
दरूसञ्चार नीित - २०६० 

१ पषृ्ठभिूम 

नेपालमा बहुदलीय ूजातन्ऽको पुनःथार्पना भएपिछ अवलम्बन गिरएका नीितहरू सही िदशाितर 
अमसर भएको देिखएतापिन आिथर्क तथा सामािजक के्षऽमा हािसल भएको उपलिब्धले बहुसखं्यक 
जनताको आकांक्षालाई पुरा गनर् सकेको पाइँदैन। खासगरी िबतेको दशकमा िशक्षा, ःवाःथ्य तथा 
सामािजक जःता केही के्षऽमा उपलिब्ध देिखएतापिन मानव िवकासको दृिष्टबाट नेपाल िवश्वको 
िनम्नःतरमा रहेका देशहरूको समहूमा पदर्छ । यस ैिःथितलाई मनन गरी ौी ५ को सरकारले 
रािष्टर्य िवकासमा गरीबी िनवारणलाई  आफ्नो ूमखु लक्ष बनाएकोछ। सो लक्ष ूािप्तका लािग ौी 
५को सरकारले फरािकलो एवं िदगो आिथर्क बिृद्ध, सामािजक के्षऽको िवकास, लिक्षत कायर्बमहरू र 
सशुासनलाई िवकास रणनीितको ूमखु आधारको रूपमा अगंालेको छ। यस ैपषृ्ठभिूममा दरूसञ्चार 
के्षऽले राष्टर्को समिष्टगत िवकासमा महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गनुर् पदर्छ भन्ने ौी ५को सरकारको 
धारणा रहेकोछ। 

२ दरूसञ्चार नीितको आवँयकता 

ौी ५को सरकारले दरूसञ्चार सेवालाई िवकासको आधारभतू पवूार्धारको रूपमा महण गरेकोछ। 
दरूसञ्चार के्षऽमा िनजी के्षऽको सहभािगतालाई ूवद्धर्न गनर् दरूसञ्चार नीित २०५६ले केही माऽामा 
अनुकूल वातावरण ौजृना गरेकोछ। सो नीितमाफर् त सन ्२००४ देिख दरूसञ्चार के्षऽलाई खुलागरी 
पूणर् ूितःपद्धार् कायम गनेर् सरकारी ूितबद्धता व्यक्त भसैकेकोछ।  

नेपालको किठन भबूनौटको पिरूेक्षमा अन्य पूवार्धारहरूको तुलनामा दरूसञ्चार बिढ महत्वपूणर् 
देिखन्छ। दरूसञ्चार के्षऽमा ितुगितले भरैहेको ूिविधको िवकास तथा यसको सरंचनामा भरैहेको 
गितशील पिरवतर्नले यस के्षऽमा नयाँ अवसरहरू देखापदैर् गएकाछन। िवश्वव्यापी रूपमा दरूसञ्चार 
सेवाको महसलुमा हुन गएको बिमक ॑ासबाट पिन नेपाली जनताहरू लाभािन्वत हुने सभंावना 
देखापरेको छ। यस ैपिरूेक्षमा दरूसञ्चार के्षऽमा हािसल भएका उपलिब्धहरूको अिधकतम 
सदपुयोग गरी भिवंयमा दरूसञ्चार के्षऽमा देखापनेर् थप सभंावना र अवसरहरूलाई नेपाली 
जनताको समनु्नित र िहतमा उपयोग गनर् सामियक एवं गितशील नीितको आवँयकता महससु 
भई दरूसञ्चार नीित-२०५६ लाई ूितःथापन गनर् दरूसञ्चार नीित-२०६० तजुर्मा गिरएको छ। 

३ उदे्दँय 



देशको सामािजक तथा आिथर्क िवकासमा सघाउ पुर् याउन िनजी के्षऽ समेतको सहभािगतामा 
अिधराज्यभिर उिचत मलू्यमा भरपदोर् दरूसञ्चार सेवा सवर्सलुभ गराउन अनुकूल वातावरणको 
सजृना गनुर् ूःतुत दरूसञ्चार नीितको मखु्य उदे्दँय रहेकोछ।यस सवोर्पिर उदे्दँय ूािप्तमा सहयोग 
पुर् याउन देहायका उदे्दँयहरू िनधार्रण गिरएका छन।् 

३-१ अिधराज्यका मामीण तथा शहरी के्षऽका सवर्साधारणको पहँुच दरूसञ्चार सेवामा 
पुर् याउन बसोबास भएका के्षऽमा बोलाउँदा सिुनने दिूरमा दरूसञ्चार सेवा उपलब्ध हुने 
व्यवःथा िमलाइनेछ।  

३-२ अिधराज्यका शहरी के्षऽमा माग अनुसार दरूसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। व्यापािरक 
के्षऽलाई व्यावसाियक (Corporate) दरूसञ्चार सेवा उलब्ध गराइने व्यवःथा िमलाइनेछ।  

३-३ शहरी के्षऽका उपभोक्तालाई िविभन्न सेवाूदायकबाट सेवा चयन गनर् पाउने अवसर 
ूदान गिरनेछ। मामीण के्षऽमा पिन सोही अनुरूप सेवा चयन गनर् पाउने व्यवःथा बमश: 
िवःतार गदैर् लिगनेछ। 

३-४  मामीण के्षऽको िवकास तथा गरीबी िनवारणको लािग उपयुक्त सचूना तथा सञ्चार 
ूिविधको ूयोग गनर् पाउने व्यवःथा िमलाइनेछ।  

४  रणनीित 

४-१   दरूसञ्चार सेवामा सबैको पहँुच (Universal Access) 

दरूसञ्चार सेवामा सबैको पहँुच सगुम हुनेगरी सेवा िवःतार गिरनेछ। उपभोक्तालाई साझा 
(Shared) टेलीफोनको माध्यमबाट दरूसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लािग िःथर, 
मोबाइल आिद टेिलफोन िवःतारमा जोड िदइनेछ। सेवा िवःतारमा भउूपमह ूणालीको 
समेत ूयोग गनर् सिकनेछ। सचूना तथा सञ्चार ूिविध सम्बन्धी अन्य सेवाहरू 
सामदुाियक केन्िमाफर् त  उपलब्ध गराइनेछ।  

४-२ सेवा ूदान गनेर् दाियत्व  (Universal Service Obligation) 

दरूसञ्चार सेवा ूदायकले शहरीके्षऽका जनुसकैु उपभोक्ताले माग गनार्साथ सेवा ूदान गनुर् 
पनेर्छ।  

४-३ व्यावसाियक (Corporate) सेवाको िवकास 



शहरी के्षऽमा सरकारी िनकाय तथा िनजी ब्यापारीवगर्लाई एउटाभन्दा बढी सेवा ूदायकबाट 
लीज्ड लाइन, डाटा तथा सोही िकिसमका अन्य व्यावसाियक सेवा उपलब्ध हुने गरी 
व्यवःथा िमलाइनेछ।  

४-४ दरूसञ्चार के्षऽको उदारीकरण 

सेवा ूदायकको लािग दरूसञ्चार के्षऽ खुला गिरएको छ। तर रेिडयो ःपेकशमको कारणबाट 
सेवा ूदायकको सखं्या सीिमत हुन सक्नेछ। सेवाूदायकले डाइरेक्टरी सेवा ूदान गदार् 
सेवा उपयोग गनेर् सबै माहकलाई समावेश गरी त्यःतो सेवा ूदान गनुर् पनेर्छ।  

४-५  खुला अनुमितपऽ ूणाली लागु गिरने 

दरूसञ्चार के्षऽमा सबै सेवाूदायकले ूवेश पाउन खुला अनुमितपऽ ूणाली लाग ुगिरनेछ। 
यःतो अनुमितपऽ ूदानगदार् पारदशीर् ूिबया अपनाइनेछ । साथै ःवःथ ूितःपद्धार्को 
वातावरण सजृना गिरनेछ। 

४-६ िनजीके्षऽको सहभािगतालाई ूोत्साहन गिरने 

दरूसञ्चार के्षऽमा िनजी के्षऽको सहभािगतालाई ूोत्साहन गिरनेछ । वैदेिशक लगानी 
आकिषर्त गिरनेछ । दरूसञ्चार के्षऽमा भएका सधुार सम्बन्धी िववरण र यस के्षऽमा 
उपलब्ध अवसरबारे िनजीके्षऽलाई िनयिमत रूपमा जानकारी गराउने व्यवःथा िमलाइनेछ। 

४-७ सचूना समाजमा ूवेश गनेर् 

दरूसञ्चार सेवाको िवःतार र सचूना तथा सञ्चार सम्बन्धी कानून (Cyber Law) जःता 
अन्य आवँयक पूवार्धारको व्यवःथा गरी नेपाललाई ूभावकारीरूपमा सचूना समाजमा 
ूवेश गराइनेछ । 

४-८ मामीण के्षऽका ूयोगकतार्को लािग उपयुक्त सचूना तथा सञ्चार ूिविध 

मामीण के्षऽका ूयोगकतार्को क्षमता र आवँयकता अनुरूप उपयुक्त सचूना तथा सञ्चार 
ूिविध उपलब्ध गराइनेछ । यस िसलिसलामा िनजी के्षऽ समेतको सहभािगतामा िवशेष 
तािलम नचािहने तथा साक्षरताको आवँयकता नपनेर् खालका रेिडयो, टेिलिभजन तथा 
टेिलफोनमा आधािरत सचूना तथा सञ्चार ूिविध उपलब्ध गराइनेछ। स-साना सेवा 



ूदायकको माध्यमबाट मामीण ूयोगकतार्हरूलाई सचूना तथा सञ्चार ूिविधको सेवा 
उपलब्ध गराइनेछ। 

४-९ िवकास कायर्मा लागेकालाई सचूना तथा सञ्चार ूिविधको भरपूर ूयोग गनर् लगाइने  

मामीण िवकास तथा पूवार्धार िनमार्णजःता िवकास कायर्मा ूभावकािरता ल्याउन यस 
कायर्मा सलंग्न सरकारी तथा गरैसरकारी व्यिक्त तथा िनकायलाई िजल्ला र गाऊँःतरसम्म 
आवँयक क्षमताको िवकास गरी इन्टरनेट जःता सचूना तथा सञ्चार ूिविधको भरपूर 
ूयोग गनर् लगाइनेछ।  

४-१०  नेपाल दरूसञ्चार सःंथानको ब्यावसायीकरण 

नेपाल दरूसञ्चार सःंथानको व्यावसायीकरण गनेर् िसलिसलामा सःंथानलाई कम्पनीमा 
पािरणत गरी ौी ५को सरकारको ःवािमत्वलाई घटाउँदै लिगनेछ। बढ्दो ूितःपद्धार्को 
सामना गनर्को लािग कम्पनीलाई सक्षम बनाउन िविभन्न सधुार कायर्बम सञ्चालन 
गिरनेछन।् 

४-११   नीित कायार्न्वयनका लािग संःथागत िवकास 

दरूसञ्चार नीितको सफल कायार्न्वयनको लािग सूचना तथा सञ्चार मन्ऽालय र नेपाल 
दरूसञ्चार ूािधकरणको जनशिक्त र आिथर्क क्षमता बिृद्ध गरी सःंथागत िवकास गदैर् 
लिगनेछ। सचूना तथा सञ्चार ूिविध सम्बन्धी नीित र कानूनको तजुर्मा तथा 
कायार्न्वयनको सन्दभर्मा सचूना तथा सञ्चार मन्ऽालय र िवज्ञान तथा ूिविध मन्ऽालयको 
भिूमका र िजम्मेवारीलाई दोहोरो नपनेर् गरी ःपष्ट पािरनेछ।  

४-१२    दरूसञ्चार के्षऽको आिथर्क सक्षमता 

दरूसञ्चार सेवाूदायकवीच ःवःथ ूितःपद्धार् हुने वातावरण सजृनागरी दरूसञ्चार के्षऽको 
आिथर्क सक्षमता अिभबिृद्ध गनर् जोड िदइनेछ।  

५ कायर्नीित 

५-१    दरूसञ्चार सेवामा सबैको पहँुच (Universal Access)  



५-१-१    आिथर्क वषर् २०६३।६४ सम्म अिधराज्यभर दरूसञ्चार सेवा पुर् याउन देहाय 
बमोिजमका रणनीितको अवलम्बन गिरनेछ:  

५-१-१-१     सािवकका सेवा ूदायकलाई िवना अनुदान आफ्नो सेवाको िवःतार गनर् 
लगाइनेछ। 

५-१-१-२   अिधराज्यका मामीण के्षऽमा सेवा पुर् याउने शतर्को आधारमा िवना 
अनुदान मोबाइल सेवा ूदायकको चयन गिरनेछ।  

५-१-१-३     पूवार्ञ्चल िवकास के्षऽमा २०६० सालमा न्यूनतम अनुदानको आधारमा 
अनुमितपऽूाप्त सेवा ूदायकबाट मामीण के्षऽमा सेवा िवःतार हुनेछ ।  

५-१-१-४   उपयुर्क्त उपायबाट सेवा नपुगेका बाँकी के्षऽमा मामीण दरूसञ्चार 
िवकासको लािग मामीण दरूसञ्चार कोषबाट रकम व्यहोनेर् गरी न्यूनतम अनुदानको 
आधारमा बोलपऽद्वारा छनौट भएका सेवा ूदायकबाट सेवा पुर् याइनेछ।  

५-१-२  मामीण के्षऽमा सेवा पुर् याउन दरूसञ्चार सेवा ूदायकले आयात गनेर् 
उपकरणमा  एक (१) ूितशत माऽ भन्सार महसलु लाग्ने व्यवःथा गिरनेछ । नेपाल 
दरूसञ्चार ूािधकरणले मामीण के्षऽमा सेवा पुर् याउन आयाितत उपकरणको ूमािणत गनेर्छ 
। 

५-१-३    नगरपािलका वाहेकका दगुर्म तथा मामीण के्षऽमा छिरएका बःतीमा दरूसञ्चार 
सेवा िवःतार गरी मामीण दरूसञ्चारको ूयोगमा तीॄता ल्याइनेछ।यस कायर्मा ूोत्साहन 
गनर् वािषर्क रू.२० लाखभन्दा कम आय भएका मामीण दरूसञ्चार सेवा ूदायकलाई 
अनुमितपऽ दःतुर तथा वािषर्क दःतुर छूट गिरनेछ । 

५-१-४  दरूसञ्चार सेवामा सबैको पहँुचलाई साझा टेिलफोन वा अन्य दरूसञ्चार माध्यमबाट 
कायार्न्वयन गिरनेछ। भएका सिुवधाको अिधकतम ूयोग गरी सबैको पहँुचलाई सगुम 
बनाउन टेिलफोनको साझा ूयोग तथा टेिलफोनवालाले अरुलाई पुन: सेवा िबबी (Resale) 

गनर् पाउने व्यवःथालाई खुला रािखनेछ।   

५-१-५   मामीण दरूसञ्चार िवकासको लािग मामीण दरूसञ्चार कोषको ःथापना गिरनेछ। 
मामीण दरूसञ्चार कोषमा समःत सेवाूदायकले अिनवायर् रूपले ितनुर्पनेर् मामीण 



दरूसञ्चार दःतुर, ौी ५ को सरकारको अनुदान तथा दाताबाट ूाप्त हुने रकम समावेश 
हुनेछ।यस कोषको सञ्चालन नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणबाट हुनेछ।   

५-१-६ नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणले आ.व. २०६१।६२ सम्म मामीण दरूसञ्चार कोष 
सञ्चालनको िसद्धान्त र कायर्िविधहरू तयार पानेर्छ। ूािधकरणले वािषर्क मामीण दरूसञ्चार 
दःतुर तोक्नेछ। कोषको मखु्य उदे्दँय हािसल भएपिछ मामीण दरूसञ्चार कोष बन्द गनर् 
सिकनेछ।  

५-२  सेवा ूदान गनेर् दाियत्व (Universal Service Obligation) 

५-२-१   मखु्य सेवा ूदायक (Incumbent)ले अिधराज्यका शहरी के्षऽका सबै उपभोक्तालाई 
माग गनार्साथ सेवा ूदान गनुर् पनेर् बाध्यता लाग ुगिरनेछ। मखु्य सेवा ूदायकले सेवा 
ूदान गनर् अःवीकार गनर् पाउने छैन। 

५-२-२  मखु्य सेवा ूदायकलाई अन्य सेवा ूदायकद्वारा माग भएको सेवा ूदान गनुर्पनेर् 
बाध्यता लाग ुगिरनेछ। मखु्य सेवा ूदायकले माग भएको सेवा एक मिहनािभऽ ूदान गनुर् 
पनेर्छ। एक मिहनािभऽ सो सेवा ूदान गनर् नसक्ने भएमा िवलम्बको कारणसिहत सेवा 
ूदान गनर् लाग्ने थप समयबारे सिूचत गनुर् पनेर्छ। मखु्य सेवा ूदायकले सेवा ूदायकलाई 

अनावँयक िवलम्ब वा सेवामा अवरोध वा पयार्प्त सचूना निदई सेवामा पिरवतर्न गरेमा 
क्षितपूितर् िदनु पनेर्छ । अन्य सेवा ूदायकले मखु्य सेवा ूदायकद्वारा ूदत्त सेवालाई 
अिनयिमत तवरले ूयोग गरी मखु्य सेवा ूदायकलाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा क्षितपूितर् 
िदनु पनेर्छ ।  

५-३    व्यावसाियक (Corporate) सेवाको िवकास 

५-३-१    व्यावसाियक दरूसञ्चार सेवामा लीज्ड लाइन, व्यावसाियक डाटा नेटवकर् लाई जोड्न 
िविभन्न डाटा, ॄडब्यान्ड, पीएबीऐक्स नेटवकर्  इत्यािद समावेश हुनेछन।् सेवा ूदायकलाई 
व्यावसाियक दरूसञ्चार सेवा ूदान गनर् खुला अनुमितपऽ ूदान गिरनेछ। तर यःतो खुला 
अनुमितपऽको सखं्या सीिमत ॐोत जःतै रेिडयो ःपेक्शम आिदको कारणबाट सीिमत 
हुनसक्नेछ। 

५-३-२  मखु्य सेवा ूदायकले व्यावसाियक दरूसञ्चार सेवा लगायत अत्याधुिनक ूिविध 
समेतका ॄडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउनु पनेर्छ।  



५-३-३  केबुल टेिलिभजन र तारिवहीन (Wireless) ूिविधबाट इन्टरनेट तथा अन्य डाटा 
सेवा ूदान गनर् पाउने गरी अनुमितपऽ ूदान गिरनेछ।  

५-४  दरूसञ्चार के्षऽको उदारीकरण  

५-४-१   बहुसेवा (Multi-service) सञ्चालन तथा बहुसेवाूदायक (Multi-operators) 

िबयाशील हुने वातावरणको सजृना गिरनेछ। यस अनुसार जनुसकैु सेवाूदायकले जनुसकैु 
सेवा ूदान गनर् सक्नेछ ।तर यस व्यवःथामा रेिडयो ःपेकशम जःता सीिमत  ॐोतको 
कारणले सेवा ूदायकको सखं्या सीिमत हुन सक्नेछ । 

५-४-२  सरल, पारदशीर्, ःथाियत्व भएको, भेदभावरिहत, लगानीलाई आकिषर्त गनेर् र ःवःथ 
ूितःपद्धार्लाई ूोत्साहन गनेर् िनयामक ूणाली िबयाशील गिरनेछ।  

५-४-३ िविभन्न सेवाूदायकको सञ्जाल (Network)लाई एक आपसमा जोड्ने 
अन्तरआबद्धता (Interconnection) को व्यवःथा  िमलाईनेछ। यस व्यवःथा अन्तगर्त 
नवागन्तुक सेवा ूदायकले न्यायपूणर् तिरकाले सेवा सञ्चालन गनर् पाउनेछन।् मखु्य सेवा 
ूदायकले अन्तरआबद्धताको शतर् तथा िविध ूकािशत गरी िवना भेदभाव आफ्नो 
सञ्जाललाई नवागन्तुक सेवा ूदायकको सञ्जालसगँ एक आपसमा जोड्न िदनुपनेर्छ। िवश्व 
व्यापार सगंठनको सन्दभर्पऽ (Reference Paper) र िवश्वका सवोर्त्तम ूचलनहरूको आधार 
िलएर नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणले अन्तरआबद्धता सम्बन्धी िनयमहरु तजुर्मा गनेर्छ, 

जःमा िववाद सलु्झाउने उपाय समेत समावेश हुनेछ ।    

५-४-४  दरूसञ्चार सेवामा ःवःथ ूितःपद्धार्मा आधािरत एवं बजार िनदेर्िशत मलू्य ूणाली 
ःथािपत गिरनेछ।तर सेवा ूदायकबीच अःवाभािवक तथा अःवःथ ूितःपद्धार्को अवःथामा 
वा मलू्यमा एकािधकार रहने िःथित देखापरेमा मलू्य िनयमन (Price Regulation) गनर् 
सिकनेछ।  

५-४-५  सबै सेवा ूदायकमा समान कर िनयम लाग ुगिरनेछ।    

५-४-६  ौी ५ को सरकारले आफ्ना िनकायलाई मलू्य र गणुको आधारमा िविभन्न सेवा 
ूदायकको सेवा ूयोग गनर् खुला गनेर्छ। 

५-४-७  कुनै पिन दरूसञ्चार सेवालाई औपचािरक ूौय िदने िकिसमबाट आधारभतू 
(Basic), मोबाइल, दरूसञ्चारका अितिरक्त सेवा (Value Added) इत्यािद भनी वगीर्करण 



गिरनेछैन। िविभन्न उपभोक्तालाई आ-आफ्नो आवँयकता र रुिच अनरुूप सेवाको चयन 
गनर् पाउने अिधकार हुनेछ। 

५-४-८ अनुमितपऽ दःतुर, रेिडयो ःपेक्शम ( Radio Spectrum) दःतुर लगायत अन्य दःतुर 
यस सम्बन्धी कायर् गनेर् िनकायको कायर् सञ्चालन खचर्को लािग पयार्प्त हुनेगरी माऽ 
उठाइनेछ।  

५-५   खुला अनुमितपऽ ूणाली लाग ुगिरने  

५-५-१    नयाँ सेवा ूदायकको लािग खुला अनुमितपऽ ूणाली लाग ुगिरनेछ। खुला 
अनुमितपऽ ूणालीमा सामान्य अनुमितपऽ (Standard License) र वैयिक्तक अनुमितपऽ 

(Individual License) को व्यवःथा गिरनेछ। रेिडयो ःपेक्शम, नम्बिरंग क्षमता तथा Right of 

Way जःता ॐोतको लािग छुट्टै अनुमित िलनुपनेर्छ।  

५-५-२  िनधार्िरत शतर् परूा गनेर् जनुसकैु न्यूनतम योग्यता भएकालाई सामान्य अनुमितपऽ 
िदइनेछ। सामान्य अनुमितपऽ पाउनेले सीिमत ःपेकशम (Scarce spectrum) को ूयोग हुने 
सेवाबाहेक जुनसकैु सेवा सन्चालन गनर् सक्नेछ। तर सामान्य अनुमितपऽ ूाप्त व्यिक्तले 
अकोर् कुनै सेवा ूदायकको सीिमत ःपेकशमको सहायताले सेवा िदन सक्नेछ। सामान्य 
अनुमितपऽ ूाप्त व्यिक्तले वैयिक्तक अनुमितपऽ िलन चाहेमा दफा ५.५.३ अनुसार 
बोलपऽमा ूितःपद्धार् गरी छािननु पनेर्छ । 

५-५-३    बोलपऽद्वारा छािनएका सेवा ूदायकलाई वैयिक्तक अनुमितपऽ ूदान 
गिरनेछ।सीिमत ःपेक्शमको कारणबाट सीिमत सखं्यामा दरूसञ्चार सेवा ूदायकको चयन 
गिरनेछ। वैयिक्तक अनमुितपऽको लािग सेवा ूदायकको छनौट गदार् मामीण के्षऽका 
अिधकतम जनसखं्यालाई सेवा पुर् याउने वा सोही िकिसमका अन्य आधार िलइनेछ। 
वैयिक्तक अनुमितपऽ ूाप्त व्यिक्त / सःंथाले वैयिक्तक अनुमितपऽमा उल्लेख नभएका अन्य 
सेवा ूदान गनर् सामान्य अनुमितपऽ िलनु पनेर्छ। 

५-५-४  एउटै िकिसमका सेवा ूदायकको लािग अनुमितपऽ दःतुर तोक्ने िविध एकै 
िकिसमको हुनेछ । वािषर्क दःतुरको हकमा लेखा परीक्षकले ूमािणत गरेको वािषर्क 
आम्दानीको आधारमा िनिश्चत ूितशतको आधारमा नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणले तोक्नेछ 
। 

५-५-५   सािवकको अनुमितपऽ नयाँ ूणालीमा पिरणत गिरनेछ। 



५-५-६ खुला अनुमितपऽ ूदान गदार् ूिविध तटःथ (Technology Neutral)  िसद्धान्त 
अवलम्बन गिरनेछ। सेवा ूदायकले दरूसञ्चार ूिविध चयन गनर् पाउनेछ।सेवा ूदायकले 
छनौट गरेको ूिविधका उपकरण आधुिनक तथा ःथािपत (Field Proved) र अन्तरार्िष्टर्य 
मान्यताूाप्त (International Specification) अनुरूप हुनुपनेर्छ। सािवकका सेवा ूदायक पिन 
खुला अनुमितपऽ ूणालीमा ूवेश गनुर् पनेर्छ र यस ूणालीमा ूवेश नगरेसम्म िनजको 
अनुमितपऽमा रहेका ूिविध सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवःथा यथावत रही रहनेछ।    

५-६  िनजी के्षऽको सहभािगतालाई ूोत्साहन गिरने  

५-६-१   दरूसञ्चार के्षऽमा लगानी आकिषर्त गनर् िनजी के्षऽको सहभािगतालाई ूोत्साहन 
गिरनेछ। 

५-६-२  दरूसञ्चार के्षऽमा वैदेिशक लगानी आकिषर्त गिरनेछ । यःतो लगानीमा न्यूनतम 
२० (बीस) ूितशत ःवदेशी सहभािगता हुनु पनेर्छ । 

५-६-३   दरूसञ्चार के्षऽमा गिरने सधुारबारेमा िनजीके्षऽलाई िनयिमत रूपमा जानकारी 
गराइनेछ।यस िसलिसलामा चाल ुदरूसञ्चार के्षऽ सधुार तथा अध्ययन सम्बन्धी जानकारी 
सचूना तथा सञ्चार मन्ऽालय र नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणबाट समय समयमा सिूचत 
गिरनेछ। 

५-६-४ खुला तथा ूिविध तटःथ अनुमितपऽ ूाप्त गनेर् िविध, ूिबया र अन्य आवँयक 
िबषयवःतुबारे िनजी के्षऽलाई जानकारी गराइनेछ।  

५-७   सचूना समाजमा ूवेश गनेर् 

५-७-१    सचूना समाजमा ूभावकारी ूवेशको लािग दरूसञ्चारका पूवार्धारको 
िवकास  गिरनेछ। 

५-७-२ सम्बिन्धत मन्ऽालय, िनकाय एवम ्िनजी के्षऽसगंको सयंुक्त ूयासबाट सचूना तथा 
सञ्चार सम्बन्धी कानून (Cyber Law) लगायत अन्य आवँयक व्यवःथा गिरनेछ।  

५-८  मामीण के्षऽका ूयोगकतार्को लािग उपयुक्त सचूना तथा सञ्चार ूिविध  

५-८-१  मामीण के्षऽका ूयोगकतार्लाई उपयुक्त हुने सचूना तथा सञ्चार ूिविध 
(Information & Communication Technology) को उपयोग गनर् ूोत्सािहत गिरनेछ। यसमा 



तािलम नचािहने तथा साक्षरताको आवँयकता नपनेर् खालका  रेिडयो, टेिलिभजन तथा 
टेिलफोनमा आधािरत सचूना तथा सञ्चार ूिविधको व्यापक रूपले सञ्जाल िवःतार 
गिरनेछ।यसका लािग सम्भव भएका ःथानमा पथृ्वीको सतहबाट र अन्य ःथानहरूमा 
भउूपमहको माध्यमबाट रािष्टर्य रेिडयो तथा टेिलिभजन ूसारणमा समदुायको पहँुच 
पुर् याइनेछ। 

५-८-२  रेिडयो तथा टेिलिभजनबाट सचूना तथा सञ्चार ूिविधसगँ सम्बिन्धत आकषर्क 
कायर्बमका साथै िवकास सम्बन्धी जानकारी संू ेषण गनेर् व्यवःथा गिरनेछ। 

५-८-३ िवशेष तािलम र साक्षरताको आवँयकता पनेर् सचूना तथा सञ्चार ूिविध उपलब्ध 
गराउन स-साना सेवा ूदायकलाई पिरचालन गिरनेछ।  

५-८-४ िनजीके्षऽको माध्यमबाट जनतालाई सचूना तथा सञ्चार ूिविधको सिुवधा उपलब्ध 
गराउन अनुकूल वातावरण सजृना गिरनेछ।  

५-९   िवकास कायर्मा लागेकालाई सचूना तथा सञ्चार ूिविधको भरपूर ूयोग गनर् लगाइने 

५-९-१   ौी ५ को सरकारका केन्िीय ःतरका सबै िनकायलाई िआ र्थक वषर् २०६१।६२को 
अन्त्यसम्ममा इन्टरनेटमा जोिडने छ। ती िनकायको वेबसाइटमा सबै सचूनाको साथै 
ूकािशत साममी ( Documents) पिन उपलब्ध हुनेछन।् िआ र्थक वषर् २०६२।६३को 
अन्त्यसम्म जनतालाई ूत्यक्ष सेवा िदने सरकारी िनकाय जःतै - कृिष, ःवाःथ्य, िशक्षा, 
हुलाक आिदमा कायर्रत माध्यिमक तहसम्मको िशक्षा पाएका कमर्चारीलाई इमेल र 
इन्टरनेट ूयोगमा दक्ष बनाई उपयोग गनर् लगाई e-Governance तफर्  उन्मखु गराइनेछ। 

५-९-२  सचूना तथा सञ्चार ूिविधको ूयोगमा सहयोग र समन्वय गनर् सक्षम सम्पकर्  
िबन्द ु(Focal point) तोकी सो िनकायको क्षमता अिभबिृद्ध गिरनेछ। यसले ःथानीय 
आवँयकता अनुरूपका सूचना तथा सञ्चार ूिविधको ब्यापक ूयोगमा अिभूेिरत गनेर्छ।  

५-९-३ सम्पकर्  िवन्दकुो रुपमा कायर् गनेर् िनकायले मामीण के्षऽको िवकासमा सचूना तथा 
सञ्चार ूिविधको साझा ूयोगमा िविभन्न सरकारी तथा गरैसरकारी िनकायलाई मद्दत 
पुराउनेछ। जनता लाभािन्वत हुने िवकास आयोजनाको अद्याविधक तथ्यांक राखनेछ। 
िविभन्न सचूना तथा सञ्चार ूिविधसगँ सम्बिन्धत उपयुक्त साममीको सकंलन गरी 
िसिडरोम, इन्टरनेट आिदका माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ।  



५-१०    नेपाल दरूसञ्चार सःंथानको व्यावसायीकरण 

५-१०-१  नेपाल दरूसञ्चार सःंथानलाई तत्काल कम्पनीमा पिरणत गिरनेछ। यसरी पिरणत 
भएको कम्पनीमा ौी ५ को सरकारको ःवािमत्वलाई बमश: घटाउँदै िनजी के्षऽको 
ःवािमत्व बढाइनेछ।  

५-१०-२    खुला तथा उदार वातावरणमा ूितःपद्धार् गनर् र शेयरको मलू्य बढाउन कम्पनीको 
व्यावसायीकरण गिरनेछ।  

५-१०-३  कम्पनीलाई सेवा ूदान गनेर् कायर्मा बढी  सक्षम, ूभावकारी, चुःत बनाउन 
र  उत्पादकत्वमा बिृद्ध गनर् कम्पनीको पुनसरंचना गिरनेछ।  

५-११  नीित कायार्न्वयनको लािग सःंथागत िवकास 

५-११-१ दरूसञ्चार नीितको सफल कायार्न्वयनको लािग सचूना तथा सञ्चार मन्ऽालय र 
नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणमा पयार्प्त माऽामा दक्ष जनशिक्त तथा आवँयक अन्य ॐोतको 
व्यवःथा गिरनेछ। 

५-११-२ सम्बद्ध पक्षमा सकारात्मक असरको अनुभिूतलाई अिभबिृद्ध गनर् समसामियक 
सचूना तथा जानकारीलाई िनयिमत रूपमा जनसमक्ष पुर् याइनेछ। नेपाल दरूसञ्चार 
ूािधकरणले सेवा ूदानको िःथित, सेवाको दःतुर, सेवाःतरको अन्तरार्िष्टर्य मापदण्ड, 

अन्तरार्िष्टर्य तुलना तथा अन्य आवँयक जानकारी सिहतको वािषर्क िववरण ूकािशत 
गनेर्छ। सचूना तथा सञ्चार मन्ऽालय र नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणले िविभन्न अध्ययन 
ूितवेदन तथा उपयोगी सचूना समेत िनयिमत रूपमा ूकािशत गनेर्छन।् 

५-११-३ नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणले सेवा ूदायक तथा उपभोक्ताको लािग िनदेर्िशका 
ूकािशत गनेर्छ। िववाद समाधानको िविध तथा अन्य उिचत ूिबया कायार्न्वयन गरी 
उपभोक्ताको सरंक्षण गनेर्छ।  

५-११-४ सचूना तथा सञ्चार मन्ऽालय र िवज्ञान तथा ूिविध मन्ऽालयको भिूमकालाई 
ःपष्ट पारी नीित िनमार्ण तथा कायार्न्वयनलाई िछटोछिरतो, सहज, सरल तथा पारदशीर् 
बनाउँदै लिगनेछ। 



५-११-५ नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरणमा उच्च ःतरीय व्यावसाियक (Professional) दक्षता 
भएका व्यिक्तलाई आकिषर्त गनेर् खालका िनयुिक्तका शतर् तथा सिुवधा रािखनेछ।  

५-११-६  िवश्व ब्यापार सगंठन (WTO) को िसद्धान्तमा आधािरत ूितःपद्धार् सम्बन्धी 
व्यवःथाको सरंक्षण, अन्तरआबद्धता (Interconnection), सबैलाई सेवा उपलब्ध गराउन ुपनेर् 
दाियत्व (Universal Service Obligation), खुला अनुमितपऽ ूिबया, ःवतन्ऽ तथा न्यायपूणर् 
िनयामक तथा सीिमत ॐोतको उपयोग जःता िवषयमा उदाहरणीय ूचलनलाई अगंीकार 
गिरनेछ।  

५-१२  दरूसञ्चार के्षऽको आिथर्क सक्षमता 

५-१२-१  दरूसञ्चार सेवाूदायकबीच न्यायपूणर् ूितःपद्धार्लाई ूोत्साहनगरी दरूसञ्चार के्षऽमा 
आिथर्क सक्षमता हािसल गिरनेछ। यस सन्दभर्मा ूितःपद्धार् सम्बन्धी छुट्टै कानूनी 
व्यवःथा नभएसम्म तत्सम्बन्धी ूावधान तत्काल दरूसञ्चार ऐनमा समावेश गिरनेछ। 
मखु्य सेवा ूदायकलाई ूितःपद्धार्को िसद्धान्त िवपरीत एउटा सेवाको आम्दानीले अकोर् 
सेवाको आम्दानीलाई भनार् (Cross subsidy) गनेर्, अन्य ूितःपद्धीर्लाई नोक्सानी एवं समाप्त 
पानेर् उदे्दँयले मलू्य िनधार्रण गनेर्, ूितःपद्धीर्को सचूनाको गलत ूयोग गनेर् र 
ूितःपद्धीर्सगँ सरोकार भएको जानकारीलाई रोक्ने जःता अन्यायपूणर् एवं अःवःथ अभ्यास 
हुन निदन िवश्व ब्यापार सगंठनले अवलम्बन गरेको सवोर्त्तम उपाय अनुशरण गिरनेछ।  

६   नीित कायार्न्वयनका लािग कानूनी व्यवःथा 

यस नीितमा भएका ूावधानको कायार्न्वयनको लािग आवँयक पनेर् कानून बनाइनेछ। यस 
िसलिसलामा तत्काल आवँयक पनेर् कानूनी व्यवःथा आ िथर्क वषर् २०६०।६१ को अन्त्यसम्ममा 
पूरा गिरनेछ। दरूसञ्चार सम्बन्धी कानून पुनरावलोकन गनेर् कायर्लाई आवँयकता अनुरूप 
िनरन्तरता िदइनेछ। 

७ अनुगमन तथा पुनरावलोकन  

७-१    यस नीितको कायार्न्वयन पक्षलाई समन्वयात्मक रुपमा अनुगमन गनर् 
देहायबमोिजमको उच्चःतरीय अनुगमन सिमित रहनेछ । यस सिमितको ूथम बैठक यो 
नीित कायार्न्वयनमा आएको िमितले ६ मिहनािभऽ बःनेछ । त्यसपिछका बैठक 
आवँयकताअनुरुप बसी िनयिमत रुपमा अनुगमन गनेर् कायर् हुनेछ । 



अनुगमन सिमित 

१ सचूना तथा सञ्चार मन्ऽी / राज्यमन्ऽी अध्यक्ष 

२ सदःय (सचूना तथा सञ्चार), रािष्टर्य योजना आयोग सदःय 

३ सिचव, अथर् मन्ऽालय  सदःय 

४ सिचव, उद्योग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय सदःय 

५ सिचव, िवज्ञान तथा ूिविध मन्ऽालय सदःय 

६ सिचव, सचूना तथा सञ्चार मन्ऽालय सदःय 

७ अध्यक्ष, नेपाल दरूसञ्चार ूािधकरण  सदःय 

८ ूितिनिध, सचूना ूिविध उच्चःतरीय आयोग  सदःय 

९ ूितिनिध, नेपाल उद्योग वािणज्य महासघं  सदःय 

१० ूमखु, मखु्य सेवा ूदायक  सदःय 

११ सहसिचव (नीित/योजना), सचूना तथा सञ्चार 
मन्ऽालय 

सदःयसिचव 

 

७-२   ौी ५ को सरकारले दरूसञ्चार के्षऽमा भरैहेको ितु िवकासलाई ध्यानमा राखी यस 
सम्बन्धी नीितलाई िनयिमत रूपले पुनरावलोकन गदैर् जानु पनेर् अिनवायर्ता महससु गरी 
दरूसञ्चार नीित-२०६० कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। दरूसञ्चार नीितको पुनरावलोकन 
कायर्लाई समयबद्ध रूपमा िनरन्तरता ूदान गिरनेछ।   


