कन्सल्टे सन डकुमेन्ट नं.: ०३

दू रसञ्चार से वाको गुणस्तर सम्बन्धी ववननयमावलीको मस्यौदा
को सम्बन्धमा

कन्सल्टे सन डकुमेन्ट

नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरण
कमलादी, काठमाडौं
आश्विन, २०७६

पृष्ठभूनम

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर ननधाारण गने तथा
सेवा सं चालन गदाा कायम गनुा पने न्यूनतम स्तर तोवकददने व्यवस्था रहे को छ। सोही व्यवस्था अन्तगात
रहे र उपभोक्ताहरुले स्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गने सुननश्वितताको प्रानधकरणले ववद्यमान व्यवस्था, सेवा
प्रदायक तथा ववज्ञको राय, राविय तथा

अन्तरााविय प्रचलनहरुको समेत अध्ययन गरे र ववद्यमान

दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी ववननयमावली, २०७३ मा समयानुकुल पररमार्ान गरी
सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी ववननयमावली, २०७६ को मस्यौदा

दू रसञ्चार

तयार गररएको छ। यसमा दूरसञ्चार

सेवाको गुणस्तर मापन गना प्रयोग गररने सेवा मानक, सेवा प्रदायकले कायम गनुा पने सेवाको न्युनतम
स्तर, गुणस्तर मापन गने ववनध तथा प्रविया, प्रानधकरणमा पेश गनुा पने गुणस्तर सम्बन्धी प्रनतवेदन
लगायत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी आवश्यक प्रवन्धको व्यवस्था गररएको छ।
प्रस्ताववत मस्यौदा ववननयमावलीमा उल्लेख गररएको व्यवस्था तथा प्रावधानहरुको सम्वन्धमा दूरसञ्चार
सेवाको

गुणस्तरसँग

सम्बश्वन्धत

सरोकारवाला,

ववज्ञ,

अध्येता,

अनुसन्धानकताा

तथा

अन्य

सरोकारवालाहरुसं ग राय, सुझाव तथा प्रनतविया सङ्कलन गना नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरणले यो
कन्सल्टे सन

डकुमेन्ट

प्रकाशन

गरे को

हो।

यो

कन्सल्टे सन

डकुमेन्ट

प्रानधकरणको

वेबसाइट

(www.nta.gov.np) मा राश्वखएको छ। सो उपर आफ्नो अमूल्य राय, सुझाव तथा प्रनतविया इमेल
(ntra@nta.gov.np or bcshrestha@nta.gov.np or pmdahal@nta.gov.np) वा पत्र मार्ात यो
कन्सल्टे सन डकुमेन्ट प्रथम पटक सावार्ननक भएको २ हप्ता नभत्र प्रानधकरणमा उपलव्ध गराउनु हुन

अनुरोध छ। सरोकारवालाहरुको राय , सुझाव तथा प्रनतवियाले प्रानधकरणलाई प्रस्ताववत मस्यौदा
ववननयमको व्यवस्था

सम्बन्धमा उपयुक्त ननणाय नलन सहयोग वहने नबिास नलइएको छ। यस

सम्बन्धमा कुनै थप र्ानकारी वाववस्तृत वववरण आवश्यक परे मा

ntra@nta.gov.np

मा

अथवा

उप-ननदे शक

श्री

ववनोद

प्रानधकरणको इमेल ठे गाना

चन्र

श्रे ष्ठ

(Email:

bcshrestha@nta.gov.np, Phone: 977-1-4255474, Extension: 229) अथवा सहायक ननदे शक श्री
पववत्र मश्वण दाहाल (Email: pmdahal@nta.gov.np, Phone: 977-1-4255474, Extension: 272)
लाई सम्पका गनुह
ा न
ु अनुरोध गररएको छ ।
पुरुषोत्तम खनाल
अध्यक्ष

नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरण
कमलादी, काठमाडौं
आश्विन, २०७६

प्रश्नावली

प्रस्ताववत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी ववननयमावली, २०७६ को मस्यौदा उपर राय, प्रनतविया
तथा सुझाव सं कलन गने प्रयोर्नका लानग दे हाय वमोश्वर्मका प्रश्नावलीहरु राश्वखएको छ। उक्त
प्रश्नावलीहरुको आधारमा आफ्नो राय, प्रनतविया तथा सुझाव ददनुहोस |

१. ववननयमावलीका प्रस्ताववत व्यवस्थाहरुको सम्वन्धमा तपाईको धारणा/ राय के छ?
२. प्रस्ताववत ववननयमहरुमा के कस्ता सं सोधन/ पररमार्ान गरे र ववननयमावलीलाई थप प्रभावकारी र
सेवा प्रदायकहरुलाई उपभोक्तामुखी बनाउन सवकन्छ?

३. दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापन गना हाल प्रस्ताववत सेवा मानकहरु पयााप्त छन्? (यदद नभएमा)
कुन कुन सेवा मानकहरु थपघट तथा पररमार्ान गरे र दूरसञ्चार सेवाको ननयमनलाई सहर्
बनाउन सवकन्छ? औश्वचत्य सवहत पुवष्ठ गनुह
ा ोस।

४. सेवा प्रदायकहरुले कायम गनुप
ा ने प्रस्ताववत सेवाको स्तर उपयुक्त छ? (यदद नभएमा)
तपाईको ववचारमा कुन सेवा मानकको स्तर कस्तो हुनपु छा? औश्वचत्यको साथमा नबस्तृत
वववरण ददनुहोस।
५. यस प्रस्ताववत नबननयमावलीमा राश्वखएको क्षनतपूनता उपलब्ध गराउनु पने व्यवस्थाको
सम्वन्धमा तपाईको धारणा के छ?
६. सेवाको गुणस्तर मापन गना प्रस्ताव गररएका ववनधहरु उपयुक्त तथा पयााप्त छन्?
प्रस्ताववत भन्दा सरल र प्रभावकारी अन्य ववनधहरु छन् वक? कुनै सेवा नबशेषको मापनको
लानग अन्य ववनध अवलम्बन गनुप
ा छा वक? सं श्वक्षप्त रुपमा बणान गनुह
ा ोस।

७. दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरलाई सुधार गरी ननयनमत तथा व्यवश्वस्थत बनाउन ननयामक
ननकायले गनुा पने कामकारबाहीको सम्बन्धमा तपाईको सल्लाह/ सुझाव के छ? सं श्वक्षप्त
रुपमा बणान गनुह
ा ोस।

दू रसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी ववननयमावली, २०७६
को मस्यौदा
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दर्ा ५२ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरणले
दे हायका ववननयमहरु बनाएको छ।

१.

सं श्वक्षप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यी ववननयमहरुको नाम “दू रसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी

ववननयमावली, २०७६” रहे को छ।
(२) यो ववननयमावली तत्काल प्रारम्भ हुनछ
े ।
२.

पररभाषा तथा व्याख्या: (१) ववषय वा प्रसङ्गले अकै अथा नलागेमा यस ववननयमावलीमा–
(क) “ऐन” भन्नाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ सम्झनु पछा।
(ख) “ननयमावली” भन्नाले दूरसञ्चार ननयमावली, २०५४ सम्झनु पछा।
(ग)

“प्रानधकरण” भन्नाले नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरण सम्झनु पछा।

(घ)

“अनुमनतपत्र” भन्नाले ऐनको दर्ा २४ वमोश्वर्म दूरसञ्चार सेवा सं चालन गना ददईएको
अनुमनतपत्र सम्झनु पछा।

(ङ)

“अनुमनतपत्र प्राप्त व्यश्वक्त” भन्नाले ऐनको दर्ा २४ वमोश्वर्म दूरसञ्चार सेवा सं चालन गना
अनुमनतपत्र पाएको व्यश्वक्त सम्झनु पछा।

(च)

“सेवा प्रदायक” भन्नाले दूरसञ्चार सेवा सं चालन गरररहे का प्रानधकरणबाट अनुमनतपत्र प्राप्त
व्यश्वक्त सम्झनु पछा।

(छ) “आन्तररक सञ्जाल सम्वाद” भन्नाले एउटै सेवा प्रदायकको आफ्नै सञ्जाल नभत्रको सम्वाद
सम्पका सम्झनु पछा।
(ज) “अन्तर सञ्जाल सम्वाद” भन्नाले दुई नभन्न सेवा प्रदायकहरुको सञ्जाल बीच गररने सम्वाद
सम्पका सम्झनु पछा।
(झ) “सेवाको गुणस्तर” भन्नाले अनुमनतपत्र प्राप्त व्यश्वक्तले दूरसञ्चार सेवा सं चालन गदाा कायम
गनुा पने ववननयम ३ वमोश्वर्मको न्यूनतम गुणस्तर सम्झनु पछा।
(ञ)

“सेवा मानक” भन्नाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरलाई इवङ्गत गने अनुसूची-१ वमोश्वर्मको
सूचक सम्झनु पछा।

(ट)

“ड्राइभ टे ष्ट” भन्नाले ववश्वशष्टीकृत उपकरण प्रयोग गरी मोवाइल सं केतको क्षमता, उपलब्धता,
दुई सेवाग्राही वीचको सम्पका ववच्छे द हुने दर लगायत चलायमान भई मोवाइल सेवाको
गुणस्तरसँग सम्बश्वन्धत मानकहरुको मापन ववनध सम्झनु पछा।

३.

ववननयमावलीको व्याख्या: (१) यस ववननयमावलीमा प्रयोग भएका तर पररभावषत नगररएका शब्द
तथा वाकयांशहरुको अथा तथा पररभाषा ऐन तथा ननयमावलीमा उल्लेख भए वमोश्वर्म हुने छ ।
(२) सबै सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा अनुमनतपत्रमा भएका शताहरु प्रनतकूल
नहुने गरी यो ववननयमावली अनुरुप न्यूनतम गुणस्तर कायम गनुा पनेछ ।
(३) यस ववननयमावलीको प्रयोग र पालना गदाा कुनै ववषयमा अष्पष्टता वा दिववधा उत्पन्न भएमा वा
व्याख्याका सम्बन्धमा वववाद भएमा प्रानधकरणले गरे को व्याख्या अश्वन्तम हुनेछ ।

४.

दू रसञ्चार सेवा सं चालन गदाा कायम गनुा पने गुणस्तर: (१) ऐनको दर्ा १४(२) को व्यवस्था
अनुरुप आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, आधारभूत टे नलर्ोन सेवा, मोवाईल सेवा, इन्टरनेट तथा डाटा
सेवा सं चालन गदाा अनुमनतपत्र प्राप्त व्यश्वक्तले कायम गनुा पने न्यूनतम गुणस्तर अनुसूची-१ वमोश्वर्म
हुनेछ।
(२) उपववननयम (१) वमोश्वर्म तोवकएको गुणस्तरको मापन गने ववनध अनुसूची–२ वमोश्वर्म हुनेछ।
(३) प्रानधकरणले आवश्यकता अनुसार सेवा मानक, कायम गनुा पने न्यूनतम गुणस्तर तथा त्यसको
मापन गने प्रविया पररमार्ान गना सकने छ।

५.

सेवाको गुणस्तर कायम गने अवनध: (१) दूरसञ्चार सेवा सं चालन गने अनुमनतपत्र प्राप्त व्यश्वक्तले
यस ववननयमावली वमोश्वर्म सेवाको गुणस्तर कायम गनुा पनेछ।
(२) सेवा प्रदायकले उपववननयम (१) वमोश्वर्म सेवाको गुणस्तर कायम गना नसकने भएमा त्यसको
आधार, कारण तथा गुणस्तर कायम गनाको लानग गरे का काम कारबाहीको वववरण र ववननयमावली
वमोश्वर्म सेवाको गुणस्तर कायम गना आवश्यक पने अवनध खुलाई प्रानधकरणमा ननवेदन ददनु
पनेछ।
(३) उपववननयम (२) वमोश्वर्म प्राप्त ननवेदनको व्यहोरा मनानसव दे श्वखएमा प्रानधकरणले त्यस्तो सेवा
प्रदायकलाई सेवाको गुणस्तर कायम गना थप अवनध ददन सकनेछ।
(४) उपववननयम (३) वमोश्वर्मको अवनधनभत्र पनन सेवाको गुणस्तर कायम नगने सेवा प्रदायकको
अनुमनतपत्र प्रानधकरणले ऐनको दर्ा २८ वमोश्वर्म खारे र् गना सकनेछ।

६.

गुणस्तर परीक्षण तथा मापन गनुा पने: (१) सेवा प्रदायकले ननयनमत रुपमा आर्ूले दूरसञ्चार सेवा
प्रदान गरे को ववनभन्न स्थानहरुमा अनुसूची–१ वमोश्वर्मका मानकहरु समावेश हुने गरी अनुसूची–२
मा उल्लेख गररएको ववनधमार्ात दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण तथा मापन गनुा पनेछ।

(२) उपववननयम (१) वमोश्वर्म गररएको गुणस्तर मापनको प्रनतवेदन अनुसूची-३ वमोश्वर्मको
ढाँचामा तयार गरी प्रत्येक तीन मवहनामा सो अवनध समाप्त भएको दश कायाददन नभत्र प्रानधकरणमा
पेश गनुा पनेछ।
(३) दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापन गना आवश्यक पने उपकरणहरुसवहत अन्य स्रोतहरुको
व्यवस्था सेवा प्रदायक आर्ैले गनुा पनेछ।
७.

गुणस्तर परीक्षण तथा मापन गना ननदे शन ददन सकने: (१) प्रानधकरणले आवश्यकता अनुसार कुनै
ननश्वित स्थान, अवनध वा समय तोकी सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा कुनै ववशेष प्रकारको परीक्षण तथा
मापन गरी प्रनतवेदन पेश गना सेवा प्रदायकलाई ननदे शन ददन सकनेछ।
(२) उपववननयम (१) बमोश्वर्म ददइएको ननदे शन वमोश्वर्म परीक्षण तथा मापन गरी प्रानधकरणमा
प्रनतवेदन पेश गनुा सेवा प्रदायकको कताव्य हुनछ
े ।
(३) उपववननयम (१) वमोश्वर्म ददइएको ननदे शन वमोश्वर्म परीक्षण तथा मापन गना आवश्यक पने
उपकरणहरुसवहत अन्य स्रोतहरुको व्यवस्था सेवा प्रदायक आर्ैले गनुा पनेछ।

८.

सेवाको गुणस्तर र्ाँच तथा परीक्षण गना सकने: (१) सेवा प्रदायकले यस ववननयमावली वमोश्वर्म
कायम गनुा पने सेवाको गुणस्तर कायम गरे नगरे को तथा ववननयम ५ वा ६ वमोश्वर्म प्राप्त
प्रनतवेदनको वविसननयताको ववषयमा प्रानधकरणले आवश्यकता अनुसार ननयनमत वा आकश्वष्मक
रुपमा अनुगमन, ननरीक्षण, र्ाँच वा कुनै ववशेष प्रकारको परीक्षण, मापन गना गराउन सकनेछ।
(२) उपववननयम (१) वमोश्वर्मको अनुगमन, ननरीक्षण, र्ाँच, परीक्षण वा मापनको कायामा
आवश्यकता अनुसार प्रानधकरणको कमाचारी वा सम्बश्वन्धत ववषयको ववज्ञ वा सम्बश्वन्धत सेवा
प्रदायकको प्रनतनननधलाई समेत समावेश गना सवकनेछ।
(३) उपववननयम (१) वमोश्वर्म अनुगमन, ननरीक्षण, र्ाँच, परीक्षण वा मापन गने व्यश्वक्तले काया
सम्पन्न भएको दश कायाददन नभत्र त्यस सम्बन्धी प्रनतवेदन अनुसूची-३ वमोश्वर्मको ढाँचामा तयार
गरी प्रानधकरणमा पेश गनुा पनेछ।

९.

उपभोक्ताको राय सवे क्षण गना सकने: (१) सेवा प्रदायकले यस ववननयमावली वमोश्वर्म कायम गनुा
पने सेवाको गुणस्तर कायम गरे नगरे को तथा उपलब्ध सेवाको स्तरका सम्बन्धमा उपभोक्ताको राय
बुझ्न प्रानधकरणले प्रश्नावली तयार गरी स्थलगत रुपमा वा प्रववनध (इमेल, इन्टरनेट, अनुप्रयोग,
एसएमएस आदद) को प्रयोग गरी सवेक्षण गना गराउन सकनेछ।
(२) प्रानधकरणले उपववननयम (१) वमोश्वर्म गरे को सवेक्षणको प्रनतवियाहरुको तथयांक समावेश
गरी प्रनतवेदन तयार गनेछ।

१०. सहयोग गनुा पने: (१) ववननयम ७ वमोश्वर्म सेवाको गुणस्तर अनुगमन, ननरीक्षण, र्ाँच, परीक्षण वा
मापनको लानग प्रानधकरणबाट खवटएको कमाचारी वा ववज्ञलाई सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर
र्ाँच्न तथा मापन गने कायामा आवश्यक पने उपकरणहरु तथा प्राववनधक सहयोग उपलब्ध गराउने,
ववना अवरोध सेवा प्रदायकको कायाालयमा प्रवेश ददने र दूरसञ्चार प्रणालीमा पहुँच ददने लगायतका
आवश्यक सहयोग प्रदान गनुा पनेछ।
(२) सेवा प्रदायकले प्रानधकरणबाट खवटएको कमाचारी वा ववज्ञबाट माग भएका गुणस्तर सम्बन्धी
वववरण, अनभलेख तथा सञ्जाल व्यवस्थापन (Network Management) सम्बन्धी वववरणहरु उपलव्ध
गराउनु पनेछ।
(३) ववननयम ८ वमोश्वर्म उपभोक्ताको राय सवेक्षण गना प्रानधकरणबाट खवटएको कमाचारी वा
ववज्ञलाई सेवा प्रदायकले आवश्यक सहयोग प्रदान गनुा पनेछ।
११. ननदे शन ददन सकने: (१) ववननयम ७ वमोश्वर्म गररएको अनुगमन, ननरीक्षण, र्ाँच, परीक्षण, मापन
वा ववननयम ८ वमोश्वर्म गररएको सवेक्षणबाट ववननयम ३ वमोश्वर्मको सेवाको गुणस्तर कायम
गरे को नपाईएमा त्यस्तो गुणस्तर कायम गना प्रानधकरणले ननश्वित समयावनध तोकी सेवा प्रदायकलाई
ननदे शन ददन सकनेछ।
(२) सेवा प्रदायकले उपववननयम (१) वमोश्वर्म ददइएको अवनधनभत्र सेवाको गुणस्तर ववननयम ४
वमोश्वर्म हुने गरी कायम गनुा पनेछ।
(३) उपववननयम (१) बमोश्वर्को अवनधनभत्र सेवाको गुणस्तर कायम नगने सेवा प्रदायकलाई
प्रानधकरणले ऐनको दर्ा ४७ को उपदर्ा (१) वमोश्वर्म र्ररवाना गरी सेवाको गुणस्तर कायम
गना थप समयावनध ददनेछ।
(४) उपववननयम (३) वमोश्वर्मको अवनधनभत्र पनन सेवाको गुणस्तरमा सुधार नगने सेवा प्रदायकको
अनुमनतपत्र प्रानधकरणले ऐनको दर्ा २८ वमोश्वर्म खारे र् गना सकनेछ।
१२. क्षनतपूनता उपलब्ध गराउनु पने: (१) यस ववननयमावली वमोश्वर्म सेवाको गुणस्तर कायम नगरे को
कारणले मोवाईलमा कुरा गदाागदै आर्ैं र्ोनकल कावटने (Call Drop) भएमा उक्त कुरा गरे को
समयावधी (Pulse) बराबरको शुल्क वा र्ोनकल दर बराबरको रकम सेवा प्रदायकले क्षनतपूनताको
रुपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(२) यस ववननयमावलीमा तोवकएको भन्दा बढी समय नेटवका नचलेको वा सेवा प्रदान गना
नसकेको अवस्थामा सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई परे को असुववधा वापत मनानसब महशुल नमन्हा गने
अथवा सेवाको अवनध थप गररददनु पनेछ।
(३) उपदर्ा (१) अथवा (२) वमोश्वर्मको क्षनतपूनता सेवा प्रदायकले स्वचानलत रुपमा ग्राहकले
सेवा नलएको खाता (Subscription Account or Mobile/Landline Number) मा उपलब्ध गराउने

व्यवस्था नमलाउनु पनेछ । यसरी क्षनतपूनता प्रदान गरे को वारे मा सम्बश्वन्धत ग्राहकलाई र्ानकारी
समेत गराउनु पनेछ।

१३. प्रनतवेदन सावार्ननक गने: (१) ववननयम ६ को उपववननयम (२) र ववननयाम ७ को उपववननयम
(२) वमोश्वर्म प्राप्त प्रनतवेदन प्रानधकरणले सावार्ननक गना वा सम्बश्वन्धत सेवा प्रदायकलाई
सावार्ाननक गना लगाउन सकनेछ।
(२) प्रानधकरणले ववननयम ८ को उपववननयम (३) वमोश्वर्म अथवा ववननयम ९ को उपववननयम
(२) वमोश्वर्म तयार गरे को प्रनतवेदन उपयुक्त माध्यमबाट सावार्ननक गनेछ। त्यसको एक प्रनत
सम्बश्वन्धत सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराईनेछ।
(३) प्रानधकरणले उपववननयम (२) वमोश्वर्म प्रनतवेदन सावार्ननक गदाा प्रानधकरणको वटप्पणी सवहत
तथा त्यस्तै सेवा प्रदान गने एक भन्दा बढी सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तरको तुलना वा सेवा
प्रदायकको वगीकरण तथा अनुसूची–४ वमोश्वर्मका वववरणहरु समावेश गना सकनेछ।
१४. झुटृा वा गलत वववरण वा प्रनतवेदन ददएमा कारबाही गररने: (१) सेवा प्रदायकले यस ववननयमावली
वमोश्वर्म प्रानधकरणलाई ननयनमत बुझाउनु पने वववरण अथवा प्रानधकरणबाट माग भएको वववरण
ननधााररत अवनधनभत्र उपलब्ध नगराएमा

अथवा झू टृा वा गलत प्रनतवेदन वा वववरण ददएको

पाईएमा ऐन बमोनमम कारवाही गररनेछ।
(२) प्रानधकरणबाट यस ववननयमावली वमोश्वर्म गुणस्तर र्ाँच, परीक्षण, अनुगमन वा ननरीक्षणको
श्वर्म्मेबारी पाएको व्यश्वक्तले झू टृा वा गलत प्रनतवेदन ददएको पाईएमा ननर्लाई प्रचनलत कानून
वमोश्वर्म कारबाही गररनेछ।
१५. खारे र्ी तथा बचाउ: साववकको “दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी ववननयमावली, २०७३”
खारे र् गररएको छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी ववननयमावली, २०७३ वमोश्वर्म भए
गरको काम कारबाही यसै ववननयमावली वमोश्वर्म भए गरे को माननने छ।

अनुसूची –१
(ववननयम ४ को उपववननयम (१) सं ग सम्बश्वन्धत)
दू रसञ्चार सेवा सं चालन गदाा कायम गनुा पने न्यूनतम गुणस्तर
क. आधारभूत दू रसञ्चार सेवा (तार सवहत तथा तार रवहत), आधारभूत टे नलर्ोन सेवा, मोवाइल सेवा र
इन्टरनेट सेवाको लानग।
१. नेटवका नचले को वा सेवा प्रदान गना नसकेको समयावनध (Network Down Time)
“नेटवका नचलेको वा सेवा प्रदान गना नसकेको समयावनध” भन्नाले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा
उपलब्ध हुन नसकेको वा नेटवका नचलेको अवनध सम्झनु पछा। सेवा प्रदायकको नेटवकामा नचलेका
सम्पूणा साइटहरुको औसत नचलेको समयको रुपमा यसको मापन गररनेछ।
Network Down Time =

मापन गने ववनध
नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली
ननरीक्षण

Total outage time of all sectors/units
∗ 100
Total time of observation ∗ No. of sectors/units in the network

मापन गने समय

औसत ननकाल्ने अवनध

ननरन्तर

१ मवहना

कायम गनुा पने स्तर
एक प्रनतशत वा सो
भन्दा कम

ख. आधारभूत दू रसञ्चार सेवा (तार सवहत तथा तार रवहत), आधारभूत टे नलर्ोन सेवा र मोवाइल सेवाको
लानग।
१. र्ोनकल स्थापना हुन लाग्ने समय (Call Setup Time):
“र्ोनकल स्थापना हुन लाग्ने समय” भन्नाले र्ोन गने व्यश्वक्त (A-party) ले र्ोन डायल गरे को
समय र र्ोन गने व्यश्वक्तले र्ोन ररनसभ गने व्यश्वक्त (B-Party) कहाँ ररं ग बर्ेको वा व्यस्त रहे को
सूचना वा र्ानकारी प्राप्त भएको समय ववचको अवनध सम्झनु पछा। एउटै सेवा प्रदायकको
नेटवकाको स्थानीय र्ोनकलमा र्ोनकल स्थापना हुन लागेको औसत समयको रुपमा यसको मापन
गररनेछ।
Call Setup Time = Average call setup time of all successful calls

मापन गने ववनध

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

ननरीक्षण

ड्राइभ टे ष्ट

रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना
ड्राइभ टे ष्टको अवनध

२. सर्लतापूवक
ा र्ोनकल स्थापना हुने दर (Call Setup Success Rate):

कायम गनुा पने स्तर
पाँच सेकेण्ड वा सो
भन्दा कम

“सर्लतापूवक
ा
र्ोनकल स्थापना हुने दर” ले ग्राहकलाई आवश्यक पदाा दूरसं चार सेवाको
नेटवकामार्ात र्ोनकल स्थापना गना सकने सम्भावनालाई र्नाउँ छ। ननश्वित अवनधमा सर्लतापूवक
ा
स्थापना भएका र्ोनकलहरुको सं ख्या (Successfully Established Calls) र सो अवनधमा प्रयास
गररएका र्म्मा र्ोनकलहरुको सं ख्या (Total Attempted Calls) को अनुपातको रुपमा यसको मापन
गररनेछ।
Call Setup Success Rate =

Total number of established calls
∗ 100
Total number of call attempts

मापन गने ववनध

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

ननरीक्षण

रहने समय

नेटवका व्यस्त

ड्राइभ टे ष्ट

रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना
ड्राइभ टे ष्टको अवनध

कायम गनुा पने स्तर
९९ प्रनतशत वा सो
भन्दा बढी

३. र्ोनकल ववच्छे द हुने दर (Call Drop Rate):
“र्ोनकल ववच्छे द हुने दर” भन्नाले एक पटक र्ोनकल वा सम्पका स्थापना भइसकेपनछ र्ोन गने
व्यश्वक्त (A-Party) वा र्ोन प्राप्त गने व्यश्वक्त (B-Party) ले सम्पका ववच्छे द नगरे पनन आर्ै र्ोनकल
वा सम्पका ववच्छे द हुने अवस्था सम्झनु पछा। ननश्वित समयावनधमा र्ोनकल गने व्यश्वक्त (A-Party)
वा र्ोनकल प्राप्त गने व्यश्वक्त (B-Party) ले सर्लतापूवक
ा
सम्पका ववच्छे द गना नसकेको र्म्मा
र्ोनकलहरुको सं ख्या (Calls Not Terminated by A-Party or B-Party) र सो अवनधको र्म्मा सर्ल
र्ोनकलहरुको सं ख्या (Successfully Established Calls) को अनुपातको रुपमा यसको मापन
गररनेछ।

Call Drop Rate =

मापन गने ववनध
नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली
ननरीक्षण

ड्राइभ टे ष्ट

Total number of dropped calls
∗ 100
Total number of established calls

मापन गने समय

औसत ननकाल्ने अवनध

ननरन्तर

१ मवहना

नेटवका व्यस्त
रहने समय

ड्राइभ टे ष्टको अवनध

कायम गनुा पने स्तर
दुई प्रनतशत वा सो
भन्दा कम

४. दू रसञ्चार सेवाको स्तर (Grade of Service):
“दूरसञ्चार सेवाको स्तर” भन्नाले मोवाइल सेवाको कभरे र् हुदाहुदै पनन मोबाइल सेवाका ग्राहकले
र्ोन गदाा र्ोन लाग्न नसकने अवस्था सम्झनु पछा। नेटवका व्यस्त रहने समय (Network Busy
Hours) मा असर्ल भएका वा नलागेका र्ोनकलको सं ख्या र सम्पकाका लानग प्रयास गररएका
र्म्मा र्ोनकलहरुको सं ख्याको अनुपातको रुपमा यसको मापन गररनेछ।

Grade of Service =

Total number of failed or lost calls
∗ 100
Total number of call attempts

मापन गने ववनध

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

ननरीक्षण

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना

रहने समय

कायम गनुा पने स्तर
एक प्रनतशत वा सो
भन्दा कम

५. आन्तररक-सञ्जालमा कल असर्ल हुने दर (Intra-Network Call Connection Loss):
“आन्तररक-सञ्जालमा कल असर्ल हुने दर” भन्नाले एउटै सेवा प्रदायकको नेटवकानभत्र कन्र्ेसन वा
प्राववनधक खरावी वा अन्य कुनै कारणले एउटा ट्रङ्कबाट अको र्रक ट्रङ्ककोड भएको स्वीचमा अन्त्य
(टनमानेट) हुने गरी गररएको र्ोनकल सर्ल हुन नसकेको अवस्था सम्झनु पछा। ननश्वित अवनधमा
आन्तररक-सञ्जालमा सम्पका हुन नसकेका वा असर्ल र्ोनकलको सं ख्या (Lost Calls) र सो अवनधमा
आन्तररक-सञ्जालमा सम्पका गना प्रयास गररएका र्म्मा र्ोनकल सं ख्या (Call Attempts) को
अनुपातको रुपमा यसको मापन गररनेछ।
Total number of failed or lost calls (intra − network, inter − trunk)
Intra − Network
=
∗ 100
Call Connection Loss
Total number of call attempts

मापन गने ववनध

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

ननरीक्षण

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना

रहने समय

कायम गनुा पने स्तर
एक प्रनतशत वा सो
भन्दा कम

६. अन्तर-सञ्जालमा कल असर्ल हुने दर (Inter-Network Call Connection Loss):
“अन्तर-सञ्जालमा कल असर्ल हुने दर” भन्नाले एउटा सेवा प्रदायकको सेवाको प्रस्थान वा उत्पश्वत्त
वा ट्रङ्क सेवाबाट अको सेवा प्रदायकको स्वीचमा र्ोनकल अन्त्य (टनमानेट) गदाा अन्तर आवद्धताको
कमीले वा अन्य प्राववनधक खराबी वा अन्य कुनै कारणले र्ोनकल असर्ल भएको दर सम्झनु
पछा। ननश्वित अवनधमा अन्तर-सञ्जालमा सम्पका हुन नसकेका वा असर्ल र्ोनकलको सं ख्या (Lost
Calls) र सो अवनधमा अन्तर-सञ्जालमा सम्पका गना प्रयास गररएका र्म्मा र्ोनकल सं ख्या (Call
Attempts) को अनुपातको रुपमा यसको मापन गररनेछ।
Total number of failed or lost calls (inter − network, at POI)
Inter − Network
=
∗ 100
Call Connection Loss
Total number of call attempts

मापन गने ववनध

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

ननरीक्षण

रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना

कायम गनुा पने स्तर
एक प्रनतशत वा सो
भन्दा कम

ग. मोवाइल सेवाको लानग।
१. र्ोनकलमा आवार्को गुणस्तर (End-to-End Speech Quality):
“र्ोनकलमा आवार्को गुणस्तर” भन्नाले मोवाइल वा र्ोनमा कुरा गदाा सुन्ने व्यश्वक्तले अनुभव गने
अको तर्ा बोलेको व्यश्वक्तको आवार्को स्तरलाई सम्झनु पछा । ITU बाट र्ारी गररएको Mean

Opinion Score (MOS) सम्बन्धी

Standards को

आधारमा

PESQ/POLQA Algorithm वा

प्रानधकरणबाट स्वीकृत ववनध वमोश्वर्म ड्राइभ टे ष्टमार्ात यसको मापन गररनेछ।
MOS Rating
Label

5
Excellent

मापन गने ववनध
ड्राइभ टे ष्ट

4
Good

मापन गने समय
नेटवका व्यस्त
रहने समय

3
Fair

2
Poor

औसत ननकाल्ने अवनध
ड्राइभ टे ष्टको अवनध

1
Bad

कायम गनुा पने स्तर
तीन वा सो भन्दा
बढी

२. एसएमएस सम्प्रेषण हुन लाग्ने समय (SMS Delivery Time):
“एसएमएस सम्प्रेषण हुन लाग्ने समय” भन्नाले एक व्यश्वक्त (A-Party) ले एसएमएस प्रेषण गरे को समय
र लश्वक्षत प्राप्तकताा व्यश्वक्त (B-Party) ले एसएमएस प्राप्त गरे को समय ववचको अवनध सम्झनु पछा।
सर्लतापूवक
ा सम्प्रेषण भएका एसएमएसहरुको सम्प्रेषण हुन लागेको औसत समयको रुपमा यसको
मापन गररनेछ।
SMS Delivery Time = Average delivery time of all successful SMS

मापन गने ववनध
नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

ननरीक्षण
(Intra- and Inter-Network)
ड्राइभ टे ष्ट
(Intra-Network)

मापन गने समय
नेटवका व्यस्त
रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना
ड्राइभ टे ष्टको अवनध

कायम गनुा पने स्तर
३० सेकेण्ड वा सो
भन्दा कम

३. सर्लतापूवक
ा एसएमएस सम्प्रेषण हुने दर (SMS Delivery Success Rate):
“सर्लतापूवक
ा एसएमएस सम्प्रेषण हुने दर” भन्नाले एक व्यश्वक्त (A-Party) ले पठाएको एसएमएस
सर्लतापूवक
ा
लश्वक्षत प्राप्तकताा व्यश्वक्त (B-Party) ले प्राप्त गने सम्भावनालाई र्नाउँ छ। ननश्वित
अवनधमा सर्लतापूवक
ा
सम्प्रेषण भएको एसएमएस सं ख्या र सो अवनधमा प्रेषण गररएको र्म्मा
एसएमएस सं ख्याको अनुपातको रुपमा यसको मापन गररनेछ।
SMS Delivery Success Rate =

मापन गने ववनध
नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

ननरीक्षण
(Intra- and Inter-Network)
ड्राइभ टे ष्ट
(Intra-Network)

Total number of successfully delivered SMS
∗ 100%
Total number of sent SMS

मापन गने समय
नेटवका व्यस्त
रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना
ड्राइभ टे ष्टको अवनध

कायम गनुा पने स्तर
९९ प्रनतशत वा सो
भन्दा बढी

४. मोवाइल नेटवकाको उपलब्धता (Mobile Network Coverage):
“मोवाइल नेटवकाको उपलब्धता” ले ग्राहकलाई ननरन्तर रुपमा दूरसं चार सेवाको नेटवकामा पहुँच
प्राप्त हुने सम्भावनालाई र्नाउँ छ। परीक्षण अवनधमा रे कडा गररएका र्म्मा सं केत (Rx Level/ RSCP/
RSRP) सं ख्यामध्ये ननश्वित तहभन्दा मानथ रहे का सं केत सं ख्याहरुको प्रनतशतको रुपमा यसको मापन
गररनेछ।
Range (dBm)
CPICH RSCP
>= -80
>=-87 and <-80
>=-100 and <-87
<-100

Rx level Sub
>= -75
>=-82 and <-75
>=-95 and <-82
<-95

Classification
Serving Cell RSRP
>= -85
>=-95 and <-85
>=-105 and <-95
<-105

Penetration

Excellent
Good
Fair
Weak

Indoor
In-Car
Outdoor Only

Rx level Sub (2G) = Percentage of [−82dBm, −20 dBm] counts
Common Pilot Channel RSCP (3G) = Percentage of [−87dBm, −20 dBm] counts
Serving Cell RSRP (4G) = Percentage of [−95dBm, −20 dBm] counts

मापन गने ववनध

मापन गने समय
नेटवका व्यस्त

ड्राइभ टे ष्ट

रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध

कायम गनुा पने स्तर

ड्राइभ टे ष्टको अवनध

घ. इन्टरनेट र मोवाइल (डाटा) सेवाको लानग।
१. नेटवका ल्याटे न्सी (Network Latency):
“नेटवका ल्याटे न्सी” भन्नाले प्रयोगकताादेश्वख लश्वक्षत टनमानल सम्म डाटा पुग्न र सो को र्ानकारी
प्रयोगकताासमक्ष आइपुग्न लाग्ने समय सम्झनु पछा। ननश्वित समयावनधमा प्रयोगकताादेश्वख र्ुनसुकै
लश्वक्षत टनमानलसम्म सर्लतापूवक
ा सूचना वा डाटा पुग्न र सो को र्ानकारी प्रयोगकताासमक्ष आइपुग्न
लाग्ने समयको औसत (नमनलसेकेन्ड) को रुपमा यसको मापन गररनेछ।
Network Latency = Average time of all successful requests
Ping Success Rate =

Total number of successful ping requests
∗ 100%
Total number of ping requests

मापन गने ववनध

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

ड्राइभ टे ष्ट
(Ping)

नेटवका व्यस्त

ननरीक्षण

स्थलगत परीक्षण
(Ping)

रहने समय
रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना
ड्राइभ टे ष्टको अवनध
स्थलगत परीक्षणको
अवनध

कायम गनुा पने स्तर
१०० नमनलसेकेन्ड
(राविय) र २५०
नमनलसेकेन्ड

(अन्तरााविय) वा सो
भन्दा कम

२. वेबपेर् खुल्न लाग्ने समय (HTTP Browsing Display Delay):
“वेबपेर् खुल्न लाग्ने समय” भन्नाले इन्टरनेट चलाउने व्यश्वक्तले HTTP अनुरोध पठाएको समय र
सम्बश्वन्धत वेबपेर् ननर्को उपकरणमा पूणरु
ा पमा खुलेको समय ववचको अवनध सम्झनु पछा।
वेबपेर्हरु खुल्न लागेको औसत समयको रुपमा ड्राइभ टे ष्टमार्ात यसको मापन गररनेछ।
Average HTTP Browsing Display Delay = Average time of all successful HTTP browsing displays

मापन गने ववनध
ड्राइभ टे ष्ट
स्थलगत परीक्षण

मापन गने समय
नेटवका व्यस्त
रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
ड्राइभ टे ष्टको अवनध
स्थलगत परीक्षणको

कायम गनुा पने स्तर
२५० नमनलसेकेन्ड
वा सो भन्दा कम

अवनध

३. सर्लतापूवक
ा वेबपेर् खुल्ने दर (HTTP Browsing Display Success Rate):
“सर्लतापूवक
ा
वेबपेर् खुल्ने दर” भन्नाले HTTP अनुरोध पठाइएको वेबपेर् सर्लतापूवक
ा
खुल्ने
सम्भावनालाई र्नाउँ छ। ननश्वित अवनधनभत्र सर्लतापूवक
ा खुलेका वेबपेर्का सं ख्या र सो अवनधमा
खोल्न प्रयास गररएका र्म्मा वेबपेर्का सं ख्याको अनुपातको रुपमा ड्राइभ टे ष्टमार्ात यसको मापन
गररनेछ।
HTTP Browsing Display Total number of successful HTTP browsing displays
=
∗ 100%
Success Rate
Total number of HTTP browsing display requests

मापन गने ववनध
ड्राइभ टे ष्ट
स्थलगत परीक्षण

मापन गने समय
नेटवका व्यस्त
रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
ड्राइभ टे ष्टको अवनध
स्थलगत परीक्षणको

कायम गनुा पने स्तर
२५० नमनलसेकेन्ड
वा सो भन्दा कम

अवनध

४. सर्लतापूवक
ा डाउनलोड/ अपलोड हुने दर (Data Download/ Upload Success Rate):
“सर्लतापूवक
ा डाउनलोड/ अपलोड हुने दर” भन्नाले सर्लतापूवक
ा
डाटा प्राप्ती नहुन्र्ेल/ पठाउन
नसकुन्र्ेल डाटा प्रानप्त/ पठाउनका लानग गररने प्रयासलाई सम्झनु पछा। ननश्वित समयावनधमा सर्ल
भएका डाटा प्रानप्त/ पठाउनको लानग गररएको प्रयत्न सं ख्याहरु र त्यस अवनधमा डाटा प्राप्ती/
पठाउनको लानग गररएको र्म्मा प्रयत्न सं ख्याहरुको अनुपातको रुपमा यसको मापन गररनेछ।
Download/Upload Total number of successful download/upload attempts
=
∗ 100%
Success Rate
Total number of download/upload attempts

मापन गने ववनध

मापन गने समय

औसत ननकाल्ने अवनध

कायम गनुा पने स्तर

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

१ मवहना

८० प्रनतशत वा सो

ननरीक्षण
ड्राइभ टे ष्ट
स्थलगत परीक्षण

रहने समय
नेटवका व्यस्त
रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

भन्दा बढी
ड्राइभ टे ष्टको अवनध
स्थलगत परीक्षणको
अवनध

५. डाउनलोड/ अपलोड वहाव (Data Download/ Upload Throughput):
“डाउनलोड/ अपलोड वहाव” भन्नाले डाटा प्राप्त हुने/ पठाउने िममा उपलब्ध प्याकेट डाटा (Packet
Data) को बहावलाई (Flow) सम्झनु पछा। मोवाइल सेवाको हकमा ग्राहकले व्यवहाररक रुपमा प्राप्त
गरे को डाटा सेवाको औसत (Average) र उच्चतम (Peak) डाउनलोड/ अपलोड गनतको रुपमा
यसको मापन गररनेछ। इन्टरनेट सेवा (मोवाइल डाटा बाहे क) को हकमा ग्राहकले व्यवहाररक
रुपमा प्राप्त गरे को डाटा सेवाको डाउनलोड/ अपलोड गनतको तुलनामा ग्राहकले खररद गरे को डाटा
सेवाको डाउनलोड/ अपलोड गनतको अनुपातको रुपमा यसको मापन गररनेछ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लानग
Achieved download/upload throughput
Download/ Upload
= Average of [
∗ 100%]
Throughput
Purchased uownload/upload throughput

मोवाइल सेवा प्रदायकको लानग
Average Download/ Upload Throughput = Average throughput of all download/ upload attempts
Peak Download/ Upload Throughput = Maximum throughput of all download/ upload attempts

मापन गने प्रविया

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

ननरीक्षण

ड्राइभ टे ष्ट
स्थलगत परीक्षण

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना

रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

नेटवका व्यस्त
रहने समय

कायम गनुा पने स्तर

ड्राइभ टे ष्टको अवनध
स्थलगत परीक्षणको

७५ प्रनतशत वा सो

भन्दा बढी (मोवाइल
इन्टरनेट बाहे क)

अवनध

ङ. इन्टरनेट सेवाको लानग।
१. सन्तुलन अनुपात (Contention Ratio):
“सन्तुलन अनुपात” भन्नाले नेटवका व्यस्त रहे को समयमा ग्राहकले खररद गरे को ब्याण्डववड्थको
तुलनामा प्राप्त गने ब्याण्डववड्थको मात्रा सम्झनु पछा। ननश्वित समयावनधमा सेवा प्रदायकको
नेटवकामा खपत भएको दै ननक अनधकतम ब्याण्डववड्थको औसत र ग्राहकलाई नबिी गररएको र्म्मा
ब्याण्डववड्थको अनुपातको रुपमा यसको मापन गररनेछ।
Contention Ratio =

Average of peak bandwidth utilization over a period
Sum of bandwidth sold to the subscribers

मापन गने ववनध

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

नेटवका व्यस्त

ननरीक्षण

रहने समय

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना

कायम गनुा पने स्तर
९५ प्रनतशत वा सो
भन्दा बढी

च. ववनलङ तथा ग्राहकको गुनासो सम्बन्धी
१. सेवा वियाशील गराउने तथा सेवा प्रदान गने दर (Service Activation and Provisioning Rate):
“सेवा वियाशील गराउने तथा सेवा प्रदान गने दर” भन्नाले ग्राहकले खररद गरे को नयाँ वा मौर्ुदा
डाटा सेवा अववलम्ब सुचारु हुने सम्भावनालाई सम्झनु पछा। ननश्वित समयावनधमा डाटा सेवा
वियाशील वा सविय बनाउन प्राप्त हुन आएका ग्राहकहरुको र्म्मा अनुरोध सं ख्यामध्ये तोवकएको
समयसीमानभत्र सर्लतापूवक
ा
सविय वा वियाश्वशल बनाउन सवकएको सं ख्या र र्म्मा अनुरोध
सं ख्याको अनुपातको आधारमा यसको मापन गररनेछ।
Total number of requests activated within a specified time
Service Activation
=
∗ 100%
and Provisioning Rate
Total number of service activation requests

मापन गने ववनध

मापन गने समय

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली

ननरन्तर

ननरीक्षण

औसत ननकाल्ने अवनध
१ मवहना

कायम गनुा पने स्तर
४ घण्टा नभत्र ९५

प्रनतशत वा सो भन्दा
बढी

२. ववनलङ वववाद र समाधान (Billing Dispute and Resolution):
“ववनलङ वववाद” भन्नाले गलत तररकाले भुक्तानी माग भएको, बढी दस्तुर नलइएको, दोहोरो दस्तुर
नलइएको, वढलो गरी गररएको, ववर्क, भुक्तानीको प्रानप्तको सूचना नददएको, ववलसँग बेमेल भएको
लगायत दूरसञ्चार सेवाको शुल्कसं ग सम्बन्धीत कुनै पनन गुनासो सम्झनु पछा। ववल र्ारी हुने
अवनध (Billing Period) मा र्ारी भएका सम्पूणा ववल सं ख्या वा कारोवार (Transactions) मा
आधाररत भई र्म्मा हुन गएको ववल वववादको सं ख्या र र्ारी भएका र्म्मा ववल सं ख्याको
अनुपातको आधारमा ववनलङ वववाद को मापन गररनेछ भने उत्पन्न भएका ववनलङ वववादमा आधाररत
भई तोवकएको समयसीमानभत्र समाधान भएका वववादको सं ख्या र उत्पन्न वववादको सं ख्याको
अनुपातको आधारमा ववनलङ वववाद समाधानको मापन गररनेछ।

Billing Dispute =

Billing Dispute Resolution =

Total number of billing disputes
∗ 100%
Total number of bills generated

Total number of billing disputes resolved within specified time
∗ 100%
Total number of billing disputes

मापन गने ववनध

मापन गने समय

औसत ननकाल्ने अवनध

कायम गनुा पने गुणस्तर
ववनलङ वववाद: दुई

प्रनतशत वा सो भन्दा
कम

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली
ननरीक्षण

ववनलङ वववाद समाधान:
ननरन्तर

२४ घण्टानभत्र ९०

१ मवहना

प्रनतशत वा सो भन्दा
बढी

र तीन ददन नभत्र ९९
प्रनतशत वा सो भन्दा
बढी

३. गुनासो समाधान (Complaint Resolution):
“गुनासो समाधान” भन्नाले दूरसञ्चार सेवासं ग सम्बश्वन्धत गुनासोलाई सम्बोधन गने काम सम्झनु पछा
र सो शब्दले ग्राहकले पाइरहे को दूरसञ्चार सेवाको समस्या सम्बन्धमा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई
र्ानकारी गराईसकेपनछ पनन सेवा प्रदायकले सेवा सुचारु नगररददनु वा वढलो गरी सेवा सुचारु गनुा
वा

आर्ूले

खररद

गरे

अनुसारको

सेवा नपाउनु लगायतका

दूरसञ्चार

सेवासं ग

सम्बश्वन्धत

गुनासोहरुलाई समेत र्नाउँ नेछ। ननश्वित समयावनधमा प्राप्त हुन आएका र्म्मा गुनासोहरुमध्ये
तोवकएको समयसीमानभत्र समाधान भएका गुनासोहरुको सं ख्या र र्म्मा गुनासोहरुको सं ख्याको
अनुपातको आधारमा यसको मापन गररनेछ।

Complaint Resolution =

मापन गने ववनध

Total number of complaints resolved within specified time
∗ 100%
Total number of complaints received

मापन गने समय

औसत ननकाल्ने अवनध

कायम गनुा पने स्तर
२४ घण्टानभत्र ९०

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली
ननरीक्षण

प्रनतशत वा सो भन्दा
ननरन्तर

१ मवहना

बढी

र तीन ददन नभत्र ९९
प्रनतशत वा सो भन्दा
बढी

अनुसूची–२
(ववननयम ४ को उपववननयम (२) सं ग सम्बश्वन्धत)
गुणस्तर परीक्षण गने ववनध
सेवाको वकनसम
आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (तार सवहत तथा तार
रवहत), आधारभूत टे नलर्ोन सेवा

मोवाइल सेवा, मोवाइल डाटा सेवा
इन्टरनेट सेवा (मोवाइल डाटा बाहे क)
ववनलङ तथा ग्राहकको सेवा सम्बन्धी गुनासो
सम्बोधन

गुणस्तर परीक्षण गने ववनध
नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली ननरीक्षण
नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली ननरीक्षण,
ड्राइभ टे ष्ट

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली ननरीक्षण,
स्थलगत परीक्षण

नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली ननरीक्षण

(क) नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली ननरीक्षण
१. यस ववनधमा सेवा प्रदायकको नेटवका व्यवस्थापन प्रणालीमा रे कडा भएका वववरणहरुको आधारमा
ववनभन्न सेवा मानकहरुको तथयांक सं कलन गनुा पनेछ।
२. नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली अवलोकनमार्ात सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरे को स्थानहरु समेवटने गरी
ननम्ननलश्वखत स्थानहरुको छु ट्टाछु ट्टै प्रनतवेदन पेश गनुा पने छ।
क. समग्र नेटवका
ख. प्रदे शहरु (छु ट्टाछु ट्टै )
ग. काठमाण्डौं उपत्यका
घ. महानगरपानलकाहरु (एकीकृत)
ङ. उप-महानगरपानलकाहरु (एकीकृत)
च. नगरपानलकाहरु (एकीकृत)
छ. गाउँ पानलकाहरु (एकीकृत)
३. प्रानधकरणले कुनै स्थान ववशेषको नेटवका व्यवस्थापन प्रणालीमा आधाररत ननश्वित समयावनधको
गुणस्तर प्रनतवेदन माग गना सकने छ।
४. नेटवका व्यवस्थापन प्रणालीबाट सेवाका मानकहरु मापन गने प्रविया प्रानधकरण व्यवस्थापनले र्ारी
गरे को कायाववनध अनुसार हुने छ।

(ख) ड्राइभ टे ष्ट
१. यस ववनधमा चलायमान सवारीसाधनमा र्डान गररएको परीक्षण उपकरणिारा लगातार र्ोनकल गरी
वा डाटा प्रयोग गरी मोबाइल नेटवकाको ववनभन्न सेवा मानकहरुको तथयांक सं कलन गनुा पनेछ।
२. ड्राइभ टे ष्ट गने क्षेत्र तथा मागाहरु प्रानधकरणले तोके वमोश्वर्म हुने छ। प्रानधकरणले हरे क त्रैमानसक
अवनधको लानग शहर, गाउँ तथा रार्मागाहरु समेवटने गरी क्षेत्र तथा मागाहरु तोकनेछ।
३. प्रानधकरणले आवश्यकता अनुसार कुनै शहर, गाउँ तथा रार्मागा, व्यवसावयक तथा आवासीय भवन
अथवा क्षेत्रमा परीक्षणको लानग तोकन सकनेछ।
४. ड्राइभ टे ष्टको लानग प्रयोग हुने नसमकाडाहरुमा कुनै ववशेष प्राथनमकता रहे को हुन ु हुदैन।
५. ड्राइभ टे ष्टबाट सेवाका मानकहरु मापन गने प्रविया प्रानधकरण व्यवस्थापनले र्ारी गरे को कायाववनध
अनुसार हुनेछ।

(ग) स्थलगत परीक्षण
१. यस ववनधमा सेवा प्रदायकले ववतरण गरे को दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर उपभोक्ताले सेवा उपभोग
गरररहे को स्थानमा नै परीक्षण गरे र ववनभन्न सेवा मानकहरुको तथयांक सं कलन गनुा पनेछ।
२. स्थलगत परीक्षण गने क्षेत्रहरु प्रानधकरणले तोके वमोश्वर्म हुने छ। प्रानधकरणले हरे क त्रैमानसक
अवनधको लानग ववनभन्न क्षेत्रहरु तोकनेछ।
३. प्रानधकरणले आवश्यकता अनुसार कुनै शहर, गाउँ , व्यवसावयक तथा आवासीय भवन अथवा क्षेत्रमा
परीक्षणको लानग तोकन सकनेछ।
४. स्थलगत परीक्षण गने स्थान तथा लाइनमा कुनै ववशेष प्राथनमकता रहे को हुन ु हुदैन।
५. स्थलगत परीक्षणबाट सेवाका मानकहरु मापन गने प्रविया प्रानधकरण व्यवस्थापनले र्ारी गरे को
कायाववनध अनुसार हुनेछ।

अनुसूची–३ (क)
(ववननयम ६ को उपववननयम (२), ववननयम ७ को उपववननयम (२) र ववननयम ८ को उपववननयम (३) सं ग
सम्बश्वन्धत)

गुणस्तर सम्बन्धमा पेश गनुा पने प्रनतवेदनको ढाँचा
नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली ननरीक्षण प्रनतवेदन: [क्षेत्र]
१. नेटवका व्यवस्थापन प्रणाली ननरीक्षण वववरण
सेवा प्रदायकको नाम र ठे गाना:
ननरीक्षक/ सुपररवेक्षकको नाम, थर:
ननरीक्षक/ सुपररवेक्षकको पद:
ननरीक्षक/ सुपररवेक्षकको र्ोन नम्बर:
गुणस्तर परीक्षण गना प्रयोग गररएको उपकरण:
गुणस्तर परीक्षणको समयावनध:

२. ननरीक्षणबाट प्राप्त ननतर्ा
क. आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (तार सवहत तथा तार रवहत), आधारभूत टे नलर्ोन सेवा, मोवाइल सेवा र इन्टरनेट
सेवाको लानग।
ि.

सेवा मानक

सं .
१.

प्रानधकरणले

प्र

तोकेको कायम

वव

गनुप
ा ने स्तर

नेटवका नचलेको

नध

मापन गररएको स्तर
मवहना

मवहना

मवहना

त्रैमानसक

१

२

३

औसत

वा सेवा प्रदान गना

नसकेको समयावनध (%)

ख. आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (तार सवहत तथा तार रवहत), आधारभूत टे नलर्ोन सेवा र मोवाइल सेवाको लानग।
ि.

सेवा मानक

सं .

र्ोनकल स्थापना हुन लाग्ने समय
(Seconds)

२.

र्ोनकल ववच्छे द हुने दर (%)

३.

दूरसञ्चार सेवाको स्तर (%)

५.

प्र

तोकेको कायम

वव

गनुप
ा ने स्तर

१.

४.

प्रानधकरणले

आन्तररक-सञ्जालमा कल असर्ल हुने
दर (%)

अन्तर-सञ्जालमा कल असर्ल हुने
दर (%)

नध

मापन गररएको स्तर
मवहना

मवहना

मवहना

त्रैमानसक

१

२

३

औसत

ग. मोवाइल सेवाको लानग।
ि.
सं .
१.
२.
३.
४.

सेवा मानक

प्रानधकरणले

प्र

तोकेको कायम

वव

गनुप
ा ने स्तर

नध

मापन गररएको स्तर
मवहना

मवहना

मवहना

त्रैमानसक

१

२

३

औसत

एसएमएस सम्प्रेषण हुन लाग्ने समय
(आन्तररक-सञ्जालमा) (Seconds)
एसएमएस सम्प्रेषण हुन लाग्ने समय
(अन्तर-सञ्जालमा) (Seconds)
सर्लतापूवक
ा एसएमएस सम्प्रेषण हुने
दर (आन्तररक-सञ्जालमा) (%)

सर्लतापूवक
ा एसएमएस सम्प्रेषण हुने
दर (अन्तर-सञ्जालमा) (%)

घ. इन्टरनेट र मोवाइल (डाटा) सेवाको लानग।
ि.
सं .

सेवा मानक

१.

नेटवका ल्याटे न्सी (Milliseconds)

२.

डाटाको डाउनलोड सर्लताको दर
(%)

३.

डाटाको अपलोड सर्लताको दर (%)

४.

डाटाको डाउनलोड वहाव (Mbps)

५.

डाटाको अपलोड वहाव (Mbps)

प्रानधकरणले

प्र

तोकेको कायम

वव

गनुप
ा ने स्तर

नध

प्रानधकरणले

प्र

तोकेको कायम

वव

मापन गररएको स्तर
मवहना

मवहना

मवहना

त्रैमानसक

१

२

३

औसत

ङ. इन्टरनेट सेवाको लानग।
ि.
सं .
१.

सेवा मानक

गनुप
ा ने स्तर

नध

प्रानधकरणले

प्र

तोकेको कायम

वव

मापन गररएको स्तर
मवहना

मवहना

मवहना

त्रैमानसक

१

२

३

औसत

सन्तुलन अनुपात

च. ववनलङ तथा ग्राहकको गुनासो सम्बन्धी।
ि.
सं .
१.

सेवा मानक

गनुप
ा ने स्तर

सेवा वियाशील गराउने तथा सेवा
प्रदान गने दर (%)

२.

ववनलङ वववाद (%)

३.

ववनलङ वववाद समाधान

नध

मापन गररएको स्तर
मवहना

मवहना

मवहना

त्रैमानसक

१

२

३

औसत

(२४ घण्टा नभत्र) (%)
ववनलङ वववाद समाधान
(तीन ददन नभत्र) (%)
गुनासो समाधान
४.

(२४ घण्टा नभत्र) (%)
गुनासो समाधान

(तीन ददन नभत्र) (%)
•

सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने प्रत्येक प्रववनध (2G, 3G, 4G, DSL, Fiber, Cable, Wireless आदद) तथा
योर्नाको लानग यस अनुसूची वमोश्वर्मको वववरण उपलब्ध गराउनु पने छ।

अनुसूची–३ (ख)
(ववननयम ६ को उपववननयम (२), ववननयम ७ को उपववननयम (२) र ववननयम ८ को उपववननयम (३) सं ग
सम्बश्वन्धत)

गुणस्तर सम्बन्धमा पेश गनुा पने प्रनतवेदनको ढाँचा
ड्राइभ टे ष्ट तथा स्थलगत परीक्षण प्रनतवेदन: [क्षेत्र]
१. ड्राइभ टे ष्ट तथा स्थलगत परीक्षण वववरण
क. पृष्ठभूनम
सेवा प्रदायकको नाम:
ननरीक्षक/ सुपररवेक्षकको नाम, थर:
ननरीक्षक/ सुपररवेक्षकको पद:
ननरीक्षक/ सुपररवेक्षकको र्ोन नम्बर:
परीक्षण गना प्रयोग गररएको उपकरण:
ववश्लेषण गना प्रयोग गररएको उपकरण:
परीक्षण गररएको मुख्य - मुख्य स्थानहरु:
ख. परीक्षणको समयतानलका
ि.
सं .

नमनत

समय
दे श्वख

१
२
३
…
…

२. परीक्षणबाट प्राप्त ननतर्ा
क. कल तथा एसएमएस परीक्षण: मोवाइल सेवाको लानग।
कल तथा एसएमएस परीक्षण सम्बन्धी वववरण
र्म्मा कल प्रयास
सम्पका स्थापना भएका कल सं ख्या
आर्ै सम्पका ववच्छे द भएका कल सं ख्या
पठाईएको र्म्मा एसएमएस सं ख्या
गन्तव्यमा पुगेका एसएमएस सं ख्या

सम्म

कल तथा एसएमएस परीक्षणको ननतर्ा
ि.
सं .

प्रानधकरणले
सेवा मानक

तोकेको कायम
गनुप
ा ने स्तर

१.

र्ोनकल स्थापना हुन लाग्ने समय
(Seconds)

२.

सर्लतापूवक
ा र्ोनकल स्थापना हुने दर
(%)

३.

आर्ै र्ोनकल ववच्छे द हुने दर (%)

४.

र्ोनकलमा आवार्को गुणस्तर

५.
६.

एसएमएस

मापन गररएको
स्तर

कैवर्यत

सम्प्रेषण हुन लाग्ने समय

(Seconds)
एसएमएस सम्प्रेषण सर्लताको दर (%)

ख. इन्टरनेट (वपंग तथा वेब) परीक्षण: इन्टरनेट र मोवाइल (डाटा) सेवाको लानग।
इन्टरनेट (वपंग तथा वेब) परीक्षण सम्बन्धी वववरण
र्म्मा वपं ग प्रयास

स्थानीय:

अन्तरााविय:

सर्ल वपंग सं ख्या

स्थानीय:

अन्तरााविय:

वपंग गररएको वेबसाइट/ ठे गाना:

स्थानीय:
अन्तरााविय:

र्म्मा वेबपेर् खोल्ने प्रयास:
खुलेका वेबपेर् सं ख्या:
परीक्षण गररएका वेबसाइटहरु:

इन्टरनेट (वपंग तथा वेब) परीक्षणको ननतर्ा
ि.
सं .

प्रानधकरणले
सेवा मानक

गनुप
ा ने स्तर

वपंग गना लाग्ने समय (स्थानीय)
१.

(Milliseconds)
वपंग गना लाग्ने समय (अन्तरााविय)
(Milliseconds)

२.

तोकेको कायम

वपंग सर्लताको दर (स्थानीय) (%)
वपंग सर्लताको दर (अन्तरााविय) (%)

३.

वेबपेर् खुल्न लाग्ने समय (Seconds)

४.

सर्लतापूवक
ा वेबपेर् खुल्ने दर (%)

मापन गररएको स्तर

कैवर्यत

ग. इन्टरनेट (डाउनलोड, अपलोड) परीक्षण: इन्टरनेट र मोवाइल (डाटा) सेवाको लानग।
इन्टरनेट (डाउनलोड, अपलोड) परीक्षण सम्बन्धी वववरण
र्म्मा डाउनलोड प्रयास:
सर्ल डाउनलोड सं ख्या:
डाउनलोड गना प्रयोग भएको ठे गाना:
र्म्मा अपलोड प्रयास:
सर्ल अपलोड सं ख्या:
अपलोड गना प्रयोग भएको ठे गाना:
इन्टरनेट (डाउनलोड, अपलोड) परीक्षणको ननतर्ा
ि.
सं .

प्रानधकरणले
सेवा मानक

तोकेको कायम

मापन गररएको

गनुप
ा ने स्तर

१.

सर्लतापूवक
ा डाउनलोड हुने दर (%)

२.

सर्लतापूवक
ा अपलोड हुने दर (%)

३.

डाउनलोड बहाव औसत (Mbps)

४.

डाउनलोड बहाव अनधकतम (Mbps)

५.

अपलोड बहाव औसत (Mbps)

६.

अपलोड बहाव अनधकतम (Mbps)

स्तर

कैवर्यत

घ. मोवाइल नेटवकाको उपलब्धता (कभरे र्) परीक्षण: मोवाइल सेवाको लानग।
2G कभरे र् (Received Level Sub) सम्बन्धी वववरण
श्रे णी (dBm)

गन्ती (Count)

घनत्व (%)

सश्वित घनत्व (%)

[-75, + ∞]
[-82, -75]
[-95, -82]
[-∞, -95]
3G कभरे र् (Common Pilot Channel Received Signal Code Power) सम्बन्धी वववरण
श्रे णी (dBm)
[-80, + ∞]
[-87, -80]
[-100, -87]
[-∞, -100]

गन्ती (Count)

घनत्व (%)

सश्वित घनत्व (%)

4G कभरे र् (Serving Cell Reference Signal Received Power) सम्बन्धी वववरण
श्रे णी (dBm)

गन्ती (Count)

घनत्व (%)

सश्वित घनत्व (%)

[-85, + ∞]
[-95, -85]
[-105, -95]
[-∞, -105]
मोवाइल नेटवकाको उपलब्धता (कभरे र्) परीक्षणको ननतर्ा
ि.
सं .
१.
२.
३.

प्रानधकरणले
सेवा मानक

तोकेको कायम
गनुप
ा ने स्तर

2G नेटवकाको कभरे र् (%)
(-82 dBm वा सो भन्दा भन्दा राम्रो)
4G नेटवकाको कभरे र् (%)
(-87 dBm वा सो भन्दा भन्दा राम्रो)
4G नेटवकाको कभरे र् (%)
(-95 dBm वा सो भन्दा भन्दा राम्रो)

मापन गररएको
स्तर

कैवर्यत

अनुसूची–४
(ववननयम १३ को उपववननयम (३) सं ग सम्बश्वन्धत)

(१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यश्वक्तको नाम
(२) सेवाको नाम
(३) सेवाको गुणस्तर मापन गररएको क्षेत्र
(४) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यश्वक्तले पेश गरे का गुणस्तर परीक्षण तथा मापन प्रनतवेदन/प्रानधकरण स्वयं ले
गरे को परीक्षण मापनहरु
(५) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यश्वक्तले कायम राख्नु पने गरी तोवकएको न्युनतमस्तर र अनुमनतपत्र प्राप्त
व्यश्वक्तले पूरा गना नसकेको मानकहरु सम्बन्धी वववरण
(६) प्रानधकरणले आवश्यक ठानेमा अनुमनतपत्र प्राप्त व्यश्वक्तको सेवाको गुणस्तरमा असर पना गएको
सम्बन्धमा त्यस्तो व्यश्वक्तको स्पष्टोश्वक्त
(७) अनुमनत–पत्र प्राप्त व्यश्वक्तको सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रानधकरणले तयार गरे को तुलनात्मक
वववरण

