दरू सञ्चार नीति - २०६०
१ . पष्ृ ठभमू ि
नेपालिा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पन
ु र्स्ाापना भएपछि अवलम्बन गरिएका नीछतहरू सही ददशाछति अग्रसि भएको
दे खिएतापछन आर््ाक त्ा सािाजजक क्षेरिा हामसल भएको उपलजधिले बहुसंख्यक जनताको आकांक्षालाई पिु ा गना
सकेको पाइँदैन। िासगिी बबतेको दशकिा मशक्षा, र्सवार्स्य त्ा सािाजजक जर्सता केही क्षेरिा उपलजधि दे खिएतापछन
िानव ववकासको दृजष्िबाि नेपाल ववश्वको छनम्नर्सतििा िहे का दे शहरूको सिह
ू िा पदा ि । यसै जर्स्छतलाई िनन गिी

श्री ५ को सिकािले िाजष्िय ववकासिा गिीबी छनवािणलाई आफ्नो प्रिि
ु लक्ष बनाएकोि। सो लक्ष प्राजततका लार्ग श्री
५को सिकािले फिाककलो एवं ददगो आर््ाक बद्
ु ासनलाई
ृ र्ि, सािाजजक क्षेरको ववकास, लक्षक्षत कायाक्रिहरू ि सश

ववकास िणनीछतको प्रिि
ु आिािको रूपिा अंगालेको ि। यसै पष्ृ ठभमू ििा दिू सञ्चाि क्षेरले िाष्िको सिजष्िगत
ववकासिा िहत्वपण
ू ा भमू िका छनवााह गनुा पदा ि भन्त्ने श्री ५को सिकािको िािणा िहे कोि।
२ दिू सञ्चाि नीछतको आवश्यकता
श्री ५को सिकािले दिू सञ्चाि सेवालाई ववकासको आिािभत
ू पव
ू ाािािको रूपिा ग्रहण गिे कोि।

दिू सञ्चाि क्षेरिा छनजी क्षेरको सहभार्गतालाई प्रवद्ािन गना दिू सञ्चाि नीछत २०५६ले केही िारािा अनक
ु ूल

वाताविण श्रज
ू ा प्रछतर्सपद्ािा
ृ ना गिे कोि। सो नीछतिाफात सन ् २००४ दे खि दिू सञ्चाि क्षेरलाई िुलागिी पण
कायि गने सिकािी प्रछतबद्िता व्यक्त भैसकेकोि।

नेपालको कदठन भब
ू नौिको परिप्रेक्षिा अन्त्य पव
ू ाािािहरूको तल
ु नािा दिू सञ्चाि बदि िहत्वपण
ू ा दे खिन्त्ि।

दिू सञ्चाि क्षेरिा द्रत
ु गछतले भैिहे को प्रववर्िको ववकास त्ा यसको संिचनािा भैिहे को गछतशील परिवतानले यस

क्षेरिा नयाँ अवसिहरू दे िापदै गएकािन। ववश्वव्यापी रूपिा दिू सञ्चाि सेवाको िहसल
ु िा हुन गएको क्रमिक
ह्रासबाि पछन नेपाली जनताहरू लाभाजन्त्वत हुने संभावना दे िापिे को ि। यसै परिप्रेक्षिा दिू सञ्चाि क्षेरिा हामसल

भएका उपलजधिहरूको अर्िकति सदप
ु योग गिी भववष्यिा दिू सञ्चाि क्षेरिा दे िापने ्प संभावना ि अवसिहरूलाई
नेपाली जनताको सिन्त्
ु नछत ि दहतिा उपयोग गना सािछयक एवं गछतशील नीछतको आवश्यकता िहसस
ु भई दिू सञ्चाि
नीछत-२०५६ लाई प्रछतर्स्ापन गना दिू सञ्चाि नीछत-२०६० तजि
ुा ा गरिएको ि।
३ उद्दे श्य
दे शको सािाजजक त्ा आर््ाक ववकासिा सघाउ पिु य
् ाउन छनजी क्षेर सिेतको सहभार्गतािा अर्ििाज्यभरि

उर्चत िल्
ू यिा भिपदो दिू सञ्चाि सेवा सवासल
ु भ गिाउन अनक
ु ू ल वाताविणको सज
ु दिू सञ्चाि
ृ ना गनुा प्रर्सतत
नीछतको िख्
् ाउन दे हायका उद्दे श्यहरू छनिाािण
ु य उद्दे श्य िहे कोि।यस सवोपरि उद्दे श्य प्राजततिा सहयोग पिु य
गरिएका िन ्।

३-१ अर्ििाज्यका ग्रािीण त्ा शहिी क्षेरका सवासािािणको पहुँच दिू सञ्चाि सेवािा पिु य
् ाउन बसोबास
भएका क्षेरिा बोलाउँ दा सछु नने दरू ििा दिू सञ्चाि सेवा उपलधि हुने व्यवर्स्ा मिलाइनेि।

३-२ अर्ििाज्यका शहिी क्षेरिा िाग अनस
ु ाि दिू सञ्चाि सेवा उपलधि गिाइनेि। व्यापारिक क्षेरलाई
व्यावसाछयक (Corporate) दिू सञ्चाि सेवा उलधि गिाइने व्यवर्स्ा मिलाइनेि।

३-३ शहिी क्षेरका उपभोक्तालाई ववमभन्त्न सेवाप्रदायकबाि सेवा चयन गना पाउने अवसि प्रदान गरिनेि।
ग्रािीण क्षेरिा पछन सोही अनरू
ु प सेवा चयन गना पाउने व्यवर्स्ा क्रिश: ववर्सताि गदै लर्गनेि।

३-४ ग्रािीण क्षेरको ववकास त्ा गिीबी छनवािणको लार्ग उपयक्
ु त सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्िको प्रयोग
गना पाउने व्यवर्स्ा मिलाइनेि।
४ िणनीछत
४-१ दिू सञ्चाि सेवािा सबैको पहुँच (Universal Access)
दिू सञ्चाि सेवािा सबैको पहुँच सग
ु ि हुनेगिी सेवा ववर्सताि गरिनेि। उपभोक्तालाई साझा (Shared)
िे लीफोनको िाध्यिबाि दिू सञ्चाि सेवा उपलधि गिाइनेि। यसका लार्ग जर्स्ि, िोबाइल आदद

िे मलफोन ववर्सताििा जोड ददइनेि। सेवा ववर्सताििा भउ
ू पग्रह प्रणालीको सिेत प्रयोग गना सककनेि।
सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्ि सम्बन्त्िी अन्त्य सेवाहरू सािद
ु ाछयक केन्त्द्रिाफात उपलधि गिाइनेि।
४-२ सेवा प्रदान गने दाछयत्व (Universal Service Obligation)
दिू सञ्चाि सेवा प्रदायकले शहिीक्षेरका जन
ु सक
ु ै उपभोक्ताले िाग गनाासा् सेवा प्रदान गनुा पनेि।
४-३ व्यावसाछयक (Corporate) सेवाको ववकास
शहिी क्षेरिा सिकािी छनकाय त्ा छनजी धयापािीवगालाई एउिाभन्त्दा बिी सेवा प्रदायकबाि लीज्ड लाइन,
डािा त्ा सोही ककमसिका अन्त्य व्यावसाछयक सेवा उपलधि हुने गिी व्यवर्स्ा मिलाइनेि।
४-४ दिू सञ्चाि क्षेरको उदािीकिण
सेवा प्रदायकको लार्ग दिू सञ्चाि क्षेर िल
ु ा गरिएको ि। ति िे डडयो र्सपेकििको कािणबाि सेवा

प्रदायकको संख्या सीमित हुन सक्नेि। सेवाप्रदायकले डाइिे क्ििी सेवा प्रदान गदाा सेवा उपयोग गने सबै
ग्राहकलाई सिावेश गिी त्यर्सतो सेवा प्रदान गनुा पनेि।
४-५ िुला अनि
ु छतपर प्रणाली लागु गरिने
दिू सञ्चाि क्षेरिा सबै सेवाप्रदायकले प्रवेश पाउन िुला अनि
ु छतपर प्रणाली लागु गरिनेि। यर्सतो

अनि
ु छतपर प्रदानगदाा पािदशी प्रकक्रया अपनाइनेि । सा्ै र्सवर्स् प्रछतर्सपद्ािाको वाताविण सज
ृ ना
गरिनेि।

४-६ छनजीक्षेरको सहभार्गतालाई प्रोत्साहन गरिने
दिू सञ्चाि क्षेरिा छनजी क्षेरको सहभार्गतालाई प्रोत्साहन गरिनेि । वैदेमशक लगानी आकवषात गरिनेि ।

दिू सञ्चाि क्षेरिा भएका सि
ु ाि सम्बन्त्िी ववविण ि यस क्षेरिा उपलधि अवसिबािे छनजीक्षेरलाई
छनयमित रूपिा जानकािी गिाउने व्यवर्स्ा मिलाइनेि।
४-७ सच
ू ना सिाजिा प्रवेश गने
दिू सञ्चाि सेवाको ववर्सताि ि सच
ू ना त्ा सञ्चाि सम्बन्त्िी कानन
ू (Cyber Law) जर्सता अन्त्य आवश्यक
पव
ू ाािािको व्यवर्स्ा गिी नेपाललाई प्रभावकािीरूपिा सच
ू ना सिाजिा प्रवेश गिाइनेि ।
४-८ ग्रािीण क्षेरका प्रयोगकतााको लार्ग उपयक्
ु त सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्ि
ग्रािीण क्षेरका प्रयोगकतााको क्षिता ि आवश्यकता अनरू
ु प उपयक्
ु त सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्ि उपलधि

गिाइनेि । यस मसलमसलािा छनजी क्षेर सिेतको सहभार्गतािा ववशेष तामलि नचादहने त्ा साक्षिताको
आवश्यकता नपने िालका िे डडयो, िे मलमभजन त्ा िे मलफोनिा आिारित सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्ि
उपलधि गिाइनेि। स-साना सेवा प्रदायकको िाध्यिबाि ग्रािीण प्रयोगकतााहरूलाई सच
ू ना त्ा सञ्चाि
प्रववर्िको सेवा उपलधि गिाइनेि।

४-९ ववकास कायािा लागेकालाई सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्िको भिपिू प्रयोग गना लगाइने
ग्रािीण ववकास त्ा पव
ू ाािाि छनिााणजर्सता ववकास कायािा प्रभावकारिता ल्याउन यस कायािा संलग्न

सिकािी त्ा गैिसिकािी व्यजक्त त्ा छनकायलाई जजल्ला ि गाऊँर्सतिसम्ि आवश्यक क्षिताको ववकास
गिी इन्त्ििनेि जर्सता सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्िको भिपिू प्रयोग गना लगाइनेि।
४-१० नेपाल दिू सञ्चाि संर्स्ानको धयावसायीकिण
नेपाल दिू सञ्चाि संर्स्ानको व्यावसायीकिण गने मसलमसलािा संर्स्ानलाई कम्पनीिा पारिणत गिी श्री

५को सिकािको र्सवामित्वलाई घिाउँ दै लर्गनेि। बढ्दो प्रछतर्सपद्ािाको सािना गनाको लार्ग कम्पनीलाई
सक्षि बनाउन ववमभन्त्न सि
ु ाि कायाक्रि सञ्चालन गरिनेिन ्।
४-११ नीछत कायाान्त्वयनका लार्ग संर्स्ागत ववकास
दिू सञ्चाि नीछतको सफल कायाान्त्वयनको लार्ग सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्रालय ि नेपाल दिू सञ्चाि

प्रार्िकिणको जनशजक्त ि आर््ाक क्षिता बद्
ू ना त्ा
ृ र्ि गिी संर्स्ागत ववकास गदै लर्गनेि। सच
सञ्चाि प्रववर्ि सम्बन्त्िी नीछत ि कानन
ू को तजि
ुा ा त्ा कायाान्त्वयनको सन्त्दभािा सच
ू ना त्ा सञ्चाि
िन्त्रालय ि ववज्ञान त्ा प्रववर्ि िन्त्रालयको भमू िका ि जजम्िेवािीलाई दोहोिो नपने गिी र्सपष्ि पारिनेि।

४-१२

दिू सञ्चाि क्षेरको आर््ाक सक्षिता

दिू सञ्चाि सेवाप्रदायकवीच र्सवर्स् प्रछतर्सपद्ािा हुने वाताविण सज
ृ नागिी दिू सञ्चाि क्षेरको आर््ाक
सक्षिता अमभबद्
ृ र्ि गना जोड ददइनेि।
५ कायानीछत
५-१
५-१-१

दिू सञ्चाि सेवािा सबैको पहुँच (Universal Access)
आर््ाक वषा २०६३।६४ सम्ि अर्ििाज्यभि दिू सञ्चाि सेवा पिु य
् ाउन दे हाय बिोजजिका

िणनीछतको अवलम्बन गरिनेि:
५-१-१-१

साववकका सेवा प्रदायकलाई ववना अनद
ु ान आफ्नो सेवाको ववर्सताि गना लगाइनेि।

५-१-१-२ अर्ििाज्यका ग्रािीण क्षेरिा सेवा पिु य
् ाउने शताको आिाििा ववना अनद
ु ान िोबाइल
सेवा प्रदायकको चयन गरिनेि।
५-१-१-३

पव
ू ााञ्चल ववकास क्षेरिा २०६० सालिा न्त्यन
ू ति अनद
ु ानको आिाििा

अनि
ु छतपरप्रातत सेवा प्रदायकबाि ग्रािीण क्षेरिा सेवा ववर्सताि हुनेि ।

५-१-१-४ उपयक्
ुा त उपायबाि सेवा नपग
ु ेका बाँकी क्षेरिा ग्रािीण दिू सञ्चाि ववकासको लार्ग

ग्रािीण दिू सञ्चाि कोषबाि िकि व्यहोने गिी न्त्यन
ू ति अनद
ु ानको आिाििा बोलपरद्वािा
िनौि भएका सेवा प्रदायकबाि सेवा पिु य
् ाइनेि।

५-१-२ ग्रािीण क्षेरिा सेवा पिु य
् ाउन दिू सञ्चाि सेवा प्रदायकले आयात गने उपकिणिा एक (१) प्रछतशत
िार भन्त्साि िहसल
ु लाग्ने व्यवर्स्ा गरिनेि । नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिणले ग्रािीण क्षेरिा सेवा
पिु य
् ाउन आयाछतत उपकिणको प्रिाखणत गनेि ।
५-१-३

नगिपामलका वाहे कका दग
ा त्ा ग्रािीण क्षेरिा िरिएका बर्सतीिा दिू सञ्चाि सेवा ववर्सताि गिी
ु ि

ग्रािीण दिू सञ्चािको प्रयोगिा तीब्रता ल्याइनेि।यस कायािा प्रोत्साहन गना वावषाक रू.२० लािभन्त्दा कि
आय भएका ग्रािीण दिू सञ्चाि सेवा प्रदायकलाई अनि
ु छतपर दर्सतिु त्ा वावषाक दर्सतिु िूि गरिनेि ।

५-१-४ दिू सञ्चाि सेवािा सबैको पहुँचलाई साझा िे मलफोन वा अन्त्य दिू सञ्चाि िाध्यिबाि कायाान्त्वयन
गरिनेि। भएका सवु विाको अर्िकति प्रयोग गिी सबैको पहुँचलाई सग
ु ि बनाउन िे मलफोनको साझा
प्रयोग त्ा िे मलफोनवालाले अरुलाई पन
ु : सेवा बबक्री (Resale) गना पाउने व्यवर्स्ालाई िल
ु ा िाखिनेि।

५-१-५

ग्रािीण दिू सञ्चाि ववकासको लार्ग ग्रािीण दिू सञ्चाि कोषको र्स्ापना गरिनेि। ग्रािीण

दिू सञ्चाि कोषिा सिर्सत सेवाप्रदायकले अछनवाया रूपले छतनप
ुा ने ग्रािीण दिू सञ्चाि दर्सतिु , श्री ५ को
सिकािको अनद
ु ान त्ा दाताबाि प्रातत हुने िकि सिावेश हुनेि।यस कोषको सञ्चालन नेपाल
दिू सञ्चाि प्रार्िकिणबाि हुनेि।

५-१-६ नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिणले आ.व. २०६१।६२ सम्ि ग्रािीण दिू सञ्चाि कोष सञ्चालनको

मसद्िान्त्त ि कायाववर्िहरू तयाि पानेि। प्रार्िकिणले वावषाक ग्रािीण दिू सञ्चाि दर्सतिु तोक्नेि। कोषको
िख्
ु य उद्दे श्य हामसल भएपछि ग्रािीण दिू सञ्चाि कोष बन्त्द गना सककनेि।
५-२ सेवा प्रदान गने दाछयत्व (Universal Service Obligation)
५-२-१ िख्
ु य सेवा प्रदायक (Incumbent)ले अर्ििाज्यका शहिी क्षेरका सबै उपभोक्तालाई िाग गनाासा्
सेवा प्रदान गनुा पने बाध्यता लागु गरिनेि। िख्
ु य सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गना अर्सवीकाि गना पाउने
िै न।

५-२-२ िख्
ु य सेवा प्रदायकलाई अन्त्य सेवा प्रदायकद्वािा िाग भएको सेवा प्रदान गनप
ुा ने बाध्यता लागु
गरिनेि। िख्
ु य सेवा प्रदायकले िाग भएको सेवा एक िदहनामभर प्रदान गनुा पनेि। एक िदहनामभर सो

सेवा प्रदान गना नसक्ने भएिा ववलम्बको कािणसदहत सेवा प्रदान गना लाग्ने ्प सियबािे सर्ू चत गनुा
पनेि। िख्
ु य सेवा प्रदायकले सेवा प्रदायकलाई अनावश्यक ववलम्ब वा सेवािा अविोि वा पयाातत सच
ू ना

नददई सेवािा परिवतान गिे िा क्षछतपछू ता ददनु पनेि । अन्त्य सेवा प्रदायकले िख्
ु य सेवा प्रदायकद्वािा प्रदत्त

सेवालाई अछनयमित तविले प्रयोग गिी िख्
् ाएिा क्षछतपछू ता ददनु
ु य सेवा प्रदायकलाई हानी नोक्सानी पिु य
पनेि ।
५-३

व्यावसाछयक (Corporate) सेवाको ववकास
५-३-१

व्यावसाछयक दिू सञ्चाि सेवािा लीज्ड लाइन, व्यावसाछयक डािा नेिवकालाई जोड्न ववमभन्त्न

डािा, ब्रडधयान्त्ड, पीएबीऐक्स नेिवका इत्यादद सिावेश हुनेिन ्। सेवा प्रदायकलाई व्यावसाछयक दिू सञ्चाि

सेवा प्रदान गना िुला अनि
ु छतपर प्रदान गरिनेि। ति यर्सतो िुला अनि
ु छतपरको संख्या सीमित स्रोत
जर्सतै िे डडयो र्सपेक्िि आददको कािणबाि सीमित हुनसक्नेि।

५-३-२ िख्
ु य सेवा प्रदायकले व्यावसाछयक दिू सञ्चाि सेवा लगायत अत्यािछु नक प्रववर्ि सिेतका
ब्रडधयान्त्ड सेवा उपलधि गिाउनु पनेि।

५-३-३ केबल
ु िे मलमभजन ि तािववहीन (Wireless) प्रववर्िबाि इन्त्ििनेि त्ा अन्त्य डािा सेवा प्रदान गना
पाउने गिी अनि
ु छतपर प्रदान गरिनेि।
५-४ दिू सञ्चाि क्षेरको उदािीकिण

५-४-१

बहुसेवा (Multi-service) सञ्चालन त्ा बहुसेवाप्रदायक (Multi-operators) कक्रयाशील हुने
वाताविणको सज
ु ाि जन
ु सक
ु ै सेवाप्रदायकले जन
ु सक
ु ै सेवा प्रदान गना सक्नेि ।ति
ृ ना गरिनेि। यस अनस
यस व्यवर्स्ािा िे डडयो र्सपेकिि जर्सता सीमित स्रोतको कािणले सेवा प्रदायकको संख्या सीमित हुन
सक्नेि ।
५-४-२

सिल, पािदशी, र्स्ाछयत्व भएको, भेदभाविदहत, लगानीलाई आकवषात गने ि र्सवर्स्

प्रछतर्सपद्ािालाई प्रोत्साहन गने छनयािक प्रणाली कक्रयाशील गरिनेि।

५-४-३ ववमभन्त्न सेवाप्रदायकको सञ्जाल (Network)लाई एक आपसिा जोड्ने अन्त्तिआबद्िता

(Interconnection) को व्यवर्स्ा मिलाईनेि। यस व्यवर्स्ा अन्त्तगात नवागन्त्तक
ु सेवा प्रदायकले
न्त्यायपण
ू ा तरिकाले सेवा सञ्चालन गना पाउनेिन ्। िख्
ु य सेवा प्रदायकले अन्त्तिआबद्िताको शता त्ा
ववर्ि प्रकामशत गिी ववना भेदभाव आफ्नो सञ्जाललाई नवागन्त्तक
ु सेवा प्रदायकको सञ्जालसँग एक

आपसिा जोड्न ददनप
ु नेि। ववश्व व्यापाि संगठनको सन्त्दभापर (Reference Paper) ि ववश्वका सवोत्ति
प्रचलनहरूको आिाि मलएि नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिणले अन्त्तिआबद्िता सम्बन्त्िी छनयिहरु तजि
ुा ा
गनेि, जर्सिा वववाद सल्
ु झाउने उपाय सिेत सिावेश हुनेि ।

५-४-४ दिू सञ्चाि सेवािा र्सवर्स् प्रछतर्सपद्ािािा आिारित एवं बजाि छनदे मशत िल्
ू य प्रणाली र्स्ावपत
गरिनेि।ति सेवा प्रदायकबीच अर्सवाभाववक त्ा अर्सवर्स् प्रछतर्सपद्ािाको अवर्स्ािा वा िल्
ू यिा
एकार्िकाि िहने जर्स्छत दे िापिे िा िल्
ू य छनयिन (Price Regulation) गना सककनेि।
५-४-५ सबै सेवा प्रदायकिा सिान कि छनयि लागु गरिनेि।
५-४-६ श्री ५ को सिकािले आफ्ना छनकायलाई िल्
ू य ि गण
ु को आिाििा ववमभन्त्न सेवा प्रदायकको सेवा
प्रयोग गना िल
ु ा गनेि।

५-४-७ कुनै पछन दिू सञ्चाि सेवालाई औपचारिक प्रश्रय ददने ककमसिबाि आिािभत
ू (Basic), िोबाइल,

दिू सञ्चािका अछतरिक्त सेवा (Value Added) इत्यादद भनी वगीकिण गरिनेिैन। ववमभन्त्न
उपभोक्तालाई आ-आफ्नो आवश्यकता ि रुर्च अनरू
ु प सेवाको चयन गना पाउने अर्िकाि हुनेि।

५-४-८ अनि
ु छतपर दर्सतिु , िे डडयो र्सपेक्िि ( Radio Spectrum) दर्सतिु लगायत अन्त्य दर्सतिु यस
सम्बन्त्िी काया गने छनकायको काया सञ्चालन िचाको लार्ग पयाातत हुनेगिी िार उठाइनेि।

१*. दिू सञ्चाि नीछत, २०६० को बाु दा नं. ५.४ िा उल्लेखित दिू सञ्चाि क्षेरको उदारिकिण शीषाक
अन्त्तगात दे हायको बाु दा ्प गने ,

५.४.९ दिू सञ्चािको पव
ू ाािािको र्स्ापना गिी यसको सहप्रयोग गने

।

५-५ िुला अनि
ु छतपर प्रणाली लागु गरिने
५-५-१

नयाँ सेवा प्रदायकको लार्ग िुला अनि
ु छतपर प्रणाली लागु गरिनेि। िुला अनि
ु छतपर प्रणालीिा

सािान्त्य अनि
ु छतपर (Standard License) ि वैयजक्तक अनि
ु छतपर (Individual License) को व्यवर्स्ा

गरिनेि। िे डडयो र्सपेक्िि, नम्बरिंग क्षिता त्ा Right of Way जर्सता स्रोतको लार्ग िुट्िै अनि
ु छत
मलनप
ु नेि।

५-५-२ छनिाारित शता पिू ा गने जुनसक
ु ै न्त्यन
ू ति योग्यता भएकालाई सािान्त्य अनि
ु छतपर ददइनेि।
सािान्त्य अनि
ु छतपर पाउनेले सीमित र्सपेकिि (Scarce spectrum) को प्रयोग हुने सेवाबाहे क जुनसक
ु ै
सेवा सन्त्चालन गना सक्नेि। ति सािान्त्य अनि
ु छतपर प्रातत व्यजक्तले अको कुनै सेवा प्रदायकको सीमित
र्सपेकििको सहायताले सेवा ददन सक्नेि। सािान्त्य अनि
ु छतपर प्रातत व्यजक्तले वैयजक्तक अनि
ु छतपर
मलन चाहे िा दफा ५.५.३ अनस
ु ाि बोलपरिा प्रछतर्सपद्ािा गिी िाछननु पनेि ।
५-५-३

बोलपरद्वािा िाछनएका सेवा प्रदायकलाई वैयजक्तक अनि
ु छतपर प्रदान गरिनेि।सीमित

र्सपेक्ििको कािणबाि सीमित संख्यािा दिू सञ्चाि सेवा प्रदायकको चयन गरिनेि। वैयजक्तक
अनि
् ाउने
ु छतपरको लार्ग सेवा प्रदायकको िनौि गदाा ग्रािीण क्षेरका अर्िकति जनसंख्यालाई सेवा पिु य

वा सोही ककमसिका अन्त्य आिाि मलइनेि। वैयजक्तक अनि
ु छतपर प्रातत व्यजक्त / संर्स्ाले वैयजक्तक
अनि
ु छतपरिा उल्लेि नभएका अन्त्य सेवा प्रदान गना सािान्त्य अनि
ु छतपर मलनु पनेि।

५-५-४ एउिै ककमसिका सेवा प्रदायकको लार्ग अनि
ु छतपर दर्सतिु तोक्ने ववर्ि एकै ककमसिको हुनेि ।
वावषाक दर्सतिु को हकिा लेिा पिीक्षकले प्रिाखणत गिे को वावषाक आम्दानीको आिाििा छनजश्चत
प्रछतशतको आिाििा नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिणले तोक्नेि ।

५-५-५ साववकको अनि
ु छतपर नयाँ प्रणालीिा परिणत गरिनेि।
५-५-६ िुला अनि
ु छतपर प्रदान गदाा प्रववर्ि तिर्स् (Technology Neutral) मसद्िान्त्त अवलम्बन
गरिनेि। सेवा प्रदायकले दिू सञ्चाि प्रववर्ि चयन गना पाउनेि।सेवा प्रदायकले िनौि गिे को प्रववर्िका
उपकिण आिछु नक त्ा र्स्ावपत (Field Proved) ि अन्त्तिााजष्िय िान्त्यताप्रातत (International

Specification) अनरू
ु प हुनप
ु नेि। साववकका सेवा प्रदायक पछन िुला अनि
ु छतपर प्रणालीिा प्रवेश गनुा
पनेि ि यस प्रणालीिा प्रवेश नगिे सम्ि छनजको अनि
ु छतपरिा िहे का प्रववर्ि सम्बन्त्िी बाध्यात्िक
व्यवर्स्ा य्ावत िही िहनेि।

५-६ छनजी क्षेरको सहभार्गतालाई प्रोत्साहन गरिने

५-६-१ दिू सञ्चाि क्षेरिा लगानी आकवषात गना छनजी क्षेरको सहभार्गतालाई प्रोत्साहन गरिनेि।
५-६-२ दिू सञ्चाि क्षेरिा वैदेमशक लगानी आकवषात गरिनेि । यर्सतो लगानीिा न्त्यन
ू ति २० (बीस)
प्रछतशत र्सवदे शी सहभार्गता हुनु पनेि ।

५-६-३ दिू सञ्चाि क्षेरिा गरिने सि
ु ािबािे िा छनजीक्षेरलाई छनयमित रूपिा जानकािी गिाइनेि।यस

मसलमसलािा चालु दिू सञ्चाि क्षेर सि
ु ाि त्ा अध्ययन सम्बन्त्िी जानकािी सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्रालय
ि नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिणबाि सिय सियिा सर्ू चत गरिनेि।

५-६-४ िुला त्ा प्रववर्ि तिर्स् अनि
ु छतपर प्रातत गने ववर्ि, प्रकक्रया ि अन्त्य आवश्यक बबषयवर्सतब
ु ािे
छनजी क्षेरलाई जानकािी गिाइनेि।
५-७ सच
ू ना सिाजिा प्रवेश गने
५-७-१ सच
ू ना सिाजिा प्रभावकािी प्रवेशको लार्ग दिू सञ्चािका पव
ू ाािािको ववकास गरिनेि।
५-७-२ सम्बजन्त्ित िन्त्रालय, छनकाय एवि ् छनजी क्षेरसंगको संयक्
ु त प्रयासबाि सच
ू ना त्ा सञ्चाि
सम्बन्त्िी कानन
ू (Cyber Law) लगायत अन्त्य आवश्यक व्यवर्स्ा गरिनेि।
५-८ ग्रािीण क्षेरका प्रयोगकतााको लार्ग उपयक्
ु त सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्ि
५-८-१ ग्रािीण क्षेरका प्रयोगकताालाई उपयक्
ु त हुने सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्ि (Information &
Communication Technology) को उपयोग गना प्रोत्सादहत गरिनेि। यसिा तामलि नचादहने त्ा
साक्षिताको आवश्यकता नपने िालका िे डडयो, िे मलमभजन त्ा िे मलफोनिा आिारित सच
ू ना त्ा

सञ्चाि प्रववर्िको व्यापक रूपले सञ्जाल ववर्सताि गरिनेि।यसका लार्ग सम्भव भएका र्स्ानिा प्
ृ वीको

सतहबाि ि अन्त्य र्स्ानहरूिा भउ
ू पग्रहको िाध्यिबाि िाजष्िय िे डडयो त्ा िे मलमभजन प्रसािणिा
सिद
् ाइनेि।
ु ायको पहुँच पिु य

५-८-२ िे डडयो त्ा िे मलमभजनबाि सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्िसँग सम्बजन्त्ित आकषाक कायाक्रिका सा्ै
ववकास सम्बन्त्िी जानकािी संप्रेषण गने व्यवर्स्ा गरिनेि।

५-८-३ ववशेष तामलि ि साक्षिताको आवश्यकता पने सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्ि उपलधि गिाउन स-साना
सेवा प्रदायकलाई परिचालन गरिनेि।

५-८-४ छनजीक्षेरको िाध्यिबाि जनतालाई सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्िको सवु विा उपलधि गिाउन
अनक
ु ू ल वाताविण सज
ृ ना गरिनेि।

५-९ ववकास कायािा लागेकालाई सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्िको भिपिू प्रयोग गना लगाइने
५-९-१ श्री ५ को सिकािका केन्त्द्रीय र्सतिका सबै छनकायलाई आर््ाक वषा २०६१।६२को अन्त्त्यसम्ििा
इन्त्ििनेििा जोडडने ि। ती छनकायको वेबसाइििा सबै सच
ू नाको सा्ै प्रकामशत सािग्री ( Documents)

पछन उपलधि हुनेिन ्। आर््ाक वषा २०६२।६३को अन्त्त्यसम्ि जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा ददने सिकािी
छनकाय जर्सतै - कृवष, र्सवार्स्य, मशक्षा, हुलाक आददिा कायाित िाध्यमिक तहसम्िको मशक्षा पाएका
किाचािीलाई इिेल ि इन्त्ििनेि प्रयोगिा दक्ष बनाई उपयोग गना लगाई e-Governance तफा उन्त्िि
ु
गिाइनेि।

५-९-२ सच
ू ना त्ा सञ्चाि प्रववर्िको प्रयोगिा सहयोग ि सिन्त्वय गना सक्षि सम्पका बबन्त्द ु (Focal
point) तोकी सो छनकायको क्षिता अमभबद्
ु पका सच
ू ना
ृ र्ि गरिनेि। यसले र्स्ानीय आवश्यकता अनरू
त्ा सञ्चाि प्रववर्िको धयापक प्रयोगिा अमभप्रेरित गनेि।

५-९-३ सम्पका ववन्त्दक
ु ो रुपिा काया गने छनकायले ग्रािीण क्षेरको ववकासिा सच
ू ना त्ा सञ्चाि
प्रववर्िको साझा प्रयोगिा ववमभन्त्न सिकािी त्ा गैिसिकािी छनकायलाई िद्दत पिु ाउनेि। जनता

लाभाजन्त्वत हुने ववकास आयोजनाको अद्यावर्िक त्यांक िािनेि। ववमभन्त्न सच
ू ना त्ा सञ्चाि
प्रववर्िसँग सम्बजन्त्ित उपयक्
ु त सािग्रीको संकलन गिी मसडडिोि, इन्त्ििनेि आददका िाध्यिबाि
उपलधि गिाउनेि।
५-१०

नेपाल दिू सञ्चाि संर्स्ानको व्यावसायीकिण
५-१०-१ नेपाल दिू सञ्चाि संर्स्ानलाई तत्काल कम्पनीिा परिणत गरिनेि। यसिी परिणत भएको
कम्पनीिा श्री ५ को सिकािको र्सवामित्वलाई क्रिश: घिाउँ दै छनजी क्षेरको र्सवामित्व बिाइनेि।
५-१०-२

िुला त्ा उदाि वाताविणिा प्रछतर्सपद्ािा गना ि शेयिको िल्
ू य बिाउन कम्पनीको

व्यावसायीकिण गरिनेि।

५-१०-३ कम्पनीलाई सेवा प्रदान गने कायािा बिी सक्षि, प्रभावकािी, चुर्सत बनाउन ि उत्पादकत्विा
बद्
ु संिचना गरिनेि।
ृ र्ि गना कम्पनीको पन
५-११ नीछत कायाान्त्वयनको लार्ग संर्स्ागत ववकास
५-११-१ दिू सञ्चाि नीछतको सफल कायाान्त्वयनको लार्ग सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्रालय ि नेपाल
दिू सञ्चाि प्रार्िकिणिा पयाातत िारािा दक्ष जनशजक्त त्ा आवश्यक अन्त्य स्रोतको व्यवर्स्ा गरिनेि।

५-११-२ सम्बद्ि पक्षिा सकािात्िक असिको अनभ
ु छू तलाई अमभबद्
ू ना त्ा
ृ र्ि गना सिसािछयक सच
जानकािीलाई छनयमित रूपिा जनसिक्ष पिु य
् ाइनेि। नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिणले सेवा प्रदानको

जर्स्छत, सेवाको दर्सतिु , सेवार्सतिको अन्त्तिााजष्िय िापदण्ड, अन्त्तिााजष्िय तल
ु ना त्ा अन्त्य आवश्यक

जानकािी सदहतको वावषाक ववविण प्रकामशत गनेि। सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्रालय ि नेपाल दिू सञ्चाि
प्रार्िकिणले ववमभन्त्न अध्ययन प्रछतवेदन त्ा उपयोगी सच
ू ना सिेत छनयमित रूपिा प्रकामशत गनेिन ्।

५-११-३ नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिणले सेवा प्रदायक त्ा उपभोक्ताको लार्ग छनदे मशका प्रकामशत गनेि।
वववाद सिािानको ववर्ि त्ा अन्त्य उर्चत प्रकक्रया कायाान्त्वयन गिी उपभोक्ताको संिक्षण गनेि।

५-११-४ सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्रालय ि ववज्ञान त्ा प्रववर्ि िन्त्रालयको भमू िकालाई र्सपष्ि पािी नीछत
छनिााण त्ा कायाान्त्वयनलाई छििोिरितो, सहज, सिल त्ा पािदशी बनाउँ दै लर्गनेि।

५-११-५ नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिणिा उच्च र्सतिीय व्यावसाछयक (Professional) दक्षता भएका
व्यजक्तलाई आकवषात गने िालका छनयजु क्तका शता त्ा सवु विा िाखिनेि।

५-११-६ ववश्व धयापाि संगठन (WTO) को मसद्िान्त्तिा आिारित प्रछतर्सपद्ािा सम्बन्त्िी व्यवर्स्ाको
संिक्षण, अन्त्तिआबद्िता (Interconnection), सबैलाई सेवा उपलधि गिाउनु पने दाछयत्व (Universal
Service Obligation), िुला अनि
ु छतपर प्रकक्रया, र्सवतन्त्र त्ा न्त्यायपण
ू ा छनयािक त्ा सीमित स्रोतको
उपयोग जर्सता ववषयिा उदाहिणीय प्रचलनलाई अंगीकाि गरिनेि।
५-१२ दिू सञ्चाि क्षेरको आर््ाक सक्षिता
५-१२-१ दिू सञ्चाि सेवाप्रदायकबीच न्त्यायपण
ू ा प्रछतर्सपद्ािालाई प्रोत्साहनगिी दिू सञ्चाि क्षेरिा आर््ाक

सक्षिता हामसल गरिनेि। यस सन्त्दभािा प्रछतर्सपद्ािा सम्बन्त्िी िुट्िै कानन
ू ी व्यवर्स्ा नभएसम्ि
तत्सम्बन्त्िी प्राविान तत्काल दिू सञ्चाि ऐनिा सिावेश गरिनेि। िख्
ु य सेवा प्रदायकलाई प्रछतर्सपद्ािाको
मसद्िान्त्त ववपिीत एउिा सेवाको आम्दानीले अको सेवाको आम्दानीलाई भनाा (Cross subsidy) गने,

अन्त्य प्रछतर्सपद्ािीलाई नोक्सानी एवं सिातत पाने उद्दे श्यले िल्
ू य छनिाािण गने, प्रछतर्सपद्ािीको सच
ू नाको

गलत प्रयोग गने ि प्रछतर्सपद्ािीसँग सिोकाि भएको जानकािीलाई िोक्ने जर्सता अन्त्यायपण
ू ा एवं अर्सवर्स्
अभ्यास हुन नददन ववश्व धयापाि संगठनले अवलम्बन गिे को सवोत्ति उपाय अनश
ु िण गरिनेि।
२*. दिू सञ्चाि नीछत, २०६० को कायानीछतिा दे हायबिोजजि बाु दा नं. ५.१३ ्प गने
५.१३

दिू सञ्चाि ववकास कोष

५.१३.१. दिू सञ्चाि सेवा नपग
ु ेका वा अपयाातत भएका ग्रािीण क्षेरिा िे मलफोन त्ा इन्त्ििनेि सेवा

पर्ु याउनका लार्ग आवश्यक िावि, अजतिकल फाइबि, ब्रोडव्याण्ड नेिवका, पव
ू ाािािको सहप्रयोग, Connect
a school connect a Community जर्सता पव
ू ाािािको छनिााण त्ा ववर्सताि गने कायािा ग्रािीण
दिू सञ्चाि ववकास कोषको प्रयोग गरिनेि ।

५.१३.२.कोषको

िकि

प्रयोग,

आयोजना

िनौि,

दे हायबिोजजिको एउिा संयन्त्रको व्यवर्स्ा हुनेि ।

प्रा्मिकता

छनिाािण

१. अध्यक्ष, नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिण

त्ा

अनग
ु िनका

लार्ग

संयोजक

२. प्रछतछनर्ि, सहसर्चव, सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्रालय

सदर्सय

३. प्रछतछनर्ि, सहसर्चव, अ्ा िन्त्रालय

सदर्सय

४. प्रछतछनर्ि, सहसर्चव, िाजष्िय योजना आयोग

सदर्सय

५.१३.२.कोषको िकि प्रयोग गरिने आयोजना वा कायाक्रि िनौि गदाा नेपाल सिकािको सम्वजन्त्ित
नीछतलाई आिाि मलनप
ु नेि ।

६ नीछत कायाान्त्वयनका लार्ग कानन
ू ी व्यवर्स्ा
यस नीछतिा भएका प्राविानको कायाान्त्वयनको लार्ग आवश्यक पने कानन
ू बनाइनेि। यस मसलमसलािा तत्काल
आवश्यक पने कानन
ू ी व्यवर्स्ा आर््ाक वषा २०६०।६१ को अन्त्त्यसम्ििा पिू ा गरिनेि। दिू सञ्चाि सम्बन्त्िी
कानन
ू पन
ु िावलोकन गने कायालाई आवश्यकता अनरू
ु प छनिन्त्तिता ददइनेि।
७ अनग
ु िन त्ा पन
ु िावलोकन
७-१

यस नीछतको कायाान्त्वयन पक्षलाई सिन्त्वयात्िक रुपिा अनग
ु िन गना दे हायबिोजजिको

उच्चर्सतिीय अनग
ु िन समिछत िहनेि । यस समिछतको प्र्ि बैठक यो नीछत कायाान्त्वयनिा आएको
मिछतले ६ िदहनामभर बर्सनेि । त्यसपछिका बैठक आवश्यकताअनरु
ु प बसी छनयमित रुपिा अनग
ु िन
गने काया हुनेि ।

अनग
ु मन सममति
१

सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्री / िाज्यिन्त्री

अध्यक्ष

२

सदर्सय (सच
ू ना त्ा सञ्चाि), िाजष्िय योजना आयोग

सदर्सय

३

सर्चव, अ्ा िन्त्रालय

सदर्सय

४

सर्चव, उद्योग, वाखणज्य त्ा आपछू ता िन्त्रालय

सदर्सय

५

सर्चव, ववज्ञान त्ा प्रववर्ि िन्त्रालय

सदर्सय

६

सर्चव, सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्रालय

सदर्सय

७

अध्यक्ष, नेपाल दिू सञ्चाि प्रार्िकिण

सदर्सय

८

प्रछतछनर्ि, सच
ू ना प्रववर्ि उच्चर्सतिीय आयोग

सदर्सय

९

प्रछतछनर्ि, नेपाल उद्योग वाखणज्य िहासंघ

सदर्सय

१०

प्रिि
ु , िख्
ु य सेवा प्रदायक

सदर्सय

११

सहसर्चव (नीछत/योजना), सच
ू ना त्ा सञ्चाि िन्त्रालय

सदर्सयसर्चव

७-२

श्री ५ को सिकािले दिू सञ्चाि क्षेरिा भैिहे को द्रत
ु ववकासलाई ध्यानिा िािी यस सम्बन्त्िी

नीछतलाई छनयमित रूपले पन
ु िावलोकन गदै जानु पने अछनवायाता िहसस
ु गिी दिू सञ्चाि नीछत-२०६०

कायाान्त्वयनिा ल्याइएको ि। दिू सञ्चाि नीछतको पन
ु िावलोकन कायालाई सियबद्ि रूपिा छनिन्त्तिता
प्रदान गरिनेि ।

नोि: १* ि २* बाु दा २०६९ को संशोिनबाि ्प भएको ।

