Voice सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गररएको धनदे शन
श्री सम्माधनत सवोच्च अदालतबाट जारी गररएको सूचनामा पहुँच सम्बन्िी (काययववधि) धनदे शशका, २०७४ को
अधिनमा रही सम्बशन्ित Voice सेवा प्रदायकहरुलाई दे हाय बमोशजमको धनदे शन पालना गनय यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ |
 नेपाल प्रहरी लगायत Law Enforcement Agency हरुबाट अपराि अनसन्िानको लाधग माग भई आउने वा
आएका वववरणहरु सबै सेवा प्रदायकहरुको ३६५ ददन २४ सै घन्टा उपलब्ि गराउने र सो को लाधग सेवा
प्रदायकहरु सम्पकय अधिकृतको व्यवस्था गरी प्राधिकरणलाई ३ ददन धभत्र जानकारी गराउने |
 दू रसं चार सेवा प्रदायकहरुले ६ मवहना सम्मको Active (Live) तथा एक वर्यसम्मको Passive (Stored) गरी
१८ मवहनाको Operational Data (SIM/Call-Wise Location, CellID, IMEI, etc सवहत) उपलब्ि
गराउने |
 दू रसं चार सेवा प्रदायकहरुले कशम्तमा ३० ददन सम्मको SMS Detail तथा ६ मवहनासम्मको SMS को Log
अनसन्िानको लाधग आवश्यक परे को बखत सम्बशन्ित धनकायलाई तत्काल उपलब्ि गराउने साथै ६ मवहना
धभत्र कायायन्वयन गने गरी ३ मवहनासम्मको SMS Detail उपलब्ि गराउने व्यवस्था गने |
 सबै ISP को अनमधतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले ६ मवहनासम्मको Content बाहेकको Internet User
Activity Log अनसन्िानको लाधग अनसन्िान अधिकृतहरुलाई तत्काल उपलब्ि गराउने |
 सबै ISP को अनमधतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले ३ मवहनासम्मको Internet NAT (Network Address
Translation) Record अनसन्िानको लाधग अनसन्िान अधिकृतहरुलाई उपलब्ि गराउने |
 सबै सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकको सेवा सचारु (Active)भएको २४ घण्टा धभत्र ग्राहकहरुको नाम र ठे गाना
तथा एक हप्ता धभत्र फोटो सवहतको ववस्तृत वववरण सेवा प्रदायकहरुको Databaseमा Update गरी सक्नपने |
 दू रसं चार सेवा प्रदायकहरुले एक वर्य धभत्र प्रयोगमा आएका Mobile Users/Subscribersको मोबाइल सेटको
IMEI (International Mobile Equipment Identity) Number उपलब्ि गराउने |
 नेपाल प्रहरी लगायत Law Enforcement Agencyहरुले अपराि अनसान्िानको धसलधसलामा अधग्रम
रुपमा जानकारी ग्राहकसं ग सम्बशन्ित वववरण हरु Record गरी उपलब्ि गराउने |
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