नेपाल दूरसंचार प्राधधकरणवाट सेवा प्रदायकहरुलाइ ईपभोक्तासंग
सम्वधधधत धवषयमा जारी गररएको धनदेशनहरुको एकीकृ त धववरण
सस नं
१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

९.

सेवा प्रदायकहरुलाइ ईपभोक्तासंग सम्वधधधत जारी गररएको धनदेशनहरुको धवषय
कै फियत
नेपाल टधलकमले ग्राहकसंग संझौता गदाा ऄधनवाया रुपमा साक्षी ईपधथथत भइ दथतखत गनना पने
व्यवथथा रहेकोमा वेला वखतमा साक्षी ईपधथथत हुन करिनाइ रहेको भधन ऄननरोध भै अएकोले
साधक्ष धवना नै ग्राहकसंग संझौता गना सक्ने गरर धनदेशन फदइएको ।
सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुलाइ धवधभन्न समयमा Promotional ऄिर ३ मधहना सम्म मात्र
लागू गना पाईने व्यवथथा लागन गना तथा त्यथता प्याके जहरु Auto Renew नहुने गरी संचालन
गना धनदेशन फदइएको ।
दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले Value Added Service संचालन गरे बापत ग्राहकसंग धलने
सेवाको महशनल दर प्राधधकरणबाट थवीकृ त गराएर मात्र लागन गराईनन पने
गरर सबै सेवा
प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदएको ।
नेपाल दूरसंचार प्राधधकरणले सेवा प्रदायकहरुलाइ देहाय बमोधजमको ब्यबथथा गने गरर सेवा
प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदएको |
१. सेवा प्रदायकका Central Data Based मा ग्राहकको सम्पूणा धववरण अएपधि मात्र SIM
Card Activate गने
२. सवै ग्राहकको धववरण Digital Form मा Update गने ।
३. टेधलिोन, मोवाइल धसम धवतरण गदाा सम्वधधधत व्यधक्तको पूणा पररचय खनल्ने प्रमाणपत्रको
प्रमाधणत प्रधतधलपी धलने व्यवथथा गने ।
धचठ्ठामा अधाररत कन नै पधन ईपहार कायाक्रम संचालन गना नपाइने तथा पत्राचार गदााको
ऄवथथामा संचालनमा रहेको कायाक्रम जे जथतो ऄवथथामा ि सोही ऄवथथावाट वधद गना
आधटनेट सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदएको ।
सेवा प्रदायकहरुले संचालन गने धवधभन्न फकधसमका Scheme, Offer, Package लगायतका
Promotional Tariff प्राधधकरणको पूवा थवीकृ त धलएर
मात्र लागन गना सबै सेवा
प्रदयाकहरुलाइ धनदेशन फदएको ।
दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले धबफक्र धबतरण गरे को SIM कार्ा
६ मधहना सम्म प्रयोगमा
नअएको ऄबथथामा Re- Registration गनाको लाधग सूचना जारी गरर Update गनना पने र
धवगत ६ मधहना भधदा वढी समय देधख एक पटक पधन प्रयोगमा नअएका
SIM हरु सूचना
जारी गरर खारे ज गरर हटाईने तिा काया गना धनदेशन फदइएको ।
दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकलाइ ईपलब्ध गराएको
टेधलिोन सेवाको पल्स रे ट
पररमाजान गरी सवै सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गने सेवाको पल्सदर घटाइ समान वनाईने गरर
PSTN मा 60 Sec, Mobile मा 10 Sec र International मा 30 Sec कायम गने गरर धनदेशन
फदएको ।
श्री सम्माधनत सवोच्च ऄदालतबाट जारी गररएको सूचनामा पहुंच सम्वधधी (कायाधवधध)
धनदेधशका, २०७४ को ऄधधनमा रही दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाइ देहाय बमोधजमको गना
/गराईनको लाधग धनदेशन जारी गररएको |
१. नेपाल प्रहरी लगायत Law Enforcement Agency हरु बाट ऄपराध ऄननसधधानको
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लाधग माग भइ अईने वा अएका धववरणहर सवै सेवा प्रदायकहरुको ३६५ फदन २४
घण्टा ईपलव्ध गराईने र सो को लाधग सेवा प्रदायकहरु सम्पका ऄधधकृ तको वयवथथा
गरी प्राधधकरणलाइ ३ फदन धभत्र जानकारी गराईने ।
२. सवै ISP को ऄननमधतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले ६ मधहनासम्मको Content बाहेकको
Internet User Activity Log ऄननसधधानको लाधग ऄननसधधान ऄधधकृ तहरुलाइ
तत्काल ईपलव्ध गराईने ।
३. सवै ISP को ऄननमधतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले ३ मधहनासम्मको Internet NTA
(Network Address Translation) Record ऄननसधधानको लाधग ऄननसधधान
ऄधधकृ तहरुलाइ तत्काल ईपलव्ध गराईने
४. सवै सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकको सेवा सनचारु भएको २४ घण्टा धभत्र ग्राहकहरुको
नाम र िे गाना तथा एकहप्ता धभत्र िोटो सधहतको धवथतृत धववरण सेवा प्रदायकहरुको
Database मा Update गरी सक्ननपने ।
५. नेपाल प्रहरी लगायतका Law Enforcement Agency हरुले ऄपराध ऄननसधधानको
धसलधसलामा ऄधग्रम रुपमा जानकारी ग्राहकसंग सम्बधधधत धववरणहरु Record गरर
ईपलव्ध गराईने ।
नेपाल सरकार तथा संवैधाधनक धनकायको धनणाय बमोधजम प्रवाह गररने एस.एम.एस मा
धनशनल्क रुपमा प्रवाह गने तथा ऄधयको सरकारी संघ संथथामा प्रधत एस.एम.एस.१० पैसा
NGO/INGO को हकमा ३० पैसा व्याधक्तगत तवरवाट गररने एस.एम.एस. मा प्राधधकरणबाट
थवीकृ त भएको धनयधमत शनल्क धलने गरर एस.एम.एस. सेवा प्रदान गना सेवा प्रदायकहरुलाइ
धनदेशन फदएको ।
दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले VAS सेवा संचालन गदाा ग्राहकबाट Subscribe हुने धवधिकै सेवा
वापतको रकम धलने गरे को पाइएकोले Service Activate भए पश्चात मात्र शनल्क धल न पाईने
गरर धनदेशन फदइएको ।
दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गरे को दूरसंचार सेवा ( Voice, Data) कन नै कारणले ऄवरुद्ध
हुन गएमा देहाय बमोधजम गने गरर सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदएको |
क) प्राधधकरण प्रमनख/प्राधधकरणलाइ तत्काल कन नै माध्यमवाट जानकारी गराईने |
ख) कन नै थथान धवशेषमा सेवा ऄवरुद्ध हुननको कारण र सेवा पननः सनचारु हुने सम्भाधवत
समय समेत कन नै माध्ययम वाट त्यस क्षेत्रका सेवाग्राधह सम्म पनयााईने |
ग) सेवा प्रदायकको कबन बाधहरको ऄवथथा (प्राकृ धतक प्रकोप वा ऄधय कन नै
कारण)
समेतलाइ ध्यानमा राधख Redundancy समेत maintain गने गरी नेटवका धर्जाआन
गने ।
सेवा प्रदयाकहरुले संचालन गरे को Value Added Service (VAS) ऄधतगातका सेवाहरु
ईपभोक्ताले प्रयोग गदाा Auto Renew हुने गरे को पाआएकोले ईक्त Auto Renew तत्कालै
बधद गरर ग्राहकको ऄननमधतमा मात्र Renew हुने व्यवथथा गना दनरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाइ
धनदेशन फदएको |
मनलनकी ऄपराध (संधहता) ऐन २०७४ को दिा १२१ तथा ऄधय प्रचलधत कानननले यौनजधय
ऄधिल सामग्रीहरुको अदान प्रदान, प्रकाशन र प्रशारणलाइ बधदेज लागेकोले त्यथता सामग्रीमा
धवधनतीय संचार तथा आधटनेटको माध्यमबाट हुने पंहुचमा रोक लगाईन तथा त्यस फकधसमका
वेवसाआटहरु बधद गना दनरसंचार सेवा प्रदायक,
नेटवका सेवा प्रदायक तथा आधटनेट
सेवा
प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदइ सावाजनीक सूचना प्रकाशन गररएको ।
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दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुको ग्राहकहरुको KYC Digitization सम्वधधमा देहाय बमोधजमको गने
गरर धनदेशन फदएको ।
१. ग्राहकको Online Registration गने |
२. Online Registration वाट Create गररएका र भण्र्ार गररएका Data हरुलाइ
भधवष्यमा अवश्यक प्रकृ याका लाधग ईपयोग गना ।
एनसेल प्रा.धल.ले ग्राहकहरुको लाधग भराईने Subscription Form मा देहाय बमोधजमको
व्यवथथा थप गरर लागन गना धनदेशन फदएको ।
१. मोवाइलको ऄवैध वा गैरकानननी वा ऄनाधधकृ त दूरुपयोग जथता कायावाट हुन अईने
क्षधतमा धजम्मेवार नहुने
२. कन नै ग्राहकको धववरण ऐन काननन बमोधजम नेपाल सरकार वा संवैधानीक धनकायले
मागेको खण्र्मा पेश गने | यसरी पेश गदाा गोपधनयता भंग भएमा ईजनरी गना नपाइने ।
नेपालको नागररकको हकमा नागररकताको प्रमाणपत्र वा राधिय पररचय पत्र
वा मतदाता
पररचयपत्र वा गैरअबासीय नेपाली नागररक कार्ा मध्य कन नै एक र
भारधतय नागररकको
हकमा भारतीय दूतावासको पररचयपत्र वा अधार कार्ा वा राहदानी मध्य कन नै एक तथा ऄधय
देशको नागररकको हकमा राहदानी वा शरणाथी पररचय पत्र मध्य एकको अधारमा धसम कार्ा
धबक्रीधवतरण गना दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदएको ।
दूरसंचार सेवा प्रदायक हरुले धसम कार्ा धबफक्र धबतरण गदाा नेपाली नागरीकको हकमा सवारी
चालक ऄननमतीपत्र वा राहदानी मध्य कन नै एक र नावाधलक धवद्याथीको हकमा धवद्याथी
पररचय पत्र र ऄधभभावकको लाधग नेपाली नागररकको लाधग धसमकार्ा धवक्री धवतरण गना सबै
दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाइ थप धनदेशन फदएको ।
कोधभर् १९ को सम्भाधवत संक्रमणको धवषम पररधथथधतमा नेपाल सरकारबाट मनलनकभर
लकर्ाईन गररएको धवषम पररधथथधतमा धमधत २०७६।१२।१२ को मधधत्रपररषद्को वैिकले
दूरसंचार कम्पनीहरुले आधटनेट प्रयोग गने ग्राहकलाइ २५ प्रधतशत िन ट फदने व्यवथथा धमलाईन
धनदेशन फदने धनणाय कायााधवयनको लाधग लकर्ाईन ऄवधधभर आधटनेट तथा र्ाटा सेवामा २५
प्रधतशत िन ट फदने व्यवथथाको लाधग सबै आधटनेट सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन जारी गररएको ।
लकर्ाईनको ऄवथथामा तथा ऄधय ऄवथथामा समेत आधटनेटको माध्यमबाट बालबाधलका
धवरुद्ध हुन सक्ने ऄनलाइन दनव्यावहार रोक्न तथा सनरधक्षत आधटनेट सेवा प्रवाह हुने व्यवथथा गना
तथा ऄधिल (चलधचत्र तथा तधथबर लगायत)
सामग्रीहरु भएका साआटहरु (URL, IP
Address लगायत) मा बालबाधलकाको पहुुँच नपनग्ने गरर व्यवथथा गना जानकारी गराइएको ।
मोवाइल सेवा प्रदायकहरुले अिैं ले वा तोफकएको अधधकारीक धवक्रेताहरु मािा त धसमकार्ा
धवफक्र धवतरण गरर रहदा कसैगरी एक व्यधक्तको पररचयपत्रको प्रधतधलधप ऄको व्यधक्तले प्राप्त
गरे को ऄवथथामा ऄनधधकृ त रुपमा ऄको व्यधक्तको मोवाइल नम्वरमा पहुंच पनग्ने भइ वैंफकग
सेवा ,आमेल सेवा, िे सबनक लगायतका सामाधजक संजाल र ऄधय धर्धजटल सेवाहरु तथा र्ाटामा
ऄनाधधकृ त व्यधक्तको पहुंच पनग्ने खतरा भएकोले ऄव धवग्रेको , हराएको तथा नयां धसम ईपलव्ध
गराईं दा व्यधक्त थवयंम ईपधथथत भएर वा हुन नसके मा वाररसनामा वा ऄधततयारनामा धलएर
सक्कल पररचयपत्रको अधारमा प्रधतधलधप रुजन गराइ धसमकार्ा ईपलव्ध गराईन
सेवा
प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदइएको ।
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कोरोना भाइरसको रोकथामको लाधग मनलनक भर बधदाबधदी गररएको धवषम पररथथीधतमा
ऄत्यावश्यक सेवाहरु सूचारु राख्न आधटनटे सेवा प्रदायकहरुले समयमा महशनल भनक्तानी नगरे को
कारण सेवा अवरुद्ध गरे को भन्ने गननासो प्राप्त भएकोले बधदाबधदीको ऄवधधमा आधटनेट सेवाको
महशनल भनक्तानी गना ऄसमथा भएको ऄवथथामा आधटनेट ऄवरुद्ध हुदा अम
नागररकमा
नकरात्मक ऄसर पने जाने भएकोले सम्भव भएसम्म ऄनलाइन माध्यमवाट भनक्तानी धलने
व्यवथथा हुन तथा ऄसमथा ग्राहकहरुको बधदाबधदी ऄवधधभर धनरधतर संचालन हुने गरर
धवलम्व शनल्क नफदइ भनक्तानी धलने व्यवथथा धमलाईन को लाधग सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन
जारी गररएको ।
दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गने सेवाको गनणथतर सम्वधधमा ग्राहकको गन्नासो तोफकएको
समयधभत्र समाधान गरी सेवा प्रदायकले ग्राहकहरुको Support and Maintenance सम्वधधी
गननासोहरु समाधान गनना पने कायालाइ ग्राहकहरुले सम्पका गने प्रयोजनको लाधग िोन गदाा
ग्राहकलाइ शनल्क नलाग्ने टोल फ्री (
Toll Free) नं को व्यवथथा गना को लाधग सबै सेवा
प्रदायकहरुलाइ धनदेशन जारी गररएको ।
दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले धबफक्र धवतरण गने धसमकार्ाको संतया तोफक देहाय बमोधजम हुने
गरर धनदेशन फदएको |
१. प्रत्येक सेवा प्रदायकहरुले एक व्यधक्तको नाममा दूइवटा मात्र धसमकार्ा धवफक्र धवतरण
गना सक्ने तर नेपाल टेधलकमको हकमा धस.धर्.एम.ए प्रधवधधको समेत गरर ३वटा
धसमकार्ा धवफक्र धवतरण गना सक्ने ।
२. नाबाधलकाको हकमा ऄधभभाबकले नाता प्रमाधणत गररएको कागजात र प्राधधकरणले
तोफकएको धसमकार्ा प्राप्त गना तोके को
ऄधय कागजात हरु समेतको अधारमा
नाबाधलगले प्रयोग गने प्रयोजनको लाधग सेवा प्रदयाकहरुले नाबधलक्को नाममा १वटा
मात्र धसम वा ररमकार्ा धवफक्र धवतरण गना सक्ने ।
आधटनेट सेवा प्रदायकहरुले अफ्ना सेवाग्राहीहरुलाइ आधटनेट सेवा प्रदान गदाा वा धबक्री
धवतरण गदाा प्राधधकरणबाट थवीकृ त प्राधधकरणको वे वसाइटमा ईपलव्ध रहेको आधटनेट सेवाका
ग्राहकले भननापने अवेदन िाराम तथा ग्राहकसंग गररने सम्झौता को ढाुँचा बमोधजम सम्झौता
गराइ सेवा प्रदान गना/गराईनको लाधग सवै आधटनेट सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदएको |
आधटनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गरररहेको आधटनेट सेवाका ग्राहकहरुको धववरण कसैलाइ
ऄनधधकृ त रुपमा प्राप्त हुन अएमा त्यथतो धववरण कन नै पधन माध्यमबाट साबाजधनक
नगना/नगराईन र प्रधधकरं णलाइ त्यथतो व्यधक्तको बारे मा तनरुधत जानकारी गराईन साबाजधनक
सूचना जारी गररएको |
नेपालमा दूरसंचार सेवा धलइरहेका कन नै पधन ग्राहकहरुको िोनमा धवदेशी कन नै ऄपररचत िोन
नम्बरबाट िोन अएमा त्यथतो िोनमा Call Back नगना र प्राप्त Message, Link अफदमा
Click नगना तथा त्यथता नम्बरहरुको बारे मा प्राधधकरणको इमेल िे गाना info@nta.gov.np.
मािा त जानकारी गराईन सम्बधधधत सबैको जानकारीको लाधग सूचना प्रकाशन गररएको ।
प्राधधकरणको धसिाररसमा मात्र मोवाइल िोनसेटहरु अयात गररने भएकोले हराएको वा
भेरटएको मोवाइल सेटको अइएमइअइ रे कर्ा हेने सफकने र नेपालमा अयात भएका सवै
मोबाआल िोनको रे कर्ा प्राधधकरण संग हुने भएकोले प्राधधकरणले ईपलब्ध गराएको Mobile
Tracking को प्रयोग गना, हराएको मोबाआल िोनसेट भेरटएमा फिताा गना र त्यथतो िोनसेट
कसैले पधन खररद गरर प्रयोग नगना सबासाधारणलाइ जानकारीको लाधग सूचना जारी
गररएको ।
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आधटनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गरे को
आधटनेट सेवा को गनणथतर सम्बधधध गननासोहरुलाइ
सम्वोधन गना सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच भएको सम्झौता ऄननसार सेवाग्राहीले कन न कन न
समयमा के कधत आधटरनेट व्याण्र्धवथ प्राप्त गरर रहेका िन् सो को धववरण सेवाग्राहीले सधजलै
वनझ्ने र सेवाग्राही अिै ले हेना सक्ने व्यवथथा गना आधटनेट सेवा संचालनको लाधग ऄननमधतपत्र
प्राप्त सवै सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन जारी गररएको ।
दूरसंचार सेवाको ऄननमधतपत्र प्राप्त गरर सेवा प्रदान गरररहेका सेवा प्रदायकहरुले थथापना
गरे को मोबाइल सेवाका टावरहरुमा धवगत के धह समय ऄधतरालमा क्षधत पनयााआ सेवा ऄवरुद्ध
गने काया भएकोले दनरसंचार सेवा जथतो ऄत्यावश्यक सेवाको रुपमा थथाधपत सेवाबाट प्रत्यक्ष
ऄसर अम ईप भोक्तालाइ पने भएकोले ऄधत अबथयक दूरसंचार सेवाको पूवााधारका रुप मा
रहेको टावर लगायतका प्रणालीमा क्षधत नपनयााईने र त्यथतो काया तत्काल बधद गरर धनबााध
रुपमा दूरसंचार सेवा संचालन गने बाताबरण बनाईन सम्बधधधत सबैलाइ जानकारीको लाधग
सावाजनीक सूचना गररएको ।
६ मधहनासम्म प्रयोगमा नअएका नम्बरहरु सेवा प्रदायकहरुले पननः जारी गदाा हुन सक्ने
जोधखमलाइ धयूनीकरण गना बैंकर एशोधसएसन को ऄननरोधलाइ समेत मध्यनजर गरर धसमकार्ा
खारे ज गरर प्रयोगमा नअएका नम्बरहरु धसम खारे ज भएको धमधतबाट कधम्तमा ि मधहना
पिी मात्र पननः धवतरण गना मोबाआल सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदएको |
नेटवका सेवा प्रदायकको ऄननमधतपत्र प्राप्त नेटवका सेवा प्रदायक हरुले सेवा संचालन तथा प्रदान
गदाा प्राधधकरणबाट थवीकृ त ग्राहकसंग गररने सम्झौताको ढाुँचा बमोधजम ग्राहकसंग सम्झौता
गरी सेवा संचालन गना सबै नेटवका सेवा प्रदायकहरुलाइ धनदेशन फदइएको ।

