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भाग-१

पररचय
१.

नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना
नेपालमा दू रसञ्चार क्षेत्रको टवकासमा उदारीकरणको नीधत धलई धनजी क्षेत्रलाई समेत
सहभाधगता गराई प्रधतस्पिातत्मक वातावरणमा यस क्षेत्रको टवकास तथा टवस्तार गने उद्देश्यले
यस सम्बन्िी कायतलाई अझ ब्यवक्षस्थत र धनयधमत गनत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोक्षजम धमधत
२०५४

फागुन

२०

गते

नेपाल

दूरसञ्चार

प्राधिकरण

(Nepal Telecommunications

Authority) को स्थापना भयो।
२.

प्राधिकरणको गठन सम्बन्िी व्यवस्था

नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरणमा दू रसञ्चार सेवासाँग सम्बक्षन्ित प्राटवधिक र प्रशासधनक, बजार
व्यवस्थापन, ले खा परीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोटकए बमोक्षजम योग्यता र अनुभव भएका
व्यक्षपहरु

मध्येबाि

एकजना

पूणक
त ालीन

अध्यक्ष

सटहत

५

जना

सदस्य

रहनेछन्।

प्राधिकरणमा दू रसञ्चार सेवा सम्बन्िी प्राटवधिक, प्रशासधनक, बजार ब्यवस्थापन, ले खा तथा
लेखापरीक्षण वा कानूनको क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षक्षक सं स्थाबाि कम्तीमा स्नातक तहको
उपाधि हाधसल गरी सम्बक्षन्ित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा १० वषत र सदस्यहरूको
हकमा कम्तीमा ७ वषतको अनुभव प्राप्त गरे को हुन ु पदतछ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका धनयुक्षपको लाधग धसफाररश गनत नेपाल सरकारले
सम्बद्ध क्षेत्रका टवज्ञहरू समेत रहे को एक सधमधत गठन गने र उप सधमधतले दूरसञ्चार ऐन,
२०५३ को दफा ५ को उपदफा )१) र दूरसञ्चार धनयमावली, २०५४ को धनयम ३ मा
तोटकएको योग्यता र अनुभव प्राप्त व्यक्षपहरु मध्येबाि उपयुप व्यक्षप छनौि गरी नेपाल
सरकारमा धसफाररश पेश गने गदतछ। सोही धसफाररशको आिारमा नेपाल सरकारद्वारा
धनयुक्षप गने व्यवस्था रहेको छ।यसरी धनयुप भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि ५
वषतको हुन्छ र धनजहरूको कायतकाल समाप्त भए पश्चात् सधमधतले अध्यक्ष तथा सदस्यको
काम सन्तोषजनक दे खाई पुनः धनयुक्षपको लाधग धसफाररश गरे मा नेपाल सरकारले धनजलाई
अध्यक्ष तथा सदस्यमा पुनः धनयुप गनत सक्ट्ने ब्यवस्था रहे को छ।
1

३.

प्राधिकरणको काम, कततव्य र अधिकार
३.१ काम र कततव्य
दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ ले प्राधिकरणलाई दे हाय बमोक्षजमको कायत
सुक्षम्पएको छ।
क.

दू रसञ्चार सेवाको टवकासको लाधग नेपाल सरकारले अपनाउनु पने नीधत, योजना र
कायतक्रमको सम्बन्िमा नेपाल सरकारलाई सुझाव ददने।

ख.

ु भ र भरपदो बनाउने।
दू रसञ्चार सेवा तथा सुटविा सवतसल

ग.

आिारभूत दू रसञ्चार सेवा र सुटविा नेपाल राज्यभर शहरी तथा ग्रामीण सबै
क्षेत्रमा पुरयाउन आवश्यक ब्यवस्था गने।

ि.

दू रसञ्चार सेवा सं चालनमा स्वदे शी तथा टवदे शी धनजी क्षेत्रका लगानीकतातहरुलाई
सहभागी बनाउने।

ङ.

दू रसञ्चार सेवा र सुटविा सवतसािारण सबैलाई उपलब्ि गराउन त्यस्तो सेवा र
सुटविा प्रदान गने व्यक्षपहरु बीच समन्वय र स्वस्थ प्रधतस्पिात हुने व्यवस्था

च.

गने।

दू रसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्वन्िी यन्त्र तथा उपकरणहरुको स्तर तोक्ट्ने,
गुणस्तर धनिातरण गने तथा स्वीकत गने।

छ.

दू रसञ्चार सेवालाई धनयधमत र व्यवक्षस्थत गने।

ज.

दू रसञ्चार सेवा सं चालन गनत अनुमधतपत्र ददने।

झ.

अनुमधतपत्र प्राप्त व्यक्षपले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ि गराए बापत धलने शुल्क
स्वीकत र धनयधमत गने।

ञ.

रे धडयो टिक्ट्वेन्सी नीधत धनिातरण सधमधतद्वारा धनिातररत नीधत अनुरुप टिक्ट्वेन्सी
सम्वन्िी काम गने।

ि.

दू रसञ्चारको क्षेत्रमा नयां प्रटवधिको टवकास तथा उपयोगबारे अनुसन्िान गने,
गराउने।

ठ.

दू रसञ्चार क्षेत्रको लाधग दक्ष जनशक्षप टवकास गराउने।

ड.

उपभोपाहरुको हकटहतको सं रक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको टवकास र टवस्तार
गने, गराउने।

ढ.

दू रसञ्चारका सम्वन्िमा नेपाललाई अन्तरातटिय राक्षन्जिको रुपमा टवकास गने,
गराउने।
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ण.

दू रसञ्चार सेवाको टवकास र प्रवद्धतनको लाधग आवश्यक र उपयुप अन्य काम
गने।

३.२ अधिकार
दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ ले प्राधिकरणलाई दे हाय बमोक्षजमको अधिकार
प्रदान गरे को छ।
क.

दू रसञ्चार सम्वन्िी यन्त्र, उपकरण तथा सुटविाहरुको गुणस्तर धनिातरण गने।

ख.

सरकारी नीधत धनदे शनलाई ध्यानमा राखी अनुमधतपत्र प्राप्त व्यक्षपलाई आवश्यक
आदे श वा धनदे शन ददने।

ग.

दू रसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीच र सेवा प्रदायक र ग्राहक बीच पने टववाद
समािान गने।

ि.

दू रसञ्चार सेवाको धनरीक्षण र जांचबुझ गने।

ङ.

अनुमधतपत्र जारी, नवीकरण, खारे ज, सं शोिन गने एवं दण्ड जररवाना गने।

च.

सेवा प्रदायकलाई आवश्यक पने टवदे शी मुद्रा सिहीको धसफाररश गने।

छ.

क्षधतपूधतत धनिातरण गने।

ज.

सेवा प्रदायकलाई अरुको िर जग्गा उपयोग वा प्राप्तीका लाधग आवश्कतानुसार

झ.
ञ.
4.

नेपाल सरकारलाई धसफाररश गने।

दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५२ बमोक्षजम धनदे क्षशका बनाई लागू गने।
दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोक्षजम आवश्यक धबधनयम बनाउने।

प्राधिकरणको गठन
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोक्षजम प्राधिकरणमा अध्यक्ष सटहत ५ जना सदस्यहरु रहने
ब्यवस्था रहेको र अध्यक्ष तथा सदस्यको पदाविी ५ वषतम्म रहने व्यवस्था छ।जस अनुसार
हाल कायतरत अध्यक्ष तथा सदस्यहरुका धबवरण धनम्न बमोक्षजम रहे को छ।

2

नाम

पद

धनयुक्षप धमधत

श्री ददगम्वर झा2

अध्यक्ष

२०६९।०८।१९

श्री महेशप्रसाद अधिकारी

सदस्य

२०६८।११।०४

श्री अधनल कुमार ढु ङ्गेल

सदस्य

२०६८।११।०४

श्री िनराज ज्ञवाली

सदस्य

२०६९।०८।१९

सवोच्च अदालतको २०७१|७|१० को धनणतयबाि अध्यक्षको धनयुक्षप टवरुद्ध परे को ररि खारे जी भई २०७१|७|१३ बाि

कायातलय हाक्षजर भई काम काज गनत शुरु गरे को |

3

5.

नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरणको सं क्षक्षप्त सं गठनात्मक स्वरुप
अध्यक्ष
अनुगमन तथा धनररक्षण

धनदे शक प्रशासन

प्रशासन

लेखा

ग्रामीण

शाखा

शाखा

दूरसञचार
शाखा

धनदे शक प्रशासन

कानून

उपभोक्ता तथा

शाखा

आर्थिक
बिश्लेषण शाखा

धनदे शक प्राटवधिक

अनुमततपत्र
शाखा

इञ्िितनिङ्ग
शाखा
 Numbering &

Standards
 Qos & Standard
 Spectrum

Management
 ICT Development
 International

Reletions
 Reseach &

Development

सं गठनात्मक स्वरुपको पूणत स्वरुप अनुसूची–१ मा राक्षखएको छ ।
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भाग-२
आ.व. २०७०/७१ मा प्राधिकरणले गरे का प्रमुख कायतहरु
प्राधिकरणले आ.व. २०७०/७१ मा गरे का मुख्य कायतहरु धनम्न अनुसार रहे का छन्।
1.

अनुमधतपत्र सम्बन्िमा
अनुमधतपत्र सम्बन्िी प्रमुख कायत अन्तगतत अनुमधतपत्र प्रदान गने, नवीकरण गने, खारे ज गने,
नामसारी गने र सं शोिन गने कायतहरु रहे का छन्।प्राधिकरणको गठन दे क्षख आ.व.
२०७०/७१ को अन्त्य सम्म प्रदान गररएका अनुमधतपत्र र खारे जीको पूण त धबवरण अनुसूची२ मा ददईएको छ।
१.१ अनुमधतपत्र प्रदान गनेः
दू रसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २१ को प्राविान अनुरुप प्राधिकरणबाि अनुमधतपत्र
नधलई कसै ले पधन दू रसञ्चार सेवा सञ्चालन गनत पाउने छै न। सोही ऐनको दफा २३

को उपदफा २ अन्तगतत प्राप्त धनवेदनको आिारमा ऐनको दफा २४ अनुरुप टवधभन्न
दू रसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाधग अनुसूची-३ बमोक्षजम अनुमधतपत्र प्रदान गररएको छ।
2.

स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन सम्बन्िमा
२.१ टिक्ट्वेन्सी प्रदान गनेः
२.१.१ एनसेल प्रा.धल.लाई दे शका धबधभन्न स्थानहरुमा नेिवकत धबस्तारका लाधग ७.५
धगगाहजत,

८

धगगाहजत

र

१८

धगगाहजत

ब्याण्डमा

४४३

विा

स्पि

टिक्ट्वेन्सीहरु माइक्रोवेभ धलं क प्रयोजनका लाधग प्रदान गररएको।
ु दूरसञचार सेवा सञचालनको लाधग
२.१.२ स्माित िे धलकम प्रा.धल.लाई आिारभत
1800 MHz Band मा 2x12 MHz ब्याण्डटवथको टिक्ट्वेन्सी प्रदान गररएको।
२.१.३ नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे डलाई दे शका धबधभन्न स्थानहरुमा नेिवकत
धबस्तारका लाधग ८ धगगाहजत तथा १५ धगगाहजत ब्याण्डमा १०५१ विा स्पि
टिक्ट्वेन्सीहरु माइक्रोवेभ धलं क प्रयोजनका लाधग प्रदान गररएको।
5

२.२ अध्ययनः
२.२.१ दू रसञ्चार सेवाको रे धडयो टिक्ट्वेन्सी )बााँडफााँड र मूल्य सम्बन्िी) नीधत,
२०६९

मा

सेवा

प्रदायकहरुबाि

प्राप्त

प्रधतटक्रया,

अक्षख्तयार

दुरुपयोग

अनुसन्िान आयोगबाि भएका धनदे शन, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसं ग भएका
पत्राचार एवं काम कारवाही समेतको अध्ययन गरी के गनत उपयुप हुन्छ भनी
धसफाररस गनत एवं दूरसञ्चार सेवाको रे धडयो टिक्ट्वेन्सी )बााँडफााँड र मूल्य
सम्बन्िी) नीधत, २०६९ मा तत्काल सं शोिन गनुत पने धबषय यटकन गने बारे
अध्ययन गररएको।
२.२.२ दू रसञ्चार सेवाको रे धडयो टिक्ट्वेन्सी )बााँडफााँड र मूल्य सम्बन्िी) नीधत,
२०६९ को दफा १२ खण्ड )ख) को व्यवस्थानुसार BWA 2300 को
टिक्ट्वेन्सी टवतरण सम्बन्िमा इन्िनेि सेवा प्रदायकलाई टिक्ट्वेन्सी उपलब्ि
गराउने टवधि एवं सोको बढाबढ गने प्रटक्रया, कायतटवधि र मापदण्ड धनिातरण
गने सम्बन्िमा अध्ययन भईरहे को।
२.३ स्पेक्ट्रम मोधनिररङ्गः
२.३.१ युनाइिे ड िे धलकम धलधमिे डले प्रयोग गरे को CDMA Frequency को अनुगमन
गररएको।
२.३.२ नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे डलाई प्रदान गररएको 3G टिक्ट्वेन्सीमा
Interference भएको गुनासो सम्बन्िमा काठमाडौंमा धबधभन्न स्थानहरुमा
टिक्ट्वेन्सी मोधनिररङ्ग गररएको।
२.३.३ एनसेललाई प्रदान गररएको टिक्ट्वेन्सी मोधनिररङ्ग गररएको।
२.३.४ धबधभन्न इन्िनेि सेवा प्रदायकहरुले प्रयोग गरररहे का Bandwidth धनररक्षण
गररएको।

२.४ टिक्ट्वेन्सी दस्तुर सम्बन्िी धबवरणः
२.४.१ Voice सेवा प्रदायकहरुबाि असुल गररएका टिक्ट्वेन्सी दस्तुरको धबवरणः
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क.

नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे ड

क्र.सं.

धबवरण

१

आ.व. २०६३/६४ दे क्षख आ.व. २०६६/६७

टिक्ट्वेन्सी दस्तुर )रु.)
74,12,76,712।30

सम्मको 3G टिक्ट्वेन्सी दस्तुर
२

आ.व. २०६८/६९ को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

१०,३६,०५,0१२।२0

३

आ.व. २०६९/७० को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

२९,१६,८०,000।00

४

आ.व. २०७०/७१ को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

७६,६३,८४,०००।००

जम्मा )रु.)

1,90,29,45,72४।50

ख. युनाइिे ड िे धलकम धलधमिे ड
क्र.सं .

सेवा प्रदायक

टिक्ट्वेन्सी दस्तुर )रु.)

१

आ.व. २०६८/६९ को टफक्ट्वेन्सी दस्तुर

2,66,666।64

२

आ.व. २०६९/७० को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

19,92,000।00

३

आ.व. २०७०/७१ को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

4,50,00,000।00

जम्मा )रु.)

4,72,58,666।64

ग. एनसेल प्रा. धल.
क्र.सं.

सेवा प्रदायक

टिक्ट्वेन्सी दस्तुर )रु.)

१

आ.व. २०६९/७० को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

१६,७२,२०,४२२।२६

२=

आ.व. २०७०/७१ को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

४४,५०,२७,८००।००

जम्मा )रु.)

61,22,48,222।26

ि. नेपाल स्यािे लाईि िे धलकम प्रा. धल.
क्र.सं .

सेवा प्रदायक
7

टिक्ट्वेन्सी दस्तुर )रु.)

१

आ.व. २०६८/६९ को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

8,02,10,711।18

२

आ.व. २०६९/७० को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

12,82,८२,३६८।00

३

आ.व. २०७०/७१ को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

12,48,00,000।00

जम्मा )रु.)

33,32,93,079।18

ङ. एसटिएम िे धलकम सञ्चार प्रा. धल.
क्र.सं.

सेवा प्रदायक

टिक्ट्वेन्सी दस्तुर )रु.)

१

आ.व. २०६८/६९ को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

२

आ.व. २०७०/७१ को VSAT को टिक्ट्वेन्सी

१,४३१।२२
75,000।00

दस्तुर
जम्मा )रु.)
च.

76,431।22

स्माित िे धलकम प्रा. धल.

क्र.सं.

सेवा प्रदायक

टिक्ट्वेन्सी दस्तुर )रु.)

१

आ.व. २०६९/७० टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

२

आ.व. २०७०/७१ को टिक्ट्वेन्सी दस्तुर

१४,४९,६६,०००।००
9,६६,000।00

जम्मा )रु.) 14,59,32,000।00
आ.व. २०७०/७१ मा Voice सेवा प्रदायकहरुबाि उठे को टिक्ट्वेन्सी दस्तुरः
रु.३,०४,१७,५४,१२३.८०
२.४.२ GMPCS सेवा प्रदायकहरुबाि असुल गररएका टिक्ट्वेन्सी दस्तुरको धबवरणः
क्र.सं.

सेवा प्रदायक

टिक्ट्वेन्सी दस्तुर )रु.)

१

कन्स्िले शन प्रा. धल.

२

आई फोर िे क्ट्नोलोक्षजज प्रा. धल.

१,१२,०००।००
जम्मा )रु.)

६४,०००।००
१,७६,०००।००

२.४.३ नेिवकत सेवा प्रदायक तथा VSAT सेवा प्रयोगकतातहरुबाि असुल गररएका
टिक्ट्वेन्सी दस्तुरको धबवरणः
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क्र.सं. सेवा प्रदायक

टिक्ट्वेन्सी दस्तुर )रु.)

१

धसता अटफस

२

नेपाल एसटवआई बैंक धलधमिे ड

३

नधबल बैंक धलधमिे ड

४

लुक्षम्वनी बैंक धलधमिे ड

५

बैंक अफ काठमाडौं

११,०००।००

६

टहमालयन बैंक धलधमिे ड

११,०००।००

७

नेपाल इन्भेष्टमेन्ि बैंक

८

एनआईसी एधसया बैंक धलधमिे ड

१,१३,२००।००

९

मकतन्िाईल कम्युधनकेशन प्रा.धल

५,०००।००

१०

सूय त नेपाल प्रा.धल.

१,०००।००

११

डाबर नेपाल प्रा.धल.
Fichner JVMiddle Marshyangdi HEP

१,०००।००

१३

8000 INN

१,०००।००

१४

बुिवल पावर कम्पनी धलधमिे ड
KHNP Consortium

३,०००।००

एसएसभीसी

४,०००।००

१२

१५
१६

८०,०००।००
१,२६,६६६।००
१३,०००।००
४,०००।००

२,०००।००

१,०४०।००

१,०००।००

रे धडयो काठमाडौं प्रा. धल.
जम्मा )रु.)

यस

प्रकार

आ.व.

२०७०/७१

मा

३,७७,९०६।००
कुल

टिक्ट्वेन्सी

दस्तुर

रु.३,०४,२३,०८,०२९।८० उठे को छ।
३.

रोयल्िी दस्तुर सम्बन्िमा
धबधभन्न सेवा प्रदायकहरुले दू रसञ्चार सेवा सञ्चालन गरे वापत नेपाल सरकारलाई टवगत ५
वषतमा बुझाएको रोयल्िी रकम धनम्नानुसार छः
धस.नं.

आ.व.

सं कधलत रकम )रु.(

१

०६५/६६

१,१८,२५,२१,५४६।७९

२

०६६/६७

१,५२,७०,७७,९१६।८८

३

०६७/६८

१,८६,८६,४२,७४५।४६
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४

०६८/६९

२,७७,२९,४२,१६६।२२

५

०६९/७०

३,०२,७६,८०,३२४।३८

संकधलत रोयल्िी रकम
4,000,000,000.00
3,000,000,000.00
2,000,000,000.00

1,000,000,000.00

;+slnt /sd

0.00

४.

ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास र ग्रामीण दूरसञ्चार टवकास कोष पररचालन सम्बन्िमा
४.१ ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोष
दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को व्यवस्था बमोक्षजम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको टवकास,
टवस्तार र सञ्चालनको लाधग यो कोषको स्थापना गररएको हो। ग्रामीण दूरसञ्चार

टवकास कोषमा प्रत्येक सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको २ प्रधतशतले हुन आउने
रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ। आ.व. २०७०/७१ मा ग्रामीण दूरसञ्चार टवकास

कोषमा धबधभन्न दू रसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाि जम्मा हुन आएका रकमको धबवरण
धनम्नानुसार रहेको छ।

आ.व. २०७०/७१ मा ग्रामीण दूरसञ्चार टवकास कोषमा जम्मा हुन आएको रकमको
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धबवरण
क्र. सं.

सेवा प्रदायकको नाम

जम्मा भएको रकम )रु.(

१

एलाईड नेिधलं क िे क्ट्नोलोक्षजज प्रा. धल.

५९,३६१।००

२

ब्रोडधलं क नेिवकत एण्ड कम्युधनकेशन प्रा. धल.

३

ANG िे क्ट्नोलोक्षजज प्रा. धल.

४

बेताल नेिवकत प्रा. धल.

२,००२।००

५

धस. आई. एस. प्रा. धल.

१,९२०।००

६

कम्युधनकेशन एण्ड कम्युधनकेि )नेपाल( प्रा. धल.

७

कन्स्िलेशन प्रा. धल.

८

चेरी वल्डत कम्युधनकेशन प्रा. धल.

१,३५,०००।००

९

क्ट्लाधसक िे क प्रा. धल.

४,२१,७९९।००

१० इस्िनत नेिवकत प्रा. धल.

१,०४१।००

३२,२०,५१३।००
३५,०००।००

२०,३८,१८८।००
७४,५१४।००

११ इस्िधलं क िे क्ट्नोलोक्षज प्रा. धल.

१८,७८५।००

१२ फाइबर अनलाईन प्रा. धल.

७१,१४७।००

१३ गण्डकी कम्युधनकेशन प्रा. धल.

७२,३८०।०१

१४ हे ल्थ नेि नेपाल प्रा. धल.

१२,५७६।१४

१५ टहमालयन अनलाईन सधभतसेज प्रा. धल.
१६ हि धलं क नेपाल प्रा. धल.

५,१२,०२३।००
८,४१९।४५

१७ आई. धब. धसष्टम सोलुशन प्रा. धल.

४३,६३४।००

१८ आई फोर िे क्ट्नोलोक्षजज प्रा. धल.

५३,६८१।००

१९ इन्फोकम प्रा. धल.

२,४९,९१८।००

२० आई प्लस प्रा. धल.

१,१८,७५०।००

२१ जापान नेपाल इन्फो कम्युधनकेशन प्रा. धल.

९७२।००

२२ मकतन्िाईल कम्युधनकेशन प्रा. धल,

१७,२१,७९०।५३

नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे ड

६८,२१,६८,६२९।००

२३

२४ एनसेल प्रा. धल.

७७,५२,२७,१११।२९

२५ नेपाल नेि सञ्चार प्रा. धल.
२६

६१,१६३।००

नेपाल स्यािे लाईि िे धलकम प्रा. धल.

२७ नेि म्याक्ट्स िे क्ट्नोलोक्षजज प्रा. धल.
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३१,००,०००।००
२,०८,७९०।००

२८ पोखरा इन्िनेि प्रा. धल.

८,७१,५३९।००

२९ रे धडयस कम्युधनकेशन प्रा. धल.

१,५१,१३१।००

३० धसताको प्रधतधनधि रोटवन श्रे ष्ठ

६,६४,२५३।०६

३१

स्माित िे धलकम प्रा. धल.

३२

एसटिएम िे धलकम सञ्चार प्रा. धल.

१,२०,४५,८०९।००
३३,६०,९१२।११

३३ सुधबसु केवलनेि प्रा. धल.

६५,२४,१५८।१८

३४ सस्िनेवल नेिवकत प्रा. धल.

१,००,३५९।००

३५ िे क माइन््स प्रा. धल.

१,२७,५६४।००

३६ युनाइिे ड िे धलकम धलधमिे ड

१,०९,२६,२२९।९१

३७ भायनेि कम्युधनकेशन्स प्रा. धल.

७,९७,३५०।००

३८ वेभ सफतर नेपाल कम्युधनकेशन्स प्रा. धल.

१२,००,०००।००

३९ वल्डत धलं क कम्युधनकेशन्स प्रा. धल.

१,३८,८५,२५३।००

४० जेनिे क इन्िनेशनल प्रा. धल.
जम्मा

९,२५५।००
१,५२,०३,०२,९२०।६८

ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोषमा टवगत ५ वषतमा दाक्षखला भएको रकमको धबवरण
धनम्नानुसार रहे को छ।
धस.नं.

आ.व.

सं कधलत रकम

१

०६५/६६

५५,२७,६२,५०७।६७

२

०६६/६७

६९,८३,५६,५४१।९२

३

०६७/६८

९२,०१,६१,८६६।०७

४

०६८/६९

१,३३,१०,२७,०६०।१६

५

०६९/७०

१,५२,०३,०२,९२०।६८
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रु. हजारमा

ग्रामीण दूरसञ्चार टवकास कोषमा सं कधलत रकम
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
०६५/६६

०६६/६७

०६७/६८

०६८/६९

०६९/७०

४.२ ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोष सम्बन्िमा
आ.व.

२०७०/७१

सम्म

ग्रामीण

दूरसञ्चार

टवकास

कोषको

मौज्दात

रु.

७,९७,४८,६८,३४०।०० रहे को छ।
४.३ अन्य कायतक्रम सम्बन्िी धबवरण
४.३.१

लम्जुङ्ग क्षजल्लामा सञ्चालनमा रहे को ५ विा साझा सेवा केन्द्र -CSCs_

सञ्चालन गनत तोटकएको सुटवसु केबल नेि प्रा. धल.लाई अक्षन्तम टकस्ता
ु ानी गररएको।
बापतका रकम रु. २,९५,९१२।५० भप
४.३.२

दे शका ग्रामीण क्षेत्रका सामुदाटयक धबद्यालय तथा उच्च माटवहरुमा सूचना
प्रटवधिको अवस्था र सम्भाव्यताको बारे मा जानकारी धलने उद्देश्यले क्षशक्षा
मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रधतधनधि रहे को कायतिोलीबाि
आ.व. २०७०/७१ मा दे शका ५ विै टवकास क्षेत्रका दुइत/दुई विा गरी
जम्मा १० विा क्षजल्लाको स्थलगत अध्ययन गररएको।

५.

नम्बरीङ्ग ब्यवस्थापन सम्बन्िमा
दूरसञ्चारको पूवातिार प्रयोग गरी अन्य धबधभन्न Value Added सेवाहरु सञ्चालन भईरहेको
अवस्थामा मोबाईल माफतत धबधभन्न Value Added सेवाहरु प्रदान गनतका लाधग सेवा
13

प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणबाि Short Codes/USSD प्रदान गररएको छ। यस अनुरुप धबधभन्न
सेवा प्रदायकहरुलाई धबधभन्न Value Added सेवा सञ्चालनका लाधग प्रदान गररएको Short
Codes/USSD को धबस्तत धबवरण अनुसूची-४ मा दे खाईएको छ।
६.

उपकरणको स्तर धनिातरण (Type Approval) सम्िन्धमा
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १३)च) को प्राविान अनुरुप प्राधिकरणले ग्राहकहरुको
िरमा प्रयोग गररने उपकरणहरुको स्तर धनिातरण (Type Approval) गने ब्यवस्था लागू गरे को
छ।
६.१ आ.व. २०७०/७१ मा प्राधिकरणबाि स्तर धनिातरण (Type Approval) गररएका
उपकरण सम्बन्िी धबवरणः
S. N.

Type of Equipment

Certificate Issued
Provisional

Permanent Periodic

1

GSM Mobile Handset

800

177

2

CDMA Mobile Handset

20

0

3

GSM Device

6

2

4

CDMA Device

0

1

5

Satellite Phone

0

2

6

Tablet

26

4

7

Short Range Device

118

23

8

WiMax Handset

3

4

प्राधिकरणबाि हालसम्म स्वीकत गररएका उपकरणहरुको धबस्तत धबवरण अनुसूची-५ मा
दे खाइएको छ।
६.२ अध्ययनः
६.२.१

भारत लगायत एधसयाली दे शमा धबद्यमान रहे का Type Approval सम्बन्िी
ब्यवस्थाको अध्ययन गरी हालको ब्यवस्थालाई पररमाजतन गनत कायत िोली
माफतत अध्ययन भईरहे को छ।
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६.२.२

नेपालमा Testing Lab स्थापना गरी उपकरणको स्तर धनिातरण (Type
Approval) को ब्यवस्था लागू गने बारे परामशतदाता माफतत अध्ययन
भईरहे को छ।

७.

ICT Development सम्बन्िमा
७.१ ICT/ Telecommunication को टवकासको लाधग धनम्न अध्ययन सं स्थाहरुसं ग सहकायत
गरी अध्ययन अनुसन्िान गररएको।
S.N.

Name of University/College

1

Pulchowk Campus, Anandanikaten, Pulchowk, Lalitpur

2

Nepal Engineering College, Bhaktapur

3

Kathmandu University, Dhulikhel

4

Nepal College of Information Technology, Balkumari, Lalitpur

5

Advanced College of Engineering and Management, Kupondole, Lalitpur

6

Kantipur Engineering College, Dhapakhel, Lalitpur

7

Pokhara Engineering College, Phirke, Pokhara

8

Lumbini Engineering College, Bhalwari, Rupendehi

9

Himalayan College of Engineering, Chyasal, Lalitpur

10

Amrit Campus, Themel, Kathmandu

७.२ धनम्न बमोक्षजमका धबश्वधबद्यालय तथा अन्य सं स्थाहरुलाई ICT सम्बन्िी कायत
सञचालनको लाधग आधथतक सहयोग प्रदान गररएको।


काठमाडौं धबश्वधबद्यालयद्वारा आयोक्षजत KU, IT Meet 2013



थापाथली क्ट्याम्पसद्वारा आयोक्षजत Seminar on Project Works and Professional
Practices
पुल्चोक क्ट्याम्पसद्वारा आयोक्षजत 11th Locus Technical Festival


८.

अध्ययन अनुसन्िान सम्बन्िमा
8.१ दू रसञ्चार सेवा सञ्चालनमा प्रयोग हुने िावरको धडजाईन सम्बन्िी धनदे क्षशका तयार हुने
क्रममा रहे को।
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८.२ Guidelines on Restrengthening/ Retrofitting for vulnerable Towers सम्बन्िी
धनदे क्षशका तयार हुने क्रममा रहे को।

८.३ BTS िावरहरुको भूकम्पीय जोक्षखम मापन गने सम्बन्िी धनदे क्षशका तयार हुने क्रममा
रहेको।

८.४ Frequency को radiation बाि जनस्वास्थ्यमा पनत सक्ट्ने असरका सम्बन्िमा अध्ययन
भईरहे को।
८.५ WSIS मा धनिातररत लक्ष्य अनुरुप नेपालले गरे को प्रगधतको सम्बन्िमा अध्ययन
गररएको।
८.६ धबपदको अवस्थामा पधन दू रसञ्चार सेवा सुचारु गने ब्यवस्थाको लाधग National
Emergency Communication Plan तयार पाररएको।
८.७ दू रसञ्चार सेवाका उपभोपाहरुबाि िे धलफोन, इन्िनेि सेवाको आपूधतत, गुणस्तर, मूल्य,
टवज्ञापन र उपभोपाको अधिकारको सम्बन्िमा अध्ययन अनुसन्िान गररएको।

८.८ नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (Gross Domestic Product “GDP”) मा दूरसञ्चार
क्षेत्रको योगदान सम्बन्िमा अध्ययन गररएको।
९.

उपकरण आयात धसफाररस सम्बन्िमा
प्राधिकरणले

दू रसञ्चार

सेवा

प्रदायकहरुलाई

आफ्नो

सेवा

सञ्चालन,

धबस्तार

तथा

सुदृटढकरणको लाधग आवश्यक उपकरणहरु आयात गनत सम्बक्षन्ित धनकायमा धसफाररश गदै
आएको छ। प्राधिकरणबाि आ.व. २०७०/७१ मा उपकरण आयातको लाधग गररएका
धसफाररशको धबवरण धनम्नानुसार रहे को छ।
क्र.सं. संचालकको नाम

रकम )रु.)

प्रधतशत

१

नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे ड

३,१६,९२,६२,१३५।८४

४६.२३

२

एनसेल प्रा. धल.

३,००,७२,६६,०६६।७४

४३.८६

३

नेपाल स्यािे लाइि िे धलकम प्रा.

६६,११,२३,२८४।६६

९.६४

४

धल. िे धलकम प्रा. धल.
स्माित

७८,६९,४९८।००

०.११

५

आइ फोर िे क्ट्नोलोक्षजज प्रा. धल.

१३,४२,०२०।३९

०.०२

६

कन्स्िले शन प्रा. धल.

४७,३६,६५५।००

०.०७

७

ओिे ल कम्यूधनकेशन प्रा. धल

४२,००,०००।००

०.०६

६,८५,५७,९९,६६०।६३

१००.००

जम्मा
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१०.

टवदे शी मुद्रा धसफाररस सम्बन्िमा
दू रसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाधग दू रसञ्चारसं ग सम्बक्षन्ित टवदे शी सं स्थासं ग सम्झौता गदात से वा
प्रदायकलाई आवश्यक पने टवदे शी मुद्रा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५)३( बमोक्षजम
सम्बक्षन्ित धनकायमा धसफाररश गदै आएको छ। प्राधिकरणबाि आ.व. २०७०/७१ मा
टवदे शी मुद्राको भ ुपानीका लाधग सिही सुधबिा उपलब्ि गराउन गररएका धसफाररशको
धबवरण धनम्नानुसार रहे को छ।
क्र.सं.

सञ्चालकको नाम

रकम )रु.)

१

नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे ड

२

९९,२५,०५,६०१।०१

४१.३९

युनाइिे ड िे धलकम धलधमिे ड

२,५३,८६,४२२।००

१.०६

३

एस.टि.एम. िे धलकम सञ्चार प्रा. धल.

१,४८,०९,६००।००

०.६२

४

एनसेल प्रा. धल.

१,१८,८३,५१,१४२।१९

४९.५६

५

नेपाल स्यािे लाइि िे धलकम प्रा. धल.

४,०६,०८,७५०।००

१.६९

६

स्माित िे धलकम प्रा. धल.

१,७२,००,४५०।००

०.७२

६,९३,६२,४२५।००

२.८९

२,८९,६४,४४५।५०

१.२१

७

कम्युधनकेशन

एण्ड

)नेपाल( प्रा. धल.

कम्युधनकेि

८

मकतन्िाइल कम्युधनकेशन प्रा. धल.

९

कन्स्िले शन प्रा. धल.

८९,०९,६४९।९५

०.३७

१०

लुक्षम्वनी नेि प्रा. धल

१,१९,१३,०००।००

०.५०

२,३९,८०,११,४८५।६५

१००

जम्मा
११.

प्रधतशत

िे धलफोन सेवाको महशुलदर सम्बन्िमा
दूरसञ्चार ऐनको दफा ४२ अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकसं ग असुल गने महशुलदर
प्राधिकरणबाि स्वीकत धलनुपने ब्यवस्था रहे को छ। सो बमोक्षजम धबधभन्न Voice सेवा
प्रदायकहरुको आ.व. २०७०/७१ मा स्वीकत महशुलदर अनुसूची-६ मा दे खाईएको छ।
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१२.

धबवाद समािान सम्बन्िमा
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १६ बमोक्षजम प्राप्त उजुरी वा धनवेदनको प्राधिकरणले
टकनारा गने कानूनी ब्यवस्था छ।यसलाई कायातन्वयन गनत प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरण )उजुरी कारवाही सम्बन्िी कायतटवधि) धबधनयमावली, २०६८ बनाई लागू गरे को
छ।

यस

धबधनयमावली

बमोक्षजम

आ.व.

२०७०/७१

मा

धनम्नानुसारका

धबवादहरु

टवचाराधिन अवस्थामा रहे का छन्।
धस.नं. धनवेदक

टवषय

१

नेपाल दू रसञचार कं. धल.

राजश्व ठगी एवं अन्तरातटरय कल बाइपास

युनाईिे ड िे धलकम धल.

हानी नोक्ट्सानी तथा क्षधतपूधतत समेत ददलाई पााँउ।

२

सम्बन्िमा।
)सं ख्या २(

३
४

नेपाल दू रसञचार कं. धल.

अन्तरातटरय आगमन कल बाइपास गरी दू रसञ्चार

एनसेल प्रा. धल.

अबैिाधनक तवरबाि Voice Over Internet Protocol

कसुर समेत गरे को सम्बन्िमा। )सं ख्या २(
(VOIP) गरी ठगी तथा राजश्व छधल गरे को।

५

सुक्षशल काफ्ले , कुलेश्वर, काठमाडौं

शतत बमोक्षजमको सेवा सुटविा उपलब्ि गराई
आवश्यक क्षधतपूधतत समेत ददलाई पााँउ।

६

सुधनला सापकोिा समेत

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ उपदफा )४)
टवरुद्ध मोवाईल फोन प्रयोग।

१३.

उपभोपा सचेतना कायत सम्बन्िमा
प्राधिकरणले दू रसञ्चार सेवाका उपभोपाहरुलाई िे धलफोन, मोबाइल र इन्िनेिको सही
उपयोग गने खालका धबधभन्न पक्षहरुबारे जानकारी ददने तथा त्यसबाि भईरहे का र हुनसक्ट्ने
गैरकानूनी कायतको समािान तथा त्यस्ता कायतमा कमी ल्याउन टवधभन्न कायतहरु गने क्रममा
आ.व. २०७०/७१ मा रे धडयो/एफ.एम. माफतत कायतक्रम प्रसारण गररएको।
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१४.

अनुगमन तथा धनररक्षण सम्बन्िमा
प्राधिकरणबाि सेवा प्रदायकहरुको धनररक्षण तथा जााँचबुझ गने कायतको लाधग दूरसञ्चार सेवा
)धनररक्षण तथा जााँचबुझ सम्बन्िी कायतटवधि) धबधनयमावली लागू गररएको छ। त्यस अनुरुप
प्राधिकरणबाि धबधभन्न सेवा प्रदायकहरुको धनररक्षण एवं जााँचबुझ गने गररएको छ।
यस सम्बन्िमा प्राधिकरणबाि गररएका अनुगमन धनररक्षण सम्बन्िी धबवरणहरु धनम्न
बमोक्षजम रहेको छ।
१४.१

१४.२

अनुगमन धनररक्षण गररएका इन्िनेि सेवा प्रदायकहरुको धबवरणः


मकतन्िाइल कम्युधनकेशन प्रा. धल.,



युनाईिे ड िे धलकम धल.,



ओिे ल प्रा. धल.,



सुधबसु केवलनेि प्रा. धल.,



मेगा ब्रोडकास्ि प्रा. धल.,



सेभेन स्िार नेि प्रा. धल.,



एयर नेिवकत प्रा. धल.,



लुक्षम्वनी नेि प्रा. धल.,



टपकोसफ्ि प्रा. धल.,



स्याङ्गजा इन्िनेि

अनुगमन धनररक्षण गररएका नेिवकत सेवा प्रदायकहरुको धबवरणः


फाइबर अनलाईन प्रा. धल.,



कम्युधनकेशन एण्ड कम्युधनकेि )नेपाल( प्रा. धल.

१४.३

मोबाईल सेवा प्रदायक एनसेल प्रा. धल. को अनुगमन धनररक्षण गररएको।

१४.४

ग्राहकको धबवरण Central Database मा आए पधछ मात्र SIM activate गने
सम्बन्िमा

भएको

प्राधिकरणको

धनदे शन

बमोक्षजम

कायातन्वयन

भए/नभएको

धनररक्षण गररएको।
१४.५

साथै सुरक्षा धनकायलाई अनुसन्िानको लाधग आवश्यक पने दू रसञचार सम्बन्िी
Data धछिो छररतो रुपमा उपलब्ि गराउने ब्यवस्थाको लाधग प्राधिकरणको
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समन्वयमा सेवा प्रदायकहरु तथा सुरक्षा धनकायबाि सम्पकत अधिकत तोटकएको।
यसको अधतररप धबधभन्न अदालत र सुरक्षा धनकायहरुलाई VoIP Call Bypass
सम्बन्िी अनुसन्िान गने कायतमा आवश्यक प्राटवधिक सहयोग तथा राय सल्लाह
उपलब्ि गराईएको छ।
१४.६

प्राधिकरणमा प्राप्त हुन आएको उजुरीका तथा पत्रहरुको सम्बन्िमा भएको काम
कारवाहीहरुः


हाइपरधलं क साइवर एण्ड रे धनङ सेन्िरले बाग्लुङ्गमा अवैि रुपमा इन्िनेि सेवा
सञ्चालन गरे को टवषयमा प्राप्त उजुरीको सम्बन्िमा अनुगमन धनररक्षणको क्रममा
VOIP माफतत Outgoing Call bypass समेत गरे को पाईएकोले उप सं स्थामा
धसलबन्दी गरी जररवाना गररएको।

1५.

जनशक्षप टवकास सम्बन्िमा
नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरणमा धबधभन्न टवभाग तथा शाखामा गरी हाल अधिकत स्तरमा २६
जना, सहायक स्तरमा ९ जना र श्रे णी टवटहन ११ जना गरी कुल ४६ जना कमतचारीहरु
कायतरत छन्। कायतरत कमतचारीको धबवरण अनुसूची-७ मा दे खाइएको छ।

1६.

ताधलम सम्बन्िमा
आ.व. २०७०/७१ मा अन्तरातटिय स्तरमा भएका धनम्न बमोक्षजमका सेधमनार, कायतशाला,
बैठक तथा ताधलममा प्राधिकरणका पदाधिकारी लगायत धबधभन्न तहका कमतचारीहरुले
प्रधतधनधित्व गरे का छन्।
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S. No.

Subject

1

2013 International
Roundtable Meeting and
KISDI and MSIP Meeting
13th APT Policy and
Regulation Forum
Satellite Communication
Sequence Training
Third APT Prepatory
Meeting for the PP-14
Practical Technologies
and their implementation
of small scale telecom
ITU Telecom World 2013

2
3
4
5

6
7

8

9
10
11

12

ICT Application on
Mitigating natural
Disaster
World
Telecommunication
Indicator Symposium
WTIS 13
4th APT Cybersecurity
Forum
SATRC Workshop on
Spectrum
IMT towards 2020 and
beyond technology and
Spectrum//ITU-RW
IMT towards 2020

13

SATRC Working Group on
Policy Regulation and
Service

14

Cyber Crime Investigation
for Law enforcement

15

ASTAP 23rd Meeting

Name

Venue

Date

Kailash Pd.
Neupane

Seoul, South
Korea

08/25/2013 to
08/30/2013

Ananda Raj
Khanal
Roja Kiran
Basukala
Kumar Pd.
Sharma
Bijaya Kumar
Roy

Kualalampur,
Malaysia
Washington
DC, USA
Gold Coast,
Australia
Tokyo, Japan

10/08/2013 to
10/10/2013
10/08/2013 to
10/11/2013
10/23/2013 to
10/30/2013
10/31/2013 to
11/09/2013

Ananda Raj
Khanal
Girindra Raj
Adhikari

Bangkok,
Thailand
Hanhoi,
Vietnam

11/18/2013 to
11/21/2013
11/28/2013 to
11/29/2013

Dhan Raj
Gnyawali and
Udaya Raj Regmi

Mexcio city,
Mexcio

12/02/2013 to
12/06/2013

Mahesh Pd.
Adhikari
Min Pd. Aryal

Kualalampur,
Malaysia
New Delhi,
India
Ho Chi Minn,
Vietnam

12/03/2013 to
12/05/2013
12/18/2013 to
12/20/2013
01/12/2014 to
01/19/2014

Hanhoi,
Vietnam
New Delhi,
India

02/09/2014 to
02/21/2014
02/13/2014 to
02/14/2014

Kualalampur,
Malaysia

02/18/2014 to
02/22/2014

Bangkok,
Thailand

03/02/2014 to
03/08/2014

Amber Sthapit

Amber Sthapit
Ananda Raj
Khanal,
Purushottam
Khanal, Sandip
Adhikari and
Hiranaya Pd.
Bastakoti
Bijaya Kumar
Roy and Achyuta
Nand Mishra
Min Pd. Aryal
and Binod
21

16

SATRC Working Group on
Spectrum Management

17

World
Telecommunication
Development
Conference WTDC-14

18

COE in Telecom
Technology and
Management
APT Regulaotry and Policy
Forum

19

20

21

१७.

Chandra
Shrestha
Ananda Raj
Khanal and Min
Pd. Aryal
Dhan Raj
Gnyawali, Anil
Kumar Dhungel,
Ananda Raj
Khanal and
Kumar Pd.
Sharma
Binod Chandra
Shrestha

Mahesh Pd.
Adhikari and
Anjana Devkota
Regulatory Associations
Purushottam
Meeting and Global
Khanal and
Symposium For regulators Jhalak Bdr.
Thapa
WSIS+ 10 High Level Event Ananda Raj
Forum
Khanal

Tehran, Iran

03/11/2014 to
03/12/2014

Dubai, UAE

03/29/2014 to
04/10/2014

Mumbai, India

03/31/2014 to
05/23/2014

Pattaya,
Thailand

05/19/2014 to
05/23/2014

Manama,
Bahrian

06/02/2014 to
06/05/2014

Geneva,
Switzerland

06/10/2014 to
06/13/2014

गुनासो ब्यवस्थापन सम्बन्िमा
आ.व. २०७०/७१ मा प्रिानमन्त्री तथा मक्षन्त्रपररषद्को कायातलयबाि प्राप्त ३७ विा धनम्न
टकधसमका गुनासाहरु फर्छ्यौि गररएकोः
१. भ्रामक टवज्ञापन

४ विा

२. िावर ममतत

२ विा

३. िावर धनमातण

६ विा

४. गुणस्तर समस्या

८ विा

५. इन्िनेि नचलेको

६ विा

६. महशुल दर सम्बन्िी

५ विा

७. ररचाजत काडत

२ विा

८. दू रसञ्चार क्षेत्र बाहे क /अन्य

४ विा
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१८.

अन्तटक्रतया, बैठक तथा सेधमनार सम्बन्िमा
प्राधिकरणले आ.व. २०७०/७१ मा धनम्नानुसारको अन्तटक्रतया, बैठक तथा सेधमनार सञ्चालन
गरे को छ।
१८.१

APT को सहकायतमा ३० जुलाई दे क्षख ०१ अगष्ट २०१३ सम्म SATRC Workshop
on Policy, Regulation and Services कायतक्रम सञ्चालन गररएको।
ु का
उप कायतशालामा दूरसञ्चार नीधत तथा धनयमनका टवषयमा साकत मुलक
प्रधतधनधिहरु

धबच

छलफल

गररनुका

साथै

दू रसञ्चार

क्षेत्रको

धबद्यमान

कर,

strategies for migration to IPv6, ब्रोडब्याण्डको टवकास र मोबाइल तथा
ब्रोडब्याण्डका Value Added Services बारे मा छलफल गररयो।

१८.२

मे १७ मा World Telecommunication Information Society Day कायतक्रम
सञ्चालन गररएको।
यस वषतको theme “Broadband for Sustainable Development” रहे को धथयो र
प्राधिकरणले यस क्षेत्रका सरोकारहरुको सहकायतमा गोटष्टको आयोजना गररएको
धथयो।

23

१८.३

२४ अटप्रलमा Women and Girls in ICT Day कायतक्रम अयोजना गररएको।
यस वषतको theme “Mobile Internet and Girls Empowerment” रहे को धथयो र
प्राधिकरणले यस क्षेत्रका सरोकारहरुको सहकायतमा दे शका धबधभन्न क्षेत्रहरुमा
गोटष्टको आयोजना गररएको धथयो।
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१९.

प्राधिकरणबाि आ.व. २०७०/७१ मा भएका प्रमुख धनणतयहरुको सारसं क्षेप अनुसूची-८ मा
दे खाईएको छ।

२०.

अन्य
आ.व. २०७०/७१ नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरणलाई धबपक्षी बनाई अदालतमा परे का
मुद्दाहरुको धबबरण धनम्नानुसार रहे को छ।
धस.नं. मुद्दा दतात भएको

धनवेदक

धनवेदनको टवषय

कैटफयत

युनाईिे ड िे धलकम

एनसेलको ररि धनवेदनसाथ

धलधमिे ड

लगाउ गरी हेरी पााँउ।

सुटवसु केवल नेि

एनसेलको ररि धनवेदनसाथ

प्रा.धल

लगाउ गरी हेरी पााँउ।

मोहन साशंकर समेत

एनसेल सापिी योजनाको

३

नाममा उपभोपा माधथ शोषण

मकतन्िाइल

ग्रामीण दूरसञ्चार टवकास

कम्युधनकेशन्स प्रा.

कोषमा जरीवाना समेतको

धल. समेत -४

टवषय।

मोहम्मद मजहरुल

गैह्र कानूनी थुनामुप गरी

२०७०/६/

इश्लामको हकमा

पााँउ।

१३ मा ररि

धमधत
१
२
३

४

५

२०७०/४/३०
२०७०/४/३०
२०७०/४/३१

२०७०/५/१७

२०७०/६/१

खारे ज।
६

२०७१/२/११

रत्न कुमार खरे ल

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा
ररप

रहे को

लाधग

सदस्य

प्रकाक्षशत

पदको
सूचना

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को
दफा

५)१)

र

दूरसञ्चार

धनयमावलीको धनयम ३ मा
उल्लेक्षखत
25

कानूनी

व्यवस्था

टवपररत

भएकोले

छनौि

प्रटक्रयामा सामेल हुन समान
अवसर प्राप्त हुने गरी अको

टवज्ञापन जारी गनुत गराउनु
भनी

टवपक्षीहरुका

उत्प्रेषण

लगायत

नाममा
अन्य

उपयुप आज्ञा आदे श जारी
गरी पााँउ।
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प्राधिकरणको आधथतक क्षस्थधत

भाग–३

अनुमधतपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, दरखास्त दस्तुर र सो वापत प्राप्त ब्याज प्राधिकरणको आयका

्
प्रमुख श्रोतहरु हुन।
टवगत ५ वषतको प्राधिकरणको आम्दानी/खचतको धबवरण धनम्न ताधलकामा
प्रस्तुत गररएको छ।
)रु. हजारमा(
धस.नं.

आ.व.

आम्दानी

खचत

बचत

१

२०६६/२०६७

१८,८५,१९

७,३७,६८

११,४७,५१

२

२०६७/२०६८

२५,९४,१८

५,५६,१२

२०,३८,०६

३

२०६८/२०६९

२८,३१,३५

५,८६,११

२२,४५,२४

४

२०६९/२०७०

१६,१८,९०,७८

४,९२,७७

१६,१३,९८,०१

५

२०७०/२०७१

४,४९,५३,६६

५,४७,२६

४,४४,०६,४०
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प्राधिकरणको आ.व. २०७०/७१ को ले खापरीक्षण पूवक
त ो आयब्यय धबवरण तथा वासलात सम्बन्िी
धबवरण अनुसूची–९ र अनुसूची–१० मा दे खाइएको छ।
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भाग-४
आ.व. २०७०/७१ मा भएको दूरसञ्चार क्षेत्रको धबस्तार तथा प्रगधत
१.

दूरसञ्चार तथ्याङ्क एक झलक
क.

उपलब्ि िे धलफोन सेवाहरु

सेवा

टफक्ट्सड
वायरलाईन
(PSTN)/VSAT

सञचालक
नेपाल िे धलकम

मोबाईल
वायरलेस

GSM

ििम्मा

अन्य
धलधमिेड

CDMA

(WLL)

GMPCS

मोधबधलटि

६,५३,२०२

१,२२,०९२

९०,१९,८०९

११,०८,२४१

-

-

१,०९,०३,३४४

यु.टि.एल.

-

४७,९३७

-

-

४,६०,९०४

-

५,०८,८४१

एनसेल

-

-

१,१९,२४,५५२

-

-

-

१,१९,२४,५५२

२,९४०

-

-

-

१५५

-

३,०९५

२,६४४

-

-

१,४७,३५६

-

१,५०,०००

५९८

-

-

-

१०,६४,४००

-

१०,६४,९९८

-

-

-

-

-

१,७४२

१,७४२

६,५६,७४०

१,७२,६७३

२,०९,४४,३६१

११,०८,२४१

१६,७२,८१५

१,७४२

२,४५,५६,५७२

एस.टि.एम
नेपाल

स्यािे लाईि
स्माित िे धलकम
अन्य

८,२९,४१३

जम्मा

२,२०,५२,६०२

१६,७४,५५७

सेवा

िे धलिनत्व )%(

टफक्ट्सड

३.१३

मोबाईल

८३.२३

अन्य )धलधमिे ड मोधबधलटि, GMPCS आदद(

६.३२

जम्मा

९२.६८

द्रष्टव्यः जनसंख्या २,६४,९४,५०४ )श्रोत केक्षन्द्रय तथ्यांङ्क टवभाग(

ख.

डािा सेवा

सेवा प्रदायक

ग्राहक सं ख्या
नेपाल

डायलअप (PSTN, ISDN)

यु.एल.टि.=

िे धलकम

जम्मा

एनसेल

आई.एस.टप.
हरु

४,६८३

-

-

१०,१४७

१४,८३०

वायरलेस, अक्षप्िकल फाइबर, इथरनेि

-

-

-

६४,२८०

६४,२८०

केवल

-

-

-

३१,७२७

३१,७२७

ए.धड.एस.एल.

१,२८,३०७

-

-

-

क्षज.टप.आर.एस.

४४,२१,४९०

धस.धड.एम.ए 1X

१,३६,५७३

५६,७४४

-

-

१,९३,३१७

९,२९९

-

-

-

९,२९९

वाईम्याक्ट्स

-
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३९,१९,६८६

१,२८,३०७
-

८३,४१,१७६

जम्मा

४७,००,३५२

५६,७४४

३९,१९,६८६

१,०६,१५४

इन्िनेि िनत्व )%(

८७,८२,९३६
३३.१५

ग. पक्षब्लक कल सेन्िरहरु
सेवा

सं ख्या

एस.टि.एम. िे धलकम सञचार प्रा. धल.को ग्रामीण टप.धस.ओ.

१,४४७

स्माित िे धलकम प्रा.धल.को ग्रामीण टप.धस.ओ.
hDdf

५९८
२,०४५

धबधभन्न दूरसञचार सेवाहरुको बजार टहस्सा (Market Share)
3.37
6.82

Fixed
Mobile
Others (Limited Mobility,
GMPCS etc.)
89.81

धबगत ५ वषतको Voice र Data सेवाको Penetration Rate
100
90
80
70
60
50

Voice

40

Data

30
20
10
0
Ashad 2067 Ashad 2068 Ashad 2069 Ashad 2070 Ashad 2071
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२.

मुख्य Voice िे धलफोन सेवा प्रदायकहरुको सं क्षक्षप्त धबवरण
प्राधिकरणबाि हालसम्म टवधभन्न सेवाहरु सञ्चालन गनतको लाधग ४१३ विा अनुमधतपत्र प्रदान
गररएकोमा २०७१ आषाढ मसान्त सम्ममा २११ विा अनुमधतपत्र प्राप्त सं स्थाहरुले टवधभन्न
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरररहे का छन्। यस मध्ये मुख्य ६ विा Voice सेवा प्रदायकहरुको
सं क्षक्षप्त धबवरण धनम्नानुसार छन्।
२.१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धलधमिे ड
ु र मोवाईल, आिारभूत दू रसञ्चार से वा र
क. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धलधमिे डले सेलल
इन्िनेि सेवा सञ्चालनको अनुमधतपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरररहे को छ।
ख. आ.व. २०७०/७१ मा कम्पनीले रु. १४,४३८,८४३,०७२।०० लगानी
गरे को छ।
ग. यस आ.व. मा कम्पनीले रु. ३९,२६८,४१६,६६८।०० आम्दानी गरे को छ।
ि. यस आ.व. मा कम्पनीले धबधभन्न क्षशषतकमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको करको
धबवरण धनम्नानुसार रहे को छ।
सस.नं.

बिव्ण

ििम्मा रु.

१

अधग्रम आयकर

४,८८,२८,३६,१०२।००

२

मूल्य अधभबटद्ध कर

३,८६,५६,९८,२०९।०८

३

भन्सार शुल्क

४

रोयल्िी

१,३६,४३,३७,२५७।००

५

टिक्ट्वेन्सी शुल्क

१,६७,१६,२७,३९१।००

६

टि.धड.एस (TDS)

१,४३,९३,१६,०४१।००

७

दू रसञ्चार से वा शुल्क

२,३५,०८,९९,५८३।१६

८

स्वाधमत्व कर

९

सम्पधत तथा सवारी सािन कर

२४,१४,११,०००।००

४७,०६,१३,१२३।३७
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१,६९,९०,०९०।२८

ङ. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धलधमिे डले नेपाल सरकारको लगानी बापत नेपाल
सरकारलाई

लाभांस

रु.

६,३१,३०,३७,७००।००

बुझाएको

र

ग्रामीण

दू रसञचार टवकास कोषमा रु. ६८,२१,६८,६२९।०० जम्मा गरे को छ।
२.२ युनाइिे ड िे धलकम धलधमिे ड )युटिएल(
क. युनाइिे ड िे धलकम धलधमिे डले WLL मा आिाररत आिारभूत दूरसञ्चार से वा र
इन्िनेि सेवा सञ्चालनको अनुमधतपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरररहे को छ।
ख. आ.व. २०७०/७१ मा कम्पनीले धबधभन्न क्षशषतकमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको
करको धबवरण धनम्नानुसार रहे को छ।
धस.नं.

धबवरण

१

मूल्य अधभबटद्ध कर )खररद(

२,८२,८५,८२९।५२

२

मूल्य अधभबटद्ध कर )धबटक्र(

४,९६,८९,७७२।१८

३

भन्सार शुल्क

४

रोयल्िी

५

टिक्ट्वेन्सी शुल्क

४,५०,००,०००।००

६

टि.धड.एस (TDS)

१,८९,३०,१६१।००

७

दू रसञ्चार से वा शुल्क

२,७९,९७,१४७।४७

८

स्वाधमत्व कर

ग. युनाइिे ड

िे धलकम

जम्मा रु.

९,५६,३०५।००
२२,६०,४०,२५९।८१

७३,८५,३१०।००

धलधमिे डले

ग्रामीण

दू रसञचार

टवकास

कोषमा

रु.

१,०९,२६,२२९।९१ जम्मा गरे को छ।
२.३ एस.टि.एम. िे धलकम सञ्चार प्राइभेि धलधमिे ड )एस.टि.एम.(
क. एस.टि.एम. ले ग्रामीण दूरसञ्चार, इन्िनेि, अन्तरातटिय रं क िे धलफोन सेवा र
धलधमिे ड मोटवधलटि सेवाको अनुमधतपत्र प्राप्त गरी से वा सञ्चालन गरररहे का छ।
ख. आ.व. २०७०/७१ मा कम्पनीले रु .३९,९३,३४,०००।०० आम्दानी गरे को
छ।
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ग. यस आ.व. मा कम्पनीले धबधभन्न क्षशषतकमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको करको
धबवरण धनम्नानुसार रहे को छ।

ि. यस

धस.नं.

धबवरण

१

अधग्रम आयकर

२

मूल्य अधभबटद्ध कर )खररद(

३

रोयल्िी

४

टिक्ट्वेन्सी शुल्क

५

श्रोतमा कट्टी

६

दू रसञ्चार से वा शुल्क

७

स्वाधमत्व कर

८

सम्पक्षि तथा सवारी सािन कर

आ.व.

मा

रकम )रु.(
२१,१४१।२७
३,७९,७६,७०१।००
६७,२१,८२४।२१
७६,४३१।२२
१,१६,८३,७३७।४१

कम्पनीले

३,८२,७०१।००
१३,०००।००

ग्रामीण

दू रसञचार

१,२५,८९०।००
टवकास

कोषमा

रु.

३३,६०,९१२।११ जम्मा गरे को छ।
२.४ एनसेल प्राइभेि धलधमिे ड
ु र मोवाईल सेवा, इन्िनेि सेवा र अन्तरातटिय रं क
क. एनसेल प्रा. धल.ले सेलल
िे धलफोन सेवाको अनुमधतपत्र प्राप्त गरी से वा सञ्चालन गरररहे का छ।
ख. यस आ.व. मा एनसेल प्रा. धल.ले रु. ७,८४,३५,६७,९८४।- लगानी गरे को
छ।
ग. यस आ.व. मा एनसेल प्रा. धल.ले रु. ४८,४७,४८,१०,६९३.१७ आम्दानी
गरे को छ।
ि. यस आ.व. मा एनसेल प्रा. धल.ले नेपाल सरकारलाई धबधभन्न क्षशषतकमा बुझाएको
करको धबवरण धनम्नानुसार रहे को छ।
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धस.नं.

धबवरण

जम्मा रु.

१

अधग्रम आयकर

२

मूल्य अधभबटद्ध कर )खररद(

२,६७,८८,२७,८४३.५५

३

मूल्य अधभबटद्ध कर )टवक्री(

४,०८,०६,१७,०८२.९९

४

भन्सार शुल्क

५

रोयल्िी

६

टिक्ट्वेन्सी शुल्क

७

टि.धड.एस (TDS)

१,६६,९६,८७,२९१।७८

८

दू रसञ्चार से वा शुल्क

२,५९,९७,२३,७०२।४८

९

स्वाधमत्व कर

१०

सम्पक्षि तथा सबारी सािन कर

३,३१,०१०।००

११

ब्यापार कर

२,९६,४९१।००

७,०२,८५,१७,०४२।२८

५०,३१,७९,८४०।००
१,५५,०४,५४,२२२।५८
६१,२२,४८,२२२।२६

५५,३९,५८,४५१।९८

ङ. कम्पनीले आ.व. २०७०/७१ मा ग्रामीण दू रसञचार टवकास कोषमा रु .
७७,५२,२७,१११।२९ जम्मा गरे को छ।
२.५ नेपाल स्यािे लाइि िे धलकम प्राइभेि धलधमिे ड
क. नेपाल स्यािे लाइि िे धलकम प्रा. धल.ले आिारभूत दू रसञ्चार सेवा अनुमधतपत्र प्राप्त
गरी सेवा सञचालन गरररहे को छ।
ख. आ.व. २०७०/७१ मा नेपाल स्यािे लाइि िे धलकम प्रा. धल.ले धबधभन्न क्षशषतकमा
नेपाल सरकारलाई बुझाएको करको धबवरण धनम्नानुसार रहेको छ।
धस.नं.

धबवरण

जम्मा रु.

१

अधग्रम आयकर

१५,२७,६३९।९०

२

मूल्य अधभबटद्ध कर )खररद(

१३,०५,९७,५७४।८९

३

मूल्य अधभबटद्ध कर )टवक्री(

१,९८,९५,२३९।१४

४

भन्सार शुल्क तथा अन्य

६,८३,५३,९९८।००

५

रोयल्िी

६

टिक्ट्वेन्सी शुल्क

७

भन्सार सेवा शुल्क

८

दू रसञ्चार से वा शुल्क

६२,००,०००।००
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३३,३२,८८,७११।१८
१०,७३५।००
६६,२७,७८४।१०

९

स्वाधमत्व कर

१०

सबारी सािन कर

११

स्रोतबाि कर कट्टी

१४,७६,५०९।२२
२,५६,७६०।००
४,३८,०२,७२८।७३

ग. नेपाल स्यािे लाइि िे धलकम प्रा. धल.ले ग्रामीण दूरसञचार टवकास कोषमा रु.
३१,००,०००।०० जम्मा गरे को छ।
२.६ स्माित िे धलकम प्राइभेि धलधमिे ड
क. स्माित िे धलकम प्रा.धल.ले आिारभूत दूरसञ्चार सेवा अनुमधतपत्र प्राप्त गरी सेवा
सञचालन गरररहे को छ।
ख. आ.व. २०७०/७१ मा कम्पनीले रु. ८,०७,४७,१४१।१५ लगानी गरे को
छ।
ग. यस आ.व. मा कम्पनीले रु. ९४,६९,८७,७७१।५७ आम्दानी गरे को छ।
ि. यस आ.व. मा कम्पनीले नेपाल सरकारलाई धबधभन्न क्षशषतकमा बुझाएको करको
धबवरण धनम्नानुसार रहे को छ।

ङ.

स्माित

धस.नं.

टववरण

१

मूल्य अधभबटद्ध कर

३५,७४,६२८।१५

२

भन्सार शुल्क

२४,६०,१७१।००

३

रोयल्िी

४

टिक्ट्वेन्सी शुल्क

५

टि.धड.एस (TDS)

४,०८,७६,६९४।३१

६

दूरसञ्चार से वा शुल्क

२,९४,३१,६६९।०१

७

स्वाधमत्व कर

८

सम्पक्षि तथा सबारी सािन कर
िे धलकम

प्रा.

जम्मा रु.

२,७६,६९,३७४।४५

धल.ले

१४,७८,६४,०००।००

६९,१६,९०७।६३

ग्रामीण

दू रसञचार

१,४१,९०५।००
टवकास

कोषमा

१,२६,६२,५१६।२८ जम्मा गरे को छ।
नोिः यस भागमा उल्ले क्षखत आधथतक धबवरण सेवा प्रदायकहरुबाि प्राप्त अपररिकत (Unaudited)
्
धबवरणहरु हुन।
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रु.

भाग ५
दूरसञ्चार क्षेत्रको धबद्यमान च ुनौती र भावी कदम
धबगत केही वषतहरुमा दे शमा भएका दू रसञ्चार से वाको टवकास र धबस्तारको गधतलाई धबवेचना गदात
सन्तोषपद नै मान्नु पदतछ। यस अवधिमा धबधबि दूरसञ्चार से वाहरुको उपलब्िता र ग्राहकलाई
छनौिको अवसर प्राप्त भई आम नेपालीहरु लाभाक्षन्बत भएको दे क्षखन्छ। तथाटप धबश्वका अन्य
ु हरुमा दू रसञ्चार क्षेत्रमा भएको टवकासको तुलनामा सन्तोष मान्ने अवस्था भने रहे को छै न।
मुलक
समग्र

दूरसञ्चार

क्षेत्रको

टवकासको

लाधग

आगामी

वषतहरुमा

उपयुप

नीधतहरु

लागू

गरी

लगानीकतातलाई प्रोत्साहन गनत लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक हुन्छ। नेपालमा दूरसञ्चार
क्षेत्रमा दे खा परे का धबद्यमान च ुनौतीहरु र यसको धनराकरणका लाधग चाल्नु पने प्रमुख कदमहरु
धनम्नानुसार रहेका छन्।
५.१

Single licensing Regime लागू गनेः धबधभन्न समयमा धबधभन्न शततहरु सटहत voice सेवा
उपलब्ि

गराउन

सेवा

प्रदायकहरुलाई

अनुमधतपत्र

प्रदान

गररएकोमा

सम्पूण त

सेवा

प्रदायकहरुलाई समान शततहरु उल्ले ख गरी अनुमधतपत्र जारी गनत र सोही बमोक्षजम सवै से वा
प्रदायकहरु धबच Equal Level Playing Field को वातावरण तयार गरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझ
प्रधतस्पिातत्मक बनाई ग्राहकहरुलाई उक्षचत र भरपदो सेवा उपलब्ि गराउने तफत पहल गनुत
आवश्यक दे क्षखन्छ। आिारभ ुत िे धलफोन सेवाको रुपमा खुल्ला गररएको अनुमधतपत्र अन्तरगत
सबै सेवा प्रदायकलाई समान शतत भएको अनुमधतपत्र जारी गने र उपलब्ि National Resource
हरुको समेत समान प्रयोग हुन सक्ट्ने गरी हालसम्म Unified Licensing मा जान नचाहेका/नगएका
सेवा प्रदायकलाई उप Regime धभत्र ल्याउन आवश्यक ब्यवस्था गररनेछ । टिक्ट्वेन्सी नीधतको
कायतन्वयन पधन पछी अनुमधतपत्र regime लाई promote हुने गरी गररनेछ |
५.२

Converged ICT नीधत बनाउनुपनेः दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रटवधिको टवकासले गदात सूचना र
सञ्चार क्षेत्रलाई छु ट्टा छु ट्टै धनयमन गनत अत्यन्त गाह्रो हुने अवस्था रहे को छ। नेपालमा
हालसम्म पधन इन्िनेि Content सम्बन्िी धनयमन गने कुनै ब्यवस्था नभएको अवस्था छ।
साथै दू रसञवार क्षेत्र बाहे कका अन्य क्षेत्रहरु )जस्तै ः क्षशक्षा, स्वास्थ्य, स्थाधनय टवकास, बैङ्क
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तथा धबक्षिय सं स्था आदद( ले पधन दूरसञ्चारको पूवातिार प्रयोग गरी धबधभन्न टकधसमका सेवाहरु
प्रदान गरररहेको बततमान अवस्थामा नयााँ दूरसञ्चार नीधत तजुम
त ा गदात माधथ उक्षल्लक्षखत
धबषयहरुलाई समेत सम्बोिन हुने गरी नयााँ नीधत तजुत गरी ऐन, धनयमलाई पधन सोही अनुरुप
सं शोिन गरी ICT को टवकासलाई प्रवद्वत न गररनेछ ।
५.३

Tariff and Interconnection Guidelines

सं शोिन

गनुप
त नेः

दूरसञ्चार

क्षेत्रमा

भएको

प्रधतस्पिातलाई बढावा ददनका साथै नयााँ प्रटवधि र सेवालाई समावेश गनत धबद्यमान Tariff and
Interconnection Guidelines लाई अन्तरातटिय दूरसञ्चार सेवाको अन्तरआवद्दता शुल्क समेत
धनयमन गने गरी सं शोिन गररनेछ ।
५.४

Broadband Policy लागू गनुत पनेः Broadband को पहुाँच १०% ले बढे मा रािको कुल
ग्राहस्थ उत्पादन (Gross Domestic Producr “GDP”) पधन १.३८% ले बढ्ने तथ्य
धबश्व बैंकको अध्ययनबाि पुष्टी भईसकेकोले Broadband को पहुाँच बढाई गाउाँ गाउाँमा समेत
Broadband उपलब्ि गराई रािको समग्र टवकासमा योगदान पुयातउनका लाधग Broadband
Policy लागू गनुत पने दे क्षखन्छ। साथै UN Broadband Commission को लक्ष्य अनुसार
Broadband सेवाको दर औसत माधसक अम्दानीको ५% भन्दा कम गनत पहल गररनेछ |

५.५

Health Hazard सम्बन्िमाः तार रटहत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको क्रममा प्रयोगमा आएका
Tower जडान र Wireless उपकरणबाि हुन सक्ट्ने radiation बाि पनत सक्ट्ने असरका सम्बन्िमा
सवतसािारणहरुलाई सुसक्षु चत गनत र ब्यवक्षस्थत शहरको अविारणलाई सहयोग पुयातउन Tower
जडान सम्बक्षन्ि धनदे क्षशका तयार पानुत पने दे क्षखन्छ । उप धनदे क्षशकाले Tower जडानबाि आम
माधनसमा पनत सक्ट्ने असरका सम्बन्िमा टवस्तत जानकारी प्रदान गनेछ । जसले Tower सम्बक्षन्ि
कायत गनत सेवा प्रदायकहरुलाई समेत मागतदशतनको रुपमा कायत गनेछ । यस सम्बन्िमा
प्राधिकरणबाि भईरहे को अध्ययनलाई पूणत
त ा ददइनेछ |

५.६

टिक्ट्वेन्सी नीधतको कायातन्वयनः टिक्ट्वेन्सी नीधतको कायातन्वयन गरी नीधतले धनददतष्ट गरे को प्रटक्रया
माफतत 3G, LTE को टिक्ट्वेन्सी टवतरण गनुक
त ा साथै Broadband Wireless Access (BWA) को
लाधग आवश्यक टिक्ट्वेन्सीको बढाबढ (Auction) सम्बक्षन्ि कायत तयार गररनेछ । Data सेवा प्रदान
गरी दशकदे क्षख कायत गरररहेका सेवा प्रदायकहरुको हकमा समेत समुक्षचत धनणतय गरी Data सेवा
लाई ब्यवक्षस्थत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक वाताबरण बनाइनेछ। यसबाि ग्राहकहरुलाई
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सेवाको छनौि गने अवसर प्रदान गनुक
त ा साथै नयााँ प्रटवधि र सेवाको छनौि गनत पाउने अवस्था सजना
गररनेछ ।
५.७

मोवाईल सेवाको दस्तुर सम्बन्िमाः GSM मोवाईल सेवाको अनुमधतपत्र दोश्रो पिक नटवकरण
भइसक्ट्दा पधन मोवाईल नटवकरण शुल्क सम्बन्िमा अन्यौल कायम भइरहे कोले सोको धनराकरणका
लाधग स्पष्ट नीधत तजुम
त ा गनुप
त ने आवश्यकता रहे को छ। सेवा सञ्चालनका लाधग अरवौं रुपैया लगानी
गररसकेका लगानीकतात कम्पनीहरुको सेवासं ग सम्बक्षन्ित यस्तो धबषय गहन भएको र यस
सम्बन्िमा उच्च स्तररय कायतदल समेत गठन भई अध्ययन भइरहे को छ। उपरोप सम्बन्िमा
नीधत तजुम
त ा गदात सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वका साथै यस क्षेत्रमा स्वस्थ प्रधतस्पिात प्रवितन हुने र
लगानी प्रोत्साटहत हुने बाताबरण बनाइनेछ ।

५.८

मोवाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्िमाः मोवाईल सेवाको गुणस्तर सुिारका लाधग आवश्यक कदम
चाल्न ठोस नीधत तजुम
त ा गनुप
त ने दे क्षखन्छ। ITU लगायतका अन्तरातटिय सं ि,सं स्थाहरुले यस
सम्बन्िमा अवलम्वन गरे का नीधतलाई अंधगकार गरी सेवा प्रदायकलाई सेवाको गुणस्तर कायम गनत
प्रोत्साहन गने र आवश्यकतानुसार सजायको व्यवस्था समेत हुने गरी धनयमावली लागू गररनेछ ।
यस सम्बन्िमा प्राधिकरणले परामशतदाता धनयुप गरी धनयमावलीको मस्यौदा समेत तयार
गररसकेकोले आगामी वषतमा यो धनयमावली लागू गने तयारी गररनेछ।

५.९

ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोष सम्बन्िमाः सेवा प्रदायकहरुले आफूले गरे को बाटषतक आम्दानीको
२ प्रधतशतले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार टवकास कोषमा जम्मा गदै आइरहे कोमा सो रकम ग्रामीण
क्षेत्रमा दू रसञ्चारका टवटवि सेवा भरपदो र उक्षचत दरमा उपलब्ि गराउनका साथै Digital Divide
लाई कम गनत प्रभावकारी रुपमा कोषको उपयोग हुने गरी नीधत तयार गरी कोषको पररचालन
गररनेछ।

५.१० प्राधिकरणको जनशक्षप टवकासः समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको धनयामक धनकायको रुपमा स्थापना
भएको प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउन सकेमा मात्र समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको टवकास हुने भएकोले
प्राधिकरण धभत्र दक्ष जनशक्षप धनमातणमा धबशेष जोड ददइनेछ । प्रटवधिको टवकासको बारे मा सबै
भन्दा पटहले प्राधिकरण सचेत हुनपु ने भएकोले प्राधिकरणलाई यस सम्बन्िमा सक्षम बनाउन
प्राधिकरणमा टवद्यमान जनशक्षपलाई आवश्यक आन्तररक एवं बाह्रय ताधलम प्रदान गनत टवशेष
कायतक्रम ल्याईनेछ ।
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५.११ Merger and Acquisition तथा Cross Holding सम्बन्िमाः दूरसञ्चार क्षेत्र ददनानुददन व्यापक र
प्रभावकारी क्षेत्रको रुपमा टवकास भइरहे को छ। तसथत यो क्षेत्रमा आउन सक्ट्ने समस्या र त्यसको
तत्काल समािानका लाधग प्राधिकरण चनाखो हुनपु दतछ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुन सक्ट्ने एकाधिकारलाई
रोक्ट्न/व्यवक्षस्थत गनत Merger and Acquisition तथा Cross Holding सम्बन्िमा प्राधिकरणमा
अध्ययन भइरहे को छ। तसतथ यसलाई तत्काल नीधत धनयम बनाई लागू गररनेछ ।
५.१२ Numbering Plan: सेवा प्रदायकहरुलाई प्रदान गररने नम्वर प्राकधतक स्रोत भएकोले नम्वरको
उक्षचत र प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गनतका लाधग तजुम
त ाको क्रममा रहे को नयााँ नम्वरीङ्ग प्लान
नम्वरहरुको प्रभावकारी र समुक्षचत प्रयोग गनत सहायक धसद्ध हुने गरी बनाई लागू गररनेछ।
५.१३ IMEI Implementation: नेपालको बजारमा गुणस्तररय मोबाईल सेिहरु मात्र उपलब्ि गराउने
उद्देश्यले IMEI को ब्यवस्था लागू गनुत पने दे क्षखन्छ। IMEI को ब्यवस्था लागू भएमा कुनै
ग्राहकको मोबाईल सेि हराएको अवस्थामा अन्य ब्यक्षपले उप मोबाईल सेि प्रयोग गनत
नसटकने हुन्छ। यसको लाधग मोबाईल सेि धबक्रेताले ग्राहकलाई धबल उपलब्ि गराउाँदा
धबलमा मोबाईल सेिको IMEI अधनवायत रुपमा उल्ले ख गनुत पने ब्यवस्था लागू गनुत पने हुन्छ
र यसको लाधग प्राधिकरणले जन चेतना फैलाउने कायतक्रम सञ्चालनलन गररनेछ ।
५.१४ अनुगमन तथा धनररक्षण सम्बन्िमाः अनुगमन तथा धनररक्षण सम्बन्िी कायत धनयमनको एक अधभन्न
अंग भएकोले सो लाई थप प्रभावकारी बनाई कायातन्वयन गनुप
त ने दे क्षखन्छ। यसको लाधग यथेष्ट
जनशक्षपको ब्यवस्था गरी धनयधमत रुपमा अनुगमन गररनेछ ।
५.१५ Infrastructure Sharing: दू रसञ्चार क्षेत्रमा हुन सक्ट्ने दोहोरो लगानीलाई कम गनत सेवा
प्रदायकहरुले टवकास धबस्तार गने/गरे का पूवातिारको साझा प्रयोग गनत सबै सेवा प्रदायकलाई
ु ा साथै
अधनवायत व्यवस्था गररनेछ | यसबाि दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने दोहोरो लगानी कम हुनक
शहरलाई ब्यवक्षस्थत र सुन्दर गनत समेत मद्दत पुग्नेछ ।
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अनुसूची-१
नेपाल दू रसञचार प्राधिकरणको स्वीकत सं गठन ताधलका
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अनुसूची-२
शुरु दे क्षख आ.व. २०७०/७१ सम्मको अनुमधतपत्र सम्बन्िी कायत

क्र. सं .

सेवाको नाम

अनुमधतपत्र प्रदान गररएको संख्या
आ.व. २०५६/५७ दे क्षख

जम्मा

खारे जी

वहाल

आ.व. २०७०/७१

आ.व. २०६९/७० सम्म

१

आिारभुत दू रसञ्चार

३

-

३

-

३

२

मोबाईल

२

-

२

-

२

३

नेिवकत सेवा प्रदायक

१५

२

१७

८

९

४

VSAT सेवा प्रयोगकतात

१५७

-

१५७

१०९

४८

५

इन्िनेि )इ-मेल सटहत(

७०

५

७५

३२

४३

६

रे धडयो पेक्षजङ्ग

८

-

८

८

०

७

फ्याक्ट्स मेल

६

-

६

६

०

८

१

-

१

१

०

९

धभधडयो कन्फरे क्षन्सङ्ग
GMPCS

३

-

३

१

२

१०

ग्रामीण दू रसञ्चार

२

-

२

१

१

११

धलधमिे ड मोधबधलटि

१०९

-

१०९

२६

८३

१२

अन्तरातटिय रं क िे धलफोन

४

-

४

१

३

१३

VSAT सेवा प्रयोगकतात )ग्रामीण क्षेत्र(

१६

-

१६

५

११

१४

इन्िनेि )इ-मेल सटहत( )ग्रामीण क्षेत्र(

६

२

८

४

४

१५

टप्र-पेड कधलङ्ग काडत

१

-

१

-

१

१६

आिारभुत िे धलफोन

१

-

१

-

१

४०४

९

४१३

२०२

२११

जम्मा
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अनुसूची-३
आ.व. २०७०/७१ मा प्रदान गररएका अनुमधतपत्रको धबवरण
क्र. सं.

धबवरण

प्रदान धमधत

अवधि

ग्रामीण इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवा
१

टपको सफ्र प्रा. धल., धसजतनाचोक–८, पोखरा, कास्की

२

स्याङजा इन्िनेि, पकवदी–४, स्याङजा

२०७०/०७/७

५ वषत

२०७०/०७/१२

५ वषत

इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवा
१

लुक्षम्वनी नेि प्रा. धल., तानसेन नगरपाधलका–४, पाल्पा

२०७०/०७/१०

५ वषत

२

माई नेि प्रा. धल., महेन्द्रपथ–५ िरान, सुनसरी

२०७०/०७/१५

५ वषत

३

एयर नेि प्रा. धल., बुिवल, रुपन्दे ही

२०७०/०८/१०

५ वषत

४

सेभेन स्िार नेि प्रा. धल., ले खनाथ–७, तालचोक, कास्की

२०७०/०९/२३

५ वषत

५

एक्ट्सेस बल्र्ड िे क प्रा. धल., थापाथली–११, काठमाडौं

२०७१/०२/२५

५ वषत

नेिवकत सेवा प्रदायक
१

लुक्षम्वनी नेि प्रा. धल., तानसेन नगरपाधलका–४, पाल्पा

२०७०/११/०२

५ वषत

२

क्ट्लाधसक िे क प्रा. धल.

२०७०/१२/१७

५ वषत

आ.व. २०७०/७१ मा नवीकरण गररएका अनुमधतपत्रको धबवरण
क्र. सं.

धबवरण

नवीकरण धमधत

अवधि

इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवा
१

आई.टव.धसस सलुसन नेपाल

२
३

२०७०/०५/२७

५ वषत

वेभ सफर नेपाल कम्युधनकेशन धसष्टम प्रा. धल., धतनकुने,

२०७०/०१/२२

५ वषत

एलाइड
धलंिक
िे क्ट्कम्यू
नोलोक्षधज
जे शन
प्रा. प्रा.धल.,
धल., महाराजगज,
काठमाडौंनेि)ने
धलं क
नक
बाि धमधत

२०७०/०६/१३

५ वषत

यु
नाईिे ड िे धलकम धलधमिे
ड,मपुधतपत्र
तलीसडक,
काठमाडौं
काठमाडौं
२०६२।११।१८
मा अनु
हतान्तरण
गररएको (

२०७०/०७/०५

५ वषत

स्यािधलं क नेपाल प्रा. धल., महाराजगज, काठमाडौं

२०७०/०७/१७

५ वषत

६

एसटिएम सञ्चार प्रा. धल., बालुवािार, काठमाडौं

२०७०/०६/०९

५ वषत

७

ओिे ल कम्यूधनकेशन प्रा. धल., लधलतपुर–४ लधलतपुर

२०७०/०९/२१

५ वषत

८

सु
िश
प्रा.
धल., बालु
वािार,
काठमाडौं
)जेधबसु
निे ककेबलने
इन्िरने
नलबाि
धमधत
२०७०।०६।२०
मा

२०७०/०९/२५

५ वषत

२०७०/१२/०९

५ वषत

४
५

९

धसनामं गल, काठमाडौं

मक
कम्युधनकेशन
प्रा. धल.,
अनुत मन्िाईल
धतपत्र हतान्तरण
गररएको
( दरबारमागत, काठमाडौं
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१०

वल्र्डधलं क कम्युधनकेशन प्रा. धल., जावलाखेल, लधलतपुर

२०७०/१२/१६

५ वषत

११

टहमालयन

२०७१/०२/१०

५ वषत

२०७१/०२/२७

५ वषत

२०७१/०३/१५

५ वषत

२०७०/१२/१८

५ वषत

मकतन्िाईल कम्युधनकेशन प्रा. धल., दरबारमागत, काठमाडौं

२०७१/०२/०६

५ वषत

३

कम्युधनकेशन एण्ड कम्युधनकेि नेपाल प्रा. धल.,

२०७१/०२/०७

५ वषत

३

वल्डतधलं क कम्युधनकेशन प्रा. धल., जावलाखेल, लधलतपुर

२०७१/०४/१९

५ वषत

२०७०/०१/१६

५ वषत

२०७०/०१/१६

५ वषत

१२

अनलाईन सधभतसेज प्रा. धल., दरबार मागत,

मे
िा ब्रोडकाष्ट प्रा. धल., धडल्लीबजार, काठमाडौं
काठमाडौं

)एभरे ष्ट नेि प्रा.धल.,बाि धमधत २०७०/०७/१३ मा
अनुमधतपत्र हतान्तरण गररएको (

१३

इन्फोकम प्रा. धल., हािीसार, काठमाडौं
नेिवकत सेवा प्रदायक

१
२

रोधबन श्रे ष्ठ, प्रधतधनधि धसता, आरएनएधस धबक्षल्डङ्ग, काठमाडौं
)अनुमधतपत्र सं सोशन क्षशवहरी पोखरे ल प्रधतधनधि सीता,
बाि(

पानीपोखरी काठमाडौं

धलधमिे ड मोटवधलटि सेवा
१

युनाईिे ड िे धलकम धलधमिे ड, पुतलीसडक, काठमाडौं

२

युनाईिे ड िे धलकम धलधमिे ड, पुतलीसडक, काठमाडौं

३

युनाईिे ड िे धलकम धलधमिे ड, पुतलीसडक, काठमाडौं )बारा(

२०७०/०७/१७

५ वषत

४

युनाईिे ड िे धलकम धलधमिे ड, पुतलीसडक, काठमाडौं

२०७०/०७/१७

५ वषत

५

युनाईिे ड िे धलकम धलधमिे ड, पुतलीसडक, काठमाडौं

२०७१/०१/२९

५ वषत

२०७०/०८/१७

५ वषत

१

)मोरङ्ग(

)सुनसरी(

)झापा(
)बााँके(

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा

एसटिएम िे धलकम सञ्चार प्रा. धल., बालुवािार, काठमाडौं
धभस्याि प्रयोगकतात
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१
२

क्षशवहरी पोखरे ल, प्रधतधनधि धसता, आरएनएधस धबक्षल्डङ्ग,

२०७०/०५/२२

५ वषत

२०७०/०७/१०

५ वषत

२०७१/०१/२९

५ वषत

काठमाडौं )श्री ग्लोवल नेि प्रा. धल., भरतपुर, क्षचतवनबाि
अनुमधतपत्र हस्तान्तरण (

एसएसधभधस रे धडयो काठमाडौं प्रा. धल., मानभवन, लधलतपुर
ु र मोवाईल
क्षजएसएम सेलल

१

नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे ड, भद्रकाली, काठमाडौं

आ.व. २०७०/७१ मा हक हस्तान्तर गररएका अनुमधतपत्रको धबवरण
एभरे ष्ट नेि प्रा.धल., जावलाखेल, लधलतपुर को इन्िनेि )इमेल सटहत( सेवाको अनुमधतपत्र धमधत
२०७०/०७/१३ मा मेिा ब्रोडकाष्ट प्रा. धल., धडल्लीबजार, काठमाडौं को नाममा हस्तान्तर
भएको।
आ.व. २०७०/७१ मा खारे ज गररएका अनुमधतपत्रको धबवरण
क्र.सं.

धबवरण

खारे जी धमधत
धभस्याि प्रयोगकतात

१

नेपाल एसधबआई बैंक धलधमिे ड, रुपन्दे ही

२०७०/०४/०१

२

नेपाल एसधबआई बैंक धलधमिे ड., वाधलङ, स्याङ्गजा

२०७०/०४/०१

३

नेपाल एसधबआई बैंक धलधमिे ड, बाग्लुङ्ग

२०७०/०४/०१

४

नेपाल एसधबआई बैंक धलधमिे ड, पाल्पा

२०७०/०४/०१

५

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड,

२०७०/०६/०१

काठमाडौं
६

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड., पोखरा

२०७०/०६/०१

७

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड.,

२०७०/०६/०१

धबरगञज, पसात
८

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड., िनुषा,

२०७०/०६/०१

जनकपुर
९

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड., िरान,
सुनसरी
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२०७०/०६/०१

१०

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड.,

२०७०/०६/०१

धबरािनगर, मोरङ्ग
११

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड.,

२०७०/०६/०१

अनारमधन, झापा
१२

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड., बााँके,

२०७०/०६/०१

१३

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड., बुिवल

२०७०/०६/०१

१४

नेपाल इन्डटरयल एण्ड कमतक्षशयल बैंक धलधमिे ड., दमक

२०७०/०६/०१

१५

टहमालयन बैंक धलधमिे ड, हेिौडा, मकवानपुर

२०७०/०९/२२

१६

टहमालयन बैंक धलधमिे ड, िोराही, दाङ्ग

२०७०/०९/२२

१७

टहमालयन बैंक धलधमिे ड, धबरािनगर, मोरङ्ग

२०७०/०९/२२

१८

टहमालयन बैंक धलधमिे ड, भै रहवा, रुपन्दे ही

२०७०/०९/२२

१९

टहमालयन बैंक धलधमिे ड, धबरगञज, पसात

२०७०/०९/२२

२०

टहमालयन बैंक धलधमिे ड, तानसेन, पाल्पा

२०७०/०९/२२

२१

टहमालयन बैंक धलधमिे ड, पोखरा, कास्की

२०७०/०९/२२

२२

टहमालयन बैंक धलधमिे ड, भरतपुर, क्षचतवन

२०७०/०९/२२

२३

युधनधलभर नेपाल धलधमिे ड, हेिौंडा, मकवानपुर

२०७१/०१/२३

सुखेत

धभस्याि सेवा प्रयोगकतात )ग्रामीण(
१

म्याग्दी सञ्चार सहकारी सं स्थान धलधमिे ड, अथुङ्ग
त –े २,

२०७०/०५/२४

म्याग्दी
२

आर.टि.सी िे क्ट्नोलोजी नेपाल प्रा.धल., िुन्चे, रसुवा

२०७०/०६/०६

३

एम÷एस टफञ्चनर जेधभ धमधडल मस्र्याङ्गदी हे प, लमजुङ्ग

२०७०/०९/१७

४

इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवा

५

टहमाल िे क्ट्नोलोक्षजज प्रा. धल., जयबागेश्वरी, काठमाडौं

२०७०/०४/२०

६

नेप्िे ल ग्लोबल प्रा. धल., माइतीिर, काठमाडौं

२०७०/०६/२०

७

आस्था नेिवकत प्रा. धल.

२०७०/१०/१४

८

ग्लोबल इन्िरनेि सधभतसेज प्रा.धल., पुल्चोक, लधलतपुर

२०७१/०२/०८
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आ.व. २०७०/७१ मा अनुमधतपत्रमा संशोिन गररएका धबवरण
क्र. सं.

सेवाको नाम

सेवा प्रदायकको नाम

सं शोधित धबषय

१

इन्िनेि )इ-मेल सटहत(

ओिे ल कम्यूधनकेशन

सेवा प्रदायकको नाम

प्रा.धल., लधलतपुर–४

सं शोिन गररएको

लधलतपुर )जेनिे क
इन्िरनेशनलबाि धमधत
२०७०/०६/६ मा
अनुमधतपत्र सं सोिन गररएको
२

नेिवकत सेवा प्रदायक

रोधबन श्रे ष्ठ, प्रधतधनधि धसता,

सेवा प्रदायकको नाम

आरएनएधस धबक्षल्डङ्ग,

सं शोिन गररएको

काठमाडौं )अनुमधतपत्र
सं सोशन क्षशवहरी पोखरे ल
प्रधतधनधि धसता, बाि(
३

धभस्याि सेवा प्रयोगकतात

रोधबन श्रे ष्ठ, प्रधतधनधि धसता,

सेवा प्रदायकको नाम

आरएनएधस धबक्षल्डङ्ग,

सं शोिन गररएको

काठमाडौं )अनुमधतपत्र
सं सोशन क्षशवहरी पोखरे ल
प्रधतधनधि धसता, बाि(
४

टप्रपेड कधलङ्ग काडत सेवा

ओिे ल कम्यूधनकेशन
प्रा.धल., लधलतपुर–४

सेवा प्रदायकको क्ट्लज
सं शोिन गररएको

लधलतपुर
५

इन्िनेि )इ-मेल सटहत(

शुभ जगदम्भ एयरनेि

सेवा प्रदायकको नाम र

प्रा.धल., माले पािन–५ पोखरा

शतत सं शोिन गररएको

कास्की )अनुमधतपत्र
सं शोिन हिधलं क नेपाल
प्रा.धल.,बाि धमधत
२०७०/०८/२७
इन्िनेि )इ-मेल सटहत(

बाराही इन्िरनेि

सेवा प्रदायकको नाम र

िे क्ट्नोलाक्षजज प्रा.धल.,

शतत सं शोिन गररएको

धसतजनाचोक पोखरा कास्की
)अनुमधतपत्र सं शोिन बेताल
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नेि प्रा.धल.,बाि धमधत
२०७०/१०/२३
इन्िनेि )इ-मेल सटहत(

एयरनेि प्रा.धल., मैत्रीनगर–३
टकधततपरु )अनुमधतपत्र

सं शोिन स्यािे धलं क नेपाल
प्रा. धल.,बाि धमधत
२०७१/०२/१२(
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सेवा प्रदायकको नाम र
शतत सं शोिन गररएको

अनुसूची-४
प्राधिकरणबाि आ.व. २०७०/७१ मा प्रदान गररएका Short Codes/USSD को धबवरण
क्र. सं.

सेवा प्रदायकको

सेवाको टकधसम

Short Codes/USSD

नाम
१

एन सेल प्रा. धल.

१७१०० दे क्षख

Campaign र Promotional Activity )पटहला

१७१२९

११३० दे क्षख ११३५ प्रदान गररएकोमा धमधत
को प्राधिकरणको धनणतयबाि खारे ज गरी नयााँ

२

३५२४२

३

३३४३५

४

३५८००

५

३५७५८

६

३२००४

७

३२०२२

Short Codes प्रदान गररएको।(
Query based for different agro products rate
like vegetables, fruit, food etc. for remote
and urban users and customers, agro price
comparing and information advertising and
marketing promotional services.
SMS/Mobile banking like balance enquiry,
last five transaction, transaction alert, fund
transfer, notification, loan alert, birthday
alert, advertising and marketing promotional
services.
SMS/Mobile banking like balance enquiry,
last five transaction, transaction alert, fund
transfer, notification, loan alert, birthday
alert, advertising and marketing promotional
services.
SMS/Mobile banking like balance enquiry,
last five transaction, transaction alert, fund
transfer, notification, loan alert, birthday
alert, advertising and marketing promotional
services.
SMS VAS Services like Polling, Voting and
Contest,
Advertising
and
marketing
promotional services (e.g. voting for the best
contestant, Music Award, Music Show
Program etc.)
Mobile Banking

८

नेपाल दू रसञचार

#१२३*

Jokes, News, Horoscope, Tips and Alert

९

कं. धल.

३२०४०

Data Collection

१०

३९०९०, ३९१९१ SMS based banking, Bill Payment, Fund
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Transfer etc.
To view help for SMS VAS

११

३५७५८

१२

३२०८०

१३

३८४८४

General
Info
Recharge,
Authentication, College Result
General Info, News, Notice, Vote

१४

३३०४०

General Info, College result, Blood Groups

१५

३२२३४

News

१६

३२४५६

१७

३३६२४

Jokes, Horoscope, Tips (Beauty, Health etc.),
Alerts (Stock, sports)
Joke or Love

१८

३१९२०

१९

३८००१

Company Registration, PAN Registration,
School MIS system
Eight Class Result

२०

३९००१

Medical Entrance Result, Health Project

२१

३७१७१

Mobile Application

२२

३५७६७

Mobile Banking VAS Services

२३

३४७४८

Mobile Banking VAS Services

२४

३४३४४

Mobile Banking VAS Services

२५

३४८४९

Mobile Banking VAS Services

२६

३०३००

२७

३४५६७

२८

३७८९९

२९

३१११२

३०

३५७७७

३१

३६६५५

Premium SMS also known as SMS Alerts
which provides various kind of alerts to
mobile subscribers like daily News Alert,
Sport Alert, Health Tips etc.
Live Chat (SMS and voice chat) allows the
mobile subscribers to have chat (sms and
voice) with likeminded people without
disclosing their mobile number via short
code. (for NT GSM Mobile Prepaid and
Postpaid subscriber)
Balance query and early notice (for Public
Development Bank Ltd., Birgunj)
Balance query and early notice (for
Development Bank Cooperatives and
Financial Institutions)
Balance query and early notice (for Hamro
Bikash Bank Trisuli)
News, Sports, Love and Relationship,
Devotional, Life style, Fun, Infotant, Events,
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Register

३२

३०३३३

३३

३३१३३

Self Improvement, Offbeat, Student Portal,
Skill Enhancement, General tips, Usage and
Retention Packs, Special Services, Utility
Service
Location Based Services (Navigator and
Radar)
Horoscope, Blood Groups, Help Queries etc.

३४

३७५७५

Balance Query, Payment, Transfer

३५

३६१६२

Info, events, news, Voting polls

३६

३६९६३

३७

३९३९३

३८

३३०३३

३९

*९१४#

Balance enquiry, offer account, Help,
Subishu etc.
Miss SLC, Man Hunt. Ms, Mr Nepal, Miss
Tean
Family Planning, Reproductive Health and
Gender based violence
NT Information

४०

*१२१#

Information, News, Entertainment

४१

*९२५#

Subscription, alert etc

*१६००*symbol
number#

SLC Result

४२
४३

युनाईिे ड िे धलकम ३२२५३

SMS based application for Integrated
Disease Surveillance System (IDSS) for
Epidemiology and Disease control Division.
SMS based ticketing and inquiry service for
customer
SMS based service for different FM/Radios

धल.
४४

३६३७७

४५

३१२१४

४६

३८४८४

४७

३३०४०

४८

३२०८०

General Information, Mobile Information
Queries

४९

३७०००

श्री मटहला, बालबाधलका तथा समाज कल्याण

General Information, News and Media,
Voting
College Results, Voting Events

मन्त्रालय

माफतत

असहाय

तथा

अनाथ

बालबाधलका सं रक्षण फाउन्डे शनलाई काठमाडौं
उपत्यकाका टवधभन्न पयतिकीय, िाधमकत एवं
सांस्कधतक

स्थलहरुमा

बालबाधलकाहरुलाई
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रहे का

सडक

ददितकाधलन

रुपमा

पुनस्थातपना गने उद्देश्यले सडक बालबाधलकाको
बारे मा

SMS

माफतत

जानकारी

प्राप्त

गने,

नागररकका तफतबाि आवश्यक राय, सुझाव
सं कलन गने र यस सम्वक्षन्ि प्रगधत टववरण
सवतसािारणलाई उपलव्ि गराउने प्रयोजनका
लाधग २ वषतको लाधग प्रदान गररएको।
५०

३५२४२

कटष टवकास मन्त्रालय, कटष व्यवसाय प्रवद्वत न
तथा

बजार

टवकास

धनदे शनालयलाई

SMS

माफतत कटष बजार सूचना प्रवाह प्रणालीको
स्थापनाको लाधग आवश्यक पने Toll free
Short Code हाललाई चौमाधसक रुपमा प्रगधत
टववरण प्राधिकरणमा पेश गने गरी १ वषतको
लाधग प्रदान गररएको।
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अनुसूची-५
प्राक्षिकरणबाि हालसम्म गुणस्तर धनिातरण (Type Approval) गररएका उपकरणहरुको धबवरण

S. No.

Type of Equipment

Certificate Issued
Provisional

1

GSM Mobile Handset

2

Permanent Periodic

2180

453

CDMA Mobile Handset

38

0

3

GSM Device (Modem, Dongols)

34

11

4

CDMA Device (Modem, Dongols)

10

2

5

Satellite Phone

6

5

6

Tablet

85

6

7

Short Range Device (Bluetooth, WiFi)

494

297

8

WiMax Device

4

4

9

CDMA Fixed Set

4

0

Total

2855

52

778

अनुसूची-६
आ.व. २०७०/७१ मा प्राधिकरणबाि स्वीकत Voice सेवा प्रदायकहरुको महशुल दरः
१.

युनाईिे ड िे धलकम धल.
Close User Group (CUG)

S. No. Name of the
Package

२.

Cost Per
Connection (One
time Charge)

No.of Users

Tariff within CUG Group

1.

UTL
CUG

Standard

NRs. 60.00

3 to 10

40 Paisa/Minutes for 24 Hrs

2.

UTL
CUG

Corporate

NRs. 60.00

11 to 100

30 Paisa/Minutes for 24 Hrs

एनसेल प्रा. धल.
Pro Classic Tariff
Monthly Fee Rs. 300/- (With Tax)
S.No.

Inclued Service

1

45 minutes of local call

2

Monthly subscription of My5 services

3

Rs. 255 Balance (With Tax)

युरोटपयन युधनयन रािहरुको लाधग महशुल दरः
S.No.

Country

Tariff Rs. (Per Minute)

1

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Rep.,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Lexembourg,
Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,

4.99
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Slovakia, Slovenia, Spain, Swedan

३.

नेपाल दूरसञ्चार कं. धल.
अन्तरातटिय सेवाको महशुल दरM

Country

Access

Tariff Rs./ Min

Australia

7.75

China, Hong Kong

3.00

Bangladesh

4.00
1424

Kuwait, Baharain

8.00

United Kingdom (UK)

4.00

Belgium

10.00

France

10.00

Norway

10.00

India (Transboarder)
Maldives

2.90

699
00,1424,1425,1445

USSD सेवाको महशुल दर
क. USSD- Subscription Based VAS सेवाको लाधग माधसक अधिकतम रु. ५०।–
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60.00

ख. USSD- Event Based VAS सेवाको लाधग प्रधत Event अधिकतम रु. ५।–
Misssed Call Alert (MCA)
दे हायको शततमा Misssed Call Alert (MCA) सेवाको महशुल दर प्रधत मटहना रु. ८।– )कर
बाहेक( स्वीकत गररएको।
क.

Missed Call Alert (MCA) सेवा प्रवितन गनत र प्रभावकारीता अनुभव गराउन पटहलो
चरणमा पोष्टपेडका ग्राहकहरुलाई एक मटहनाको लाधग सो सेवा धनःशुल्क प्रदान गने।

ख.

दोश्रो चरणमा टप्रपेडका ग्राहकहरुलाई समेत उप सेवा प्रवितन गनत र प्रभावकारीता
अनुभव गराउन एक मटहनाको लाधग धनःशुल्क प्रदान गने।

ग.

सो सेवाको ग्राहक बनाउने सम्बन्िमा ग्राहकले सो सेवा धलने गरी Activate गरे पधछमात्र
धनजको हकमा लागू हुने व्यवस्था गनुत पने। Deactive नगरे को वा Response नगरे को
कारण स्वतः Activate हुने टकधसमको ब्यवस्था राख्न नहुने।

ि.

कम्पनीलाई महशुल दर प्रचार प्रसार गदात सेवा Activate/Deactivate लगायत अन्य
धबधि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गनत धनदे शन ददने ।

CDMA
१. Friends and Family (FNF) सुटविा CDMA Postpaid को लाधग ५५ पैसा प्रधत धमनेि तथा
CDMA Prepaid को लाधग ७५ पैसा प्रधत धमनेि।
२.

बोल्न र सुन्न नसक्ट्ने ब्यक्षपहरुका लाधग धबटक्र गररने SIM/RUIM बाि कम्पनीकै

नेिवकतमा SMS गदात प्रधत SMS २० पैसा। उप SIM/RUIM बाि कम्पनीको नेिवकत
तथा अन्य सेवा प्रदायकको नेिवकतमा Voice कल गदात धबद्यमान महशुल दर।
३.

मटहला स्वास्थ्यकमी )स्वंयसेवी( हरुको लाधग तयार गररएको Special Package Female
Community Health Volunteer (FCHV) मा कम्पनीकै नेिवकत धभत्र हुने प्रत्येक १०
धमनेि कलको रु. १।– बोनस एक वषतसम्म उपलव्ि गराउने।

CDMA Night Call Package सम्बन्िी
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धलधमिे डको CDMA Prepaid सेवामा राती १० बजेदेक्षख धबहान ६
बजेसम्म Unlimited national Vioce कलको लाधग प्रधत मटहना रु.२०।– ।
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अनुसूची-७
प्राधिकरणका टवभाग, शाखा र त्यसमा कायतरत कमतचारीहरुको धबवरण

१. प्रशासन धबभाग )प्रशासन शाखा, ले खा शाखा र ग्रामीण दू रसञ्चार शाखा(
कमतचारीको नामः श्री पुरुषोिम खनाल
क.

प्रशासन शाखा

धस. नं.

ख.

कमतचारीको नाम

पद

१

श्री सुरेश बस्नेत

सहायक धनदे शक

२

श्री प्रधतमा क्षिधमरे

सहायक धनदे शक

३

श्री सुधनल खधतवडा

सहायक

४

श्री सुधनता पाण्डे

सहायक

५

श्री रक्षचता आचायत

सहायक

६

श्री सोनु के.सी.

सहायक

ले खा शाखा

धस. नं.

ग.

पदः धनदे शक

कमतचारीको नाम

पद

१

श्री सक्षन्दप अधिकारी

सहायक धनदे शक

२

श्री धबजय कुमार राय यादव

सहायक

ग्रामीण दू रसञचार शाखा

धस. नं.
१

कमतचारीको नाम
श्री सुय त प्रसाद लाधमछाने

पद
सहायक धनदे शक
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२. प्रशासन शाखा )अनुमधतपत्र शाखा, कानून शाखा, उपभोपा तथा आधथतक टवश्लेषण शाखा(
कमतचारीको नामः श्री कुमार प्रसाद शमात
क.

अनुमधतपत्र शाखा

धस. नं.

ख.

कमतचारीको नाम

पद

१

श्री ददपेश आचायत

उप धनदे शक

२

श्री सन्तोष पौडेल

उप धनदे शक

३

श्री सुन्दर प्याकुरे ल

सहायक धनदे शक

४

श्री झलक बहादुर थापा

सहायक धनदे शक

५

श्री राजेन्द्र थापा

सहायक

कानून शाखा

धस. नं.

ग.

पदः धनदे शक

कमतचारीको नाम

पद

१

श्री कैलाश प्रसाद न्यौपाने

उप धनदे शक

२

श्री रे वधत राम पन्थ

सहायक धनदे शक

३

श्री क्षशव प्रसाद पराजुली

सहायक

उपभोपा तथा आधथतक धबश्लेशण शाखा

धस. नं.

कमतचारीको नाम

पद

१

श्री अजुन
त क्षिधमरे

उप धनदे शक

२

श्री अञ्जना दे बकोिा

सहायक धनदे शक

३

श्री बुटद्ध बहादुर दुरा

सहायक

३. प्राटवधिक धबभाग
कमतचारीको नामः श्री आनन्द राज खनाल
क.

पदः धनदे शक

ईक्षञ्जधनयररङ्ग शाखा )टिक्ट्वेन्सी ब्यवस्थापन(
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धस. नं.

ख.

श्री अम्बर स्थाटपत

उप धनदे शक

२

श्री रोजा टकरण बासुकला

सहायक धनदे शक

ईक्षञ्जधनयररङ्ग शाखा (International Relation)
पद

श्री सुरेन्द्र लाल हाडा

उप धनदे शक

२

श्री अच्युतानन्द धमश्र

सहायक धनदे शक

ईक्षञ्जधनयररङ्ग शाखा (Information & Communication Technology)
कमतचारीको नाम

पद

१

श्री धबजय कुमार राय

उप धनदे शक

२

श्री टहरण्य प्रसाद बस्ताकोिी

सहायक धनदे शक

ईक्षञ्जधनयररङ्ग शाखा (Research and Development)

धस. नं.

ङ.

कमतचारीको नाम

१

धस. नं.

ि.

पद

१

धस. नं.

ग.

कमतचारीको नाम

कमतचारीको नाम

पद

१

श्री धमन प्रसाद अयातल

उप धनदे शक

२

श्री धबनोद चन्द्र श्रे ष्ठ

सहायक धनदे शक

ईक्षञ्जधनयररङ्ग शाखा (QoS and Standards)

धस. नं.

कमतचारीको नाम

पद

१

श्री उदय राज रे ग्मी

उप धनदे शक

२

श्री प्रददप पौडेल

सहायक धनदे शक

श्री बब्ली कुमारी ख्का ईक्षञ्जधनयररङ्ग शाखा अन्तगतत सहायकमा कायतरत।
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कायातलय सहयोगीः
धस. नं.

कमतचारीको नाम

पद

१

श्री एकराज धतवारी

बररष्ठ सवारी चालक

२

श्री धबिणुहरर फुयााँल

बररष्ठ सवारी चालक

३

श्री अजुन
त काकी

बररष्ठ सवारी चालक

४

श्री धबजय लामा

सवारी चालक

५

श्री रमेश महजतन

सवारी चालक

६

श्री यम बहादुर महरा

सवारी चालक

७

श्री रमेश रावत

सवारी चालक

८

श्री रािेश्याम मल्ल

बररष्ठ पररचर

९

श्री नवराज पुरी

बररष्ठ पररचर

१०

श्री हाका बहादुर प्रिान

बररष्ठ पररचर

११

श्री उमानाथ पौडे ल

पत्रबाहक
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अनुसूची-८
आ.व. २०७०/७१ मा प्राधिकरणबाि भएका प्रमुख धनणतयहरुको सारसंक्षप
े
धस.नं.
१

धमधत
२०७०/७/०५

धनणतय नं.
२५९२

धनणतय
नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरण )ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोष(
धबधनयमावली, २०६८ को ब्यवस्था बमोक्षजमको जररवाना
गने सम्बन्िमाः
१. अनुमधतपत्र प्राप्त व्यक्षपहरुबाि समयमा नै रकम जम्मा
नगदात

लागेको

जररवाना

रकम

धमन्हा

गनत

प्राप्त

धनवेदनका सम्बन्िमा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यक्षपहरुलाई
जररवाना रकम धमन्हा वा छु ि नहुने व्यहोरा जनाई
जानकारी गराउने।
२.

धबधनयमावलीले

तोकेको

अक्षन्तम

समयसम्म

पधन

जररवाना सटहत रकम बुझाउन सटकने प्राविान रहेको र
सो पश्चात अनुमधतपत्र खारे ज हुन सक्ट्ने अवस्था रहे कोले
सो

पूव त

नै

जररवाना

सटहत

रकम

जम्मा

नगने

अनुमधतपत्र व्यक्षपहरुलाई पुनः २ मटहनाको समय ददई

त्यस्तो बााँकी रकम च ुपा गनत पत्राचार गने र सो
अवधिधभत्र

ु ान
भप

नगने

अनुमधतपत्रप्राप्त

व्यक्षपको

हकमा कुनै टकधसमको Facilitation नगने नगराउने।
साथै अनुमधतपत्र खारे जीतफत कारबाही अगाधड बढाउने
जानकारी ददने।
३. यस टवषयलाई धलएर सम्माधनत सबोच्च अदालतमा
िरौिी राखेर एनसेल प्रा. धल.ले ररि ददएकोले त्यस
सम्बन्िमा सबोच्च अदालतबाि हुने धनणतयानुसार गने।
२

२०७०/७/२९

२६०९

दूरसञ्चार सेवाको रे धडयो टिक्ट्वेन्सी )बााँडफााँड र मूल्य
सम्बन्िी( नीधत, २०६९ मा सेवा प्रदायकहरुबाि प्राप्त
प्रधतटक्रयामा प्राधिकरणको िारणा सम्बन्िमा
यस सम्बन्िमा टवधभन्न से वा प्रदायकहरुबाि प्राप्त प्रधतटक्रया,
अक्षख्तयार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोगबाि भएका धनदे शन,
सूचना

तथा
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सञ्चार

मन्त्रालयसं ग

भएका

पत्राचार

एवं

कामकारवाही समेतको अध्ययन गरी के गनत उपयुप हुन्छ
भनी धसफाररश गनत एवं दू रसञ्चार सेवाको रे धडयो टिक्ट्वेन्सी

)बााँडफााँड र मूल्य सम्बन्िी( नीधत, २०६९ मा तत्काल
सं शोिन गनुत पनेमा सो समेत धसफाररश गनत कायत दल गठन
गने।
३

२०७०/९/११

२६५१

दूरसञ्चारको तारहरुलाई ब्यवक्षस्थत गरी सफा, ब्यवक्षस्थत एवं
सभ्य शहर बनाउने सम्बन्िमा गररनु पने

अध्ययनका

सम्बन्िमा(
दूरसञ्चार से वासं ग सम्बक्षन्ित तारहरुलाई ब्यवक्षस्थत गरी
त्यसलाई धनक्षश्चत मापदण्ड बमोक्षजमको दायरामा ल्याउन
प्राधिकरणमा हाल अध्यक्ष टक्रयाक्षशल नरहे को र प्रस्तुत
टवषयको गहनताको कारण उच्चस्तररय कायतिोली गठन गनत
श्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई अनुरोि गने।
प्रधतधनधि, श्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय–

सं योजक

प्रधतधनधि, श्री नेपाल टवद्युत प्राधिकरण–
प्रधतधनधि, श्री सडक टवभाग–

सदस्य
सदस्य

प्रधतधनधि, श्री काठमाडौ महानगरपाधलका कायातलय– सदस्य
प्रधतधनधि, श्री नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे ड– सदस्य
प्रधतधनधि, श्री ISPAN –

सदस्य

प्रधतधनधि, श्री Cable Service Provider Association – सदस्य
प्रधतधनधि, नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरण–
४

२०७०/९/११

२६५१

सदस्य–सक्षचव

Cross Holding अध्ययन कायतिोलीको प्रधतवेदन सम्बन्िमा
Cross Holding सम्बन्िी अध्ययन गनत गदठत कायतिोलीका
प्रधतवेदनका सम्बन्िमा सम्बक्षन्ित सरोकारवालाहरुको राय,
सुझाव धलनका लाधग उपयुप प्रश्नहरु बनाई व्यवस्थापनले
कक्षम्तमा ३० ददनको म्याद राक्षख सुझाव सं कलन गनत
प्राधिकरणको वेभ साईिमा राख्ने र सो राक्षखएको टवषयलाई
सावतजधनक गने।

५

२०७०/१०/२७ २६८०

नेपाल

दूरसञ्चार
61

कम्पनी

धलधमिे डको

मोवाइल

सेवाको

अनुमधतपत्र नवीकरण दस्तुर सम्बन्िमा
टवद्यमान कानूनी व्यवस्था र अनुमधतपत्र प्राप्त गदात कबुल
गरे को आिारमा प्रत्येक पिक नवीकरण गदात रु. २० अबत
नै नवीकरण दस्तूर लाग्ने अवस्था रहे को तर यस टवषयमा
कानून सुिारको आवश्यकता औ ंल्याइएको, नेपाल दू रसञ्चार
कम्पनी धलधमिे डलाई अनुमधतपत्र ददने एवं नवीकरण गने

टवषयमा नेपाल सरकारबाि पिक पिक धनणतय भएको,
नेपाल

दूरसञ्चार

कम्पनी

धलधमिे ड

नेपाल

सरकारको

अधिकांश स्वाधमत्व भएको सं स्था भएको, यस टवषयमा

ु को अध्ययन गने र सो अनुरुप कानून
धछमेकी मुलक

सुिारको कामको पहल नेपाल सरकारबािै हुनपु ने दे क्षखएको
हुाँदा यस टवषयमा नीधतगत स्पष्टता एवं आवश्यकतानुसार
कानून सुिारको प्रकया अक्षि बढाउन सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालयमा अनुरोि गने। सो बमोक्षजम अन्यथा ब्यवस्था
भई आएको अवस्थामा बाहेक नवीकरण दस्तूर रु. २०
अबत भएको कुरा नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी धलधमिे डलाई
जानकारी गराउने।
६

२०७०/११/२३ २६९४

आदे श जारी गने सम्बन्िमा
दुईविा इन्िनेि सेवा प्रदायकलाई आ.व. २०६८/६९ को
ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोष टढला गरी दाक्षखला गरे वापत
नेपाल दू रसञ्चार प्राधिकरण )ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोष(
टवधनयमावली, बमोक्षजम लागेको थप जररवाना रकम पन्र
ददनधभत्र दाक्षखला गनत लगाउने।

७

२०७१/१/२६

२७२३

नीधतगत धनणतय गने सम्बन्िमा
बटढमा ३ मटहनासम्म लागू गने गरी टवशेष ददन, उत्सव,
चाड, राटिय, अन्तरातटिय ददवस ददनलाई लक्षक्षत गरी छु ि
तथा टवशेष अफर प्याकेज प्राधिकरणलाई पूव त जानकारी
गराई सेवा प्रदायक आफैले लागू गनत सक्ट्ने।
अनुमधतपत्र जारी भएको
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१

२०७०/६/१५

२५६१

लुक्षम्बनी नेि प्रा. धल.लाई इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवा
सञ्चालनको अनुमधतपत्र प्रदान गने।

२

२०७०/६/१५

२५६२

टपकोसफ्ि प्रा. धल.लाई इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवा
सञ्चालनको अनुमधतपत्र प्रदान गने।

३

२०७०/६/१५

२५६४

सेफवे िे क्ट्नोलोजीज प्रा. धल.लाई नेिवकत सेवा प्रदायकको
अनुमधतपत्र प्रदान गने।

४

२०७०/६/१५

२५६६

स्याङ्गजा इन्िनेिलाई

इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवा

सञ्चालनको अनुमधतपत्र प्रदान गने।
५

२०७०/६/१५

२५६७

माई नेि प्रा. धल.लाई

इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवा

सञ्चालनको अनुमधतपत्र प्रदान गने।
६

२०७०/७/२९

२६१०

एअर नेिवकत प्रा. धल.लाई इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवाको
अनुमधतपत्र प्रदान गने।

७

२०७०/९/११

२६५४

सेभेन स्िार नेिवकत प्रा धल.लाई इन्िनेि )इ-मेल सटहत(
सेवाको अनुमधतपत्र प्रदान गने।

८

२०७०/१०/१४ २६६६

लुक्षम्बनी नेि प्रा. धल.लाई नेिवकत सेवा प्रदायकको
अनुमधतपत्र प्रदान गने।

९

२०७०/११/२० २६८७

क्ट्लाधसक िे क प्रा. धल.लाई नेिवकत सेवा प्रदायकको
अनुमधतपत्र प्रदान गने।

१०

२०७१/१/२८

२७२८

मकतन्िायल कम्युधनकेशन प्रा. धल.लाई नेिवकत सेवा
प्रदायकको अनुमधतपत्र नवीकरण गने।

११

२०७१/२/२४

२७५६

एक्ट्सेस वल्ड िे क प्रा. धल.लाई इन्िनेि )इ-मेल सटहत(
सेवाको अनुमधतपत्र प्रदान गने।

१२

२०७१/३/१३

२७७६

मकतन्िायल कम्युधनकेशन प्रा. धल.लाई VSAT User सेवाको
अनुमधतपत्र प्रदान गने।

१३

२०७१/३/१३

२७७७

ओिे ल कम्युधनकेशन प्रा. धल.लाई नेिवकत सेवा प्रदायकको
अनुमधतपत्र प्रदान गने।
कारवाही भएको

१

२०७०/६/१०

२५५४

गैरकानूनी रुपमा वाईफाई इन्िनेि सेवा सञ्चालन गरे को
सम्बन्िमा
Hyperlink Cyber and Training Center ले इन्िनेि सेवाको
अनुमधतपत्र नधलई इन्िनेि धबतरण गनुक
त ा साथै नेपालबाि
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टवदे शमा फोन गनत इन्िनेि िे धलफोधनको ब्यवस्था हुाँदा हुाँदै
Outgoing VOIP Call Bypass समेत गराएको हुदा दू रसञ्चार
ऐन, २०५३ को दफा ४७)२( बमोक्षजम कसुरको मात्रा
हेदात रु. ५०,०००।०० जररवाना गरी त्यस्तो काम बन्द
गराउने र प्राधिकरणबाि गररएको धसलबन्दी खुला गने।
को

History

आिारमा

जम्मा

रु.

१,३७,६९५।६२

आम्दानी गरे को दे क्षखए बमोक्षजम दू रसञ्चार ऐनको दफा
४७)३( अनुसार कायतिोलीले यटकन गरे को रकम रु.
१,३७,६९५।६२
पुनरावेदनको

जररवाना

जानकारी

गने

ददने।

र

धनयमानुसार

Hyperlink Cyber

and

Training Center लाई इन्िनेि सेवाको Bandwidth प्रदान
गने सेवा प्रदायकको हकमा छु ट्टै फाईल खडा गने र
धनयमानुसार पेश गने।
२

२०७०/११/२३ २६९२

आदे श ददने सम्बन्िमा
प्राधिकरणबाि इन्िनेि से वा सञ्चालनको लाधग अनुमधतपत्र
प्राप्त

सं स्था

मकतन्िायल

कम्युधनकेशन

प्रा.

धल.ले

अनुमधतपत्रको शतत नं. १०, ११, १२.३)१(, १२.४)१(,
१२.४)२(, १२.५)१(, १२.८, १२.१४)२(, १२.१४ )३(,
१२.१४)४( र १२.२५ बमोक्षजमका शततहरु पालना गरे को
नपाईएकोले ब्यवस्थापनले नै उपयुप अवधि तोकी उप
शततहरुको पालना गनत धनदे शन ददने।
३

२०७०/११/२३ २६९४

आदे श जारी गने सम्बन्िमा
१. वडतधलं क

कम्युधनकेशन

प्रा.

धल.,

जावलाखेल,

लधलतपुरलाई आ.व. २०६८/६९ को ग्रामीण दू रसञ्चार
टवकास कोष टढला गरी दाक्षखला गरे वापत नेपाल
दूरसञ्चार प्राधिकरण

)दूरसञ्चार टवकास कोष ग्रामीण(

धबधनयमावली, बमोक्षजम लागेको थप जररवाना रकम पन्र
ददनधभत्र दाक्षखला गनत लगाउने र सो म्यादधभत्र उप
बााँकी

रकम

च ुपा

नगरे मा

दू रसञ्चार

बमोक्षजम कारवाही गने जानकारी गराउने।
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ऐन, २०५३

२. ब्रोडधलं क कम्यू धनकेशन प्रा. धल., सानेपा, लधलतपुरलाई

आ.व. २०६८/६९ को ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोष
टढला दाक्षखल गरे कोले ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास कोष
धबधनयमावली बमोक्षजम लागेको थप जररवाना रकम पन्र
ददनधभत्र दाक्षखला गनत लगाउने र सो म्याद धभत्र उप
बााँकी

रकम

च ुपा

नगरे मा

दू रसञ्चार

ऐन, २०५३

बमोक्षजम कारवाही गने जानकारी गराउने।
३. नेिप्लस प्रा. धल., बानेश्वरलाई थप जररवाना रकम
बुझाउन टवधभन्न धमधतमा पत्राचार गररएको तथा धमधत
२०७०।१०।१३ मा प्राधिकरणमा सम्पकत आउने १५
ददनको समय ददई सूचना प्रकाशन गररएकोमा हाल सम्म
पधन सम्पकतमा नआएकोले दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को
दफा २८ बमोक्षजम अनुमधतपत्रपत्र खारे जीको लाधग
प्रटक्रया अगाधड बढाउने।
१

२०७०/६/२०

२५७८

अनुमततपत्र खा्े िि भएको

प्राधिकरणबाि इन्िनेि )इ-मेल सटहत( सेवाको अनुमधतपत्र
प्राप्त गरे का )१( नेप्िे ल ग्लोबल प्रा.धल., (२( प्रधतध्वनी
धमधडया

प्रा.धल, (३(

सामाक्षजक

न्यायका

लाधग

सञ्चार

अधभयान र )४( माण्डवी बहुउद्देश्यीय समाज टवकास केन्द्र
लाई प्राधिकरणमा सम्पकत राख्न आउनका लाधग दू रसञ्चार

ऐन, २०५३ को दफा २८)४( बमोक्षजम सावतजधनक सूचना
प्रकाक्षशत

गरी

मौका

प्रदान

गररएकोमा

सम्पकत

राख्न

नआएकोले दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ )१(
बमोक्षजम

प्राधिकरणबाि प्रदान गररएको इन्िनेि )इ-मेल

सटहत( सेवाको अनुमधतपत्र खारे ज गररएको। उपरोप सवै
सेवा प्रदायकहरुबाि सेवा सञ्चालन गरे को अवधिको कानून
बमोक्षजम बुझाउनु पने रोयल्िी, ग्रामीण दू रसञ्चार टवकास
कोष दस्तुर सरकारी बााँकी सरह असुल गने।
२

२०७०/७/७

२५९६

एस.टव.आई.

बैंक

धलधमिे डको

धभस्याि

प्रयोगकतातको

अनुमधतपत्र खारे ज गने सम्बन्िमा
नेपाल एस.टव.आई. बैंक धलधमिे डलाई तपक्षशल बमोक्षजमका
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स्थानहरुमा धभस्याि प्रयोग गनत प्रदान गररएको धभस्याि
प्रयोगकतातको अनुमधतपत्र उप बैंकले अनुमधतपत्र खारे जी
गरी पाउन गरे को धनवेदन बमोक्षजम धमधत २०७०/४/१
दे क्षख लागू हुने गरी दू रसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८
बमोक्षजम खारे ज गने।
तपक्षशलः
क्र.सं . अनुमधत
१.

अनुमधतपत्र
धमधत

धभ.ज. ६– बुिवल,

२०६२।१०।०३

रुपन्दे ही

धभ.ज. ६– वाधलङ्ग,
१२५

३.

प्राप्त

पत्र नं.
९३
२.

स्थान

२०६५।०६।०८

स्याङ्गजा

धभ.ज. ६– बाग्लुङ्ग

२०६५।०६।०८

१२६
४.

धभ.ज. ६– तानसेन, पाल्पा

२०६६।०४।०५

१३४
३

२०७०/७/२९

२६१३

नेपाल इन्डटियल एण्ड कमधसतयल बैंक धलधमिे डको धभस्याि
प्रयोगकतातको अनुमधतपत्र खारे ज गने सम्बन्िमा
नेपाल

इन्डक्षस्रयल

एण्ड

कमधसतयल

बैंक

धलधमिे डलाई

तपक्षशल बमोक्षजमका स्थानहरुमा धभस्याि प्रयोग गनत प्रदान
गररएको

धभस्याि

प्रयोगकतातको

अनुमधतपत्र

धमधत

२०७०/०६/०१ दे क्षख लागू हुने गरी दू रसञ्चार ऐन,
२०५३ को दफा २८ बमोक्षजम खारे ज गने।
तपक्षशलः
क्र.सं . अनुमधत
१.

अनुमधतपत्र

प्राप्त

पत्र नं.

धमधत

धभ.ज. ६– कमलादी,

२०६३।०१।१८

१०२
२.

स्थान

काठमाण्डौं

धभ.ज. ६– पोखरा
१०३
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२०६३।०१।१८

३.

धभ.ज. ६– टवरगञ्ज

२०६३।०१।१८

१०४
४.

धभ.ज. ६– जनकपुर

२०६३।०१।१८

१०५
५.

धभ.ज. ६– िरान

२०६३।०१।१८

१०६
६.

धभ.ज. ६– टवरािनगर

२०६३।०१।१८

१०७
७.

धभ.ज. ६– अनारमनी,
१०८

८.

२०६३।०१।१८

झापा

धभ.ज. ६– सुखेत

२०६५।१२।०३

१२८
९.

धभ.ज. ६– बुिवल

२०६५।१२।०३

१२९
१०.

धभ.ज. ६– दमक, झापा

२०६५।१२।०३

१३०
४

२०७०/९/११

२६५५

टहमालयन बैंक धलधमिे डलाई प्रदान गररएको धभस्याि सेवा
प्रयोगकतातको अनुमधतपत्र खारे ज गने सम्बन्िमा
टहमालयन

बैंक

धलधमिे डलाई

तपक्षशल

बमोक्षजमका

स्थानहरुमा धभस्याि प्रयोग गनत प्रदान गररएकोमा धभस्याि
प्रयोगकतातको
नवीकरण

अनुमधतपत्र

नगने

व्यहोरा

उप

सं स्थाले

जानकारी

अनुमधतपत्रहरु

गराएकोले

धमधत

२०७०/०९/२२ दे क्षख लागू हुने गरी दू रसञ्चार ऐन,
२०५३ को दफा २५ )५( बमोक्षजम खारे ज गने।
तपक्षशलः
क्र.सं . अनुमधत

स्थान

पत्र नं.
१.
२.

प्राप्त

धमधत

धभ.ज.

हेिौडा,

६–५४

मकवानपुर

धभ.ज.

िोराही, दाङ्ग
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अनुमधतपत्र

२०६०।०९।२२
२०६०।०९।२२

६–५५
३.
४.
५.

धभ.ज.

टवरािनगर,

२०६०।०९।२२

६–५६

मोरङ्ग

धभ.ज.

धसद्धाथतनगर,

६–५७

रुपन्दे ही

धभ.ज.

टवरगञ्ज, पसात

२०६०।०९।२२

तानसेन, पाल्पा

२०६०।०९।२२

पोखरा, कास्की

२०६०।०९।२२

भरतपुर, क्षचतवन

२०६०।०९।२२

२०६०।०९।२२

६–५८
६.

धभ.ज.
६–५९

७.

धभ.ज.
६–६०

८.

धभ.ज.
६–६१

५

२०७१/३/२९

२७९६

नटवल

बैंक

धलधमिे डलाई

प्रदान

गररएको

धभस्याि

प्रयोगकतातको अनुमधतपत्र खारे ज गने सम्बन्िमा
नटवल बैंक धलधमिे डलाई तपक्षशल बमोक्षजमका स्थानहरुमा
धभस्याि प्रयोग गनत प्रदान गररएको धभस्याि प्रयोगकतातको
अनुमधतपत्र

उप

सं स्थाले

अनुमधतपत्रको

समयावधि

सम्ममात्र प्रयोग गने व्यहोरा जानकारी गराएकोले धमधत
२०७१/०४/०५ दे क्षख लागू हुने गरी दू रसञ्चार ऐन,
२०५३ को दफा २५ )५( बमोक्षजम खारे ज गने।
तपक्षशलः
क्र.सं . अनुमधत

स्थान

पत्र नं.
१.

धभ.ज.

अनुमधतपत्र

प्राप्त

धमधत
अनारमधन, झापा

२०६६।०४।०५

६–१३६
२.

धभ.ज.
६–१३७

िनगढी, कैलाली २०६६।०४।०५

३.

धभ.ज.

धभमदि,

२०६६।०४।०५

४.

धभ.ज.

भरतपुर, क्षचतवन

२०६६।०४।०५

६–१३८
68

कञ्चनपुर

६–१३९
५.

धभ.ज.

बाग्लुङ्ग, बाग्लुङ्ग

२०६६।०४।०५

धभ.ज.

टवरािनगर,

२०६६।०४।०५

६–१४१

मोरङ्ग

धभ.ज.

िोराही, दाङ्ग

२०६६।०४।०५

तुलसीपुर, दाङ्ग

२०६६।०४।०५

नेपालगञ्ज, बााँके

२०६६।०४।०५

धभ.ज.

धसद्धथतनगर,

२०६६।०४।०५

६–१४५

रुपन्दे ही

धभ.ज.

दमक, झापा

६–१४०
६.
७.

६–१४२
८.

धभ.ज.
६–१४३

९.

धभ.ज.
६–१४४

१०.
११.

६–१४६
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२०६६।०४।०५

अनुसूची–९
लेखापररक्षणको लाधग तयार गररएको नाफा नोक्ट्सान धबवरण )अपररिकत(
आ.व. २०७०/७१ को नाफा नोक्ट्सान खाता
आय

रकम )रु.(

सञ्चालन आय
१. ब्यापार आय

---

२. अनुमधतपत्र दस्तुर आय

४,१५,३८,६४,०६०।८२

३. दू रसञ्चार क्षेत्र सुिार आयोजना वापत

---

कुल सञ्चालन आय

४,१५,३८,६४,०६०।८२

गैह्र सञ्चालन आय
१. अन्य आय

३४,१५,२२,२०२।७६

२. टवटवि आय

---

कुल गैह्र सञ्चालन आय

३४,१५,२२,२०२।७६

सम्पधत धबक्री वापत नाफा )नोक्ट्सान(
स्थीर सम्पधत धबक्री वापत नाफा )नोक्ट्सान(

)२०,४००।७४(

कुल सम्पधत धबक्री वापत नाफा )नोक्ट्सान(

)२०,४००।७४(

कुल आय

४,४९,५३,६५,८६२।८४
ब्यय

रकम )रु.(

प्रत्यक्ष ब्यय
१. प्रत्यक्ष ब्यय

३८,७२,६७९।२५

२. दू रसञ्चार क्षेत्र सुिार आयोजना वापत

---

कुल प्रत्यक्ष ब्यय

३८,७२,६७९।२५

धबतरण खचत
१. धबतरण खचत

---

कुल धबतरण खचत

---

प्रशासधनक खचत
१. प्रशासधनक खचत

४,७०,६७,२७८।६०
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२. प्राधिकरणको बैठक खचत

७,३१,११६।००

३. पदपूधतत सधमधतको खचत

---

४. उपसधमधत खचत

६,८६,४५६।००

कुल प्रशासधनक खचत

४,८४,८४,८५०।६०

ब्याज
१. ब्याज खचत

---

कुल ब्याज

---

ह्रास कट्टी खचत
१. ह्रास कट्टी

२३,६७,५८६।५१

कुल ह्रास कट्टी

२३,६७,५८६।५१

अपलेखन (AMORTISATION)
१. अपलेखन (AMORTISATION)

---

कुल अपलेखन (TOTAL AMORTISATION)

---

ब्यवस्था
१. कर खचत

१,१०,८८,९६,४६३।००

२. उपदान, कमतचारी कल्याण कोष खचत र औषिी

५०,५४,८९६।१६

तथा टवदा वापतको खचत

कुल ब्यवस्था

१,११,३९,५१,३५९।१६

कुल ब्यय

१,१६,८६,७६,४७५।५२

नाफा )नोक्ट्सान(

३,३२,६६,८९,३८७।३२
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अनुसूची–१०
आ.व. २०७०/७१ सम्मको वासलात )अक्षन्तम लेखा पररक्षण हुन बााँकी(

कोष श्रोत

यस वषत

गत वषत

क( कोष
ाँ ीगत कोष
१. पूज

-

-

१६,३७,०१,७६,४७६।५४

१३,०४,३४,८७,०८९।२२

-

-

७,९७,४८,६८,३३९।८२

६,०१,८७,२६,४९८।८४

२४,३४,५०,४४,८१६।३६

१९,०६,२२,१३,५८८।०६

१. सुरक्षक्षत ऋण (SECURED LOAN)

-

-

२. असुरक्षक्षत ऋण (UNSECURED

-

-

-

-

२४,३४,५०,४४,८१६।३६

१९,०६,२२,१३,५८८।०६

२. जगेडा तथा वचत कोष
३. दूरसञ्चार क्षेत्र टवकास कोष
४. ग्रामीण दूरसञ्चार टवकास कोष
कुल कोष रकम
ख( ददितकाधलन तथा मध्य काधलन
ऋण

LOAN)
कुल ददितकाधलन तथा मध्य काधलन
ऋण

कुल आय श्रोत रकम

कोष पररचालन (APPLICATION)
क( स्थीर सम्पिी

१,८७,१४,३१४।८५

ख( लगानी

२,०८,७८,८९०।१०
-

-

-

-

ग( चालु सम्पिी
१. इन्भेन्िोररज्
२. ब्यापार तथा अन्य प्राप्त हुने

१५,००,००,३७,७२८।९८

१२,९०,३९,३२,५६९।११

३. नगद तथा बैंक मौज्दात

१४,००,७२,९८,६७२।७७

१०,७१,७०,४१,३२९।५७

ु ानी, ऋण, पेश्की र
४. अग्रीम भप

६,७०,५८,५२,०२४।५८

५,४४,९०,८६,३७७।९२

िरौिी
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कुल चालु सम्पिी

३५,७१,३१,८८,४२६।३३

२९,०७,००,६०,२७६।६०

१. चालु दाटयत्व

५,८७,५७,३०,९०२।७४

५,६३,१९,४४,७५९।०६

२. ब्यवस्था

५,५१,११,२७,०२२।०८

४,३९,६७,८०,८१९।५८

कुल चालु दाटयत्व र ब्यवस्था

११,३८,६८,५७,९२४।८२

१०,०२,८७,२५,५७८।६४

खुद चालु सम्पिी )ग–ि(

२४,३२,६३,३०,५०१।५१

१९,०४,१३,३४,६९७।९६

ि( चालु दाटयत्व र ब्यवस्था

ङ( अपलेखन गनत बााँकी खचत
कुल पररचालन कोष रकम

२४,३४,५०,४४,८१६।३६

(APPLICATION OF FUND)
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१९,०६,२२,१३,५८८।०६

