नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
उपभोक्ता बुलेधिन
(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को कार्ाान्वर्नको लाधि प्रकाधित)
अं क २

प्रकािन तथा सम्पादन
उपभोक्ता हित संरक्षण मिाशाखा
उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा
ने पाल दू रसञ्चार प्राहिकरण
जमल, काठमाड ौँ |

चैत्र, २०७८

श्री नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
श्री पुरुषोत्तम खनाल - अध्यक्ष
श्री च ुडामणी चौलागाई – सदस्य
श्री टे कनाथ आचायय – सदस्य
श्री हे म कुमार श्रे ष्ठ – सदस्य
श्री राममणण दुवाडी – सदस्य

सम्पादक समूह
श्री अर्ुन
य णिधमरे – धनदे शक
श्री प्रधतमा णिधमरे – उप धनदे शक
श्री सुधनता पाण्डे – सहायक धनदे शक
श्री सागर कुमार भट्टराई – सहायक धनदे शक
श्री सधिता ज्ञवाली – सहायक धनदे शक

सम्पादकीय
ु भ िनाउन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दू रसञ्चार ऐन,२०५३ ले दूरसञ्चार से वालाई भरपदो र सवयसल
र त्यस्तो सेवालाई धनयधमत र व्यवणस्थत िनाउने णर्म्वेवारी सुणम्पएको छ | ऐनले दूरसञ्चार सेवाका
उपभोक्ता (ग्राहक) लाई ददएको सेवाको शुल्क तोक्ने, गुणस्तर धनिायरण गने, सहर्ीकरण गने तथा
अनुगमन गने र्स्ता कायय प्राधिकरण लाई प्रदान गरे को छ |
सूचनाको हकको कायायन्वयन गरी पारदणशयता कायम गनय प्राधिकरण दृढ सं कणल्पत रहे को छ | आफ्ना
काम कारवाही, उपलब्िी र भए/गरे का गधतववधि समेटी यवह आ.ि. दे णख चौमाधसक रुपमा िुलेवटन
प्रकाणशत हुुँदै आएको छ | सूचनाको हक सम्िन्िी ऐन,२०६४ िमोणर्म

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले

चौमाधसक रुपमा उक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणिाट सम्पाददत प्रत्येक चौमाधसक
अवधिको मुख्य मुख्य वियाकलापहरुको वववरण प्रकाशन गदै आएको |
सूचना प्रववधिमा भएको ववकासका कारण यस क्षेत्रमा िेरै अवसर तथा च ुनौती दुवै थवपएका छन् |
यसको प्रयोगिाट प्राप्त हुने सकारात्मक प्रभावलाई वृवि गने र नकारात्मक प्रभावलाई न्यू नीकरण गने
सम्िन्िमा प्राधिकरण सचेत छ | दे शभर दूरसञ्चार सेवाको पहुुँच वृवि गदै यसलाई सुलभ र सहर्
िनाउन प्राधिकणले भूधमका खेलेको छ | दूरसञ्चारको क्षेत्रलाई

ववकास, ववस्तार र व्यवणस्थत गनय

दूरसञ्चार ऐन,२०५३ दू रसञ्चार धनयमावली,२०५४ तथा सम्िन्िीत नीधतहरुको कायायन्वयन गदै आएको
छ | यस क्षेत्रमा ववकधसत नवीनतम प्रववधिले धसणर्यत अवसरको अधिकतम उपयोग गने गराउने
वातावरण तयार गदै आएको छ | दू रसञ्चार क्षेत्रमा आएको च ुनौधतको सामना गनय उपलब्ि स्रोत, सािन
ु भ िनाउन तथा
तथा प्राप्त अधिकारको अधिकतम उपयोग गरी दूरसञ्चारको सेवालाई भरपदो र सवयसल
त्यस्तो सेवालाई धनयधमत र व्यवणस्थत गने उद्देश्य प्रधत प्राधिकरण सदै ि सर्ग र सचेत रहनेछ |

पृष्ठभूधम :
ु भ र धिस्वासनीय िनाउन, दू रसञ्चार सेवामा
आम उपभोक्तालाई मध्यनर्र गदै दू रसञ्चार सेवालाई भरपदो, सवयसल
धनर्ी क्षेत्रलाई समेत सं लग्न गराउनु र त्यस्तो सेवालाई धनयधमत र ब्यिणस्थत गराई आम उपभोक्तालाई
दू रसञ्चार सेवा उपलब्ि गराउन दू रसञ्चार ऐन िनाईएको हो । दू रसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा १३ मा नेपाल
दू रसञ्चार प्राधिकरणको काम, कतयब्य र अधिकार उल्लेख गरे को छ र्ुन दे हाय िमोणर्म रहेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा १३ ले प्राधिकरणलाई सुणम्पएको काययहरू :
क. दू रसञ्चार सेवाको ववकासको लाधग नेपाल सरकारले अपनाउनुपने नीधत, योर्ना र काययिमको सम्िन्िमा
नेपाल सरकारलाई सुझाव ददने |
ु भ र भरपदो िनाउने |
ख. दू रसञ्चार सेवा तथा सुवविालाई सवयसल
ग. आिारभूत दू रसञ्चार सेवा र सुवविा नेपाल राज्यभर शहरी तथा ग्रामीण सिै क्षेत्रमा पुरयाउन
्
आवश्यक
व्यवस्था गने |
घ. दू रसञ्चार सेवा सं चालनमा स्वदे शी तथा ववदे शी धनर्ी क्षेत्रका लगानीकतायहरुलाई सहभागी िनाउने |
ङ. दू रसञ्चार सेवा र सुवविा सवयसािारण सिैलाई उपलब्ि गराउन त्यस्तो सेवा र सुवविा प्रदान गने
व्यणक्तहरु िीच सामान्य र स्वस्थ प्रधतस्पिाय हुने व्यवस्था गने |
च. दू रसञ्चार सेवा र दू रसञ्चार सम्िन्िी यन्त्र तथा उपकरणहरुको स्तर तोक्ने, गुणस्तर धनिायरण गने तथा
स्वीकृत गने |
छ. दू रसञ्चार सेवालाई धनयधमत र ब्यवणस्थत गने |
ज. दू रसञ्चार सेवा सं चालन गनय अनुमधतपत्र ददने |
झ. अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तले दू रसञ्चार सेवा उपलब्ि गराए वापत धलने शुल्क स्वीकृत र धनयधमत गने |
ञ. रे धडयो विक्वेन्सी नीधत धनिायरण सधमधतद्वारा धनिायररत नीधत अनुरुप विक्वेन्सी सम्िन्िी काम गने |
ट. दू रसञ्चारको क्षेत्रमा नयाुँ प्रववधिको ववकास तथा उपयोगिारे अनुसन्िान गने, गराउने |
ठ. दू रसञ्चार क्षेत्रको लाधग दक्ष र्नशणक्त ववकास गराउने |
ड. उपभोक्ताहरुको हकवहतको सं रक्षण हुने गरी दू रसञ्चार सेवाको ववकास र ववस्तार गने, गराउने |
ढ. दू रसञ्चार सम्िन्िमा नेपाललाई अन्तरायविय ट्राणन्र्टको रुपमा ववकास गने, गराउने |
ण. दू रसञ्चार सेवाको ववकास र प्रवियनको लाधग आवश्यक र उपयुक्त अन्य काम गने |

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्राधिकरणलाई प्रदान गरे को अधिकारहरू :
क. दू रसञ्चार सम्िन्िी यन्त्र, उपकरण तथा सुवविाहरुको गुणस्तर धनिायरण गने l
ख. सरकारी नीधत धनदे शनलाई ध्यानमा राखी अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तलाई आवश्यक आदे श वा धनदे शन ददने

ग. दू रसञ्चार सेवा प्रदायकहरु िीच र सेवा प्रदायक र ग्राहक िीच पने वववाद समािान गने |
घ. दू रसञ्चार सेवाको धनरीक्षण र र्ाुँचिुझ गने |
ङ. अनुमधतपत्र र्ारी, नवीकरण, खारे र्, सं शोिन गने एिं दण्ड र्ररवाना गने |
च. सेवा प्रदायकलाई आवश्यक पने ववदे शी मुद्रा सटहीको धसफाररश गने |
छ. क्षधतपूधतय धनिायरण गने |
ज. सेवा प्रदायकलाई अरुको िर र्ग्गा उपयोग वा प्राधप्तका लाधग आिश्यकतानुसार नेपाल सरकारलाई
धसफाररश गने |
झ. दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५२ िमोणर्म धनदे णशका िनाई लागु गने |
ञ. दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ िमोणर्म आवश्यक ववधनयम िनाई लागु गने |

दोश्रो चौमाधसक (मंधसर दे णख फाल्गुन मसान्त) अिधिको प्राधिकरणिाट भएका काययको वववरण
१. आधथयक ववश्लेषण शाखाले ७ वटा सेवा प्रदायकहरुको धिधभन्न १० वटा णशयषकको महशुल दर स्वीकृत
भएको र्ुन धनम्न ताधलकामा दे खाईएको l
ि.स

प्रस्तावको धिषय

धमधत

कैवफयत

१

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धलधमटे डको SMS short code ३१०६१

२०७८/०९/१२

स्वीकृत भएको |

२

एनसेल आणर्याटा धलधमटे डको Longer Validity को Voice Pack र

२०७८/०९/१९

स्वीकृत भएको |

२०७८/०९/१९

स्वीकृत भएको |

को महशुलदर महशुल दर स्वीकृत गने सम्िन्िमा ।

Data pack को महशुल दर स्वीकृत गने सम्िन्िमा |
३

एनसेल आणर्याटा धलधमटे डको Sim Offer को महशुल दर स्वीकृत
गने सम्िन्िमा |

४

एनसेल आणर्याटा धलधमटे डको All Network Pack र Ncell to

२०७८/०९/१९

स्वीकृत भएको |

५

गण्डकी कम्युधनकेशन प्रा.धल.को Unlimited र Dedicated

२०७८/०९/१९

स्वीकृत भएको |

६

एनसेल आणर्याटा धलधमटे डको Enterprise को Voice Pack र

२०७८/०९/१९

स्वीकृत भएको |

२०७८/०९/०५

स्वीकृत भएको |

Ncell pack को महशुल दर स्वीकृत गने सम्िन्िमा |
ब्याण्डववद्थ को महशुलदर स्वीकृत गने सम्िन्िमा |

Data pack को महशुल दर स्वीकृत गने सम्िन्िमा |
७

धनयो धलं क प्रा.धल.को इन्टनेट सेवाको महशुल दर स्वीकृत गने
सम्िन्िमा |

८

मकयन्टाईल कम्युधनकेशन प्रा.धल.Dedicated SME प्याकेर्को

२०७८/०९/१९

स्वीकृत भएको

९

क्लाधसक टे क प्रा.धल .को इन्टनेट सेवाको महशुल दर (Toofan

२०७८/०९/२६

स्वीकृत भएको

१०

एवन नेटवकय प्रा.धल .को इन्टनेट सेवाको महशुल दर स्वीकृत

२०७८/११/३०

स्वीकृत भएको

महशुल दर स्वीकृत गने सम्िन्िमा |
Offer) स्वीकृत गने सम्िन्िमा |
गने सम्िन्िमा |

२ प्राधिकरणिाट र्ारी गररएको अनुमधतपत्रको शतय, दू रसञ्चार ऐन, धनयमावली र धिधनयमावलीहरुमा भएका
व्यवस्था अनुसार दे शभररका आम उपभोक्तालाइ प्रदान गररएको सेवा सम्वन्िमा के कस्ता गुनासो रहेका छन्
भनी नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धल. ,एनसेल आणर्याटा धल. र स्माटय टे धलकम प्रा.धल सुँग छु ट्टै धमधतमा छलफल
गरीएको । दू रसञ्चार सेवाका आम उपभोक्ता लगायत सरोकारवालाहरूलाई प्राधिकरणका गधतववधि, दू रसञ्चार
सेवाको र्ानकारी, आिुधनक प्रववधिको र्ानकारी, तथा समसामयीक ववषयमा र्ानकारी गराउने गरी प्राधिकरणको
वावषयक उत्सवमा स्मारीका प्रकाशन प्रयोर्नको लाधग लेख/रचना माग गरी सं कलन गररएको र सं कधलत लेख/रचनाको
प्रकाशन समेत गररएको ।
प्राधिकरणको दोश्रो चौमाधसकमा आिधिमा प्राप्त भएका ८४ गुनासोको सम्िोिन गररएको र्समा Voice सेवाको
२५ र ISP को ५९ गुनासोको सम्िोिन गररएको l र्सलाई तलको ताधलकामा ववस्तृत रुपमा दे खाईएको l
आ.ि २०७८/७९ को दोश्रो चौमाधसकमा प्राप्त गुनासो वववरण (गुनासोको प्रकृधतको आिारमा)
धस.नं
१

गुनासोको प्रकार

गुनासो सं ख्या

इन्टरनेट सेवा सम्िन्िी समस्या
इन्टरनेट नचलेको

5

इन्टरनेट स्पीड िट्िढ/इन्टरनेट सुस्त/प्याकेर्/व्याण्डववथ

32

ममयत समस्या

1

धिधलं ग सम्िन्िीमा

७

टोल िी नम्िर सम्िन्िमा

5

राउटर समस्या

3

अन्य

७

इन्टरनेट सेवा सम्िन्िी गुनासोको र्म्मा
२

५९

Voice सम्िन्िी गुनासो
धिधलं ग/ ब्यालेन्ससमस्या

5

अन्तरआििता

३

नेटवकय समस्या

5

डाटा प्याकेर् समस्या

5

अफर

२

ल्याण्डलाइन समस्या

2

ममयतसमस्या

1

अन्य

2

VOiceसम्िन्िी गुनासोको र्म्मा

२५

कुल र्म्मा

८४

प्रधतशत

कैवफयत

३.

नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरणको सहकाययमा AS SOLUTIONS प्रा.धल को आयोर्कत्वमा िाग्मती प्रदे शको

णचतवन णर्ल्लामा धमधत २०७८/०९/२९ गते
धिषयमा

धिषयमा

िढ्दो ववद्युतीय फोहोर (E-waste) र व्यिस्थापनका च ुनौती

सरोकारवाला पक्ष, सेवा प्रदायक, र्नप्रधतधनधि िीच एक ददने अन्तरविया काययिम सम्पन्न

गररएको l
 नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरणको सहकाययमा RK TECH SOLUTIONS प्रा.धल को आयोर्कत्वमा गण्डकी
प्रदे शको नवलपुर णर्ल्लामा २०७८/०९/३० गते दू रसं चार सेवाको गुणस्तर सम्िन्िी धिषयमा
सरोकारवाला पक्ष, सेवा प्रदायक, र्नप्रधतधनधि िीच एक ददने अन्तरविया काययिम सम्पन्न गररएको l
 सं णिय सांसदका माननीय सांसदज्यू , सञ्चार तथा सूचना प्रववधि मन्त्रालयका प्रधतधनधि, नेपाल दू रसञ्चार
प्राधिकरणका प्रधतधनधि र सरोकारवाला पक्ष िीच “ददगो पूवायिार ववकासको लाधग Utility कररडोरको
अपररहाययता” धिषयक दुई ददने अन्तरविया काययिम धमधत२०७८/११/१३ र १४ गते सम्पन्न भएको
l
 रसुवाको उत्तरगया गाुँउपाधलकामा “दू रसञ्चार सेवाको ववकास र धिस्तार: अवसर तथा च ुनौधत धिषयक”
एक ददने अन्तरविया काययिम (धमधत २०७८/११/२८ मा ) सम्पन्न भएको l
 दू रसञ्चार सेवाको अिस्था िारे र्ानकारी प्रदान गने उदे श्यले धनयधमतारुपमा प्रकाशन गररने MIS ररपोटय
२०७८ पौष मवहनासम्मको प्रकाशन गररएको l

४. नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरण अनुमधतपत्र सम्वन्िीत काययिम
क्र
सं.

धबवरण

१.

दू रसञ्चार

दोस्रो चौमाधसक धबवरण
आ.ब.२०७८/७९ को मंधसर दे खि फािु न
मसान्तसम्म
सेवा

सं चालन

सं स्थाले दू रसञ्चार

गनय इच्छु क

ऐन,

२०५३

तथा

ब्यणक्त

तथा अनुमधतपत्र प्राप्त गने संस्थाहरु

धनयमावली, इन्टनेट (इ-मेल सवहत ) सेवा

२०५४ िमोणर्म प्राधिकरणमा ररत पु¥ofई धनिेदन ददनु

पने छ | उक्त धनिेदन प्राधिकरण िोडयिाट स्वीकृत भए श्री काधलका नेट प्रा.धल.
पछी मात्र अनुमधतपत्र प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको र
धिदे शी नागररक तथा सं स्थाले लगानी गने गरी दुरसञ्चार
सेवा सं चालन गने भएमा प्राधिकरणिाट अनुमधतपत्र

धलं दा कणम्तमा २० प्रधतशत नेपाली लगानी भएको हुन ु
पने

व्यवस्था

रहेको

छ

|

व्यवस्थाको दफा २३ िमोणर्म

अनुमधतपत्र

सम्िन्िी

अनुमधतपत्रको लाधग

धनवेदन ददनु पनेछ l उक्त धनिेदन उपर र्ाुँचिुझ पश्चात

थप धिवरण आवश्यक भएमा सो समेत माग गरी सो
धिवरण समेतको र्ाुँचिुझ गररअनुमधतपत्र प्रदान गने
गररएको छ |
२.

यस प्राधिकरणिाट दुरसं चार सेवा सं चालनको लाधग
अनुमधतपत्र

प्राप्त

सेवा

प्रदायकहरुले

अनुमधतपत्रमा

उल्लेख भएका कुनै धिषयलाइ सं शोिन गनुय परे मा

दू रसञ्चार धनयमावली २०५४को धनयम १३ अनुसारको
अनुसूची-८ िमोणर्मको ढाुँचामा धनिेदन ददनु पने र
उक्त धिषयमा प्राधिकरण िोडयिाट स्वीकृत भए पछी
दू रसञ्चार

धनयमावली

२०५४

को

धनयम

१३

(२)िमोणर्म प्रधत सं शोिन दस्तुर वापत रु.१५०००/-

अनुमधतपत्रमा सं सोिन भएका
संस्थाहरु

१. ब्रोडधलं कनेटवकयएण्डकम्यूधनकेशनप्रा

.धल. को सट्टाब्रोडधलं क नेटवकय एण्ड
कम्यूधनकेशन धल.

२. डोइन नेट प्रा.धल. को सट्टा णचत्रवन
युधनक नेट प्रा.धल.

(अक्षेरुप पन्र हर्ार मात्र) दाणखला गरी अनुमधतपत्रमा
सं शोिन गनय सवकने व्यवस्था रहेको छ |
३.

नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरण (अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तको अनुमधतपत्रमा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तको
शेयरखररद वविी) ववधनयमावली, २०७६ मा

शेयर नामसारी वा खररद वविी गनय सक्ने सम्वन्िी

व्यवस्था रहेको छ : अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तको प्रचधलत
कानूनको अिीनमा रही शेयर िारण गने व्यणक्तले

आफ्नो स्वाधमत्वमा रहेको शेयर दे हाय िमोणर्म ररत

शेयरखररद वविी भएका संस्थाहरु

१. श्री म्याक्स नेट सोलुसन प्रा.धल.

२. श्री एयरधलं क कम्युधनकेसन सधभयस
प्रोभाइडर प्रा.धल.

३. श्री श्येराप आइ.वट.सोलुसन प्रा.धल.

पु¥ofई नामसारी वा वविी गनय सक्नेछ ।

(क) अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तले आफ्ना शेरयिनीको

शेयर खररद धििी वा नामसारी गनुय पूव य प्राधिकरणको
स्वीकृधत प्राप्त गनुय पनेछ ।
(ख)

स्वीकृधतको

सञ्चालक

लाधग

सधमधतको

आवेदन गनुय पनेछ ।

अनुमधतपत्र

धसफाररस

प्राप्त

सवहत

व्यणक्तको

प्राधिकरणमा

ुँ ी वृविको लाधग थप
(ग) अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तले पूर्

शेयर खररद वविी गने भएमा शेयर खररद वविीको
लाधग सािारण सभा/ववशेष सािारण सभािाट भएको
धनणययको प्रधतधलवप समेत सं लग्न गरी धनवेदन ददनुपनेछ
।

(ि) शेयर खररद ववविको लाधग धनवेदन प्राप्त भएको

धमधत वा थप वववरण माग गनुप
य ने भएमा थप वववरण

प्राप्त भएको धमधतले सामान्यतया १ (एक) मवहना धभत्र
प्राधिकरणिाट शेयरखररद वविीको लाधग पूव य स्वीकृधत
प्रदान गररनेछ ।

४. श्री एल एन वट इन्फोटे क प्रा.धल.

४.

दू रसञ्चार

ऐन,

२०५३

कोदफा(३२),

दू रसञ्चार आ.ि.२०७७/७८

धनयमावली, २०५४ को धनयम (२६)िमोणर्म रोयल्टी नेपाल

सरकारलाइ

मा

प्राप्त

सेवा प्रदायकहरूिाट िुझाउनु पने धनम्न ब्यिस्था रहेको प्राधिकरणमा भौचार सवहत

रोयल्टी

भएको

अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तले तोकीए िमोणर्मको रोयल्टी रु. १,६५,६१,१२,२२९.७५
(२) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) िमोणर्म
अनुमधतपत्र

प्राप्त

आफूले

व्यणक्तले

किुल

गरे

िमोणर्मको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई िुझाउनु पनेछ
।

(३) धनयम १० को उपधनयम (५) र (६) िमोणर्म
अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तले आफुले गरे को िावषयक कूल
आम्दानीको

चारप्रधतशतले

हुने

रकम

प्रत्येक

वषय

रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई िुझाउनु पनेछ र
सो अवधि धभत्र निुझाएमा िुझाउन िाुँकी

रहेको

रकमको दुई प्रधतशतका दरले प्रत्येक मवहना थप दस्तुर
लाग्नेछ ।स्पष्टीकरणः यस धनयमको प्रयोर्नको लाधग
“वावषयक कुल आम्दानी”भन्नाले अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तले

ग्राहकसं ग धलएको िरौटी, सेवा कर, मुल्यअधभवृवि कर
लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दू रसञ्चार सम्िन्िी

उपकरणवविी गदाय प्राप्त हुने रकम वाहेक दू रसञ्चार
सेवा प्रदान गरे वापत अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तले प्राप्त
गरे को आम्दानीलाई र्नाउछ ।

(प्रत्येक आधथयक वषय समाप्त भएको ६ मवहना (पुष
मसान्तसम्म) धभत्ररोयल्टी रकम दाणखला गररसक्नु पने

अन्यथा प्रत्येक मवहना २% कादरले थप दस्तुर लाग्ने
व्यवस्था रहेको छ |

(श्री सञ्चार तथा सूचना प्रधिधि मन्त्रालयको एभरे ष्ट िैंक
धल.

धसं हदरवार,

काठमाडौँ

००१००१०६२०००००,
३५८००३५०१
दाणखला

गरर

तथा

सक्कल

रहेको

कायायलय

रार्श्वणशषयक

भौचर

सूचना

नं

खातानं.

कोड

नं

१४१५९

तथा

सञ्चार

मन्त्रालर्मा र सो को प्रधतधलधप र्स प्राधिकरणमा पे ि
िनुा पदा छ)

(यस

र्ानकारी प्राप्त

छ : (१) दफा २४ को उपदफा (२) िमोणर्म भएका संस्थाहरुिाट प्राप्त)रकम
नेपाल सरकारलाई िुझाउनु पनेछ ।

वापत

५.

ग्रामीण दू रसञ्चार धिकास कोषमा रकम र्म्मा गनुप
य नेः आ.ि.२०७७/७८ मा ग्रामीण दूरसञ्चार
(१) अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तले प्रत्येक िषय आफूले

धिकास

सञ्चालन गरे को दू रसञ्चार सेवािाट प्राप्त गरे को वावषयक भौचार

कोष

सवहत

वापत

यस

र्ानकारी

आयको दुई प्रधतशतका दरले हुने रकम ववधनयम ४ संस्थाहरुिाट प्राप्त रकम ।

प्राधिकरणमा

प्राप्त

भएका

िमोणर्मको कोषमा र्म्मा गनुप
य ने छ ।

(२) उपववधनयम (१) िमोणर्मको रकम अनुमधतपत्र रु. ८५९,०७,९९,५४.८
प्राप्त व्यणक्तले आधथयक वषय समाप्त भएको धमधतले छ
मवहना धभत्र र्म्मा गनुप
य नेछ ।

(क) उपववधनयम (२) िमोणर्म दस्तुर र्म्मा नगरे मा
वा लेखापरीक्षण ववणत्तय वववरण अनुसार त्यस्तो रकम

नपुग दे णखएको रकममा प्रत्येक मवहना २ प्रधतशतका
दर र्ररवाना लाग्नेछ ।

(३) उपववधनयम (२) िमोणर्म रकम र्म्मा गदाय
अनुमधतपत्र

प्राप्त

व्यणक्तले

प्राधिकरणिाट

तोकेको

वैंकमा

खातानं.

िाणणज्य िैंकमा रकम दाणखला गरी िुझाउनु पनेछ ।
(यस

प्राधिकरणको

नववल

रहेको

०१०६०११७४४४-०१ मा दाणखला गरी सक्कल भौचर
यस प्राधिकरणमा पेश गनुय पदयछ)
६.

दूरसञ्चार

ऐन, २०५३

को

दफा

३५.

मा

धनम्न अनुमधतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुिाट माग

िमोणर्मको ववदे शी ववधनमय सुवविा उपलब्ि गराउने िमोणर्म धसफाररस गररएको धिदे शी मुद्रा
व्यवस्था रहेको

धसफाररस

ुँ ीको रुपमा ववदे शी मुद्रा लगानी भएमा अनुमधतपत्र
पूर्

US$- 8957845.51

(१) दू रसञ्चार सेवा प्रदान गनयको लाधग ऋण वा शेयर

प्राप्त व्यणक्तलाई त्यस्तो ऋणको साुँवा ब्यार् भुक्तानी Euro-46,799.21
गनय वा लगानी वफताय गनय आवश्यक ववदे शी मुद्रा नेपाल
INR-77599115.44
सरकारले प्रचधलत दरभाउमा उपलब्ि गराउनेछ ।
(३) दू रसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाधग दू रसञ्चारसं ग
सम्िन्िी त ववदे शी सं स्थािाट

CFC-3,975.00

सदस्यता धलं दा वा ववदे शी व्यणक्त वा सं स्थासं ग सम्झौता

गदाय अनुमधतपत्र प्राप्त व्यणक्तलाई लाग्ने ववदे शी मुद्रा
प्राधिकरणको धसफाररशमा नेपाल सरकारले उपलब्ि
गराउनेछ ।
७.

(२) दू रसञ्चार सेवा सं चालन गनय अनुमधतपत्र प्राप्त अनुमधतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुिाट माग
व्यणक्तलाई आवश्यक उपकरणहरु ववदे शिाट आयात िमोणर्म

ववदे शिाट

आयात

भएका

गनुय पने भएमा त्यसको लाधग आवश्यक ववदे शी मुद्रा उपकरणहरु

वापत

नेपाल सरकारले प्रचधलत दर भाउमा उपलब्ि गराउनेछ गररएको धिदे शी मुद्रा
US$-5256354.99
।
EURO-2824562.92

भुक्तानी

धसफाररस

५. अणख्तयार दू रुपयोग अनुसन्िान आयोगको पत्रिाट सुववसु केवल नेट धल . ले सुन्दरीर्ल क्षेत्रमा उपलव्ि

गराएको इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सम्िन्िमा भएको गुनासो सम्िोिन गनय स्थलगत धनररक्षण भई सेवा प्रदायक
कम्पनीलाई यस्तो प्रकारको गणल्त नदोहोर्याउन एक पटकको लाधग सचेत गराईएको l
६.ग्राहकले आफनो MRTG आफै हनय धमल्ने व्यवस्था गनय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई धनदे शन ददइएकोमा
ग्राहकले आफ्नो MRTG आफै हनय धमल्ने व्यवस्था गरी ववधभन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणमा
र्ानकारी गराई उपलब्ि गराइएका URL वववरणहरु प्राधिकरणको वेिसाइटमा अद्यावधिक गररएको।
७. साइिर सुरक्षाका लाधग र्नवहतमा र्ारी सन्दे शहरु साप्तावहक रुपमा प्राधिकरणको वेिसाइटमा प्रकाशन
गररं दै आएकोमा उपरोक्त सन्दे शहरुलाई एकधत्रत गरी पुस्तकको रुपमा "साइिर सुरक्षाका लाधग र्नवहतमा र्ारी
सन्दे श" नामक पुस्तक प्रकाशन गरी प्राधिकरणको २४औ वावषयकोत्सवमा ववमोचन गरी प्राधिकरणको
वावषयकोत्सव तथा World Consumer Day का सहभागीहरुलाई ववतरण गररएको ।
८. दू रसञ्चार सेवाको गुणस्तर सवे क्षणका लाधग Mobile App, Web App USSD, IVR प्रणालीहरु सवहतको
Integrated Platform धनमायण गरी प्राधिकरणको २४औ ं वावषयकोत्सवमा औपचाररक शुुुरुवात (Soft Launch)
गररएको । उपरोक्त मोिाइल App तथा IVR प्रयोग गदाय लाग्ने कल तथा डाटा धनःशुल्क रुपमा उपलब्ि
गराउन सेवा प्रदायकहरुलाई धनदे शन ददइएको ।
९. ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलव्ि गराउने पररयोर्ना:
ग्रामीण दू रसञ्चार ववकास कोष पररचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ि गराउने १८ वटा प्याकेर्हरू माफयत
७४ णर्ल्लाहरूका तोवकए िमोणर्मका स्थानहरूमा १००% कायय सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको अवस्था
छ। हालसम्म र्डान कायय सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका Site हरूको वववरण यस प्राधिकरणको Website मा
रहेको धलङ्क https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/ मा हेन य सवकन्छ ।
सम्पन्न भएका पररयोर्नाहरू मध्ये दोश्रो चौमाधसक अिधि धभत्र २ वटा पररयोर्नाको प्राधिकरणिाट धनयुक्त
परामशयदाताहरूिाट Phase III अन्तगयतको Monitoring तथा Verification को कायय सम्पन्न भएको, एक वटा
पररयोर्नाको Phase I अन्तगयतको Monitoring तथा Verification को कायय सम्पन्न भई Phase II अन्तगयतको
Monitoring तथा

Verification को

काययको

लाधग

परामशयदातालाई

कायायदेश

र्ारी

गररएको, ३

वटा

पररयोर्नाहरूको Phase III अन्तगयतको Monitoring तथा Verification को कायय भई रहेको, २ वटा पररयोर्नाको
Phase II अन्तगयतको Monitoring तथा Verification को कायय सम्पन्न भएको छ ।

उपरोक्त उल्ले णखत ब्रोडव्याण्ड पररयोर्नाहरूको दोश्रो चौमाधसक अिधि धभत्रको सं णक्षप्त भौधतक प्रगधत वववरण यस
प्रकार रहेकोः
स्थानीय
वववरण

धनकायको
कायायलय

वडा

माध्यधमक

स्वास््य

कायायलय

ववद्यालय

सं स्थाको सं ख्या

कुल

सम्झौता भएका १८ प्याकेर्का साईट सं ख्या

७०६

५,९३३

५,२९९

४,२३७

१६,१७५

हालसम्म इन्टरनेट र्डान सम्पन्न भएको

706

5,899

5,299

4,237

16,141

३०

२४६

296

२२०

७९२

0

34

0

0

34

100

99.43

100

100

99.79

दोश्रो चौमाधसक अिधि धभत्र इन्टरनेट र्डान
सम्पन्न भएको
र्डान गनय िाुँकी सं ख्या
इन्टरनेट र्डान सम्पन्न प्रधतशत (%)

१०. मध्यपहाडी लोकमागय तथा णर्ल्ला सदरमूकाम र्ोड्ने सूचना महामागय:
ग्रामीण दू रसञ्चार ववकास कोष पररचालन गरी सञ्चाधलत मध्यपहाडी लोकमागय तथा णर्ल्ला सदरमुकाम र्ोड्ने
सूचना महामागय धनमायण गने काययलाई तीनवटा प्याकेर्हरू माफयत अगाडी िढाइएको छ ।
क) प्याकेर् १ (प्रदे श नं. १, मिेश प्रदे श

र िागमती

प्रदे श): नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी

धल. सं ग २ िषय

धभत्र कायय सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएकोमा धनर्िाट हालसम्म १२३० वक. धम. अणप्टकल फाईिर
धिछ्याउने कायय, २७ वटा DWDM System हरूको र्डान भई Cluster 1 को सम्पुणय १३ साईटहरूको
Migration सम्पन्न भई Issues Resolution को कायय भइरहेको
Commissioning को कायय सम्पन्न भएको ।

र Cluster 2 को १३ मध्ये १० साईटहरूको

४७ वटा Core Router Equipment हरूको र्डान कायय

सम्पन्न भइ Final Acceptance Certificate (FAC) र्ारी हुने प्रवियामा रहेको ।
ख) प्याकेर् २ (गण्डकी प्रदे श र लुणम्िनी प्रदे श): श्री युनाइटे ड टे धलकम धल. ले २ िषय धभत्र कायय सम्पन्न
गने गरी सम्झौता भएकोमा धनर्को सम्झौता िमोणर्म काययको प्रगधत शुन्य रहेको हुुँदा आयोर्ना सम्पन्न हुनेमा
प्राधिकरण ववश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगने धनणयय भएको।उक्त धनणयय िदर गनयको लाधग सवोच्च
अदालतमा ररट धनवेदन दायर गरे को र सो ववषयमा सवोच्च अदालतिाट उक्त ररट धनवेदनको टु ङ्गो नलागेसम्म
अविी थप नगने धनणयय कायायन्वयन नगनय अन्तररम आदे श भएको ।

वववरण

प्याकेर् १ (प्रदे श नं. १, २

प्याकेर् २ (गण्डकी

प्याकेर् ३ (कणायली प्रदे श

र िागमती प्रदे श)

प्रदे श ४ र लुणम्िनी

र सुदूरपणश्चम प्रदे श)

प्रदे श )
सम्झौता िमोणर्म अणप्टकल

२,१७९*

२,१६०

१,९९२

१२३०

X

२४०

फाइिरको दू री (वक. धम.)
हालसम्म सम्पन्न अणप्टकल
फाइिरको दू री (वक. धम.)
दोश्रो चौमाधसक अिधि धभत्र

२१५.१२८

X

२४०

सम्पन्न अणप्टकल फाइिरको
दू री (वक. धम.)
हालसम्मको अणप्टकल

५६.४५%

X

१२.०४८%

२६(+२ र्गेडा)

२१

२८

४८

७३

५६

X

२२

फाइिर धिछ्याउने काययको
प्रगधत (प्रधतशत)
सम्झौता िमोणर्म र्डान गनुप
य ने उपकरण सम्िन्िी वववरणः
१. DWDM System
२. Core Router
Equipment
हालसम्म र्डान गररएको उपकरण सम्िन्िी वववरणः
१. DWDM System
२. Core Router Equipment

२७**
४७

X

दोश्रो चौमाधसक अिधि धभत्र र्डान गररएको उपकरण सम्िन्िी वववरणः
१. DWDM System

X

X

८

२. Core Router Equipment

X

X

X

ग) प्याकेर् ३ (कणायली प्रदे श र सुदूरपणश्चम प्रदे श): नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धल. सं ग २ िषय धभत्र कायय
सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएको छ। उक्त काययको लाधग ADSS को सामान आपूधतय भइ २४० वक.धम. ADSS
र्डान कायय सम्पन्न भएको। High Capacity DWDM उपकरण अन्तगयत २२ वटा स्थानहरूमा र्डान सम्पन्न भइ
१६ site हरूको Acceptance Test (AT) कायय र्ारी रहेको

र Core Router उपकरणको Technical site

survey Report पेश भइ र्डान कायय सुरु हुने प्रवियामा रहेको । साथै Microwave Transmission
Network को LC Opening हुने िममा रहेको | Optical Fiber Network(UG) Package १ & २ को लाधग
LOA र्ारी भएको र Package ३ को लाधग LOI र्ारी भई सम्झौताको प्रवियामा रहेको l
उपरोक्त सूचना महामागय धनमायण गने पररयोर्नाहरूको दोश्रो चौमाधसक अिधि धभत्रको सं णक्षप्त भौधतक प्रगधत
वववरण यस प्रकार रहेकोः
* सेवा प्रदायकिाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २०८३.५५१ वक.धम. मात्र हुन आएको ।
** सेवा प्रदायकले र्गेडाको रुपमा रहेको २ थान DWDM Test Bench को रुपमा पोखरा र िुटवलमा र्डान
गरे को ।
११. तोवकएका स्थानहरूमा कणम्तमा 20 Mbps क्षमताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र्डान तथा
सञ्चालन गने काययिम सम्िन्िमा:
ग्रामीण दू रसञ्चार ववकास कोष पररचालन गरी सञ्चाधलत पररयोर्नाहरू मध्ये भुकम्पिाट अधत प्रभाववत ८
णर्ल्लाहरू (काभ्रेपलान्चोक, धसन्िुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, धसन्िुली, रामेछाप र ओखलढु ङ्गा) का सिै
स्थाधनय तहको कायायलयहरू, वडा कायायलयहरू, सामुदावयक माध्यधमक ववद्यालयहरू, सामुदावयक स्वास््य
सं स्थाहरूमा क्षमता अधभवृवि गनय र र्डान गनय र सम्पूणय आिारभुत ववद्यालयहरू गरी कररि ४,२५१
स्थानहरूमा कणम्तमा 20 Mbps क्षमताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र्डान गरी २ िषय सम्मको
लाधग महशुल िापतको रकम उपलब्ि गराउने काययको लाधग सम्िन्िीत गाउुँपाधलका/नगरपाधलकाहरूसं ग
समझदारी-पत्रमा

हस्ताक्षर

गरी

कायय

अगाडी

िढाइएकोमा

हालसम्ममा

कुल

७६

मध्ये

७२

गाउुँपाधलका/नगरपाधलकाहरूसं ग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको । दोश्रो चौमाधसक अिधि धभत्र एक
पाधलकासं ग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको।
साथै भुकम्पिाट अधत प्रभाववत ८ णर्ल्लाहरू र काठमाडौँ उपत्यका िाहेकका ६६ णर्ल्लाहरूका सम्पूणय
सामुदावयक आिारभुत ववद्यालयहरूमा कणम्तमा 20 Mbps क्षमताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा
र्डान तथा सञ्चालन गनय काययिम अणि िढाइएकोमा कुल ६५६ मध्ये २८८ स्थानीय तहहरूसं ग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको। दोश्रो चौमाधसक अिधि धभत्र २१ पाधलकासं ग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको।

