नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
कमलादी, काठमाडौँ

दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने Short Code र टोल फ्रि नम्बर व्यवस्थापन सम्बन्िी
काययफ्रवधि, २०७७

भाद्र, २०७७
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दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने Short Code ब्यबस्थापन सम्बन्िी काययफ्रवधि, २०७७
प्रस्ाावना धसधमा श्रोाको रुपमा रहे को नम्बरको समुचिा एवं अधिकाम प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई
सेवाप्रदायकहरुबाट प्रदान हुने दू रसञ्चार से वाहरु सहज रुपमा प्रयोग हुने उद्देश्य प्राधिका लाधग
दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने Short Code व्यवस्थापन गनय आवश्यक भएकोले यो काययफ्रवधि ायार गरी
लागु गररएको छ ।
१.

संचिि नाम र प्रारम्भ (१) यस काययफ्रवधिको नाम “दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने Short Code
व्यवस्थापन सम्बन्िी काययफ्रवधि, २०७७” रहे को छ।
(२) यो काययफ्रवधि ाुरुन्ा प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा फ्रवषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस काययफ्रवधिमा
(क) “टोल फ्रि” भन्नाले उक्त नम्बरको स्वाधमत्वकााय स्वयं ले नै सम्पूण य खिय (आगमन कल
सफ्रहाको) व्यहोने गरी प्रदान गररने नम्बर सम्झनुपछय ।
(ख) “नम्बर” भन्नाले दू रसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने अद्विाीय (Unique) सं केा (Number)
सम्झनुपछय।
(ग) “प्राधिकरण” भन्नाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्झनुपछय ।
(घ) “सेवा प्रदायक” भन्नाले प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार ऐन ,२०५३ वमोचजम Voice सेवा
सं िालन गनय अनुमधापत्र प्राि गरे को सं स्था सम्झनुपछय |
(ङ) “Short Code” भन्नाले ३ वा ४ वा ५ वा १० अंकको नम्बर सम्झनुपछय ।

३.

Short Code र सोको प्रयोग हुने सेवाहरु: Short Code र सोको प्रयोग गरी सं िालन गनय सफ्रकने
सेवाहरु दे हाय बमोचजम हुनेछन् ।
(क) धान (३) अंकको Short Code अत्यावश्यक आकचस्मक सेवाहरुको लाधग |
(ख)

िार (४) अंकको Short Code जनाासं ग प्रत्यि सरोकार राख्ने नेपाल सरकारका धबधभन्न
धनकाय एवं सं बैिाधनक धनकायहरुले प्रदान गने सेवाहरुको लाधग |

(ग)

पााँि (५) अंकको Short Code सेवा प्रदायकहरुलाई अन्य अधाररक्त (Value Added)
सेवाहरु उपलब्ि गराउने प्रयोजनका लाधग |
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(घ)
४.

दश (१०) अंकको नबर टोल फ्रि सेवाको लाधग |

ाीन (३) अंकको Short Code फ्रवारण सम्बन्िमा: (१) ाीन (३) अंकको Short Code
आकचस्मक सेवाहरु (जस्ाै : प्रहरी, वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स) को लाधग मात्र उपलब्ि गराईनेछ |
यस प्रकारको सेवा धन:शुल्क उपलब्ि हुनेछ ।
(२) आकचस्मक सेवाहरुमा सवै नागररकहरुको पहुाँिको सुधनचिााा गनयको लाधग सवै
सेवा प्रदायकहरुले अन्ारआबद्धाा (Interconnection ) को व्यवस्था गनुय पने छ ।

५.

िार (४) अंकको Short Code फ्रवारण सम्बन्िमा:
(क) िार (४) अंकको Short Code

टोल फ्रि जनाासं ग प्रत्यि सरोकार राख्ने नेपाल

सरकारका धबधभन्न धनकाय एवं सं बैिाधनक धनकायहरुले प्रदान गने सेवाहरुको लाधग मात्र
उपलब्ि गराईनेछ |
(ख) िार (४) अंकको Short Code टोल फ्रि से वाको रुपमा प्रयोग गनय नेपाल सरकारका
धबधभन्न धनकाय एवं सं बैिाधनक धनकायहरुले प्राधिकरणमा आबेदन द्वदन सनेनेछन् ।
प्राधिकरणले यस्ाो आवेदनको अध्ययन गरी नम्बरको उपलब्िाा हेरेर नम्बर उपलब्ि
गराउन सनेनेछ |
(ग) िार (४) अंकको Short Code नम्बर धनजी िेत्रका सं स्थाहरुले प्रयोग गरररहेको भए यो
काययफ्रवधि लागु भएको छ मफ्रहना धभत्र उक्त नम्बर प्राधिकरणले फ्रिााय धलनेछ र त्यस्ाा
सं स्थाहरुलाई दस (१०) अंकको टोल फ्रि नम्बर उपलब्ि गराईने छ ।
(घ) नेपाल सरकारका धबधभन्न धनकाय एवं सं बैिाधनक धनकायहरुले प्रदान गरे को िार (४)
अंकको Short Code टोल फ्रि (Toll Free) सेवाहरुमा सवै नागररकहरुको पहुाँिको
सुधनचिााा गनयको लाधग सवै सेवा प्रदायकहरुले अन्ारआबद्धाा (Interconnection ) को
व्यवस्था गनुय पनेछ ।
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६.

पाि (५) अंकको Short Code फ्रवारण सम्बन्िमा:
SMS, IVR, USSD लगायाका अन्य माध्यमहरु मािया सं िालनमा आउने अन्य अधाररक्त
(Value Added) सेवाहरुको लाधग पााँि (५) अंकको Short Code प्रदान गररने छ | अधाररक्त
सेवामा प्रयोग हुने नम्बरहरु र यसको प्रयोग सम्बन्िी व्यवस्था दे हाय बमोचजम हुनेछ:
(क) आन्ाररक संजाल (Intra Network) धभत्र प्रयोग हुने नम्बर र सोसंग सम्बचन्िा सेवाका
सम्बन्िमा:
(१) आन्ाररक सं जाल धभत्र प्रयोग हुने नम्बरको ढांिा धनम्नानुसार हुनछ
े |
१

Z

Z

Z

Z

Where, Z denotes subscriber numbers.
(२) सेवा प्रदायकले नम्बर प्रयोग गरी सं िालन गनय िाहेको सेवाको फ्रवस्ाृा फ्रववरण समेा
खुलाई अनुसूिी -१ वमोचजमको ढांिामा प्राधिकरणमा आबेदन द्वदनुपनेछ | प्राधिकरणले
उक्त सेवाको प्रकृधा हे री आवश्यक Short Code उपलब्ि गराउनेछ |
(३) सेवा प्रदायकले यस अचघदे चख सं िालनमा रहे का Short Code र सम्बचन्िा सेवाहरु समेा
खुलाई प्राधिकरणमा जानकारी गराउनु पनेछ | यद्वद ४ अंकको Short code प्रयोग गररदै
आएको भएमा सोलाई ५ अंकमा पररबायन गनुय पनेछ |
(४) ग्राहकहरुको सहजााको लाधग आिारभूा रुपमा प्रयोग हुने से वाहरुको लाधग सबै सेवा
प्रदायकहरुले एकै फ्रकधसमका ापसील बमोचजमका USSD नम्बर प्रयोग गनुप
य ने छ |
सेवा

USSD

Balance Recharge

122

Balance Transfer

133

Balance Inquiry

144

(५) सेवा प्रदायकहरुले उपरोक्त व्यवस्था यो काययफ्रवधि लागू भएको ६ मफ्रहना धभत्र
कायायन्वयन गररसनेनु पनेछ |
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(६) सेवा प्रदायकले यो काययफ्रवधि लागु हुन ु अचघ सं िालन गरे को नम्बरको व्यवस्था र यस
काययफ्रवधिमा उल्ले ख भएको व्यवस्था समानान्ार रुपमा सं िालन गनय सनेनेछन् |
(७) यो काययफ्रवधि लागू भएको १ बषय पधछ काययफ्रवधिमा उल्ले चखा व्यवस्था मात्र लागू गनुय
पनेछ |
(ख) ाेश्रो पि (Third Party) ले प्रयोग गने नम्बर र सोसं ग सम्बचन्िा सेवाका सम्बन्िमा:
(१) ाे श्रो पि (Third Party) ले प्रयोग हुने नम्बरको ढांिा धनम्नानुसार हुनेछ |
३

Z

Z

Z

Z

Where, Z denotes subscriber numbers.
(२) अन्य अधाररक्त सेवा (Value Added Service) प्रदायकहरुलाई Short Code को आवश्यकाा
परे मा सम्बचन्िा सेवा प्रदायक मािया कुन सेवाको लाधग के कधा समयावधिको लाधग
आवश्यक परे को हो सो समेा खुलाई अनुसूिी -१ वमोचजमको ढांिामा प्राधिकरणमा
आबेदन द्वदनु पनेछ | प्राधिकरणले एकै प्रकारको सेवाको लाधग सम्बचन्िा अन्य अधाररक्त
सेवा (Value Added Service) प्रदायकलाई उक्त सेवाको लाधग जुनसुकै दू रसञ्चार से वा
प्रदायक भएाापधन सकेसम्म एउटै नम्बर उपलब्ि गराउने छ |
(३) सेवा प्रदायकले ५ अंकको नम्बर उपलब्ि गराउाँदा नम्बर उपलब्ि गराए बापा छु ट्टै
शुल्क धलन पाईने छै नन् |
(४) ५ अंकको नम्बर प्रयोग गरी सञ्िालन हुने से वाहरुको महशुल दर प्राधिकरणबाट
स्वीकृा गनुय पनेछ |
७.

दश (१०) अंकको टोल फ्रि नम्बरका सम्बन्िमा:
(क) कुनै पधन सं स्थाले आनोनो ग्राहकहरुलाई जानकारीमूलक सेवा प्रदान गनयको लाधग टोल
फ्रि नम्बर प्रयोग गनय सनेनेछ | यस प्रकारको सेवाको लाधग ााधलका नं. १ मा उल्ले ख
गरे वमोचजम Numbering Range को व्यवस्था हुनेछ |
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ााधलका नं. १
१

८

0

0

X

Z

Z

Z

Z

Z

Where X denotes operator code
Z denotes subscriber numbers.
(ख) टोल फ्रि नम्बर सं िालन गनय िाहने व्यचक्त/सं स्थाले सेवा प्रदायक समि आनोनो प्रस्ााफ्रवा
सेवाको सम्पूण य फ्रववरण सफ्रहा आवेदन द्वदनु पनेछ | सं स्थाले पेश गरे को आवेदन अध्ययन
गरी सेवा प्रदायकले १० अंकको टोल फ्रि नम्बर उपलब्ि गराउन सनेनेछ | सेवा
प्रदायकले उपलब्ि गराएको टोल फ्रि नम्बर सेवाको फ्रववरण सफ्रहा प्राधिकरणलाई
जानकारी गराउनु पनेछ |
(ग)

सेवा प्रदायकले टोल फ्रि नम्बर उपलब्ि गराउदा नम्बर उपलब्ि गराए बापा छु ट्टै
शुल्क धलन पाउने छै नन् ाथा टोल फ्रि नम्बरको महशुल दर प्राधिकरणको स्वीकृा
महशुल दर अनुसार नै हुन ु पनेछ |

(घ)

एक सेवा प्रदायकको ग्राहकले अको सेवा प्रदायकले प्रदान गरे को दश अं कको टोल िी
नम्बरमा सम्पकय गरे को अवस्थामा धनम्नानुसारको अन्ारआवद्धााको व्यवस्था लागू
हुनेछ |
“टोल फ्रि नम्बरको महशुल नम्बरको स्वाधमत्व ग्रहण गरको व्यचक्त/सं स्थाले नै व्यहोने
हुाँदा सो अवस्थामा Interconnection Charge Terminating Operator ले Originating
Operator लाई धानुप
य ने छ |”

८.

फ्रववरणहरु अद्यावधिक गने सम्बन्िमा: दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले यो काययफ्रवधि लागू भएको
एक मफ्रहना धभत्र र ाा् पिाा प्रत्येक आधथयक बषयको श्रावण १५ र माघ १५ धभत्र आिुले
प्रयोग गरररहे को Short Code र टोल िी नम्बरहरु र त्यसको प्रयोग सम्बन्िी सम्पूण य
फ्रववरणहरु प्राधिकरणलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ |

९.

अनुगमन ाथा धनरीिण: सेवा प्रदायकहरुले यस काययफ्रवधि बमोचजम कायय गरे नगरे को
सम्बन्िमा प्राधिकरणले समय समयमा अनुगमन ाथा धनरीिण गनेछ |
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१०. धबधबि: सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारको ाियबाट Short Message Services (SMS) प्रसारण
गदाय ग्राहकको उपकरणमा दे चखने प्रेषकको फ्रववरणमा “नेपाल सरकार” दे चखने व्यवस्था गनुय
पनेछ |
११. काययफ्रवधिको कायायन्वयन एवं व्याख्या गनय सनेने: यस काययफ्रवधिको कायायन्वयन एवं व्याख्यामा
समस्या वा द्विफ्रविा उत्पन्न भएमा प्राधिकरणको धनणयय अचन्ाम हुनेछ |
१२. संशोिन सम्वन्िी व्यवस्था प्राधिकरणले आवश्यकाा अनुसार काययफ्रवधि सं शोिन गनय
।
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सनेनेछ

Annex-1
Format of Application Form for Short Code

To,
The Nepal Telecommunication Authority (NTA),
……………………………

I, hereby, submit an application to obtain the short code/s as per the following details:

A. Applicant Details:
Name of Operator:
Address:
P.O. Box No.:
Telephone No.:
Fax No. :

Contact Person Name:
Telephone No.:
Email Address:

Third Party Information (if applicable):
Name of Third Party/VAS Operator:
Address:
P.O. Box No.:
Telephone No.:
Fax No. :
Proposed Service Details:
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B. Service and Number Details:
Name of the planned service(s): ___________________________________________
Description of the planned service(s): _______________________________________
Duration of usage plan/planned service(s):___________________________________
Proposed Tariff Rate: __________________________________________________
Proposed Short Code (if any):_____________________________________________

Signature of the Applicant: _______________________
Name:________________________________________
Designation:___________________________________
Company Name: _______________________________
Date:_________________________________________
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Company Seal

