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अनमुतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति 
व्यवस्थापन तनयमावली, २०७९ 

प्रमाणीकरण तमति 

२०७9।8।19 

 
 

 

अनमुतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको  सम्पत्ति व्यवस्थापन तनयमावली, २०७९ 
 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका 
तनयमहरु बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारत्तम्िक 

 

1. संत्तिप् ि नाम र प्रारम्िः (१) यी तनयमहरूको नाम “अनमुतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा 
प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन तनयमावली, २०७९” रहेको छ।  

(२) यो तनयमावली िरुुन्ि प्रारम्ि हनुेछ। 

2. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ् गले अको अथथ नलागेमा यस तनयमावलीमा,− 

(क) “अनमुतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायक” िन्नाले ऐनको दफा २५ को 
उपदफा (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि िएको वा सोही दफाको 
उपदफा (५) बमोत्तिम स्विः रद्द िएको वा दफा २८ बमोत्तिम अनमुतिपत्र 
खारेि िएको वा सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोत्तिम नयााँ 
अनमुतिपत्र तलन नचाहेको पूवथ अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्ति वा तनयम २५ 
बमोत्तिम तनवेदन ददएको सेवा प्रदायक सम्झन ुपछथ।  

(ख) “ऐन” िन्नाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ सम्झन ुपछथ। 

(ग) “मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार िथा सूचना प्रववति मन्त्रालय 
सम्झन ुपछथ।  

(घ) “मूल्य तनिाथरण सतमति” िन्नाले तनयम 1३ बमोत्तिमको मूल्य तनिाथरण सतमति 
सम्झन ुपछथ। 

(ङ) “व्यवस्थापन समूह” िन्नाले तनयम ३७ बमोत्तिमको व्यवस्थापन समूह सम्झन ु
पछथ। 
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(च) "सम्पत्ति" िन्नाले अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको िग्गा, िवन, 
यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूवाथिार, संरचना,  दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार 
सञ्जाल सम्झन ुपछथ। 

(छ) "सेवा प्रदायक" िन्नाले ऐन बमोत्तिम दूरसञ्चार सेवाको अनमुतिपत्र प्राप् ि सेवा 
प्रदायक सम्झन ुपछथ। 

 

पररच्छेद -२ 

नाम सावथितनक गने िथा दावयत्व ििुानी गने 
 

3. नाम सावथितनक गनेः (1) प्रातिकरणले अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिको ऐनको दफा २५ को उपदफा 
(१) बमोत्तिम अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि हनु ु िन्दा कम्िीमा एक वषथ अत्तघ त्यस्िो 
अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि हनुे व्यहोराको िानकारी सम्बत्तन्िि अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिलाई ददई 
रावियस्िरको दैतनक पतत्रकामा सूचना प्रकाशन गनुथ पनेछ। 

(2) ऐनको दफा 25 को उपदफा (5) बमोत्तिम अनमुतिपत्र स्विः रद्द िएमा वा दफा 
28 बमोत्तिम अनमुतिपत्र खारेि िएमा त्यस्िो रद्द वा खारेि िएको सूचना ित्काल रावियस्िरको 
दैतनक पतत्रकामा प्रकाशन गनुथ पनेछ।  

(३) उपतनयम (१) वा (२) बमोत्तिमको सूचना प्रातिकरणले आफ्नो वेबसाईटमा समेि 
राख् न ुपनेछ। 

(४) उपतनयम (2) मा िनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए िापतन ऐनको दफा २८ को उपदफा 
(५) बमोत्तिम नेपाल सरकार समि उिरुी परेकोमा त्यस्िो सेवा प्रदायकको नाम सो उिरुीको टुङ्गो 
लागे पतछ प्रकाशन गनुथ पनेछ। 

(५) अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिले एक िन्दा बढी अनमुतिपत्र प्राप् ि गरी सो बमोत्तिम 
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गदै आएको िएमा िनु अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि िएको वा अनमुतिपत्र 
स्विः रद्द वा खारेि िएको हो सोको मात्र सूचना प्रकाशन गनुथ पनेछ।  

4. दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ नहनुःे प्रातिकरणले यस तनयमावली बमोत्तिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन 
गनथ तनदेशन ददएकोमा बाहेक अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले अनमुतिपत्र बहाल नरहेको 
तमतिदेत्तख सो अनमुतिपत्रमा उत्तल्लत्तखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ गराउन हुाँदैन।  

5. दावयत्व ििुानी िथा फस्यौट गनुथ पनेः (१) तनयम ३ को उपतनयम (१) बमोत्तिम सावथितनक 
रुपमा सूचना प्रकाशन िएपतछ अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिले त्यस्िो अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि हनु ु
िन्दा कम्िीमा छ मवहना अगावै देहायको दावयत्व ििुानी िथा फस्यौट गनुथ पनेछः− 

(क) अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि िएको, अनमुतिपत्र रद्द वा खारेिी िएको 
तमतिसम्मको ऐन बमोत्तिम नपेाल सरकारलाई बझुाउन ुपने रोयल्टी,  
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(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहलाई तिनुथ बझुाउन ु पने कर, 

दस्िरु, महसलु, िररबाना वा अन्य कुनै शलु्क,  

(ग) ववद्यिु, पानी, ढल तनकास, टेतलफोन िस्िा सावथितनक उपयोगका सेवा वापिको 
शलु्क वा महसलु, 

(घ) प्रातिकरणलाई ििुानी गनुथपने दस्िरु, शलु्क, िररबाना वा अन्य रकम, 

(ङ) श्रतमक िथा कमथचारीको िलब, ििा, उपदान, सञ्चयकोष िथा अन्य सवुविा 
वापिको रकम, 

(च) आफ्नो सम्पत्ति कुनै बैक वा वविीय संस्थामा तििो वा बन्िक राखी ऋण 
तलएको िए त्यस्िो ऋण, 

(छ) घर, िग्गा, यन्त्र, उपकरण वा अन्य कुनै चल वा अचल सम्पत्ति िाडा वा 
तलिमा तलएको िए त्यस वापिको िाडा वा तलि रकम, 

(ि) अन्य कुनै दावयत्व िए त्यस्िो दावयत्व वापिको रकम।  

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिमको दावयत्व ििुानी िथा फस्यौट गने सम्बन्िमा प्रातिकरणले 
सेवा प्रदायकलाई आवश्यक तनदेशन ददन सक्नछे र त्यस्िो तनदेशनको पालना गनुथ सम्बत्तन्िि सेवा 
प्रदायकको किथव्य हनुेछ।  

(३) उपतनयम (१) मा उत्तल्लत्तखि अवतितित्र दावयत्व ििुानी िथा फस्यौट गनथ नसक्न े
िएमा सेवा प्रदायकले त्यसको आिार र कारण खलुाई प्रातिकरणमा अवति थपको लातग तनवेदन 
ददन सक्नेछ र प्रातिकरणले मनातसब देखेमा दावयत्व ििुानी िथा फस्यौटका लातग बढीमा िीन 
मवहनासम्मको अवति थप गनथ सक्नेछ।   

(४) उपतनयम (३) बमोत्तिम अवति थप िएमा सो थप िएको अवतितित्र सेवा प्रदायकले 
उपतनयम (१) बमोत्तिमको दावयत्व ििुानी िथा फस्यौट गनुथ पनेछ।    

 (५) यस तनयम बमोत्तिम दावयत्व ििुानी िथा फस्यौट गरेको िानकारी त्यस्िो ििुानी 
िथा फस्यौट गरेको तमतिले िीन ददनतित्र प्रातिकरणलाई ददन ुपनेछ।  

6. सम्पत्ति तििोमा राख् न, बन्िकी ददन वा तबक्री गनथ नहनुःे (१) अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिले तनयम ३ 
बमोत्तिम सूचना प्रकाशन िएपतछ, अनमुतिपत्रको अवति बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले 
अनमुतिपत्रको अवति बहाल नरहेको तमतिदेत्तख र तनयम २५ बमोत्तिम सेवा सञ्चालन गनथ नसक्न े
िनी तनवेदन ददने सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै चल वा अचल सम्पत्ति तििोमा राख् न, बन्िकी ददन 
वा तबक्री गनथ वा अन्य कुनै वकतसमले त्यस्िो सम्पत्तिको हक हस्िान्िरण गनथ सक्न ेछैन।  

(२) उपतनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए िापतन ऐनको दफा ३३ को उपदफा 
(१) बमोत्तिम अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि िए पतछ नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा कायम हनु े
सम्पत्ति अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिले अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि हनुिुन्दा कम्िीमा िीन वषथ 
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अत्तघदेत्तख प्रातिकरणको स्वीकृति तबना तििोमा राख् न, बन्िकीमा ददन, तबक्री गनथ वा अन्य कुनै 
वकतसमले हक हस्िान्िरण गनथ हुाँदैन। 

(३) उपतनयम (१) वा (२) ववपरीि तििोमा राख् ने, बन्िकी ददने, तबक्री गने वा अन्य 
कुनै वकतसमले हक हस्िान्िरण गने कायथ स्विः बदर हनुछे। 

 

 

पररच्छेद-3 
अनतुिपत्रको अवति समाप् ि हनु ेदूरसञ्चार सेवा प्रदायक सम्बन्िी व्यवस्था 

 

7. हस्िान्िरणको कायथयोिना ियार गनुथपनेः (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोत्तिम 
अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि हनुे सेवा प्रदायकले आफ्नो सम्पत्ति सोही ऐनको दफा ३३ बमोत्तिम 
नेपाल सरकारलाई हस्िान्िरण गने प्रयोिनको लातग अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि हनुिुन्दा 
कम्िीमा दईु वषथ अगावै हस्िान्िरणको कायथयोिना ियार गरी प्रातिकरणमा पेश गनुथ पनेछ।  

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिमको हस्िान्िरणको कायथयोिनामा देहायको वववरण खलुाउन ु
पनेछः− 

(क)  अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिको नाममा नेपालतित्र रहेको िग्गा र िवनको 
वववरण, 

(ख) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गदाथ प्रयोगमा रहेको देहायका यन्त्र, उपकरण र 
संरचनाको वववरणः− 

(१) िडान िएको यन्त्र िथा उपकरण, 

(२) प्रयोग िएको विक्वेन्सीको पररमाण, 

(३) दूरसञ्चार पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल, 

(४) सेवा सञ्चालनमा प्रयोग िएका अन्य संरचना। 

(ग)  खण्ड (क) वा (ख) बमोत्तिमको कुनै सम्पत्ति तििो वा बन्िकमा ददएको िए 
सोको वववरण, 

(घ) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ खण्ड (क) वा (ख) बमोत्तिमको कुनै सम्पत्ति 
िाडा वा तलिमा तलएको िए सोको वववरण, 

(ङ) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गदाथ नेपालतित्र ववकास गरेको दूरसञ्चार सञ्जाल िथा 
सेवाग्राहीको सङ्ख्या, 

(च) नेपाल सरकार, प्रातिकरण वा अन्य कुनै तनकाय, साँस्था वा व्यत्तिलाई तिनुथ 
बझुाउन ुपने कर, शलु्क, दस्िूर वा अन्य कुनै रकम वा दावयत्व र त्यस्िो 
रकम वा दावयत्व ििुानी गने अवति, 
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(छ) प्रातिकरणले िोकेको अन्य वववरण।  

8. वववरण यवकन गनेः (१) तनयम ७ को उपतनयम (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिले पेश 
गरेको कायथयोिनामा उत्तल्लत्तखि वववरण यथाथथपरक िए वा निएको सम्बन्िमा प्रातिकरणले आफ्नो 
अतिलेखमा तिडाई यवकन गनुथ पनेछ।  

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम अतिलेख तिडाउाँदा कुनै वववरण छुटेको वा पेश गरेको 
वववरण यथाथथपरक निएको देत्तखएमा प्रातिकरणले यथाथथपरक वववरण पनुः पेश गनथ पन्र ददनको 
समय ददई त्यस्िो अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिलाई सूचना ददन ुपनेछ। 

(३) उपतनयम (२) बमोत्तिमको अवतितित्र यथाथथपरक वववरण पेश गनुथ अनमुतिपत्र प्राप् ि 
व्यत्तिको किथव्य हनुछे।  

9. चाल ुअवस्थामा हस्िान्िरण गनुथ पनेः (1) िम्मा पूाँिी लगानीको पचास प्रतिशििन्दा बढी ववदेशी 
व्यत्ति वा सङ्गदति संस्थाको लगानी िएको अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले नेपाल 
सरकारको स्वातमत्व कायम हनुे सम्पत्ति र त्यससाँग सम्बत्तन्िि दूरसञ्चार पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार 
प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल  चाल ुअवस्थामा प्रातिकरणलाई हस्िान्िरण गनुथ पनेछ। 

(२) िम्मा पूाँिी लगानीको पचास प्रतिशिसम्म ववदेशी व्यत्ति वा सङ्गदति संस्थाको लगानी 
िएको अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले ऐनको दफा 33 को उपदफा (4) बमोत्तिम पनुः 
अनमुतिपत्र तलई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा त्यस्िो सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध 
नहनुे गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ आवश्यक दूरसञ्चार पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र 
दूरसञ्चार सञ्जाल चाल ुअवस्थामा प्रातिकरणलाई हस्िान्िरण गनुथ पनेछ। 

(3) उपतनयम (1) वा (2) बमोत्तिम सम्पत्ति हस्िान्िण िएको  सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई 
उपलब्ि गराएको दूरसञ्चार सेवालाई तनरन्िरिा ददन आवश्यक िएमा प्रातिकरणले दूरसञ्चार सेवा 
सञ्चालनको शिथ िोकी बढीमा पन्र ददनसम्मको लातग दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ सेवा 
प्रदायकलाई तनदेशन ददन सक्नेछ।  

(4) उपतनयम (3) बमोत्तिम तनदेशन प्राप् ि िएमा अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा 
प्रदायकले त्यस्िो तनदेशनको अिीनमा रही दूरसञ्चार सेवालाई तनरन्िरिा ददन ुपनेछ। 

(5) उपतनयम (3) बमोत्तिम अनमुतिपत्र बहाल नरहेको  सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन 
गनथ ददन उपयिु नहनु ेदेत्तखएमा वा प्रातिकरणले ददएको आदेश बमोत्तिम सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार 
सेवालाई तनरन्िरिा ददन नसक्ने िानकारी गराएमा प्रातिकरणले ित्कालै त्यस्िो दूरसञ्चार सेवालाई 
तनरन्िरिा ददन व्यवस्थापन समूह माफथ ि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ वा अन्य आवश्यक व्यवस्था 
गनथ सक्नछे।   

10. स्थलगि तनरीिण गनेः (१) तनयम ७ बमोत्तिम अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिले कायथयोिना पेश नगरेमा 
वा पेश गरेको वववरण यथाथथपरक िए निएको वा तनयम 9 को उपतनयम (१) वा (२) बमोत्तिम 
हस्िान्िरण गरेको सम्पत्ति यथाथथपरक िए निएको यकीन गनथ आवश्यक िएमा प्रातिकरणले 
िनुसकैु समयमा स्थलगि तनरीिण गनथ वा गराउन सक्नछे।  
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(२) उपतनयम (१) को प्रयोिनको लातग प्रातिकरणले आफ्नै अतिकृि कमथचारीलाई 
तनरीिक िोक्न सक्नेछ।   

(३) उपतनयम (२) बमोत्तिम िोवकएको तनरीिकले तनरीिण गरी सोको प्रतिवेदन पेश गनुथ 
पनेछ।  

11. मूल्य तनिाथरण गने: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोत्तिम पनु: अनमुतिपत्र िारी गने वा 
सोही दफाको उपदफा (४) बमोत्तिम पूवथ अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिले पनु: अनमुतिपत्र तलई सेवा 
सञ्चालन गनथ नचाहेमा त्यस्िो सेवा सञ्चालन गनथ नयााँ अनमुतिपत्र िारी गने प्रयोिनको लातग तनयम 
२४ बमोत्तिम तललाम बढाबढको माध्यमबाट अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको पूवाथिार, 
संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल िथा सम्पत्ति तबक्री गनथ यस तनयमावली बमोत्तिम सो 
को मूल्य तनिाथरण गररनेछ। 

12. मूल्य तनिाथरणका आिारः (१) तनयम ११ बमोत्तिम मूल्य तनिाथरण गदाथ मूल्य तनिाथरण सतमतिले 
देहायका आिार तलन ुपनेछः−  

(क) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार 
प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल िथा सम्पत्तिको वकिाबी मूल्य (बकु भ्याल्यू) िथा 
त्यसको स्वच्छ बिार मूल्य (फेयर माकेट भ्याल्यू), 

(ख) उपकरण िथा यन्त्र िए सोसाँग सम्बत्तन्िि ह्रास कट्टीपतछ कायम हनु े
वास्िववक मूल्य,  

(ग) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवाको व्यापाररक 
ख्याति (गडुववल), 

(घ) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले ववकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली 
िथा अन्य अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिसाँग परस्पर सेवा आबद्ध िएको वा 
िोतडएको िए त्यसको मूल्य, 

(ङ) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको विक्वेन्सीको पररमाण 
िथा प्रयोग वापि ििुानी िइरहेको रकम, 

(च) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मूल्याङ् कन हुाँदाका बखि 
दैतनक, मातसक िथा वावषथक आय (ग्रस रेिेन्यू) कूल रकम,  

(छ) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको बिार सञ्जाल, 

(ि) तनयम ५ बमोत्तिमको दावयत्व र तनयम ७ बमोत्तिमको कायथयोिनामा 
उत्तल्लत्तखि ववषय, 

(झ) नेपाल सरकारले तनिाथरण गरेका अन्य आिार।  
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(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम सम्पतिको मूल्य तनिाथरण गदाथ मूल्य तनिाथरण सतमतिले 
मौदिक इकाईमा उल्लेख गनुथ पनेछ। 

 

13. मूल्य तनिाथरण सतमति: (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोत्तिम नेपाल सरकारको 
स्वातमत्व कायम हनुे अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायक वा सोही दफाको उपदफा (४) 
बमोत्तिम नयााँ अनमुतिपत्र तलन नचाहने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति वा यस तनयमावली बमोत्तिम 
तनयन्त्रणमा तलएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य तनिाथरण गने प्रयोिनको लातग प्रातिकरणले 
देहाय बमोत्तिमको एक मूल्य तनिाथरण सतमति गतन गनेछः− 

(क) प्रचतलि कानून बमोत्तिम सूत्तचकृि मूल्याकनकिाथ (भ्यालएुटर) िई 
उि हैतसयिमा कम्िीमा पन्र वषथ काम गरेको वा मान्यिा प्राप् ि 
शैत्तिक संस्थाबाट चाटथडथ एकाउन्टेन्सीको शैत्तिक उपाति हातसल 
गरी कम्िीमा पन्र वषथ लेखापरीिकको रुपमा काम गरेको वा 
मान्यिाप्राप् ि शैत्तिक संस्थाबाट व्यवस्थापन ववषयमा कम्िीमा 
स्नािकोिर उपाति हातसल गरी व्यवस्थापनको िेत्रमा कम्िीमा 
पन्र वषथ काम गरेको व्यत्ति 

 

 

 

 

 

 

 

− संयोिक 

(ख) मान्यिा प्राप् ि शैत्तिक संस्थाबाट चाटथडथ एकाउन्टेन्सीको शैत्तिक 
उपाति हातसल गरेको व्यत्ति 

 

−सदस्य 

(ग) सूत्तचकृि सम्पत्ति मूल्याङ् कनकिाथ (भ्यालएुटर) −सदस्य 

(घ) सूचना प्रववति वा दूरसञ्चार िेत्रको ववज्ञ −सदस्य 

(ङ) कानून वा व्यवस्थापनको िते्रमा कम्िीमा दश बषथको  

कायथ अनिुव प्राप् ि व्यत्ति 

 

−सदस्य 

(2) सम्पत्ति मूल्याङ् कन गररने अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकसाँग देहाय बमोत्तिम 
संलग्निा वा आबद्धिा रहेको व्यत्ति मूल्य तनिाथरण सतमतिको संयोिक वा सदस्यमा रहन सक्न े
छैनः-  

(क) पतछल्लो िीन वषथमा आफैं  वा तनिसाँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका 
पररवारका सदस्यले ग्राहकको हैतसयिमा बाहेक अन्य कुनै कारोबार गरेको, 

 (ख) अनमुतिपत्र प्राप् ि व्यत्तिको पतछल्लो िीन वषथको लेखापरीिण गरेको,  

(ग) आफैं  वा तनिको एकासगोलको पररवारको सदस्य त्यस्िो सेवा प्रदायकको 
कमथचारीको रुपमा कायथरि रहेको, 

(घ) आफैं  वा तनिसाँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका पररवारको सदस्यले त्यस्िो 
सेवा प्रदायकलाई कुनै चल वा अचल सम्पत्ति तलि, िाडा वा बहालमा ददएको 
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वा त्यस्िो व्यत्तिबाट तलि, िाडा वा बहालमा तलएको वा तििो वा बन्िकी 
तलएको वा ददएको, 

(ङ) त्यस्िो सेवा प्रदायकबाट पतछल्लो िीन वषथतित्र कुनै ितमन, िवन, उपकरण वा 
यन्त्र खररद गरेको।  

      (३) सम्पत्तिको मूल्य तनिाथरण गदाथ अपनाउन ुपने कायथववति यस तनयमावलीको अिीनमा 
रही मूल्य तनिाथरण सतमति आफैं ले तनिाथरण गरे बमोत्तिम हनुेछ।  

(४) मूल्य तनिाथरण सतमतिको संयोिक िथा सदस्यले प्रातिकरणले िोके बमोत्तिमको 
पाररश्रतमक िथा अन्य सवुविा पाउनेछ।  

(५) उपतनयम (४) बमोत्तिमको पाररश्रतमक िथा अन्य सवुविाको खचथ प्रातिकरणले 
व्यहोनेछ।त्यस्िो खचथ तनयम ११ बमोत्तिम मूल्य तनिाथरण गदाथ सो मूल्यमा र तललाम तबक्री हनुेमा 
न्यनुिम बोलपत्र अङ् कमा िोडी प्रातिकरणले असूल उपर गनेछ।   

(६) मूल्य तनिाथरण सतमतिको सत्तचवालय प्रातिकरणमा रहनेछ। 

 

14. मूल्य तनिाथरण सतमतिको कायाथवतिः (१) मूल्य तनिाथरण सतमतिको कायाथवति छ मवहनामा नबढ्न े
गरी सतमति गतन गदाथका बखि प्रातिकरणले िोके बमोत्तिम हनुेछ र सतमतिको पवहलो बैतक 
बसेको तमतिबाट त्यस्िो कायाथवतिको गणना हनुेछ।  

(२) उपतनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए िापतन कुनै मनातसब कारण परी मूल्य 
तनिाथरण सतमतिले उपतनयम (१) बमोत्तिमको अवतितित्र कायथ सम्पन्न गनथ नसकेमा प्रातिकरणले 
िीन मवहनामा नबढ्ने गरी मनातसब मावफकको अवति थप गनथ सक्नेछ।  

15. प्रतिवेदन पेश गनुथ पनेः  तनयम १४ मा उत्तल्लत्तखि अवतितित्र मूल्य तनिाथरण सतमतिले सम्पत्तिको 
मूल्य तनिाथरण सम्बन्िी प्रतिवेदन प्रातिकरणमा पेश गनुथ पनेछ। 

16. परामशथ गनेः (१) तनयम 1५ बमोत्तिम प्रतिवेदन प्राप् ि गरेपतछ प्रातिकरणले ऐनको दफा ३३ को 
उपदफा (1) र (2) को प्रयोिनको लातग अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको अतिकारप्राप् ि 
प्रतितनतिसाँग देहायका ववषयमा परामशथ गनेछ:-   

 (क) मूल्य तनिाथरण सतमतिले तनिाथरण गरेको रकम सम्बत्तन्िि अनमुतिपत्र बहाल 
नरहेको सेवा प्रदायकलाई स्वीकायथ िएमा त्यस्िो रकम नेपाल सरकारले प्राप् ि 
गने र पनुः अनमुतिपत्र िारी गने ववषय, 

(ख) मूल्य तनिाथरण सतमतिले तनिाथरण गरेको रकम अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा 
प्रदायकलाई स्वीकायथ निएमा पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार 
सञ्जाल िथा सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्िान्िरण गने ववषय,   

(ग) खण्ड (क) बमोत्तिम अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले रकम ििुान 
गरी दूरसञ्चार सेवाको ववस्िार र गणुस्िर अतिवृवद्ध गनथ चाहेमा सो सम्बन्िमा 
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थप दस्िरु लाग्ने िए सो कुरा, थप वा फरक विक्वेन्सी माग गने वा नगने 
ववषय वा नेपाल सरकारबाट सवुविा, सहतुलयि वा छुट ददन ु पने िए सो 
ववषय, 

(घ) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ि गराएको 
सेवालाई तनरन्िरिा ददन ेववषय, 

(ङ) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिसाँग सम्बत्तन्िि अन्य 
आवश्यक ववषय।  

(२) उपतनयम (१) को खण्ड (ग) बमोत्तिम दूरसञ्चार सेवाको ववस्िार र गणुस्िर अतिवृवद्ध 
गने ववषय मनातसब देत्तखएमा प्रातिकरणको तसफाररसमा नेपाल सरकारले शिथ िोकी वा निोकी 
आवश्यक सवुविा, सहतुलयि वा छुट ददन सक्नछे।   

(३) उपतनयम (२) बमोत्तिम नेपाल सरकारले शिथ िोकी कुनै सवुविा, सहतुलयि वा छुट 
ददएको िएमा सम्बत्तन्िि सेवा प्रदायकले त्यस्िो शिथ बमोत्तिम दूरसञ्चार सेवाको ववस्िार र गणुस्िर 
अतिवृवद्ध गनुथ पनेछ। 

17. िानकारी गराउन ुपने: (१) िम्मा पूाँिी लगानीको पचास प्रतिशिसम्म ववदेशी व्यत्ति वा सङ्गदति 
संस्थाको लगानी िएको सेवा प्रदायकले ऐनको दफा २५ बमोत्तिमको अवति समाप् ि िएपतछ 
ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोत्तिम पनु: अनमुतिपत्र तलई सञ्चालन गने वा नगने कुराको 
िानकारी अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि हनुिुन्दा एक वषथ अगावै प्रातिकरणलाई ददन ुपनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम िानकारी ददएपतछ त्यस्िो सेवा प्रदायकले अनमुतिपत्रको 
अवति समाप् ि हनुिुन्दा छ मवहना अगावै तनयम ७ को उपतनयम (२) बमोत्तिमको वववरण 
प्रातिकरण समि पेश गनुथ पनेछ र प्रातिकरणले त्यसरी पेश िएको वववरण यकीन गने सम्बन्िमा 
तनयम ८ वा १० बमोत्तिमको अतिकार प्रयोग गनथ सक्नछे। 

(३) उपतनयम (१) बमोत्तिम पनु: अनमुतिपत्र तलई सेवा सञ्चालन नगने िानकारी गराएमा 
त्यस्िो सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै चल वा अचल सम्पत्ति तििोमा राख् न, बन्िकी ददन वा तबक्री 
गनथ वा अन्य कुनै वकतसमले त्यस्िो सम्पत्तिको हक हस्िान्िरण गनथ सक्ने छैन।  

(४) उपतनयम (१) बमोत्तिम पनु: अनमुतिपत्र तलई सेवा सञ्चालन नगने िानकारी गराएमा  
प्रातिकरणले उपतनयम (२) बमोत्तिमको वववरण प्राप् ि गरी त्यस्िो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति यस 
तनयमावली बमोत्तिम मूल्य तनिाथरण गने र तबक्री गने सम्बन्िी कारबाही अत्तघ बढाउनेछ। 

(५) उपतनयम (४) बमोत्तिम तबक्री गदाथ प्राप् ि रकमबाट त्यस्िो सेवा प्रदायकको कुनै 
दावयत्व ििुान गनुथपने िए त्यस्िो दावयत्व ििुान गररनेछ र यसरी दावयत्व ििुान गरी बााँकी 
रहेको रकम नेपाल सरकारको हनुेछ। 

  

पररच्छेद-4 
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रद्द वा खारेि िएका सेवा प्रदायक सम्बन्िी व्यवस्था 
 

18. संरचना िथा सम्पत्ति तनयन्त्रणमा तलनःे (१) कुनै सेवा प्रदायकको ऐनको दफा 25 को उपदफा 
(5) बमोत्तिम अनमुतिपत्र स्विः रद्द िएमा वा दफा 28 बमोत्तिम खारेि िएमा त्यस्िो सेवा 
प्रदायकको सम्पूणथ सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल 

प्रातिकरणले रद्द वा खारेि िएको बखि तनयन्त्रणमा तलनेछ।  

(२) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि िएको 
सेवा प्रदायकले तनयम १९ बमोत्तिमको अवतितित्र आफ्नो दावयत्व ििुानी िथा फस्यौट नगरेमा 
प्रातिकरणले सो अवति समाप् ि िएपतछ साि ददनको पूवथ सूचना ददई त्यस्िो सेवा प्रदायकको 
सम्पूणथ सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तनयन्त्रणमा तलनेछ।  

19. दावयत्व ििुान गराउन:े (१) प्रातिकरणले तनयम १८ बमोत्तिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र 
दूरसञ्चार पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल तनयन्त्रणमा तलएपतछ त्यसरी 
तनयन्त्रणमा तलएको िीन मवहनातित्र त्यस्िो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दाि वा आम्दानीबाट तनयम 
२० बमोत्तिम सेवा सचुारु गने कायथमा बािा नपगु्ने गरी तनयम ५ बमोत्तिमको दावयत्व ििुान गनुथ 
पनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम कुनै दावयत्व ििुान हनु नसकेमा त्यस्िो सेवा प्रदायकको 
सम्पत्ति तललाम तबक्री गरी दावयत्व ििुान गररनेछ। 

 

पररच्छेद-5 

दूरसञ्चार सेवा सचुारु गने िथा ग्राहक स्थानान्िरण सम्बन्िी व्यवस्था 
 

20. सेवा सचुारु गने: (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि 
िएको वा ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोत्तिम साववकको सेवा प्रदायकले नयााँ अनमुतिपत्र 
तलई सेवा सञ्चालन गनथ नचाहेको िर यस तनयमावली बमोत्तिम नयााँ अनमुतिपत्र िारी निएको सेवा 
प्रदायक र तनयम १८ बमोत्तिम प्रातिकरणले तनयन्त्रणमा तलएको सेवा प्रदायकको सेवालाई 
प्रातिकरणले व्यवस्थापन समूह माफथ ि सचुारु गनेछ।  

(२) उपतनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए िापतन अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि 
हुाँदा वा प्रातिकरणले तनयन्त्रणमा तलाँदा त्यस्िो सेवा प्रदायकका नगण्य सङ्ख्यामा ग्राहक िएको 
अवस्थामा त्यस्िा ग्राहकको हकमा प्रातिकरणले कुनै वैकत्तल्पक व्यवस्था गरी सेवा सचुारु नगनथ 
सक्नेछ। 

(३) अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको तनयतमि आयबाट त्यस्िो सेवा प्रदायकले 
ददई आएको सेवा उपतनयम (१) बमोत्तिम सञ्चालन हनु नसक्ने िएमा यस तनयमावली बमोत्तिम 
तललाम तबक्री वा तनयम ३२ बमोत्तिम सकार गरी हस्िान्िरण निएसम्म तनयम २६ बमोत्तिम 
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सम्पत्ति र दावयत्व यकीन गदाथ सेवा सञ्चालन गदाथ लागेको थप खचथ दावयत्वको रुपमा कायम हनु े
गरी प्रातिकरणले आवश्यक थप रकम व्यवस्था गरी सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गनथ सक्नेछ। 

21. सेवा प्रदायकको पूवाथिार िथा कमथचारीबाट सेवा प्रदान गनेः तनयम २० बमोत्तिम दूरसञ्चार सेवालाई 
तनरन्िरिा ददन ुपने िएमा व्यवस्थापन समूहले त्यस्िो सेवा प्रदायकको पूवाथिार, संरचना, दूरसञ्चार 
प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल िथा बहाल रहेका कमथचारीबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ सक्नेछ। 

22. ग्राहक स्थानान्िरण गने: (१) तनयम २० मा िनुसकैु कुरा लेत्तखएको िएिापतन कुनै सेवा 
प्रदायकको सेवा सचुारु गनथ नसवकने िएमा वा यस तनयमावली बमोत्तिम तललाम तबक्रीबाट तबक्री 
निएमा वा तनयम ३२ बमोत्तिम कसैले सकार नगरेमा प्रातिकरणले त्यस्िो सेवा प्रदायकको सेवा 
उपिोग गरररहेका ग्राहकलाई अको सेवा प्रदायकको सेवामा स्थानान्िरण गने गरी आवश्यक 
व्यवस्था तमलाउनेछ। 

(२) प्रातिकरणले कुनै सेवा प्रदायकको सेवालाई तनयम २० बमोत्तिम व्यवस्थापन समूह 
माफथ ि सचुारु गरेपतछ सो सेवा प्रदायकको सेवा उपिोग गरररहेका ग्राहकलाई ग्राहकको मञु्जरीमा 
िनुसकैु बखि अको सेवा प्रदायकको सेवामा स्थानान्िरण हनुे गरी आवश्यक व्यवस्था गनथ 
सक्नेछ। 

23. खािा सञ्चालनः तनयम १८ को उपतनयम (1) बमोत्तिम तनयन्त्रणमा तलएका सेवा प्रदायकको 
दूरसञ्चार सेवालाई तनरन्िरिा ददन ुपने िएमा प्रातिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापि प्राप् ि 
शलु्क िम्मा गनथ िथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथको लातग आवश्यक पने रकम खचथ गने 
प्रयोिनको लातग छुटै्ट खािा खोल्नेछ र त्यस्िो खािाको सञ्चालन िथा प्रयोग व्यवस्थापन समूह वा 
प्रातिकरणबाट खवटएको अतिकृि कमथचारीबाट तनणथय िए बमोत्तिम हनुेछ।  

 

पररच्छेद – ६ 

सम्पत्ति तबक्री िथा तललाम सम्बन्िी व्यवस्था 
 

24. तललाम बढाबढको माध्यमबाट तबक्री गररन:े देहायको अवस्थाको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति यस 
पररच्छेद बमोत्तिम तललाम बढाबढको माध्यमबाट तबक्री गररनेछ:- 

(क)    ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि 
िएको ववदेशी व्यत्ति वा सङ्गदति संस्थाको िम्मा पूाँिी लगानीको पचास 
प्रतिशििन्दा बढी लगानी िएको तनयम ११ बमोत्तिम तनिाथरण िएको मूल्यमा 
साववकको सेवा प्रदायकले तलन नचाहेको सेवा प्रदायक, 

(ख)    िम्मा पूाँिी लगानीको पचास प्रतिशिसम्म ववदेशी व्यत्ति वा सङ्गदति संस्थाको 
लगानी िएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोत्तिम नयााँ अनमुतिपत्र 
तलई सञ्चालन गनथ नचाहने सेवा प्रदायक, 

(ग)    तनयम १८ बमोत्तिम प्रातिकरणले तनयन्त्रणमा तलएको सेवा प्रदायक, 
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(घ)    तनयम २५ बमोत्तिम सेवा सञ्चालन गनथ नसक्ने िनी तनवेदन ददएको सेवा 
प्रदायक। 

25. सेवा सञ्चालन गनथ नसक्न े िनी तनवेदन ददनसक्न:े (१) कुनै सेवा प्रदायकले कुनै कारणले सेवा 
सञ्चालन गनथ नसक्ने िएमा आफ्नो कम्पनीको सािारण सिाबाट ववशेष प्रस्िाव पाररि गरी आफूले 
सञ्चालन गररआएको सेवा बन्द गरी अनमुतिपत्र रद्द गररपाउन प्रातिकरण समि तनवेदन ददन 
सक्नेछ।  

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम तनवेदन प्राप् ि िएमा तनयम २६ बमोत्तिम त्यस्िो सेवा 
प्रदायकको सम्पत्ति र दावयत्व यकीन गरी यस पररच्छेद बमोत्तिम तललाम तबक्री गररनेछ। 

(३) उपतनयम (१) बमोत्तिम तनवेदन परेमा प्रातिकरणले त्यस्िो सेवा प्रदायकको संरचना 
िथा सम्पत्ति तनयम १८ बमोत्तिम तनयन्त्रणमा तलई यस तनयमावली बमोत्तिमको अन्य आवश्यक 
कायथ गनेछ। यस उपतनयम बमोत्तिम प्रातिकरणले तनयन्त्रणमा तलएपतछ त्यस्िो सेवा प्रदायकको 
अनमुतिपत्र नवीकरण गने, रेतडयो विक्वन्सी थप गने वा हेरफेर गने लगायिका काम कारबाही 
गररने छैन। 

िर तनयम २० बमोत्तिम सेवा सचुारु गनथका लातग आवश्यक कायथ गनथ बािा पगेुको 
मातनने छैन। 

26. सम्पत्ति र दावयत्व यकीन गने: (१) प्रातिकरणले यस पररच्छेद बमोत्तिम तललामी तबक्रीको कारबाही 
प्रारम्ि गनुथ अत्तघ तललाम तबक्री गररने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दावयत्व यकीन गनुथ 
पनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम सम्पत्ति यकीन गने प्रयोिनको लातग तनयम ११ बमोत्तिम 
तनिाथरण िएको मूल्यलाई सो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मातननेछ र नेपाल सरकार वा  
प्रातिकरणलाई तिनुथ बझुाउन ुपने कर‚ दस्िूर वा शलु्क, सेवा प्रदायकले कसैलाई तिनथ बझुाउन ुपने 
रकम र सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तििो वा बन्िक राखी तलएको ऋण सो सेवा प्रदायकको दावयत्व 
मातननेछ। 

27. न्यूनिम बोलपत्र अङ् क कायम गने: तनयम २४ बमोत्तिम तललाम बढाबढको माध्यमबाट सम्पत्ति 
तबक्री गररने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दावयत्व तनयम २६ बमोत्तिम यकीन गदाथ सम्पत्ति िन्दा 
दावयत्व कम िएमा त्यस्िो सेवा प्रदायकको तनयम ११ बमोत्तिम मूल्य तनिाथरण गरी सो मूल्यलाई 
र सम्पत्तििन्दा दावयत्व बढी िएको सेवा प्रदायकको हकमा कूल दावयत्वलाई न्यूनिम बोलपत्र 
अङ् क कायम गररनछे। 

28. बोलपत्र सम्बन्िी कागिाि स्वीकृि गने: (१) प्रातिकरणले तनयम २४ बमोत्तिम तललाम बढाबढको 
माध्यमबाट तबक्री गने प्रयोिनको लातग बोलपत्र पेश गने िररका, बोलपत्रदािाको योग्यिा, बोलपत्र 
पेश गने अत्तन्िम तमति, स्वीकृि हनुे वा अस्वीकृि हनु ेआिार, बोलपत्रको सरुिण रकम, बोलपत्र 
मूल्याकन गने ववति समेिका कुराहरु समावेश गरी बोलपत्र सम्बन्िी कागिाि स्वीकृि गनेछ। 
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(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम बोलपत्रदािाको योग्यिा तनिाथरण गदाथ अन्य कुराका 
अतिररि बोलपत्रदािाको आतथथक िथा प्राववतिक िमिा िथा दूरसञ् चार सेवा सञ् चालनको अनिुव 
िएको स्वदेशी वा ववदेशी बोलपत्रदािाले बोलपत्र पेश गनथ सक्ने गरी योग्यिा तनिाथरण गनुथ पनेछ। 

(३) प्रातिकरणले उपतनयम (१) बमोत्तिम बोलपत्र सम्बन्िी कागिाि स्वीकृि गरेपतछ 
रावियस्िरको पतत्रकामा सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आव्हान गनेछ। 

(४) बोलपत्र िथा सो को मूल्याङ् कन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रातिकरणले तनिाथरण गरे 
बमोत्तिम हनुेछ। 

29. वकस्िाबन्दीमा ििुानी गनथ सक्न:े (१) तनयम २४ बमोत्तिम तललाम तबक्री गररन ेसेवा प्रदायकको 
सम्पत्ति र दावयत्व तनयम २६ बमोत्तिम यकीन गदाथ दावयत्व िेरै हनु गएमा नेपाल सरकारलाई तिनुथ 
बझुाउन ुपने रकम तनयम ३१ बमोत्तिम बझुाउन ुपनेछ र सो बाहेक नवीकरण दस्िूर वा अन्य 
दावयत्व तनयम ३५ बमोत्तिम कायम हनुे अनमुतिपत्रको नयााँ अवतििन्दा बढी नहनुे गरी बढीमा 
सािवषथतित्र वकस्िाबन्दीमा ििुान गनथ सक्ने गरी प्रातिकरणले व्यवस्था गनथ सक्नेछ।  

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिमको ववषय तनयम २८ बमोत्तिमको बोलपत्र सम्बन्िी 
कागिािमा उल्लेख गनुथपनेछ। 

30. बोलपत्र स्वीकृि गने: (१) प्रातिकरणले बोलपत्र आब्हानको प्रकात्तशि सूचना बमोत्तिम बोलपत्र पेश 
गने सारििू रुपमा प्रिावग्राही बोलपत्रदािामध्ये सबैिन्दा बढी कबोल गने बोलपत्रदािाको बोलपत्र 
स्वीकृि गनेछ।  

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम बोलपत्र स्वीकृि िएको साि ददनतित्र सो को िानकारी 
बोलपत्रदािालाई ददन ुपनेछ। 

(३) यस तनयम बमोत्तिम ररिपूवथकको एक मात्र बोलपत्र परेमा वा एउटा मात्र बोलपत्र 
ररिपूवथकको देत्तखएमा त्यस्िो बोलपत्र स्वीकृि हनु सक्नछे। 

31. सम्झौिा गनुथपने: (१) तनयम ३० बमोत्तिम स्वीकृि िएको बोलपत्रदािाले बोलपत्र स्वीकृि िएको 
िानकारी पाएको पैंिीस ददनतित्र बोलपत्र बमोत्तिमको रकम दात्तखला गरी प्रातिकरणसाँग सम्झौिा 
गनथ आउन ुपनेछ। 

(२) उपतनयम (१) को म्यादतित्र स्वीकृि बोलपत्रदािा सम्झौिा गनथ नआएमा दोस्रो बढी 
कबलु गने बोलपत्रदािाको बोलपत्र स्वीकृि गरी साि ददनतित्र सो को िानकारी बोलपत्रदािालाई 
ददन ुपनेछ। दोस्रो बढी कबलु गने ररिपूवथकको बोलपत्रदािा निएमा वा त्यस्िो बोलपत्रदािा पतन 
बोलपत्र स्वीकृि िएको िानकारी पाएको पैंिीस ददनतित्र सम्झौिा गनथ नआएमा प्रातिकरणले 
बोलपत्र सम्बन्िी कारबाही रद्द गनुथ पनेछ। 

32. ऋण र दावयत्व सकार गरी अनमुतिपत्र तलन सक्न:े (१) अनमुतिपत्रको अवति बहाल नरहेको कुनै 
सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तनयम २४ बमोत्तिम तललाम गदाथ तबक्री हनु नसकेमा प्रातिकरणले त्यस्िो 
सेवा प्रदायकको नेपाल सरकार वा प्रातिकरणलाई तिनुथ बझुाउन ुपने कर, दस्िूर, रोयल्टी वा शलु्क 
र बैक वा वविीय संस्थामा सम्पत्ति तििो राखी तलएको ऋण सकार गरी अनमुतिपत्र तलन चाहन े
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प्रातिकरणले िोके बमोत्तिमको योग्यिा पगेुका इच्छुक व्यत्तिलाई तनवेदन ददन आव्हान गरी 
कम्िीमा पैंिीस ददनको म्याद ददई सूचना प्रकाशन गनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिमको म्यादतित्र कसैले तनवेदन ददएमा प्रातिकरणले त्यस्िो 
तनवेदन उपर िााँचबझु गरी तनवेदकले अनमुतिपत्र बमोत्तिमको सेवा सञ्चालन गनथ सक्ने देत्तखएमा 
त्यस्िो तनवेदकले अनमुतिपत्रको अवति बहाल नहनु े सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र उपतनयम (१) 
बमोत्तिमको दावयत्व स्थानान्िरण हनुे गरी तनयम ३५ बमोत्तिम नयााँ अनमुतिपत्र ददनछे। 

33. अनमुतिपत्र रद्द गने: (१) अनमुतिपत्रको अवति बहाल नरहेको कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तनयम 
२४ बमोत्तिम तललाम गदाथ तबक्री हनु नसकी तनयम ३२ बमोत्तिम कसैले ऋण र दावयत्व सकार 
नगरेमा प्रातिकरणले त्यस्िो सेवा प्रदायकको अनमुतिपत्र रद्द गनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्र रद्द िएको सेवा प्रदायकको सेवा प्रयोग गरररहेका 
ग्राहकलाई िीन मवहनातित्र अको सेवा प्रदायकमा स्थानान्िरण गने गरी प्रातिकरणले आवश्यक 
व्यवस्था गनेछ। 

(३) उपतनयम (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्र रद्द िएको िीन मवहनापतछ वा उपतनयम (२) 
बमोत्तिम ग्राहक स्थानान्िरण िएपतछ त्यस्िो सेवा प्रदायकले प्रयोग गरररहेको दूरसञ्चार विक्वेन्सी 
स्वि: प्रातिकरणलाई हस्िान्िरण हनुेछ। 

(४) उपतनयम (२) बमोत्तिम ग्राहक हस्िान्िरण निएसम्म व्यवस्थापन समूहले सेवा 
सञ्चालन गनेछ।  

34. सम्पत्ति हस्िान्िरण हनु:े (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्रको अवति 
समाप् ि िएको िम्मा पूाँिी लगानीको पचास प्रतिशििन्दा बढी ववदेशी व्यत्ति वा सङ्गदति संस्थाको 
लगानी िएको सेवा प्रदायक वा िम्मा पूाँिी लगानीको पचास प्रतिशिसम्म ववदेशी व्यत्ति वा 
सङ्गदति संस्थाको लगानी िएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोत्तिम नयााँ अनमुतिपत्र 
तलई सञ्चालन गनथ नचाहन े सेवा प्रदायकको तनयम २४ बमोत्तिम िएको तललाम तबक्री गदाथ 
बोलपत्र स्वीकृि िई तनयम ३१ बमोत्तिम सम्झौिा गरेको व्यत्तिलाई बोलपत्र बमोत्तिमको रकम 
दात्तखला िएपतछ साववकको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति हस्िान्िरण हनुेछ।  

(२) िम्मा पूाँिी लगानीको पचास प्रतिशिसम्म ववदेशी व्यत्ति वा सङ्गदति संस्थाको लगानी 
िएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोत्तिम नयााँ अनमुतिपत्र तलई सञ्चालन गनथ नचाहन े
सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तनयम ३० बमोत्तिम बोलपत्र स्वीकृि िई तनयम ३१ बमोत्तिम सम्झौिा 
गरेको व्यत्तिले दात्तखला गरेको रकम मध्येबाट तनयम २६ बमोत्तिम यकीन िएको दावयत्व वापि 
ििुानी गरी बााँकी रहेको सम्पत्ति साववकको सेवा प्रदायकलाई हस्िान्िरण हनुेछ। 

(३) प्रातिकरणले तनयम १८ बमोत्तिम तनयन्त्रणमा तलएको िम्मा पूाँिी लगानीको पचास 
प्रतिशििन्दा बढी ववदेशी व्यत्ति वा सङ्गदति संस्थाको लगानी िएको तनयम २६ बमोत्तिम दावयत्व 
िन्दा सम्पत्ति बढी िएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तनयम २४ बमोत्तिम िएको तललाम बढाबढबाट 
बोलपत्र स्वीकृि िई तनयम ३१ बमोत्तिम सम्झौिा िई बोलपत्र बमोत्तिमको रकम दात्तखला 
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िएपतछ त्यस्िो रकमबाट तनयम २६ बमोत्तिम यकीन िएको दावयत्व ििुान गरेपतछ बााँकी रकम 
नेपाल सरकारको नाममा िम्मा गररनेछ। बोलपत्रमा उत्तल्लत्तखि सम्पत्ति मध्ये हस्िान्िरण हनुपुने 
सम्पत्ति सम्झौिा गने व्यत्तिलाई हस्िान्िरण हनुेछ।  

(४) तनयम ३२ बमोत्तिम ऋण र दावयत्व सकार गरेकोमा त्यसरी सकार गररएको सम्पत्ति 
सकार गने व्यत्तिले प्रातिकरणसाँग सम्झौिा गरी दावयत्व ििुान गरेपतछ वा प्रातिकरणको 
स्वीकृतिमा सो बराबरको बैक िमानि दात्तखला गरेपतछ सकार गने व्यत्तिको नाममा हस्िान्िरण 
हनुेछ। 

(५) यस तनयम बमोत्तिम हस्िान्िरण हनु े सम्पत्ति मध्ये कुनै सम्पत्ति प्रचतलि कानून 
बमोत्तिम रत्तििेशन पाररि हनुपुने वा अतिलेख हनुपुने िए प्रातिकरणले त्यसरी रत्तििेशन पाररि 
गररददन वा अतिलेख गनथ सम्बत्तन्िि तनकायमा लेखी पताउन े र सम्बत्तन्िि तनकायले पतन सोही 
बमोत्तिम रत्तििेशन पाररि वा अतिलेख गररददन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद- 7 

नयााँ अनमुतिपत्र िारी हनु े

 

35. नयााँ अनमुतिपत्र िारी गने: (१) तनयम ३१ बमोत्तिम सम्झौिा गने बोलपत्रदािा वा तनयम ३२ 
बमोत्तिम ऋण र दावयत्व स्वीकार गने व्यत्तिलाई सम्बत्तन्िि दूरसञ्चार सेवाको नयााँ अनमुतिपत्र 
िारी हनुेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्र ददाँदा प्रचतलि कानूनको अिीनमा रही सेवा 
प्रदायकको माग बमोत्तिम सेवाको प्रकृति िथा अनमुतिपत्रको प्रकारको आिारमा स्िरोन् नति वा 
प्रयोगयोग्य बनाउन उपयिु सेवाको अनमुतिपत्र ददन सवकनेछ।  

(३) उपतनयम (१) बमोत्तिम नयााँ अनमुतिपत्र िारी िएको सेवा प्रदायकको माग बमोत्तिम 
बोलपत्र बमोत्तिम खररद गरेको वा ऋण वा दावयत्व सकार गरेको सेवा प्रदायकले साववकमा प्रयोग 
गरररहेको विक्वेन्सीमा प्रचतलि कानून बमोत्तिम तनिाथरण िएको दस्िूर बझुाउने गरी थपघट वा 
हेरफेर (ररफातमथङ्ग) गनथ सवकनेछ। 

(४) उपतनयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेत्तखएको िएिा पतन दूरसञ्चार सेवाको अनमुतिपत्र 
िएको कुनै सेवा प्रदायकको बोलपत्र तनयम ३० बमोत्तिम स्वीकृि िएमा वा त्यस्िो सेवा 
प्रदायकले तनयम ३२ बमोत्तिम ऋण वा दावयत्व सकार गरेमा देहायको अवस्थामा देहाय बमोत्तिम 
हनुेछ:- 

(क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोत्तिम अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि 
िएको वा ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोत्तिम नयााँ अनमुति तलन 
नचाहने अनमुतिपत्रको हकमा नयााँ अनमुतिपत्र िारी हनुेछ। यसरी नयााँ 
अनमुतिपत्र िारी गनुथपूवथ तनिको साववकको अनमुतिपत्र बमोत्तिमको सबै 
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दावयत्व ििुान गरी त्यस्िो अनमुतिपत्र रद्द गनुथ पनेछ। दावयत्व ििुान गरी 
बााँकी रहेको सम्पत्ति, सञ् चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक नयााँ अनमुतिपत्र 
अन्िगथि हस्िान्िरण हनुेछन।् 

(ख)  ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोत्तिम स्वि: रद्द िएको वा दफा २८ 
बमोत्तिम खारेि िएको वा तनयम २५ बमोत्तिम सेवा सञ्चालन गनथ नसक्न े
िनी तनवेदन ददएको अनमुतिपत्रको हकमा बोलपत्र स्वीकृि हनुे वा ऋण र 
दावयत्व स्वीकार गने सेवा प्रदायकले आफ्नो साववकको अनमुतिपत्र वा 
उपतनयम (१) बमोत्तिम िारी हनु सक्ने सम्बत्तन्िि सेवाको नयााँ अनमुतिपत्र 
मध्ये एउटा अनमुतिपत्र छनौट गनथ सक्नेछ। 

(ग) खण्ड (ख) बमोत्तिम आफ्नो साववकको अनमुतिपत्र कायम राख् न चाहेमा 
बोलपत्र स्वीकृि िएको वा ऋण र दावयत्व सकार गरेको साववकको 
अनमुतिपत्रको अवति र तनिको साववकको अनमुतिपत्रमध्ये िनु अनमुतिपत्रको 
अवति बढी हनु्छ सोही अनमुतिपत्रको अवति कायम हनुछे।  

(घ) बोलपत्र स्वीकृि िएको वा ऋण र दावयत्व सकार गने सेवा प्रदायकले चाहेमा 
प्रचतलि कानून बमोत्तिम तनिाथरण िएको दस्िूर बझुाउन ेगरी तनिले साववकमा 
प्रयोग गरररहेको रेतडयो विक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृि िएको वा ऋण र 
दावयत्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरररहेको विक्वेन्सी थप गरी 
तलन सक्नछे।यसरी थप विक्वेन्सी ददाँदा प्रचतलि कानून बमोत्तिम िोवकएको 
विक्वन्सीको अतिकिम सीमा सम्बन्िी व्यवस्था लागू हनुे छैन।  

(ङ)  बोलपत्र स्वीकृि िएको वा तललाम सकार गने वा ऋण र दावयत्व स्वीकार 
गने सेवा प्रदायकले नयााँ अनमुतिपत्र तलन चाहेमा तनिको साववकको 
अनमुतिपत्र बमोत्तिमको सबै दावयत्व ििुान गरी सो अनमुतिपत्र रद्द गरी नयााँ 
अनमुतिपत्र िारी हनुेछ। दावयत्व ििुान गरी बााँकी रहेको सम्पत्ति, 
सञ् चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक नयााँ अनमुतिपत्र अन्िगथि हस्िान्िरण 
हनुेछन।् 

36. बहाल रहेको व्यवस्था लागू हनु:े (१) अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि िएको वा रद्द वा खारेि िएको 
कारण तनयम ३५ बमोत्तिम नयााँ अनमुतिपत्र िारी गदाथ िनु सेवाको अनमुतिपत्रको अवति समाप् ि 
िएको वा रद्द वा खारेि िएको हो सो सेवा सञ्चालन सम्बन्िी कानून बमोत्तिमको अनमुतिपत्र िारी 
हनुेछ। 

  (२) उपतनयम (१) बमोत्तिम िारी हनुे अनमुतिपत्रको अवति, अनमुतिपत्र िथा नवीकरण 
दस्िूर, विक्वेन्सी शलु्क, रोयल्टी िथा अन्य शिथहरु नयााँ अनमुतिपत्र िारी गदाथका बखि बहाल 
रहेको कानून बमोत्तिम हनुेछ। 

पररच्छेद- ८ 
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ववववि  

 

37. व्यवस्थापन समूह गतनः (१) ऐन वा यस तनयमावली बमोत्तिम अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा 
प्रदायकको दूरसञ्चार सेवालाई तनरन्िरिा ददन देहाय बमोत्तिमको एक व्यवस्थापन समूह गतन 
हनुछे:− 

(क)
  

प्रातिकरणले िोकेको प्रातिकरणको सदस्य −संयोिक 

(ख) प्रतितनति (कम्िीमा उपसत्तचवस्िर), अथथ मन्त्रालय −सदस्य 

(ग) प्रतितनति (कम्िीमा उपसत्तचवस्िर), मन्त्रालय −सदस्य 

(घ) प्रतितनति (कम्िीमा उपसत्तचवस्िर), कानून, न्याय िथा संसदीय 
मातमला मन्त्रालय  

 

−सदस्य 

(ङ) प्रातिकरणले िोकेको प्रातिकरणको तनदेशक −सदस्य-सत्तचव 

(2) व्यवस्थापन समूहले प्रचतलि कानून बमोत्तिम कम्पनीको सञ्चालक सतमतिले प्रयोग 
गने सम्पूणथ अतिकारको प्रयोग, किथव्यको पालना र दावयत्व पूरा गनेछ।  

(3) व्यवस्थापन समूहले तनयम १८ बमोत्तिम प्रातिकरणले तनयन्त्रणमा तलएको सम्पत्ति 
िथा रेतडयो विक्वेन्सीको व्यवस्थापन त्यस्िो तनयन्त्रणमा तलएको छ मवहनातित्र गररसक्न ुपनेछ। 

(4) व्यवस्थापन समूहले सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गनथ आवश्यक 
पने िनशत्ति प्रातिकरणले स्वीकृि गरेको सङ्ख्यामा तनयतु्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ।  

  (5) व्यवस्थापन समूहले आफूले गनुथपने काममा सहयोग परु् याउन आवश्यक कायथदल 
गतन गनथ सक्नेछ।  

(6) उपतनयम (5) बमोत्तिमको कायथदलको कायथिेत्र िथा शिथहरु (टमथस ्अफ रेफेरेन्स) 
कायथदल गतन गदाथका बखि व्यवस्थापन समूहले तनिाथरण गरेबमोत्तिम हनुेछ। 

(7) उपतनयम (१) बमोत्तिमको व्यवस्थापन समूहको संयोिक िथा सदस्यले प्रातिकरणले 
िोके बमोत्तिमको पाररश्रतमक िथा अन्य सवुविा पाउनछेन।्  

(8) उपतनयम (7) बमोत्तिमको पाररश्रतमक िथा अन्य सवुविाको खचथ प्रातिकरणले 
व्यहोनेछ। 

(9) व्यवस्थापन समूहको सत्तचवालय प्रातिकरणमा रहनछे। 

(१०) यस तनयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए िापतन यस तनयम बमोत्तिम 
व्यवस्थापन समूह गतन निएसम्मका लातग प्रातिकरणले कम्िीमा तनदेशक सरहको कमथचारीलाई 
खटाउनछे। त्यसरी खवटएको कमथचारीले यस तनयमावली बमोत्तिम व्यवस्थापन समूहले प्रयोग गने 
सबै अतिकार प्रयोग गनेछ। यसरी खवटने कमथचारीको सहयोगका लातग आवश्यक कमथचारी 
प्रातिकरणले खटाउनेछ। 
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38. दूरसञ्चार सेवासाँग सम्बत्तन्िि प्रयोग ववहीन संरचना हटाउनःे (१) ऐन िथा यस तनयमावली बमोत्तिम 
नेपाल सरकारको स्वातमत्व कायम नहनुे अनमुतिपत्र वहाल नरहेका वा यस तनयमावली बमोत्तिम 
तललाम तबक्री हनु नसकेकोले वा कसैले तनयम ३२ बमोत्तिम सकार नगरी सञ्चालनमा नरहेको 
सेवा प्रदायकले ववकास गरेको दूरसञ्चार प्रणालीसाँग सम्बत्तन्िि प्रयोगववहीन संरचना सम्बत्तन्िि सेवा 
प्रदायकले हटाउन ुपनेछ। 

(2) उपतनयम (1) बमोत्तिम संरचना नहटाएमा प्रातिकरणले तललाम तबक्री गरी वा अन्य 
कुनै िररकाले हटाउनेछ।यसरी हटाउाँदा संरचना तबक्री गरी वा कुनै रुपमा िएको आय 
प्रातिकरणको कोषमा िम्मा हनुेछ। यसमा सम्बत्तन्िि सेवा प्रदायकको कुनै दाबी लाग्ने छैन। 

39. व्यत्तिगि रुपमा िवाफदेही हनुःे अनमुतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सञ्चालक सतमतिको 
सदस्य वा पदातिकारी, प्रबन्ि सञ्चालक, प्रमखु कायथकारी अतिकृि वा कमथचारीको बदतनयि, 

हेलचेक्राई, लापरवाही वा अन्य कुनै कारणले नेपाल सरकारको स्वातमत्व कायम हनुे खदु 
सम्पत्तिमा (नेटवथथ) हातननोक्सानी िएको देत्तखएमा त्यस्िो सञ्चालक सतमतिको सदस्य वा 
पदातिकारी, प्रबन्ि सञ्चालक, प्रमखु कायथकारी अतिकृि वा कमथचारी व्यत्तिगि रुपमा िवाफदेही 
हनुेछ र त्यस्िो हातननोक्सानी िएको सम्पत्तिको ववगो वा सो बापिको ितिपूतिथ ऐनको दफा ४७ 
को उपदफा (१) बमोत्तिम तनिबाट असूल उपर गररनछे। 

40. प्रचतलि कानूनबमोत्तिम हनु:े (१) यस तनयमावलीमा िनुसकैु कुरा लेत्तखएको िए िापतन दूरसञ्चार 
सेवा प्रदायकहरु आपसमा गातिने वा प्राप् ि गने सम्बन्िमा छुटै्ट कानूनी व्यवस्था िएकोमा सोही 
बमोत्तिम हनुेछ। 

(२) यस तनयमावली बमोत्तिम कुनै सेवा प्रदायक तललाम तबक्री हनु नसकेमा वा कसैले 
तनयम ३२ बमोत्तिम सकार नगरेमा त्यस्िो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति िथा दावयत्व प्रचतलि कानून 
बमोत्तिम हनुेछ। 

 


