मोबाइल नम्बर पोर्टे बबलीर्टी (एम.एन.पप.) सम्बन्धी बनयमावली, २०७८
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले ददइएको अबधकारको प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे हायका बनयमहरु बनाएको छ।

पररच्छे द –१
प्रारम्म्िक
१.

सं म्िप्त नाम र प्रारम्ि:
(क) यो बनयमावलीको नाम “मोबाइल नम्बर पोर्टे बबबलर्टी सम्बन्धी बनयमावली,
२०७८” रहे को छ ।

(ख) यो बनयमावली तुरुन्त प्रारम्ि हुनछ
े ।
२. पररिाषा: पवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस बनयमावलीमा,
(क) “ऐन” िन्नाले दूसञ्चार ऐन, २०५३ सम्झनुपछथ ।
(ख) “प्राबधकरण” िन्नाले दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोम्िम स्र्ापना िएको नेपाल
दूरसञ्चार प्राबधकरण सम्झनुपछथ ।

(ग) “उपिोक्ता” िन्नाले मोबाइल दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरे को वास्तपवक वा कानूनी
व्यम्क्त सम्झनुपछथ ।

(घ) “सेवा प्रदायक” िन्नाले दूरसं चार ऐनको दफा २४ बमोम्िम दूरसं चार सेवा
सं चालन गनथ अनुमबतपत्र पाएको व्यम्क्त/सं स्र्ा सम्झनुपछथ।

(ङ) “दातृ सेवा प्रदायक” िन्नाले सेवा प्रदायक िसबार्ट ग्राहकहरु आफ्नो

नम्बर पोपर्टथङ्ग गरर अको सेवा प्रदायकको नेर्टवकथमा िान बनबेदन ददन्छन
िन्ने सम्झनुपछथ।

(च) “प्रापक सेवा प्रदायक” िन्नाले ग्राहकहरुले पोपर्टथङ्ग गरर सेवा बलन चाहे को
सेवा प्रदायक सम्झनुपछथ ।

(छ) “मोबाइल नम्बर पोर्टे बबबलर्टी सेवा (एमएनपप सेवा)” िन्नाले नेपालमा
मोबाइल भ्वाइस सेवा प्रयोग गरररहेका उपिोक्तालाई आफ्नो नम्बर
पररवतथन नगरीकन सेवा प्रदायक पररवतथन गनथ सक्ने सुपवधा सम्झनुपछथ ।

(ि) “नम्बर पोर्टे बबबलर्टी म्क्लयररङ्ग (एन.पप.बस) हाउस” िन्नाले एमएनपप सेवा
सं चालन गनथको लाबग स्र्ापना गररएको केम्न्िकृत म्क्लयररङ्ग हाउस
सम्झनुपछथ ।

(झ) “नम्बर” िन्नाले अिर/सं ख्या वा सं केतहरुको श्ं ृखला वा यसको बमश्ण
सम्झनुपछथ िसले नेर्टवकथ समाबप्तको पवन्दु पररिापषत गछथ र सम्बन्धीत

उपिोक्ता, बनवेदक, सञ्चालक, दूरसञ्चार नेर्टवकथ र दूरसञ्चार सेवामा सूचना
सम्प्रेषण गनथ मदत गदथछ ।
(ञ)

“प्रबत

पोर्टथ

पोर्टे बबबलर्टी

कारोबार

म्क्लयररङ्ग

शुल्क”

िन्नाले

(एन.पप.बस)

प्रापक

सेवा

हाउसलाई

प्रदायकले

मोबाइल

अनुरोधको सफल कायाथन्वयन वापत बतने शुल्क सम्झनुपछथ ।
(र्ट)

“पोपर्टथङ्ग”

िन्नाले

प्रापक सेवा प्रदायकले

अकाथको

नम्बर

पोपर्टथङ्गको

नेर्टवकथमा

िएको

नम्बरलाई आफ्नो नेर्टवकथमा हस्तान्तरण गनथ स्वीकृबत प्रदान गनथको लाबग

अनुरोध गने, दातृ सेवाप्रदायकले त्यस्तो अनुरोध स्वीकृत गरे पबछ प्रापक
सेवा

प्रदायकको

नेर्टवकथमा

सो

नम्बरको

व्यवस्र्ा

गने, दातृ

सेवा

प्रदायकको नेर्टवकथबार्ट त्यस्तो नम्बर बनम्रिय बनाउने र सबै सेवा
प्रदायकलाई नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग (एन.पप.बस)हाउसबार्ट त्यस्तो

नम्बर सफलतापूवक
थ हस्तान्तरण िएको र हाल प्रापक सेवा प्रदायकको
नेर्टवकथमा सपिय िएको सूम्चत गने प्रपिया सम्झनुपछथ ।
(ठ) “पोपर्टथङ्गको अवबध”

िन्नाले पोपर्टथङ्ग प्रपिया शुरु गररएको समय दे म्ख सो

प्रपिया समाप्त िएको समय बीचको अवबध सम्झनुपछथ ।

(ड)

“रुपर्टङ्ग”

िन्नाले

एक

सेवा

प्रदायकबार्ट

अन्य

सेवा

प्रदायककोमा

पवशुद्धताका सार्, एकरुपताका सार् र समयमा नै उपलब्ध हुने गरी
प्राबधकरणले अबनवायथ गरे को तररका प्रयोग गरी पोपर्टथङ्ग गररएको र

नगररएको दुवै नम्बरका उपिोक्ताको ट्रापफक उपलब्ध गराउने प्रपिया
सम्झनुपछथ ।

पररच्छे द –२
सामान्य अम्ख्तयारी सम्बन्धी
३.

एमएनपप सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्र्ााः
(क) नेपाल दूरसञ्चार प्राबधकरणले

नेपालमा एमएनपप सेवा सं चालन गनथ कुनै

एक व्यम्क्तलाई अम्ख्तयारी ददनेछ । यस अम्ख्तयारी बमोम्िम एमएनपप
सञ्चालकलाई

सम्झनुपछथ

|मोबाइल

सेवा

प्रदायक

पररवतथनको

लागी

आवश्यक नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग (एन.पप.बस)हाउस सेवाको लागी
चापहने पूवाथधार स्र्ापना, सं चालन, व्यवस्र्ापन, समन्वय र ममथत गने
लगायतका अम्ख्तयारी प्राप्त हुनेछ |

(ख) नेपाल दूरसञ्चार प्राबधकरणले प्रबतस्पधाथत्मक बोलपत्र प्रपिया अवलम्बन
गरी एमएनपप सञ्चालक छनौर्ट गनेछ ।

(ग) प्रबतस्पधाथत्मक बोलपत्र प्रपियाबार्ट छनौर्ट िएको बनवेदकलाई नेपाल
दूरसञ्चार प्राबधकरणले अम्ख्तयारी पत्र िारी गनेछ । छनौर्ट िएको
बोलपत्रदाताले

नेपाल

दूरसञ्चार

प्राबधकरणले

तय

गरे को

पूवश
थ तथहरु

तोपकएको समयबित्र पूरा नगरे मा दोस्रो छनौर्ट िएकोबोलपत्रदातालाई

अम्ख्तयारीको पत्र उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तो अम्ख्तयारी पत्रको अवबध
बढीमा पााँच (५) वषथको हुनेछ ।

४.

एमएनपप सञ्चालकको काम, कतथव्य र दापयत्वाः एमएनपप सञ्चालकको काम,
कतथव्य र दापयत्व बनम्नानुसार हुने छाः

(क) एमएनपप सञ्चालकले नेपालमा एमएनपप सेवाको सिम, कुशल र प्रिावकारी
रुपमा

कायाथन्वयन

गनथको

लाबग

नम्बर

पोर्ट्ाथबबबलर्टी

(एन.पप.बस)हाउस प्रणालीकोसञ्चालन र व्यवस्र्ापन गनेछ ।

म्क्लयररङ्ग

(ख) एमएनपप सञ्चालकले स्र्ापना गरे को एमएनपप सेवालाई सबै दूरसं चार
सेवाप्रदायकहरुले
उद्देश्यको

लाबग

एक आपसमा नम्बरहरुको पोपर्टथङ्गलाई सहयोग गने
प्रयोग

पववरणहरु अध्यावबधक

गनेछन्

गनुप
थ नेछ

।

एमएनपप

र उक्त

सं चालकले

सम्बम्न्धत

पववरणहरु दूरसं चार

सेवा

प्रदायकहरुलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ | उक्त अध्यावबधक पववरणहरु
दूरसं चार सेवा प्रदायकहरुले कल रुपर्टङ्ग गनथ प्रयोग गनेछ |

(ग) एमएनपप सञ्चालकले तथ्याङ्क (डेर्टा) सं रिणका सम्बन्धमा नेपालमा लागू
हुने सबै कानून र अन्य कानूनी शतथहरु पालना गनुप
थ नेछ ।

(घ) एमएनपप सञ्चालक उक्त एमएनपप सेवा सं चालनको लाबग आवश्यक केम्न्िय

पोपर्टथङ्ग प्लेर्टफमथ र स्वचाबलत केम्न्िय सं चालन प्रणाली समेपर्टएको नम्बर
पोर्ट्ाथबबबलर्टी

म्क्लयररङ्ग

(एन.पप.बस)हाउसको

स्र्ापना,

कायाथन्वयन,

उपलब्धता र तयारीको लाबग पूणथ रुपमा म्िम्मेवार हुनेछ ।सार्ै सेवा

प्रदायकहरुको नेर्टवकथ र एमएनपप प्रणाली िोड्नका लाबग आवश्यक
अन्तरआबद्धता सम्बम्न्ध सम्पूणथ व्यवस्र्ा गने दापयत्व पबन एमएनपप
सञ्चालकको नै हुनेछ ।

(ङ) मोबाइल नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी सेवा उपलब्ध गराउने म्िम्मेवारी एमएनपप
सञ्चालकको हुनेछ ।

(च) नेपाल दूरसञ्चार प्राबधकरणले समय समयमा ददएको बनदे शनको पालना गने
म्िम्मेवारी एमएनपप सञ्चालकको हुनेछ ।

५.

अम्ख्तयारीको नवीकरणाः
(क) अम्ख्तयारीको अवबध समाप्त हुन ु अगावै अम्ख्तयारी नवीकरण नगरे मा
बनयम ३ अनुरुप प्रदान गररएको अम्ख्तयारी समाप्त हुनेछ ।

(ख) एमएनपप सञ्चालकले अम्ख्तयारीको अवबध समाप्त हुन ु तीन (३) मपहना
अगावै नवीकरणको लाबग प्राबधकरणमा बनवेदन ददनु पनेछ। एमएनपप

सञ्चालकले बारम्बार यस अम्ख्तयारीको कुनै शतथको उल्लं घन गरे मा (वा

कुनै गम्िीर समस्यालाई सम्बोधन गनथ नसकेमा) वा सम्बम्न्धत ऐेन,बनयम

वा नेपाल दूरसञ्चार प्राबधकरणले िारी गरे को अन्य बनदे शन वा आदे श
पवपररत कायथ गरे को अवस्र्ामा बाहे क एमएनपप सञ्चालकको अम्ख्तयारी
नवीकरण हुन सक्नेछ ।

(ग) अम्ख्तयारी नवीकरण निएमा वा खारे ि िएको अवस्र्ामा, अको एमएनपप
सञ्चालकको

व्यवस्र्ा

निएको

समयसम्मको

लाबग

हालको

सञ्चालकले त्यस्तो सं िमणकालीन सेवा उपलब्ध गराउनपनेछ ।
६.

एमएनपप

अम्ख्तयारीको म्िम्मेवारी वा हस्तान्तरणाः यस अम्ख्तयारी र यस अन्तगथत प्रदान

गररएका कुनै पबन अबधकारलाई पुनाः प्रत्यायोिन वा म्िम्मेवारी साने वा
हस्तान्तरण गनथ सपकनेछैन ।

७.

अम्ख्तयारीको बनलम्बन वा खारे िीाः
(क) एमएनपप सञ्चालकले यस अम्ख्तयारीको कुनै पबन शतथ उल्लङ्घन गरे मा र
नेपाल

दूरसञ्चार

अवबधबित्र

समेत

प्राबधकरणले
त्यस्तो

त्यस्तो

उल्लङ्घनलाई

उल्लङ्घनलाई

नसच्याएमा

सच्याउन
नेपाल

ददएको

दूरसञ्चार

प्राबधकरणले यस अम्ख्तयारीलाई िुनसुकै बखत खारे ि गनथ सक्नेछ ।

(ख) सावथिबनक पहत वा रापिय सुरिा वा रापिय सं कर्टकाल/युद्ध वा सामान्य
द्वन्द्व वा त्यस्तै अवस्र्ामा यस अम्ख्तयारीलाई खारे ि गने, अन्त्य गने वा
बनलम्बन गने अबधकार प्राबधकरणमा सुरम्ित रहनेछ ।

पररच्छे द –३
पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी सामान्य बनयमहरु
८.

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र एनपपबस सञ्चालकका दापयत्वाः
(क)

सबै

उपिोक्ताहरुलाई

िेदिाव

नगने

आधारमा

प्राबधकरणलेतोकेको

समयावबध बित्र एमएनपप सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्र्ा गनुथ सबै

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र एनपपबस सञ्चालकको सामुपहक म्िम्मेवारी हुनछ
े
।

(ख) पोपर्टथङ्गको प्रपियाको लागी उपिोक्ताले िुन सेवा प्रदायकको सेवाबलने हो
सोही सेवा प्रदायकको (प्रापक) कायाथलयमा गएर “पोपर्टथङ्गको लाबग बनवेदन
ददनु पने छ । प्रापक सेवा प्रदायकले योग्य उपिोक्ताको पोपर्टथङ्गको
बनवेदनलाई मात्र पोपर्टथङ्गको प्रपियामा लै िानेछ ।

(ग) प्रत्येक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपिोक्तालाई कुनै शुल्क बबना र
उनीहरुको

खातामा शून्य

मौज्दात

िएको

अवस्र्ामा

समेत

पोपर्टथङ्ग

सम्बन्धी एसएमएस पठाउन सक्ने गरी आफ्ना नेर्टवकथ सुबनम्ित गनुथ पने

छ । तर, यदद उपिोक्तालाई पपहले दे म्ख नै बाह्य कलवा एसएमएस गनथ
रोक लगाइएको िएमा दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (Donor Operator)
लाई त्यस्तो एसएमएस पठाउनलाई वाध्य पाने छै न ।
९.

पोपर्टथङ्गको लाबग उपिोक्ताको योग्यतााः प्रत्येक उपिोक्ता आफ्नो मोबाइल नम्बर
पोपर्टथङ्गको अनुरोध गनथ योग्य हुनेछ तराः

(क) दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नेर्टवकथमा आफ्नो मोबाइल नम्बर सपिय
गरे को नब्बे (९०) ददन पूरा िएको हुनपु नेछ,

(ख) दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सीम डेर्टाबेसमा उक्त मोबाइल नम्बर दताथ

िएको हुनपु ने छ र प्राबधकरणले बनधाथरण गरे को एमएनपप प्रकृयाका शतथ

बमोम्िम

बमल्नुपनेछ,

सेवा

प्रदायकको

डेर्टाबेस

बमोम्िम

उपिोक्ताको

पररचय

(ग) दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसाँग उपिोक्ताको कुनै दापयत्व निएको
हुनपु नेछ,

(घ) पोपर्टथङ्गको लाबग अनुरोध पेश गररएको समयमा तत्काबलन सेवा प्रदायकले
उक्त मोबाइल नम्बर ब्लक नगरे को वा सेवामा रोक नलगाएको हुनपु नेछ,

(ङ) मोबाइल नम्बरको स्वाबमत्व पररवतथनको कुनै अनुरोध कायाथन्वयन हुन
बााँकी नरहे को हुनपु नेछ,

(च) अदालतबार्ट मोबाईल नम्बर पोपर्टथङ्ग गनथ रोक नलगाएको हुनपु नेछ ।
१०. पोपर्टथङ्गको अनुरोध फारममा हुनपु ने पववरणहरु :
(क) पोपर्टथङ्गको अनुरोध फारममा अन्य पववरणको अलावा दे हायका पवषय
समावेश हुन ु पनेछ

(१)
(२)

बनयम ९ मा उल्लेख िएका योग्यताका आधार,
आफ्नो मोबाइल नम्बर पोपर्टथङ्ग गने अनुरोध गनथ योग्य र आबधकाररक

िएको र उक्त नम्बर चोरी िएको, हराएको वाकुनै ठगी वा गलत
पियाकलापमा
स्वघोषणा,

प्रयोग

निएको

िनी

उपिोक्ताले

हस्तािर

गरे को

(३)

नम्बर पोपर्टथङ्ग िएमा, मोबाइलमा बााँकी कुनै मौज्दात िएमा सो सबै

(४)

आफ्नो नम्बर पोपर्टथङ्ग गदाथ उपिोक्ताले आफूले बलएको अन्य सहायक

समाप्त हुने िानकारी,

सेवाहरु हट्न सक्ने कुरा बुझेको र सोमा सहमत िई पोपर्टथङ्ग गराउन
चाहे को िनी हस्तािर गरे को घोषणा,

(५)

उपिोक्ताले आफ्नो नम्बर पोपर्टथङ्ग गरे पबछ दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरे

वापतको शुल्क हालको िन्दा फरक पनथ सक्ने कुरालाई बुझेको र
सहमबत िनाएको िनी हस्तािर गरे को घोषणा,

(६) पोपर्टथङ्गको लाबग अनुरोध िएको मोबाइल नम्बर मोबाइल money को लाबग

प्रयोगिएको अवस्र्ामा खातामा बााँकी रहे को सबै रकम दातृ दूरसञ्चार
सेवा प्रदायकबार्ट सञ्चालकबार्ट िराउने म्िम्मेवारी उपिोक्ता स्वयम्को
म्िम्मेवारी हुने कुरालाई बुझी हस्तािर गरे को घोषणा,

(७)

प्राबधकरणलेसमय समयमा तोकेको अन्य पववरण,

(ख) पोपर्टथङ्गको लाबग गररएको प्रत्येक अनुरोधको सार् दे हाय बमोम्िम
गनुप
थ नेछाः

सं लग्न

(१) पोपर्टथङ्गको अनुरोधको लाबग िररएको फारम,
(२) नेपाली नागररकहरुको हकमा नेपाल सरकारबार्ट िारी गररएको

फोर्टो

सपहतको पररचयपत्र, नागररकता, ड्राइबिङ्ग लाइसेन्स, मतदाता काडथ पासपोर्टथ
र पवदे शी नागररकको हकमा पासपोर्टथ।

११. पोपर्टथङ्गको लाबग प्राप्त अनुरोधलाई प्रापक दूरसं चार सेवा प्रदायकले पोपर्टथङ्गको लाबग

बनयम ९ मा उल्लेम्खत पववरणहरु चेक िांच गरर म्क्लयररङ्ग हाउसमा पठाउनु
पनेछ |

१२. म्क्लयररङ्ग हाउसले अनुरोधको सुबनम्ितता वा पररमािथनको लाबग उपिोक्तालाई
SMS पठाउने व्यवस्र्ा गनुप
थ नेछर उपिोक्ताले

एस.एम.एस. माफथत नम्बर

पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउसलाई आफ्नो पोपर्टथङ्गको अनुरोधलाई प्रशोधन,

प्रमाणीकरण र कायाथन्वयनको लाबग अबधकार ददएको िानकारी गराउनु पदथछ ।

यस्तो एस.एम.एस. बनशुल्क प्रयोग गनथ पाउने व्यवस्र्ा दातृ दूरसञ्चार सेवा
प्रदायकले गनुप
थ ने छ ।अनुरोध बनम्ित गरे पिात ग्राहकको पववरणहरुको

सुबनम्स्चतताको लागी ग्राहकको अनुरोधको पववरण दातृ सेवा प्रदायककोमा
पठाउनुपनेछ |

१३. प्राप्त अनुरोधको आधारमा पोपर्टथङ्गकोलाबग उपिोक्ताको योग्यता पुपि गरी पोपर्टथङ्गको

लाबग सहमबत सपहतको िानकारी म्क्लयररङ्ग हाउसमा पठाउनु पने छ र सोपह

बमोम्िम उपिोक्तालाई एसएमएस माफथत िानकारी गराउनुपनेछ | पोपर्टथङ्ग
प्रपिया सफल रुपमा पूरा िएपबछ प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपिोक्ताको
लाबग नयााँ बसम िारी गनेछ ।

१४. दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीचको अन्तरआबद्धता सम्बन्धी व्यवस्र्ााः
(क) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीचका अन्तरआबद्धता सम्बन्धी ब्यबस्र्ा
प्राबधकरणबार्ट स्वीकृत आन्तरआवद्धता बनदे म्शका बमोम्िम हुनेछ |

(ख) नेपालमा अनुमबत प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो नेर्टवकथबार्ट नम्बर

पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउसको नेर्टवकथ सम्म पोपर्टथङ्ग गररएको मोबाइल

नम्बर तर्ा पोपर्टथङ्ग नगररएको मोबाइल नम्बरबार्ट सफल तररकाले ट्रापफक

प्रवाह गनथको लाबग आवश्यक पूवाथधारको िडान र स्र्ापना वा व्यवस्र्ा
आफ्नै खचथमा गनेछन्। यसो गदाथ दे हायका बनयमहरु लागू हुनेछन्ाः
(१)

अनुमबत

प्राप्त

दूरसञ्चार

सेवा

प्रदायकले

आफ्नो

नेर्टवकथ

र

नम्बर

पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउससम्मको नेर्टवकथ चौबबसै घण्र्टा चल्ने गरी
व्यवस्र्ा गनुप
थ नेछ,

(२) स्र्ानीय नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी डेर्टाबेस प्रयोग गने
सेवा प्रदायकले

अनुमबतप्राप्त दूरसञ्चार

पोपर्टथङ गररएका नम्बरहरुमा प्रत्यि रुपमा ट्रापफक

प्रवाह(Route) डेर्टाबेसहुने व्यवस्र्ाको सुबनम्ित गनुथ पने छ,,

(३) कुनै पबन अनुमबतप्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायककले आफ्नो स्र्ानीय नम्बर
पोर्ट्ाथबबबलर्टी डेर्टाबेस अको अनुमबतप्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाईथ
बााँड्नेछैन ।

(ग) आफ्नो नेर्टवकथवार्ट उद्गम हुने ट्रापफककोसही रुपर्टङ्गको लाबग अनुमबतप्राप्त
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक म्िम्मेवार हुनेछ ।

(घ) अनुमबतप्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नेपालमा शुरु र अन्त्य हुने ट्रापफक
प्रवाहको लाबग अबतररक्त सुपवधा शुल्क बलन पाउनेछैन ।

(ङ) एमएनपपकायथन्वयनमा प्रयोग िएको डेर्टाबेसमा पहुाँच निएको अनुमबतप्राप्त
दूरसञ्चार

सेवा

प्रदायकबार्ट

प्राप्त

कललाई

शुरुआबत

दूरसञ्चार

सेवा

प्रदायकको नेर्टवकथतफथ रुपर्टङ्ग गररनेछ।यदद नम्बर पोपर्टथङ्ग गररएको िएसो

कल हाल सपिय िएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायककोनेर्टवकथ तफथ रुपर्टङ्ग
गररनेछ ।

(च) नेपालमा बिबत्रने अन्तराथपिय एस. एम. एस.को सम्बन्धमा त्यस्तो एस. एम.

एस.को रुपर्टङ्गको लाबग अन्तराथपिय गेर्टवे सेवा प्रदायकले आवश्यक
ब्यबस्र्ा गनुप
थ नेछ |

१५. पोपर्टथङ्ग पूरा निएसम्मको लाबग दूरसञ्चार सेवाको व्यवस्र्ा हुनाःे मोबाइल नम्बर

पोपर्टथङ्ग गनथ खोिेका उपिोक्तालाई पोपर्टथङ्गको प्रपिया पूरा निए सम्मको लाबग
दातृ सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गनुप
थ नेछ ।

१६. अस्वीकृत पोपर्टथङ्गको अनुरोधको अबिलेख कायम गनेाः पोपर्टथङ्गको लाबग गररएको

अनुरोध अस्वीकृबतको अबिलेख दातृ सेवा प्रदायकले राख्नु पने छ । यस्तो
अबिलेखको अवबध कम्म्तमा १२ (बाह्र) मपहना सम्मको हुनपु नेछ ।
पररच्छे द –४
एमएनपप म्क्लयररङ्ग हाउस सम्बन्धी व्यवस्र्ा

१७. नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउसको स्र्ापनााः

(क) एनपपबस सञ्चालकले नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउसको स्र्ापना गरी
सं चालन

गनेछ।

एनपपबस

सञ्चालकले

पोर्ट्ाथबबबलर्टी हाउसको प्रयोग गनेछाः

दे हायका

कायथ

गनथ

(१) दातृ र प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी

नम्बर

सन्दे श

सम्प्रेषण गने र प्रत्येक व्यम्क्तगत र सामूपहक पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी पववरण
अद्यावबधक राख्ने,

(२)

प्राबधकरणले

स्वीकृत

गरे को

सञ्चालन

कायथपवबध

बमोम्िम

पोपर्टथङ्ग

लम्ित

गरे को

सम्बन्धी प्रपिया बनयबमत र प्रिावकारी रुपमा सम्प्रेषण िईरहे को
सुबनम्ित

गने

र

सेवा

प्रदायकले

पोपर्टथङ्गको

लाबग

समयताबलकालाई अनुसरण गरे को सम्बन्धमा अनुगमन गरीप्राबधकरणलाई
िानकारी गराउने,

(३) पोपर्टथङ्ग कारोबारको वैधता पुपि गने,
(४) पोपर्टथङ्गको अनुरोध पुपि गनथ उपिोक्ताबार्ट पठाइएको एसएमएस सन्दे श
प्राप्त गने र िााँच गने,

(५)

उपिोक्तालाई सम्पकथ गने र उनीहरुलाई उनीहरुका पोपर्टथङ्गको अनुरोधको
म्स्र्बत एसएमएस माफथत िानकारी गराउने,

(६) दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबार्ट प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा सफलता

पूवक
थ पोपर्टथङ्ग गररएको नम्बरलाई प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बसम
दताथ प्रणाली अद्यावबधक गने,

(७) पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी सम्पूणथ पियाकलापको पववरण (लग) सं कलन गने,
(८) पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी तथ्याङ्क सं कलन गने,

(९) उपिोक्ताको कुनै व्यम्क्तगत तथ्याङ्क िएकोमा पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी कायथ
सम्पन्न

िएपबछ

हर्टाउने

गरी

कारोबारको सूचना अबिलेख गने,

सो

बाहेकका

पोपर्टथङ्ग

सम्बन्धीप्रत्येक

(१०)पोपर्टथङ्ग गररएका सबै नम्बरहरुको सम्बम्न्धत डेर्टाबेस कायम गने र कुनै

पबनसेवा प्रदायकलाई आफ्नो स्र्ानीय राउपर्टङ्ग डेर्टाबेस बमलाउन र
प्राबधकरणले बनदे शन ददए वमोम्िमको कायथ गने |

(ख) नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउस र नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी प्रणाली
बबध्यमान कानुन वमोम्िम सञ्चालन गनुप
थ नेछ ।
पररच्छे द–५
एमएनपप सेवाको कायाथन्वयन
१८. एमएनपप सेवाको शुिारम्िाः प्राबधकरणले तोकेको बमबत दे म्ख मोबाइल सेवा

उपलब्ध गराउने प्रत्येक अनुमबतप्राप्त सेवा प्रदायकले उपिोक्तालाई एमएनपप
सेवा उपलब्ध गराउनुपनेछ ।

१९. एमएनपप सेवाको िडान र परीिणाः प्राबधकरणले एमएनपप सेवाको शुिारम्िको

लाबग तोकेको बमबत बित्र नेपालका मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउने सम्पूणथ
अनुमबतप्राप्त सेवा प्रदायकले एमएनपप कायाथन्वयन गनथ आवश्यक प्रणाली िडान
गरी सफल परीिण गरे को हुनपु नेछ ।

२०. स्वचाबलत

पोपर्टथङ्ग प्रणाली

कायाथन्वयन

र सञ्चालन गनेाः

एमएनपप

सेवाको

प्रिावकारी, बनयबमत र पवश्वसनीय उपलब्धतालाई सहिीकरण गनथको लाबग सबै
मोबाईल सेवा प्रदायकले

स्वचाबलत

पोपर्टथङ्ग

प्रणाली सञ्चालन

गरी नम्बर

ाँ िोबडने व्यवस्र्ा बमलाउनुपनेछ ।
पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउसको नेर्टवकथसग

२१. एनपपबस सञ्चालकले सहिीकरण गनेाः नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउस
सञ्चालकले

दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसाँग

प्रिावकारी समन्वय गरी नम्बरको शीघ्र पोपर्टथङ्गकोव्यवस्र्ा गनुप
थ नेछ ।

२२. एनपपबस सञ्चालकले तथ्याङ्क र प्रबतवेदन तयार गनुप
थ नेाः नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी
म्क्लयररङ्ग

हाउस

सञ्चालकले

पोपर्टथङ्गको

लाबग

कुल

प्राप्त

अनुरोधको

सं ख्या,सफलतापूवक
थ
कायाथन्वयन गररएको पोपर्टथङ्गका अनुरोधका सं ख्या,असफल

िएका पोपर्टथङ्ग अनुरोधका सं ख्या र सोका कारण र पोपर्टथङ्ग प्रपियाको प्रत्येक
चरणमा मोबाइल सेवा प्रदायकले लगाएको समय आदद पवषय समेर्टेको तथ्याङ्क
र प्रबतवेदन तयार गनेछ । त्यस्तो तथ्याङ्क र प्रबतवेदन प्राबधकरणले अनुरोध
गरे को समयमाप्राबधकरणलाई पेश गनुप
थ नेछ ।
२३. प्रापक

दूरसञ्चार

सेवा

प्रदायकले

अबिलेख

कायम

गनुप
थ नेाः

पोपर्टथङ्गको

अनुरोधलाईसफलतापूवकथ पोपर्टथङ्ग गररएका सबै मोबाइल नम्बरहरुतर्ाग्राहकको
हस्तािर र फोर्टो सपहतको पोपर्टथङ्गका लाबग िररएको फारम सम्बन्धी पववरणहरु

पोपर्टथङ्ग गररएको बमबत दे म्खको अबिलेख राख्ने म्िम्मेवारी प्रापक दूरसञ्चार सेवा
प्रदायकको हुनछ
े ।

२४. पोपर्टथङ्गसम्बन्धी अन्य कागिात उपलब्ध गराउने दापयत्वाः प्रापक दूरसञ्चार सेवा
प्रदायकले

पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी उपलब्ध ग्राहकको अन्य कागिातको पववरण

प्राबधकरण वा दातृ सेवा प्रदायकबार्ट माग िएमा अनुरोध प्राप्त िएको दुई
कायथददनबित्र उपलब्ध गराउनुपनेछ ।

२५. प्राबधकरणले हस्तिेप गनथसक्नेाः नेपालमा दूरसञ्चार िेत्रको प्रवधथन र बनरन्तर
पवकासको सुबनम्ितता गनथ उपिोक्ता वा सेवा प्रदायकको पहत सं रिण गनथ र

यस बनयमावलीको प्रावधान अनुरुप कायाथन्वयन गनथका लाबग आदे श वा बलम्खत

बनदे शन माफथत,प्राबधकरणले आवश्यकतानुसार समय समयमा हस्तिेप गनथ
सक्नेछ ।

पररच्छे द–६
एमएनपप शुल्क उठाउने र नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्ल्यररङ्ग हाउस सम्बन्धी आबर्थक
व्यवस्र्ा

२६.

पोपर्टथङ्ग शुल्काः
(क) प्राबधकरणले पोपर्टथङ्ग गरे वापत एनपपबस सञ्चालकले उठाउने शुल्क बनधाथरण
गनेछ ।

(ख) प्राबधकरणले त्यस्तो शुल्क प्रबत पोर्टथको कारोबार शुल्कको आधारमा
उठाउन बनधाथरण गरे को अवस्र्ामा प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले

प्रत्येक सफल पोर्टथको लाबग एनपपबस सञ्चालकलाई प्रबत पोर्टथ कारोबारको

प्राबधकरणले तोकेको दरमा एनपपबस सञ्चालकबार्ट बील प्राप्त िएको ३०
ददनबित्र वा दुवै पिबीच सहमबत िएको िए त्यस्तो समय सीमा बित्र
शुल्क बतनुप
थ नेछ ।
२७. पोपर्टथङ्ग शुल्क नबतरे मााः
(क) प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रबत पोर्टथ कारोबारको शुल्क बनयम २५

‘ख’ मा तोपकएको समय सीमा बित्र नबतरे माएनपपबस सञ्चालकले त्यस्तो

प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई तोपकएको समय समाप्त िएको १५
ददनबित्र शुल्क बतनथ सूचना िारी गनुप
थ नेछ ।

(ख) उपबनयम (१) वमोम्िम प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सूचना िारी

गररएको िएतापबन,एनपपबस सञ्चालकले त्यस्तो शुल्क नबतने प्रापक दूरसञ्चार

सेवा प्रदायकलाईउपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी सेवा
रोक्न पाउनेछैन ।
२८.

पववाद समाधानाः
(क) नम्बर पोपर्टथङ्ग वा पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी उपिोक्ताको उिुरीका सम्बन्धमा प्रापक
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक बीचमा कुनै पववाद

उत्पन्न िएमा वा पोपर्टथङ्ग सेवा सम्बन्धमा सेवा प्रदायकर एनपपसी सञ्चालक
बीच पववाद उत्पन्न िएमा ७ ददनबित्र सम्बम्न्धतपिहरुबीच छलफल गरी

पववाद समाधान गनुथ पने छ । यदद छलफल गरी पववाद समाधान निएमा

कुनै एक पिले पववाद समाधानको लाबग प्राबधकरणमा बनवेदन पेश गनथ
सक्नेछ ।

ाँ सम्बम्न्धत एमएनपप सञ्चालक, सेवा प्रदायक र ग्राहक
(ख) एमएनपप सेवासग
बीचको पववाद समाधान गने अबधकार प्राबधकरणमा बनपहत रहनेछ ।
पररच्छे द–७
उपिोक्ताको उिुरीको समाधान
२९. उपिोक्ता उिुरी एकाईाः
(क) प्रत्येक सेवा प्रदायकले एमएनपप सेवाको सम्बन्धमा उपिोक्ताले गरे का

उिुरी प्राप्त गने, समीिा गनथ र समाधान गनथको लाबग “उपिोक्ता उिुरी
एकाई” स्र्ापना गनुप
थ नेछ ।

(ख) प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले एमएनपप सेवाको सम्बन्धमाउपिोक्ताको

उिुरी र्टे बलफोन माफथत पबन सम्बोधन हुन सक्ने गरी “उपिोक्ता उिुरी
एकाई” को व्यवस्र्ा गनुप
थ नेछ ।

(ग) उपिोक्ता उिुरी एकाईले सबै उिुरीहरुको अबिलेख राख्नु पनेछ र उिुरी

दताथ िएको बढीमा तीन कायथददनबित्र उिुरी समाधान हुने गरी आवश्यक
सबै व्यवस्र्ा गनुप
थ नेछ ।

(घ) उपिोक्ताको उिुरी वा म्िज्ञासालाई तीन कायथददनबित्र समाधान गनथका
लाबग आवश्यक कारवाहीको सम्बन्धमा प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र

दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बबच सहमत हुन नसकेमा प्रापक दूरसञ्चार
सेवा

प्रदायकले

गनुप
थ नेछ ।

३०. तथ्याङ्कको गोपनीयतााः

त्यस्तो

उिुरीलाई

समयबित्रै

प्राबधकरण

समि

पेश

(क) एमएनपप सेवाको सम्बन्धमा उपिोक्ताले उपलब्ध गराएका कुनै पबन

तथ्याङ्कलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र एनपपबस सञ्चालकले गोप्य राख्नुपनेछ
।

(ख) एनपपबससञ्चालक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पोपर्टथङ्गको लाबग बनवेदन
ददएका उपिोक्ताले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कको अनबधकृत प्रयोग वा
पहुाँचबार्ट सुरिागनथको लाबग उपयुक्त सं यन्त्र स्र्ापना गनुथ पनेछ

र

त्यस्तो तथ्याङ्क मोबाइल नम्बर पोपर्टथङ्ग प्रयोिनको लाबग मात्र प्रयोग
गनुप
थ नेछ ।
(ग)

यी

उपबनयमका

कायाथन्वयन

गने

व्यवस्र्ाले
बनकाय

र

सेवा

प्रदायकलाई

प्राबधकरणका

बनयमानुसार

आबधकाररक

कानून

व्यम्क्तलाई

अनुगमनको लाबग तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन वा तथ्याङ्कमा पहुाँच ददन रोक
लगाउनेछैन ।

पररच्छे द ८
सिााँय र िररवाना
३१. सुपररवेिण र अनुशासन सम्बन्धी प्राबधकरणको अबधकाराः
(क) प्राबधकरणले

ऐन, बनयमावलीको अबधनमा रही एनपपबस सञ्चालक र

अनुमबतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकको काम कारवाहीको सुपररवेिण गने छ ।

(ख) यस बनयमावली अनुरुप कायथ नगरे मा ऐेनको दफा ४७ को व्यवस्र्ा
वमोम्िम सिााँय र िररवाना गररनेछ ।

३२. एनपपबस सञ्चालकले आफ्नो ररपोपर्टथङ्ग गने दापयत्व पूरा नगरे मााः
(क) एनपपबस सञ्चालकले प्राबधकरणले बनदे शन गरे को समय र अवस्र्ामा यी
बनयमहरु अन्तगथत ररपोपर्टथङ्ग नगरे मा, बनम्रिय िएका पोपर्टथङ्ग गररएका

नम्बरपफताथ गरी ररपोपर्टथङ्ग नगरे मा, त्यस्तो प्रत्येक ररपोपर्टथङ्ग कायथको लाबग
छु ट्टाछु ट्टै िररवाना हुनछ
े ।

(ख) प्राबधकरणले प्रदान गरे कोअम्ख्तयारीमा उल्लेख िएको माबसक प्रणाली
उपलब्धता सम्बन्धी दापयत्वको पालना नगरे मा त्यस्तो प्रत्येक ररपोपर्टथङ्ग
कायथको लाबग छु ट्टा छु ट्टै िररवाना हुनेछ ।
३३. कायाथन्वयन सूचकाङ्क पूरा गनथ नसकेकोमा सिायाः
(क) नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी सम्बन्धमा प्राबधकरणले तय गरे का सूचक वा

कायाथन्वयन सूचकाङ्क पूरा गनथ असफल िएमा सेवा प्रदायकहरुलाई

िररवाना लगाउन सक्नेछ । यसमा अन्य पररम्स्र्बतको अलावा दे हाय
वमोम्िमका पररम्स्र्बतहरु समावेश हुनछ
े न्

(१) पोपर्टथङ्गको लाबग योग्य प्रत्येक उपिोक्ताको अनुरोध लाई सेवा प्रदायकले
पोपर्टथङ्गको स्वीकृबतको लाबग समयमा नै सम्बन्धीत बनकायमा पेश नगरे मा,

(२) सेवा प्रदायकले पोपर्टथङ्गको अनुरोधलाई नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग
हाउसमा उपलब्ध नगराउनुका सार्ै पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी कुनै पबन पियाकलाप
तोपकएको समय बित्र पालना नगरे मा,

(३) उपिोक्ताको अकाउन्र्टमा रोक लगाएको अवस्र्ामा बाहेक दातृ दूरसञ्चार
सेवा प्रदायकले उपिोक्तालाई नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउसमा,
बनाःशुल्क एसएमएस उपलब्ध नगराएमा,

(४) सेवा प्रदायकले दे हायका कुनै कायथ गनथ नसकेमा,
(क) तोपकएको समयबित्र पोपर्टथङ्ग पूरा िएको सूचना प्राप्त िएपबछ अध्यावबधक
तथ्याङ्क डाउनलोड गनथ

(ख) सेवा प्रदायकले डेर्टाबेस पूवाथधारको प्रयोग गरे ररुपर्टङ्ग गनथ,

(५) दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुनै आधार बबना नै पोपर्टथङ्ग स्वीकृबतको
अनुरोध अस्वीकार गरे मा,

(६) पोपर्टथङ्गको प्रपिया पूरा हुन ु पूव थ नै दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पोपर्टथङ्ग
गने उपिोक्तालाई सम्पकथ गरे मा,

(७)

प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नम्बर प्रदान गरे को अवस्र्ामा बाहे क

प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नयााँ उपिोक्तालाई पोपर्टथङ्ग िईसकेको
बनम्रिय नम्बर प्रदान गरे मा,

(८) दुई पोपर्टथङ्ग बबच हुन ु पने ९०ददन अवबधको दुरुपयोग गरे मा,
(९)

प्रापक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पोपर्टथङ्ग स्वीकृबतको अनुरोध पेश गनुथ पूव थ

उपिोक्ताको पोपर्टथङ्ग सम्बन्धी बलम्खत सहमबत प्राप्त नगरे मा,

(१०) उपिोक्ताले नम्बर पोर्ट्ाथबबबलर्टी म्क्लयररङ्ग हाउसमा पोपर्टथङ्गको लाबग
पठाएको

एसएमएसको

आधारमा

दातृ

उपिोक्ताको अवस्र्ालाई पररवतथन गरे मा,

दूरसञ्चार

सेवा

प्रदायकले

(११) दातृ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपिोक्ताको नम्बर पोपर्टथङ्ग स्वीकृबतको
लाबग प्राप्त अनुरोधको आधारमा (सफल रुपमा पोपर्टथङ्ग गररएकोमा
अकाउन्र्ट

बन्द

पररवतथन गरे मा,
(१२) पोपर्टथङ्ग

प्रपिया

गनेमा

बाहे क)

सम्बन्धमा

झुक्याउने सूचना ददएमा,

कुनै

उपिोक्ताको
पबन

अकाउन्र्ट

पकबसमको

म्स्र्बतलाई

झुर्टो,नबमल्ने

वा

(१३) प्राबधकरणलाई पेश गररएको कुनै पबन प्रबतवेदनमा झुर्टा पववरण समावेश
िएमा,

(१४) उपिोक्तालाई पोपर्टथङ्ग गनथको लाबग उक्साउने उद्देश्यले नेर्टवकथका
सम्बन्धमा र उपिोक्ताको सम्बन्धमा गलत वा झुक्याउने पववरण
ददएमा,

(१५) अनुसन्धानको िममा प्राबधकरणालाई सहयोग नगरे मा ।
पररच्छे द ९
पवपवध
३४. कायथपवबध बनाउने सक्ने अबधकाराः एमएनपप कायाथन्वयनको लाबग प्राबधकरणले
आवश्यकतानुसार कायथपवबध िारी गनथसक्नेछ ।

३५. अबिलेख अद्यावबधक गनेाः एनपपबस सञ्चालक र सेवा प्रदायकले एमएनपप कारोबार

सम्बन्धीसबै पववरण अद्यावबधक गरी अबिलेख र राख्नु पने छ र कुनै पबन
बनररिण वा सोधपुछको िममा आवश्यकतानुसार प्राबधकरणलाई पववरणहरु
उपलब्ध गराउनुपनेछ ।

३६. हस्तिेप र समीिा गनथ सक्नेाः प्राबधकरणले आदे श वा बलम्खत बनदे शन माफथत
दूरसञ्चार िेत्रको समयानुकुल पवकासलाई प्रवधथन गनथको सार्ै उपिोक्ता वा सेवा

प्रदायकको पहत सं रिणको लाबग र यस बनयमावलीको पालना सुबनम्ित गनथ
समय समयमा हस्तिेप गनथसक्नेछ ।

