजक्तहरूको व्यजक्तगत तथ्याङ्क सुरक्षक्षत गनुिपदिछ। 
सान्दसभिक साइबर अपराधहरू IT विधेयकको यस भागमा उल्लेख गनिसककन्छ।    

सीमा–पार पक्षहरू 

ससफाररस ९ : ( मध्र्म प्राथसमकता ) नेपालले सीमा–पार कागजविहीन व्यापार सहयोग र अन्तरसकियतासम्बन्धी 
पहलहरूलाई बढािा टदन र सहभागी रहन अि सकिय भूसमका खेल्नुपछि। साकि , सासेक, र बबम्सिेकको क्षेत्रीय 
खाकासभत्र आससयन एक द्िार (ASW) अनुरूप NSW र कागजविहीन व्यापारको सन्चालन  कायिलाई अगाडड बढाउने 
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प्रशस्कत अिसरहरू विद्यमान छन ु्। विश्ि बैंकको सहयोग अन्तगित नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात 

पररयोजना (NIRTTP) मा एक एक द्िार कायििम समािेश गररएको छ।  यसल ेभविष्ट्यमा नेपालको NNSW लाई 

भारतको ICEGATE  सुँग जोडडने अिसर प्रदान गदिछ। नेपालको  भारत, बंगलादेश, र चीनसंग भएको  यातायात र 

पारिहन व्यिस्कथा भविष्ट्यको सीमा-पार कागजविहीन व्यापार सहजीकरण सहयोगको लागग ठूलो अिसरको रूपमा 
रहेको बुझ्न सककन्छ जसलाई अि विकससत गनुिपदिछ। यस सन्दभिमा खाका सम्िौताल े विद्युतीय सन्देश 
प्रिाहीकरण  र व्यापार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग पारस्कपररक मान्यता प्रदान गनि सहयोग पुर् याउने महत्िपूणि 
संयन्त्रको रूपमा काम गनिसक्छ।      

ससफाररस १० : ( मध्र्म प्राथसमकता ) नेपालले आफ्नो कानूनी संरचनामा सान्दसभिक अन्तरािजष्ट्रय कानूनी मापदण्ड / 

तनयम / तनदेसशकाहरू कसरी समािेश गन ेभनेर गम्भीरताका साथ विचार गनुिपछि। त्यसो गदाि  साििजतनक क्षेत्रका यस्कता 
मापदण्डहरूका फाइदाहरूबारे  जानकारी गराउनुपदिछ। 

अन्तराजष्ट्रय कानुनी मापदण्ड / तनयम / तनदेसशकाहरूमध्ये नेपालले अटहलेसम्म स्कपष्ट्ि रुपमा समाटहत नगरेको, तर  

उपयोगी हुन सक्न ेकानुन र मापदण्ड तनम्निमोजजम छन ु्: 

• एक द्िार स्कथापनाबारे अजन्सफ्याक्ि ससफाररश ३३ (UN/CEFACT Recommendation 33 on the 

establishment of a Single Window) 

  

• एक द्िारको कानूनी जस्कथततबारे अजन्सफ्याक्ि ससफाररश ३५ (UN/CEFACT Recommendation 35 on 

the legal status of a Single Window) 

  

• सीमा-पार प्रणालीको अन्तरसकियताबारे अजन्सफ्याक्ि ससफाररस ३६ (UN/CEFACT 

Recommendation 36 on interoperability of cross-border systems) 

 

• एक द्िार र कागजविहीन व्यापारको लागग अन्नेक्सि कानूनी गाइड (UNNExT Legal Guide for Single 

Windows and Paperless Trade) 

 

दक्षक्षण एससयाली र  टहमालय-पार व्यापार तथा यातायात पहलहरूमा नेपालको महत्त्िपूणि भूसमकालाई ध्यानमा राख्दै,  

तनम्न महासन्धीहरूमा सजम्मसलत हुन पतन गम्भीर ध्यान टदन आिश्यक देखखन्छ: 

• विश्ि  भन्सार संगठन सामञ्जस्कयपूणि सीमा  तनयन्त्रणसम्बन्धी महासन्धी (World Customs 

Organization Harmonized Frontier Controls Convention)48 

• िीआईआर कानेट्सको आिरणअन्तगित सामानहरूको अन्तरािजष्ट्रय ढुिानीसम्बन्धी महासन्धी ( हालै 
विद्युतीय िीआईआर कायििमको उद्घािन भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै) (Convention on the 

International Shipping of Goods under Cover of TIR Carnets (bearing in mind that an 
e-TIR program has been recently inaugurated)49 

• सडकबाि सामान ढुिानीको लागग सम्िौतासम्बन्धी महासन्धी (CMR Convention) र सन ु् २००८ मा 
पाररत महासन्धीको थप प्रोिोकल, जसले CMR विद्युतीय कन्साईन्मेन्ि नोिको प्रयोगबारे उल्लेख 
गरेको छ।(Convention on the Contract for the Shipping of Goods by Road (CMR 

 
48  http://tfig.unece.org/contents/Harmonized-frontier-controls-convention.htm and the text here: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/ECE-TRANS-55r2e.pdf  मा उपलब्ध छ । 
 
49  http://tfig.unece.org/contents/TIR-convention.htm मा उपलब्ध छ । र उक्त text TIR Handbook को दोस्रो खण्िमा 
छ : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/english/newtirhand/TIR-6Rev11e.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/ECE-TRANS-55r2e.pdf
http://tfig.unece.org/contents/TIR-convention.htm
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Convention)50 and an additional protocol to the Convention, adopted in 2008, which 
provides for the use of CMR electronic consignment notes)51 

• रेलद्िारा अन्तरािजष्ट्रय ढुिानीसम्बन्धी महासन्धी (COTIF), जसले CIM विद्युतीय कन्साईन्मेन्ि 

नोिबारे उल्लेख गरेको छ।( Convention on the International Carriage by Rail (COTIF) 

which has introduced CIM electronic consignment notes)52 

 

अन्र् विचारणीर् कुराहरु 

ससफाररस ११ : ( उच्च प्राथसमकता ) नेपालले सीमा-पार  कागजविहीन व्यापारमा संलग्न पक्षहरूको  र मध्यस्कथहरूको 
आफ्नो प्रणालीबाि पार हुने सूचना र तथ्याङ्कको सम्बन्धमा दातयत्िका आधारहरू स्कपष्ट्ि रूपमा स्कथावपत गनुिपदिछ। 
IT विधेयकले स्कपष्ट्ि रूपमा सेिा स्कतरको सम्िौता (SLAs) लाई मान्यता टदनुको साथै सोसम्बन्धी प्रािधानहरू 

उल्लेख गनुिपदिछ । नेििकि  सेिा प्रदायकहरूका दातयत्िहरू - विशेष गरी नागररक दातयत्ि अि पररमाजजित र विकससत 

हुनुपछि  । IT विधेयकमा मध्यस्कथ दातयत्िका उपयुक्त प्रािधानहरू समािेश गनुि पछि। पररमाजजित भन्सार ऐनले एक 
द्िार कारोिारमा भएको त्रुटि िा छुिपुिबाि व्यापारीलाई पुग्ने आगथिक नोक्सानी िा क्षततका सम्िन्धमा एक द्िार 

अपरेिर (जस्कत ै  भन्सार) का साथै साििजतनक तनकायको रूपमा OGAs को दातयत्ि र दातयत्िबाि छुि हुने 
विषयलाई सम्िोधन गनुिपछि। दातयत्िबाि संविदात्मक र िैधातनक छूिहरूको अध्ययन गनुिपदिछ - जुन साििजतनक 

नीतत र साििजतनक टहतका पक्षहरूमा सन्तुसलत हुनुपदिछ।  
 

ससफाररस १२ : ( मध्र्म प्राथसमकता ) नेपाली कानूनले सबै उद्देश्यका लागग र अन्तरािजष्ट्रय व्यापार कारोिारमा सब ै

सहभागीहरू बीच विद्युतीय भुक्तानीलाई अनुमतत टदने कुराको तनजश्चतता प्रदान गनुिपदिछ। बैंककंग कानूनहरूले   
वित्तीय संस्कथाहरूले उगचत सुरक्षा र प्रमाणीकरण प्रणालीहरू प्रयोग गने विषयलाई ध्यान पुर् याउनुपने हुन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरािजष्ट्रय व्यापार कारोिारलाई समेट्नको लागग यसको राजष्ट्रय विद्युतीय भुक्तानी गेििेलाई 

विस्कतार गनुिपदिछ। यसमा विशेषगरी ररयल िाइम ग्रोस सेिलमेन्ि (RTGS) प्रणाली, साथै राजष्ट्रय विद्युतीय भुक्तानी 
इकोससस्किममा विदेशी बैंक शाखाको सहभागगताको लागग अनुमतत टदनु आिश्यकहुन्छ। अन्तरािजष्ट्रय व्यापार 

भुक्तानीहरू जस्कत ैकागजी प्रतीत पत्र (L/Cs), वितनमयको बबलहरू (B/Es), र कागजात संग्रहहरू कागजमा आधाररत 

डकुमेन्ि र प्रकियाहरूको सट्िा विद्युतीय भुक्तानी समाधानहरू (EFT सटहत तर त्यसमा मात्र सीसमत होइन) 
तथा विद्युतीय कागजातहरू  स्किीकार गनुि पदिछ।  त्यस्कता पररितिनहरू नेपालका बैंक तथा  वित्तीय तनयमहरू, IT 

कानून, िाखणज्य कानून र नेगोससएिल डकुमेन्िसम्िन्धी कानूनमा संशोधन गरी समािेश गनि सककन्छ । उपयोगी 
सन्दभिहरू तनम्न िमोजजम छन ु्: 

• The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law 

on Electronic Transferable Records (2017) - जुन  fintech विकास (ब्लकचेन सटहत) र  

विद्युतीय बबल अफ एक्सचेन्ज(e-B/Es) तथा विद्युतीय प्रततज्ञापत्र (e-promissory notes) को 
मान्यतासंग सम्िजन्धत छ; 

 
50 The CMR Convention  https://treaties.un.org/doc/Treaties/1961/07/19610702%2001-

56%20AM/Ch_XI_B_11.pdf. मा उपलब्ध छ । 
51 https://treaties.un.org/doc/Treaties/2008/03/20080303%2006-53%20PM/CTC-xi-B-11b.pdf मा प्रोटोकल उपलब्ध 
छ । र “e-CMR” project को वववरण यहां छ: http://www.eu-

gate.eu/system/files/ppmo_attachments/UNCEFACT%20eCMR%20project_DTLF_30AUG2017_v3.pdf 
52  https://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/ मा COTIF बारे िानकारी उपलब्ध छ । र यहां: http://otif.org/en/; 

ESCAP ले COTIF र consignment notes को उत्तम २०१५ व्याख्या  उपलब्ध गराएको छ: 

https://www.unescap.org/sites/default/files/CIT%20-%20Common%20consignment%20note.pdf 
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• र eUCP V1.1 Supplement to ICC Uniform Customs and Practice (UCP) 600  - जसले 
विद्युतीय प्रतीत पत्र (eL / Cs) का तनयमहरू उल्लेख गदिछ । 

 

ससफाररस १३ : ( उच्च प्राथसमकता ) विशेषगरी तनजी क्षेत्रको कागजमा आधाररत व्यापारमा तनरन्तरको तनभिरतालाई 

ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले आफ्ना विसभन्न सरोकारिालाहरु बीच सीमा-पार कागजविहीन व्यापारसम्बन्धी 
कानूनी मुद्दाहरुमा सचेतना र क्षमता बढाउनु पदिछ। नेपालका  िाखणज्य संघहरू - FNCCI, CNI र नेपाल चेम्बर अफ 

कमसि - ले त्यस्कतो क्षमता विकास पहलमा महत्िपूणि भूसमका खेल्नसक्छन ु्। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य 

अन्तरािजष्ट्रय विकास संस्कथाहरूबाि समन्ियात्मक रूपमा त्यस्कतो क्षमता विकास गततविगधहरूको योजना र 

कायािन्ियनको लागग सहयोग सलनसक्छ। 
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६.  नेपाल : सीमा-पार कागजविहीन व्र्ापारका लागग कार्य र्ोजना  
यो खण्डमा सीमा-पार  कागजविहीन व्यापार सहजीकरणका लागग अन्तररम अन्तर सरकारी तनदेशक समूहको कायि 
समूहद्िारा विकससत गररएको "एकल कायि योजना" ढांचा (template)मा आधाररत एक प्रारजम्भक राजष्ट्रय कायि योजना 
प्रस्कतुत गररएको छ । यस योजनामा नेपालल ेअतघल्लो खण्ड ( ५ ) मा प्रस्कतुत प्राविगधक र कानुनी ससफाररसहरू कायािन्ियन 

गनि  सक्ने सूचक कायिहरू प्रस्कतुत गदिछ । यस कायि योजनामा सन ु् २०१९  जुलाई  २४ मा  काठमाडौंमा आयोजजत सीमा-
पार कागजविहीन व्यापारको सहजीकरणसम्बन्धी राजष्ट्रय परामशि कायिशाला53मा आयोजजत छलफलका साथै विशेषज्ञ 

िीमबाि प्राप्त ज्ञान र अनुभिको आधारमा प्राथसमकता स्कतर, समयसीमा, क्षमता विकासका आिश्यकताहरू र प्रत्येक सूचक 

कायिसंग  सम्बजन्धत सम्भावित प्रमुख तनकायहरू उल्लेख गररएको छ। यस प्रारजम्भक कायि योजनामा समािेश भएका 
सूचक कायिका साथै अन्य सूचनाहरूलाई गततविगधहरू, थप उप-गततविगधहरू र कायिहरूमा विस्कततृीकरण गनि सककन्छ। 
साथै, क्षमता विकास आिश्यकताका विविध पक्षलाई पटहचान गनिसककन्छ र राजष्ट्रय व्यापार सहजीकरण कायि योजना, 
विद्युतीय व्यापार विकास रणनीतत, िा विद्युतीय सरकारी योजना जस्कता सान्दसभिक राजष्ट्रय विकास योजनामा समािेश 
गनिसककन्छ। 

िाग १: प्राविगिक पक्ष 

प्राथसमकता स्कतर: उच्च, मध्यम , कम 

समयसीमा: अल्पकालीन ( ०-६ मटहना), मध्यकालीन (७-२४ मटहना), दीघिकालीन (२४ मटहना र मागथ) 

समरमा 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 
आिश्यकता 

सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

०. एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार 
कागजविहीन व्यापारको 
सहजीकरणसम्बन्धी खाका 
सम्िौताको अनुमोदन गने 

उच्च अल्पकालीन छ, 

 संयुक्त राष्ट्रसंघ 

सगचिालयद्िारा प्रदान 

गररन ेजानकारीको रूपमा  
(अनुरोधमा) 

उद्योग, िाखणज्य तथा 
आपूतति मन्त्रालय 

(MOICS) 

भन्सार विभाग 

(DOC) 

परराष्ट्र मन्त्रालय 

(MOFA) 

कागजविहीन िातािरणमा विद्रु्तीर् तथ्र्ाङ्क आिानप्रिानको लागग सांस्थागत र शासकीर् ननकार्हरू 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 

आिश्यकता 
सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

 
53 नेपाल:सीमा-पार कागजविहीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी राजष्ट्रय परामशि कायिशाला: 
https://www.unescap.org/events/national-consultation-facilitating-cross-border-paperless-trade-nepal मा उपलब्ध 
छ। 

https://www.unescap.org/events/national-consultation-facilitating-cross-border-paperless-trade-nepal
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१. IT विधेयक, NSW कानून, आटद 
जस्कता कानूनी संयन्त्र र 

सशजक्तकरणको कायािन्ियनको 
माध्यमबाि(सीमा-पार) कागजविहीन 

व्यापारका सरोकारिालाहरूसंग 

समन्िय गदै संस्कथागत संयन्त्रलाई 

सुदृढ गन।े विद्यमान ससमततहरूसंग 

कानूनी अगधकार छैन । कायािन्ियनको 
लागग मन्त्रालयहरू/विभागहरू 

/तनकायहरूलाई जजम्मेिार बनाउनु 
पदिछ। 

मध्यम मध्यकालीन छ  MOICS 

राजष्ट्रय व्यापार तथा 
यातायात सहजीकरण 

ससमतत (NTTFC) / 

राजष्ट्रय एकद्िार ( 

NSW ) उप-ससमतत 

१.१ विद्यमान राजष्ट्रय व्यापार 

सहजीकरण ससमतत र नेपाल राजष्ट्रय 

एकद्िार  प्राविगधक कायि समूहहरूबाि 

तनमािण गने 

मध्यम अल्पकालीन छ MOICS 

NTTFC / NSW उप-

ससमतत 

१.२ व्यापाररक समुदायबाि तनजी 
क्षेत्रका सरोकारिालाहरूको 
प्रतततनगधत्ि बढाउने 

मध्यम अल्पकालीन छैन MOICS 

नेपाल उद्योग 
िाखणज्य महासंघ 

(FNCCI); नेपाल 

चेम्बर अफ कमसि 
(NCC); र नेपाल 

उद्योग पररसंघ (CNI) 

लगायतका तनजी 
क्षेत्रहरू 

२. क्षमता विकासका कायििमहरू, 

सचेतना असभयान,  संचार योजना 
तजुिमाका लागग एक कायि समूह गठन 

गने 

मध्यम अल्पकालीन छैन MOICS 

NTTFC / NSW उप-

ससमतत 

स्िचालन 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 

आिश्यकता 
सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

३. सूचना प्रविगध विभागको मागि 
तनदेशनको आधारमा सम्बजन्धत 

तनयामक तनकायहरूलाई आईसीिी-
सक्षम बनाउने। अन्य सरकारी 

उच्च मध्यकालीन छ। 

ESCAP र अन्य 

अन्तरािजष्ट्रय विकास 

MOICS 

NTTFC / NSW उप-

ससमतत / सूचना 
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तनकायहरू (OGAs) को ितिमान 

अिस्कथाको पटहचान गने र उपकरण र 

क्षमता विकास आिश्यकतासंगै आईिी 
कायािन्ियन योजना तनजश्चत गन।े 
(सबै सान्दसभिक एजेन्सीहरूको सूची 
ततनीहरूको विद्युतीय प्रणाली छ िा 
छैन भन्ने संकेतसटहत अनुसूची ४ मा 
छ । ) 

संस्कथाहरूबाि प्राविगधक 

सहायता सलने 

प्रविगध विभाग 

कागजविहीन व्र्ापारको लागग आईसीटी पूिायिार 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 

आिश्यकता 
सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

४. आईसीिी प्रणालीको व्यािसातयक 

तनरन्तरतासम्बन्धी रणनीततक 

योजना बनाउने र मागि तनदेशन गने 
कायि जारीराख्न े

उच्च दीघिकालीन छ MOICS 

NTTFC / NSW उप-

ससमतत / सूचना 
प्रविगध विभाग 

५. PKI उपायहरू र डडजजिल 

हस्कताक्षरहरूको कायािन्ियन (जहां 
उपयुक्त र लाग ू हुन सक्छ) माफि त ु् 
प्रयोगकतािहरूको प्रमाणीकरण संयन्त्र 

र तथ्याङ्क सुरक्षा प्रबन्धलाई अगाडड 
बढाउने 

मध्यम मध्यकालीन छ। 

यटद आिश्यक भएमा, 
ASYCUDA World 
जस्कता विद्यमान 

प्रणालीहरू सुदृढ गनि PKI 

उपायहरूको कायािन्ियन 

गन े 

सञ्चार तथा सूचना 
प्रविगध मन्त्रालय 
(MCIT) 

सूचना प्रविगध विभाग 

DOC 

व्र्िसार् प्रक्रिर्ा पुन: ईजन्जननर्ररांग 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 

आिश्यकता 
सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

६. व्यापारसंग सम्बजन्धत तनयामक 

तनकायहरूको आईसीिी प्रणाली 
कायािन्ियन िा स्कतरिदृ्गध गनि ब्यापार 

प्रकिया पुन: ईजन्जतनयररगं (BPR) 

गन।े 

मध्यम मध्यकालीन छ। 

ESCAP र अन्य 

अन्तरािजष्ट्रय विकास 

संस्कथाहरूबाि प्राविगधक 

सहायता सलने 

MOICS 

NTTFC / NSW उप-

ससमतत 

तनजी क्षेत्रका 
सरोकारिालाहरु 

६.१. सम्बजन्धत OGA हरू पटहचान 

गने र BPR का लागग समयसीमा 
तनधािरण गने। 

मध्यम मध्यकालीन   NNSW मा एकीकृत 
गनिका लागग सरकारले 
पटहचान गरेका  सबै 
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OGA हरू। 

तथ्र्ाङ्क सामञ्जस्र्ीकरण 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 

आिश्यकता 
सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

७. उपलब्ध अन्तरािजष्ट्रय 

मापदण्डहरूको प्रयोग गरी व्यापारसंग 
सम्बजन्धत तनयामक तनकायहरूको 
आईसीिी प्रणालीहरू कायािन्ियन िा 
स्कतरिदृ्गध गनि तथ्याङ्क 
सामञ्जस्कयीकरण गन।े 

मध्यम मध्यकालीन छ। 

ESCAP र अन्य 

अन्तरािजष्ट्रय विकास 

संस्कथाहरूबाि प्राविगधक 

सहायता सलने  

WCO डािा 
मोडेलसम्बन्धी तालीम । 

UNCEFACT 
ससफाररसहरूसम्बन्धी  

तालीम। 

MOICS NTTFC / 

NSW उप-ससमतत 

DOC 

NNSW कायििम 

अन्तगित OGAs 

७.१. सम्बजन्धत OGA हरू पटहचान 

गने र तथ्याङ्क सामञ्जस्कयीकरणको 
लागग समयसीमा तोक्ने 

मध्यम मध्यकालीन   MOICS 

DOC 

सचेतना र क्षमता विकास 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 

आिश्यकता 
सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

८. यसका सरोकारिालाहरुको (सीमा-
पार)कागजविहीन व्यापारसम्बन्धी  
सचेतना र क्षमता बजृध्द गने 

उच्च तनरन्तर 
(अल्पकालीन 

देखख 

दीघिकालीनस
म्म) 

  MOICS 

NTTFC / NSW उप-

ससमतत  

FNCCI 

NCC 

अन्र् मुद्िाहरू 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 

आिश्यकता 
सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

९. व्यापारसंग सम्बजन्धत तनयामक 

तनकायहरूको आईसीिी प्रणाली 
कायािन्ियनका लागग बजेि तनजश्चत 

उच्च तनरन्तर 
(अल्पकालीन 
देखख 

छ MOICS 

अथि मन्त्रालय 
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गनि रणनीततक योजना तय गने दीघिकालीन 

सम्म) 

९.१ ती तनकायहरूको आिश्यकता 
पटहचान गने 

उच्च मध्यकालीन छ MOICS  

DOC 

९.२ सम्भावित बजेि स्रोतका लागग 

समन्िय गने र अन्तरािजष्ट्रय विकास 

संस्कथाहरूसंग सम्पकि  गने 

उच्च तनरन्तर 
(अल्पकालीन 

देखख 

दीघिकालीनस
म्म) 

छैन MOICS 

अथि मन्त्रालय 

DOC 

सीमा-पार विद्रु्तीर् तथ्र्ाङ्क आिानप्रिानको सहजीकरण 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा 

क्षमता विकास 

आिश्यकता 
सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

१०. एकै समयमा  आन्तररक र सीमा-
पार कागजविहीन व्यापारको लागग 

सम्बजन्धत तनयामक तनकायहरूको 
स्किचालन प्रणालीलाई सक्षम बनाउने 

उच्च मध्यकालीन  छ MOICS  

DOC 

सूचना प्रविगध विभाग 

११. सीमा-पार कागजविहीन 

व्यापारसम्बन्धी क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र / 
िा द्विपक्षीय पहलहरूमा भाग सलने 

उच्च तनरन्तर 

(अल्पकालीन 

देखख 

दीघिकालीन 

सम्म) 

छैन MOICS 

DOC 

११.१. भारत, बंगलादेश र नेपाल बीच 

सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको  
नमूना योजना बनाई कायािन्ियन 
गन े 

उच्च दीघिकालीन छ MOICS 

MOFA 

१२. सम्बजन्धत तनयामक तनकायहरू 
बीच र व्यापार सािेदार देशहरूसंग 

संयुक्त तनरीक्षणमा भाग सलई  
विद्युतीय रूपमा पररणामहरूको  
जानकारी (मान्यतासटहत) आदान-
प्रदान गन ेव्यिस्कथा समलाउने 

उच्च मध्यकालीन छ MOICS 

सीमा तनयन्त्रक 

तनकायहरू 

चेम्बर अफ कमशिहरू 

  

१३. प्रस्कतावित  भन्सार ऐन (खण्ड ३४) 

अन्तगित अगधकृत व्यजक्तसम्बन्धी 
मध्यम मध्यकालीन छ। MOICS   
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व्यिस्कथा लागू गराउन र मुख्य व्यापार 
सािेदार देशहरूसुँग पारस्कपररक 

मान्यता सम्िौता गनिको लागग 
आिश्यक पहललाई शीघ्रता टदने तथा 
विस्कतार गन े

कायििमको विकास  र 

जोखखम प्रबन्ध प्रणाली 
सुदृढीकरणका लागग 

प्राविगधक सहयोग सलने। 

व्यापाररक 
समुदायहरूबाि तनजी 
क्षेत्रका 
सरोकारिालाहरू । 

  

  

  

िाग २: कानूनी पक्ष 

प्राथसमकता स्कतर: उच्च, मध्यम, कम 

समरमा 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा क्षमता विकास आिश्यकता 

सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

0. एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार 
कागजविहीन व्यापारको 
सहजीकरणसम्बन्धी खाका 
सम्िौताको अनुमोदन गने 

उच्च अल्पकालीन छ। 

खाका सम्िौताको पाठ र 

उपिमका बारे सचेतना 
बढाउने। खाका सम्िौताको 
डब्ल्यूिीओ व्यापार 

सहजीकरण सम्िौता 
(TFA), NNSW को 
कायािन्ियन, र सीमा-पार 

कागजविहीन व्यापार 

िातािरणको सजृनासुँग 

खाका सम्िौताको सम्बन्ध 

बारे सचेतना बढाउने। 

  

NTTFC 

MOICS 

DOC 

MOFA 

विद्रु्तीर् कारोबार र हस्ताक्षर कानून 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा क्षमता विकास आिश्यकता 

सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

१. विद्युतीय कारोबार हेने िा यससंग 
सम्बजन्धत   तनयम कानूनहरू 

आधुतनकीकरण गन े 

उच्च मध्यकालीन छ। 

देहायका विषयहरूमा 
ज्ञानको आधारलाई विस्कततृ 
गनेः UNCITRAL मोडेल 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मासमला 
मन्त्रालय 

सिोच्च अदालत १.१. विद्युतीय कारोबार ऐन र 
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तनयमलाई सूचना प्रविगध बबधेयक  

२०१९ ल ेप्रततस्कथापन गने 
कानून र अन्तरािजष्ट्रय 

करारहरूमा विद्युतीय 

संचारको प्रयोगसम्बन्धी 
संयुक्त राष्ट्र संघीय 

महासन्धी; रोिरडम 

तनयमहरू; सामानको 
अन्तरािजष्ट्रय बबिीको लागग 

करारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र 

संघीय महासन्धी; eIDAS; 

EU सामान्य तथ्याङ्क 

संरक्षण तनयमािली 
(GDPR); eTIR; UN / 

CEFACT ससफाररशहरू; र 

अन्य राजष्ट्रय विद्युतीय 
व्यापार कानून मोडेलहरू 

बार एसोससएशन  

MOICS 

DOC 

सूचना तथा प्रविगध 

विभाग 

MOFA 

१.२ प्रस्कतावित भन्सार ऐन २०१९ 

पाररत गन े

१.३. साइबर अपराध ऐनको मस्कयौदा  

पाररत गन े

१.४. राजष्ट्रय एक द्िार ऐनको मस्कयौदा 
गने 

१.५.  तथ्याङ्क संरक्षण ऐनको 
मस्कयौदा तजुिमा गन े

१.६. प्रमाण ऐन संशोधन गने 

१.७. मस्कयौदा बौजध्दक सम्पवत्त कानून 

पाररत गने 

१.८. प्रततसलवप अगधकार ऐन संशोधन 

गने    

१.९. विद्युतीय करार ऐनको मस्कयौदा 
गने 

१.१० तनयम कानूनहरुको 
आधुतनकीकरणमा सहयोग पुर् याउन 
तनम्न पक्षमा अन्तर-तनकाय  कानुनी 
प्रबन्धको अन्तरबारे व्यापक विश्लेषण 
एिं अध्ययन गने : 

(क) सीमा-पार विद्युतीय व्यापार / 

कागजविहीन व्यापार र 
सोसंग सम्बजन्धत    सबै 
नेपाली कानुनहरूको 
संग्रह;      

(ख) त्यस्कता नेपाली कानूनहरूमा 
भएका अन्तर र 
असंगततहरूको  पटहचान 
; र    

(ग) विशेष गरी अन्तरािजष्ट्रय साधनहरू 

उच्च मध्यकालीन छ। 

 ESCAP र अन्य 

अन्तरािजष्ट्रय विकास 
संस्कथाहरू। 

MOICS 
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र, अन्य राजष्ट्रय कानुनी 
प्रणालीको सन्दभिमा  
त्यस्कता अंतर र 

असंगततहरू कसरी 
समाधान गनुिपछि  भन्ने 
बारेको ससफाररस  ।  

२. प्रस्कतावित सूचना प्रविगध विधेयक 
र प्रस्कतावित  भन्सार ऐनबाि  

नेपालमा सीमा-पार कागजविहीन 

व्यापार िातािरणको समग्र विकासको 
ससलससलामा विशेष प्रकारका विसभन्न 
विद्युतीय कागजातहरूलाई मान्यता 
टदने प्रबन्ध समलाउने। 

मध्यम मध्यकालीन छ। 

तनम्न विद्युतीय 
कागजातहरूसमेतलाई 
मान्यता टदने कानूनी 
व्यिस्कथाको जानकारी:  

विद्युतीय 
हस्कतान्तरणयोग्य 
असभलेखसम्बन्धी 
UNCITRAL मोडेल कानून 
(MLETR) (२०१७; 

समुिद्िारा पूणि िा आंसशक 

रूपमा सामानको 
अन्तरािजष्ट्रय ओसार 
पसारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र 

संघीय महासन्धी (रोिरडम 

तनयमहरू) (२००८); eTIR; र 

UNLK 

MOICS 

DOC 

सूचना र प्रविगध 

विभाग 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मासमला 
मन्त्रालय 

३. प्रस्कतावित सूचना प्रविगध विधेयक 

र सम्बजन्धत कानूनमा विद्युतीय 

करारलाई मान्यता टदने तथा 
विद्युतीय करारको गठन र 
िैधातनकता मात्र नभई  कायि र 
विद्युतीय भुक्तानी दातयत्ि समेत 

सम्बन्धमा उपयुक्त तनयमहरू 

समािेश गनबेारे विचार गन।े 

मध्यम मध्यकालीन छ। 

अन्तरािजष्ट्रय करारहरूमा 
विद्युतीय संचारको 
प्रयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र 

संघीय महासन्धी; सामानको 
अन्तरािजष्ट्रय बबिीको लागग 

करारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र 

संघीय महासन्धी; 
अन्तरािजष्ट्रय चेम्बर अफ 

कमसि (ICC) का 
प्रकाशनहरू, e-UCP 

प्रािधानहरूसटहतको ज्ञान 

MOICS 

DOC 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मासमला 
मन्त्रालय 

नेपालको सिोच्च 

अदालत 

सिोच्च अदालत 

बार एसोससएशन  

नेपाल राष्ट्र बैंक 

(NRB) 
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४. प्रस्कतावित सूचना प्रविगध 
विधेयकमा तथ्याङ्क संग्रह र 

विद्युतीय असभलेखबारे थप विस्कततृ 

प्रािधानहरू राखु्न पने 

उच्च मध्यकालीन छ। 

प्रस्कतावित सूचना प्रविगध 
विधेयकमा समाटहत हुने 

तथ्याङ्क सङ्कलन, संग्रह र 

स्किासमत्िसम्बन्धी 
प्रािधानहरूको मस्कयौदामा 
सम्बजन्धत सरकारी 
तनकायहरू बीच छलफल र 
समन्िय 

सूचना तथा प्रविगध 

विभाग 

NITC 

DOC 

५. प्रस्कतावित सूचना प्रविगध 
विधेयकमा न्यातयक र प्रशासतनक / 

तनयामक कारिाहीमा विद्युतीय 

प्रमाणहरूको स्किीकायितासम्बन्धी 
विस्कततृ प्रािधानहरू समािेश गने 

उच्च मध्यकालीन छ। 

सम्बजन्धत सरकारी 
तनकायहरू र बार 

एसोससएशन बीच समन्िय; 

अन्य राजष्ट्रय मोडेलहरूको 
सन्दभि 

नेपालको सिोच्च 

अदालत 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मासमला 
मन्त्रालय 

महान्ययागधिक्ता
को कायािलय 

सिोच्च अदालत 

बार एसोससएशन 

कागजविहीन व्र्ापार र एक द्िार कानूनहरू 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा क्षमता विकास आिश्यकता 

सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

६. एक द्िारको प्रकृतत, कायि र 

विशेषताहरू स्कथावपत गनि कानूनी 
आधार प्रदान गने 

मध्यम अल्पकालीन छ। 

 राजष्ट्रय एक द्िार कानून र 
सम्बजन्धत भन्सार 

कानूनहरूका प्रािधानहरूको 
जानकारी; अन्य राजष्ट्रय 

मोडेलहरूको सन्दभि 

राजष्ट्रय व्यापार 
तथा यातायात 

सहजीकरण 

ससमतत 

NTTFC / NNSW 

उप ससमततहरु 

MOICS 

DOC 

६.१.  NNSW “छाता संगठन”, एक 

द्िार सञ्चालक, र सहभागी OGAs 
को संगठनात्मक संरचना र भूसमका 
(कायि, अगधकार र कतिव्यहरू) समेतमा 

  अल्पकालीन छ MOICS 

DOC 
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विस्कततृ  ध्यान टदई अन्य देशहरूको 
राजष्ट्रय एक द्िार कानूनहरू तथा  
सम्बजन्धत कानून / तनयमहरूको 
तुलनात्मक अध्ययन गन।े । त्यसमा 
समािेश गनुिपने अन्य क्षेत्रहरूमा 
तथ्याङ्कको आदान-प्रदान, तथ्याङ्क 

संग्रह र विद्युतीय असभलेख, तथ्याङ्क 

स्किासमत्ि, गोपनीयता र गोप्यता 
सम्बन्धी मुद्दाहरू, र विशेष गरी 
नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार ऐनको 
मस्कयौदा गन ेर पाररत गन।े यसमा  
नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार (NNSW) मा 
संलग्न सबै पक्षहरूको दातयत्ि पतन 
रहनु पन।े  

७. प्रस्कतावित सूचना प्रविगध 
विधेयकमा उपयुक्त सूचना सुरक्षा 
मापदण्ड र आचार संटहताको 
अिलम्बन लगायत सूचना सुरक्षा 
सम्बन्धी विस्कततृ प्रािधानहरू समािेश 

गने 

उच्च अल्पकालीन छ। 

हाल संसदमा विचाराधीन 

रहेको।  सम्बजन्धत 

मन्त्रालयहरूले आधुतनक 

मापदण्ड र आचार संटहताको 
सकियताका साथ पटहचान र 
स्किीकार गनुिपने 

MCIT 

सूचना तथा प्रविगध 

विभाग 

NITC 

  

८. प्रस्कतावित सूचना प्रविगध 
विधेयकमा साइबरसुरक्षासम्बन्धी 
विस्कततृ प्रािधान समािेश गने 

  अल्पकालीन छ। 

हाल संसदमा विचाराधीन-   

अन्य राजष्ट्रय कानूनहरू र 

संगठनात्मक / कायाित्मक 

मोडेलहरूको सन्दभि 

MCIT 

महान्यायागधि
क्ताको कायािलय 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मासमला 
मन्त्रालय 

सीमा-पार पक्ष 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा क्षमता विकास आिश्यकता 

सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

९. बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सीमा-पार 
कागजविहीन व्यापारको 
अन्तरसकियताको लागग पहल गन ेर 
भाग सलने 

मध्यम तनरन्तर 
(अल्पकालीन 

देखख 

दीघिकालीनस

छ। 

साकि  र सासेक जस्कता क्षेत्रीय 
संरचनामा र द्विपक्षीय 

रूपमा भारत, चीन, र 

MOICS 

MCIT 

MOFA 

DOC 
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म्म) बंगलादेशसंग सकिय रूपमा 
भाग सलन र यातायात तथा 
पारिहनका पहलहरुलाई 

बढािा टदन सचेतना 
जगाउने र क्षमता  
सुदृढीकरण गने 

NRB 

भौततक पूिािधार 
तथा यातायात 

मन्त्रालय 

९.१. नेपाल सीमा-पार कागजविहीन 

व्यापारको मागिगचत्र बनाउने: कानुनी 
दृजष्ट्िकोणबाि नेपाललाई सारभूत 
रूपमा सीमा-पार  कागजविहीन 

व्यापारको अन्तरसकियता क्षमता 
प्राप्त गनि सहयोग पुर् याउने। यसले 
विशेष गरी तछमेकी मुलुकहरू भारत, 

चीन, र बंगलादेशसंग, साथै क्षेत्रीय 

आधारमा समेत NNSW र अन्य 

NSWs बीच अंतरसकियताका लागग 
अिसरहरू उपलब्ध हुन सक्नेछ  । 
यसैगरी पारिहनसंग सम्बजन्धत 
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कागजविहीन 

व्यापार पहलहरू(जस्कत ै बीबीआईएन), 

पतन मागिगचत्रको विषय हुनेछ। कानुनी 
संरचनाको विकास हुनेछ र ितिमान 

अन्तरािजष्ट्रय उत्तम अभ्यासहरूको 
सन्दभि हेरी कानूनी मुद्दाहरू पटहचान 

गररनेछ।  

उच्च मध्यकालीन छैन MOICS 

MCIT 

MOFA 

DOC 

१०. सान्दसभिक अन्तरािजष्ट्रय कानूनी 
मापदण्ड, तनयमहरू र 

मागिदशिनहरूलाई   कानूनी 
रूपरेखासभत्र कसरी समािेश गने 
भन्नेबारे सकिय रूपमा विचार गने 

मध्यम मध्यकालीन छ । 

(कानूनी ससफाररश नं १ मा 
उल्लेखखत कानूनी 
संरचनाको सम्बन्धमा।) 

एक द्िार र कागजविहीन 

व्यापारका लागग WCO 

उपकरणहरू, UN/CEFACT 

ससफाररसहरू र UNNExT 

कानूनी गाइड सटहत NSWs 

र कागजविहीन व्यापारसंग 
सम्बजन्धत अन्तरािजष्ट्रय 

MCIT 

DOC 

MOFA 

सूचना तथा 
प्रविगध विभाग 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मासमला 
मन्त्रालय 
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मापदण्ड, तनयम, र 

मागिदशिनहरूको बारेमा 
प्रसशक्षण प्रदान गने। 

अन्र् ध्र्ान दिनुपने विषर्हरु 

सूचक कायि 
प्राथसमकता 

स्कतर 
समय सीमा क्षमता विकास आिश्यकता 

सम्भावित मुख्य 

तनकायहरू 

११. सीमापार कागजविहीन व्यापारमा 
संलग्न पक्षहरूको दातयत्िका लागग र 

मध्यस्कथहरूको प्रणालीबाि पार हुने 

सूचना र तथ्याङ्कको सम्बन्धमा 
उनीहरूको दातयत्िका लागग आधार 
स्कथावपत गने 

उच्च मध्यकालीन छ । 

NNSW र कागजविहीन 

व्यापारमा संलग्न सबै 
पक्षहरूको दातयत्िको प्रबन्ध 

गन े नयाुँ एकीकृत कानूनी 
व्यिस्कथा तजुिमा गनि 
सरकारी तनकायहरू बीच 

व्यापक समन्िय; यो नयाुँ 
कानुनी व्यिस्कथा 
कायािन्ियन गनि 
कानूनहरूको मस्कयौदा र 

संशोधन गने 

NTTFC 

DOC 

MCIT 

सूचना तथा प्रविगध 

विभाग 

NITC 

नेपाल दरूसञ्चार 
प्रागधकरण 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मासमला 
मन्त्रालय 

१२. अन्तरािजष्ट्रय व्यापार कारोबारका 
सबै सहभागीहरू बीच विद्युतीय 

भुक्तानी हुनसक्ने कानूनी 
व्यिस्कथालाई सुतनजश्चत गने 

मध्यम मध्यकालीन छ । 

राजष्ट्रय विद्युतीय भुक्तानी 
प्रणालीको विकास र यसको 
NNSW संग एकीकरण; 

राजष्ट्रय विद्युतीय भुक्तानी 
गेििेको अन्तरािजष्ट्रयकरण; 

भुक्तानी र टहसाि समलान 
गन ै उद्देश्यका लागग 

विद्युतीय कागजातहरूको 
प्रबन्ध 

NRB 

MCIT 

DOC 

सूचना तथा प्रविगध 

विभाग 

१३.  सरोकारिालाहरूको लागग (सीमा-
पार) कागजविहीन व्यापारका कानूनी 
मुद्दाहरूबारे सचेतना जगाउने र 

क्षमता विकास गने 

उच्च तनरन्तर(अ
ल्पकालीन 

देखख 

दीघिकालीनस
म्म) 

छ । 

कागजमा आधाररत 

प्रणालीबाि कागजविहीन 

व्यापारमा जाने 
सङ्िमणकाल र विद्युतीय 

व्यापार िातािरण 

NTTFC 

MCIT  

FNCCI; CNI ; र 

NCC तथा नेपाल 

फे्रि फरिाडिसि 
एसोससएशन ; र 
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स्कथापनाको प्रबन्ध तथा 
प्रबधिन गनि तनजी क्षेत्रका 
लागग शैक्षक्षक कायििमहरू र 

व्यािसातयक सेसमनारहरूको 
योजना तजुिमा र 

कायािन्ियन। 

भन्सार दलाल 
जस्कता तनजी 
क्षेत्रका 
सरोकारिालाहरू   

१३.१. अन्तकिि यात्मक प्रसशक्षण र 

अनुसन्धान कायििमहरू तथा 
मोड्युलहरूको डडजाइन र प्रस्कतुतीको 
माध्यमबाि  विद्युतीय कारोबार र 
विद्युतीय व्यापारसुँग सम्बजन्धत 

अन्तरािजष्ट्रय उपकरणहरू सम्बन्धी 
कुशल  ज्ञानको  विकास गनि ( मागथ 
सूचक कायि १ मा उल्लेख गरे 
बमोजजम) सरकारी अगधकारीहरूको 
लागग प्रसशक्षण र अनुसन्धान 

कायििमहरूको तजुिमा र सञ्चालन 
गने54 

उच्च तनरन्तर(अ
ल्पकालीन 

देखख 

दीघिकालीनस
म्म) 

छ सूचना तथा प्रविगध 

विभाग 

MOICS 

NTTFC 

DOC 

१३.२. कानून व्यिसायी , तनजी क्षेत्रका 
सरोकारिालाहरु र सििसाधारणबीच 

कुशल ज्ञानको आधार स्कथापना गने 
दृजष्ट्िकोणबाि तनजी क्षेत्रका 
सरोकारिालाहरुका लागग 
कागजविहीन व्यापार र विद्युतीय 
व्यापारको कानूनी पक्ष सम्बन्धमा 
कानूनी शैक्षक्षक कायििमहरू र 

व्यािसातयक सेसमनारहरू तजुिमा गरी 
संचालन गन।े 

उच्च तनरन्तर(अ
ल्पकालीन 

देखख 

दीघिकालीनस
म्म) 

छ FNCCI; CNI;र 

NCC तथा नेपाल 

फे्रि फरिाडिसि 
एसोससएशन ; र 
भन्सार दलाल 
जस्कता तनजी 
क्षेत्रका 
सरोकारिालाहरू  
MOICS 

NTTFC 

DOC 

सिोच्च अदालत 

बार एसोससएशन 

काठमाडौं 
विश्िविद्यालय 

 
54 यो क्षमता ववकास कायनक्रम सूचक कायन १.१ अन्तगनत उल्लखे भएको कानूनी अन्तर ववश्लेषण अध्ययनसंग 
अन्तरसम्बजन्धत हुनसक्छ । 
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बत्रभुिन 

विश्िविद्यालय 

(कानून संकाय) 

  

  

७. ननष्कषय र िािी दिशा 
 

नेपालले व्यापार सहजीकरण र कागजविहीन व्यापार 

कायािन्ियनमा केही प्रगतत गरेको छ । तथावप, विशेष गरी, 
व्यापार प्रकियालाई डडजजिल बनाएर व्यापार दक्षता 
असभिजृध्द गनि नेपालमा अि धेरै कामहरू गनि बाुँकी छ । 
यस प्रततिेदनमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापारका लागग 

नेपालको तयारीको प्राविगधक र कानूनी अिस्कथा अध्ययन 
गरी तनष्ट्कषिहरु र ती तनष्ट्कषिहरुका आधारमा 
ससफाररसहरू प्रस्कतुत गररएको छ। विज्ञहरूका 
ससफाररसहरू  र राजष्ट्रय परामशिको िममा सङ्कलन 
गररएका सुिािहरूका आधारमा एक प्रारजम्भक कायि 
योजना तजुिमा गररएको छ, जसले एससया र प्रशान्त 
क्षेत्रमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापार 
सहजीकरणसम्बन्धी खाका सम्िौताअन्तगित नेपालले 
एकल कायियोजना तयारी गनिका लागग उपयोगी आधार 

उपलब्ध गराउनेछ।55  

मुलुकहरूले सीमा-पार कागजविहीन व्यापारलाई 
सहजीकरण गन े सम्बन्धमा एउिा क्षेत्रीय कायिशाला 
आयोजना गररएको गथयो, जसमा सहभागी मुलुकहरूले 
आफ्ना मुख्य मुद्दाहरू र चुनौतीहरूको जानकारी 
उपलब्ध  गराए र यी मुद्दाहरू र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन 

गनिका लागग प्राथसमकताका  कायिहरू पटहचान गरे।56 
यस कायिशालामा, नेपालले तनम्न प्राथसमकताहरू पटहचान 

गर् यो। प्राविगधक पक्षका लागग, नेपालका शीषि 

 
55 खाका सम्झौता र सम्बजन्धत कायािन्ियन मागनधचत्रको मस्यौदाअन्तगित, सहभागी राष्रहरूले सम्िौता कायािन्ियनको अंशको 
रूपमा त्यस्कता एकल कायियोजनाहरू तजुिमा गनुिपनछे ( अथाित ु् सम्िौता लागू भएपतछ र पक्षहरूले िेम्प्लेिमा साथै योिना 
पेश गनिका लागग समयसीमामा सहमतत जनाए पनछ) । 
56 Capacity Building Workshop on Cross-border Paperless Trade Facilitation, 19 September 2019, New Delhi, 

India. थप िानकारीका लाधग हेनुनहोस:् https://www.unescap.org/events/aptff-capacity-building-workshop-cross-

border-paperless-trade-facilitation 

प्राथसमकताहरू हुन ु् : (१ )मुलुकभर उच्च गुणस्कतरको 
इन्िरनेि जडान सुतनजश्चत गने; (२) समयमै NNSW 

कायािन्ियन गने; (३) देशमा सहज विद्युतीय भुक्तानी  
प्रणाली स्कथापना गने; र (४)  व्यापार प्रकिया पुन: 

ईजन्जतनयररङ लगायतद्िारा टदगोपना सुतनजश्चत गदै 

तथ्याङ्क सुरक्षा र प्रणाली  सुतनजश्चत गन े । कानुनी 
पक्षका लागग नेपालका मुख्य प्राथसमकताहरूमा: (१) 

क्षेत्रगत कानून र नीततहरूमा विद्युतीय व्यापारलाई 

सहयोग पुग्ने प्रािधान समािेश गने; (२)  नयाुँ भन्सार 

विधेयक (हाल मस्कयौदा उपलब्ध छ) स्किीकृत गन े; र (३) 

NNSW सञ्चालनका लागग छुट्िै कानूनी र 
कायिसञ्चालन टदग्दशिन (SOP) तजुिमा गन े विषयहरू 
पदिछन ु्।  यी प्राथसमकताका  कायिहरूतफि  अतघ बढ्न 

सचेतना र क्षमता विकासको आिश्यकता पतन दशािइएको 
गथयो। दक्षता विकास तालीम, ज्ञान हस्कतान्तरण संयन्त्र र 

संस्कथागत गने विषयको साथै सबै सरोकारिालाहरुमा 
सचेतना र विश्िास तनमािणलाई प्राथसमकता टदनुपने 
विषय उल्लेख गररएको गथयो । साथै,  सफल कायािन्ियन 

लागग कायाित्मक NTTFC र विसभन्न सरकारी तहहरू 

बीच तनयसमत परामशिलगायत प्रभािकारी समन्िय र 
अन्तर-सरकारी आबध्दता महत्िपूणि छ भन्ने पतन 
स्कपष्ट्ि गररएको गथयो। 

https://www.unescap.org/events/aptff-capacity-building-workshop-cross-border-paperless-trade-facilitation
https://www.unescap.org/events/aptff-capacity-building-workshop-cross-border-paperless-trade-facilitation
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प्रततिेदनले नेपाललाई खाका सम्िौतामा सजम्मसलत हुन  

कुनै प्राविगधक िा कानुनी अिरोध छैन र मुलुकको 
व्यापारलाई डडजजिल बनाउने रणनीततको लागग अि 
प्रभािकारी योजना बनाउन र लागू गनि यथाशीघ्र सो 
सम्िौतामा सजम्मसलत हुनुपछि भन्ने उल्लेख गरेको छ 
। यस प्रततिेदनमा प्रस्कतुत गररएको कायि योजना साथै 
तयारीको अिस्कथा मूल्याङ्कनले यस क्षेत्रमा राजष्ट्रय र 
तनकायहरूको स्कतरमा पटहचानयोग्य समयसीमा र बजेि 
स्रोतसटहत अि विस्कततृ कियाकलापहरू तजुिमा गनि 
आधार प्रदान गनि सक्दछ। सीमा-पार कागजविहीन 

व्यापारको दीघिकालीन लक्ष्य हाससल गनि - र विसशष्ट्ि 

नमूना पररयोजनाहरू र क्षमता विकास तथा प्राविगधक 

सहायतासम्बन्धी आिश्यकताहरूको पटहचान गनिका 
लागग कायिहरूलाई थप पररष्ट्कृत गनि र ततनीहरूको 

अनुिम तनटदिष्ट्ि गनि सरोकारिालाहरू बीच थप बैठकहरू 

र परामशि गररनु उपयोगी हुनसक्छ।  

यसको सजम्मलन र खाका सम्िौता लागू हुने समय 
विचाराधीन हंुदैमा, नेपालले पतन सीमा-पार 
कागजविहीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी अन्तररम 
अन्तर सरकारी तनदेशक समूहमा यसका राम्रा 
अभ्यासहरूसम्बन्धी सूचनाहरू सङ्कलन र आदान-
प्रदान गनि आफ्नो सहभागगता जारी राख्न पतन सक्छ, 
जसले नेपाललाई सीमा-पार कागजविहीन व्यापार 
सहजीकरणका लागग यसको तयारीलाई अि बढाउन  

मद्दत गनिसक्छ।  
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अनुसूचीहरू 

  

अनुसूची १. अन्तिायताय सलइएका सरोकारिालाहरूको सूची 
  

संगठन नाम  पद 

एससयाली विकास िैङ्क श्री श्याम दाहाल व्यापार सहजीकरण विज्ञ 

पुरातत्ि विभाग श्री सुशील कुमार गौतम 

पुराताजत्िक 

अगधकृत 

िाखणज्य विभाग 

श्री टरसन शे्रष्ट्ठ शाखा अगधकृत 

श्री तनरजकुमार खत्री शाखा अगधकृत 

भन्सार विभाग 

श्री मनमाया भट्िराई पंगेनी उप महातनदेशक 

श्री अच्युत सशिाकोिी तनदेशक 

श्री मुजक्तराम आचायि तनदेशक 

श्री मो. रटहम अन्सारी ईजन्जतनयर 

औषगध व्यिस्कथा विभाग श्री पान बहादरु क्षेत्री िररष्ट्ठ औषगध व्यिस्कथापक 

खाद्य प्रविगध तथा गुण 

तनयन्त्रण विभाग 
श्री मोहन कृष्ट्ण महजिन िररष्ट्ठ खाद्य अनुसन्धान अगधकृत 

उद्योग विभाग 

श्री बबनोद प्रकाश ससहं महातनदेशक 

श्री प्रशान्त बोहरा तनदेशक, विदेशी लगानी शाखा 

सूचना प्रविगध विभाग श्री लक्ष्मी प्रसाद यादि महातनदेशक 

पशु सेिा विभाग 

श्री सम्िना काफ्ले पाण्डे उप महातनदेशक, क्िारेन्िाइन महाशाखा 

डा. मोदनाथ गौतम िररष्ट्ठ पश ुगचककत्सक 

बनस्कपतत विभाग श्री कल्पना शमाि ढकाल िैज्ञातनक अगधकृत 

नेपाल हस्कतकला महासंघ 

श्री कल्याण के. ताम्राकार पूिि अध्यक्ष 

श्री प्रचण्ड शाक्य िररष्ट्ठ उपाध्यक्ष 

नेपाल उद्योग िाखणज्य श्री शेखर गोल्छा उपाध्यक्ष 
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महासंघ श्री गोपाल प्रसाद ततिारी तन. महातनदेशक 

श्री उदय बोहरा सहायक तनदेशक 

श्री संजय गोलछा एम ु्.डी., तनयोभेन्चसि 

श्री बबनोद ढकाल 
एम ु्.डी.,  इलेक्रोतनक्स र कम्युतनकेशन्स 

प्रा. सल. 

गान्धी एण्ड एसोससएट्स श्री आकाश पंडडत एशोसशएि िकील 

नेपाल सरकार श्री विनोद प्रसाद आचायि पूिि सहसगचि 

काठमाडौं विश्िविद्यालय, 

कानून संकाय 

डा. बबवपन अगधकारी डीन 

अनुप के. आचायि प्राध्यापक 

उद्योग, िाखणज्य तथा आपूतति 
मन्त्रालय 

श्री मधु कुमार मराससनी सहसगचि 

श्री पाििती अयािल उप सगचि 

श्री योगेन्ि पाण्डे उप सगचि 

श्री तकि राज भट्ि उप सगचि 

श्री बुजध्द प्रसाद उपाध्याय उप सगचि 

श्री अजश्बन के. पोखरेल शाखा अगधकृत 

श्री प्रबवृत्त नेपाल शाखा अगधकृत 

राजष्ट्रय सूचना प्रविगध केन्ि श्री रमेश प्रसाद पोखरेल सहायक तनदेशक 

नेपाल गुणस्कतर तथा नापतौल 
विभाग 

श्री दीपक ज्ञिाली तनदेशक 

नेपाल चेम्बर अफ कमसि श्री कैलाश कुमार बाजजमय महातनदेशक 

नेपाल फे्रि फारिडिसि 
एसोससएशन 

श्री प्रकाश एस ु्. काकी अध्यक्ष 

श्री नरेश कुमार अग्रिाल कोषाध्यक्ष 

नेपाल बार एसोससएशन श्री मातकृा तनरौला िररष्ट्ठ अगधिक्ता, तनरौला ल चेम्बसि 

नेपाल राष्ट्र बैंक 

श्री भीष्ट्मराज ढंुगाना कायिकारी तनदेशक 

श्री पुष्ट्पराज शमाि बबनोदी सहायक तनदेशक 

नेपाल दरूसंचार प्रागधकरण श्री प्रदीप पौड्याल उप तनदेशक 
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श्री सुगन शाक्य सहायक तनदेशक 

राजष्ट्रय सूचना प्रविगध 

तथ्याङ्क केन्ि 
श्री रमेश पोखरेल सहायक तनदेशक 

प्रमाणीकरण तनयंत्रकको 
कायािलय 

श्री अतनल के दत्त उप तनयन्त्रक 

श्री दीपक कुमार शे्रष्ट्ठ तनयन्त्रक 

सिोच्च अदालत बार 
एसोससएशन 

श्री खगेन्ि प्रसाद अगधकारी िररष्ट्ठ अगधिक्ता, अध्यक्ष 

नेपालको सिोच्च अदालत श्री नपृध्िज तनरौला प्रमुख रजजस्करार 

व्यापार तथा तनयाित प्रिधिन 

केन्ि 
श्री सुरेन्ि गोंगल तनदेशक 

याक एण्ड यती इन्िरप्राइजेज श्री स्कियम्भु रत्न तुलाधर एम ु्.डी. 

  डा. मुजक्त ररजाल िकील 
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अनुसूची २.  राजष्िर् परामशय कार्यशालाका सहिागीहरूको सूची 
  

संगठन नाम जागगर पद 

एससयाली विकास बैंक श्री श्याम दाहाल TF परामशिदाता 

पुरातत्ि विभाग श्री देबेन्ि भट्िराई पुराताजत्िक अगधकृत 

िाखणज्य विभाग श्री रघु नाथ महत उप सगचि 

भन्सार विभाग श्री मुजक्तराम आचायि तनदेशक 

खाद्य प्रविगध तथा गुण 

तनयन्त्रण विभाग 
श्री सन्तोष दाहाल 

खाद्य अनुसन्धान अगधकारी 

सूचना प्रविगध विभाग श्री लक्ष्मी प्रसाद यादि महातनदेशक 

िनस्कपतत विभाग श्री देिी प्रसाद भण्डारी िररष्ट्ठ अनुसन्धान अगधकारी 

नेपाल हस्कतकला महासंघ श्री मन मोहन एस ु्. मल्ल WCM 

नेपाल उद्योग िाखणज्य 

महासंघ 
ई. बबनोद ढकाल 

EC 

फ्रीलांसर श्री पुरुषोत्तम ओिा परामशिदाता 

गान्धी ल एसोससएट्स श्री गान्धी पंडडत अध्यक्ष 

नेपाल सरकार श्री बबनोद आचायि पूिि सहसगचि 

उद्योग, िाखणज्य तथा आपूतति 
मन्त्रालय 

श्री मधु कुमार मराससनी सहसगचि 

श्री राम कृष्ट्ण अगधकारी उप सगचि 

श्री तकि  राज भट्ि उप सगचि 

श्री बुजध्द प्रसाद उपाध्याय उप सगचि 

श्री लब राज जोशी उप सगचि 

श्री प्रबवृत्त नेपाल शाखा अगधकृत 

श्री अजश्िन कु. पोखरेल शाखा अगधकृत 
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नेपाल चेम्बर अफ कमसि श्री शंकर मान ससहं   

नेपाल फे्रि फरिाडिसि 
एशोससएसन 

श्री हरर ढकाल सह कोषाध्यक्ष 

श्री राजन शमाि  तनकि तनितिमान अध्यक्ष 

नेपाल राष्ट्र बैंक श्री राजीि रेग्मी सहायक तनदेशक 

नेपाल दरूसंचार प्रागधकरण श्री प्रज्ञा ढुङ्गाना सहायक तनदेशक 

व्यापार तथा तनयाित प्रिधिन 

केन्ि 
श्री सुरेन्ि गोंगल 

तनदेशक 

UNCTAD सम्बध्द श्री अरेजाब नविकम्बली आईिी विशेषज्ञ 

  डा. मुजक्त ररजाल िकील 
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अनुसूची ३.  सीमा-पार कागजविहीन व्र्ापार:  प्राविगिक तर्ारी छनौटसूची (checklist)  

 

छनौटसूचीको क्षेत्र र सांरचना 

यस छनौिसूचीले सीमा-पार कागजविहीन व्यापार प्रणालीको कायािन्ियनमा विद्यमान प्राविगधक अन्तरहरूको मूल्याङ्कन 

गदिछ। यसले राजष्ट्रय स्कतरमा विद्युतीय र कागजविहीन कारोबारको कायािन्ियन र एकद्िार प्रणालीजस्कता राजष्ट्रय 

मुद्दाहरूलाई विचार गदिछ, जसलाई सीमा-पार कागजविहीन व्यापार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग पूिि-आिश्यकताको 
रूपमा सलइन्छ । 

यस छनौिसूचीमा देहायबमोजजम दईु खण्ड रहेका छन ु्: 

खण्ि क-  राजष्िर् स्तरमा कागजविहीन व्र्ापार प्रणाली 

यो खण्ड राजष्ट्रय स्कतरमा कागजविहीन िातािरणमा विद्युतीय व्यापार प्रणाली कायािन्ियनसम्बन्धी प्राविगधक मुद्दाहरूमा 
केजन्ित छ। प्राविगधक विषयहरू तनम्न कोटिहरूमा समूहीकृत छन ु्। 

 १. कागजविहीन िातािरणमा विद्युतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग संस्कथागत र शासकीय तनकायहरू 

 क. दृढ राजनीततक प्रततबद्धता 
 ख. समन्िय 

 ग. अन्तर-तनकाय शासकीय संरचना 
 २. स्किचालनको स्कतर 

 क. विद्युतीय प्रणालीहरू 

 ख. एक द्िार प्रणाली 
 ३. कागजरटहत व्यापारको लागग सूचना र सञ्चार प्रविगध (ICT) पूिािधार 

 क. नेििकि  सेिा उपलब्धता 
 ख. सािा/ एकल नेििकि  (विद्युतीय प्रणालीहरू) 

 ग. एक द्िार प्रणाली -  अन्य प्रणालीहरूको साथ एकीकृत/अन्तरसकिय हुने 

 घ. ICT पूिािधार मुद्दाहरूको लागग रणनीततक योजना 
 ङ.  प्रकोप पतछको पुनस्कथािपना 
 च. व्यिसाय तनरन्तरता योजना 

 ४. सुरक्षा 
क. IT सुरक्षा नीतत 

ख. सुरक्षा उपायहरू (विद्युतीय प्रणालीहरू) 

ग. प्रमाणीकरण संयन्त्र 

घ. संचार प्रोिोकल 

 ५. व्यापार प्रकिया पुन: ईजन्जतनयररगं 

क. कागजविहीन व्यापारको लागग BPR  

ख. कागजविहीन व्यापार कारोबारको कायािन्ियन 
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 ६. तथ्याङ्क सामञ्जस्कयीकरण र मानकीकरण 

 ७. क्षमता विकास 

 ८. अन्य कुरा 
क. कम्प्युिर साक्षरता 
ख. बजेि अिरोधहरू 

  

खण्ि ख - सीमा-पार तथ्र्ाङ्क आिानप्रिानतफय को राजष्िर् जस्थनत 

यो खण्डमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापार तथ्याङ्क आदान-प्रदान पररयोजनाहरु शुरू गनिको लागग एउिा मुलुक िा 
संगठनको जस्कथतत मूल्याङ्कन गने उद्देश्य रहेको छ। 

१. विद्युतीय प्रणालीहरू 

२. एक द्िार प्रणाली 
३. व्यापार प्रकिया पुन: ईजन्जतनयररगं 

४. तथ्याङ्क सामञ्जस्कयीकरण र मानकीकरण 

५. अन्तरािजष्ट्रय पारिहन 

६. सचेतना कायििम 

७. अन्य कुराहरू 

क. अगधकृत आगथिक सञ्चालक 

ख. सरोकारिालाहरू र व्यापाररक समुदाय 

ग. सरकारी बजेि 

घ. सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदान र प्राथसमकीकरणका लागग विचार भइरहेका कागजातहरू 

ङ. थप जानकारी 
 

प्राविगिक तर्ारी छनौटसूचीको समजष्टगत जिाफ 

खण्ि क: राजष्िर् स्तरमा कागजविहीन व्र्ापार प्रणाली 

ि.सं. प्रश्नहरू जिाफ 

१ कागजविहीन िातािरणमा विद्रु्तीर् तथ्र्ाङ्क आिान-प्रिानको लागग सांस्थागत र शासकीर् ननकार्हरू: 

कागजविहीन व्यापार प्रणाली कायािन्ियनको महत्िपूणि सफलताका कारकहरू मध्ये एक प्रमुख कारक सरकार 
प्रमुखको दृढ प्रततबद्धता हो, जुन बबना यस आकारका धेरै पररयोजनाहरू अिरुध्द हुन्छन ु्। जब शीषि 
व्यिस्कथापन पररयोजनालाई अगाडड बढाउन प्रततबद्ध हुन्छ, वित्तीय सहायता र अन्य स्रोतहरुका मुद्दाहरु 

बढी सजजलोसंग सम्बोधन गनि सककन्छ। सहभागी पक्षहरू बीच (सरकारी तनकायहरूबीच तथा सरकारी र तनजी 
क्षेत्रका बीच) को समन्िय सजजलो काम होइन, तर बसलयो शासकीय संरचनासटहतको संस्कथागत तनकायको 
स्कथापनाबाि यो बढी दक्ष र प्रभािकारी ढङ्गले गनि सककन्छ। संस्कथागत स्कथापनाले सम्बजन्धत 

अगधकारीहरुलाई कायाित्मकता र अन्य प्राबबगधक साथै कानूनी विषयहरूमा छलफल गने ठाउुँ  प्रदान गदिछ। 
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प्रत्येक इकाई / समूहको भूसमका र जजम्मेिारी र ररपोटििंग संयन्त्रको गचत्रण गने शासकीय संरचनाले 
कागजविहीन व्यापार प्रणालीको कायािन्ियनलाई ितु गततमा अतघ बढाउनेछ।  

१.१ के तपाईंको देशमा अन्तरािजष्ट्रय व्यापार आपूतति 
श्रृंखलालाई शीघ्र पूरा गनि  कागजविहीन व्यापार 

प्रणाली लाग ूगनि बसलयो राजनीततक प्रततबध्दता 
छ? 

छ। यो राजनीनतक प्रततबध्दता देहायमा उल्लेख भए 
बमोजजम विद्यमान छ। यो  २०१० को दशकको 
शुरुदेखख शुरूआत भएको नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार 
तथा यातायात पररयोजना (NIRTTP) को  विस्कतारको 
रूपमा आएको हो ।  

के  औपचाररक सरकारी तनदेशन िा तनणिय 
(decree) छ ? के यो पहलका लागग मन्त्रीस्कतरीय 

अगधकारी तनयुक्त गररएको छ? 

छ।  एक राजष्ट्रय व्यापार तथा यातायात सहजीकरण 

ससमतत (NTTFC) छ। NTTFC को अध्यक्षता उद्योग 

िाखणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय(MOICS) का सगचिले 
गदिछन ु्। NTTFC अन्तगित अको उपससमतत छ, जसलाई 

नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार (NNSW) उप-ससमतत भतनन्छ 

र यसको अध्यक्षता भन्सार विभागका  महातनदेशकबाि 

हुन्छ। यो उप-ससमततमा MOICS र  साििजतनक साथै 
तनजी क्षेत्रका सम्बजन्धत तनकायहरूबाि प्रतततनगधत्ि 

हुन्छ। तथावप, यो ससमतत र सम्बजन्धत 

उपससमततहरुलाई सरकारको कानूनी संरचनासभत्र 

ल्याउनु आिश्यक छ । 

१.२ के कागजविहीन व्यापारको पहलले सबै समुदाय 

सािेदारहरूलाई समेट्छ र के यो सरकारद्िारा 
शीषि स्कतरमा संचासलत छ? 

छ। दबु ैसरकारी र तनजी क्षेत्रका सामुदातयक सािेदारहरू 

कायािन्ियनका विसभन्न चरणहरूमा संलग्न छन ु्। तनजी 
क्षेत्रको संलग्नतामा नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघ   

(FNCCI) र नेपाल चेम्बर अफ कमसि (NCC) लगायत 
पदिछन ु्। । 

कुन सरकारी तनकाय यसको प्रमुख जजम्मेिार हो 
? 

नेपाल राजष्ट्रय एक द्िार (NNSW) को कायािन्ियनको 
लागग तोककएको तनकाय भन्सार विभाग (DOC) हो। 

१.३ के सरकारले कागजविहीन व्यापार प्रणालीहरूको 
तनरीक्षण गनि अन्तर-तनकाय शासकीय संरचना 
स्कथापना गरेको छ ? 

मागथ उल्लेख भएिैं,  NTTFC, NNSW र नेपाल 

राजष्ट्रय व्यापार पोििल ( NNTP ) उप-ससमततहरू छन ु् । 
तथावप, यी ससमततहरूको विधातयकी आदेश िा अगधकार 

छैन र यी आपसी समिदारी र सहयोगमा मात्र काम 

गरररहेका छन ु् । 

यटद छ भने, कृपया संरचनाको रेखागचत्र 

देखाउनुहोस ु् र नेततृ्िदायी तनकाय संकेत 
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गनुिहोस ु्। 

  

यस संरचनामा तनजी क्षेत्रका सरोकारिालाहरू िा 
समुदाय खेलाडीहरू समािेश हुन सक्छन ु्। 

               

NTTFC 
 

                                     

  

  

  

NNSW उप-ससमतत 

 

              

२ स्िचालनको स्तर 

कुनै संगठन या तनकायले  विद्युतीय कागजात / सूचना / तथ्याङ्क प्रशोधनको क्षमताबबना सीमा-पार 
तथ्याङ्क आदानप्रदान मात्र होइन, कागजविहीन व्यापार प्रणाली कायािन्ियन गन ेविचार गनै सक्दैन । 

२.१ कागजविहीन व्यापार प्रणाली 

२.१. (क) के तपाईंको देशमा विद्युतीय भन्सार 
(eCustoms) लागू भएको छ ? (र अन्य सेिाहरू 

जसल ेविद्युतीय ढाुँचामा भन्सार घोषणालाई 

सहज गछिन ु्) 

छ। 

के योसुँग विद्युतीय रूपमा कागजात प्राप्तगने, 
प्रकियामा लग्न े र डकुमेन्ि जारीगने क्षमता छ? 

छ । विद्युतीय भन्सार देशव्यापी रूपमा लागू गररएको 
छ, मुख्य रूपमा यो आससकुडा (ASYCUDA) ढांचासंग 

मुख्य भन्सार  बबन्दहुरुमा जडान गररएको छ, तर, सानो 
र मौसमी भन्सार चौकीहरूमा होइन । राजष्ट्रय एक द्िार 

कायििमले अन्य सरकारी तनकायहरू ( OGAs ) लाई 

विद्युतीय भन्सारसंग जोड्ने लक्ष राखेको छ ।  पटहलो 
चरणमा २३ सरोकारिाला संस्कथाहरू यसमा जोडडने  र 

पतछ तेस्रो चरणको अन्त्यसम्ममा  सरोकारिालाहरूको 
संख्या ४० पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । NNSW 

चरणहरूका लागग सरोकारिालाहरूको सूची अनुसूची ५ 
मा उपलब्ध छ। 

के यो विद्युतीय भुक्तानी (ePayment) सुँग 

एकीकृत छ? 

छ। कायािन्ियनको लागग नेपाल राष्ट्र बैंक जजम्मेिार छ 

जसले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सक्षम तुल्याउन 
विद्युतीय भन्सारलाई सहयोग गदिछ। 
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के योसुँग विद्युतीय रूपमा प्रयोगकतािहरूलाई 

प्रमाखणत गने क्षमता छ? 

छ। प्रमाणीकरण प्रयोगकताि आईडी र पासिडि(User ID 

र Password) माफि त ु् हुन्छ। 

के यसले तथ्याङ्क / कागजातको सुरक्षा 
सुतनजश्चत गदिछ? 

गियछ । तथ्याङ्क र कागजात सुरक्षा ASYCUDA 

प्रणालीको आन्तररक सुरक्षा संयन्त्र माफि त ु् सुतनजश्चत 

गररएको छ । 

यस प्रणालीअन्तगित समेटिने व्यापारको प्रततशत 

कतत छ? 

हाल ९८ प्रततशत अन्तरािजष्ट्रय व्यापार ASYCUDA 

प्रणाली अन्तगित छ।  भविष्ट्यमा  भन्सारसम्बन्धी 
घोषणा ९९.९% पुग्ने अपेक्षा गररएको छ। अन्य 

सरकारी तनकायहरु (OGAs) जोडडएका छैनन ु् र 
विद्युतीय-सक्षम पतन छैनन ु्। 

के समुदाय सािेदारहरू योसुँग विद्युतीय रूपमा 
जोडडएका छन ु्? 

छन ्। िेब ब्राउजर (web browser)माफि त ु् 

२.१. (ख) के तपाईंको देशमा विद्युतीय िन्दरगाह (ePort) 

लाग ूभएको छ? (हािा, समुि, सडक, रेल र 
सुख्खा बन्दरगाहसटहत) 

छैन। 

के योसुँग विद्युतीय रूपमा कागजात प्राप्तगने, 
प्रकिया गन ेर जारीगने क्षमता छ? 

N / A 

के यो विद्युतीय भुक्तानी (ePayment) सुँग 

एकीकृत छ? 

N / A 

के योसुँग विद्युतीय रूपमा प्रयोगकतािहरूलाई 

प्रमाखणत गने क्षमता छ? 

N / A 

के यसले तथ्याङ्क / कागजातको सुरक्षा 
सुतनजश्चत गदिछ? 

N / A 

यी प्रणालीहरूअन्तगित समेटिने व्यापारको 
प्रततशत कतत छ ? 

N / A 

के समुदाय सािेदारहरू योसुँग विद्युतीय रूपमा 
जोडडएका छन ु्? 

N / A 

२.१. (ग) 

  

के तपाईंको देशले विद्युतीय अनुमततपत्र 

(eLicense), विद्युतीय प्रिेश अनुमतत 

(ePermit), विद्युतीय प्रमाणपत्र (eCertificate), 

नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघ (FNCCI) ले १६ 
जुलाइ २०१९ देखख नमूनाको रूपमा e-CO लाग ूगरेको 
छ, तर यो पूणि रूपमा सञ्चालनमा आउन अिै बांकी 
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  इत्याटद लाग ूगरेको छ? छ । प्राप्तकताि देशको आिश्यकता अनुसार कागजमा 
आधाररत प्रमाणपत्र अिै पतन आिश्यक छ। व्यापार 
तथा  तनयाित प्रिद्िधन केन्िले पतन युरोपेली आयोग 

(EU) देशहरूमा तनयाितको लागग दताि भएका 
तनयाितकतािहरुको (REX) प्रणालीमा विद्युतीय 
आिेदन लागू गरेको छ । 

के योसुँग विद्युतीय रूपमा कागजात प्राप्तगने, 
प्रकिया गन ेर जारीगने क्षमता छ? 

छ। ज ेहोस ु्,  अिै पतन प्राप्तकताि देशको आिश्यकता 
अनुसार कागजमा आधाररत डकुमेन्ि आिश्यक छ। 

के यो विद्युतीय भुक्तानी (ePayment) सुँग 

एकीकृत छ? 

छैन। तनक्षेप अनुसार  चेकहरूद्िारा भुक्तानी 
भइरहेको छ। 

के योसुँग विद्युतीय रूपमा प्रयोगकतािहरूलाई 

प्रमाखणत गने क्षमता छ? 

छ। प्रमाणीकरणको लागग साििजतनक कुञ्जी पूिािधार ( 
PKI ) र डडजजिल कुञ्जी (Digital Keys)प्रयोग हुनेछ। 
Verisign सेिाहरु FNCCI द्िारा प्रयोग भएको छ । 

के यसले तथ्याङ्क / कागजात सुरक्षा सुतनजश्चत 

गदिछ? 

गियछ। PKI र डडजजिल कुञ्जीहरू तथ्याङ्क / कागजात 

सुरक्षाका लागग प्रयोग गररनेछ। Verisign सेिाहरु 

FNCCI द्िारा प्रयोग गररएको छ । 

यी प्रणालीहरूअन्तगित समेटिएको व्यापारको 
प्रततशत कतत छ? 

CO सम्बजन्धतको लागग १००%। तनयाितका लागग या 
त उत्पवत्तको प्रमाणपत्र ( सुविधाजनक िा साधारण) 

आिश्यक पछि िा EU देशहरूको लागग REX चाटहन्छ। 
अन्य GSP सुविधा उपलब्ध गराउने देशहरूको लागग 

GSP प्रमाणीकरण आिश्यक पछि। 

२.१. (घ) के तपाईंको देशले मागथ उल्लेख गरेकोबाहेक 

सीमा-पार ब्यापार प्रणाली कायािन्ियन गरेको 
छ? 

छैन 

के योसुँग विद्युतीय रूपमा कागजात प्राप्त गन,े 

प्रकिया गन ेर जारी गन ेक्षमता छ? 

N / A 

के यो विद्युतीय भुक्तानी (ePayment) सुँग 

एकीकृत छ? 

के योसुँग विद्युतीय रूपमा प्रयोगकतािहरूलाई 

प्रमाखणत गने क्षमता छ? 

N / A 
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के यसले तथ्याङ्क / कागजात सुरक्षा सुतनजश्चत 

गदिछ? 

N / A 

यी प्रणालीहरू अन्तगित समेटिने व्यापारको 
प्रततशत कतत छ? 

N / A 

२.१. (ङ) कागजविहीन िातािरणतफि  यी प्रणालीहरू माफि त ु् 
सबै व्यापार कारोबारहरू समेट्नको लागग तपाईंको 
देशको लक्षक्षत समयसीमा कुन हो? 

 भन्सार सुधार र आधुतनकीकरण रणनीतत र कायि 
योजना (२०१७-२१ ) ले सन ु् २०२१ सम्ममा विद्युतीय 
भन्सार पूणि सञ्चालनमा आउनु पछि भन्ने सङ्केत 
गरेको छ। यसमा अन्य सरकारी तनकायहरू(OGAs) 

को विद्युतीय आिेदन समािेश हुन िा नहुन सक्छ। 

२.२ के तपाईको मुलुकमा कागो आिागमन / 

क्लीयरेन्सलाई ितु बनाउन र अन्तरािजष्ट्रय 

व्यापार आपूतति श्रृंखलालाई सहज बनाउन एक 

द्िार प्रणाली लागू गररएको छ? 

यटद छ भने, कृपया तलका प्रश्नहरूको उत्तर 
टदनुहोस ु् (२.२. (क) देखख २.२ (घ) सम्म) यटद छैन 

भने, कृपया २.२ (ङ) को जिाफ टदनुहोस ु्।  

छैन। यो NIRTT पररयोजना अन्तगित कायािन्ियनको 
प्रकियामा छ। 

२.२ (क) यसले कसरी तथ्याङ्क विद्युतीय रूपमा प्राप्त 

गदिछ अथाित ु् कस्कतो प्रकारको प्रयोगकताि 
ईन्िरफेस र संचार च्यानल (इन्िरनेि-आधाररत 

नेििकि  िा तोककएको/ सुरक्षक्षत तनजी नेििकि ) 
प्रयोग गररन्छ? 

N / A 

२.२ (ख) के यसले कागजविहीन िातािरणलाई सहयोग  

पुर् याउुँछ? 

N / A 

२.२ (ग) कततििा तनकायहरू एक द्िारमा जोडडएका छन ु्? 

कृपया ततनीहरूलाई सूचीकृत गनुिहोस ु्। 
कुनै पनन छैनन ्। तथावप पटहलो चरणमा  २३ 

सरोकारिाला ससं्कथाहरु जोडडनेछन ु्। यो संख्या थप 
हेरफेर नभएमा तेस्रो चरणको अन्त्य सम्ममा ४० 

पुग्नेछ । 

२.२ (घ) यो प्रणाली कसले संचालन गछि? NNSW कायििम कायािन्ियन गनि पोस्कि जक्लयरेन्स 

अडडि (PCA) का सहसगचिको अध्यक्षतामा छुट्िै 

इकाई गठन गररएको छ। इकाईका अन्य सदस्कयहरूमा 
तनदेशक (IT), भन्सार विभागका तनदेशक (प्रशासन), 
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र प्रतततनगध, अथि मन्त्रालय रहेका छन ु्। 

२.२ (ङ) यटद छैन भने, के तपाईंको देशमा भविष्ट्यको 
योजना छ र कागजविहीन िातािरणको टदशामा 
विद्युतीय कारोबारहरू कटहलेसम्म कायािन्ियन 
गन ेलक्ष्य छ? 

सन ु् २०२१ सम्ममा NNSW पूणि सञ्चालनमा आउनु 
पछि। यसले अन्य सरकारी तनकायहरू(OGAs) को 
विद्युतीय आिेदन समािेश गनि िा नगनि सक्छ। 

३ कागजविहीन व्र्ापारको लागग सूचना र सञ्चार प्रविगि (ICT) पूिायिार 

 कुशल सूचना र संचार प्रविगध (ICT) पूिािधार कुशल कागजविहीन व्यापार प्रणालीको लागग आिश्यक 

तत्िहरूमध्ये एक हो। नेििकि को प्राथसमक कायि सहभागी पक्षहरू बीच सूचना आदान-प्रदानको लागग सुरक्षक्षत 

च्यानलको रूपमा काम गनुि हो।  नेििकि  सम्पकि मा नभएका पक्षहरूको कारण व्यापार प्रकिया अपूणि हुन्छ 
भने  इन्िरनेि सेिाको अनुपलब्धताबाि व्यापार सहजीकरण प्रणालीको पूणि कायािन्ियनमा अिरोध खडा 
हुनसक्छ।  

 नेििकि का मजल्ि-प्रोिोकल लेबल जस्किगचगं - इन्िरनेि प्रोिोकल भचुिअल तनजी नेििकि  (MPLS-IPVPN), 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer)जस्कता बबसभन्न विकल्पहरू छन ु् 
। विकल्पहरूको छनौिको बाबजुद, नेििकि ले फरक फरक ( heterogeneous) प्लेिफमिहरू बीच आिद्धता 
र अन्तरसकियता  हुन सहयोग पुर् याउनु पदिछ र सुरक्षक्षत सञ्चालन िातािरणमा बबसभन्न प्रोिोकलहरू र 
एक्सचेन्ज प्याराडाइमहरू (exchange paradigms) लाई सहयोग पुर् याउनु पदिछ। बबसभन्न 

सरोकारिालाहरुका विसभन्न प्लेिफमिहरुमा कम्प्युिर कायिहरू र प्रणाली बबसभन्न स्कतरमा हुनु अस्किाभाविक 

होईन  । यी प्रणालीहरू बीच इन्िीग्रेसन / इन्िरफेससङ / / इन्िरअपरेबबसलिी सहज गनि, ततनीहरूलाई जोड्ने 

एक द्िार प्रणालीले बबसभन्न प्रणालीहरूको साथ इन्िरफेसमा सहयोग पुर् याउन  आिश्यक छ। 

सूचना र सञ्चार प्रविगध पूिािधार मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गनि एक रणनीततक योजना  र प्रकोप पुनस्कथािपना 
केन्ि व्यिसाय तनरन्तरता योजनाको टहस्कसा हुनुपदिछ। सञ्चालन अिरोधहरूको प्रभािलाई उपयुक्त ढंगले 
न्युनीकरण  गनि यो आिश्यक छ। 

३.१ के तपाईंको मुलुकमा  िन्दरगाहहरू / 

विमानस्कथलहरू / कागो जक्लयररङ हाउसहरू 
लगायत सबै सीमा चौकीहरूमा नेििकि  सेिा 
उपलब्ध छ? 

छ । VPN र ब्याक अपको रूपमा उच्च गततको 
ब्रोडब्यान्डमाफि त ु् जोडडएको छ। 

यटद छैन भने, तनयन्त्रक तनकायहरूलगायत 

लजजजष्ट्िक र आपूतति श्रृंखलाको 
सरोकारिालाहरूलाई जोड्ने तपाईंको देशको 
भविष्ट्यको योजना र लक्षक्षत समयसीमा के हो? 

N / A 

३.२ के २.१ मा उल्लेखखत प्रणालीहरू सािा / एकल छन।् यो ASYCUDA प्रणालीमाफि त ु् जोडडएको छ । 
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नेििकि माफि त जोडडएका छन ु्? यटद छन ु् भने, ३.२ 

(क) देखख ३.२ (ङ)सम्म उत्तर टदनुहोस ु्।  

३.२ (क) के योसुँग एकीकृत सुरक्षक्षत नेििकि  छ? छ। HTTPS प्रयोग भएको छ 

३.२ (ख) के यो कागजविहीन िातािरणमा व्यापार 
तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग सेिा स्कतर 
सम्िौताको शतिमा न्यूनतम ९९.९% को उच्च 

उपलब्धता दर प्रदान गनि सक्षम छ? 

छैन । नेििकि  उच्च दरमा उपलब्ध छ तर सम्िौता अिै 
हस्कताक्षर भएको छैन। 

३.२ (ग) के यो विसभन्न सञ्चार प्रोिोकोलहरूलाई सहयोग 
पुर् याउन सक्षम छ? 

छ। मुख्य रूपमा HTTPS 

३.२ (घ) के यो उपकरण र प्रविगध स्कतरोन्नततजस्कता 
भविष्ट्यका आिश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्न 

डडजाइन गररएको हो? 

जानकारी उपलब्ध नभएको 

३.२ (ङ) यटद मागथकामध्ये कुनै छैन भने (क ~ घ), 

तपाईंको देशको भविष्ट्यमा यसलाई स्कतरोन्नतत 

गन ेयोजना के हो र लक्षक्षत समयसीमा कुन हो? 

जानकारी उपलब्ध नभएको 

३.३ यटद एक द्िार प्रणाली लाग ूगररएको छ भने, के 

यो अन्य विद्यमान फरक फरक प्रणालीहरू 

(जस्कत ैविसभन्न प्लेिफमिका प्रणालीहरूसंग) सुँग 

इन्िीग्रेि / इन्िरफेस / इन्िरअपरेि गनि सक्षम 

छ? 

  

यटद यसले फरक फरक प्रणालीलाई सहयोग 

गदिछ (अन्तकिि या गनि सक्षम छ) भने, इन्िीग्रेसन 

/ इन्िरफेससगंको विगध के हो? 

छ , मूल डडजाइनमा आधाररत छ। सरकारी इन्िप्रािइज 

आककि िेक्चर (GEA)संग समल्नेगरी अिै प्रणाली 
विकससत हुन बांकी छ र  पछि। एक द्िार कायािन्ियन 

तयारी चरणमा छ। तसथि, सञ्चालन विगध र 

अन्तरकियात्मकता  अिै अस्कपष्ट्ि छ। 

३.४ के तपाइुँको देशसुँग सूचना र सञ्चार प्रविगध 

(ICT) पूिािधार मुद्दाहरू (कागजविहीन व्यापारको 
लागग) सम्बोधन गनि रणनीततक योजना छ? 

छ । तर राजष्ट्रय सूचना प्रविगध केन्िबाि समयसीमा 
उपलब्ध भएन। 

सन ु् २०१५ मा नेपाल सरकारले ICT नीतत ल्यायो। 
नीततले तनम्न प्रमुख लक्ष्यहरू राखेको छ। 

  १. अन्तरराजष्ट्रय सञ्जाल तयारी (Network 

Readiness) तथा विद्युतीय सरकार सूचकाङ्कमा 
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सन ु् २०२० सम्ममा नेपालको स्कथान दोस्रो चौथाइ(Top 

Second Quartile) मा पुर् याइनेछ। 

 २. सन ु् २०२० सम्ममा ७५ प्रततशत नेपालीहरूलाई  

डडजजिल साक्षर बनाइनेछ। 
 

  ३. सन ु् २०२० सम्ममा ९० प्रततशत जनता समक्ष 
ब्रोडब्यान्ड सेिाको पहुुँच सुतनजश्चत गररनेछ। 

 ४. सन ु् २०२० सम्ममा नेपालको कूल गाहिस्कथ्य    
उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविगध उद्योग एिं  

सेिाको योगदान (दरूसञ्चार बाहेक) कजम्तमा २.५ 
प्रततशत पुर् याइनेछ। 

 ५. सन ु् २०२० सम्ममा सम्पणूि नेपालीमा 
इन्िरनेिको पहंूच सुतनजश्चत गररनेछ।  
   

६. सन ु् २०२० सम्ममा विद्युतीय सरकारको 
अिधारणा अनुरूप कजम्तमा ८० प्रततशत नागररक 
लक्षक्षत सेिाहरू अनलाइन (Online)माफि त ु् प्रदान 
गररनेछ। 
७. सन ु् २०१७ सम्ममा सरकारी प्रसारण क्षेत्रलाई 
डडजजिल प्रणालीमा रूपान्तरण गररनेछ। 
 

  

 

यटद छैन भने रणनीततक योजना तजुिमा गनि 
तपाईंको देशको भविष्ट्यको योजना र लक्षक्षत 

समयसीमा कुन हो? 

N / A 

३.५  के  प्रकोपपतछको पुनस्कथािपना (DR) को  लागग 

कुनै नीतत छ 

तनकाय स्कतरमा ? 

राजष्ट्रय स्कतरमा? 

छ । सरकारी एकीकृत तथ्याङ्क केन्ि (GIDC) स्कथापना 
भएको छ । यो तेस्रो स्कतर (Tier III level) को  तथ्याङ्क 
केन्ि हो। DR केन्ि मुख्य तथ्याङ्क केन्िबाि कररब 

१०० ककलोसमिर िाढा छ। हालको विद्युतीय भन्सार 

प्रणाली भन्सार विभागमा अिजस्कथत छ र GIDC मा साने 

उद्देश्य रहेको छ । 

कृपया प्रकोपपतछको पुनस्कथािपना (DR) आांसशक रूपमा । भन्सार विभागको विद्युतीय भन्सार 
मात्र GIDC मा साररने हो । अन्य OGAs मा कुनै 
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कायािन्ियनको अिस्कथा उल्लेख गनुिहोस ु्। 

     तनकाय स्कतर (% उल्लेख गनुिहोस ु्)। 

     राजष्ट्रय स्कतर। 

प्रणाली लाग ूभएको अिस्कथा  छैन। FNCCI को नयाुँ 
प्रयोग(application)ले क्लाउड सेिाहरू प्रयोग गने 

अपेक्षा राखेको छ। 

यटद छैन भने, तपाइुँको देशको  प्रकोपपतछको 
पुनस्कथािपना (DR) को लागग भविष्ट्यको योजना र 
लक्षक्षत समयसीमा के हो? 

सूचना प्रविगध विधेयक -२०१९ (हाल  संसदमा 
विचाराधीन) ले तनयमद्िारा तोककए बमोजजम  

आकजस्कमक सहायता समूह (दफा ८०) गठन गने 

प्रस्कताि गरेको छ। समूहको कायिलाई तनम्न रूपमा 
गचत्रण गररएको छ: 

      १. राजष्ट्रय सुरक्षा, अथिव्यिस्कथा, अत्यािश्यक 

सेिा, आकजस्कमक सेिा, स्किास्कथ्य िा 
साििजतनक सुरक्षासुँग सम्बजन्धत सूचना 
प्रविगध प्रणालीलाई प्रकोपपतछ 

पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सहायता 
गन।े        

     २. नेपालसभत्र रहेका कुनै सूचना प्रविगध प्रणाली 
मा हुन सक्ने सम्भावित क्षतत िा 
आिमण सम्बन्धमा पूिि सूचना / 
चेतािनी जारी गने।        

     ३. समान प्रिृततका काम गने अन्तरािजष्ट्रय 

संस्कथाहरूको सम्पकि  बबन्दकुो रूपमा काम 

गन।े        

३.६ के तपाईंको देशमा कागजविहीन व्यापार 
प्रणालीहरूको लागग व्यिसाय तनरन्तरता योजना 
छ? 

यटद छ भने, के यो तनयसमत रूपमा परीक्षण 

गररएको छ? 

छ । सेिा स्कतर सम्िौता विकासको प्रकियामा छ। 
स्किान्डडि अपरेटिगं प्रकियाहरू विकससत गररएका छन ु्। 

यटद छैन भने, तपाईंको देशको भविष्ट्यको योजना 
के छ र व्यापार तनरन्तरता योजना तजुिमाको 
लागग लक्षक्षत समयसीमा के हो? 

N / A 

४ सुरक्षा 
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कागजमा आधाररत दस्कतािेजहरूलाई विद्युतीय सूचना िा तथ्याङ्कद्िारा प्रततस्कथावपत गनि 
प्रयोगकतािहरूको विश्िास एक हदसम्म आईिी प्रणालीले कसरी सुरक्षक्षत तररकाबाि विद्युतीय तथ्याङ्क 
प्रबन्ध गदिछ भन्ने कुरामा तनभिर गदिछ। 

४.१ के  तपाइुँको देशमा कुनै सूचना प्रविगध (IT) सुरक्षा 
नीतत छ? 

यटद छ भने, कृपया उल्लेख गनुिहोस ु्। 

छ । यो संचार तथा सूचना प्रविगध मन्त्रालय (MCIT), 
सूचना प्रविगध विभाग अन्तगित छ । 

सूचना प्रविगध नीतत २०७२ को दफा १२ (उप-दफा 
१२.२१) मा सुरक्षा नीतत देहायबमोजजम उल्लेख छ।  

१. प्रभािकारी कानूनी व्यवस्थामा आधाररत साइिर   
अपराधको रोकथाम तथा असभजनको प्रणालीको  
विकास गररनछे । साइिर अपराध रोकथाम तथा 
अनसुन्धान गनि कानून कायािन्ियन तनकायहरू (Law 

Enforcement Agencies)  को क्षमता असभिदृ्गध गदै 
लगगनछे ।  

२.  अनलाईन सुरक्षा प्रत्याभूत गनि तथा तत्सम्बन्धी 
चेतना असभबदृ्गध गनि व्यजक्त तथा व्यिसाय लक्षक्षत 
कायििमहरू तजुिमा गरी लागू गररनेछ ।  

३.  सरकारी तालीमकेन्िहरूसंगसमेतको सहकायिमा 
उच्चस्कतरको साइिर सुरक्षा चुनौतत सामना गनि एक 
िहृत क्षमता असभबदृ्गध कायििम तजुिमा गरी लागू 
गररनेछ ।  

४.  उपयुक्त सरकारी संयन्त्रको मातहतमा एक 
साइिर सुरक्षा तनकाय (Cyber Security Cell) 

स्कथापना गदै साइिर आिमण पटहचान, रोकथाम, 
प्रनतरक्षा लगायतका आयामहरूको प्रभािकारी 
सम्बोधन हुने  व्यिस्कथा समलाइनेछ । यसै सन्दभिमा 
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आपतकालीन 
कम््युटर उद्धार समुह (Computer Emergency 

Response Team) स्कथापना गरी साइिर सुरक्षा 
सम्बन्धी चुनौततहरू सशघ्र संबोधन गने व्यिस्कथा 
समलाइनेछ ।  
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५.  सम्बजन्धत शैक्षक्षक संस्कथाहरूसंगसमेतको 
सहकायिमा साइिर सुरक्षाका क्षेत्रमा पयािप्त 
जनशजक्तको विकास गररनछे ।  

६.  विशेषज्ञताको तासलम (Certified Specialist 

Training) माफि त ु्  सूचना सुरक्षा विज्ञहरूको तनरन्तर 
दक्षता असभबदृ्गधका कायििम लागू गररनछे ।  

७. साइिर सुरक्षा सशक्षा प्रदान गरी समग्रमा सूचना 
तथा सन्चार प्रविगधको प्रयोगकतािलाई सक्षम 
बनाउन विशेष कायििम तजुिमा गररनेछ ।  

 

४.२ २.१ मा उल्लेख गररएको प्रणाली(हरू) (यटद 
ततनीहरूमध्ये कुनै कायािन्ियन भएका छन ु् भने) 

अनगधकृत पहुुँचबाि संरक्षण गनि कस्कतो 
ककससमको  सुरक्षा उपायहरू अपनाइएको छ? 

छ। डडजजिल हस्कताक्षर / PKI लागू गररएको छ। 

४.३ विद्युतीय रूपमा प्रसारण गररएका सूचनाहरूको 
सुरक्षा सुतनजश्चत गनि कस्कतो प्रकारको 
प्रमाणीकरण संयन्त्र प्रयोग गररयो? 

डडजजिल हस्कताक्षर / PKI 

४.४ हाल विद्युतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग 

कस्कतो प्रकारको संचार प्रोिोकल प्रयोग गररन्छ? 

XML 

४.५ ४.१ र ४.२ मा उल्लेखखत सुरक्षा स्कतर बढाउनको 
लागग तपाईंको देशको भविष्ट्यको योजना के हो र 
लक्षक्षत समयसीमा के हो? 

४.१ को वििरण पुन: राखखएको। 

सूचना प्रविगध नीतत २०७२ को दफा १२ (उप-दफा 
१२.२१) मा सुरक्षा नीतत देहाय बमोजजम उल्लेख छ।  

१. प्रभािकारी कानूनी व्यवस्थामा आधाररत साइिर   
अपराधको रोकथाम तथा असभजनको प्रणालीको  
विकास गररनछे । साइिर अपराध रोकथाम तथा 
अनसुन्धान गनि कानून कायािन्ियन तनकायहरू (Law 

Enforcement Agencies)  को क्षमता असभिदृ्गध गदै 
लगगनछे ।  
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२.  अनलाईन सुरक्षा प्रत्याभूत गनि तथा तत्सम्बन्धी 
चेतना असभबदृ्गध गनि व्यजक्त तथा व्यिसाय लक्षक्षत 
कायििमहरू तजुिमा गरी लागू गररनेछ ।  

३.  सरकारी तालीमकेन्िहरूसंगसमेतको सहकायिमा 
उच्चस्कतरको साइिर सुरक्षा चुनौतत सामना गनि एक 
िहृत क्षमता असभबदृ्गध कायििम तजुिमा गरी लागू 
गररनेछ । 

 ४.  उपयुक्त सरकारी संयन्त्रको मातहतमा एक 
साइिर सुरक्षा तनकाय (Cyber Security Cell) 

स्कथापना गदै साइिर आिमण पटहचान, रोकथाम, 
प्रनतरक्षा लगायतका आयामहरूको प्रभािकारी 
सम्बोधन हुने  व्यिस्कथा समलाइनेछ । यसै सन्दभिमा 
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आपतकालीन 
कम््युटर उद्धार समुह (Computer Emergency 

Response Team) स्कथापना गरी साइिर सुरक्षा 
सम्बन्धी चुनौततहरू सशघ्र संबोधन गने व्यिस्कथा 
समलाइनेछ ।  

५.  सम्बजन्धत शैक्षक्षक संस्कथाहरूसंगसमेतको 
सहकायिमा साइिर सुरक्षाका क्षेत्रमा पयािप्त 
जनशजक्तको विकास गररनछे ।  

६.  विशेषज्ञताको तासलम (Certified Specialist 

Training) माफि त ु् सूचना सुरक्षा विज्ञहरूको तनरन्तर 
दक्षता असभबदृ्गधका कायििम लागू गररनछे ।  

७. साइिर सुरक्षा सशक्षा प्रदान गरी समग्रमा सूचना 
तथा सन्चार प्रविगधको प्रयोगकतािलाई सक्षम 
बनाउन विशेष कायििम तजुिमा गररनेछ ।  

 

५. व्र्िसार् प्रक्रिर्ा पुन: ईजन्जननर्ररांग 

म्यानुअल प्रकियाको पुनरािलोकन गने र पुन: ईजन्जतनयरीङ गने कुरामा भएको असफलताले विद्युतीय 

प्रणालीको विकासमा अिरोध तनम्त्याउुँछ। यटद समग्रमा व्यिसाय प्रकियालाई सूचनाको सहज प्रिाह 

सुतनजश्चत गनि सुव्यिजस्कथत गररएको छैन भने यसले अन्य प्रणालीहरूसंगको एकीकरण / इन्िरफेससगंलाई 

अि जोखखममा पादिछ। विद्युतीय प्रणालीको कायािन्ियन समानान्तर रूपमा प्राय: कागजी डकुमेन्िको 
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प्रयोगसंगसग ैशुरू हुन्छ, तर अजन्तम लक्ष्य भनेको कागजी दस्कतािेजको प्रयोग बन्द गनुि हो। 

५.१ के तपाईंको देशमा सरोकारिालाहरूले कागजविहीन 

व्यापार / राजष्ट्रय एक द्िारलाई सहयोग पुर् याउन 

व्यािसातयक प्रकियाहरूको पुन: ईजन्जतनयररङ तथा 
सरल र उपयोगी तररका (streamlining) सञ्चालन 

गरेका छन ु्? 

  (क) तनकाय स्कतरमा ? (कृपया सूची टदनुहोस ु्) 

  (ख) राजष्ट्रय स्कतरमा? 

आांसशक रूपमा । भन्सार विभागले मात्र व्यापार 
प्रकिया पुन: ईजन्जतनयररङ तथा सरल र उपयोगी 
तररका (streamlining) सञ्चालन गरेको छ। 

५.२ के तपाईंको देशले कुनै कागजविहीन व्यापारको 
कारोबार कायािन्ियन गरेको छ? 

छ । विद्युतीय भन्सार गुरू योजना तजुिमा 
गररएको छ, र कायािन्ियनको प्रकियामा छ। 

यटद छ भने, कस्कतो प्रकारको कारोबार कायािन्ियन 

गरेको छ, र कुन ककससमका विद्युतीय कागजातहरू 

आदान-प्रदान हुने गरेका छन ु्? 

ASYCUDA World  अन्तगित स्किीकार गररएका 
घोषणापत्र,  Bill of Lading, इनभ्िाइसहरू, 

प्याककंग सूची आटद विद्युतीय रूपमा पेश 
गररन्छ  । तथावप, यी डकुमेन्िहरूको कागज ( 

hard copy)   हस्कताक्षर गरेर भन्सार 
जक्लयरेन्सका लागग बुिाउनु पछि। 

यटद छैन भने कागजी डकुमेन्िहरू हिाउन तपाईंको 
देशको भविष्ट्यको योजना र लक्षक्षत समयसीमा कुन 

हो? 

अनलाइन पेश गनि र जक्लयरेन्स सलनको लागग 

कानूनी संरचना अटहले नै छ। प्रस्कतावित आईिी 
ऐन र भन्सार ऐनको विधातयकी प्रकिया पूरा 
भएपतछ यो प्रभािकारी हुनेछ । विद्युतीय 

भुक्तानीको प्रािधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्िारा 
विचाराधीन छ र तछट्िै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा 
गररएको छ । 

६ तथ्र्ाङ्क सामञ्जस्र्ीकरण र मानकीकरण 

तथ्याङ्क अनुकूलता ( compatibility)  मुख्य मुद्दाहरूमध्ये एक हो जुन यस क्षेत्र र िररपरर भएका विसभन्न 

आबद्धता (connectivity)पररयोजनाहरूमा सम्बोधन गनुि आिश्यक छ। तसथि, यटद तथ्याङ्क 

सामञ्जस्कयीकरण र मानकीकरण यथाशीघ्र   लागू गनि सकेमा, विशेष गरी यो अन्तरािजष्ट्रय मापदण्डमा 
आधाररत भएमा compatibility issues बबना नै सहज  तथ्याङ्क आदान-प्रदान  हाससल गनि सककन्छ । 

  

६.१ के कागजविहीन व्यापारको लागग तथ्याङ्कका 
तत्िहरूमा तथ्याङ्क सामञ्जस्कयीकरण  र 

छ । केबल भन्सार विभागमा । 
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मानकीकरण गररएको छ? 

- (क) तनकाय स्कतरमा ? (कृपया सूची टदनुहोस ु्) 

- (ख) राजष्ट्रय स्कतरमा? 

यटद छ भने, के डािा मोडेल अपनाईएको छ र यो 
प्रशासन, िाखणज्य र यातायातका लागग विद्युतीय 

डािा ईन्िरचने्जसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको 
तनयमहरू (UN / EDIFACT), व्यापार र यातायात 

स्कथानहरूको लागग संयुक्त राष्ट्र संघको संटहता 
(UN) / LOCODE), कोर कम्पोनेन्ि िेजक्नकल 

स्कपेससकफकेशन (CCTS), कोर कम्पोनेन्ि लाइब्रेरी 
(CCL), विश्ि भन्सार संगठन डािा मोडल 

(WCO DM), इत्याटद जस्कता अन्तरािजष्ट्रय 

मापदण्ड / तनदेसशकाहरूमा आधाररत छ ? 

UNLK (Layout Key) र WCO डािा मोडेल 

७. क्षमता विकास 

क्षमता विकास अगधकांश पररयोजनाहरुमा एक चालू गततविगध हो, तर विशेष गरी पररयोजनाको शुरुमा 
सरोकारिालाहरु बीच पररयोजनाबारे सािा समिदारी बनाउन र उनीहरुको  भूसमका र जजम्मेिारीहरु 

सुतनजश्चत गनुि पररयोजना सफल बनाउने दृजष्ट्िकोणबाि महत्त्िपूणि मातनन्छ। 

७.१ के तपाईंको देशले सरोकारिालाहरू (सरकारी 
तनकायहरू र व्यापारीहरू) लाई  ‘कागजविहीन 

व्यापार’को बारेमा सािा समिदारी बनाउन र 
‘कागजविहीन व्यापार’को आिश्यकताको बारेमा 
गहन जानकारी राख्नको लागग साथै सीमा-पार 
कागजविहीन तथ्याङ्क आदान-प्रदानका लागग 
उनीहरूको आ-आफ्नो भूसमका बुझ्ने सुतनजश्चत 
गनि कुनै सचेतना कायििम र / िा कायिशाला 
सञ्चालन गरेको छ? 

छ । भन्सार विभागले विद्युतीय भन्सारका  

प्रयोगकतािहरूका लागग प्रसशक्षण र कायिशालाहरू 

सञ्चालन गरेको छ। 

७.२ के तपाइुँको देशमा सीमा-पार व्यापारसम्बन्धी 
सरोकारिालाहरुले एक द्िारको दृजष्ट्िकोण पूणि 
रूपमा बुझ्छन ु्? 

बुझ्छन।् सरोकारिालाहरु राजष्ट्रय एकद्िारको प्रयोग र 
लाभबारे बबस्कतारै जानकार भइरहेका छन ु्।  

७.३ के तपाईंको देशले एक द्िारसम्बन्धी कुनै 

सचेतना कायििम िा कायिशाला आयोजना गरेको 
छ।  तैपतन सरोकारिालाहरु (विशेषगरी तनजी क्षेत्रका ) 
उनीहरूलाई अद्यािगधक राख्न संचार कायििमसंगै 
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छ? सचेतना असभयान सुदृढ बनाउनु पछि  भन्ने सोच 
राख्दछन ु् । 

७.४ सीमा-पार कागजविहीन तथ्याङ्क आदान-
प्रदानका लागग क्षमता असभिदृ्गध गनि तपाईंको 
देशको भविष्ट्यको योजना र समयसीमा के हो? 

पटहलो चरणमा व्यापार सािेदार मुलुकको रूपमा भारत  

रहेको छ । नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय बैठकमा 
यसबारे छलफल भइरहेको छ। साथै दक्षक्षण एससया उप-

क्षेत्रीय आगथिक सहयोग (SASEC)को उप-क्षेत्रीय 

मञ्चमा विद्युतीय कारोबार  शुरू गनि पतन छलफल 

जारी छ। 

८ अन्र् 

८.१ (क) तपाईंको देशको व्यापाररक समुदायमा समग्रमा 
विद्युतीय कारोबारलाई सहयोग पुर् याउन 
कम्प्युिर साक्षरताको स्कतर के छ  ? (> ७५% = 

उच्च, ५०% = मध्यम, २५% = कम) 

मध्र्म । अगधकतम व्यापारीहरुसंग आफ्नो व्यापार 

गततविगधहरुको लागग केही आधारभूत विद्युतीय 
प्रणाली प्रयोगमा आएको छ। 

८.१ (ख) के ततनीहरू कागजविहीन व्यापार प्रणालीहरू 

कायािन्ियनमा पुन: ईजन्जतनयर गररएको 
व्यिसाय प्रकियाबाि उत्पन्न पररितिनहरू 

स्किीकार गनि तयार छन ु्? 

छन।् व्यापाररक समुदाय  पररितिन स्किीकार गनि तयार 
छ, तर ततनीहरू यसको प्रगततबारे अध्याबगधक हुन 

सचेतना र संचार कायििमको अपेक्षा राख्दछन ु्। 

८.२ 

  

के तपाईंको देशले कागजविहीन व्यापार प्रणाली 
कायािन्ियनमा बजेि अिरोधको सामना गछि? 

गछय। मुख्यत: साधन स्रोतहरू र IT उपकरणहरूमा 
बजेि प्राजप्तमा कठीनाई छ ।  

यटद गछि  भने, यो वित्तीय अिरोध पार गनि 
तपाईंको देशको भविष्ट्यको योजना के हो र लक्षक्षत 

समयसीमा के हो? 

कुनै जानकारी प्रिान गररएको छैन 

  

  

खण्ि ख: सीमा-पार तथ्र्ाङ्क आिानप्रिानतफय को राजष्िर् जस्थनत 

ि.सं. प्रश्नहरू जिाफ 

सामान्यत:, सीमा-पार व्यापारका सबै सरोकारिालाहरूले पूणि लाभ सलनका लागग  ती संस्कथाहरू सीमा-पार तथ्याङ्क 

आदान-प्रदान पररयोजनामा समेटिनु पछि। यस सन्दभिमा, उनीहरूको आईिी प्रणालीहरूले सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-
प्रदानलाई सहयोग पुर् याउने कुरा महत्त्िपूणि छ । एकद्िार प्रणालीले ईन्िीग्रेसन / इन्िरफेससगं प्रदान गने एकल बबन्दकुो 
माध्यमबाि सरोकारिालाहरूको प्रणालीहरूलाई आबद्ध गने उद्देश्य  राख्दछ। त्यस्कत,ै आबद्धताको राजष्ट्रय एकल 
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विन्दकुो रूपमा काम गने राजष्ट्रय एक द्िार प्रणालीले  सम्िाद  सािेदारहरूसंग सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानका 
लागग ईन्िीग्रेसन /इंिरफेससगं सहज गराउंदछ। 

१ खण्ड क २.१ मा उल्लेख गररएका प्रणालीहरू 

(यटद ती मध्ये कुनै  लागू गररएको छ भने)को 
सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानलाई सहयोग 
पुर् याउने प्रततशत कतत छ।? 

विद्युतीय भन्सारले सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-
प्रदानलाई सहयोग पुर् याउछ। 

२ यटद खण्ड क २.२  मा उल्लेख गररएको एक  
द्िार लाग ूगररएको छ भने के यसले सीमा-पार 
तथ्याङ्क आदान-प्रदानलाई सहयोग पुर् याउुँछ ? 

एक द्िार प्लेिफमि विकास भइरहेको छ। यसका 
विशेषताहरू थाहा भैसकेको छैन तर मूल योजना हेदाि 
यसले सीमा-पार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई सहयोग 
पुर ु्ियाउन सक्षम हुनेछ । 

यटद 'पुर् याउुँछ' भने, के यसले अन्य संिाद 

सािेदारहरूसुँग सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-
प्रदानको लागग राजष्ट्रय एकल बबन्दकुो रूपमा 
काम गने राजष्ट्रय एक द्िारको कायि गदिछ? 

हो । यो एकल बबन्द ुआिद्धताको रूपमा कायि गनि तजुिमा 
(डडजाइन) गररएको हो। 

जब राजष्ट्रय स्कतरमा कागजविहीन कारोबारको लागग आफ्नो मुलुक सभत्रका प्रकियाहरूमा व्यिसाय प्रकिया पुन: 

ईजन्जतनयररंग गररन्छ, यसले सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको आिश्यकताहरूमा ध्यान टदनुपदिछ जसबाि 
कागजी डकुमेन्िहरू  सीमा िारपार आदान-प्रदान हुने छैन। 

३ यटद तपाईंको देशमा खण्ड क ५.२  मा उल्लेख 

गररए अनुसार राजष्ट्रय स्कतरमा कागजविहीन 

कारोबार कायािन्ियन भएको छ भने, के सीमा-पार 
तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई सहयोग पुर् याउन 

व्यापार प्रकियाको पुन: ईजन्जतनयररगं र 
सरलीकरण गररएको छ? 

कागजविहीन कारोबारतफि  भन्सार विभागले राम्रो प्रगतत 

गरररहेको छ। 

यटद छैन भने,  सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-
प्रदानका लागग क्षेत्रीय व्यापार प्रकिया तजुिमा गनि 
तपाइको मुलुकको भविष्ट्यको योजना र लक्षक्षत 

समयसीमा कुन हो? 

द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय स्कतरमा प्रारजम्भक छलफल 

भइरहेको। 

यटद डािा समलान र मानकीकरण यस क्षेत्रका अगधकांश संगठनहरू िा मुलुकहहरूद्िारा अपनाईएको अन्तरािजष्ट्रय 

मापदण्डको आधारमा गररन्छ भने  यसले विद्युतीय रूपमा सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदान कायािन्ियन गदाि  
राजष्ट्रय प्रणाली प्रकिया र डािाबेस संरचनामा  कम मात्रामा पररितिन  गनेछ।   

के सीमा-पार कागजविहीन व्यापार तथ्याङ्क भन्सार को हकमा, ASYCUDA world  कायािन्ियनमा 
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४ आदान-प्रदानलाई सहयोग पुर् याउन   प्रशासन, 

िाखणज्य र यातायातका लागग विद्युतीय डािा 
ईन्िरचने्जसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका 
तनयमहरू (UN / EDIFACT), व्यापार र यातायात 

स्कथानहरूको लागग संयुक्त राष्ट्र संघको संटहता 
(UN) / LOCODE), व्यापार सहजीकरण र 
विद्युतीय व्यिसायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको 
केन्ि(UN / CEFACT) एक द्िार ससफाररशहरू, 

आटद जस्कता अन्तरािजष्ट्रय मापदण्ड / 

तनदेसशकाहरूमा आधाररत  डािा समलान र 
मानकीकरण प्रयोग गररएको छ? 

छ , जुन युएन ु् लेआउि की र WCO डािा मोडेल अनुकूल 
छ। 

  

यटद छैन भने, विद्युतीय रूपमा सीमा-पार 
तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग  राजष्ट्रय 

प्रणाली प्रकिया र डािाबेस संरचनामा  पररितिन 

कम गनि तपाईंको देशको भािी योजना के छ ?  

राजष्ट्रय एकद्िारको पूणि कायािन्ियनसंगै डािा समलानमा 
एकरूपता आउने अपेक्षा गररएको छ।  

५ अन्तरायजष्िर् पारिहन 

यस क्षेत्रका धेरै देशहरूमा हालको अन्तरािजष्ट्रय पारिहन प्रकिया अन्तगित पारिहन व्यापारीहरूले सामना गरररहेका 
मुद्दाहरूमध्ये तनम्न पतन छन ु्: 

(i) प्रत्येक राजन्जि मुलुकमा प्रिेश गदाि भन्सार पारिहन घोषणा दोहोर् याएर पेश गनुि पने; र              

(ii) प्रत्येक राजन्जि मुलुकमा सुरक्षा कागजात दताि गनि आिश्यक पने।              

मागथका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गनि, तनम्न कुरा विचार गनि सककन्छ: 

(क) सम्पूणि पारिहन मागिको लागग स्किीकायि हुने एकल भन्सार पारिहन घोषणा: प्रस्कथान मुलुकमा पेश तथा स्किीकृत 
भएको भन्सार पारिहन घोषणाको तथ्याङ्क र सूचना  पारिहन तथा गन्तव्य मुलुकहरूको सीमा िारपार जानकारी 
गराउने । 

(ख) सम्पूणि पारिहन मागिका लागग स्किीकायि हुने एकल ग्यारेन्िी: प्रस्कथान मुलुकमा दताि गररएको ग्यारेन्िीको 
सान्दसभिक तथ्याङ्क / सूचनाहरू पारिहन तथा गन्तव्य मुलुकहरूको सीमा िारपार जानकारी गराउने ।             

यटद तनयाित गने देशका सबै तनयामक तनकायहरूद्िारा एकल विन्द ुतनरीक्षण गररएको छ र तनरीक्षण पररणामको  
तथ्याङ्क आयात गने देशलाई जानकारी गराइएको छ भने, यसले तनजश्चत रूपमा कागो क्लीयरेन्स तछिो हुनेछ। 

  

५.१ के तपाईंको देशमा कागजविहीन भन्सार घोषणा  आांसशक रूपमा । 
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कायािन्ियन गररएको छ ?: 

  (क) राजष्ट्रय पारिहन प्रकियाहरू (इनबाउन्ड 

राजन्जि, आउिबाउन्ड राजन्जि र इनल्यान्ड 

राजन्जि) को लागग; र 

ECTS व्यिस्कथाअन्तगित रेलद्िारा  कन्िेनरबन्द 
सामान ढुिानीका लागग कोलकाता, हजल्दया र 
विशाखापिनम बन्दरगाहमा कागजातहरूको अनलाइन 

फाइल गनि सककन्छ। यो सन ु् २०१८ देखख नमूना 
कायििमको रूपमा शुरू गररएको हो तर नेपाल सरकार र 
भारत सरकार बीच सम्बजन्धत प्रोिोकलको हस्कताक्षरसंगै 
तनयसमत  स्किरूप बन्न सकेको छैन। सडकबाि राजन्जि 

राकफकको आिागमनको लागग  द्विपक्षीय पारिहन 
सजन्धमा उल्लेख गरेबमोजजम अिै कागजी कामहरू 

पूरा गनि आिश्यक पदिछ। 

  (ख) अन्तरािजष्ट्रय पारिहनको लागग   

  

 

यटद छ भने, के तपाईंको देशको भन्सार 
व्यिस्कथाले तनम्न कुरालाई ध्यानमा राख्दै 
अन्तरािजष्ट्रय पारिहन मागिका लागग स्किीकायि 
एकल भन्सार घोषणापत्र र एकल ग्यारेन्िीको 
कायािन्ियनलाई सहयोग पुर् याउुँछ? 

(क) पारिहन मागिमा प्रत्येक देशको भन्सार 
दरको आधारमा टहसाब गररएको उच्चतम भन्सार 
रकम समेट्ने गरी पारिहन मागिभरी िैध र 
स्किीकायि हुने प्रस्कथान मुलुकमा दताि गररएको 
ग्यारेन्िीमा सहमतत जनाउने विषय 

पारिहन सजन्धबमोजजम भारतीय भन्सारसुँग विशेष 

व्यिस्कथा गररएको छ। सम्पूणि पारिहन मागिका लागग 

स्किीकायि भन्सार पारिहन घोषणापत्र (CTD) र एकल 

ग्यारेन्िीलाई सहयोग पुर् याउन नेपाली भन्सार सक्षम 
छ।   

 नेपाल राष्ट्र बैङ्कले  नेपाली महािाखणज्य दतूािास 

कायािलय, कोलकाता र कोलकाता भन्सारलाई एल / सी 
वििरण ई-मेल द्िारा उपलब्ध गराउंछ। िाखणज्य 

विभागले पतन नेपाली महािाखणज्य दतूािास कायािलय, 
कोलकाता र कोलकाता भन्सार कायािलयलाई अगग्रम 

भुक्तानी, िीिी िा बैंक ड्राफ्ि अन्तगित समेटिने नेपाल 

बाउन्ड कागोका वििरणहरू ई-मेलमाफि त जानकारी 
गराउंछ।  

(ख) एकल ग्यारेन्िीको क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय ढाुँचा र 
विषयबस्कतुमा सहमतत जनाउने विषय 

  

यटद छैन भने, तपाईंको देशको भविष्ट्यको योजना 
के हो र यस मुद्दालाई सम्बोधन गनि लक्षक्षत 

समयसीमा के हो? 

कुनै अपेक्षा व्यक्त नभएको । 

५.२ के तपाईंको देशमा बटहगिमन / तनयाितको समयमा 
सीमामा सबै तनयामक तनकायहरूद्िारा एकल 

छैन 
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बबन्द ु तनरीक्षण प्रणाली लाग ूभएको छ? 

यटद छ भने, के तनरीक्षण पररणामहरू आयात 

गन ेदेशलाई जानकारी गराउने गररएको छ? 

  

यटद छैन भने, के त्यहाुँ एकल बबन्द ु तनरीक्षण 

कायािन्ियन गन ेकुनै विचार छ र समयसीमा के 

हो? 

यो सरकारी स्कतरमा अटहलेसम्म गम्भीर रूपमा विचार 
गररएको छैन। 

६ सचेतना कार्यिम  

सरोकारिालाहरुको लागग कसरी सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदान गनि सककन्छ भनेर बुझ्न सचेतना कायििम 

महत्िपूणि छ जसबाि उनीहरू आफ्नो गचन्ता कम गनि सक्छन ु् र  उठ्न सक्न ेकुनै पतन समस्कयाहरुलाई सम्बोधन 

गनि तयार हुन सक्छन ु्। 

यटद कुनै मुलुकमा व्यापार प्रकिया विश्लेषण, तथ्याङ्क सामञ्जस्कयता र सरलीकरण, प्रणाली विकास, 

पररयोजना व्यिस्कथापन, आटद गनिको लागग विशेषज्ञताको अभाि छ भने, यसले बाह्य पक्षबाि प्राविगधक 

सहायताको अपेक्षा गदिछ। 

६.१ के तपाइुँको देशसुँग सरोकारिालाहरुको लागग 

तनम्न विषयहरू राम्रोसुँग बुझ्न सचेतना 
कायििम (क्षमता विकास / प्रसशक्षण / कायिशाला 
आटद)  छ? 
(क) कसरी सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदान 

लागू गनि सककन्छ? 

आबगिक रूपमा । 

(ख) सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानका लागग 

सम्भावित व्यािसातयक कारोबार र 
कागजातहरू? 

छैन 

(ग) सम्बोधन गनि आिश्यक भएका 
अिरोधहरूको पटहचान गन ेविगध? 

छैन 

यटद छैन भने, तपाईंको भविष्ट्यको योजना र 
सचेतना कायििम सञ्चालन गनि लक्षक्षत 

समयसीमा कुन हो? 

सचेतना कायििमहरू  कटहलेकाटहुँ सञ्चालन गररन्छ तर 
यी मुद्दाको गम्भीरता, शीघ्र कायािन्ियन र सबै 
सरोकारिालाहरुलाई एकै ठांउमा ल्याउने दृजष्ट्िकोणबाि 
यसलाई तनयसमत र व्यिजस्कथत बनाउन आबश्यक छ। 

६.२ के तपाईंको मुलुकमा देहायको कायि गनि क्षमता 
छ? : (क) व्यापार प्रकिया विश्लेषण(BPA) 

छ। भन्सार विभागले विशेषज्ञहरूको सहायताले  BPA 
गरेको छ। तर, यो क्षमता विभाग बाटहर देखखदैन। 
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(b) तथ्याङ्क सामञ्जस्कयता र सरलीकरण? छ। भन्सार विभागसंग मात्र यो  क्षमता छ। 

(c) प्रणाली विकास? छ। प्राविगधक सहायता आिश्यक छ। 

(d) पररयोजना व्यिस्कथापन? छ। प्राविगधक सहायता आिश्यक छ। 

७ अन्र् कुराहरू 

केही मुलुकहरू जो सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग तयार छन ु् , ततनीहरू नमूना पररयोजनामा सहभागी हुन 

राजी नहुन सक्छन ु्। यसको एउिा कारण  उनीहरूका संिाद सािेदारहरूको आगथिक सञ्चालकहरूप्रतत विश्िासको अभाि  

हुनु हो। यटद तपाईंका आगथिक सञ्चालकहरू  AEO (Authorized Economic Operator) योजना पालना गनि सक्षम 

छन ु् र  संिाद सािेदारहरूद्िारा पारस्कपररक रूपमा मान्यता प्राप्त छन ु् भने, यसले सीमा-पार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई 

तीब्रता टदनेछ। 
  

७.१ अगधकृत आगथिक सञ्चालक (AEO) 

७.१ 

(क) 

के तपाईंको देशमा अगधकृत आगथिक सञ्चालक 

(AEO)योजना लाग ूगररएको छ? 

छैन । तर प्रस्कतावित भन्सार ऐन (२०१९) ले "अगधकृत 

व्यजक्त"लाई  दताि गने र मान्यता टदने( दफा ३४)  

प्रस्कताि गरेको छ जसलाई तनम्न सुविधाहरू टदइनेछ। 

क) न्यूनतम कागजातहरूको  आधारमा मालिस्कतुहरूको 
तछिो जांचपास गने।       

ख) घोषणाकतािकै पररसरमा िा भन्सार विभागले  

तोकेको  अन्य स्कथानमा मालबस्कतु जांचपास 
गन।े       

ग) भौततक तनरीक्षण र जांच कम गने।       

यटद छ भने, यो योजनाको लागग दताि गररएका 
आगथिक अपरेिरहरूको प्रततशतको टहसाबले यो 
कवत्तको व्यापक रूपमा लागू गररएको छ? 

N / A 

७.१ 

(ख) 

सामान्यतया, तपाईको मुलुकमा व्यापारीहरूको 
तनयमपालना(compliance)को स्कतर के छ 

(उच्च, मध्यम िा कम)? 

N / A 

७.१ 

(ग) 

के तपाइुँको देश सम्िाद सािेदारहरूसुँग अगधकृत 

आगथिक अपरेिर (AEO) का लागग कुनै 

पारस्कपररक मान्यता सम्िौतामा हस्कताक्षर गनि 
तयार छ? 

जानकारी उपलब्ध नभएको। 
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तयारी चरणमा, सीमापार तथ्याङ्क आदान-प्रदानबाि उत्पन्न पररितिनहरू स्किीकार गनिमा र कुनै  सम्भावित सीमा-पार 
कागजविहीन व्यापार पररयोजनाको लागग कोषको उपलब्धता सम्बन्धमा सरोकारिालाहरूको तयारीको मूल्यांकन गनि 
उपयोगी हुनछे। 

  

७.२ के सरोकारिालाहरू र व्यापाररक समुदाय सीमा-
पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानतफि  पुनः 
ईजन्जतनयरीङ गररएका प्रकियाहरूबाि उत्पन्न 

पररितिनहरू स्किीकार गनि तयार छन ु्? 

• तनयामक तनकायहरू 

• एजेन्ि / भन्सार दलालहरू 

• व्यापारीहरू 

• बन्दरगाह समुदाय 

• वित्तीय संस्कथा 
• अन्य (कृपया तनटदिष्ट्ि गनुिहोस ु्) 

छन।् तर ततनीहरूले क्षमता विकास, सचेतना र संचार 

कायििमहरूका  लागग अनुरोध गरेका छन ु्। 

७.३ के तपाईंको देशमा सीमा-पार कागजविहीन 
व्यापार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको 
संिमणकालको लागग सरकारी बजेिको व्यिस्कथा 
गररएको छ? 

अझै छैन। 

यटद छैन भने,  लक्षक्षत समयसीमा के हो? N / A 

सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लागग प्राथसमकता प्राप्त कागजातहरुमा मुलुकहरुको असभरूची (preference) 

सम्बन्धी जानकारीको आदान-प्रदानल ेआफ्ना सािा  असभरूचीहरू भएका नमूना पररयोजनाहरुमा संगै काम गनिका 
लागग उही िा उस्कतै प्राथसमकता भएका सम्भाव्य सहभागीहरु पटहचान गनि मद्दत गदिछ।   

७.४  के तपाईंको मुलुकले तनम्न कागजातहरू तथा 
सम्बजन्धत प्रकियाहरूमध्ये कुनैको लागग सीमा-
पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानको विचार गदैछ? (Y 

= छ, N = छैन) 

(कृपया शीषि ५ प्राथसमकताप्राप्त कागजातहरू 

छान्नुहोस ु्)  
 

 (१) सामटुिक मागि बबल  ( Sea Way Bill) 

 (२) (अगग्रम) जहाजमा लाटदएको मालबस्कतुको 
सूची (   (Advance) Manifest ) 

 (३) भन्सार पारिहन घोषणापत्र ( Customs 

कुनै विशेष जानकारी प्रदान गररएको छैन ।  भन्सार 

आयात तथा तनयाित घोषणाहरूबाहेक अन्य व्यापार 

कागजातहरू अिै कागजमा आधाररत छन ु्। आइसगेि 
(ICEGATE)माफि त ु् भारतीय भन्सारसुँग केिल खास 

सूचनाको आदान-प्रदान र िाखणज्य विभाग र  

कोलकाताजस्कथत महािाखणज्यदतूािास कायािलय बीच 

तथ्याङ्कको आदान-प्रदान पटहले नै स्कथावपत भइसकेको 
छ। 

पाुँच प्राथसमकताप्राप्त कागजातहरू: 

१. भन्सार पारिहन घोषणा (CTD) 
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Transit Declaration) 

(४) राजन्जि बन्ड (Transit Bond) 

 (५) फाइिो-सेनेिरी प्रमाणपत्र ( Phyto-Sanitary 

Certificate 

(६) सेनेिरी प्रमाणपत्र  (Sanitary Certificate) 

 

(७) फ्युसमगेसन प्रमाणपत्र (Fumigation 

Certificate) 

(८)   साइटिस प्रमाणपत्र ( CITES Certificate) 

(९) उत्पवत्तको प्रमाणपत्र ( 

सहुसलयतपूणि)  (Certification of Origin 

(preferential)) 

(१०) उत्पवत्तको प्रमाणपत्र 

(सहुसलयतबबना) (Certification of Origin 

(non-preferential)) 
    

(११) औषगधको प्रमाणपत्र ( Pharmaceutical 

Certificate) 

(१२) राजष्ट्रय मापदण्ड र गुणस्कतर 
प्रमाणपत्रहरू(National Standard and Quality 

Certificates) 

(१३) मानकीकरणसम्बन्धी अन्तरािजष्ट्रय संगठन 

र अन्य अन्तरािजष्ट्रय मापदण्ड र गुणस्कतर 
प्रमाणपत्रहरू( International Organization for 

Standardization (ISO) and other 
international standards and quality 
certificates) 

(१४) मेडडकल उपकरणहरूसम्बन्धी 
प्रमाणपत्र  (Certificate for medical devices) 

(१५) विद्युतीय सामान तथा उपकरणको 
प्रमाणीकरण (Certification of Electrical and 

Electronic Components, Equipment and 

Product) 

(१६) खतरनाक सामानहरूको सूची (Dangerous 

Goods List) 

 (१७) सामग्री सुरक्षा डािा शीि 

(MSDS)  Material Safety Data Sheet 

(MSDS) 

२. सेनेिरी र फाइिो-सेनेिरी प्रमाणपत्र (SPS) 

३. उत्पवत्तको प्रमाणपत्र(CO) 

४.  बबल अफ लेडडङ (Bill of Lading) 

५. राजन्जि बन्ड(Transit Bond) 



 74 

(१८) प्रतीत पत्र   (Letter of Credit)                  

(१९)  बबल  अफ लेडडङ ( Bill of 

Lading)                    

(२०) बीजक (Invoice)  

(२१) प्याककंग सूची ( Packing List) 

                      

(२२) आयात अनुमतत (Import Permit) 

                     

(२३) अन्य (कृपया तनटदिष्ट्ि गनुिहोस ु्) 
…………                    

७.५ बुंदा ७.४ मा पटहचान गररएका पाुँच 

प्राथसमकताप्राप्त कागजातहरूमा प्रत्रे्कको 
तनम्न विषयमा कृपया थप जानकारी टदनुहोस ु्: 

(क) कायािन्ियन तनकाय / पक्ष: 

कागजातहरू 

  

कागजातहरू 

१. CTD 

२. SPS प्रमाणपत्र 

३.उत्पवत्तको 
प्रमाणपत्र(CO) 

४.बबल अफ लेडडङ (Bill 

of Lading) 

५.राजन्जि बन्ड (Transit 

Bond)                            

  

कायािन्ियन तनकाय 

१. भन्सार 
२. कृवष विभाग 

३. चेम्बरहरू। 
४. तनयाितकताि / 

आयातकतािहरू। 
५. भन्सार। 

  (ख) कागजात र सम्बजन्धत प्रकियाहरूको कतत% 

कागजविहीन छ? 

कागजातहरू (%) 

N / A   
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अनुसूची ४. (सीमा-पार) कागजविहीन व्र्ापारको लागि ननकार्हरूको तर्ारी 

  

 नोभेम्बर २०१९ सम्म उपलब्ध भएको सम्बजन्धत तनकायहरूको सूची  र (सीमा-पार)  कागिविहीन व्यापारसम्बन्धी अनुमनत 

व्यिस्कथा तल उल्लेख गररएको  छ  । प्राविगधक छनौिसूची (अनुसूची ३) का तनष्ट्कषिहरूको पूरकको रूपमा सम्बजन्धत 

तनकायहरू र उनीहरूको प्रणाली डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी  र / वा विद्युतीय राजष्रय प्रणालीहरूसंगको आिद्धतासम्बन्धी 
जानकारी संकलन गररएको धथयो । खासगरी, यो सूचीले देहायका कुराहरू पहहचान गरेको छ: 

• तनकायको नाम 

• अनुमनतको प्रकार: अनुमनत पत्रको  प्रकार, नाम  र / वा व्याख्या 
• विद्युतीय दरखास्कत: व्यापारीहरूले अनुमनतपत्रको लाधग आवेदन हदन तनकायहरूमा विद्युतीय प्रणाली छ/छैन 

• भुक्तानी: कसरी व्यापारीहरूले भन्सार महशुल/ अनुमनतपत्रको लाधग आवेदन र्ुल्क (यहद कुनै छ भने) भुक्तानी गछिन ु् 
(CD =  नगद िम्मा)  

• व्यवसाय प्रर्क्रया पुन: ईजन्िननयररगं (BPR):  BPR सञ्चालनमा छ, प्रर्क्रयामा छ, योिना गररएको  छ वा कुनै पनन छैन। 
• NSW:  तनकायहरू NNSW संग कटहले आबद्ध हुन्छन ु्। 

मन्त्रालय / 

ननकार् / OGA 

अनुमतिको प्रकार विद्रु्तीर् िरखास्त भुक्िानी BPR NSW 

नेपाल बैंकसन संघ उनीहरूको  भूलमका 
समन्वय र 
सहजीकरण गनुि हो 

N / A विद्युतीय 
भुक्तानी हुने 
गरेको छैन। 
सेवाको लाधग कुनै 

र्ुल्क ललइदैन 

प्रर्क्रयामा  २ बषन लभत्र 

नेपाल उद्योग 

पररसंघ 

तेस्रो मुलुक ननयानतका 
लाधग उत्पवत्तको 
प्रमाणपत्र 

विद्युतीय आिेदन 

सलने गरेको छैन। 
आंलर्क रूपमा। 
अनलाइन भुक्तानी 
(विद्युतीय 
भुक्तानी र 
विद्युतीय बैंर्कंग) 

आंलर्क रूपमा 
सञ्चालनमा छ। 

प्रर्क्रयामा यहद NNSW ले 
CNI को 
सफ्टवेयर 
एकीकृत गनन 
स्वीकार गदनछ 
भने, यो कुनै 

पनन समय 

एकीकृत हुन 

तयार छ। २०२१ 

सम्ममा आबद्ध 
हुने योिना छ 

कन्सुलर सेिा कूटनीनतक 

वस्तुहरूमा भन्सार 

विद्युतीय आिेदन विद्युतीय 
भुक्तानी हुने 

प्रर्क्रयामा दईु बषनलभत्र। 
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ववभाग छुटका लाधग 

लसफाररसहरू िारी 
गदनछ। 

पहहले नै प्रयोगमा छ। गरेको छैन। सेवा 
(लसफाररस) नन: 

र्ुल्क प्रदान 

गररन्छ। 

भन्सार ववभाग ननयानत र आयातको 
लाधग भन्सार 
जांचपास। 

  विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। बैङ्क नगद 

िम्मा वा  
चेकद्िारा 
भुक्तानी हुन्छ। ।  

भन्सार ऐनको 
हालको संर्ोधन 
(प्रस्कतावित) ले 
ग्राहकले भन्सार 
महशुल र अन्य 

र्ुल्कहरूको 
भुक्तानी गदान 
ववद्युतीय 

भुक्तानी गनन सक्ने 
प्रािधान राखेको 
छ। सन ु् २०२० 

सम्ममा विद्युतीय 
भुक्तानीमा जाने 
योिना छ। 

यो NNSW 

कायनक्रमअन्तगनत 

सञ्चालन 

भइरहेको छ । 

NNSW 
सम्बन्धी प्रमुख 
तनकायको 
रूपमा, NNSW 

प्रणाली संचालन 

गने र सन ु् 
२०२१ सम्ममा 
पहहलो चरणका 
संस्थाहरूलाई 

आिद्ध गने 

भन्सार 
ववभागको 
भूलमका  छ । 

पुरातत्व ववभाग मूनतन र कलात्मक 

बस्कतुहरूको ननयानतका 
लाधग क्युररयो 
प्रमाणपत्र। 

 विद्युतीय आिेदन 

सलनेगरेको छैन। 
विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। सेवा नन: 

र्ुल्क प्रदान 

गररएको छ। 
दरखास्कतमा थोरै 

मूल्यको हुलाक 

हटकट िांस्कनुपने 
व्यिस्कथा छ। 

कुनै योिना छैन NNSW योिना 
अनुसार। 
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वाणणज्य, आपूनतन 
तथा उपभोक्ता 
संरक्षण ववभाग 

१. हात हनतयार तथा 
सुतीिन्य पदाथिका 
लागग  आयात 

इिाितपत्र; 

२. प्रतीत पत्रबबना 
तेस्रो देर्बाट सानो 
आयातको लाधग  

आपवत्त नभएको 
प्रमाणपत्र (NOC); 

 आयातका लाधग 

सरकारी तनकाय 
तथा  गैरसरकारी 
संस्थाहरूको लाधग 

लसफाररस पत्र 

विद्युतीय आिेदन 

सलने गरेको छैन। 
आंलर्क रूपमा 
विद्युतीय 
भुक्तानीको प्रयोग 

।नगद जम्मा, बैंक 

भुक्तानी  हुन्छ। । 
विद्युतीय 
भुक्तानीको एप्स 

(e-pay apps) को 
प्रयोग। 

प्रर्क्रयामा २ बषन लभत्र 

आबद्ध हुने 

अपेक्षा 

औषधध व्यिस्कथा 
ववभाग 

औषधधजन्य कच्चा 
पदाथि, उपकरण र 
मेलसनरीको लाधग  

आयात लसफाररस 

पत्र। औषधध 

आयातको लाधग दताि 
र अनुमनत  

विद्युतीय भुक्तानीको 
लागग प्रयास िारी  

 विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। नगद / बैंक 

भौचर प्रयोग 
हुन्छ। । हाल 
प्रर्क्रयामा, ननकट 

भववष्यमा 
विद्युतीय 
भुक्तानीमा जाने 

योिना । 

प्रर्क्रयामा दईु बषनलभत्र। 

खाद्य प्रववधध 

तथा गुण 
तनयन्त्रण ववभाग 

आयात को लागग , 

आयात इजाजत पत्र 

िारी गररन्छ। 
ननयानतको लागग , 

परीक्षण ररपोटन / 
ववश्लेषण प्रमाणपत्र 

िारी गररन्छ। 

 विद्युतीय आिेदन 

सलने गरेको छैन। 
विद्युतीय 
भुक्तानी हुने 
गरेको छैन। नगद 
प्रयोग हुन्छ। 

कुनै योिना छैन २ बषनलभत्र। 
ववभाग NNSW 

को एक 

हहस्साको रूपमा 
काम गनन 
प्रनतबद्ध छ। 

वन  तथा भ-ू लु्तप्राय 

प्रिानतहरूको 
विद्युतीय आिेदन 

सलनेगरेको छैन। 
विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 

कुनै योिना छैन सन ु् २०२१ 
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संरक्षण ववभाग ननयानतको लाधग, 

CITES प्रमाणपत्र 

(ननयानत अनुमनत) 

िारी गररन्छ। 

तथावप ननयामक सुधार 
भइरहेको छ िसमा 
विद्युतीय आिेदनको 
लाधग प्रावधान समावेर् 

हुन सक्छ। 

छैन। नगद / बैंक 

भौचरहरू प्रयोग 
हुन्छ। ।  नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कद्िारा 
मुलुकमा 
विद्युतीय 
भुक्तानी प्रणाली 
संयन्त्रलाई 
अजन्तम रूप टदई 
सक्षम बनाएपतछ  

शुरु हुनसक्छ । 

सम्ममा 

उद्योग ववभाग १. एक द्िार प्रणाली 
माफन त ु् एजक्िम कोि; 

२. कच्चा पदाथि 
आयातका लाधग 

लसफाररस पत्र; 

३. उत्पवत्तको 
प्रमाणपत्रको लाधग 

प्राववधधक सलमनतको 
लसफाररस 

विद्युतीय आिेदन 

सलनेगरेको छैन । तर,  

उद्योग दतानको लागग 

अनलाइन आवेदन 

स्वीकार गररन्छ। 

विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। बैंक भुक्तानी 
गररन्छ। 
स्वचालनको लाधग 

योिना छ। 

प्रर्क्रयामा २ बषनलभत्र 

आबद्ध हुने 

अपेक्षा 

यातायात 

व्यिस्कथा ववभाग 

सवारी साधनको 
आयातका लाधग  

उत्पादन 
अनुकूलता(Conform

ity of Production) 

प्रमाणपत्र िारी  

विद्युतीय आिेदन 

सलनेगरेको छैन । 
विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। नगद / बैंक 

भौचरहरू प्रयोग 
हुन्छ। 

कुनै योिना छैन सन ु् २०२१ 

सम्ममा 

पर्ु सेवा ववभाग ननयानत र आयातका 
लाधग अनुमनत िारी  

 विद्युतीय आिेदन 

सलनेगरेको छैन । 
आयातका लाधग 

विभागमा आवेदन 
गररन्छ, त्यसमा 
महातनदेशकको 
अध्यक्षतामा रहेको  

विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। नगद / बैंक 

ड्राफ्ट वा बैंक 

चेकहरू प्रयोग 
हुन्छ। चालू 
आगथिक 

कुनै योिना छैन पहहलो चरणमा 
२०२१ सम्ममा। 
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प्राववधधक सलमनतले 
आवेदन र सम्बजन्धत 

कागिातहरू परीक्षण 
गछि  (आवश्यक भएमा 
जांच गरेर) र आयातका 
लाधग प्रमाणपत्र प्रदान 

गदनछ।  नेपालबाि 

ननयानतको लागग, 

आयात गने मुलुकको 
आवश्यकता अनुसार 
नमूनाको जांच र 
परीक्षण गरेर 
प्रयोगशालाले प्रमाणपत्र 

जारी गछि  । माधथका 
सबै कायनहरू कागिमा 
आधाररत छन ु्। 

िषि(२०१९-२०)को 
अन्तसम्ममा  
नमूनाको रूपमा 
अनलाइन 

सेवाद्िारा 
अनुमनतपत्र  

िारीगने योिना छ 

। 

महालेखा 
ननयंत्रक 

कायानलय 

N / A N / A   सरकारी 
कारोबारको 
लगभग ७५% 

विद्युतीय 
भुक्तानी 
प्रणालीमाफन त ु् 
हुन्छ। 
अन्तरानजष्रय कािन 
भुक्तानी, स्थानीय 

कािन भुक्तानी, 
मोबाइल 

बैंर्कंगिस्ता 
सुववधाहरू शुरू 
भइरहेका छन।् 
सन ु् २०२० सम्ममा 
पूणन विद्युतीय 
भुक्तानीगने 

योिना छ। 

प्रर्क्रयामा छ, 

खासगरी 
रािस्वको 
सङ्कलन र 
ववतरणमा जोड 
टददैं। 

२ बषन लभत्र 

आबद्ध हुने 

अपेक्षा 
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नेपाल उद्योग 
िाखणज्य 
महासंघ 

ननयानतका लाधग 

उत्पवत्तको प्रमाणपत्र 

िारी गदनछ 

सन ु् २०१९ को मध्य 
िुलाईदेखख विद्युतीय 
आवेदन सलन र 
प्रशोधन गनि शुरू 
गररएको छ । तथावप 

यो पूणन रूपमा 
सन्चालनमा आउन  
बांकी छ। 

विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। । नगद 
जम्मा / बैंक 

भुक्तानी गररन्छ। 
अनलाइन भुक्तानी 
छ महहनादेणख एक 

वषनसभत्र लागू गनन 
सर्कन्छ। 

प्रर्क्रयामा दईु बषनलभत्र। 

आन्तररक 

रािस्व ववभाग 

सबै करदाताहरूलाई 

स्थायी खाता नम्बर 

(PAN) िारी गदनछ। 

PAN िारी गनन 
विद्युतीय आिेदन 

पहहले नै प्रयोगमा छ। 

अनलाइन भुक्तानी 
प्रयोगमा छ। 

गररएको छ। दईु बषनलभत्र। 

नेपाल गुणस्कतर 
तथा नापतौल 
विभाग 

१. आयात / 

ननयानतका लाधग 

नेपाल गुणस्कतर 
मापदण्ड(NS) 
अननवायन भएको 
हकमा NBSM ले 
NS प्रमाणपत्र िारी 
गदनछ; 

२. NBSM ले तौल 

मापन उपकरण 

आयात गननको लागग 

मेलर्नको जांच 
परीक्षण गरी 
लसफाररस हदन्छ। 

विद्युतीय आिेदन 

सलनेगरेको छैन । यी 
कायनहरूको प्रकृनत अन्य 

एिेन्सीहरूभन्दा केही 
फरक छ, िसलाई 

भौततक प्रमाणीकरण 

आवश्यक पछि। तैपतन, 

प्रर्क्रयाको लागग 

विद्युतीय आिेदन  

उपयोगी हुनेछ। 

विद्युतीय 
भुक्तानी हुने 
गरेको छैन। नगद 

जम्मा/ बैंक ड्राफ्ट 

वा चेक प्रयोग 
गररन्छ। 

कुनै योिना छैन २०२१ सम्ममा 

नेपाल चेम्बर 
अफ कमशि 

विद्युतीय उत्पवत्तको 
प्रमाणपत्र (e-CO) 

िारी गननका लाधग 

सफ्टवेयर प्रोग्राम  

बनाई परीक्षण 

गररएको छ। 
च्याम्बरको आयातमा 

आंलर्क: (e-CO) को 
मुद्दा नमूनाको 
आधारमा र्ुरू भएको 
छ।। भुक्तानी नगद, 
बैङ्क िम्मा िा 
चेकद्िारा गने 
गररएको छ । 

विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। (नगद 
जम्मा, िेडिट कािन 
, बैंक ड्राफ्ट वा 
चेक, कािनद्िारा  

भुक्तानी हुन्छ)  

व्यावसानयक 
प्रर्क्रया पुन: 

ईजन्िननयररङको  

कुनै योिना छैन। 
प्रमाणपत्र िारी 
गन ेप्रर्क्रया सरल 

र समस्कयामुक्त छ 

पहहलो चरणमा 
२०२१ सम्ममा। 
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कुनै जक्लयरेन्स 

भूलमका छैन; बरु 

यसले आयातमा 
समस्याहरू हटाउन 

प्रचार प्रसारको काम 

गदनछ। 

ननयानतकतानहरू र 
व्यावसानयक 

ग्राहकहरूले नतनीहरूका 
िेबबट कािनहरूमाफन त ु् 
चेम्बरमा भुक्तानीगनन 
सक्दछन।् 

नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कले विद्युतीय 
भुक्तानी 
प्रणालीलाई 

कायिरूप टदएपतछ  

विद्युतीय 
भुक्तानी 
सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ । 

। 

नेपाल 

इन्िरमोडल 

यातायात तथा 
ववकास ससमतत 

यसले सुक्खा 
बन्दरगाहमा 
सञ्चालकहरूको 
लाधग पहुुँच र 

आवश्यक 

सहजीकरण सेिा 
उपलब्ध गराउंछ। 

सुख्खा बन्दरगाह 
व्यिस्कथापन  कायनहरूको 
लाधग कुनै विद्युतीय 
आिेदन सलने गररएको 
छैन । तथावप, 
तातोपानीबाहेक सबै 
सुख्खा बन्दरगाहहरूमा 
सबै प्रववजष्ट 

असभलेखहरू र 
बीजकीकरण (entry 

records and billing 

system)कम््यूटरीकृत 

छ। 

विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। । नगद 
जम्मा तथा बैंक 

भुक्तानी हुन्छ। 

अहहलेसम्म कुनै 

ववर्ेष योिना 
छैन। 

NNSW को 
योजना अनुसार: 
सन ु् २०२१ 

सम्ममा। 

नेपाल राष्र बैंक  L / C कागिातहरू 

पठाएर मालसामान 

छाडडटदनको लाधग 

बन्दरगाहहरूमा 
सूचना गदनछ। 

विद्युतीय एल / सी 
प्रणालीको स्थापना 
प्रर्क्रयामा छ। 

योिना शुरुहुने 
िममा छ। सेवाको 
लाधग कुनै र्ुल्क 

ललइदैन 

प्रर्क्रयामा छ सन ु् २०२१ 

लभत्र। 

नेपाल दरूसञ्चार 
प्राधधकरण 

मोबाइल / राउटर 

आयातकतािहरूको 
लाधग िाइप एप्रुभल 

प्रमाणपत्र (Type 

Approval 

Certificate) जारी 
गररन्छ। टेललकम 

विद्युतीय आिेदन 

सलने गरेको छैन । 
हाल बैंक भुक्तानी 
हुन्छ। 
स्वचालनको लाधग 

योिना हंुदैछ। 

प्रर्क्रयामा छ। NNSW को 
योजना 
अनुसार। सन ु् 
२०२१ सम्ममा 
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उपकरण आयात 

गननको लागग 
आयातकतािहरूलाई  

लसफाररसहरू पनन 

िारी गदनछ। 

प्लान्ि 
क्िारेन्िीन एिं 
विषादी 
व्यवस्थापन 

केन्र 

१. ननयानतका लाधग 

फाइटोसनेेटरी 
प्रमाणपत्र; 

२. आयातको लाधग 

प्रवेर् अनुमनत र 
ररलीि अिनर 

आंलर्क । तथावप 

कम््युटरमा िाटा 
प्रववजष्ट गररन्छ र  
WTO/IPPC ढाुँचामा 
बार कोिसटहत 

प्रमाणपत्र िारी गररन्छ 

। 

विद्युतीय 
भुक्तानी हुनेगरेको 
छैन। नगद जम्मा 
गररन्छ। 

प्रर्क्रयामा दईु वषनलभत्र 

(२०२१ सम्म) 

व्यापार तथा 
ननयानत प्रबद्िधन 
केन्ि 

REX र GSP 

प्रमाणीकरण। 

आंलर्क: REX 

प्रमाणपत्र पूणन 
अनलाइन छ। 
ननयानतकतानहरूले 
सामान, उत्पादन 

प्रर्क्रया र मूल्य 

अलभवदृ्धध इत्याहदको 
घोषणासटहत REX 

फारम पेश गदनछन ु् 
जसबाि यूरोपेली 
देर्हरूको EBA योिना 
अन्तगनत आिश्यक 

मापदण्िहरू पूरा भएको 
तनजश्चत गररन्छ । यो 
TEPC द्वारा समन्वय 

र अनुगमन गररन्छ । 
अकोतफन , 
तनयाितकतािहरूले GSP 

फारमहरू म्यानुअल 

रूपमा भदिछन ु् र 
केन्रले त्यसको  

प्रर्ोधन गदनछ । 

नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कद्िारा हाल  
तयारी कायि 
भैरहेको विद्युतीय 
भुक्तानी प्रणाली 
पूणन कायानन्वयनमा 
आएपतछ । बैंक 

िम्मा। GSP 

शुल्क कापेट 

ननयानतका लागग 
प्रतत प्रमाणपत्र रु.  

१०.०० का दरले  

र कापेटबाहेकका 
बस्कतुहरूका लाधग 
प्रतत प्रमाणपत्र रु.  

२५.०० का दरले  

।  

यो NNSW को 
कायानन्वयनको 
िममा चाल ू

आधथनक वषन 
(२०१९-२०)  
कायािन्ियनमा 
ल्याइनेछ। 

२०२१ मा 
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त्यसपनछ, प्रमाणपत्रको 
मुहरत प्रनतललवप 

सम्भाव्य ननयानतक / 

आवेदकहरूलाई 
उपलब्ध गराइन्छ। 



अनुसूची ५. नेपाल राष्ट्रिय एक द्िारका चरणहरूको लागि सरोकारवालाहरूको सूची 

 

चरण – १ (प्राथममक सरोकारिालाहरू) 

भन्सार ववभाग 

वाणणज्य, आपूनतन तथा उपभोक्ता संरक्षण ववभाग 

उद्योग विभाग 

आन्तररक रािस्व ववभाग 

खाद्य प्रविगध तथा गुण ननयन्त्रण ववभाग 

पर्ु सेवा ववभाग 

औषधध व्यिस्कथा ववभाग 

यातायात व्यिस्कथा ववभाग 

कन्सुलर सेिा ववभाग 

नेपाल गुणस्कतर तथा नापतौल विभाग 

वन तथा भ-ूसंरक्षण ववभाग 

पुरातत्व ववभाग 

्लान्ट क्िारेन्िीन एिं विषादी व्यवस्थापन केन्र 

व्यापार तथा ननयानत प्रिद्िधन केन्र 

नेपाल दरूसञ्चार प्राधधकरण 

नेपाल ईन्िरमोडल यातायात ववकास ससमतत 

नेपाल पारिहन गोदाम व्यिस्कथा कम्पनी सल. 
नेपाल राष्र बैंक 

महालेखा ननयंत्रक कायानलय (FCGO) 
वाणणज्य बैंकहरू 

नेपाल उद्योग िाखणज्य महासंघ (FNCCI) 
नेपाल उद्योग पररसंघ (CNI) 
नेपाल चेम्बर अफ कमसन (NCC)  
चरण – २ (माध्र्समक सरोकारिालाहरू) 
रक्षा मन्त्रालय 

सञ्चार तथा सूचना प्रववधध मन्त्रालय 

स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रालय 

खानी तथा भगूभि ववभाग 

ववद्युत ववकास ववभाग 

पयनटन ववभाग 

कम्पनी रजिस्रारको कायानलय 

नेपाल नागररक उड्ियन प्राधधकरण  
अध्यागमन ववभाग 

चरण - ३ (सूचनाका लागग सरोकारिालाहरू Informational Stakeholders) 

उद्योग, वाणणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय 
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कानून, न्याय तथा संसदीय मासमला मन्त्रालय 

रािस्व अनुसन्धान ववभाग 

सम्पवत्त शुजध्दकरण ववभाग 

नेपाल प्रततसलवप अगधकार रजिस्रारको कायानलय 

नेपाल फे्रट फरिािनसि एसोलसएर्न 

भन्सार एिेन्टहरूको महासंघ 

नेपाल हस्तकला महासंघ 
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अनुसूची ६. सीमा-पार कागजविहीन व्र्ापार: कानूनी तर्ारी छनौटसूची(checklist) 
 

छनौटसूचीको क्षेत्र र सांरचना 

यस छनौिसूचीले हालको कानूनले खासगरी सीमा-पार व्यापारसम्बन्धी विद्युतीय कागजातहरू र संचार व्यिस्कथालाई 
कुन हदसम्म समेिेको छ र एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी खाका 
सम्िौतासंग अनुकूल हुनेगरी कानूनहरू ल्याउन के गनि सककन्छ भन्ने मूल्यांकन गनन मद्दत गदनछ। यसले कागजरटहत 

सीमा-पार व्यापारको उद्देश्य प्राजप्तका लागग कानूनी प्रबन्धमा सुधार गनि सदस्कय राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर् याउने लक्ष्य 

राखकेो छ। 

 यो छनौिसूची ननम्नबमोजजम चार भागमा समेटिएको छ: 

  खण्ि क. विद्रु्तीर् कारोबार र हस्ताक्षर कानून 

१. विद्युतीय कारोबार 
 क.विद्युतीय संचार 

 ख.पटहचान व्यिस्कथापन  र ववश्वसनीय (trust) सवेाहरू 

२. तथ्याङ्क सङ्ग्रह र विद्युतीय अलभलेखीकरण 

३. विद्युतीय प्रमाण 

  

खण्ि ख.  कािजविहीन व्यापार र एक द्िार कानूनहरू 

१. एक द्िार प्रणाली / कागजविहीन व्यापार प्रणाली 
२. सूचना सुरक्षा: 

 क. सूचना सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता 
 ख. तथ्याङ्क शुध्दता र स्किच्छता 
 ग. सरकारी तनकायहरूका बीच  सूचना र तथ्याङ्कको आदान-प्रदान  

३. सेवा स्तर सम्झौता (SLA) र समझदारीपत्रहरू (MOUs) 

  

खण्ि ग.  सीमा-पार पषहरू 

१. विद्यमान द्ववपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताहरू 

२. अन्तरानजष्रय मापदण्ि / ननदेसशका 
३. विद्यमान द्ववपक्षीय वा बहुपक्षीय प्राविगधक / कायिगत(operational) सम्झौताहरू 

४. अन्य अन्तरानजष्रय कानुनी उपकरण, ननयम र मापदण्िहरू 

  

खण्ि ि.  अन्र् ध्र्ानदिनुपने विषर्हरू 

१. दानयत्व मुद्दाहरू 

२. वववाद समाधानमा विचार पुर् याउनुपने विषयहरू 

३. बौद्धधक सम्पवत्त अधधकार र तथ्याङ्क (िाटाबेस) स्वालमत्व 

४. विद्युतीय भुक्तानी 
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५. प्रनतस्पधान कानून 

  

  

कानूनी तर्ारी छनौटसूचीमा समजष्टगि जिाफ 

क. विद्रु्तीर् कारोबार र हस्िाषर कानून 

छनौिसूचीको यो पटहलो खण्ड विद्युतीय कारोिार र विद्युतीय हस्कताक्षरलाई सहयोग पुर् याउने आधारभूत कानूनहरूसुँग 

सम्बजन्धत छ। खाका सम्िौताले यी विषयहरूलाई प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा धारा ५, ६, र ७ मा सम्बोधन गरेको छ। 
विशेषगरी, धारा ५  (सामान्य ससध्दान्तहरू) मा समािेश गररएका पटहलो तीन ससध्दान्तहरूमा विद्युतीय कारोिार 

कानूनमा अन्तरािजष्ट्रय सहमततको विषय उल्लेख छ ।57 यस खण्डमा रहेका मुख्य विद्युतीय कारोिारसम्िन्धी कानूनी 
विषयहरूमा विद्युतीय संचारको कानुनी मान्यता  र विद्युतीय हस्कताक्षरसटहतको पटहचान व्यिस्कथापन र विश्िसनीय 

(trust) सेिाहरूसंग सम्बजन्धत कानुनी विषयहरू पदिछन ु्। साथै  यसमा पने अन्य महत्त्िपूणि मुद्दाहरूमा तथ्याङ्क संरक्षण 

र विद्युतीय असभलेखीकरणको लागग तनयामक / कानूनी आिश्यकताहरू र न्यातयक तथा कायािन्ियन प्रकियामा विद्युतीय 

प्रमाणको स्किीकायिताजस्कता विषयहरू छन ु् । 

मूल प्रश्नहरू जिाफ 

खाका सम्झौिाका सम्बष्ट्न्त्िि प्राविानहरू: 

◦ धारा ५: सामान्य लसद्धान्तहरू; 

◦ धारा ६: राजष्रय नीनत संरचना, आन्तररक कानुनी वातावरणलाई सक्षम तुल्याउने विषय र कागिववहीन व्यापार सलमनत 

; 

◦ धारा  ७: सीमा-पार कागिववहीन व्यापार सहजीकरण र एक द्िार प्रणालीको ववकास: एक द्िारसम्बन्धी थप  ववशेष 

प्रश्नहरू भाग २ मा उल्लेख छन ु्। 
प्रश्नहरूको पदहलो समूहले विशेषत: एक द्िार र / वा सीमा-पार व्र्ापार डकुमेन्टेसन अभ्यासहरूलाई प्रभाववि िन े
कानूनहरूमा  ध्यान दिई सामान्त्यिया कानूनी अिस्थाको गचत्रण गियछ। 

१. विद्रु्तीर् कारोबारसम्बन्िी कानूनी मुद्िाहरू: 

     क. विद्रु्तीर् संचारको कानूनी मान्त्यिा। 

विद्युतीय संचारको कानुनी मान्यताका लाधग के 

कस्कता शतनहरू छन?् 

विद्युतीय कारोबार ऐन (२००६) ले "विद्युतीय असभलेख" उल्लेख गरेको 
छ, "विद्युतीय संचार" होईन। ऐनमा उल्लेखखत "विद्युतीय असभलेख" 

को कानुनी पररभाषा तल टदइएको छ। 

विद्युतीय कारोबार ऐन (२००६) र विद्युतीय कारोबार ननयमािली 
(२००७) ल ेविद्युतीय अलभलेखको कानुनी  मान्यता उल्लेख गरेको छ। 

 
57 खाका सम्झौताले त्यस्ता कानूनहरूको लाधग अन्तरानजष्रय मान्यताप्रा्त मापदण्िहरू उल्लेख गरेको छ, िस्तै लमडिया तटस्थता 
(कागजी र विद्युतीय डकुमेन्िहरूमा कानूनहरू समान तरीकाले वा समान प्रभावकासाथ लागू हुने), प्रविगध तटस्थता (कानूनी प्रभाव 

प्रा्तगनन कुन प्रविगध प्रयोग गने भन्नेबारे कानूनले ननहदनष्ट नगने ), र कायानत्मक समानता (विद्युतीय डकुमेन्िहरूको कागजी 
डकुमेन्िहरूसरह समान व्यावहाररक वा कानूनी प्रभाव हुन े (उनीहरूको  विशेषताहरू फरक भएतापनन)। 
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ऐनको पररच्छेद २ (४) हेनुनहोस।् 

यस ऐनमा उल्लेखखत ववद्युतीय अलभलेखको कानुनी मान्यताका 
सतनहरू देहाय बमोजिम छन:् १)  सामान्यत: डिजिटल हस्ताक्षरको 
माध्यमबाट ववद्युतीय अलभलेखको प्रमाणीकरण (ऐनको पररच्छेद २ 

(३) र  २(५) हेनुनहोस।्) र  २) ववद्युतीय अलभलेख"सुरक्षक्षत राखु्न पन"े  

(ऐनको पररच्छेद २ (६)ले ववद्युतीय अलभलेख सुरक्षक्षत राख्नका लाधग 

कानुनी आवश्यकताहरू उल्लेख गरेको छ)। 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन (२००६)  

पररच्छेद १ - पररभाषा 

(फ) " ववद्युतीय अलभलेख " भन्नाले विद्युतीय स्किरूपको कुनै 
माध्यमबाि सजृना गरी सम्प्रेषण गररएका, प्राप्त गररएका, िा जम्मा 
गररएका तथ्याङ्क, असभलेख, छवि िा ध्वनन सम्िनु पछि  । 

पररच्छेद २ - ववद्युतीय अलभलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी 
व्यिस्कथा 

४. विद्युतीय असभलेखको कानुनी मान्यता:  प्रचललत 

कानूनमा कुनै सूचना, सलखत, असभलेख वा अन्य कुनै कुरा 
ललणखत वा मुहरत रूपमा राखखएको िा टाइप गररएको हुनु 
पने भनी उल्लेख गररएको भए तापतन त्यस्ता सूचना, 
सलखत, असभलेख वा कुरा यो  ऐन वा यस ऐनअन्तगित  

बनेको ननयममा उजल्लखखत प्रर्क्रया पूरागरी विद्युतीय 
असभलेखको रूपमा राखखएको भए त्यस्कतो विद्युतीय 
असभलेखले पनन कानुनी मान्यता प्राप्तगनेछ ।  

५. डिजिटल हस्ताक्षरको  कानुनी मान्यता: प्रचललत कानूनमा 
कुनै सूचना, सलखत, असभलेख वा अन्य कुनै कुरालाई 

हस्ताक्षरद्िारा  प्रमाणणत गनुि पने िा कुनै सलखतमा कुनै 
व्यजक्तको हस्ताक्षर गररएको हुनुपने भनी उल्लेख 
गररएको भए तापनन त्यस्ता सूचना, सलखत, असभलेख वा 
कुरा यो  ऐन वा यस ऐनअन्तगित  बनेको ननयममा 
उजल्लखखत प्रर्क्रया पूरागरी  डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा 
प्रमाणणत गररएको भए त्यस्कतो डिजिटल हस्ताक्षरले पनन 

कानुनी मान्यता प्राप्तगनेछ । 

 

के कानूनल ेकागजी सलखतहरू र विद्युतीय संचारहरू 

बीच कायानत्मक समानता स्थापना गरेको छ? के 

यसले कागिातहरू, सलखत, हस्ताक्षर, आहदको 

छैन – पूणय रूपमा छैन । 

 विद्युतीय कारोबार ऐनको पररच्छेद २(४) मा कायानत्मक समानताबारे 
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लाधग प्रत्यक्ष रूपमा विद्युतीय सञ्चारलाई 
मान्यता टदन्छ? 

उल्लेख  छ। "विद्युतीय असभलेख" लाई "ललणखत वा मुहरत रूपमा 
राखखएको िा टाइप गररएको सूचना, सलखत, असभलेख वा अन्य कुनै 

कुरा " बराबर मातनएको छ। तथावप यो प्रत्यक्ष कायानत्मक समानता 
होईन र्कनर्क विद्युतीय असभलेखले कानुनी मान्यताका लाधग "यो  ऐन 

वा यस ऐन अन्तगित  बनेको ननयममा उजल्लखखत प्रर्क्रया " पनन पूरा 
गनुनपदनछ । सोही तकन  डिजिटल हस्ताक्षरमा पतन लागू हुन्छ र्कनर्क 

यसले पतन कायिरूपमा  ललणखत हस्ताक्षर बराबरीको व्यवहार पाउन " 
यो  ऐन वा यस ऐन अन्तगित  बनेको ननयममा उजल्लखखत प्रर्क्रया "  
पूरा गनुनपदनछ ।    

यसका अनतररक्त भन्सार ऐन २००७ ले भन्सार घोषणापत्रबाहेक 
कम्तीमा अन्य विद्युतीय कागिातहरूको सम्बन्धमा कायानत्मक 

समानतामा प्रश्न उठाएको छ। 

भन्सार ऐन २००७ को दफा १८ (६) मा तनम्न बमोजजम उल्लेख छ: 

उपदफा (५) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट मालबस्कतुको प्रज्ञापनपत्र 
पठाएकोमा तनकासी वा पैठारीकतानले उपदफा (१) बमोजिमका 
कागिातहरू भौनतक रूपमा िा विद्युतीय स्किरूपमा भन्सार 
अधधकृतसमक्ष पेर् िा सम्प्रेषण गनुि पनेछ ।  

यो अवस्थाको तनरन्तरता प्रस्ताववत भन्सार ऐन २०१९ को दफा २६ 

अन्तगित पतन देखापछि। दफा २६(८) मा भतनएको छ: विद्युतीय 
माध्यमबाि मालबस्कतुको वििरण कम्प्युिर प्रणालीमा पठाएकोमा 
घोषणाकतािले तोककएबमोजजमका कागजातहरू भौनतक रूपमा िा 
विद्युतीय स्किरूपमा  पेर् िा सम्प्रेषण गनुिपनेछ। 

यस्कतो अस्पष्ट व्यिस्कथाले कजम्तमा अन्य मुख्य विद्युतीय 

कागिातहरूको कायानत्मक समानतालाई महत्ि नटदई कागजी 
सलखतहरूप्रततको ननभनरतालाई ननरन्तरता टदनसक्छ  ।  

१. विद्रु्तीर् कारोबारसम्बन्िी कानूनी मुद्िाहरू: 

    ख. विद्रु्तीर् हस्िाषरहरू लिायि पदहचान ब्यवस्थापन र विश्िसनीर् (िस्ट) सेवाहरूसांग सम्बष्ट्न्त्िि कानूनी 
मुद्िाहरू 

ववर्ेष प्रविगध वा व्यावसानयक समाधानहरूको 
प्रयोगद्िारा विद्युतीय संचारलाई कानूनी स्किरूप 
टदन प्रविगधगत तटस्थतामा बाधा उत्पन्न गने 
कानून छन ु् िा छैनन ु्? 

छन।् 

ऐन र ननयम अनुसार सरकारद्वारा संचाललत PKI प्रववधधको 
प्रयोगद्िारा मात्र  डिजिटल प्रमाणपत्र र डिजिटल हस्ताक्षर िारीगनन 
सककन्छ। त्यस्ता PKI संग सम्बजन्धत प्रमाणपत्र र हस्ताक्षरहरू मात्र 

कानूनी मान्यता प्रा्त छन ु्। यसले गदाि धेरै अन्य डिजिटल प्रमाणपत्रहरू 
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र हस्ताक्षरहरू कानूनी मान्यताबाट बाटहर पछिन ु्। यस्कतो PKI प्रणालीमा 
मात्र भर पनि पने अिस्कथा पररच्छेद २ (५) मा उल्लेखखत  डिजिटल 

हस्ताक्षरको कानूनी मान्यताको प्रािधान (माधथ) र पररच्छेद ५ (३०) मा 
उल्लेखखत  प्रमाणणकरण गने तनकायबाि मात्र डिजिटल हस्ताक्षर 

प्रमाणपत्र िारीगनन सककने व्यिस्कथाबाि स्पष्ट छ ।    

यस्तो ननभनरताले गैर- PKI डिजिटल प्रमाणपत्र र हस्ताक्षरहरूलाई मात्र 

बाटहर पाने नभई, यसले ब्लकचेन (िुन प्रायः ननिी स्वालमत्वका छन ु्) 
जस्कता अन्य निीनतम प्रववधधहरूको प्रयोगलाई पतन सभबत्रन नटदने 
सम्भािना रहन्छ।  

के कानूनल े विद्युतीय वातावरणमा पहहचान,  

आगधकाररकता र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कायि कसरी 
गन ेभन्ने विषयलाई सम्बोधन गदिछ? 

गछय , खास गरी विद्युतीय कारोबार ऐन र ननयमहरूमा यो व्यिस्कथा 
छ। उक्त ऐन र ननयमहरूमा तल उल्लेख भए बमोजजम 

प्रमाणीकरण(authentication)गन,े शे्रय(attribution)टदने, र अगधकार 
प्रदान(authorization)गनसेम्बन्धी  प्रावधानहरू छन।्   

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन: पररच्छेद २: 

३. विद्युतीय असभलेखको प्रामाखणकता:(१) यस दफाको अधीनमा रही 
कुनै पनन ग्राहकले आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षरद्िारा कुनै विद्युतीय 
असभलेखलाई प्रामाणणकता प्रदान गनन सक्नेछ।  

 

विद्रु्तीर् कारोबार तनयमािली (२००७) 

पररच्छेद २: विद्युतीय असभलेख तथा  डिजिटल हस्ताक्षरको सजृना र 
सुरक्षण कायिविगध 

३. विद्युतीय असभलेख प्रमाणणत गने: (१) डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा 
विद्युतीय असभलेख िा विद्युतीय स्किरूपमा रहेको सूचना प्रमाणणत 

गनन चाहने व्यजक्तले देहायको प्रर्क्रया पूरा गरी त्यस्कतो असभलेख वा 
सूचना प्रमाणणत गनन सक्नेछ : 

(क) आफ्नो  कम््युटरमा रहेको सफ्टवेयरको माध्यमबाट ह्यास 

फंक्र्न प्रयोग गरी ह्यास ररजल्ि सजृना गरेर, तथा 

(ख) खण्ड (क) बमोजजमको ररजल्िलाई सफ्टवेयरको 
माध्यमबाट डिजिटल हस्ताक्षर गन ेव्यजक्तको ननिी सांचो प्रयोग गरी 
डिजिटल हस्ताक्षर सजृना गरेर । 

४. डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुजष्ट्ि : ननयम ३ बमोजजम डिजिटल 

हस्ताक्षरद्िारा  प्रमाणणत गररएको कुनै  विद्युतीय असभलेख िा 
सूचनालाई सावनिननक सांचोको प्रयोग गरी ह्यास फंक्र्नको 
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माध्यमबाट नयाुँ डिजिटल हस्ताक्षर सजृना गरी सम्पुजष्ट्ि गदाि 
सम्पुजष्ट्ि गने सफ्टवेयरले, देहायको अिस्कथा देखाई डिजिटल 

हस्ताक्षरको सम्पुजष्ट्ि गरेमा त्यस्कतो विद्युतीय असभलेख िा सूचनामा 
भएको डिजिटल हस्ताक्षर सो विद्युतीय असभलेख िा सूचना 
उत्पवत्तकतािको मातननेछ : 

(क) त्यस्कतो डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर गने 
व्यजक्तको सावनिननक सांचोसुँग तुलना गरी सजृना गरेको डिजिटल 

हस्ताक्षरसुँग मेल खाएमा । 

(ख) सम्पुजष्ट्िकतानल ेसावनिननक सांचोको माध्यमबाट ननकालेको 
ह्यास ररजल्ि र ववद्युतीय असभलेखमा संलग्न रहेको डिजिटल 

हस्ताक्षरबाट तनकासलएको मूल ह्यास ररजल्ि समान भएमा । 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन: पररच्छेद ३: 

१०. ववद्युतीय असभलेख उत्पवत्तकतानको मातनने: 

(१) देहायका कुनै अिस्कथामा कुनै खास ववद्युतीय असभलेख कुनै 

उत्पवत्तकतानको हो भनी मातननेछ: 

(क) उत्पवत्तकतान आफैले त्यस्कतो ववद्युतीय असभलेख सम्प्रेषण 
गरेको भएमा , 

(ख)  त्यस्तो ववद्युतीय असभलेखको सम्बन्धमा आिश्यक 
कायि गनि उत्पवत्तकतानको तफि बाि अजख्तयारी प्राप्तगरेको व्यजक्तले 
त्यस्तो ववद्युतीय असभलेख सम्प्रेषण गरेको भएमा, 

(ग) उत्पवत्तकतान िा तनजको तफि बाि स्वचाललत रूपमा 
सञ्चालन हुनेगरी कायििम बनाइएको कुनै  सूचना प्रणालीबाि त्यस्तो 
ववद्युतीय असभलेख सम्प्रेषण गररएको भएमा। 

(२) उप दफा(१) बमोजिम सम्प्रेषण गररएको ववद्युतीय अलभलेखको 
सम्बन्धमा तोककएबमोजजमको अिस्कथा विद्यमान भएमा प्रापकले 
त्यस्कतो कुनै ववद्युतीय असभलेख कुनै खास उत्पवत्तकतानको हो भन्ने 
कुरा मानी सोहीआधारमा तत्सम्बन्धी कायि गने अगधकार प्राप्त 
गनेछ।  

भववरयको र्ोजना: 

आगथिक ऐन २०१९ माफि त ु् भन्सार ऐनमा  महत्वपूणन संर्ोधन गररएको 
छ। 

भन्सार ऐन २००७ को  दफा ८९(ग) पतछ आगथिक ऐन २०१९ द्िारा 
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तनम्न बमोजजमको ८९ ( घ) थप गररएको छ: 

८९(घ) कागिातलाई मान्यता टदने: 

(१) प्रचललत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखखएको भएतापतन भन्सार 
अगधकृतले कम््युटर प्रणालीमा भएको असभलेखको आधारमा आफ्नो  

आधधकाररक पासविन प्रयोगगरी सो प्रणालीबाि मुटित गरेको 
जांचपाससंग सम्बजन्धत कागिातमा कमिचारीको दस्कतखत नभए पनन 

त्यस्कतो कागिातलाई दस्कतखत भएसरह मान्यता हदइनेछ।  

(२) भन्सार कायािलयले उपलब्ध गराएको आगधकाररक पासिडि प्रयोग 
गरी विद्युतीय माध्यमबाि गररने मालबस्कतुको घोषणा, सचूनाको 
आदानप्रदान िा जांचपाससंग सम्बजन्धत कम््युटर प्रणालीमा भएको 
असभलेखको आधारमा मुिण गररएका कागजातमा सम्बजन्धत 
व्यजक्तको दस्कतखत नभए पनन दस्कतखत भएसरह मान्यता हदइनेछ। । 

अत: यी प्रावधानहरूबाि  विद्युतीय भन्सार प्रज्ञापन पत्र बुझाउने 

सम्बन्धमा  भौनतक वा डिजिटल हस्ताक्षरको  सट्िा कजम्तमा 
विद्युतीय भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार अगधकृतले जारी गरेको 
भन्सार जांचपास डकुमेन्िको प्रमाणीकरणको लाधग दतान भएको  

प्रयोगकतान / पासविन प्रणालीलाई आधार मान्ने देखखएको छ। 

माधथ उल्लेख गररएका प्रश्नहरूको लाधग, के ती 
कानूनहरू सम्पूणि विद्युतीय संचार वा कारोबारमा 
लागू हुन्छन ्वा केवल केही व्यवसातयक क्षेत्रहरूमा वा 
कुनै खास कागिातमा वा केही प्रयोगकतानहरूमा 
लागू हुन्छन ु्? 

 विद्रु्तीर् कारोबार ऐन र तनयमािली सब ै "ववद्युतीय अलभलेख" मा 
लागू हुन्छ। त्यहाुँ कुनै अन्य व्यिस्कथा छैन। 

  

ववर्ेष रूपमा, के त्यहाुँ ववर्ेष प्रकारका विद्युतीय 

कागिातहरूका लाधग ववर्ेष ननयमहरू छन-् िस्तै 
विल अफ लेडडङ, मेननफेस्ट, उत्पवत्तको प्रमाणपत्र, 

विजकहरू, फाइटोसनेटरी प्रमाणपत्रहरू, इत्याहद? 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन अथिा तनयमािलीमा  छैन । 

  

तथावप, भन्सार ऐन २००७ को पररच्छेद ६  र भन्त्सार तनयमािली २००७ 
मा प्रत्यक्ष र   अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युतीय कागिातहरू,खासगरी 
विद्युतीय भन्सार प्रज्ञापन पत्रको प्रयोग र सन्दभि उल्लेख छ  । सो 
अनुसार कागजी डकुमेन्िहरूको ठाउुँमा अन्य व्यापारसम्बद्ध 

विद्युतीय कागिातहरूको प्रयोग गनि पतन सककन्छ । 

  

 भन्त्सार ऐन (२००७) पररच्छेद ६ : 

दफा १८ (५) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन 

मालबस्कतु तनकासी िा पैठारी गने व्यजक्तले मालिस्कतुको वििरण 
प्रज्ञापनपत्रको ढाुँचामा विद्युतीय माध्यमबाि कम््युटर प्रणालीमाफि त ु् 



 93 

भन्सार कायानलयमा पठाउन सक्नेछ। 

दफा १८(६) उपदफा ५ बमोजिम ववद्युतीय माध्यमबाि मालिस्कतुको 
प्रज्ञापनपत्र पठाएकोमा तनकासी वा पैठारीकतानले उपदफा (१) 

बमोजिमका कागिातहरू भौततक रूपमा िा विद्युतीय स्किरूपमा 
भन्सार अगधकृत समक्ष पेर् िा सम्प्रेषण गनुि पनेछ । 

िन्सार तनयमािली २००७  पररच्छेद ४: 

१९. विद्युतीय माध्यमबाि वववरण सम्प्रेषण गनि सक्ने : 

(१) कुनै ननकासीकतान वा पैठारीकतानले आफूले तनकासी िा 
पैठारी गने मालिस्कतुको घोषणा विद्युतीय माध्यमद्िारा सम्बजन्धत 
भन्सार अगधकृतसमक्ष सम्प्रेषण गनि सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोजिम वववरण सम्प्रेषण गने कायिविगध  

ववभागले तोकेबमोजजम हुनेछ। 

  

भववरयको र्ोजना: 

नेपाल सरकारले नयाुँ भन्सार ऐन (अथाित ु् प्रस्कतावित भन्सार विधेयक 

२०१९) को मस्यौदा तयार गरररहेको छ, िसमा विद्युतीय भन्सार 
प्रर्क्रया र अन्य व्यापारसम्बन्धी विद्युतीय दस्कतािेजहरू (िस्तै e-

manifests) संग सम्बजन्धत प्रावधानहरू सम्भवतः समावेर् हुनेछन ु्। 

तथावप, प्रस्ताववत भन्सार ऐन २०७५ (भन्सार विभागको वेबसाइटमा 
नेपालीमा उपलब्ध) को अनौपचाररक अनुवादअनुसार प्रस्ताववत भन्सार 
ऐन २०१९ मा  केही ववस्ततृ विद्युतीय भन्सार प्रर्क्रयाहरू राखखएका 
छन।् 

प्रस्ताववत भन्सार ऐन २०१९ को दफा २३ मा  मालिस्कतुको विद्युतीय 
वििरण (ई-मेननफेस्ट) लाई स्पष्ट रूपमा मान्यता हदइएको छ  र यो  

" सम्भव भएसम्म" भन्सार आससकुडा वल्िन प्रणालीमाफन त ु् पेश गनुिपछि।  
यसबाहेक, भन्सार महशुल, िररवाना, इत्याहदको भुक्तानीको लागग 

विद्युतीय भुक्तानीलाई मान्यता टदइएको छ  (दफा ६२) ( तल यस 

छनौिसूचीको विद्युतीय भुक्तानी खण्ि अन्तगनत उल्लेख गररएको )। 

यसको अलािा, प्रस्ताववत भन्सार ऐन २०१९ को दफा २६ मा मुख्य 
रूपमा उल्लेख गररएको छ: मालिस्कतु घोषणा गनुि पने: 

(१) घोषणकतानले मालिस्कतु तनकासी िा पैठारीको लाधग प्रज्ञापनपत्रको 
ढाुँचामा तोककएबमोजजम घोषणा गनुनपनेछ ... 
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(७) यस दफाबमोजिम घोषणा गदाि घोषणाकतानले मालिस्कतुको वििरण  

प्रज्ञापनपत्रको ढाुँचामा कम््युटर प्रणालीमा पठाउन सक्नेछ। 

(८) विद्युतीय माध्यमबाि मालिस्कतुको वििरण कम््युटर प्रणालीमा 
पठाएकोमा घोषणकतानले तोककएिमोजजमका कागिातहरू भौततक 
रूपमा िा विद्युतीय स्किरूपमा पेर् िा सम्प्रेषण गनुिपनेछ। ।  

माधथ उल्लेख गररएझैं यस्ता अस्पष्ट प्रावधानहरूले गलत मनसायबबना 
नै विद्युतीय प्रज्ञापनपत्र र अन्य विद्युतीय दस्कतािेजहरू (जस्कतै ई-

मेननफेस्टहरू)को कायानत्मक समानतालाई कमिोर पाननसक्छ । 

प्रश्नहरूको िोस्रो समूहले तथ्र्ाङ्क सांरह र अमभलेखीकरणसांग सम्बष्ट्न्त्िि कानूनहरू तथा विद्रु्तीर् स्िरूपका काययहरूको 
खोजी  तथा गचत्रण िियछ। 

२. तथ्र्ाङ्क सांरह र विद्रु्तीर् अमभलेखीकरणका लागि आिश्र्क तनयामक / कानूनी व्र्िस्थाहरू 

के सङ्ग्रटहत सूचनाहरूको संरक्षण गनि आिश्यक 
पन ेकानून छन ु्? 

 विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद २ ले विद्युतीय अलभलेखहरूको 
संरक्षणको बारेमा सामान्य हदर्ाननदेर् प्रदान गदनछ, तर प्रचललत 

कानूनमा तोककएको सूचना, दस्कतािेज वा अलभलेखको संरक्षणको 
सम्बन्धमा थप ववर्ेष ननयमहरूको सन्दभि सलइनुपदनछ। 

पररच्छेद २ (६): विद्युतीय अलभलेख सुरक्षक्षत राखु्नपने: 

प्रचललत कानूनमा कुनै सूचना, सलखत वा असभलेख कुनै खास 
अिगधसम्म सुरक्षक्षत राखु्नपने भनी उल्लेख गररएको भए देहायका 
शतनहरू पूरा हुनेगरी त्यस्कतो सूचना, सलखत वा  असभलेख विद्युतीय 
स्किरूपमा सुरक्षक्षत राणखएमा, त्यस्कतो सूचना, सलखत वा  असभलेखले 
कानुनी मान्यता प्राप्त गनेछ - 

(क) पनछल्ला प्रसङ्गहरूमा प्रयोग गनि सककने गरी पहंुचयोग्य 
अिस्कथामा राखखएको भएमा,  

(ख) शुरूमा सजृना गरी सम्प्रेषण गररएको, प्राप्त गररएको िा 
जम्मा गररएको अिस्कथाकै रूपमा पुन: दरुूस्कत रूपमा प्रस्कतुत गने 
गरी प्रदशिन गनि सककने ढाुँचामा प्रस्तुत गररएको भएमा, 

(ग) उत्पवत्त, गन्तव्य र सम्प्रेषण वा प्राजप्तको लमनत तथा समय 

पहहचान गनन सर्कने  वववरण उपलब्ध हुनेगरी राखखएको भएमा।  तर 
कुनै असभलेख सम्प्रेषण गने िा प्राप्त गने प्रयोजनको लागग 

स्किचासलत रूपमा सजृना हुने कुनै सूचनाको सम्बन्धमा यो खण्ड 
लागू हुनेछैन।  

पररच्छेद २ (७): विद्युतीय अलभलेख सुरक्षक्षत राख्न े कुराको लाधग 
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विद्युतीय कारोबार ऐनले उपयुक्त आधारहरू प्रदान गदनछ। 

के यसल ेन्यूनतम िा अधधकतम तथ्याङ्क सङ्ग्रह 

अवधध तोकेको छ? 

विद्युतीय कारोबार ऐन वा ननयममा छैन। 

के ती कानूनहरू विद्युतीय स्किरूपमा जम्मा 
गररएका तथ्याङ्कका लागग लाग ू हुन्छन?् यहद 

त्यसो हो भने, के सङ्ग्रह गररएको बेला यसको 
विश्िसनीयतालाई सुननजश्चत गननका लाधग 

ननयमहरू छन ् ? र यो  कारणसटहत ननरीक्षण गनन 
जो कसैको लागग पहुुँचयोग्य छ? 

छ । 

विद्युतीय कारोबार ऐन, पररच्छेद २ (६)  विद्युतीय स्किरूपमा जम्मा 
गररएको तथ्याङ्कको लागग स्पष्टसंग र विशेष रूपमा लाग ूहुन्छ। यी 
प्रावधानहरूले यस्कता विद्युतीय स्किरूपमा जम्मा गररएका तथ्याङ्कको 
सुरक्षा, विश्िसनीयता र पहंुच सामान्य मात्रामा (modicum)  प्रदान 

गदनछन ु्, तर यसलाई बढी ववस्ततृ तथ्याङ्क भण्िारण / सुरक्षा 
ननयमहरूद्वारा सहयोग पुगेको हुनु पदिछ।  राजष्रय सूचना प्रववधध  
केन्ि (NITC) द्वारा औलं्याइए िैं, अनतररक्त िाटा संरक्षण सेवा-स्तर 
सम्झौताहरू (SLAs) द्वारा प्रदान गररन्छ। 

भववरयको र्ोजना: 

प्रस्कतावित सूचना तथा प्रविगध विधेयक २०१९ मा NITC सम्बन्धी 
नयाुँ पररच्छेद समािेश गररएको छ (पररच्छेद १८), तर विद्युतीय 
अलभलेख र अन्य सूचनाहरूको संरक्षकको रूपमा िाटा केन्रहरूको कतनव्य 

/ जिम्मेवारी समेटिएको छ र्क छैन भन्ने प्रष्ट्ि छैन।  

यस पदहलो सेटका प्रश्नहरूको अष्ट्न्त्िम समूहले प्रमाण कानूनको लेखाजोखा गरेको छ, अथायत ्र्सले ववद्युिीय स्िरूपमा 
अमभलेखहरू िएका कारणले व्यवसाय वा सरकारलाई पनन अिालि वा तनयामक तनकायसामु आफ्नो मासमला प्रमाणणि िनय 
कठीनाइ पछय िा पिैन िन्ने लेखाजोखा गरेको छ। 

३. विद्रु्तीर् प्रमाणको स्वीकाययिा, उिाहरणका लागि, न्त्यातयक र कायायन्त्वयन काययवाहीमा (in judicial and 

enforcement proceedings)।  

के विद्युतीय प्रमाण न्यानयक र प्रर्ासननक / 

ननयामक कायनवाहीमा स्वीकायन छ? 

हाल, नेपालमा अदालत वा प्रर्ासननक / ननयामक कायनवाहीमा 
ववद्युतीय प्रमाणहरूको स्वीकायनतासुँग स्पष्ट रूपमा सम्बजन्धत 

प्रावधानहरू रहेका कुनै आन्तररक कानूनहरू छैनन।्  वतनमान कानूनले 
ननजश्चत प्रकारका विद्युतीय प्रमाणहरू स्वीकायन छन ्वा छैनन ु् भन्ने 

सम्बन्धमा कुनै मेटरक्स िा मापदण्िहरू तोकेको छैन । मासमला कानून 
(case law)को सम्बन्धमा, हालसालैका केही प्रगनतर्ील पररजस्थनत 

(तल उल्लेख गररएको) को ससजिना भएतापतन, सवोच्च अदालतले 
कानुनी कारवाहीमा विद्युतीय  प्रमाणको स्वीकायनताबारे ननणनय 

गररसकेको छैन। नेपालमा केवल थोरै मुद्दा मासमलाहरू छन ्िसमा 
अदालतले विद्युतीय प्रमाणको स्वीकायनताको बारेमा राय व्यक्त गरेको 
छ। 
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नेपालको अदालतमा कजम्तमा दईु महत्िपूणि भखनरैका मासमलाहरू छन ्

िसमा ववद्युतीय प्रमाणलाई स्वीकायनताको उद्देश्यका लाधग ववचार 

गररएको छ: 

  

१) रामबहादरु थापा वि. नेपाल सरकार, २०७४ (२०१७), NKP 

२०७४ ननणनय स ं९८८०: 

 फौिदारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा, सवोच्च अदालतले एउिा सीिी 
(CD) लाई विद्युतीय प्रमाणको रूपमा स्वीकारगनन अनुमनत हदएको 
गथयो। 

   २) देवेन्र धगरी वि. नेपाल सरकार, २०७३, NKP २०७३(२०१६), 
ननणनय स ं९८५४: 

फौिदारी बलात्कारको मुद्दामा, सवोच्च अदालतले पीडितले असभयुक्त 

(offender) लाई आमजन्त्रत गरेको धथयो भन्ने प्रमाणको रूपमा 
अलभयुक्तको फोनमा समस्कड कल( missed call) रेकिनको 
स्वीकायनतालाई मान्यता टदएन ।  

  

िे होस,् विद्युतीय कारोबार ऐनल ेसबभन्दा राम्रो प्रमाण ननयमको 
रूपमा विद्युतीय असभलेखलाई "सक्कल" को रूपमा व्यवहार गनन 
सर्कन्छ भन्ने पुजष्ट गरेको छ ( नेपाल प्रमाण ऐन, १९७४ को दफा ३५ 
मा उल्लेख भएबमोजजम)।  

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन, २००६ को पररच्छेद २(७) ले  व्यवस्था 
गरेबमोजिम नेपालको अदालतमा प्रमाण स्वीकायिताको प्रयोिनका 
लाधग,  विद्युतीय असभलेखलाई "सक्कल"को रूपमा सलन सककन्छ ।  

पररच्छेद २(७): कुनै असभलेखको सक्कल पेश गनुिपने आवश्यकता 
ववद्युतीय असभलेखले पूरा गने:  प्रचललत कानूनले कुनै असभलेखलाई 
त्यसको मूल िा सक्कल रूपमा पेर् गनुनपने वा सुरक्षक्षत राखु्नपने भनी 
तोकेको अिस्कथामा देहायका शति पूरा भएमा त्यस्तो आवश्यकता 
ववद्युतीय असभलेखबाि पूतति भएको मानननेछ:   

क) विद्युतीय स्किरूपमा पटहलो पिक सजृना 
गररएको समयदेखख सो असभलखेमा  कुनै पनन ककससमबाि 
पररवतनन गररएको छैन भनी विश्िास गनि सककने 
तोककएबमोजजमको आधार विद्यमान भएमा, 

(ख)  त्यस्तो असभलेखलाई कुनै  व्यजक्तसमक्ष पेश गनुि 
पने गरी अतनिायि गररएको अिस्कथामा सो असभलेखलाई 
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जसका समक्ष पेश गररनुपने हो सो व्यजक्तलाई स्पष्ट रूपमा 
देखाउन सर्कने प्रकृततको भएमा। 

  

नेपाल कानूनमा ववद्युतीय प्रमाणसम्बन्धी अन्य प्रावधानहरू: 

मुलुकी अपराध संटहता ( २०१७) 

दफा ८९(१): कसैले न्यानयक वा अन्य कानुनी कारवाहीमा प्रमाणको 
रूपमा प्रयोग गराउने तनयतले कुनै  िुठ्ठा प्रमाण बनाउन वा िुठ्ठा 
पररजस्कथततको ससजिना गनि िा कुनै िुठ्ठा सलखत िा विद्युतीय 

अलभलेख बनाउन हंुदैन। 

दफा २७६(२): कसैले सििसाधारण िा कसैलाई कुनै हानी, नोक्सानी 
िा क्षनत पुर् याउने िा आफू िा कसैलाई कुनै लाभ पुर् याउने तनयतले 
कुनै िुठ्ठा सलखत िा िुठ्ठा विद्युतीय असभलेख िा सलखत िा 
विद्युतीय असभलेखको िुठ्ठा अंश िा भाग बनाउने काम गरेमा 
तनजले कीते गरेको मातननेछ। 

हाल, नेपाल प्रमाण ऐनमा ववद्युतीय प्रमाण र यसको स्वीकायनताको कुनै 

स्पष्ट प्रावधान समावेर् गररएको छैन - यद्यवप प्रमाण ऐनमा सामान्य 

रूपमा तोर्कएका प्रर्क्रयाहरूको पालना गररएमा विद्युतीय अलभलेख / 

कागिातलाई नेपालको अदालतमा मान्यता हदइनेछ भन्ने बताइएको 
छ। 

भववरयको र्ोजना: 

सूचना प्रववगि बबिेर्क, २०१९ को मस्कयौदामा  विद्युतीय प्रमाण र 
स्वीकायनताको मापदण्िसम्बन्धी प्रािधानहरू छन ्भन्ने बताइएको छ। 
िास्कतिमा, सो मस्यौदामा ववद्युतीय प्रमाणको स्वीकायनतासम्बन्धी 
प्रािधानहरू रहेको पाइएको छ (पररच्छेद १६: अनुसन्धान र प्रमाण)। 
त्यस्ता विद्युतीय प्रमाणहरू केवल आपराधधक अनुसन्धान / 

असभयोजनमा स्वीकायन छन ्- वा देिानी कारवाहीमा पनन ववस्ताररत छन ु् 
भन्ने अस्कपष्ट्ि छ। 

  

साइिर अपराि ऐन पतन प्रकियामा छ र यसको मस्यौदा (२०१८)  तयार 
भएको छ। 

 पररच्छेद ४ (अनुसन्धान र प्रमाण): 

१७. विद्युतीय प्रमाणको स्वीकायनता  

नेपालको कानून  ववरुद्ध गरेको कायिउपरको  कारिाहीमा ,  
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विद्युतीय प्रणालीबाि ससजजित प्रमाण यसरी उत्पन्न भएकै कारणले 
स्किीकायि हुनबाि रोककने छैन। 

यहद छ भने, के विद्युतीय प्रमाण सङ्कलन वा 
प्रस्कतुत गनिको लाधग वा ववद्युतीय प्रमाणको 
खुलासाको  लाधग  ववर्ेष ननयमहरू छन,्? 

छैनन।् 

के फौजदारी कारवाही र देिानी कारवाहीको लाधग 

प्रमाणहरूको बीचमा लभन्नता छ? 

छैन - यद्यवप फौजदारी कारवाहीमा विद्युतीय प्रमाणलाई अनुमनत 

हदनेतफि  केही झुकाव छ। 

के ववदेर्मा ससजजित, संग्रटहत गररएको िा 
संकसलत विद्युतीय प्रमाण न्यानयक र प्रर्ासननक / 

ननयामक कायनवाहीमा स्वीकायन छ ? के त्यस्ता 
'ववदेर्ी' प्रमाणहरू बारेका ननयमहरू अन्य प्रकारका 
'ववदेर्ी' प्रमाणहरू  भन्दा फरक छन?् 

छैन। 

  

  

ख. कािजववहीन व्यापार र एक द्िार कानूनहरू 

  

यो खण्ि कागिववहीन व्यापार प्रणालीको कायानन्वयन र ववकाससम्बन्धी कानूनहरूसुँग सम्बजन्धत छ (एक द्िार 

प्रणालीसहहत तर यसमा मात्र सीलमत छैन)। यो विषय ववर्ेष रूपमा खाका सम्झौताको धारा ६ र ७ संग सम्बजन्धत छ। 
धारा ६ ले  यसको व्यापक क्षेत्र भएको कारणले कागिववहीन व्यापारको लाधग  राजष्रय नीनत संरचना ननमानणसंग  

सम्बजन्धत धेरै कानुनी पक्षहरूलाई समेट्न सक्छ। धारा ७ ले सीमा-पार  कागिववहीन व्यापार प्रणाली (खास गरी 
एकद्िार) कायािन्ियन तथा ववकास गननका लागग पक्षहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गछन।58यसैअनुसार, छनौिसूचीको यस 

खण्िले पहहले एक द्िार र / वा अन्य कागिववहीन व्यापार प्रणाली (हरू) को कायानन्वयनसंग सम्बजन्धत आधारभूत कानुनी 
मुद्दाहरूलाई समटे्दछ। कागिविहीन व्यापार प्रणाली अपनाउनको लागग प्रयोगकतानहरूको ववश्वास (trust and 

confidence )बढाउन सूचना सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयताको महत्त्वलाई विचार गरी  यसले तनम्न विषयहरूसटहतको 
सूचना सुरक्षासुँग सम्बजन्धत कानुनी मुद्दाहरूको  लेखाजोखा गदनछ- (१) सूचना सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयतासम्बन्धी 
कानून र ननयमहरू; (२) तथ्याङ्कको शुद्धता (accuracy )र विश्िसनीयतासम्बन्धी कानून र ननयमहरू; र (३) 

सूचनाहरूको पहुुँच र आदान-प्रदान (sharing) सम्बन्धी कानून र ननयमहरू । यसमा कागिववहीन व्यापारका लाधग 

सेवा-स्तर सम्झौता र समझदारीपत्रहरूसम्बन्धी  प्रश्नहरू पनन समावेर् भएको छ। 

  

मूल प्रश्नहरू जिाफ 

खाका सम्झौिाका सम्बष्ट्न्त्िि प्राविानहरू: 

◦ धारा ६: राजष्रय नीनत संरचना, आन्तररक कानुनी वातावरण र कागिववहीन व्यापार ससमततलाई सक्षम बनाउने: 
◦ धारा ७: सीमा-पार कागिववहीन व्यापार सहजीकरण र एक द्िार प्रणालीको ववकास। 

 
58 खाका सम्िौताको कुनै खास प्रािधानले सूचना सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयताका लागग आिश्यक पने कानूनी प्रबन्धबारे उल्लेख गदैन। 
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प्रश्नहरूको पदहलो समूहको उद्िेश्य कािजविहीन व्यापार प्रणाली / एक द्िार प्रणाली लािू िनय मुलुकको िर्ारी अिस्थाको 
मूलयांकन िनुय हो। 

१. एक द्िार प्रणाली / कािजववहीन व्यापार प्रणालीको स्थापनासांग सम्बजन्ित कानूनहरू 

एकद्िार र कागिववहीन व्यापार वातावरण 

स्थापना गननका लाधग कुन कानुनी उपकरणहरू 

प्रयोग गररएको छ वा प्रयोग गनन आवश्यक छ? 

नेपाल राजष्रय एक द्िार (NNSW) स्थापनाको लाधग हाल कुनै कानुनी 
उपकरणहरू छैनन।् 

भववरयको र्ोजना: 

भन्सार ववभागले भन्सार ऐन (२००७) लाई संर्ोधन गने प्रस्ताव गरेको 
छ िसबाि समग्र कागिववहीन व्यापार वातावरणको ववकासको अंशका 
रूपमा नेपाल राजष्रय एक द्िार (NNSW) को पटहचानसटहत यसको 
कायानन्वयन हुने अपेक्षा गररएको छ। प्रस्ताववत संर्ोधनहरू नयाुँ भन्त्सार 
ऐन, २०१९ मा समावेर् हुने सम्भावना छ । 

प्रस्कतावित भन्सार ऐन, २०१९ मा NNSW को कानुनी आधार  उल्लेख 
गरी एउिा नयां दफा २३(क) राख्न सककन्छ। दफा २३(क) मा भन्सार 
विभाग केन्िमा र अन्य सरकारी तनकायहरू (OGAs) सहयोगीको 
रूपमा रहनेगरी आयात/ननयानतका लाधग विद्युतीय “केन्िीय जांचपास 
प्रणाली” स्थापना गने प्रािधान राख्न सककन्छ। भन्सार ववभागका 
अधधकारीहरूसुँगको भेटको अिसरमा छुट्टै राष्ट्रिय एक द्िार ऐनको 
मस्यौदा तयार गनेबारेमा छलफल भएको धथयो र यो अटहले विचाराधीन 
छ  (कोररयाको विद्युतीय व्यापार सहजीकरण ऐन ( २००६) लाई 

सन्दभिको रूपमा सलदैं)। 

के त्यहां आन्तररक कागिववहीन व्यापार 

वातावरण (उदाहरणको लागग एक द्िार ससमतत) 

मा सुधार ल्याउन राजष्रय वा समन्वय गने 
तनकाय छ? यहद छ भने, के यसमा सरकारी र 

ननिी प्रनतननधधहरू छन?् 

छ, हालको अिस्कथामा राजष्रय व्यापार तथा यातायात सहजीकरण 

सलमनत (NTTFC), NNSW र नेपाल राजष्रय व्यापार पोटनल (NNTP) 

उप-सलमनत छ। यी ननकायहरूका लागग सबैभन्दा महत्त्वपूणन सरकारी 
तनकायहरू उद्योग वाणणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय (MOICS) र भन्सार 
ववभाग (DOC) हुन।् NTTFC को अध्यक्षता MOICS का सधचवबाि 

हुन्छ भने एक द्िार उप-सलमनत  को अध्यक्षमा भन्सार विभागका 
महाविदेशक रहने व्यिस्कथा छ । यो पनछल्लो ननकाय अथाित ु् भन्सार 
विभागले  हाल NNSW को कायानन्वयनको जजम्मेिारी सलएको छ। 
भन्सार विभाग NNSW को कायानन्वयनको लाधग तोर्कएको तनकाय हो। 
तथावप भन्सार विभाग अथि  मन्त्रालयको एक ववभागको रूपमा रहेकाले 
अन्य मन्त्रालयहरू र ववभागहरूसुँग समन्िय गदै NNSW लाई अगाडि 

बढाउन अधधकारको दृजष्ट्िकोणले सहज नभएको भन्सार विभाग र 
अन्य तनकायले बताएका छन ु्। त्यसकारण, अब एक द्िार र अन्य 

सम्बजन्धत कागिववहीन व्यापार पहलहरूलाई ननदेलर्त गनन एउिा छाता 
संगठन (राजष्रय एक द्िार  ऐन अन्तगित गठन हुनेगरी ) को 
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स्कथापनाको लाधग ववचार भइरहेको छ।    

छन ् , NTTFC र NNSW / NNTP उप-सलमनतहरूमा दबु ैसरकारी र 
ननिी सरोकारिालाहरू संलग्न छन ु्। उदाहरणका लाधग, नेपाल उद्योग 

वाणणज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमसन जस्कता चेम्बरहरूबाि 
त्यस्ता ननकायहरूमा प्रनतननधधत्व रहेको छ। 

के  एक द्िार (वा कागिववहीन व्यापार ् लेटफमन) 
स्थापना गननको लागग तोककएको बिेट छ? 

छ। 

  

प्रश्नहरूको िोस्रो समूहको  उद्िेश्र् एक द्िार र / वा सीमा-पार व्र्ापार डकुमने्टेसन अभ्यासहरूप्रनत प्रभाव पाने 

कानूनहरूतफय   ववशेष ध्यान दिांिै सूचना सुरषा र तथ्र्ाङ्क िोपनीयिासँि सम्बष्ट्न्त्िि कानूनहरूको  लेखाजोखा िनुय हो। 

२. सूचना सुरषासांग  सम्बजन्ित कानूनी पषहरू: 

     क. सूचना सुरषा र तथ्र्ाङ्क िोपनीयिासम्बन्िी कानून र तनयमहरू; 

के राजष्रय कानूनल े सूचना सुरक्षा मापदण्िहरू 

तोकेको छ? 

छ ,  यद्यवप हालको सूचना सुरक्षा मापदण्ि र आचार संहहता स्किीकृत 

गनुि पछन  र साििजतनक हुनु पछन। ननयमहरू (विद्युतीय कारोबार 
तनयमािली)को अनुसूची १ ल ेकेही प्राववधधक मापदण्िहरू पहहचान गरेको 
छ; उदाहरणको लागग, Digital Hash Function Algorithm: MD5, 

SHA-1 & HAVAL सलन सककन्छ। 

सूचना सुरक्षाका लाधग नेपालले अनुमतत प्रा्त प्रमाणीकरण गने तनकाय 

(CAs) र सरकारी ननयन्त्रक (अथानत ् Public (and Private) Key 

Infrastructure - PKI) को सुपरीिेक्षणमा डिजिटल हस्ताक्षर र प्रमाणपत्र 

प्रणाली अपनाएको छ। 

सान्दलभनक विद्युतीय कारोबार ऐन र तनयमािलीका प्रावधानहरूमा 
ननम्न विषयहरू समावेर् भएका छन ु्: 

 विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद २(६), मा सम्बजन्धत तनकायले 
विद्युतीय असभलेख सुरक्षक्षत राखु्न पने सामान्य कतनव्य उल्लेख 
गररएको छ। 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद २(८) मा "सुरक्षक्षत विद्युतीय 
असभलेख" अन्तगित तोककएबमोजजमको सूचना सुरक्षण कायिविगधको 
प्रयोगबारे उल्लेख गररएको छ। 

 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद २(९)मा "सुरक्षक्षत डिजिटल हस्ताक्षर" 
अन्तगित तोककएबमोजजमको सचूना सुरक्षण कायिविगध अपनाउनु पने 
कुरा उल्लेख गररएको छ। 
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विद्रु्तीर् कारोबार ननर्मािली, पररच्छेद २(५)मा "सुरक्षक्षत विद्युतीय 
असभलेख" र "सुरक्षक्षत डिजिटल हस्ताक्षर"  उल्लेख गररएको छ जसको 
तनयमािलीमा उल्लेखखत विगधअनुसार सजृना र सम्पुजष्ट्ि(verify) 
गररनेछ। (अथाित ु् तनयमािलीको पररच्छेद २ (३)) र २ (४) अनुसार )। 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद ४: ननयन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गने 
तनकायसम्बन्धी व्यिस्कथा। 

यस पररच्छेदमा ननयन्त्रक र प्रमाणणकरण गने तनकाय (CA) का काम र 
कतनव्यहरू  उल्लेख गररएको छ िो डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणपत्र, र 

सम्बजन्धत कम््युटर पूवानधार (PKI) को सुरक्षाको लाधग संयुक्त रूपमा 
जिम्मेवार छन।् 

विद्रु्तीर् कारोबार ननर्मािली, पररच्छेद ३: ननयन्त्रक तथा 
प्रमाणीकरण गने तनकायसम्बन्धी व्यिस्कथा। 

यस पररच्छेदमा  ननयन्त्रक र प्रमाणीकरण गने तनकायका काम, कतनव्य 
र अगधकार ववस्ततृ रूपमा उल्लेख गररएको छ । 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद ६: ग्राहकको काम, कतनव्य र 
अधधकार: 

 यस पररच्छेदमा सावनिननक  र ननिी सांचोसम्बन्धी कायिविगध र ननिी 
सांचोको सुरक्षाको सन्दभनमा ग्राहकको कतनव्यहरू उल्लेख गररएको छ ।  

खास गरी, विद्रु्तीर् कारोबार ऐनको पररच्छेद ६(३७)मा प्रत्येक 
ग्राहकको तनजी सांचोलाई होसशयारीसाथ सुरक्षक्षत रूपमा राखु्न पने 

कतनव्य र  ग्राहकको डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गने अजख्तयारी नपाएको  

कुनै पतन व्यजक्तलाई त्यस्कतो जानकारी हुन टदनबाि रोक्न  आिश्यक  

सबै उपायहरू अिलम्िन गनुि पने व्यिस्कथा गररएको छ। 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद ९: कम््युटरसम्बन्धी कसुर 

यस पररच्छेदमा कम््युटर िाटा र प्रणालीहरूमा प्रततकूल असर पुर् याउने 

विसभन्न ककससमका साइबर अपराधहरू रोक्ने, PKI विश्िसनीयता 
िोगाउने, र त्यसद्वारा सूचना सुरक्षा प्रबद्नधन गन े विषयहरू उल्लेख 
गररएको छ । 

भववरयको र्ोजना: 

नेपालका सूचना प्रविगध अधधकारीहरूका अनुसार र सूचना प्रविगि 
विधेयक २०१९ को मस्यौदा अध्ययन गदाि यसमा सूचना सुरक्षा र 
गोपनीयता तथा साइबरसुरक्षासम्बन्धी पररच्छेदहरू समावेर् गररएका 
छन ु् र यसबाि हालको आधारभूत सूचना सुरक्षा मापदण्डमा 
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उल्लेखनीय बदृ्गध हुनेछ। विधेयकको मस्कयौदाको पररच्छेद ११ 

(ववर्ेषगरी दफा ६८) ले  सूचना सुरक्षा र गोपनीयता, खासगरी सूचना 
सुरक्षा मापदण्िको प्रयोगलाई विस्कततृ रूपमा सम्बोधन गरेको छ। 

सूचना प्रविगध विधेयक २०१९ को मस्यौदाको दफा ६८ मा सरकारी 
तनकायहरूले तोककएको सूचनासम्बन्धी वििरण राख्दा मन्त्रालयल े
तनधािरण गरेको  सुरक्षा मापदण्ड अिलम्िन  गनुनपछन भन्ने उल्लेख 
गररएको छ। मस्यौदाको दफा ६९ मा सरकारी तनकायहरूले सूचना 
सुरक्षा मापदण्िको पालना गनुनपने भनी पुनपुिजष्ट्ि गररएको छ। 

के राजष्रय कानूनले विद्युतीय कारोबार / 

सूचनाको गोपनीयतालाई संरक्षण  गदनछ? 

गियछ। 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद ९(४८) मा गोपनीयताको सीलमत 

मापदण्ड उल्लेख छ, िसको उल्लंघनको पररणामस्वरूप फौजदारी 
दानयत्व ससजिना हुनेछ। 

गोपनीयता भङ्ग गने: यो ऐन िा यस ऐनअन्तगित बनकेा ननयमहरू वा 
प्रचललत कानूनमा अन्यथा व्यिस्कथा भएकोमाबाहेक यो ऐन िा यस 

ऐन अन्तगित बनेका ननयमहरू अन्तगित प्रदान गररएको कुनै 
अगधकारबमोजजम कुनै विद्युतीय असभलेख, ककताब, रजजष्ट्िर, 

पत्रव्यिहार, सूचना, कागिात वा अन्य सामग्रीहरूमा पहंूच प्राप्तगरेको 
कुनै व्यजक्तले कुनै अनधधकृत व्यजक्तलाई त्यस्तो असभलेख, ककताब, 

रजजष्ट्िर, पत्रव्यिहार, सूचना, कागिात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग 
गरेमा िा भङ्ग गनि लगाएमा तनजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख 

रुपैयाुँसम्म िररवाना वा दईु वषनसम्म कैद िा  दवुै सजाय हुनेछ । 

 गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०१८ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २००७  ले 
नेपाली नागररकहरूको व्यजक्तगत सूचनाको सारभूत रूपमा थप सुरक्षा 
प्रदान गरेको छ। 

गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले व्यजक्तको र्रीर, आवास, सम्पवत्त, सलखत, 

तथ्याङ्क, पत्राचार र चररत्रको गोपनीयताको अधधकार सुननजश्चत गरेको 
छ र यसले  सावनिननक तनकायसुँग उपलब्ध र जम्मा भएको  व्यजक्तगत 
सूचनाको प्रयोगको तररका र यसको  उल्लंघनबाि ससजिना हुने 
दानयत्वका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ। । 

गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले "व्यजक्तगत सूचना" को  ववस्ततृ पररभाषा 
प्रदान गदनछ। यो  पररभाषा  OECD Guidelines on the Protection 

of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data 1980 र  

EU General Data Protection Regulation 2016 (GDPR) भन्दा  
तुलनात्मक रूपमा तनषेधात्मक (restrictive) छ। 
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व्यजक्तगत सूचनाहरूको संरक्षणका अततररक्त, गोपनीयतासम्बन्धी 
ऐनको उद्देश्य अनधधकृत तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलनलाई ननयमन गनुन 
पतन हो। व्यजक्तगत सूचनाहरू सङ्कलन गनुन अनघ व्यजक्तको सहमनत 

आवश्यक पने सो ऐनमा व्यिस्कथा छ। 

गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले अधधकृत व्यजक्त वा त्यस्तो व्यजक्तबाि 

अधधकार प्राप्त व्यजक्तको स्वीकृनतबबना तथ्याङ्क संकलन, संग्रह, 

संरक्षण, ववश्लेषण, प्रशोधन वा  प्रकार्न गनन ननषेध गरेको छ। 
गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले सावनिननक ननकायलाई आफ्नो ननयन्त्रणमा 
रहेका तथ्याङ्क संरक्षण गरी राख्नका लागग महत्वपूणन जिम्मेवारी 
सुम्पेको छ । सावनिननक अधधकारीहरूले सम्बजन्धत व्यजक्तको 
सहमनतबबना अन्य कुनै व्यजक्त वा संस्थालाई यस्तो तथ्याङ्क 

हस्तान्तरण गनन सक्दैनन।् 

गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघनलाई  फौजदारी असभयोगको रूपमा 
सलई यसको लाधग फौजदारी कारवाही अगाडड बढाउन सककन्छ। 

भववरयको र्ोजना: 

नेपालका सूचना प्रविगध अधधकारीहरुका अनुसार सूचना प्रविगि 
वििेर्क २०१९ को मस्यौदामा विद्युतीय संचार, असभलेख र सूचनाको 
गोपनीयताको थप सुरक्षा समावेर् गररएको छ। ववर्ेष रूपमा, यसको 
पररच्छेद ११ ले सूचना सुरक्षा र गोपनीयतालाई सम्बोधन गदिछ । 
पररच्छेद ११ मा  ववद्युतीय स्किरूपमा रहेका व्यजक्तगत सूचनाहरू 

सहमनतबबना संकलन गनि वा राखु्न हुुँदैन। गोपनीयतालाई सामान्य 

अथिमा राणखएको छ, तर सरकारी तनकायहरूद्वारा गोपनीयताको 
उल्लङ्घनसम्बन्धी व्यिस्कथा समेत यसमा समेटिएको देखखन्छ। 

सूचना प्रविगध विधेयक २०७५ को मस्यौदाको पररच्छेद  १२ मा "साइबर 
सुरक्षा" को व्यिस्कथा छ र यसले "संवेदनर्ील पूवानधार" सहहत (िस्त ै

सरकारी कम््युटर प्रणाली र नेटवकन हरू)   सावनिननक तथा  ननिी सूचना 
प्रणाली र नेटवकन हरूको गोपनीयता , स्किच्छता, र उपलब्धता (CIA) लाई 

प्रिद्िधन गने उद्देश्य राखेको छ ।  

के साइबर-अपराधसम्बन्धी कानूनहरू विद्यमान 

छन,् उदाहरणका लाधग कम््युटर (वा अन्य 

सूचना र सञ्चार प्रववधध) को प्रयोगद्िारा गररने 
अपराध वा कम््युटर वा नेटवकन लाई लक्षक्षत गदै 

िस्त ै कम््युटरहरूमा अनधधकृत पहुुँच, 

मालवेयर(malware) प्रिेष गराउने एिं 
सञ्चालनमा अिरोध ल्याउने, आहद कायिहरू? 

छन ्।  

विद्युतीय कारोबार ऐनको पररच्छेद ९ मा कम््युटर ह्यार्कङ,, 

िदतनयतपूणि तिरले कम्प्युिर सूचनाहरू नष्ट्ि गने,  क्षनत पुर् याउने, 

मेटाउने, वा हेरफेर गने तथा  विद्युतीय स्किरूपमा गैरकानूनी 
सामग्रीहरूको प्रकार्न, र कम््युटर ठगी(fraud)सहहतका 
कम््युटरसम्बन्धी धेरै फौजदारी कसुरहरू उल्लेख गररएको छ। 
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भववरयको र्ोजना: 

साइबर अपरािसम्बन्िी ऐन (२०१८)को मस्कयौदाको पररच्छेद ३ मा 
"विद्युतीय  प्रणाली र विद्युतीय तथ्याङ्कसम्बन्धी कसुर" को 
व्यिस्कथा छ जसले   विद्युतीय कारोबार ऐनमा उल्लेख भएको 
व्यिस्कथाका अततररक्त अवैध उपकरणहरू, डिजिटल िालसािी, 
डिजिटल वा विद्युतीय ठगी, पहहचानसंग सम्बजन्धत अपराध (पहहचान 

चोरी सहहत), अश्लीलता, बच्चाहरूलाई जजस्कक्याउने (solicitation), र 
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सम्भाववत आपराधधक दानयत्व जस्कता 
साइिर अपराधहरूबारे उल्लेख गरेको छ। 

नेपालका सूचना प्रविगध अधधकारीहरुका अनुसार सूचना प्रविगि 
वििेर्क २०१९ को मस्यौदामा साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनको  
मस्यौदाका कजम्तमा पनन केही अंश समावेर् हुनसक्ने सम्भावना छ । 
यो पुजष्ट भएको छ। सूचना प्रविगि वििेर्क २०१९ को मस्यौदाको 
पररच्छेद १५ ले सूचनाहरूको अनधधकृत हेरफेर, खराब तनयतका सूचना 
वा प्रोग्रामहरूको विद्युतीय पोजष्टंग, िुठ्ठा  प्रनतननधधत्व, र क्लाउडको 
अनधधकृत सञ्चालनिस्ता अपराधहरूसम्बन्धी व्यिस्कथा गरेको छ। 

२. सूचना सुरषा सम्बन्त्िी कानूनी पषहरू: 

     ख.  सही तथ्र्ाङ्क र विश्िसनीर्िासँि सम्बष्ट्न्त्िि कानून र तनयमहरू (तथ्र्ाङ्क सीमा-पार कािजविहीन व्यापार 
प्रणालीहरूको लागि उपलब्ि गराउने सन्िियमा) 

के  कागिविहीन व्यापारको लाधग पेर् गरी 
प्रशोधन गररएको तथ्याङ्कको र्ुद्धता र 
विश्िसनीयता आवश्यक पने राजष्रय कानून /  

ननयमहरु छन ु्? के यी कानूनहरू सामान्य 

प्रयोगका लागग हुन ु् वा ववर्ेष रूपमा कागिववहीन 

व्यापारप्रतत ननदेलर्त छन?् 

विद्रु्तीर् कारोबार ऐनले PKI architecture र प्रमाणणत डिजिटल 

हस्ताक्षरको प्रयोगद्वारा तथ्याङ्कको विश्िसनीयता संरक्षण गररएको 
विद्युतीय वातावरणको व्यिस्कथा गरेको छ।  ग्राहकले प्रत्यक्ष रूपमा 
तथ्याङ्क पेश गने र, उसको / उनको विद्युतीय हस्ताक्षरको आधारमा 
पेश भएको तथ्याङ्कको शुद्धता र आगधकाररकताप्रतत ग्राहक 

उत्तरदायी हुने व्यिस्कथा छ।    

 भन्त्सार ऐन (२००७) र तनयमािली (२००७)  ले  कागिमा आधाररत वा 
कागिरहहत  व्यापारका लागग प्रयोग हुने दस्कतािेजमा तथ्याङ्क 
र्ुद्धता र विश्िसनीयता आिश्यक पने  प्रष्ट्िसंग उल्लेख गरेको छ। 

यो भन्सार घोषणाको मामला हो िहाुँ  भन्त्सार ऐनको पररच्छेद ६(१८)(५) 

मा  प्रज्ञापनपत्र  कागि वा विद्युतीय स्किरूपमा  पेर् गनन सर्कने 
व्यिस्कथा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। 

भन्त्सार ऐनको पररच्छेद ६(१८)(६) मा   यहद विद्युतीय भन्सार 
प्रज्ञापनपत्र पेर् गररएको छ भने आयातकतान वा ननयानतकतानले अन्य 
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ननधानररत व्यापार वा लर्वपगं कागिातहरू  विद्युतीय स्किरूपमा  पेर् गनन 
सक्छन ्भन्ने व्यिस्कथा  छ ।  भन्त्सार तनयमािली पररच्छेद ४(१९)(१) 

मा कुनै पनन ननयानतकताि वा आयातकतानले ननयानत वा आयात गन े

मालिस्कतुको वििरण  भन्सारलाई विद्युतीय माध्यमबाि (अको 
र्ब्दमा, विद्युतीय कागिातहरूको रूपमा) पठाउनसक्ने व्यिस्कथा छ। 
भन्सार ननयमािली पररच्छेद ४(२१)(१) ले  मालिस्कतु आयात गदाि 
प्रज्ञापनपत्रसाथ देहायका  कागजातहरू संलग्न गनुनपने उल्लेख गरेको 
छ: 

१) भुक्तानी प्रर्क्रयासम्बन्धी बैंर्कंग कागिात 

(२) िीजक 

(३) ्यार्कंग सूची 

(४) बील अफ लेडिङ वा एयरवे बबल 

(५) उत्पवत्तको प्रमाणपत्र 

(६) ववदेर्ी ववननमय ननयन्त्रण फारम 

(७) भारतमा राजन्िट भई पैठारी गररने मालिस्कतुको हकमा भन्सार 
पारिहनसम्बन्धी कागिात  

(८) हिाई मागिबाि पैठारी हुनेमा सम्बजन्धत एयरलाइन्सको िेललभरी 
अिनर 

अको र्ब्दमा, नेपालको भन्सारले उपरोक्त सबै व्यापारसम्बन्धी थप 
कागिातहरूलाई  विद्युतीय दस्कतािेज (eB / Ls नेगोससएिल नहुने 

स्किरूपमा रहेको) को रूपमा विद्युतीय स्किरूपमा स्किीकार गदिछ । 
यस्कता सबै कागिातहरू उपयुक्त ढांचामा हुनुपदनछ र आयातको समयमा 
वा पोस्ट जक्लयरन्स अडिटको माध्यमबाि भन्सारद्वारा मालिस्कतुको 
भौनतक िाुँच गरी ननधानरण भए अनुसार मालवस्तुको वववरणहरू (एच 

एस कोि वगीकरण सहहत) संग मेल खाने  हुनुपदनछ । त्यहाुँ 
न्यूनिीजकीकरण पनन हुनु हुुँदैन। तथ्याङ्कको अर्ुद्धता 
(inaccuracies) भएको जस्थनतमा, आयातकतान, ननयानतकतान, वा भन्सार 
एिेन्ट (दलाल) भन्सार ऐन, पररच्छेद  ११, दण्ड सजाय अन्तगनत 

बबसभन्न सजायको भागी हुनेछ ।   

के यी कानूनहरूल े त्यस्ता सूचना पेर् गने 
व्यजक्तहरूमा दानयत्वहरू थोपदनछन ु् र सही शे्रय 
(एहरब्युसन) सुननजश्चत गनन आवश्यक प्रर्क्रयाहरू 
तोकेका छन ु्? के नतनीहरू कागजी र विद्युतीय 

छन।्  

 भन्त्सार ऐन र तनयमािलीले  सम्बजन्धत आयातकताि, ननयानतकताि वा 
भन्सार दलाललाई भन्सार प्रज्ञापनपत्र  र अन्य व्यापार-सम्बजन्धत 

कागिातहरू ( चाहे ती कागजातहरू विद्युतीय रुपमा िा कागजकै 
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संचारहरूमा समान रूपमा लागू हुन्छन?् के 

नतनीहरू यस अगाडड उल्लेख गररएका 
प्रमाणीकरण र पटहचान व्यवस्थापन 

ननयमहरूसंग तादात्म्य राख्दछन?् 

रूपमा हुन ु्) पेर् गदान भन्सारलाई सही सूचना उपलब्ध गराउनु पने 
दातयत्ि तोकेको छ।यस अनुसार नगरेमा  भन्त्सार ऐन पररच्छेद ११, 
दण्िसिाय व्यिस्कथाअन्तगित  सजायभागी हुनुपनेछ । 

तथावप भन्सार कानूनल ेसही शे्रय(एहरब्युसन), प्रमाणीकरण र पहहचान 

ब्यवस्थापनको मुद्दालाई स्पष्ट सम्बोधन गरेको देणखदैंन (उदाहरणका 
लाधग, आयातकतान, ननयानतकतान, भन्सार एिेन्ट, वा अन्य 

व्यापारसम्बन्धी कागिातहरूको उत्पवत्तकतानद्िारा डिजिटल हस्ताक्षरको 
प्रयोगबारेमा  भन्सार कानूनमा प्रावधानहरू राखखएको पाइंदैन )। 

ि ेहोस,् विद्युतीय कारोबार ऐन र ननयमहरू सान्दसभिक देणखन्छन ्र 
शे्रय (एहरब्युर्न), प्रमाणीकरण, र पहहचान व्यवस्थापनका सम्बन्धमा 
आकवषित हुन उपयुक्त देखखन्छ । तथावप सो ऐन र ननयम अन्तगनत, 

प्रमाणीकरण र पहहचान ब्यवस्थापनको केन्िमा डिजिटल हस्ताक्षर र 
प्रमाणपत्र रहेको, तर हाल नेपालको भन्सारद्िारा ASYCUDA वल्िन 
प्रणालीको लाधग प्रयोग नभएको - बरु यसको सट्टा रजजष्ट्िडि प्रयोगकतान 
(िस्त ैप्रयोगकतान नाम / पासविन) प्रणाली प्रयोग गररएबाि  कहठनाई 

उत्पन्न भएको देखखन्छ । 

२. सूचना सुरषासम्बन्त्िी कानूनी पषहरू: 

     ग. सरकारी ननकार्हरू बीच सूचना र तथ्र्ाङ्कको पहँुच र आिानप्रिानको लागि कानून र तनयमहरू; 

के मुलुकलभत्र सरकारी तनकायहरू बीच तथ्याङ्क 
आदानप्रदान(sharing) सम्बन्धी  सम्झौता वा 
नीनतहरू छन?् के व्यजक्तगत गोप्यता वा 
व्यावसानयक गोपनीयतामा आधाररत यस्कता 
आदान-प्रदानमा सीसमतताहरू छन ु्? 

भन्सार सुधार तथा आधुननकीकरण रणनीनत (२०१७-२१) मा पररकल्पना 
गररएअनुसार नेपालको एक द्िार स्कथापनाको पहलल ेविसभन्न सरकारी 
तनकायहरू बीच दैननक तथ्याङ्क आदानप्रदान लगायतको सहयोग 
रहने र यसमा NNSW को लागग भन्सार विभाग एकल विन्द ु र 
प्रमुख केन्ि(hub) को रूपमा रहनेछ। 

 भन्सार विभागसुँग छलफल हंुदा, भन्सार तथा OGAs बीच NNSW 
व्यापार कारोबारसुँग सम्बजन्धत तथ्याङ्क आदान-प्रदानबारे ववस्ततृ 

परामशि भएको स्कपष्ट्ि बुखिन्छ। तथावप तथ्याङ्क आदान-प्रदानको लाधग 

सरकारी तनकायहरू बीच वा B2G बीच त्यस्तो कुनै औपचाररक सम्झौता 
भएको छैन। तथ्याङ्क आदान-प्रदान(data sharing) बारे प्रश्न गदाि, 
एक जना प्रमुख भन्सार अधधकृतले व्यजक्तगत तथ्याङ्क नभैकन केवल 

व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यापारीहरूबाट सङ्कलन भ ै आदानप्रदान 
भएको कुरा बताए। साथै उनले व्यजक्तगत तथ्याङ्क  share गनन 
नसमल्ने विषय उल्लेख गरे। तर, कारोबारको सन्दभिमा यी दईुको बीच 

स्कपष्ट्ि रेखा कोनन गाह्रो छ - िो कम से कम अव्यक्त रूपमा स्वीकार 
गररएको धथयो। अन्तत: यो " व्यापार तथ्याङ्क " र "व्यजक्तगत 

तथ्याङ्क " को पररभाषामा ननभनर गदनछ। 
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 गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा १२ ले “व्यजक्तगत तथ्याङ्क” गो्य 
राख्न सककने अधधकार तोकेको छ। “व्यजक्तगत तथ्याङ्क” सभत्र के पछि 
भन्ने दफा १२(४) मा सूची उल्लेख छ र त्यसमा 
बायोमेटरक(biometric) वििरण,  हस्ताक्षर वा विद्युतीय हस्ताक्षर, र 
व्यापार वा कारोबारसम्बन्धी वववरणहरू समेत समावेर् छन ु् । 

भन्सार विभागले व्यािसातयक गोपनीयताको सम्मान र संरक्षण गने 
कुरामा  जोड टदएको गथयो। िे होस,् तथ्याङ्क संरक्षण  र व्यािसातयक 

गोपनीयताका लाधग नेपालमा अि स्पष्ट रूपमा वणनन गररएको कानूनी 
संरक्षण आवश्यक छ। 

प्रश्नहरूको िेस्रो समूहको उद्िेश्य विद्रु्तीर् व्यापार सम्बन्िी कारोबारहरूमा सहजीकरण गनयको लागग कािजरदहि 

व्यापार सेवा प्रिायकहरू र सेवा प्रयोिकिायहरू बीचको सम्बन्त्िलाई तनयममि िने कानुनी संयन्त्रहरू पत्ता लिाउनु हो । 

 ३. कािजववहीन व्यापार सञ्चालनमा सेवा स्िर सम्झौिा (SLA) र समझिारीपत्रहरू (MOUs), उिाहरणका लागि एक 

द्िारको संचालन। (सेवाको स्िर उपलब्ििा, प्रतिक्रिया  दिने समय, प्रशोिन समय, इत्यादि जस्िा ववषयमा लािू हुन 

सक्िछ) 

के  कागिववहीन व्यापार सञ्चालनलाई तनदेशन 
गन े सेवा स्तर सम्झौता िा समिदारीपत्रहरू 
छन?्  यी सम्झौताहरू वा समिदारीपत्रहरू गने 
पक्षहरू को हुन ्र उनीहरूको कानुनी अधधकार के 

हो? 

छन ्। 

कागिववहीन व्यापार सञ्चालन लगायत इन्टरनेट र इन्रानेट 

र्क्रयाकलापमा SLAs संलग्न छन ् भनी NITC का प्रवक्ताद्िारा 
जानकारी पाइएको गथयो।  खासगरी नेपाल ववद्युत प्राधधकरण र नेपाली 
इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबबसु (SuBiSu) लाई SLA पक्षको रूपमा 
उल्लेख गररएको गथयो ; सुबबसु जस्कता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले 
पनन उनीहरूको ग्राहकहरुसंग सेिास्कतर सम्िौता गरेका छन ु्। । हालको  

विद्रु्तीर् कारोबार ऐनले SLAs  ननयलमत गदैन भन्ने जानकारी 
पाइएको गथयो। 

भववरयको र्ोजना: 

ि े भए पनन नेटवकन  सेवा प्रदायकहरू र SLA सम्बन्धी ववस्ततृ 

प्रावधानहरू प्रस्कतावित सूचना प्रववगि ऐनमा SOP अन्तगनत समेटिने 
सम्भािना छ भन्ने जानकारी पाइएको गथयो। 

यहद छन ु् भने, कागिववहीन व्यापार सेवा 
प्रदायकहरूबाट कुन स्तरको सेवाको अपेक्षा 
गररन्छ? 

हाल उनीहरू सेवाको प्रावधानको सम्बन्धमा SLA का सतनहरूसुँग अनुबंध 

गनन बाध्य छन,् र यसैले यस्ता करार सतनहरूको उल्लंघनको आधारमा 
दानयत्व श्रजृना हुन्छ। 

ववद्युिीय कारोबार ऐनको पररच्छेद ८ को नेटवकन  सेवासुँग सम्बजन्धत 

प्रावधानले सीलमत मात्रामा थप मागनदर्नन प्रदान गदनछ। पररच्छेद ८ (४२)  

को प्रािधानबाि नेटवकन  सेवा प्रदायकहरूले उनीहरूका सेवाको लाधग 

ग्राहकसुँग गररएको सम्झौताको सन्दभनमा (िुन सम्भवतः SLAs मा 
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ववस्तार हुन सक्दछ) दानयत्व िहन गनि सक्छन ु् भन्ने पुजष्ट हुन्छ ।  
तथावप, यस्ता प्रावधानहरूले मुख्य रूपमा ISP संग सरोकार राख्न े
देखखन्छ, कागिववहीन व्यापार सेवा प्रदायकहरूसंग होईन। 

पररच्छेद ८(४३)  अन्तगनत थप  देिानी वा फौजदारी दानयत्व सम्भवतः  
पनिसक्छ िहाुँ पहुुँच प्रदान गने सेवा प्रदायकसंग " त्यस्ता सूचना वा 
तथ्याङ्कमा  उल्लेख भएको  वा समावेर् गररएको  तथ्य वा कथन [यस 

ऐन वा ननयमको विपररत]" सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ । तथावप, 

सामान्यतया, सेवा प्रदायकहरूले त्यस्ता तथ्य वा बयानको सम्बन्धमा 
ज्ञानको प्रमाणको अभािमा ऐन वा ननयमअन्तगनत कुनै दानयत्व िहन 
गदैनन ु्। पररच्छेद ८(४३)  ISP दानयत्वको एक सामान्य कथन 

(standard statement)हो।  

भववरयको  र्ोजना: 

 साइबर अपराि ऐनको मस्यौदामा ISPs को पहुुँच (access), 
होजस्टंग(hosting) र क्यालसगं (caching) सम्बन्धी जिम्मेवारीहरू 

सटहत "इन्टनेट सेवा प्रदायकको फौजदारी दानयत्व" सम्बन्धी नयाुँ र  
ववस्ततृ दफा राणखएको छ,   िुन प्रावधानहरूले प्रस्कतावित सूचना प्रववधध 

ऐनमा प्रवेर् पाउन सक्दछन।्  

एक द्िार सञ्चालकहरूबाट कुन स्तरको सेवाको 
अपेक्षा गररन्छ? 

NNSW अझै विकासकै चरणमा रहेकोले  (र कजम्तमा सन ु् २०२१ सम्म 

सञ्चालन हुने छैन), हाल नेपालमा एक द्िार सञ्चालकहरू छैनन।् 

  

ग. सीमा-पार पक्षहरु 

 

यो खण्िले कागिववहीन व्यापारको सीमापार पक्षको लेखाजोखा गदनछ, िुन खाका सम्झौताको अजन्तम लक्ष हो। यी 
प्रश्नहरू खाका सम्झौताको धारा ८, ९ र १० बाट प्रेररत छन,् िसले िमश: तनम्न विषयमा जोडटदएका छन ु्:  विद्युतीय 

स्किरूपमा व्यापारसंग सम्बजन्धत तथ्याङ्क र कागिातहरूको सीमा-पार पारस्पररक मान्यता ;  विद्युतीय स्किरूपमा 
व्यापारसंग सम्बजन्धत तथ्याङ्क र कागिातहरूको आदान-प्रदानको लाधग अन्तरानजष्रय मापदण्ि; र  सीमा-पार 
कागिविहीन व्यापारलाई सक्षम तुल्याउने अन्य कानुनी उपकरणहरूसंगको सम्बन्ध। 

सीमा-पार कागिववहीन व्यापारमा सहजता प्रा्त गननको लागग एक प्रमुख विषय एक देशले अको देर्को व्यापारसंग 

सम्बजन्धत तथ्याङ्क र कागिातहरूलाई कानूनी मान्यता टदने विषय पदिछ। यो मान्यता टदनु भनेको  सीमा-पार 
आदान-प्रदान हुने विद्युतीय सन्देर्हरूलाई कुनै ककससमको कानुनी  हैससयत टदनु हो। ववलभन्न कानूनी संयन्त्रहरूले त्यो 
लक्ष्य हालसल गनन सक्दछन।् त्यस्ता केही कानूनी संयन्त्रहरू तनजश्चत ककससमका कारोबारहरूमा लागू हुनेछन ्(उदाहरणको 
लाधग, व्यवसाय  व्यवसायिीच (B2B) वा व्यवसाय सरकारिीच(B2G)), िबर्क अन्य कानूनी संयन्त्रहरू कुनै खास 
प्रकारका कागिात वा तथ्याङ्कहरूमा, वा ववशेष प्रकारका विश्िसनीय (रस्ट) सेवाहरू (उदाहरणको लागग विद्युतीय 

हस्ताक्षर) मा लाग ूहुनेछन ु् । केहह कानूनी संयन्त्रले जुनसुकै ववधध वा प्रववधध प्रयोग गररएको भएपतन कानूनी मान्यता 
स्थावपत गदिछन ु्, िबर्क अन्य संयन्त्र प्रविगध-विशेष हुन्छन ु्। कानूनी स्किरूपको सम्बन्धमा, केही संयन्त्रहरू सजन्धमा 
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आधाररत हुन्छन ु् र त्यसैले सीधै कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन सक्छन ु्। अन्य संयन्त्रहरू एकै ककससमका कानूनहरू 
अपनाएर कानुनी प्रणालीमा सामन्जस्कयताको  पक्षधर देखखन्छन।् यसका अलािा अन्य संयन्त्रहरू समझदारीपत्रहरू तथा 
यस्कतै ककससमका  प्राववधधक व्यवस्थामा आधाररत छन।् 

खाका सम्झौताको धारा ८ ले विद्युतीय स्किरूपमा व्यापारसंग सम्बजन्धत तथ्याङ्क र कागिातहरूको पारस्पररक कानुनी 
मान्यतालाई  प्रवद्िधन गदनछ। यसमा "सारभूत रूपमा बराबरी स्कतरको ववश्वसनीयता" प्राप्त गनि र पारस्पररक कानुनी 
मान्यता टदलाउन प्रववधध तटस्थताको सामान्य लसद्धान्तको अनुशरण हुन जरूरी छ। तथावप यसले कुनै खास कानूनी 
मान्यता संयन्त्र स्थापना गदैन, तर यो ववलभन्न ववकल्पका लाधग खुला छ। तदनुसार, यस खण्डका धेरै प्रश्नहरूको उद्देश्य 

ववर्ेषगरी कुन कानून र प्राववधधक व्यवस्थाले त्यस्तो आपसी कानुनी मान्यता प्रा्त गननमा प्रभाव पानन सक्दछन ु् भन्ने 

पहहचान गनुि रहेको छ। प्रश्नहरू धारा ९ र १० को मुख्य विषयमा पतन ववस्ताररत छन ु्: कानून र अन्य सम्बजन्धत 

सम्झौताहरू जसले कागिववहीन व्यापार र कुनै पनन सम्बजन्धत गनतववधधको लाधग सीमा-पार तथ्याङ्कको प्रवाहमा 
तनषेध, तनयन्त्रण िा सहजीकरण गदिछन ु्। संभावित सान्दलभनक अन्तरानजष्रय उपकरणहरूको सूची पनन सन्दभन सहिताको 
लाधग यस खण्डको अन्तमा  राखखएको छ। 

मूल प्रश्नहरू जिाफ 

खाका सम्झौिाका सम्बष्ट्न्त्िि प्राविानहरू : 

○ धारा ८: विद्युतीय स्किरूपमा  व्यापारसंग सम्बजन्धत तथ्याङ्क र कागिातहरूको सीमा-पार पारस्पररक मान्यता        

○ धारा ९: विद्युतीय स्किरूपमा  व्यापारसंग सम्बजन्धत तथ्याङ्क र कागिातहरूको आदान-प्रदानको लाधग अन्तरानजष्रय 

मापदण्ि         

◦ धारा १०: सीमा-पार कागिववहीन व्यापारलाई सक्षम तुल्याउने अन्य कानुनी उपकरणहरूसुँगको सम्बन्ध 

१. षेरीय व्यापार सम्झौिाहरूका विद्रु्तीर् व्र्ापार र कािजववहीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्िी प्राविानहरूसदहि सीमा-
पार कािजववहीन  व्र्ापार तथ्र्ाङ्क आिानप्रिानको लागि विद्र्मान द्ववपषीय वा षेरीय सम्झौिाहरू। 

 के सीमा-पार आदानप्रदान हुने विद्युतीय 

सन्देर्हरूको कानुनी मान्यता आिश्यक पने  

क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता वा द्ववपक्षीय व्यापार 
सहजीकरण  सम्झौता जस्कता अन्तरानजष्रय 

सम्झौताको नेपाल पक्ष हो? 

नेपाल साकन को एक सदस्य राष्ट्र हो र साफ्टाको पक्ष हो। ववर्ेष गरी, नेपाल 

भन्सार ववषयहरूमा पारस्पररक प्रर्ासननक सहयोगसम्बन्धी साकन  
सम्झौताको एक पक्ष हो। यो बहु-क्षते्रीय प्राववधधक र आधथनक सहयोग को लाधग 

बंगालको खािीको प्रयास (BIMSTEC)  को सदस्य पनन हो - िसमा नेपाल, 

बंगलादेर्, भुटान, भारत, म्यान्मार, श्रीलंका र थाईल्याण्ि सदस्कय रहेका छन ु् 
। बबम्सटेकले साकन  र आलसयान सदस्यहरू बीच अन्तर-क्षेत्रीय सहयोगको 
लाधग एक ्लेटफमन स्थापना गरेको छ। साफ्टा र बबम्सटेक दबुै विद्युतीय 
व्यापार सहजीकरणको महत्त्वमा िोि हदन्छन।् तथावप, हाल सबैभन्दा सर्क्रय 

क्षेत्रीय संगठनको रूपमा SASEC देणखन्छ। SASEC, अन्य विषयको 
अलािा, TFA र FA-PT को कायानन्वयनको लाधग (अको र्ब्दमा, सीमा-पार 
विद्युतीय सन्देर्हरूको  कानुनी मान्यता आवश्यक पन ेअन्य साधनहरू 

अपनाउनको लाधग) एउिा मञ्च र प्लेिफमि हो।   

द्ववपक्षीय स्तरमा, ववद्युतीय व्यापार सहजीकरण र पारिहनका सवालहरूमा 
सबैभन्दा महत्त्वपूणन सम्बन्ध नेपाल र भारतबीचको हो। यसमा नेपाल – भारत 
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पारिहन सजन्ध (२००६) पदिछ। 

सन ु् २०१८ मा, नेपाल र भारतले  भारतको कोलकाता / हजल्दया / 

ववर्ाखापिनम िन्दरगाह र नेपाल सीमानाको िीचमा RFID उपकरणहरू 

सटहतको कन्िेनरमा पारिहन ढुिानी गनन  विद्युतीय कागो ट्र्यार्कंग प्रणाली 
(ECTS) को लागग समिदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन ु् । यो द्ववपक्षीय 

व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी MOU ल े पारिहन वस्तुहरू र पारिहन 

प्रर्क्रयाहरूको स्वचालनको लाधग आईसीटी-सक्षम सेवा प्रबद्िधन गदनछ। 

अत्यन्त महत्त्वपूणन कुरा, ववश्व बैंकको सहयोगअन्तगित नेपाल-भारत क्षेत्रीय 

व्यापार तथा यातायात पररयोिना (NIRTTP) दईु मुलुकहरूबीच अन्तरसकिय 

सीमा-पार कागिववहीन व्यापारको ववकासको प्रमुख केन्रबबन्दकुो रूपमा 
रहेको छ । खास गरी, NIRTTP अन्तगित एकद्िार कायििम समािेश छ 

िसले भारतको ICEGATE संग भववष्यको NNSW  िोड्ने उद्देश्य राखेको 
छ  । भन्सार ववभाग (DOC) यस राजष्रय एक द्िार  कायनक्रम कायानन्वयनको 
लाधग जिम्मेवार तनकाय हो। 

हालसालै, नेपाल सरकारले नेपालका उत्पवत्तको प्रमाणपत्र (CO) जारी गन े
तनकायहरू: FNCCI, CNI र NCC र यसका सदस्यहरूलाई ववद्युतीय 

सहुसलयतपूणि उत्पवत्तको प्रमाणपत्र (e-C/Os) िारी गनन तनदेशन टदएको छ। 
तदनुसार, यी तनकायहरूले १६ िुलाई २०१९ देखख शुरू गरी  चरणबद्ध रूपमा 
यस्कता प्रमाणपत्रहरू जारी गने तयारीमा छन ु्। यस्कता ववद्युतीय 

सहुसलयतपूणि उत्पवत्तको प्रमाणपत्रहरू (e-C/Os)  शरुुमा भारत ननयानतका 
लाधग मात्र िारी गररनेछ।  

व्यापार सहजीकरण र पारिहनका कारणले नेपाल - बंगलादेर् सम्बन्ध पनन 

महत्त्वपूणन छ। सन ु् १९७६ देणख दईु देर् नेपाल र  बंगलादेर् व्यापार र पारिहन 

सजन्ध अन्तगनत काम गरररहेका छन ् । नेपाल- भारत- बंगलादेर् व्यापार 
सम्बन्धमा धेरै अन्तरजडडत पारिहनसम्बन्धी विषयहरू छन ् िुन धेरै 

वषनदेणख द्ववपक्षीय र बत्रपक्षीय छलफलको ववषय बन्दै आएको छ र यसले 
स्वचाललत प्रणालीका लागग र तीन ििै मुलुकहरूको NSWs लाई समाविष्ट्ि 
गन ेसारभूत अवसर प्रदान गदनछ।    

 नेपाल र चीनले सन ु् २०१६ मा पारिहन  यातायात सम्झौता गरेका छन ु्  

िसले नेपालको उत्तरी लसमाना चीनसंग ६ वटा भन्सार बबन्दकुा अलािा 
नेपाललाई चीनको ४ समुरी बन्दरगाह र ३ सुखा बन्दरगाहमा पहुुँच टदलाएको 
छ। भववष्यमा नेपाल र चीन बीच विद्युतीय व्यापार सहजीकरण सहयोगका 
लागग र चीनको E-Port NSW र NNSW बीच सम्भाववत अन्तरसकियता 
(interoperability) का लाधग स्पष्ट अवसरहरू छन ्।  

नेपाल एलसयाली जक्लयररङ युननयन (ACU) का एक सदस्य राष्ट्र हो। ACU 
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का सदस्य देर्हरू ९ ििा (बंगलादेर्, भुटान, भारत, इरान, नेपाल, माजल्दभ्स, 

पार्कस्तान, म्यानमार र श्रीलंका) छन ् र यसले सीमा-पार विद्युतीय 
भुक्तानीका  प्रर्क्रयाहरू तय गरेको छ (उदाहरणका लाधग T / T, EFT)।  
SWIFT कोिहरू प्रयोग गरेर बैंर्कङ  च्यानलहरूको माध्यमबाट भुक्तानी 
राफसाफ (settlement) गररन्छ। ACU सदस्य राष्रहरूमा भुक्तान गने र 

प्रा्त गन ेबैंकहरूद्िारा फरक सफ्टवेयरहरू प्रयोग गररने भए पनन विद्युतीय 

माध्यमबाट  सबै सन्देशहरू आदान-प्रदान गररन्छ। 

EBA अन्तगनत यूरोपीयन संघको बिारमा हाल नेपालले LDC को रूपमा 
सहुसलयतपूणि पहंुच पाएको छ। नेपालका व्यापारीहरूले आफ्नो ननयानत र GSP 

फारम पेश गनिका लाधग EU अनलाइन GSP रेजिष्रेसन प्रणालीको प्रयोग 

गदिछन।् 

के यो मुलुक सीमा-पार विद्युतीय सन्देर्को 
आदानप्रदानलाई कानूनी मान्यता टदने कुनै 
अन्तरानजष्रय सम्झौताको पक्ष हो? 

हो - कृपया माधथ हेनुनहोस।् 

  

के  विद्युतीय सन्देर् र प्रसाररत सूचनालाई 

पारस्पररक मान्यता टदने कुनै व्यवस्था छ? 

यहद छ भने, पारस्पररक मान्यता द्ववपक्षीय वा 
बहुपक्षीय आधारमा हदइन्छ? 

छ। 

विद्युतीय उत्पवत्तको प्रमाणपत्र आदानप्रदानको सम्बन्धमा नेपाल र 
भारतबीच द्ववपक्षीय पारस्पररक मान्यता व्यवस्था छलफलको िममा छ।  

बहुपक्षीय तहमा नेपाल र एसीयूका अन्य सदस्यहरूले एक अकानको विद्युतीय 

सन्देर्हरू पारस्पररक रूपमा स्वीकाछनन ्र SWIFT प्रयोग गरेर सीमा-पार T / 

T, EFT विद्युतीय भुक्तानीको राफसाफ (settlement)  गछनन।्   

के मुलुकले ववदेर्ी विद्युतीय हस्ताक्षर र 

प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता टदन्छ? यहद टदन्छ 

भने, कुन आधारमा? 

दिांिैन। 

तथावप, ऐनको दफा २३ र ननयमको दफा २५ मा ववदेर्ी प्रमाणीकरण गने 
तनकाय(CA)को मान्यताका लाधग प्रावधान र प्रर्क्रयाहरू क्रमर्ः उल्लेख छन।् 
त्यस्ता प्रावधान र प्रर्क्रयाबमोजिम यहद ववदेर्ी CA स्किीकृत र मान्यता प्रा्त 

(नेपालको तनयन्त्रकद्वारा) छन ु् भने त्यस्ता ववदेर्ी CA ले डिजिटल प्रमाणपत्र 

जारी गनि सक्दछन ु्, िुन नेपालभर मान्य हुन्छ। यसरी, ववदेर्ी विद्युतीय 

हस्ताक्षर र प्रमाणपत्र नेपालमा मान्यता प्रा्त हुन सक्छ। यस्कता ववदेर्ी CA 

मान्यता प्राप्त भए नभएको बारे जानकारी उपलब्ध भएको छैन। 

के कागिववहीन व्यापार सहिीकरणसम्बन्धी  

राजष्रय कानून अन्तरानजष्रय मोिेलमा 
आधाररत छ? (जस्कत ैUNCITRAL, Council 

of Europe, आधथनक सहयोग र ववकास 

संगठन (OECD), इत्याहद।) ( केही वा सबै 
सञ्चारमा लागू हुनसक्ने अन्तरानजष्रय 

छ। 

नेपाल सरकारले राजष्रय विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी कानून र ननयमहरूको 
मस्यौदामा केही अन्तरानजष्रय मोिेलहरूलाई सन्दभनको रूपमा सलएको छ।खास 
गरी, विद्युतीय कारोबार ऐन ववदेर्ी विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी कानूनको 
मोिेलमा आधाररत देणखन्छ। 
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मापदण्ि र सम्झौताको बारेमा तलका प्रश्नहरू 

पनन नोट गनुनहोस।् ) 
भन्सार ववभागसुँग छलफल हंुदा संयुक्त राष्रसंघको लेआउट की (UNLK) र 

WCO िाटा मोिल ASYCUDA World प्रणालीको साथ प्रयोग भइरहेको कुरा 
स्पष्ट गररएको गथयो  I 

२. अन्त्िरायष्ट्रिय मापिण्ड / तनिेसशका  

के सीमा-पार व्यापारका सहभागीहरू  

विद्युतीय सन्देर्को आदान-प्रदानको लाधग 

मापदण्ि / ननयम / तनदेसशका प्रयोग गछिन ु् 
िा यसमा भर पछिन ु्? सीमा-पार 
अन्तरसकियता (interoperability) 
सम्बन्धमा उठाइएका कानुनी मुद्दाहरूमा 
UN / CEFACT लसफाररर् नं ३५ र ३६ त्यस्ता 
ननदेसशकाहरूका उदाहरण हुन ु्।59 

नेपालका सम्बद्ध तनकायहरूलाई WCO, UNECE र UN / CEFACT 

लसफाररर्हरूको  ( लसफाररर् नं ३५ र ३६ सहहत ) को मापदण्ि / ननयम / 

तनदेसशकाबारे जानकारी छ । भन्सार विभागले  NNSW ववकास योिनाको 
ससलससलामा WCO िाटा मोिेल सर्क्रय रूपमा लागू गरररहेको छ। संर्ोधधत 

क्योटो कन्भेन्सन (RKC) को सारभूत रूपमा (तर पूणन होइन) पालना भएको 
छ। RKC को अनुपालन(१२२ मापदण्ि मध्ये २९ लागू भएको ) मा बदृ्गध 
गनि नेपाल सरकार भन्सार ऐन र सम्बजन्धत ननयमहरु पररमािनन गने 
प्रर्क्रयामा छ। 

  

के अन्तरानजष्रय कानूनी मापदण्ि / ननयम / 

ननदेसशकाहरू सीमा-पार कागिववहीन 

व्यापारको लाधग मुलुकको कानुनी संरचनासभत्र  

समावेर् गररएको छ? यहद छ भने, कसरी? के 

आन्तररक तहमा त्यस्ता ननयमहरू समावेर् 
गरेबाि यसले सीमा-पार  गनतववधधलाई पतन 

प्रभाववत गदनछ? 

छ , केही हदसम्म - कृपया माधथ हेनुनहोस।् 

NNSW को ववकास अझै प्रारजम्भक चरणमा भएकाले सीमा-पार 
अन्तरसकियतामा त्यतत छलफल भएको छैन (piecemeal आधारमा 
बाहेक) । यसै अनुसार त्यस्ता अन्तरानजष्रय कानूनी मापदण्ि / ननयम / 

ननदेलर्काहरू (माधथ उल्लेणखत बाहेक)  सीमा-पार कागिववहीन व्यापारको 
लाधग नेपालको बन्दै गरेको कानुनी संरचनामा अझै स्पष्ट रूपमा उल्लेख 
भएको छैन। 

तथावप, हाल नेपाल राजष्रय एक द्िार (NNSW) को क्षेत्र राजष्रय सीमाहरूमा 
सीलमत छ; ननयानत र आयात व्यापारसुँग सम्बजन्धत २३ सरोकारवालाहरू मात्र 

पहहलो चरणमा NNSW संग आबद्ध हुनेछन ु्, िुन क्रमर्ः अन्य 

सरोकारवालाहरूतफि  ववस्तार हंुदैजानेछ । यद्यवप सीमा-पार एक द्िार 
सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ तापतन नेपालको प्रणाली सीमा-पार स्थापना 
तथा सञ्चालन गननका लागग तत्काल कुनै योिनाहरू छैनन।्  

३. ववद्यमान द्ववपषीय वा बहुपषीय प्राववगिक / कार्ायन्िर्नमा आएका ( operational )सम्झौिाहरू 

के विद्युतीय सन्देर्हरूको एकपक्षीय वा 
पारस्पररक मान्यता प्रदान गने प्राववधधक वा 
कायािन्ियनमा आएका सम्झौताहरू छन?् 

उदाहरणहरू हुन ु्: (Sanitary and 

Phytosanitary) SPS exchange 

कृपया माधथ हेनुनहोस।् 

 
59 UNECE Recommendations https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-

business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/trade-facilitation-recommendations.htm   मा उपलब्ध 
छ। 

https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/trade-facilitation-recommendations.htm
https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/trade-facilitation-recommendations.htm
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agreement between China and 

Netherlands and Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) 

Electronic-Association of Southeast 

Asian Nations Trade in Goods 

Agreement (e-ATIGA) programme.  

४. सीमा-पार कािजववहीन व्र्ापारलाई सक्षम तुल्र्ाउने सम्बन्िमा अन्त्य अन्त्िरायष्ट्रिय कानुनी सािनहरू, तनयमहरू र  
मापिण्िहरू 

कुन अन्य कानूनहरू सीमा-पार कागिववहीन 

व्यापार सहजीकरणसंग सान्दलभनक हुन 

सक्छन ु्? उदाहरणको लागग साइबर 

अपराधसम्बन्धी द्ववपक्षीय वा बहुपक्षीय 

सम्झौताहरु र ववदेर्मा विद्युतीय प्रमाण ललने 
विषय। 

कृपया तल हेनुनहोस।् 

  

  

विद्रु्तीर् सन्त्िेशहरूको सीमा-पार मान्त्यिासांग सम्बजन्ित कानूनी उपकरण (legislative texts) को  सूची * 

सष्ट्न्त्ि / मोडेल कानून कायायन्त्वयन ष्ट्स्थति 

Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia 

and the Pacific (2016) 

होईन 

  

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Single Window Agreement 

(2005) and Legal Protocol (2017) N / A 

International Maritime Organization Amendments to the Annex to the 

Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965, As Amended 

(2005) होईन 

International Maritime Organization Guidelines for the Use of Electronic 

Certificates (2016)  होईन 

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 

(UN/CEFACT) Recommendation on Establishing a Legal Framework for 

International Trade Single Window (Recommendation 35) 

नेपालल ेयसको अध्ययन 

गदैछ। 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model 

Law on Electronic Signatures (2001) 

होईन 

  

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model 

Law on Electronic Transferable Records (2017) 

नेपालले MLETR अध्ययन 

गरररहेको छ। 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model 

Law on Electronic Commerce (1996) 

होईन 
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United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 

International Contracts (2005) 

होईन 

  

World Customs Organization International Convention on the Simplification 

and Harmonization of Customs Procedures (Revised Kyoto Convention, 2006) 

नेपाल RKC मा सजम्मसलत 
भएको छ र पालना गनुि पने 
प्रबन्धहरू (compliance 

measures) को पालना 
गरररहेको छ। 

World Trade Organization Trade Facilitation Agreement (2013) हो। 

अन्य (कृपया ननहदनष्ट गनुनहोस)्:   

* नोट: प्रयोगकतानले अध्ययन गने अथनतन्त्रको आधारमा यो सूचीमा थ्न वा घिाउन सक्दछ। 

  

  

ि. अन्त्य ध्र्ान दिनुपने विषर्हरु 

कागिववहीन व्यापारलाई सम्भब भएसम्म उपयुक्त ढङ्गबाि सञ्चालन गनन, खाका सम्झौताका पक्षहरूले सक्षम राजष्रय 

कानुनी संरचना (धारा ६) लसिनना गनि र सबै सम्बजन्धत कानुनी अवरोधहरू हटाउन आवश्यक पदनछ। त्यसकारण पक्षहरूले 
खाका सम्झौताको कायानन्वयनका लाधग राजष्रय नीनत संरचना ननमानण गने लक्ष्य राखु्नपदिछ,  जुन सान्दसभिक कानुनी 
मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गनन सक्षम हुनुकोसाथै सम्बजन्धत अन्तरानजष्रय कानुनी उपकरणहरू तथा सीमा-पार ववद्युतीय 

तथ्याङ्क र दस्कतािेज आदानप्रदानसम्बन्धी मापदण्डहरूसंग पतन मेल खाने(consistent) होस ु्। तसथन, खाका 
सम्झौताको सारभूत प्रावधानमा ववर्ेष रूपमा सम्बोधन गररएका ववषयहरूबाहेक, पक्षहरूले दानयत्व, वववाद समाधान, 

बौद्धधक सम्पवत्त, विद्युतीय भुक्तानी र प्रनतस्पधानिस्ता सम्बजन्धत विषय पनन कायािन्ियनका लागग विचार गनन 
सक्दछन ्– िुन केही मुद्दामा अन्य कानुनी सम्िौता( धारा १०) बाि सम्बोधन गररएको पतन हुनसक्छ।  यी कुराहरूले 
खासगरी सीमा- पार वातावरणमा, एक द्िार र   अन्य कागिववहीन व्यापार प्रणालीहरूको प्रभावकारी सञ्चालनलाई 

असर पानि सक्दछ । 

यी कानुनी मुद्दाहरूलाई  ननयम कानुन तथा स्रोतहरूद्वारा व्यिजस्कथत गनन सर्कन्छ। तसथन,  सबैलाई समल्ने एउिै 
प्रकारको समाधान वा दृजष्टकोण (one-size-fits-all) हुनसक्दैन। खाका सम्झौताको धारा ६, १२ र १४  मा  पररकल्पना 
गररएअनुसार ववलभन्न सदस्य राष्रहरूको सचेतना र तयारीको ववलभन्न स्तरका आधारमा  कानूनी रूपरेखा, कायन योिना 
र क्षमता विकासका कायनक्रमहरू राजष्रय स्तर अनुकूल हुनुपदिछ।  

यसैअनुसार, छनौिसूची (checklist) को यस खण्िमा समावेर् गररएका प्रश्नहरूले सीमा-पार कागिववहीन व्यापार 
कायानन्वयनको सम्बन्धमा उठ्नसक्न े(१) दानयत्व, (२) वववाद समाधान, (३) बौद्धधक सम्पवत्त, (४) विद्युतीय भुक्तानी र 

( ५) प्रनतस्पधानसम्बन्धी  मुद्दाहरूबारे कुनै खास मुलुकको  कानुनी  प्रणालीमा के कस्कता दृजष्ट्िकोण र प्राथसमकताहरू 
छन ु् भन्ने जानकारी सलने प्रयास गनेछ। 

मूल प्रश्नहरू जिाफ 

खाका सम्झौिाका सम्बष्ट्न्त्िि प्राविानहरू: 
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○ धारा ६: राजष्रय नीनत संरचना, आन्तररक कानुनी वातावरण र कागिववहीन व्यापार ससमततलाई सक्षम बनाउने  

○ धारा १०: सीमा-पार कागिववहीन व्यापारलाई सक्षम तुल्याउने अन्य कानुनी उपकरणहरूसंगको सम्बन्ध         

○ धारा १२: कायन योिना         

○ धारा १४: क्षमता विकास         

प्रश्नहरूको पदहलो समूहको उद्िेश्र् एक द्िार वा अन्त्य कािजववहीन व्यापार प्रणालीमा सञ्चासलत पक्षहरूको कानुनी 
िातयत्व ननजश्चत गनुय हो। 

१. सीमा-पार कािजविहीन व्यापार कारोबारसदहि सीमा-पार कािजववहीन व्यापार प्रणालीको संचालनसँि सम्बष्ट्न्त्िि 

िातयत्वका मुद्िाहरू (िातयत्वसित्र िलि तथ्र्ाङ्क, तथ्र्ाङक हराउने, दिलाइ, प्रोग्राममिं रुदट र मेमशन लतनिंि रुदटहरू 

पियछन)्। 

के सावनिननक अधधकारीहरू (उदाहरणका लाधग 

सरकारी तनकायहरू) सीमा-पार कागिववहीन 

कारोबारमा उनीहरूको भूलमकासंग सम्बजन्धत 

दानयत्व स्वीकानन सक्छन?् यहद सक्छन ु् भने, 

दानयत्वको सीमा के छ?  यो सीमा वैधाननक वा 
संविदात्मक के हो? 

सावनिननक अधधकारीहरुको दानयत्वका मुद्दाहरूसम्बन्धी प्रश्नहरु अन्तिािताि 
सलइएका अधधकारीहरुद्िारा विस्कततृ रूपमा हेररएको छैन।  

भन्सार विभाग र भन्सार अधधकारीहरूको हकमा, विभाग आफैं ले आफ्नो 
भन्सारका कमिचारीहरूको गलत कामहरू र छुिपुिका लागग  सरकारी 
तनकायको रूपमा  कुनै दानयत्व ग्रहण गदैन (अको र्ब्दमा , respondeat 

superior को  लसद्धान्त लागू हुुँदैन। )। तथावप, भन्सार कमनचारीहरुले 
भन्त्सार ऐन र तनयमहरु अन्तगनत तोर्कएको अवस्थामा दानयत्व िहन गदिछन ु् 
(हेनुनहोस ् - भन्त्सार ऐन पररच्छेद १३: कमनचारीहरुलाई हुने सजायसम्बन्धी 
व्यिस्कथा)। तथावप, पररच्छेद १३ (६४)  बमोजिम भन्सार अगधकृतउपर मुद्दा 
चलाउने कारणसटहत सलखखत सूचना टदएको दईु महहनाको समयावधध 

समा्त नभएसम्म कुनै कारबाही चलाउन सर्कदैन । सामान्यतया, भन्सार 
अधधकृतलाई भन्सार विभागका महातनदेशकद्िारा ननधानरण 

गररएबमोजिमको प्रर्ासननक दण्ि हुनेछ। 

NITC का प्रवक्ताले संकेत गरेअनुसार  NITC मा संग्रटहत तथ्याङ्कको क्षतत 

वा नोक्सानीका लाधग NITC जिम्मेवार हुने सम्बन्धमा कुनै वैधाननक आधार 
भएको उनलाई जानकारी छैन, यद्यवप उनले MCIT को वेबसाइटमा उपलब्ध 

“मन्त्रालयगत तनयम” ले तथ्याङ्क संग्रह र असभलेखीकरणसम्बन्धी 
ननयमहरू तनधािरण गरेको बताएका गथए।  तथावप,  सामान्य कानून 
अन्तगित tort action of negligence को पररजस्थनतमा लापरवाहीको 
कारवाही हुनसक्नेछ । NITC ल ेनेपाल ववद्युत प्राधधकरणसंग SLA गरेको 
देखखन्छ। यसअनुसार अपजस्रम बबिुली  नआउने अवस्थामा NITC ले सो  
प्राधधकरणलाई कुनै तथ्याङ्कको क्षतत िा नोक्सानीको लाधग जिम्मेवार 

बनाउन सक्दछ। SuBiSu िस्ता ISPs का लाधग पनन यही लागू हुन्छ,  

िसले NEA सुँग नतनीहरूको SLAs का आधारमा NEA लाई जजम्मेिार 
बनाउन सक्छ। 
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विद्रु्तीर् कारोबार ऐन र तनयमले CA र डिजिटल हस्ताक्षरको ननयमन गने 
सम्बन्धमा ननयन्त्रकसम्बन्धी विस्कततृ व्यिस्कथा गरेको छ। यद्यवप स्पष्ट 

रूपमा उल्लेख नभएतापतन,  केहह सीलमत पररजस्थनतमा CA को गलत 

कायनहरूको लाधग तनयन्त्रकलाई उत्तरदायी मान्न सर्कने देखखन्छ। 

यस सम्बन्धमा, पररच्छेद ४  मा तनयन्त्रक र प्रमाणीकरण गने ननकायका 
सम्बन्धमा व्यिस्कथा छ। सोको  दफा १४ मा   तनयन्त्रकको काम, कतनव्य, 

र अगधकार देहायबमोजजम उल्लेख गररएको छ: 

(क) प्रमाणीकरण गने ननकायलाई इिाित पत्र प्रदान गने, 

(ख) प्रमाणीकरण गने ननकायको काम कारिाहीको सुपररवेक्षण र रेखदेख गने 

(ग) प्रमाणीकरण गने ननकायले डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुजष्ट्ि गने  

सम्बन्धमा कायम गनुिपने स्कतरहरू तनधािरण गने 

(घ) प्रमाणीकरण गने ननकायले आफ्नो कारोबार संचालन गदाि पालन 

गनुिपने शति तनधािरण गने 

(ङ) प्रमाणपत्रको ढाुँचा र त्यससभत्र समाविष्ट्ि हुनुपने विषयिस्कतुको  
तनधािरण गने  

(च) प्रमाणीकरण गने ननकायले ग्राहकसुँग  व्यवहार गदाि अपनाउनु पने  

प्रर्क्रया तनधािरण गने 

(छ) प्रमाणीकरण गने ननकायले यस ऐनबमोजजम प्रकि गरेका सूचनाहरूको 
असभलेख खडा गरी सावनिननक रूपमा पहुुँचयोग्य हुनेगरी कम्प्युिर 
तथ्याङ्क आधारको व्यिस्कथा गने र सो तथ्याङ्क आधारलाई अद्यािगधक 
गने 

(ज) तोर्कए बमोजिमको अन्य काम गने। 

  

तनयन्त्रकबाि उपरोक्त कायनहरू उपयुक्त तिरले हुन नसक्दा वा आवश्यक 

स्कतर अनुरूपको रेखदेख हुन नसक्दा वैधाननक कतनव्यको उल्लंघन  मातनन 
सक्दछ-  (यसमा सामान्य कानूनअन्तगनत हेलचक्रयांइ दानयत्व (tort 

liability)(िुन नेपालमा अनुशरण गररएको छ) श्रजृना हुन सक्दछ) । यसलाई 

लापरवाहीपूणि ननयुजक्त र / वा CA को सुपररवेक्षण / अनुगमनमा भएको 
लापरिाहीको रूपमा सलन सककन्छ। 

  

भववरयको र्ोजना: 
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गोपनीयता उल्लङ्घनका लाधग सम्भाववत दानयत्व सूचना प्रविगि वििेर्कको 
मस्यौदाको पररच्छेद ११ अन्तगनत राख्न सर्कन्छ िसमा सूचना सुरक्षा र 
गोपनीयताको व्यिस्कथा छ। सूचना प्रविगि वििेर्कको पररच्छेद १२ ले 
साइबरसुरक्षाको सम्बन्धमा थप फौजदारी अपराधहरू पररभावषत गरेको छ 

िसले तथ्याङ्क संरक्षण र / वा साइबरसुरक्षाको उल्लङ्घनसम्बन्धी व्यिस्कथा 
समेिेको छ। 

के एक द्िार सञ्चालकहरू  उनीहरूको सेवाको 
लाधग  उत्तरदायी हुन्छन ु्? हुन्छन ु् भने को 
प्रतत? र उनीहरूको दानयत्वको सीमा कानूनी वा 
संविदात्मक के  हो? 

NNSW अझै विकासको िममा छ ( कजम्तमा सन ु् २०२१ सम्म सञ्चालनमा 
आउने छैन)। त्यसैले हाल नेपालमा एक द्िार सञ्चालकहरू छैनन।् तथावप, 

माधथ उल्लेख भएबमोजजम, भन्सार अधधकारीहरुसंगको छलफलको आधारमा 
भविष्ट्यमा एक द्िार संचालकको रूपमा भन्सार विभागले दानयत्व िहन   
गनुि पने हुनसक्छ  ( विद्रु्तीर् कारोबार ऐन पररच्छेद ९ कम्प्युिर 
सम्बन्धी कसुरसम्बन्धी व्यिस्कथा अनुसार)।  

के कागिववहीन व्यापार सेवा प्रदायकहरूले 
सीमा-पार कागिववहीन कारोबारमा उनीहरूको 
भूलमकाबाट आउने दानयत्व स्वीकाछनन?् यहद 

स्वीकाछनन ् भने, के  उनीहरूको दानयत्वको 
सीमा छ? यो सीमा कानूनी वा संविदात्मक के  

हो? 

मागथ उल्लेख गररएबमोजजम यततखेर दातयत्ि कानूनी नभई संविदात्मक 
हुनेछ । 

के सीमा-पार कागिववहीन व्यापार 

सहजीकरणमा संलग्न अन्य पक्षहरूको 
सम्भाववत दानयत्व स्पष्ट रूपमा स्थावपत छ? 

माधथ उल्लेख भएझैं  ववद्युिीय कारोबार ऐनको पररच्छेद ८ मा नेटवकन  
सेवासुँग सम्बजन्धत प्रावधानहरूमा नेटवकन  सेवा प्रदायकहरूको  केही सीसमत 
दानयत्वसम्बन्धी व्यिस्कथा रहेको छ । पररच्छेद ८(४२) ले पुजष्ट गदनछ र्क 

नेटवकन  सेवा प्रदायकहरूले   मुख्य रूपमा ग्राहकसंग भएको सम्िौता (िस्त ै

SLA) का आधारमा श्रजृजत दातयत्ि िहन गदिछन ु् । 

के मध्यस्थहरूको आफ्नो प्रणालीबाि जाने 
सूचना र तथ्याङ्कका लागग जजम्मेिारी सलने 
सम्बन्धमा उनीहरूको दानयत्वसम्बन्धी स्पष्ट 

कानूनहरू छन?् 

 नेटवकन  सेवा प्रदायकका सम्बन्धमा मध्यस्थ दानयत्वबारे ववद्युिीय कारोबार 
ऐनको पररच्छेद ८ (४२) र (४३) मा संक्षक्ष्त रूपमा उल्लेख गररएको छ । 

प्रश्नहरूको िोस्रो समूहले एक द्िार संचालक  वा अन्त्य कािजववहीन व्यापार प्रणालीको लागग वववाि समािान सांर्न्त्रको 
लेखाजोखा गने उद्िेश्र् राख्िछ । 

२. सीमा–पार कािजविहीन व्यापार कारोबारको लागि वववाि समािानसम्बन्िी विषर्हरू ; सीमा-पार कारोबारमा कानूनको 
द्वन्त्द्व (conflict of laws) सँि सम्बष्ट्न्त्िि कानुनी मुद्िाहरू 

के राजष्रय कानूनहरूले कागिववहीन व्यापार 

सहिीकरणका लाधग उपयुक्त मञ्चको छनोट 

र कानूनका विषयहरूको छनोट कसरी तनधािरण 

सामान्य कानूनको क्षेत्राधधकारको रूपमा, नेपालले फोरमको छनौट र कानूनको 
छनौट सम्बन्धी ससध्दान्तहरूलगायत कानूनको द्िन्द्िसम्बन्धी ननयम र 

लसद्धान्तहरूको अंग्रेिी स्रोतलाई लागू गरेको छ। त्यस्ता द्वन्द्व 
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हुन्छ भन्ने स्कपष्ट्िसंग उल्लेख गरेको छ ? 

के यी कानूनहरू ववर्ेष रूपमा कागिववहीन 

व्यापार वा सीमा-पार व्यापारमा लाग ूहुन्छन ु्, 
वा सामान्य प्रयोगको रूपमा मात्र रहन्छन ु्? 

के नतनीहरू कागिववहीन व्यापारमा 
व्यावहाररक रूपमा लाग ू भएका छन?् के 

नतनीहरू अन्तरानजष्रय मोिेलमा आधाररत 

छन?् 

ननयमहरूमा  कानूनको छनौटसम्बन्धी विषय (वा governing law), करारका 
विषय एिं   करारको उपयुक्त कानून ननधानरण गने विषय पतन समािेश 
भएको हुन्छ । त्यस्ता द्वन्द्व ननयमहरू सामान्य प्रयोगका हुन्छन ु्, तर  ती 
विद्युतीय करारमा लागू हुनुपदनछ। त्यस्ता सामान्य कानुनका  

द्िन्द्िसम्बन्धी ननयमहरूलाई  िेिानी (संदहिा)  ( २०१७) को 
प्रावधानहरूद्वारा थप मजबुत बनाएको छ । 

भाग ६ प्राइभेि ( Private) अन्तरानजष्रय कानूनसम्बन्धी व्यिस्कथाले सीमा-
पार करारका   सम्बन्धमा केही black-letter conflicts rules उल्लेख गरेको 
छ। 

  मुलुकी िेिानी (सांदहता)  दफा ७०९ - करार कानून पक्षहरूले तनधािरण 
गरेबमोजजम हुने: 

(१) कुनै करारलाई तनयसमत गने कानून ( governing law )त्यस्कतो करारका 
पक्षहरूले करारमा ननधानरण गरेबमोजिम हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कानून ननधानरण नभएकोमा त्यस्तो करार 
पररपालना हुने मुलुकको र त्यस्कतो मुलुक पतन यकीन हुन नसकेमा त्यस्कतो 
करार सम्पन्न भएको मुलुकको कानून बमोजिम त्यस्तो करार तनयसमत 
हुनेछ।  

तर,  नेपालमा सम्पन्न भएको करार नेपाल कानूनबाि नै तनयसमत हुनेछ। 

आिसम्म  धेरै कम मात्र  (यहद कुनै भए) मासमलाहरू सीमा-पार विद्युतीय 

करारहरूसंग सम्बजन्धत छन।् नेपाल सवोच्च अदालतले यस पररयोिनाको 
ससलससलामा प्रमुख विद्युतीय व्यापार मासमलाहरू  संकलन गरररहेको 
जानकारी गराएको छ।   

के मध्यस्थता सम्भव छ? के आन्तररक र 

ववदेर्ी मध्यस्थतासम्बन्धी अिाडि (arbitral 

awards) लागू योग्य छन?् 

छन।् । 

Nepal International ADR Center (NIAC) का महासधचवका अनुसार 
नेपाल ADR मैत्री देर् हो। यसैले यहां मध्यस्थता र मेलसमलाप (arbitration 

and mediation) दवुैमा िोि हदइन्छ। आन्तररक मध्यस्थतासम्बन्धी अिाडि 
(arbitral awards)  नेपाल मध्यस्थिा ऐन ( १९९९ ) को दफा ३२ अनुसार 
लाग ूहुन्छ । ववदेर्ी मध्यस्थतासम्बन्धी अिाडि नेपाल पक्ष रहेको न्त्यू योकय  
कन्त्भेन्त्सन अनुरूप मान्यता प्रा्त छ र सोहीअनुसार लागू हुन्छ। 

प्रश्नहरूको िेस्रो समूहको उद्िेश्य एक द्िार वा अन्त्य कािजववहीन व्यापार प्रणालीमा सांलग्न बौद्गिक सम्पविसम्बन्िी 
विषर्हरूको लेखाजोखा िनुय हो। 

३. सीमा-पार कािजविहीन व्यापारप्रणालीमा सांरह गररएको िा प्राप्त गररएको तथ्र्ाङ्क र सूचनाको  स्वाममत्वसदहिका  

बौद्गिक सम्पवि अगिकार र डाटाबेस स्वाममत्वसम्बन्िी मुद्िाहरू  
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के कानून वा संववदात्मक सम्झौताले 
कागिविहीन व्यापार प्रणालीमा कसल े
तथ्र्ाङ्कको स्िासमत्ि सलन्छ र कसरी 
बौद्धधक सम्पवत्त र िाटाबेस प्रयोग गनन 
सर्कन्छ भन्ने पररभावषत गछन    ? 

नेपालले सन ु् २०१७ को  माचनमा नयाुँ बौद्धधक सम्पवत्त अधधकारसम्बन्धी 
नीनतलाई अजन्तम रूप हदयो। यो नीनत संसदमा विचाराधीन रहेको बौद्धधक 

सम्पवत्त कानूनको मस्यौदा तयार गननको लागग एउिा आधारको रूपमा प्रयोग 

भइरहेको छ। यो नयाुँ कानूनले विद्यमान कानून र ननयमको अिस्कथामा 
उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गररएको छ। विद्यमान बौद्धधक सम्पवत्त 

प्रणालीमा  प्रनतललवप अधधकारसम्बन्धी विषय संस्कृनत, पयनटन, र नागररक 

उड्ियन मन्त्रालयअन्तगनत पदिछ भने पेटन्ट , डििाइन र रेिमाकन सम्बन्धी 
विषयहरूका लागग उद्योग वाणणज्य तथा आपूनतन मन्त्रालय  जिम्मेिार छ । 
तथावप, नयाुँ नीनतले बौद्धधक सम्पवत्त अधधकारसम्बन्धी सबै विषयहरूमा 
एउिै सरकारी तनकाय जजम्मेिार रहने व्यिस्कथामा जोड टदएको छ । 

हालको प्रतिमलवप अगिकार ऐन २००२ लाई पुरानो ठाननन्छ र यसले नयाुँ 
सूचना प्रविगध र बढ्दो इन्टरनेट प्रयोगले ल्याएको विकासलाई पयान्त रूपमा 
सम्बोधन गदैन।  

हाल, प्रतिमलवप अगिकार ऐनले सफ्टवेयरको पयान्त सुरक्षा गदैन, यद्यवप 

"कम््युटर प्रोग्रामहरू" कानूनको पररधधलभत्र छन।् ऐनमा "कम््युटर प्रोग्राम" 

सम्बन्धी  प्रावधानहरू अपयािप्त छन,् र उल्लंघनको अिस्कथालाई 

सन्तोषिनक ढंगले सम्बोधन गररएका छैनन ु्। 

कानूनको  रूपमा, तथ्याङ्क र सूचनाको स्वालमत्वका मुद्दाहरू पनन 

अननजश्चत र  समाधान हुन बांकी रहेकै अिस्कथामा छन ु्। 

यस सन्दभनमा, मुलुकी िेिानी (संदहिा) (२०१७) ले कजम्तमा  बौद्धधक 

सम्पवत्तलाई सम्पवत्त अगधकारको अङ्ग (species) को रूपमा मान्यता 
हदएको छ ( दफा २५६ (ङ)); र दफा २६६ अन्तगनत सम्पवत्तको "माननएको 
स्वालमत्व" को रूपमा सलएको छ। 

मुलुकी िेिानी (संदहिा) दफा २६६: स्वालमत्व रहेको माननने: कुनै पतन 

व्यजक्तलाई कुनै सम्पवत्तमा कानून बमोजिम हक प्राप्तभएमा त्यस्कतो 
सम्पवत्तमा तनजको स्वालमत्व रहेको मानननेछ ।  

यसैनुसार, सफ्टवेयर बौद्धधक सम्पवत्त स्वालमत्वको  विषय र कसरी बौद्धधक 

सम्पवत्त र सम्बजन्धत िाटाबेस प्रयोग गन े भन्ने सम्बन्धमा सम्बजन्धत 
करारहरूमा ववस्ततृ रूपमा उल्लेख भएको हुनु पदिछ। 

प्रश्नहरूको चौथो समूहको उद्िेश्य एक द्िार वा अन्त्य कािजववहीन व्यापार प्रणालीमा विद्रु्तीर् भुक्िानीको प्रयोिको 
लेखाजोखा िनुय हो। 

४. सीमा-पार कािजववहीन व्यापार प्रणालीमा विद्रु्तीर् भुक्िानीको लागि बैंक्रकङ /  भुक्िानीसम्बन्िी कानूनको लेखाजोखा 

के राजष्रय एक द्िार वा कागिववहीन व्यापार 

प्रणालीले विद्युतीय भुक्तानी स्वीकार गदनछ? 

हाल, सीमा-पार व्यापारसंग सम्बजन्धत विद्युतीय भुक्तानी EFT को 
माध्यमबाट गनन सर्कन्छ। तथावप, धेरै ब्यापार भुक्तानीहरू  अझै प्रतीत पत्र 



 120 

के सरकार वा राज्यका तनकायहरूले यसलाई 

स्वीकार गदिछन?् यहद  गदिछन ् भने, के 

विद्युतीय भुक्तानीहरू एक खास ववधध वा 
प्रदायक (उदाहरणका लाधग, के्रडिट कािन वा एक 

ववर्ेष बैंक) मा सीलमत छन?् 

(एल / सी)  तथा  बैंक डकुमेन्िरी सङ्कलनलगायतका कागजी माध्यमद्वारा 
संचाललत छन ु्, । विद्युतीय प्रतीत पत्र (e L / Cs ) (ICC e-UCP ननयमहरू 

अनुशरण गदै) धेरै प्रयोग गररएको देखखदैंन। 

क्षेत्रीय र द्ववपक्षीय आधारमा विद्युतीय भुक्तानीहरू ACU व्यिस्कथामा 
आधाररत रही SWIFT प्रयोगद्िारा T / T, EFT को माध्यमबाि हुनेगरेको 
छ । तथावप नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कायनकारी ननदेर्कका अनुसार भारतको 
कोलकाता बन्दरगाह र नेपालको सीमा बीचमा पारिहन िस्कतुहहरूको 
ढुिानीको लाधग नेपाल-भारत बीचको विद्युतीय कागो ट्र्यार्कंग प्रणाली 
(ECTS) सम्बन्धी MOU को ससलससलामा पतन सीमा-पार विद्युतीय 
भुक्तानी सञ्चासलत देखखन्छ।  यो भन्सार विभागको विद्युतीय भन्सार 
प्रकृयाको एक हहस्सा हो, यसैले सम्भवतः  भन्सार विभागको विद्युतीय 
भुक्तानी प्रकियाहरू  अनुशरण गरेर भन्सार महशुल र अन्य करको लाधग 

विद्युतीय भुक्तानी हुन्छ  भन्ने पतन छलफलको ससलससलामा सङ्केत 
गररएको गथयो । यो  भन्सार विभागबाि  पुजष्ट हुनुपदनछ । 

नेपालमा आन्तररक वाणणज्य बैंकहरूलाई सीमा-पार व्यापारसम्बन्धी 
विद्युतीय भुक्तानी वा टहसाि समलानमा संलग्न  हुन कुनै प्रनतबन्ध भएको 
देणखुँदैन। यस सम्बन्धमा, नेपालका सबै बैंकहरूले बैंक चेक संकलन गनन र 

जक्लयरेन्स गनन तथा आन्तररक अन्तर-बैंक मनी रान्सफर  (राजष्रय 

विद्युतीय भुक्तानी टहसाि समलान प्रणालीको एउिा भागको रूपमा) को 
लागग विद्युतीय प्रणाली अपनाइसकेका छन।  ववदेर्ी बैंकहरू  यस प्रणालीमा 
सञ्चासलत छैनन,् तर कायनकारी ननदेर्कका अनुसार, यी बैङ्कहरूलाई बाहहर 

पाररएको पतन छैन र संयुक्त लगानी(JVs) र पूणन ववदेर्ी स्वालमत्वका 
उद्यमहरू (WFOEs) स्थापना गनन सक्दछन ु्। िेबबट कािनहरूबाि  सीमा-पार 
विद्युतीय भुक्तानीको लाधग दैतनक अमेररकी िलर २००० को सीमासम्म 

प्रयोग गनन सर्कन्छ ।  

भन्सार ववभागले हालै ASYCUDA वल्िनको लेखा मोड्युल (Accounting 

Module) र्ुरू गरेको छ। यस मोड्युलल े भन्सार कायािलयलाई स्थानीय 

बैंकसुँग िोड्दछ िहाुँ आयातकतान / ननयानतकतानहरूले नतनुि पने  रकम भन्सार 
कम््युटर प्रणालीमाफन त ु् आधधकाररक बैंकलाई जानकारी गराइन्छ। 
व्यापारीहरूबाट रकम सङ्कलन गरेपनछ स्कथानीय बैकले रलसद ववद्युतीय 

रूपमा भन्सार कायानलयमा पठाउंछ। 

भववरयको र्ोजना: 

NNSW को स्कथापना  र  नेपालको विद्युतीय व्यापारसंग सम्बजन्धत 

रणनीनत तथा नेपालमा विद्युतीय सरकारको काम अतघबढेको सन्दभिमा 
नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालको राजष्रय विद्युतीय भुक्तानी गेटवे स्थापना गने 
प्रर्क्रयामा रहेको छ ( िुन ८-९ महहनाको समयमा सञ्चालनमा आउने भएको 
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छ)। विद्युतीय भुक्तानी गेटवेले भन्सार र NNSW सम्बद्ध OGAs  

समेट्नेछ तार्क सबै व्यापारसंग सम्बजन्धत B2G विद्युतीय भुक्तानी 
अन्तत: गेटवेमाफन त ु् गनन सर्कनेछ। विद्युतीय भुक्तानी गेटवे सञ्चालनको 
बारेमा छुट्टै ननयमहरू िारी हुने सम्भाबना छ। यसबाहेक, विद्युतीय 
भुक्तानीसम्बन्धी अन्य ननयमहरू पतन आउनसक्ने सम्भावना छ र नयाुँ 
सूचना प्रववगि ऐनमा पतन समािेश हुनसक्नेछ । 

यसबाहेक,  प्रस्ताववत भन्सार ऐन २०१९  को दफा ६२ ले भन्सार महसुल, 

िररवाना आहदको लागग  विद्युतीय भुक्तानी हुनसक्ने व्यिस्कथा गरेको छ।  

दफा ६२ (१) मा तनम्न व्यिस्कथा छ: 

६२. विद्युतीय माध्यमबाि भुक्तानी गनि सर्कने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र 

जुनसुकै कुरा लेखखएको भएतापतन, यो ऐन िा अन्य प्रचसलत संघीय 

कानूनबमोजिम भन्सार कायािलयमा बुिाउनु पने महशुल िा िररवाना वा 
अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाि भुक्तानी गनन सर्कनेछ । 

दफा ६२ (२)अनुसार  भन्सार ववभागले भववष्यमा विद्युतीय 
भुक्तानीसम्बन्धी  थप ववस्ततृ प्रावधानहरू िारी गनेछ। 

 यसका अततररक्त,  भन्सार ऐन २००७ मा  आगथिक ऐन   (२९ मे २०१८) 

द्वारा संर्ोधन गररएको धथयो र भन्सारलाई  विद्युतीय भुक्तानीगने 
सम्बन्धमा ननम्न प्रावधान थवपएको धथयो। 

दफा ८९(ग) विद्युतीय माध्यमबाि भुक्तानी गनि सककने: 

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखखएको भएतापतन  ऐन वा अन्य 

प्रचललत संघीय कानूनबमोजजम भन्सार कायानलयमा बुिाउनु पने महशुल िा 
िररवाना िा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाि भुक्तानी गनि सककनेछ। 
(२) उपदफा(१) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाि गररने भुक्तानीसम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था ववभागले तोकेबमोजिम हुनेछ। 

प्रश्नहरूको पाँचौं समूहको उद्िेश्य एक द्िार वा अन्त्य कािजववहीन व्यापार प्रणालीमा समावेश िएका प्रतिस्पिाय 
कानूनसम्बन्िी विषर्हरूको लेखाजोखा िनुय हो। 

५. सष्ट्न्त्ि र सम्मेलनहरू लिायिका प्रतिस्पिाय कानूनसम्बन्िी मुद्िाहरू,   सीमा-पार कािजववहीन व्यापार प्रणालीमा लाि ू
हुने िन्सार महशुल र व्यापारसम्बन्िी सामान्त्य सम्झौिा(GATT)  / ववश्व व्यापार संिठन (WTO) को प्राििानअनुसार 
आवश्यक पने विषर्हरू  

के प्रनतस्पधान कानून एक द्िार सञ्चालकहरू 

वा अन्य कागिववहीन व्यापार सेवा 
प्रदायकहरूमा लागू हुन्छ? 

नेपालले २०६३ मा प्रतिस्पिाय ऐन (प्रतिस्पिाय प्रिद्यिन तथा बजार संरषण 

ऐन) िारी गर् यो। प्रतिस्पिाय ऐनले वचनस्वको दरुुपयोग    गरी प्रनतस्पधीलाई 

सम्बजन्धत बिारबाट विस्कथावपत गनि; मूल्यमा भेदभाव गनि; अनुधचत 

व्यापारका शतनहरू राख्न; अततिमणकारी (predatory) मूल्य ननधानरण गनि  र 
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बन्धनयुक्त बबिी गनि प्रनतबन्ध लगाएको छ । यस्ता प्रावधानहरू नेपाल 

कागिववहीन व्यापार वातावरणमा सम्भबत: प्रयोग हुन सक्छन ु्। 

हाल नेपालमा एक मात्र प्रमाणणकरण गने तनकाय (CA) रहेको छ र जसबाि 

सम्भाववत लमलेमतोका लाधग प्रभुत्वशाली हैससयत र अवसरहरूको दरुुपयोग 

हुनसक्छ भन्ने अनुमान गनि सककन्छ। आजसम्म एउटा मात्र CA लाई 

इिाितपत्र हदनुको पछाडड ब्यापाररक कारणहरू हुनसक्छन ्। हाल नेपाली 
अथनतन्त्रमा डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोगको अभावले पनन मुलुकमा 
एउिा मात्र CA लाई इिाितपत्र हदइएको अिस्कथा हुनसक्छ। 

नेपालमा धेरै इन्टरनेट (B2B) सेवा प्रदायकहरू छन,् यी सबै आन्तररक सेवा 
प्रदायकहरू हुन।् तयनीहरूमध्ये SuBiSu  मात्र आफ्नो ग्राहकहरुसंग सेवा 
स्तर सम्झौतामा प्रवेर् गरेको छ। आन्तररक सूचना प्रविगध  र इन्टरनेट 

क्षेत्रमा ववदेर्ी प्रनतस्पधान लगभग अजस्तत्वमा छैन। 

यस्तो सरकारी / बिार व्यवस्थाले भववष्यमा प्रनतस्पधान ऐनको विरूद्ध गैर-
प्रनतस्पधी  अभ्यासको िन्म हदनसक्छ। 
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अनुसूची ७. एससर्ा र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार कागजविहीन व्र्ापार सहजीकरणसम्बन्िी खाका 
सम्झौता  
 

  

एससया र प्रशान्त क्षेत्रमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी खाका सम्िौता (“खाका सम्िौता”) एससया 
र प्रशान्त क्षेत्रका लागग संयुक्त राष्ट्र संघीय आगथिक तथा सामाजजक आयोग (UNESCAP) द्िारा १९  म े२०१६ मा पाररत 
भएको गथयो। यो संयुक्त राष्ट्र संघका महासगचिसमक्ष असभलेखीकरणका लागग जम्मा गररएको बहुपक्षीय सजन्ध हो।60 
बबसभन्न २५ भन्दा बढी देशहरूको एक समूहल ेसन ु् २०१२ र सन ु् २०१६ को बीचमा सम्िौताको तजुिमा र िातािमा भाग 

सलएको गथयो।61 यो समािेशी र सक्षम प्लेिफमिको रूपमा तजुिमा गररएको छ, जसले सबै सहभागी अथितन्त्रहरूलाई उनीहरू 

व्यापार सहजीकरण िा एकद्िार / कागजविहीन व्यापार कायािन्ियनको  जुनसुकै अिस्कथामा भएपतन फाइदा पुर् याउनेछ 

। 

 व्यापारसुँग सम्बजन्धत तथ्याङ्क र कागजातहरू विद्युतीय रूपमा सीमा िाररपारर आदान-प्रदान गररएको अिस्कथामा 
कागजविहीन व्यापारले तनयमनकारी प्रबन्धको पालनामा सुधार गदै अन्तरािजष्ट्रय व्यापारलाई अि बढी कुशल र पारदशी 
बनाउन मद्दत पुर् याउुँदछ । विशेषतः ितु गततमा डडजजिल भइरहेको विश्ि अथितन्त्रको सन्दभिमा नेपालको व्यापार 

सहजीकरण आिश्यकताहरूलाई सम्बोधन गनि कागजविहीन व्यापार, त्यसकारण, उपयुक्त समाधान हुन सक्छ। खाका 
सम्िौतामा सजम्मसलत हंुदाका  फाइदाहरू तनम्निमोजजम छन ु्: 

• डडजजिल र कागजरटहत व्यापार िातािरणतफि  तीव्र  प्रगतत हुने। 
• राजष्ट्रय एक द्िार र अन्य कागजविहीन व्यापार प्रणालीको विकासको चरणमा सीमा-पार कागजविहीन 

व्यापारसम्िन्धी विषयहरू र असल अभ्यासहरू एकीकृत गने अिसर प्राप्त हुने। 
• डब्ल्यूिीओ व्यापार सहजीकरण सम्िौताको पूणि डडजजिल कायािन्ियन गनि सूचना, ज्ञान र स्रोतमा सहज पहुुँच 

हुने। 
• कागजविहीन व्यापार प्रणालीमा समग्र लगानीको लागत कमी हुने र लगानीको प्रततफल  अगधकतम हुने। 
• प्रसशक्षण, कायिशाला र ज्ञान आदान-प्रदान गने प्लेिफमिहरूको माध्यमबाि क्षमता विकासको अिसरमा िदृ्गध 

हुने। 
• विद्युतीय तथ्याङ्क र कागजातहरूको आदान-प्रदानमा सहयोग पुर् याउन द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार 

सम्िौताको माध्यमबाि पक्षद्िारा गररएको प्रततबद्धताहरूको अनुपालन गनि सहयोग पुग्ने। 
• सीमा-पार तथ्याङ्क आदान-प्रदानका लागग िाताि गनि र प्रगतत हाससल गनि इच्छुक सम्भाव्य देशहरूसंग  

पहुुँच सहज हुने। 
• व्यापार कागजातहरूको सीमा-पार आदान-प्रदानको लागग तजुिमा गररने समाधानका उपायहरूमा प्रत्यक्ष 

सहभागगता हुने। 
 

एससया र प्रशान्त क्षते्रमा सीमा-पार कागजविहीन व्यापारको कायािन्ियनबाि घट्ने व्यापार लागत र पुग्ने  सम्भावित 

 
60 खाका सम्िौता र सम्बजन्धत दस्कतािेजहरूको पाठ यहां उपलब्ध छ:: https://www.unescap.org/resources/framework-

agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific 
61 आगधकाररकरूपमा केन्िविन्द(ूfocal points) तनयुक्त गने (अथाित ु् सकिय रूपमा सहभागी हुने) मलुकुहरूको सूचीको लागग 
हेनुिहोस ु्: http://communities.unescap.org/cross-border-paperless-trade-facilitation/national-focal-points-resolutions-

683-and-706. नेपालले िातािमा सकिय रूपमा सहभागगता जनाएको गथयो र आगधकाररक केन्िविन्द ूपतन तोकेको छ । 
 

https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
http://communities.unescap.org/cross-border-paperless-trade-facilitation/national-focal-points-resolutions-683-and-706
http://communities.unescap.org/cross-border-paperless-trade-facilitation/national-focal-points-resolutions-683-and-706
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फाइदा(लाभ)लाई पररमाणमा उल्लेख गररएको छ। Shepherd et al. द्िारा गररएको एक अध्ययनमा  सीमा-पार 

कागजविहीन व्यापारको क्षेत्रव्यापी पूणि कायािन्ियनले नेपालल ेप्रतत िषि ०.१७ अबि डलरबराबरको तनयाित बढाउन सक्ने 
अनुमान गररएको छ। यसको अततररक्त, हालसालै गररएको एउिा अध्ययनको तनष्ट्कषिअनुसार यटद नेपालले WTO, 

TFA लाई सीमा-पार कागजविहीन व्यापार प्रबन्धको साथसाथै लागू गर् यो भने  TFA को कायािन्ियनबाि मात्र घट्न 
सक्न े ११ प्रततशत व्यापार लागतको सट्िा कूल ३२% ले  व्यापार लागत घट्नसक्छ।62 यस अनुसार प्रततिषि लगभग 

१४ करोड  अमेररकी डलर बराबरको अततररक्त व्यापार कारोिार लागतमा बचत हुनेछ। 

 
62 ESCAP (2017). Digital Trade facilitation in Asia and the Pacific. Studies in Trade, Investment and Innovation, 

No. 87. Available from https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-

trade-investment-and-innovation-87 See also ADB(2017) “Trade Facilitation and Better Connectivity for an 

Inclusive Asia and Pacific”, available from https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-

inclusive-asia-pacific 

 

https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87
https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87
https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-inclusive-asia-pacific
https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-inclusive-asia-pacific


 

Trade, investment and innovation are powerful engines for growth and sustainable 

development. The expansion of trade across the Asia-Pacific in recent years has been a key 

driver of economic dynamism and rising prosperity. Trade and investment, for example through 

participation in global networks of production, have created employment, raised incomes and 

helped spread knowledge and technology throughout the region. But not all individuals and 

communities have been able to benefit from the growth that comes from engagement in 

international markets, and too many barriers to inclusion remain. 

ESCAP’s objective is to promote trade, investment and technology and innovation for inclusive 

and sustainable development in the Asia-Pacific region. We work with Member States to ensure 

that the benefits of trade, investment, technology and innovation are extended to all. 
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