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दरूसञ्चार परू्ााधार सम्बन्धी  नियमार्ली, २०७४ 
िेपाल राजपत्रमा प्रकानित नमनत 

 २०७४।६।२५ 

 दरूसञ्चार ऐि, २०५३ को दफा ६१ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दहेायका नियमहरु बिाएको छ ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारनम्िक 

१. संनिप्त िाम र प्रारम्िः (१) यी नियमहरुको िाम “दरूसञ्चार पूर्ााधार सम्बन्धी नियमार्ली, २०७४” रहेको       छ । 

  (२) यो नियमार्ली तुरुन्त प्रारम्ि हुिेछ । 

२. पररिाषाः नर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अर्ा िलागेमा यस नियमार्लीमा,- 

(क)  “अिुमनतपत्र” िन्नाले दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको निमााण तर्ा सञ्चालिको लानग प्रदाि गररएको नियम 
६ बमोनजमको अिुमनतपत्र सम्झिु पछा । 

(ख)  “अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि” िन्नाले दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको निमााण तर्ा सञ्चालिको लानग प्रदाि 
गररएको नियम ६ बमोनजमको अिुमनतपत्र प्राप्त गरेको व्यनि सम्झिु पछा । 

(ग)  “ऐि” िन्नाले दरूसञ्चार ऐि, २०५३ सम्झिु पछा । 

(घ)  “ठूला पूर्ााधार” िन्नाले दरूसञ्चार सेर्ामा प्रयोग हुिे सात नमटरिन्दा अग्ला टार्र र व्याकर्ोिको रुपमा 
रहिे अनटटकल फाइबर सम्झिु पछा र सो िब्दले प्रानधकरणको नसफाररसमा मन्त्रालयले िेपाल राजपत्रमा 
सूचिा प्रकािि गरी तोकेका दरूसञ्चार पूर्ााधार समेतलाई जिाउँछ । 

(ङ) “दरूसञ्चार पूर्ााधार” िन्नाले दरूसञ्चार सेर्ामा प्रयोग हुिे जग्गा, िर्ि, टार्र, नर्रटएस सेल्टर, उजाा 
आपूर्ता (पार्र सटलाई), जिेरेटर, ब्याट्री, एयर कनन्िसिर, अनिनिरोधक, अनटटकल फाइर्र, राईट अफ र्े, 
पोल, िक्ट, टे्रन्च जस्ता अनर्द्युतीय (ििइलेक्ट्रोनिक्स) पूर्ााधार तर्ा सुनर्धा सम्झिु          पछा ।  

(च)  “दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा” िन्नाले िेपाल सरकारले ऐिको दफा २३ को उपदफा (२) बमोनजम िेपाल 
राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोदकददएको दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सम्झिु पछा ।  

(छ)  “सेर्ा प्रदायक” िन्नाले ऐि बमोनजम दरूसञ्चार सेर्ा सञ्चालि गिा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि सम्झिु पछा । 

(ज)  “मन्त्रालय” िन्नाले सूचिा तर्ा सञ्चार सम्बन्धी नर्षय हिेे िेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झिु पछा । 

(झ) “सहप्रयोग” िन्नाले दरूसञ्चार पूर्ााधारमा एकिन्दा ब ी सेर्ा प्रदायकको संयुि प्रयोग सम्झिु पछा । 
  



(2) 

 

पररच्छेद-२ 

अिुमनतपत्र सम्बन्धी व्यर्स्र्ा 

३. अिुमनतपत्र िनलई दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि गिा िहुिेः (१) कसैले पनि अिुमनतपत्र िनलई दरूसञ्चार पूर्ााधारको 
निमााण तर्ा सञ्चालि गिा हुदँिै ।   

  (२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि अिुमनत प्राप्त व्यनिले दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण गिा 
प्रारम्ि गरेको नमनतदनेख सेर्ा प्रदायकलाई ठूला पूर्ााधारको निमााण तर्ा सञ्चालि गिा पाउिे गरी अिुमनतपत्र प्रदाि 
गररिे छैि । 

  तर सेर्ा प्रदायकले ठूला पूर्ााधार निमााण गिाका लानग सम्झौता गररसकेको अर्स्र्ामा यो नियमले बाधा 
पुर् याएको मानििे छैि । 

  (३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि यो नियमार्ली प्रारम्ि हुदँाका बखत दरूसञ्चार 
पूर्ााधार निमााण गररसकेका सेर्ा प्रदायकले त्यस्तो दरूसञ्चार पूर्ााधारको सञ्चालि तर्ा व्यर्स्र्ापि गिा अिुमनतपत्र 
नलिुपिे छैि । 

  (४) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि िेपाल सरकारको पचहत्तर प्रनतितिन्दा ब ी िेयर 
लगािी िएको सेर्ा प्रदायकले दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको निमााण तर्ा सञ्चालि गिा जुिसुकै बखत अिुमनतपत्रको लानग 
प्रानधकरण समि आर्ेदि ददि सनेेछछ । 

  (५) उपनियम (४) बमोनजम आर्ेदि परेमा प्रानधकरणले दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको निमााण तर्ा सञ्चालि गिा 
अिुमनतपत्र प्रदाि गिुा पिेछ । 

  (६) उपनियम (५) बमोनजम प्रानधकरणले दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको निमााण तर्ा सञ्चालि गिा अिुमनतपत्र ददि 
नियम ५ र ६ तर्ा नियम ८ को उपनियम (२) मा िएको व्यर्स्र्ाले बाधा पुर् याएको मानििे छैि । 

४.   अिुमनतपत्रको लानग निर्ेदि ददिु पिेः (१) प्रानधकरणले रानिय स्तरको दनैिक समाचारपत्रमा कम्तीमा पैंतीस ददिको 
अर्नध तोकी दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको अिुमनत प्राप्त गिा चाहिे व्यनिको लानग आर्ेदि माग गरी अङ्रेजी िाषामा 
सूचिा प्रकािि गिुा पिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजम कुिै पनि आर्ेदि दताा हुि िआएमा र्ा एउटा मात्र आर्ेदि दताा िएमा पन्र ददिको 
म्याद ददई पूिः सूचिा प्रकािि गिुा पिेछ । 

  (३) दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको अिुमनतपत्र नलि चाहिे व्यनिले उपनियम (१) बमोनजम सूचिा प्रकािि िएको 
अर्नधनित्र अिुसूची-१ बमोनजमको  ाँचामा प्रानधकरण समि निर्ेदि ददिु पिेछ ।  

  तर सेर्ा प्रदायकसँग प्रत्यि र्ा अप्रत्यि रुपमा एक प्रनतितिन्दा ब ी लगािी िएको व्यनि अिुमनतपत्रको लानग 
निर्ेदि ददि योग्य हुिे छैि ।               

५.   अिुमनतपत्रको लानग आर्श्यक पिे पूँजी, प्रानर्नधक निपुणता, अिुिर् र लगािीः  (१) अिुमनतपत्र प्राप्त गिा आर्श्यक पिे 
न्यूितम पूँजी, प्रानर्नधक निपुणता तर्ा अिुिर् अिुसूची-२ मा उल्लेख िए बमोनजम हुिु         पिेछ ।  

  (२) अिुमनतपत्र प्राप्त गिाको लानग निर्ेदि ददिे व्यनि नर्दिेी िए त्यस्तो व्यनिले निमााण गिा चाहकेो दरूसञ्चार 
पूर्ााधार सेर्ा सम्बन्धी कुल लगािीको कम्तीमा बीस प्रनतित लगािी िेपाली िागररकको हुिु पिेछ ।  

६. अिुमनतपत्र ददिुपिेः (१) नियम ४ बमोनजम निर्ेदि प्राप्त िएपनछ प्रानधकरणले निर्ेदकको प्रानर्नधक र आर्र्ाक योग्यता 
तर्ा िमतालाई आधार मािी मलू्याङ्कि गिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोनजम गररिे मूल्याङ्किको सूचक, आधार तर्ा अन्य कायानर्नध प्रानधकरणले तोके 
बमोनजम हुिेछ ।  

  (३) उपनियम (१) बमोनजम मूल्याङ्कि गदाा निर्ेदकलाई अिुमनतपत्र ददि उपयुि दनेखएमा अिुसूची-३ 
बमोनजमको  ाँचामा प्रानधकरणले अिुमनतपत्र ददिु पिेछ ।  

७.  अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले पालिा गिुापिे िताहरुः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले दहेायका िताहरु पालिा गिुा पिेछः-  

(क)  प्रानधकरणले निधाारण गरेको गुणस्तर अिुसारको दरूसञ्चार पूर्ााधारको व्यर्स्र्ा गरी सेर्ा प्रदायकलाई 
दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा उपलब्ध गराउिु पिे,  



(3) 

 

(ख)  दरूसञ्चार पूर्ााधार कुिै कारणले नबरेमा प्रानधकरणले तोदकददएको स्तर अिुरुप निःिुल्क रुपमा ममात 
सम्िार गिुा पिे, 

(ग)  दरूसञ्चार सेर्ा प्रदायकसँग गररएको सम्झौता अिुरुप दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा उपलब्ध गराउिु पिे, 

(घ) अन्तराानिय दरूसञ्चार संघले दरूसञ्चार सेर्ा सञ्चालिका सम्बन्धमा तोदकददएको न्यूितम स्तर अिुरुप हुिे 
गरी दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि गिुा पिे, 

(ङ)   अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र सहप्रयोगकताा बीच हुिे सम्झौताका िताहरु र सेर्ाको िुल्क सम्बन्धमा 
प्रानधकरणबाट तोदकएको मापदण्ि अिुरुप हुिु पिे, 

(च)   अिुमनतपत्रमा तोके बमोनजमको िते्रमा सेर्ा सञ्चालि तर्ा नर्स्तार गिुा पिे, 

(छ)  अिुमनतपत्र प्राप्त गरेको दईु र्षानित्र कम्तीमा दईुसय र्टा दरूसञ्चार टार्र निमााण र्ा प्राप्त गिुा पिे, 

(ज)  दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालिका सम्बन्धमा प्रानधकरणले तोकेका अन्य िताहरु पालिा गिुा पिे । 

 ८. अिुमनतपत्रको संख्या र अर्नधः (१) पूर्ााधार सेर्ाको नर्कासको लानग पनहलो पटक दईुर्टा अिुमनतपत्र प्रदाि गररिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजम कुिै पूर्ााधार सेर्ाको अिुमनतपत्र ददइसकेपनछ पाँच र्षासम्म त्यस्तो दरूसञ्चार 
पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि गिा अको अिुमनतपत्र ददइिे छैि ।  

  तर अिुमनत प्राप्त व्यनिले अिुमनतपत्रमा तोदकए बमोनजमको दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा उपलब्ध गराउि िसकेमा 
र्ा र्स्तुगत मूल्याङ्किको आधारमा त्यस्तो दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको र्प आर्श्यकता छ िन्ने दनेखएमा िेपाल 
राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी र्प अिुमनत ददि यस उपनियमले बाधा पुर् याएको मानििे         छैि । 

  (३) अिुमनतको अर्नध ब ीमा पच्चीस र्षाको हुिेछ । 

  तर एक पटकमा पाँच र्षािन्दा ब ी अर्नधको लानग अिुमनतपत्र ददइिे छैि । 

  (४) अिुमनतपत्र िर्ीकरण गिा चाहिे अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले अिमुनतको अर्नध समाप्त हुिु तीि मनहिा अगार्ै 
अिुमनतपत्र िर्ीकरणको लानग प्रानधकरण समि निर्ेदि ददिु पिेछ । त्यसरी निर्ेदि परेमा एक पटकमा पाँच र्षामा 
िब ाई अिुमनतपत्र िर्ीकरण गररददिु पिेछ । 

९. अिुमनतपत्र र िर्ीकरण दस्तुरः अिुमनतपत्र दस्तुर तर्ा अिुमनतपत्र िर्ीकरण दस्तुर देहाय बमोनजम हुिेछः- 

(क)  अिुमनतपत्रको लानग सात करोि पचास लाख रुपैयाँ । 

(ख)  अिुमनतपत्र िर्ीकरणको लानग पाँच करोि रुपैयाँ । 

१०. िेयर नबक्री गिा प्रानधकरणको स्र्ीकृनत नलिु पिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले दरूसञ्चार पूर्ााधारको बीस प्रनतित र्ा 
सोिन्दा ब ी िेयर नबक्री गिुा पिे िएमा प्रानधकरणको स्र्ीकृनत नलिु पिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजम िेयर नबक्री गदाा प्रानधकरणले तोके बमोनजमको दरूसञ्चार सम्बन्धी अिुिर् प्राप्त 
गरेको व्यनिलाई मात्र नबक्री गिा सदकिेछ ।  

  (३) उपनियम (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले अिुमनतपत्र प्राप्त 
गरेको दईु र्षासम्म र नियम ७ को खण्ि (छ) बमोनजमको िता पूरा िगरेसम्म बीस प्रनतित र्ा सोिन्दा ब ी िेयर नबक्री 
गिा पाउिे छैि । 

पररच्छेद-३ 

दरूसञ्चार पूर्ााधारको निमााण 

११.  ठूला पूर्ााधार निमााण गिा स्र्ीकृनत नलिु पिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले ठूला पूर्ााधार निमााण गिाको लानग अिुसूची-
४ बमोनजमको  ाँचामा प्रानधकरण समि निर्ेदि ददिु पिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोनजम प्राप्त निर्ेदि जाँचबुझ गदाा निर्ेदकलाई ठूला पूर्ााधार निमााण गिा स्र्ीकृनत ददि 
मिानसब दनेखएमा प्रानधकरणले सो निर्ेदि प्राप्त गरेको तीस ददिनित्र अिुसूची-५ बमोनजमको  ाँचामा स्र्ीकृनत ददिेछ । 

  (३) उपनियम (२) बमोनजम स्र्ीकृनत ददिुअनघ प्रानधकरणले आर्श्यक ठािेमा निर्ेदकसँग र्प नर्र्रण र्ा 
कागजात माग गिा सनेेछछ र त्यस्तो नर्र्रण र्ा कागजात उपलब्ध गराउिु निर्ेदकको कताव्य हुिेछ । 
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  (४) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि ठूला पूर्ााधार निमााण गिा प्रस्तार् गररएको स्र्ािमा 
सहप्रयोग गिा सदकिे दरूसञ्चार पूर्ााधार उपलब्ध िएमा ियाँ पूर्ााधार निमााण गिा स्र्ीकृनत ददइिे       छैि । 

  तर त्यस्तो पूर्ााधारको िमता कमी िएमा र्ा र्ैकनल्पक रुपमा र्ा आपत्कालीि अर्स्र्ामा सो पूर्ााधार प्रयोग गिा 
आर्श्यक परेमा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिलाई ठूला पूर्ााधार निमााण गिा स्र्ीकृनत प्रदाि गिा      सदकिेछ ।   

  (५) उपनियम (२) बमोनजम ठूला पूर्ााधार निमााण गिा स्र्ीकृनत दददँा प्रानधकरणले तोकेको मापदण्ि बमोनजम 
कम्तीमा तीिर्टा सेर्ा प्रदायकले ठूला पूर्ााधार सहप्रयोग गिा सनेेछ गरी स्र्ीकृनत ददिु पिेछ । 

  तर प्रानर्नधक र्ा व्यार्सानयक दनृिले तीि र्ा तीििन्दा ब ी सेर्ा प्रदायकले ठूला पूर्ााधार सहप्रयोग गिा िसनेेछ 
िएमा प्रानधकरणले त्यस्तो ठाउँमा सोिन्दा कम सेर्ा प्रदायकले ठूला पूर्ााधार प्रयोग गिा सनेेछ गरी स्र्ीकृनत ददि सनेेछछ । 

  (६) यस नियम बमोनजम ठूला परू्ााधार निमााण गिा स्र्ीकृनत दददँा प्रानधकरणले आर्श्यक िता तोनेछ सनेेछछ र 
त्यस्तो िताको पालिा गिुा सम्बनन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिको कताव्य हुिेछ ।  

१२.  नर्िेष स्र्ािमा दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण गिा स्र्ीकृनत नलिु पिेः (१) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेनखएको 
िए तापनि अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि तर्ा सेर्ा प्रदायकले नर्िेष स्र्ािमा दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण गिुा अनघ 
प्रानधकरणको स्र्ीकृनत नलिु पिेछ ।  

 स्पिीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग “नर्िेष स्र्ाि” िन्नाले सुरिा र्ा अन्य कारणले िौनतक निमााणका काम गिा 
नियन्त्रण गररएका पुरातानत्र्क स्र्ल र्ा प्राचीि स्मारक स्र्ल र्ा नर्िेष िौगोनलक कारणले प्रचनलत कािूि बमोनजम 
दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण गिा प्रानर्नधक रुपमा करठि हुिे ििी प्रानधकरणको नसफाररसमा मन्त्रालयले िेपाल 
राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेको स्र्ाि सम्झिु पछा ।   

  (२) नर्िेष स्र्ािमा दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण तर्ा प्रयोग गिे सम्बन्धमा प्रानधकरणले आर्श्यक िता तोनेछ 
सनेेछछ ।    

  (३) उपनियम (१) बमोनजम स्र्ीकृनत ददिुअनघ प्रानधकरणले सम्बनन्धत निकायबाट सहमनत नलिु         पिेछ ।   
   

१३. स्र्ािान्तरण तर्ा पुिर्र्ाकास गिा सनेेछः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि तर्ा नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा 
प्रदायकले दरूसञ्चार पूर्ााधारको स्र्ािान्तरण तर्ा पुिर्र्ाकास गिा सनेेछछ । 

  (२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि ठूला पूर्ााधारको स्र्ािान्तरण तर्ा पुिर्र्ाकास गिुा 
अनघ प्रानधकरणको स्र्ीकृनत नलिु पिेछ । 

  (३) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा प्रदायकले सहप्रयोग िएको 
दरूसञ्चार पूर्ााधारको स्र्ािान्तरण तर्ा पुिर्र्ाकास गदाा सहप्रयोगकतााको सहमनत नलिु पिेछ ।  

  (४) उपनियम (३) बमोनजम सहमनत प्राप्त हुि िसकेमा अिमुनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा नियम ३ को उपनियम (३) 
बमोनजमका सेर्ा प्रदायकको अिुरोधमा प्रानधकरणले सहप्रयोगकतााको सेर्ाको निरन्तरतालाई सुनिनित हुिे गरी त्यस्तो 
दरूसञ्चार पूर्ााधारको स्र्ािान्तरण तर्ा पुिर्र्ाकास गिा स्र्ीकृनत ददिेछ ।   

१४. पूर्ााधारको नर्र्रण सार्ाजनिक गिुा पिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले निमााण गरेको दरूसञ्चार पूर्ााधारको नर्र्रण 
त्यस्तो पूर्ााधार निमााण िएको तीस ददिनित्र आफ्िो र्ेबसाईटमा राखी सार्ाजनिक गिुा पिेछ र सोको जािकारी 
प्रानधकरणलाई ददिु पिेछ ।  

  (२) नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा प्रदायकले सहप्रयोग हुि सनेेछ आफ्िो दरूसञ्चार पूर्ााधारको 
नर्र्रण यो नियमार्ली प्रारम्ि िएको तीि मनहिानित्र आफ्िो र्ेबसाईटमा राखी सार्ाजनिक गिुा पिेछ र सोको 
जािकारी प्रानधकरणलाई ददिु पिेछ । 

१५. खररद गिा र्ा नलजमा नलि सनेेछः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा प्रदायकको 
दरूसञ्चार पूर्ााधार आपसी सहमनतमा तय िएको मूल्यमा खररद गिा र्ा नलजमा नलि           सनेेछछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोनजम ठूला पूर्ााधार खररद गिुा र्ा नलजमा नलिु अनघ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले 
प्रानधकरणको स्र्ीकृनत नलिु पिेछ ।  

  (३) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले उपनियम (१) बमोनजम दरूसञ्चार पूर्ााधार खररद गरेको र्ा नलजमा नलएको तीस 
ददिनित्र प्रानधकरणलाई जािकारी ददिु पिेछ ।  
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  (४) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि कुिै अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले अको अिुमनतपत्र प्राप्त 
व्यनिको दरूसञ्चार पूर्ााधार खररद गिा र्ा नलजमा नलि हुँदिै ।  

पररच्छेद-४ 

दरूसञ्चार पूर्ााधारको सहप्रयोग 

१६. सहप्रयोग गिा सनेेछः (१) सेर्ा प्रदायकले अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा 
प्रदायकसँग सम्झौता गरी दरूसञ्चार पूर्ााधारको सहप्रयोग गिा सनेेछछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोनजम सम्झौता िएमा सम्झौता गिे पिले तीस ददिनित्र प्रानधकरणलाई त्यसको 
जािकारी ददिु पिेछ ।  

  (३) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा प्रदायकले पूर्ााधारको सहप्रयोग 
गिा दददँा सेर्ा प्रदायकहरुबीच िेदिार् हुिे र स्र्च्छ प्रनतस्पधाामा प्रनतकूल हुिे गरी कुिै काया गिुा हुदँिै ।  

  (४) उपनियम (३) नर्परीत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा सेर्ा प्रदायकले कुिै सेर्ा प्रदायकलाई सहप्रयोग गिा 
िेदिार् गरेमा त्यसरी िेदिार् गररएको सेर्ा प्रदायकले प्रानधकरण समि निर्ेदि ददि सनेेछछ ।  

  (५) उपनियम (४) बमोनजम निर्ेदि प्राप्त िएमा प्रानधकरणले सो सम्बन्धमा आर्श्यक जाँचबुझ गरी पैतँीस 
ददिनित्र उपयुि आदिे ददिु पिेछ ।  

  (६) उपनियम (५) बमोनजम ददएको आदिेको पालिा गिुा सम्बनन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा सेर्ा प्रदायकको 
कताव्य हुिेछ ।  

१७. सदक्रय पूर्ााधारको सहप्रयोग हुि िसनेेछः (१) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि अिुमनतपत्र 
प्राप्त व्यनि तर्ा सेर्ा प्रदायकले सदक्रय पूर्ााधारको सहप्रयोग गिा र्ा गराउि सनेेछ छैि ।  

 स्पिीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग “सदक्रय पूर्ााधार” िन्नाले बेस ट्रान्सनमटर स्टेिि (बीटीएस), िोि बी, इिोि 
बी, रेनियो स्पेकट्रम, ऐन्टेिा, दफिर केबल, रेनियो एक्सेस िेटर्का  (आरएएि), माइक्रोर्ेि रेनियो उपकरण, नर्नलङ्ग 
टलेटफमा, स्र्ीनचङ्ग प्रणाली, राउटर, बेस स्टेिि कन्ट्रोलर (बीएससी), रेनियो िेटर्का  कन्ट्रोलर (आरएिसी) जस्ता 
नर्द्युतीय (इलेक्ट्रोनिक्स) पूर्ााधार र तत् सम्बन्धी सुनर्धा सम्झिु पछा । 

  (२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेनखएको िए तापनि पूर्ााधारको लागत, िेपाल सरकारलाई प्राप्त हुिे 
राजस्र् र्ा उपिोिाको नहतका दनृिले उपयुि दनेखएमा प्रानधकरणको नसफाररसमा आर्श्यक सेर्ा, िता तर्ा कायानर्नध 
तोकी मन्त्रालयले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी सदक्रय पूर्ााधारको समेत सहप्रयोग हुि सनेेछ गरी आर्श्यक 
व्यर्स्र्ा गिा सनेेछछ ।  

१८. सहप्रयोगको मूल्य निधाारणः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा प्रदायकबीच 
सहप्रयोग गरे र्ापत लािे मूल्य पिहरुको आपसी सहमनतबाट निधाारण हुिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोनजम पिहरुबाट सहप्रयोगको मूल्य निधाारण हुि िसकेमा सोको कारण खुलाई कुिै 
सहप्रयोगकतााले प्रस्तानर्त मूल्य सनहत प्रानधकरण समि निर्ेदि ददि सनेेछछ । 

  (३) उपनियम (२) बमोनजम निर्ेदि प्राप्त िएमा प्रानधकरणले आर्श्यक जाँचबुझ तर्ा सम्बनन्धत पिसँग 
परामिा गरी सहप्रयोग बापतको मिानसब मूल्य निधाारण गिेछ र यसरी प्रानधकरणले निधाारण गरेको मूल्य अनन्तम हुिेछ 
।   

  (४) प्रानधकरणले यस नियम बमोनजम मूल्य निधाारण गिे सम्बन्धमा आर्श्यक मापदण्ि जारी गिेछ र त्यस्तो 
मापदण्ि सम्बनन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि तर्ा सेर्ा प्रदायकले पालिा गिुा पिेछ ।  

१९. सम्झौता बमोनजम सहप्रयोग गिा ददिु पिेः कुिै अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले अन्य अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिको िेयर खररद 
गरेमा र्ा नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमको सेर्ा प्रदायकबाट दरूसञ्चार पूर्ााधार खररद गरेमा र्ा नलजमा नलएमा 
त्यसरी खररद गिुा र्ा नलजमा नलिअुनघ सहप्रयोग गरररहेका सेर्ा प्रदायकलाई पूर्ा सम्झौता बमोनजम सहप्रयोग गिा ददिु 
पिेछ । 

२०.  पुिः सहप्रयोग गिा िपाइिेः कुिै सेर्ा प्रदायकले आफूले सहप्रयोगका लानग नलएको दरूसञ्चार पूर्ााधार अन्य सेर्ा 
प्रदायकलाई पुिः सहप्रयोग गिा ददि पाउिे छैि ।    

पररच्छेद-५ 
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नर्नर्ध 

२१. प्रचनलत कािूि बमोनजमको िता पूरा गिुा पिेः दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण गिुा अनघ प्रचनलत कािूि बमोनजम प्रारनम्िक 
र्ातार्रणीय परीिण र्ा र्ातार्रणीय प्रिार् मूल्याङ्कि गिुा पिे र्ा कुिै निकायको स्र्ीकृनत नलिु पिे रहेछ ििे सो 
बमोनजमका काया सम्पन्न िएपनछ मात्र स्र्ीकृनत प्रदाि गररिेछ । 

२२. पूर्ााधार निमााण गिुा पिेः (१) कुिै ठाउँमा सेर्ा प्रदायकलाई दरूसञ्चार पूर्ााधार आर्श्यक िएमा त्यस्तो सेर्ा प्रदायकले 
कुिै अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिलाई त्यस्तो दरूसञ्चार पूर्ााधार नर्कास गिा सो सम्बन्धी नर्स्तृत नर्र्रण सनहत अिुरोध गिा 
सनेेछछ । त्यसरी अिुरोध िएकोमा सम्बनन्धत सेर्ा प्रदायक र अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिबीच दरूसञ्चार पूर्ााधार नर्कास गिे 
सम्बन्धमा आपसी सहमनतमा सम्झौता हुिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजमको अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले दरूसञ्चार पूर्ााधार नर्कास गिा इन्कार गरेमा सेर्ा 
प्रदायकले दरूसञ्चार पूर्ााधार नर्कासको लानग प्रानधकरण समि निर्ेदि ददि सनेेछछ । 

  (३) उपनियम (२) बमोनजम निर्देि प्राप्त िएमा प्रानधकरणले कुिै अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिलाई अर्नध तोकी 
पूर्ााधार निमााण गिा निदिेि ददिेछ र त्यस्तो अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले सो स्र्ािमा सो दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण गिुा 
पिेछ ।  

२३.  नर्पद्को अर्स्र्ामा दरूसञ्चार पूर्ााधारको निरन्तरताः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र नियम ३ को उपनियम (३) 
बमोनजमका सेर्ा प्रदायकले नर्पद्को अर्स्र्ामा दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि निरन्तर हुि सनेेछ गरी आर्श्यक 
व्यर्स्र्ा गरी सोको जािकारी प्रानधकरणलाई पेि गिुा पिेछ ।  

  (२) नर्पद्को अर्स्र्ामा दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ाको सञ्चालिको निरन्तरताको लानग प्रानधकरणले आर्श्यक िता 
तोनेछ र्ा निदिेि ददि सनेेछछ र त्यस्तो िता र्ा निदिेिको पालिा गिुा सम्बनन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा सेर्ा 
प्रदायकको कताव्य हुिेछ । 

२४.  पूर्ााधार सञ्जाल तयार गिेः प्रानधकरणले दिेिर र्ा कुिै िागमा उपलब्ध दरूसञ्चार पूर्ााधारको सञ्जाल (िेटर्का ) को 
नर्र्रण सङ्कलि गरी एउटै सञ्जालमा आबद्ध गराउि आर्श्यक व्यर्स्र्ा गिेछ ।      

२५. र्ार्षाक प्रनतर्ेदि पेि गिुा पिेः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा प्रदायकले प्रत्येक 
आर्र्ाक र्षा समाप्त िएको तीि मनहिानित्र आफूले निमााण र्ा सञ्चालि गरेको पूर्ााधार सेर्ाको नर्र्रण र आफ्िो आय 
व्ययको नर्र्रण मान्यता प्राप्त लेखा परीिकद्वारा लेखा पररिण गिा लगाई प्रानधकरण समि पेि गिुा पिेछ ।  

२६. नर्र्रण अद्यार्नधक राख्नुपिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनि र्ा नियम ३ को उपनियम (३) बमोनजमका सेर्ा प्रदायकले 
दरूसञ्चार सेर्ा प्रदायकलाई उपलब्ध गराएको दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सम्बन्धी नर्र्रण अद्यार्नधक रुपमा तयार गरी 
राख्नु पिेछ ।    

  (२) उपनियम (१) बमोनजमको नर्र्रण प्रानधकरणले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउिु पिेछ । 

२७. यसै नियमार्ली बमोनजम हुिेः यस नियमार्लीमा लेनखएको कुरामा यसै नियमार्ली बमोनजम र अिुमनतपत्रको 
िर्ीकरण, संिोधि, नबक्री, हस्तान्तरण र्ा खारेजी, अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले बुझाउिु पिे रोयल्टी, निरीिण, जाँचबुझ 
तर्ा नर्र्ाद समाधाि लगायतका अन्य कुराको हकमा प्रचनलत दरूसञ्चार नियमार्ली बमोनजम          हुिेछ ।  

२८.  अिुसूचीमा हरेफेर तर्ा र्पघट गिा सनेेछः मन्त्रालयले प्रानधकरणको नसफाररसमा अिुसूचीमा आर्श्यकता अिुसार हरेफेर 
तर्ा र्पघट गिा सनेेछछ । 

 २९. निदनेिका र्ा कायानर्नध बिाउि सनेेछः प्रानधकरणले ऐि तर्ा यस नियमार्लीको अधीिमा रही आर्श्यक निदनेिका र्ा 
कायानर्नध बिाई लागू गिा सनेेछछ । 

३०.  खारेजी र बचाउः (१) दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण तर्ा सहप्रयोग सम्बन्धी आदिे, २०६९ खारेज गररएको        छ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजमको आदिे बमोनजम िए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमार्ली बमोनजम िए 
गरेको मानििेछ ।     
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अिुसूची-१ 

(नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बनन्धत) 

अिुमनतपत्रको लानग ददइिे निर्ेदिको  ाँचा 

 

श्री िेपाल दरूसञ्चार प्रानधकरण,  

.................................................... 

 दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि गिा अिुमनतपत्र पाउिको लानग निम्न नर्र्रणहरु खुलाई यो निर्ेदि गरेको छु । 

१.  अिुमनतपत्र नलि चाहिे व्यनिकोः- 

(क) िाम, र्रः 

(ख) ठेगािाः  

स्र्ायीः     

अस्र्ायीः 

(ग) टेनलफोिः 

(घ) इमेलः 

(ङ) सम्पका  गिे व्यनिकोः- 

(१) िाम, र्रः 

(२) ठेगािाः 

(३) टेनलफोिः 

(४) इमेलः 

२.   दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि सम्बन्धमाः- 

(क) अिुमानित पूँजीः  

(ख)  प्रस्तानर्त लगािी रकमः 

(ग)  लगािीको स्रोतः 

(घ)  निमााण िुरु गिे नमनतः 

(ङ) सेर्ाको माग र आपूर्ताको प्रिेपणः 

३. पूर्ााधारको नर्र्रणः- 

(क)  पूर्ााधारको दकनसमः 

(ख)  पूर्ााधार निमााण/खिा गिे स्र्ाि र िेत्रः 

   (प्रदिे, नजल्ला, गाउँपानलका/िगरपानलका, र्िा, ल्यारटच्यूि, लनङ्गच्यूि सनहत) 

(ग)  पूर्ााधारको गुणस्तरः 

(घ)  रेनियो दिके्वन्सी प्रयोग हुिे पूर्ााधार िए सोको नर्र्रणः 

(ङ)  पूर्ााधारको ममात सञ्चालि सम्बन्धी कायायोजिाः 

 (नर्द्युत आपूर्ताको व्यर्स्र्ा (व्याकअप) को व्यर्स्र्ा सनहत) 

(च)  पूर्ााधार निमााण गदाा र्ातार्रणमा सारिूत रुपमा प्रनतकूल असर पिे/िपिेः  

(छ)  अन्य आर्श्यक प्रानर्नधक नर्र्रणः  
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४.  निर्ेदिसार् संलि गिुापिे कागजातहरुः- 

(क)  अिुमनतपत्र नलि चाहिे व्यनि संगरठत संस्र्ा िए सो संस्र्ाको िाम र सो संस्र्ाको कािूिी नस्र्नत दनेखि े
कागजात, 

(ख)  प्रानर्नधक निपुणता तर्ा पेिा सम्बन्धी अिुिर् सम्बन्धी कागजात, 

(ग)  रेनियो उपकरण सञ्चालि गिे हकमा जिस्र्ास््यमा प्रनतकूल असर िपिे गरी सम्बनन्धत निकायले तोकेको 
मापदण्ि पूरा गिे प्रनतर्द्धता,  

(घ)  आर्र्ाक तर्ा प्रानर्नधक अध्ययि प्रनतर्ेदि र काया सञ्चालि योजिा, 

(ङ)   नर्पद्का समयमा पनि पूर्ााधार सेर्ाको निरन्तरता सम्बन्धी योजिा, 

(च) िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकानित गरी तोदकददए बमोनजमका कुराहरु, 

(छ)  प्रचनलत कािूि बमोनजम कुिै स्र्ीकृनत आर्श्यक पिे िए त्यस्तो स्र्ीकृनत । 

 उपरोि बमोनजम पेि गरेका नर्र्रण एर्ं कागजात सत्य साँचो हो । झुट्टा ठहररएमा प्रचनलत कािूि बमोनजम सहुँला 
बुझाउँला । दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि तर्ा निमााण गदाा िपेाल सरकार, प्रानधकरण लगायत सरोकारर्ाला निकायबाट 
प्रचनलत कािूि बमोनजम तोदकएको िता बन्दजेको पूणा अधीिमा रही काया गिेछु ।  

          
निर्ेदकको,-  

सङ्गरठत संस्र्ा िए सो संस्र्ाको छापः 

हस्तािरः 

िामः 

ठेगािाः 

नमनतः   
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अिुसूची-२ 

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बनन्धत) 

अिुमनतपत्र नलि आर्श्यक पिे न्यूितम पूँजी, प्रानर्नधक निपुणता र पेिा अिुिर् 

  

(क)  न्यूितम पूँजी  

(१)  पनछल्लो तीि र्षा िाफामा रहकेो, 

(२)  न्यूितम पूँजी दि अबा रुपैयाँ बराबर िएको, 

(३)  दरूसञ्चार नियामक निकाय र्ा अन्य अनख्तयार प्राप्त सरकारी निकायबाट कालोसूचीमा िपरेको । 

 

(ख)  प्रानर्नधक निपुणता र पेिा अिुिर्ः 

(१)  दरूसञ्चारसँग सम्बनन्धत कम्तीमा पाँच हजार टार्र निमााण गरेको र दि हजार टार्र सञ्चालि तर्ा व्यर्स्र्ापि 
गरेको, 

(२)  कम्तीमा पाँच हजार टार्र दईु र्ा दईुिन्दा ब ी सेर्ा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुि सनेेछ गरी व्यर्स्र्ापि गरेको, 

(३)  नर्दिेी व्यनिको हकमा कम्तीमा दईु मुलुकमा दरूसञ्चार पूर्ााधारको निमााण र्ा सञ्चालि सम्बन्धी अिुिर् िएको 
। 
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अिुसूची—३ 

(नियम ६ को उपनियम (३) सँग सम्बनन्धत) 

दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि गिा ददइिे अिुमनतपत्रको  ाँचा 

 

श्री ......................... 

............................। 

    तपाईलाई दरूसञ्चार ऐि, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) तर्ा दरूसञ्चार पूर्ााधार सम्बन्धी नियमार्ली, 
२०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोनजम दहेायको दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि गिा यो अिुमनतपत्र ददइएको छ । 

१. अिुमनतपत्र पाउिे व्यनिकोः- 

(क) िामः 

(ख) ठेगािाः 

 स्र्ायीः 

 अस्र्ायीः 

२. अिुमनतपत्र ददइएको दरूसञ्चार सेर्ाः 

३. अिुमनतपत्र िम्बरः 

४. अिुमनतपत्र जारी गररएको नमनतः 

५.  अिुमनतपत्र बहाल रहिे अर्नधः 

६. दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सम्बन्धमा  

(क) काम सञ्चालि गिुा पिे नमनतः 

(ख)  दरूसञ्चार सेर्ा प्रदायकलाई दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा उपलब्ध गराउिे िुरु नमनतः 

७. दरूसञ्चार पूर्ााधारको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्िः 

८. दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि गिे िेत्रः  

 (क) प्रदिेः    (ख) नजल्लाः     (ग) गाउँपानलका/िगरपानलकाः    (घ) र्िा िं.  

९. दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा नर्कास, नर्स्तार र सञ्चालि गिुा पिे रामीण िेत्रः 

१०. अिुमनतपत्र िर्ीकरण गरे बापत बुझाउिु पिे दस्तुरः 

११. िेपाल सरकारलाई बुझाउिु पिे र्ार्षाक रोयल्टी दस्तुरः 

१२. रामीण िेत्रको दरूसञ्चार नर्कासको लानग र्ार्षाक रुपमा प्रानधकरणलाई बुझाउिु पिे दस्तुरः 

१३.   पूर्ााधार निमााण, सञ्चालि र नर्स्तार गिुापिे िेत्र तर्ा समयार्नध (Roll Out Obligation) 

१४. अिुमनतपत्र प्राप्त व्यनिले दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि गदाा पालिा गिुा पिे िताहरुः 

(क)  अन्तरआर्द्धताः 

(ख)  नर्र्ाद समाधािः 

(ग)  सेर्ाराहीसँगको सम्झौताः 

(घ)  गुणस्तर तर्ा स्तर निधाारणः 

(ङ)  लेखाङ्किः 

(च)  सेर्ा िुल्कः 
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(छ)  नर्पद्का बखत पनि दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालिको निरन्तरताः 

(ज)  नर्र्रण अद्यार्नधक राख्नुपिेः 

(झ)  ऐि, नियममा उनल्लनखत िताहरुः 

(ञ)  प्रानधकरणले तोकेका अन्य िताहरुः 

 

      कायाालयको छापः अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको,- 

 हस्तािरः 

 िामः 

 पदः 

 कायाालयः 

 नमनतः 
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अिुसूची-४ 

(नियम ११ को उपनियम (१) सँग सम्बनन्धत) 

दरूसञ्चारका ठूला पूर्ााधार निमााणको लानग ददइिे निर्ेदिको  ाँचा 

 

श्री िेपाल दरूसञ्चार प्रानधकरण  

..................................... 

 दरूसञ्चारका दहेायको ठूला पूर्ााधार निमााणको लानग निम्न नर्र्रणहरु खुलाई यो निर्ेदि गरेको छु । 

१.  निर्ेदक सम्बन्धी नर्र्रणः- 

(क) िाम, र्रः 

(ख) ठेगािाः 

 स्र्ायीः 

 अस्र्ायीः 

(ग) टेनलफोिः 

(घ) इमेलः 

(ङ) सम्पका  गिे व्यनिको,- 

(१) िाम, र्रः 

(२) ठेगािाः 

(३) टेनलफोिः 

(४) इमेलः 

२.  निर्ेदकले प्राप्त गरेको दरूसञ्चार सेर्ा सञ्चालि अिुमनतपत्र सम्बन्धी नर्र्रणः- 

(क)  अिुमनतपत्रको दकनसमः 

(ख)  अिुमनतपत्र िं  

(ग)  अिुमनतपत्र बहाल रहिे अर्नधः 

३.   पूर्ााधार सम्बन्धी नर्र्रणः- 

(क)  पूर्ााधारको दकनसमः 

(ख)  प्रस्तानर्त लगािी रकमः 

(ग)  लगािीको स्रोतः 

(घ)  निमााण िुरु गिे नमनतः 

(ङ)  निमााण सम्पन्न गरी सनेेछ नमनतः 

(च)  पूर्ााधार निमााण गदाा र्ातार्रणमा सारिूत रुपमा प्रनतकूल असर पिे/िपिेः  

४. पूर्ााधारको प्रानर्नधक नर्र्रणः- 

(क)  पूर्ााधार निमााण/खिा गिे स्र्ािः 

    (नजल्ला, गाउँपानलका/िगरपानलका, र्िा, ल्यारटच्यूि, लनङ्गच्यूि सनहत) 

(ख)  पूर्ााधारका लानग प्रयोग हुिे मुख्य सामरीहरु/उपकरणहरुः 

(ग)  उपकरण आयात हुिे दिेः 
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(घ)  पूर्ााधारको गुणस्तरः 

(ङ)  पूर्ााधारको मापदण्िः 

(च)  रेनियो दिके्वन्सी प्रयोग हुिे पूर्ााधार िए सोको नर्र्रणः 

(छ)  पूर्ााधारको ममात सञ्चालि सम्बन्धी कायायोजिाः 

 (नर्द्युत आपूर्ताको व्यर्स्र्ा (व्याकअपको व्यर्स्र्ा सनहत) 

(ज)  अन्य आर्श्यक प्रानर्नधक नर्र्रणः  

५.  निर्ेदि सार् संलि गिुापिे कागजातहरुः- 

(क)  पूर्ााधार खिा गिे स्र्ािमा जग्गा र्ा घरको सहमनत र्ा स्र्ीकृनत नलिु पिे िए त्यस्तो सहमनत र्ा स्र्ीकृनत 
सम्बन्धी नर्र्रण, 

(ख)  पूर्ााधारको निमााण तर्ा सञ्चालि सम्बन्धी प्रानर्नधक अध्ययि प्रनतर्ेदि, 

(ग)  रेनियो उपकरण सञ्चालि गिे हकमा जिस्र्ास््यमा प्रनतकूल असर िपिे गरी सम्बनन्धत निकायले तोकेको 
मापदण्ि पूरा गिे प्रनतबद्धता, 

(घ)  प्रचनलत कािूि बमोनजम कुिै स्र्ीकृनत आर्श्यक पिे िए त्यस्तो स्र्ीकृनत सम्बन्धी नर्र्रण, 

(ङ)  अन्य सम्बनन्धत आर्श्यक नर्र्रण । 

 

उपरोि बमोनजम पेि गरेका नर्र्रण एर्ं कागजात सत्य साँचो हो । झुट्टा ठहररएमा प्रचनलत कािूि बमोनजम सहुलँा बुझाउँला । 
दरूसञ्चार पूर्ााधार सेर्ा सञ्चालि तर्ा निमााण गदाा िेपाल सरकार, प्रानधकरण लगायत सरोकारर्ाला निकायबाट प्रचनलत कािूि 
बमोनजम तोदकएको िता बन्दजेको पूणा अधीिमा रही काया गिेछु ।  

 

संगरठत संस्र्ा िए सो संस्र्ाको छाप  

 निर्ेदकको,- 

 हस्तािरः 

 िामः 

 नमनतः 

        

  

अिुसूची-५ 

(नियम ११ को उपनियम (२) सँग सम्बनन्धत) 

दरूसञ्चारका ठूला पूर्ााधार निमााण गिा ददइिे स्र्ीकृनतको  ाँचा 

 

श्री ..........................................  

.................................................... 

 तपाईलाई दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण सम्बन्धी नियमर्ली, २०७४ को नियम ११ को उपनियम (२) बमोनजम 
दरूसञ्चारका दहेायका ठूला पूर्ााधार निमााण गिा स्र्ीकृनत ददइएको छ ।  

(क)  पूर्ााधारको दकनसमः 

(ख) पूर्ााधारको पररमाणः 
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(ग) पूर्ााधारको प्रयोगः 

(घ)  पूर्ााधार आयात हुिे िए आयात हुिे दिेः  

(ङ) स्र्दिेमै निमााण हुिे िए निमााण गिे व्यनिः 

(च)  निमााण िुरु गिे नमनतः 

(छ)  निमााण सम्पन्न गरी सनेेछ नमनतः 

(ज)  पूर्ााधार निमााण गदाा र्ातार्रणमा सारिूत रुपमा प्रनतकूल असर पिे/िपिेः  

(झ)  अन्य आर्श्यक प्रानर्नधक नर्र्रणः  

 दरूसञ्चार पूर्ााधार निमााण गदाा िेपाल सरकार, प्रानधकरण लगायत सरोकारर्ाला निकायबाट प्रचनलत कािूि 
बमोनजम तोदकएको िता पालिा गिुाहोला ।  

 स्र्ीकृनत ददिे अनधकारीको,- 

 िामः 

 पदः 

 हस्तािरः 

 नमनतः  


