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दूयसञ्चाय सेवा प्रदामकरे सॊ करन गये को ग्राहकको पभम रगामतका कागजात धुल्माउने
ववननमभावरी, २०७७

प्रानधकयणफाट अनुभनतऩत्र प्राप्त सेवा प्रदामकरे ग्राहक

फनाउॉदा ग्राहकको ऩरयचम खुल्ने

गयी नागरयकता, याहदानी रगामतका कागजातका प्रनतनरवऩ सवहत वववयण बनम रगाउने य
उक्त वववयण सवहत का पभमहरु नडजजटर रुऩभा रुऩान्तयण गये

ऩश्चात ग्राहकका उक्त

वववयणहरु धुल्माउन आवश्मक बएकोरे दूयसञ्चाय ऐन, २०५३ को दपा ६२ रे ददएको
अनधकाय प्रमोग गयी नेऩार दूयसञ्चाय प्रानधकयणरे मो ववननमभावरी फनाएको छ ।

१.

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्बः (१) मस नाभ ववननमभावरी

‟दूयसञ्चाय सेवा प्रदामक रे

सॊ करन गये को ग्राहकको पभम रगामतका कागजात धुल्माउने ववननमभावरी

,

२०७७” यहे को छ ।
(२) मा ववननमभावरी तुरून्त प्रायम्ब हुनछ
े ।
२.

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथम नरागेभा मस ववननमभावरीभा,
(क) “ऐन” बन्नारे

दूयसञ्चाय ऐन, २०५३ सम्झनु ऩछम ।

(ख) “कागजात धुल्माउने ” बन्नारे ग्राहकका ऩुयाना वववयण सवहतको पभम य

सॊ रग्न वववयण यहे का कागजातभा रेजखएको व्महोया ऩढ्दा , फुझ्दा वा
त्मसको कुनै उऩमोग गनम नसवकने गयी यद्द गने , भेजिनफाट टु क्राटु क्रा
ऩायी

नष्ट गने काममराई सम्झनु ऩछम

य

सो िव्दरे त्मस्तो

कागजातराई आगोभा डढाउने कामम सभेतराई जनाउॊ छ ।

(ग) “ग्राहक” बन्नारे अनुभनतऩत्र प्राप्त व्म जक्तरे उऩरव्ध गयाएको दूयसञ्चाय
सेवा ग्रहण गने व्मजक्त सम्झनु ऩछम ।
(घ) “नडजजटर” बन्नारे ववद्युतीम स्वरुऩको कुनै भाध्मभ

फा ट सृजना गयी

सम्प्रेषण गरयएका, प्राप्त गरयएका, जम्भा गरयएका तथमाॊक अनबरेखराई
ववद्युतीम भाध्मभभा याख्ने अनबरेख सम्झनु ऩछम ।
(ङ) “प्रानधकयण” बन्नारे दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ३ अन्तगमत
स्थाऩना बएको नेऩार दूयसञ्चाय प्रानधकयण सम्झनु ऩछम ।
(च) “पभम” बन्नारे भोवाईरको

नसभ प्राप्त गनम वा अन्म कुनै इन्ट यनेट

सुववधा नरन ग्राहकफाट बरयएको पभम सम्झनु ऩछम ।
(छ) “नसभ” बन्नारे भोवाईर सेट वा मस्तै वकनसभको उऩकयणभा जडान
गयी स्वय य डाटाको भाध्मभ

फाट दूयसञ्चाय सेवा प्रदामक कम्ऩनीरे

ववक्री वा ववतयण गये को काडम वा जचप्स सम्झनु ऩछम ।
(ज) “सेवा प्रदामक ” बन्नारे प्रानधकयण फाट अनुभनतऩत्र प्राप्त सॊ स्था वा
व्मजक्त सम्झनु ऩछम ।
३.

ववननमभावरीको काममऺेत्र : मो ववननमभावरी दूयसञ्चाय सेवा उऩबोग गने ग्राहकको
पभम सवहतको वववयण धुल्माउने प्रमोजनको रानग भात्र हुनेछ ।

४. कागजात धुल्माउने काममववनध : (१) ववबागीम प्रभुख वा कामामरम प्रभुखरे आफ्नो
ववबाग वा कामामरमभा यहे का कामामरम

सॊ ग

सम्वजन्धत कागजातहरु मस

ववननमभावरी फभोजजभ दे हामका यीत ऩु¥माई धुल्माउनु ऩनेछ ।

(क) कागजात धुल्माउने ददन ननजश्चत गयी कुन नभनतदे जख कुन नभनतसम्भको
य कुन ववषमको कागजात धुल्माईने हो , सो सफै व्महोया स्ऩष्ट दे जखने
गयी धुल्माउने कागजातहरुको अनबरेख/रगत खडा गनुम ऩनेछ ।
(ख) धुल्माउने ददन धुल्माउन खडा गरयएको नडजजटर प्रनत अनुसाय
कागजात छछै न ,

ती कागजात धुल्माउन सवकने हो होईन , मवकन

गयी यजजष्टयभा सम्फजन्धत प्रनतनननधका सदस्महरुरे दस्तखत गये य
धुल्माउनु ऩनेछ ।
(ग) कागजात धुल्माउने काभ सवकएऩनछ धुल्माईएका कागजातहरुको
यजजष्टय प्रभाजणत गयी सुयजऺत याख्नु ऩनेछ ।
(२) प्रानधकयणरे सेवा प्रदामक राई कागजात धुल्माउन दे हाम फभोजजभ ननदे िन
ददन सक्नेछ ।
(क) धुल्माउने कागजातको अनबरेख धुल्माउनु अगावै तारुक ननकामरे
ननधामरयत

ढाॉचाभा का गजातको ववषम य छोटकयी व्महोया

रेखी

कम्ऩनीको प्रभुखसॊ ग दस्तखत गयाई अनबरेख याख्न,
(ख) धुल्माउने ददन धुल्माउन खडा गरयएको कागजात नडजजटर प्रनत
अनुसाय कागजात ठीक छ/छै न ती कागजात धुल्माउन सवकने हो/
होईन मवकन गयी यजजष्टयभा सम्फजन्धत प्रनतनननधका सदस्महरुरे
दस्तखत गये य धुल्माउन,
(ग) धुल्माई सकेका कागजातको नडजजटर प्रनत भानथल्रो ननकामरे भागेको
फखत जुनसुकै सभमभा उऩरव्ध गयाउन सक्ने ढाॉचाभा याख्न,
(३) दे हाम वभोजजभको कागजात धुल्माउन सवकने छ ।

(क) नसभ ववतयण गदाम ग्राहकरे बये को

पायभ ।

(ख) ग्राहकको पोटोको प्रनत ।
(ग)

ग्राहकको नागरयकताको प्रनतनरवऩ ।

(घ)

ग्राहकको याहदानीको प्रनतनरवऩ ।

(ङ)

ग्राहकको ऩरयचम खुल्ने अन्म कागजातको प्रनतनरवऩ ।

(च)

ग्राहकसॊ ग बरयएको KYC पायभ ।

(छ) ग्राहकरे सेवा नरदा सेवा प्रदामकवाट बयाईएको अन्म कुनै पभम आदद
।
५.

अनबरेख याखी धुल्माउन सवकनेः (१) ववननमभ ४ को उ ऩ वव ननमभ ३ अनुसायका
कागजात नडजजटर भाध्मभभा ये कडम गयी सुयजऺत गये यभात्र धुल्माउनु ऩनेछ ।
(२) नेऩार सयकाय रगामत सम्वजन्धत ननकामरे धुल्मा इएको कागजातको
वववयण भागेको खण्डभा प्रानधकयणको नसपारयसभा उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(३) ववननमभ ४

फभोजजभका कागजात धुल्माउदा वातावयण प्रदुषण

सभेतराई ववचाय गयी गनुम ऩनेछ ।
६.

ववननमभावरीको व्माख्मा य कामामन्वमनः

(१)

कागजात धुल्माउदा

मस

ववननमभावरीभा उजल्रजखत ववषमभा ववननमभावरी फभोजजभ हुनेछ ।
(२) ववननमभावरीभा उल्रेख गरयएका ववषमका सम्फन्धभा कुनै
उत्ऩन्न बएभा प्रानधकयणवाट बएका व्माख्मा अजन्तभ हुनेछ ।
(३) मस ववननमभावरीभा उल्रेख गरयएका ववषम वाहे क अन्म
व्मवस्थाहरू प्रचनरत कानून फभोजजभ हुनेछ ।
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