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दूरसञ्चार ऐन, २०५३ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

          २०५३।९।१७ 

संशोधन गने ऐन 

१. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७  २०५७।१०।१८ 

२. आयकर ऐन, २०५८       २०५८।१२।१९ 

  प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

३. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु 

      संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

४.   केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र  

खारेज गने ऐन, २०७४      २०७४।६।३० 

५. नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

     संशोधन गने ऐन, २०७५      २०७५।११।१९ 

२०५३ सालको ऐन नं. १८ 

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

दूरसञ्चार सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : दूरसञ्चार सेिालाई भरपदो र सिनसलुभ बनाउन, दूरसञ्चार सेिामा मनजी क्षेरलाई समेि 
संलग्न गराउन िथा त्यस्िो सेिालाई मनयममि र व्यिस्स्थि गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

                                                           

    यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेस्ख लागू भएको । 

      यो ऐन संिि ्२०७५ साल भाद « १ गिेदेस्ख लागू भएको । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िवकएको । 
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श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्र िीर विक्रम शाहदेिको शासन कालको पच्चीसौं िर्नमा संसदले 
यो ऐन बनाएकोछ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “दूर संचार ऐन, २०५३” रहेकोछ । 

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोवकददएको 
मममिदेस्ख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभार्ा : विर्य िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “दूरसञ्चार” भन्नाले आिाज, स्चन्ह, संकेि, लेखोट, आकृमि, कुनै प्रकारको गोप्य 
संकेि िा खबर उत्सजनन (इममसन), प्रसारण िा प्रामप्तको लामग कुनै िररकाले 
पनुव्यनिस्था, गणना िा अन्य पररििनन गरेको िा नगरेको त्यस्िो आिाज, 

स्चन्ह, संकेि, लेखोट, आकृमि िा गोप्य संकेि िा खबर, विद्यिुीय माध्यमबाट 
िार, रेमियो, प्रकाश (अप्टीकल) िा अन्य विद्यिु चमु्बकीय प्रणालीद्वारा 
उत्सजनन, प्रसारण िा प्रामप्त गने कायन सम्िन ुपछन । 

(ख) “दूरसञ्चार लाइन” भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दभनमा प्रयोग गरेको िा गररन े
कुनै िार, केिलु, उपकरण, टािर, खम्बा, एस्न्टना, सरुुङ, प्िाल, खािल, लठ्ठा िा 
अन्य संरचना िा िस्ि ुसम्िन ुपछन । 

(ग) “दूरसञ्चार प्रणाली” भन्नाले दूरसञ्चार प्रणालीको सन्दभनमा प्रयोग गरेको िा 
गररने उपकरण िा उपकरणहरुको समूह सम्िन ुपछन । 

(घ) “दूरसञ्चार सेिा” भन्नाले कुनै आिाज, स्चन्ह, संकेि, लेखोट, आकृमि, गोप्य संकेि 
िा खबर, उत्सजनन, प्रसारण िा प्रामप्तको लामग कुनै िररकाले पनुव्यनिस्था, गणना 
िा अन्य पररििनन गरेको िा नगरेको त्यस्िो आिाज, स्चन्ह, संकेि, लेखोट, 

                                                           

    २०५४।७।१८ को नेपाल राजपरमा प्रकास्शि सूचना अनसुार २०५४।७।१८ देस्ख लागू भएको । 
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आकृमि िा गोप्य संकेि िा खबर, िार, रेमियो, प्रकाश िा अन्य विद्यिु 
चमु्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गने कायन सम्बन्धी सेिा सम्िन ुपछन । 

(ङ) “प्रामधकरण” भन्नाले दफा ३ बमोस्जम स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार 
प्रामधकरण सम्िन ुपछन । 

(च) “अध्यक्ष” भन्नाले प्रामधकरणको अध्यक्ष सम्िन ुपछन । 

(छ) “सदस्य” भन्नाले प्रामधकरणको सदस्य सम्िन ुपछन र सो शब्दले अध्यक्षलाई 
समेि जनाउँछ । 

(ज) “अनमुमिपर” भन्नाले दफा २४ बमोस्जम दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन ददइएको 
अनमुवपर सम्िन ुपछन । 

(ि) “अनमुमिपर प्राप्त व्यस्ि” भन्नाले दफा २४ बमोस्जम दूरसञ्चार सेिा संचालन 
गनन अनमुमिपर पाएको व्यस्ि सम्िन ुपछन । 

(ञ) “ग्राहक” भन्नाले अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेिा 
ग्रहण गने व्यस्ि सम्िन ुपछन । 

(ट) “शलु्क” भन्नाले यस ऐन बमोस्जम दूरसञ्चार सेिा उपलब्ध गराए बापि 
ग्राहकबाट मलइने महसलु सम्िन ुपछन । 

(ठ) “व्यस्ि” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोस्जम स्थावपि संगदठि संस्थालाई समेि 
जनाउँछ । 

(ि) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोस्जम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम िा 
विमनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोस्जम सम्िन ुपछन । 

पररच्छेद – २ 

दूरसञ्चार प्रामधकरणको स्थापना र गठन 

                                                           
 सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७ द्वारा थप । 
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३. दूरसञ्चार प्रामधकरणको स्थापना : दूरसञ्चार सेिालाई भरपदो र सिनसलुभ बनाउन िथा त्यस्िो 
सेिालाई मनयममि र व्यिस्स्थि गने उदे्दश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्रामधकरणको स्थापना 
गररएकोछ । 

४. प्रामधकरण स्िशामसि र संगदठि संस्था हनु े: (१) प्रामधकरण अविस्च्छन्न उत्तरामधकारिाला 
स्िशामसि र संगदठि संस्था हनुेछ । 

(२) प्रामधकरणको काम कारबाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) प्रामधकरणले व्यस्ि सरह चल अचल सम्पस्त्त प्राप्त गनन, उपयोग गनन िा अन्य 
कुनै वकमसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ । 

(४) प्रामधकरणले व्यस्ि सरह आफ्नो नामबाट नामलस उजरु गनन र प्रामधकरण उपर 
पमन सोही नामबाट नामलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

५. प्रामधकरणको गठन :  (१) प्रामधकरणमा दूरसञ्चार सेिासंग सम्बस्न्धि प्राविमधक र 
प्रशासमनक, बजार व्यिस्थापन, लेखा िथा लेखापरीक्षण िा कानूनी क्षेरमा िोवकए बमोस्जम 
योग्यिा र अनभुि भएका अध्यक्ष सवहि पाँचजना सदस्यहरु रहनेछन ्। 

(२) प्रामधकरणका अध्यक्ष िथा सदस्यहरुको मनयसु्िको लामग मसफाररश गनन 
नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेरका विज्ञहरू समेि रहेको एक समममि गठन गनेछ र सो 
समममिको मसफाररशमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष िथा सदस्यको मनयसु्ि गनेछ । 

(३) प्रामधकरणले आिश्यक देखेमा कुनै विशेर्ज्ञलाई प्रामधकरणको बैठकमा 
पयनिेक्षकको रुपमा भाग मलन आमन्रण गनन सक्नेछ । 

(४) प्रामधकरणका िररष्ठ अमधकृि कमनचारीहरु मध्येबाट अध्यक्षले िोकेको 
कमनचारीले प्रामधकरणको सस्चि भई काम गनेछ । 

                                                           

     सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७ द्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

६. प्रामधकरणको कायानलय : (१) प्रामधकरणको केन्रीय कायानलय काठमािौं उपत्यकामा रहनेछ 
र प्रामधकरणले आिश्यकिा अनसुार नेपाल .............. मभर शाखा कायानलयहरु समेि 
खोल्न सक्नेछ । 

७. प्रामधकरणको बैठक र मनणनय : (१) प्रामधकरणको बैठक आिश्यकिानसुार बस्नेछ ।  

(२) प्रामधकरणको बैठक अध्यक्षले िोकेको स्थान, मममि र समयमा बस्नेछ । 

(३) प्रामधकरणको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र मनजको अनपुस्स्थमिमा 
बैठकमा उपस्स्थि सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ। 

(४) प्रामधकरणको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रमिशि भन्दा बढी सदस्यहरु 
उपस्स्थि भएमा बैठकको लामग गणपूरक संख्या पगेुको मामननेछ । 

(५) प्रामधकरणको बैठकमा बहमुिको राय प्रामधकरणको मनणनय मामननेछ र मि 
बराबर भएमा अध्यक्षले मनणनयात्मक मि ददनेछ । 

(६) प्रामधकरणको बैठकको मनणनय अध्यक्षद्वारा प्रमास्णि गररनेछ र त्यस्िो मनणनय 
प्रामधकरणको सस्चिले सबै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

(७) प्रामधकरणको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविमध प्रामधकरण आफैले मनधानरण गरे 
बमोस्जम हनुेछ । 

८. अध्यक्ष िथा सदस्यको पदािमध : (१) अध्यक्ष िथा सदस्यको पदािमध पाँच िर्नको हनुेछ । 

(२) दफा ५ को उपदफा (२) बमोस्जमको समममिले अध्यक्ष िथा सदस्यको काम 
सन्िोर्जनक देखाई पनुः मनयसु्िको लामग मसफाररश गरेमा नेपाल सरकारले मनजलाई अध्यक्ष 
िथा सदस्यमा पनुः मनयिु गनन सक्नेछ । 

९. अध्यक्ष िथा सदस्यलाई पदबाट हटाउन े : (१) दफा ८ मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
िापमन देहायका अिस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष िा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ 
:– 

                                                           

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िवकएको । 
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  (क) कायन क्षमिाको अभाि भएमा, 

  (ख) खराब आचरण भएमा, 

  (ग) इमान्दारीपूिनक आफ्नो पदीय किनव्य पालन नगरेमा, 

  (घ) मानमसक सन्िलुन ठीक नभएमा िा मगज मबग्रमेा, िा 

(ङ) दूरसञ्चार सेिा िा प्रणाली संचालन गने कुनै फमन िा संगदठि संस्थामा प्रत्यक्ष 
िा अप्रत्यक्ष रुपमा स्िाममत्ि िा मनजी स्िाथन भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम अध्यक्ष िा सदस्यलाई पदबाट हटाउन ुअस्घ मनजलाई 
आफ्नो सफाई पेश गने मनामसब मौका ददइनेछ । 

१०. अध्यक्ष िथा सदस्यको पद ररि हनु े: देहायका अिस्थामा अध्यक्ष िथा सदस्यको पद ररि 
भएको मामननेछ :– 

(क) नेपाल सरकार समक्ष ददएको मलस्खि राजीनामा स्िीकृि भएमा, 

(ख) दफा ८ बमोस्जम मनजको पदािमध पूरा भएमा, 

(ग) दफा ९ बमोस्जम मनजलाई पदबाट हटाइएमा, 

(घ) कुनै फौज्दारी अमभयोगमा अदालिबाट कसूरदार ठहरेमा, िा 

(ङ) मनजको मतृ्य ुभएमा, 

 (च) मनजको उमेर पैसठ्ठी िर्न पूरा भएमा । 

११. अध्यक्षको सेिा, शिन र अन्य व्यिस्था : (१) अध्यक्ष प्रामधकरणको पूरा समय काम गने 
प्रमखु पदामधकारी हनुेछ । 

(२) अध्यक्षको पाररश्रममक, सवुिधा र सेिाका अन्य शिन िथा काम, किनव्य र 
अमधकार िोवकए बमोस्जम हनुेछन ्। 

                                                           
    नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।  
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(३) कुनै व्यस्ि अध्यक्षमा मनयिु भएपमछ मनजलाई मकान पने गरी मनजको 
पाररश्रममक सवुिधा िथा सेिाका अन्य शिनहरू बदमलने छैन । 

(४) प्रामधकरणको बैठकमा भाग मलए बापि सदस्यले िोवकए बमोस्जम बैठक भत्ता 
पाउनेछ । 

१२. प्रामधकरणका कमनचारीहरु : (१) प्रामधकरणको कायन संचालन गननको लामग प्रामधकरणमा 
आिश्यक संख्यामा कमनचारीहरु रहनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमका कमनचारीहरुको मनयसु्ि, पाररश्रममक, सवुिधा िथा 
सेिाका शिनहरू िोवकए बमोस्जम हनुेछन ्। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन प्रामधकरणको 
कमनचारीहरुको मनयसु्ि नभएसम्मको लामग नेपाल सरकारले प्रामधकरणको अनरुोधमा नेपाल 
सरकार िा कुनै संगदठि संस्थाका कमनचारीहरुलाई प्रामधकरणबाटै िलब भत्ता खाने गरी 
प्रामधकरणमा काम गनन काजमा खटाउन सक्नेछ । 

पररच्छेद – ३ 

प्रामधकरणको काम, किनव्य र अमधकार 

१३. प्रामधकरणको काम र किनव्य : प्रामधकरणको काम र किनव्य देहाय बमोस्जम हनुेछ :– 

(क) दूरसञ्चार सेिाको विकासको लामग नेपाल सरकारले अपनाउन ु पने नीमि, 

योजना र कायनक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिुाि ददने । 

(ख) दूरसञ्चार सेिा िथा सवुिधा सिनसलुभ र भरपदो बनाउने । 

(ग) आधारभिू दूरसञ्चार सेिा र सवुिधा नेपाल .............. भर शहरी िथा 
ग्रामीण सबै क्षेरमा पयुानउन आिश्यक व्यिस्था गने । 

(घ) दूरसञ्चार सेिा संचालनमा स्िदेशी िथा विदेशी मनजी क्षेरका 
लगानीकिानहरूलाई सहभागी बनाउन े। 

                                                           

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िवकएको । 
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(ङ) दूरसञ्चार सेिा र सवुिधा सिनसाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउन त्यस्िो सेिा र 
सवुिधा प्रदान गने व्यस्िहरु बीच समन्िय र स्िस्थ प्रमिस्पधान हनु ेव्यिस्था 
गने । 

(च) दूरसञ्चार सेिा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्र िथा उपकरणहरुको स्िर िोक्न,े 

गणुस्िर मनधानरण गने िथा स्िीकृि गने । 

(छ) दूरसञ्चार सेिालाई मनयममि र व्यिस्स्थि गने । 

(ज) ........... दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन अनमुमिपर ददने । 

(ि) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले दूरसञ्चार सेिा उपलब्ध गराए बापि मलने शलु्क 
स्िीकृि र मनयममि गने । 

(ञ) रेमियो विक्िेन्सी नीमि मनधानरण समममिद्वारा मनधानररि नीमि अनरुुप विक्िेन्सी 
सम्बन्धी काम गने । 

(ट) दूरसञ्चारको क्षेरमा नयाँ प्रविमधको विकास िथा उपयोग बारे अनसुन्धान गने, 

गराउने । 

(ठ) दूरसञ्चारको क्षेरको लामग दक्ष जनशस्ि विकास गराउने । 

(ि) उपभोिाहरुको हकवहिको संरक्षण हनुे गरी दूरसञ्चार सेिाको विकास र 
विस्िार गने, गराउने । 

(ढ) दूरसञ्चारका सम्बन्धमा नेपाललाई अन्िरानविय ट्रास्न्जटको रुपमा विकास गने, 

गराउने । 

(ण) दूरसञ्चार सेिाको विकास र प्रबधननको लामग आिश्यक र उपयिु अन्य काम 
गने । 

१४. गणुस्िर मनधानरण र सेिाको स्िर िोक्न े : (१) प्रामधकरणको दूरसञ्चार सेिा र दूरसञ्चार 
सम्बन्धी यन्र, उपकरण िथा सवुिधाहरुको गणुस्िर मनधानरण गनेछ । 

                                                           

    सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७ द्वारा स्िवकएको । 
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(२) प्रामधकरणले अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले दूरसञ्चार सेिा संचालन गदान कायम गनुन 
पने न्यूनिम स्िर िोवकददनेछ । 

१५. आदेश िा मनदेशन ददन सक्न े :  (१) प्रामधकरणले नेपाल सरकारको नीमि मनदेशनलाई 
ध्यानमा राखी अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई आिश्यक आदेश िा मनदेशन ददन सक्नेछ र 
त्यस्िो आदेश िा मनदेशनको पालना गनुन सम्बस्न्धि व्यस्िको किनव्य हनुेछ । 

(२) प्रामधकरणले अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले गरेको काम कारबाहीको वििरण िथा 
संचालन गरेका दूरसञ्चार सेिा सम्बन्धी वििरण माग गनन सक्नेछ र त्यस्िो वििरण उपलब्ध 
गराउन ुसम्बस्न्धि व्यस्िको किनव्य हनुेछ । 

१६. वििाद समाधान गने अमधकार : (१) प्रामधकरणलाई अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िहरु बीच िा 
अनमुमिपर प्राप्त व्यस्ि र ग्राहक बीच भएको दूरसञ्चार सेिा सम्बन्धी वििाद समाधान गने 
अमधकार हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम वििाद समाधान गने िररका र कायनविमध िोवकए 
बमोस्जम हनुेछ । 

१७. मनरीक्षण िथा जाचँबिु : (१) प्रामधकरणले आिश्यक देखेमा जनुसकैु बखि अनमुमिपर प्राप्त 
व्यस्िले गरेको काम कारबाही िा उपलब्ध गराएको सेिाको सम्बन्धमा मनरीक्षण िा 
जाँचबिु गनन सक्नेछ । 

(२) प्रामधकरणले उपदफा (१) बमोस्जम मनरीक्षण िा जाँचबिु गने प्रयोजनको मनममत्त 
प्रामधकरणको कुनै व्यस्ि िा मनकायलाई िोक्न सक्नेछ । 

(३) मनरीक्षण िा जाँचबिुको मसलमसलामा प्रामधकरण िा उपदफा (२) बमोस्जम 
िोवकएको मनकाय िा व्यस्िले मागेको जानकारी िा वििरण िथा कागजाि उपलब्ध गराउन ु
सम्बस्न्धि अनमुवपर प्राप्त व्यस्िको किनव्य हनुेछ । 

(४) यस दफा बमोस्जम मनरीक्षण िा जाँचबिु गदान अपनाउने कायनविमध, त्यसको 
प्रमििेदन र प्रमििेदनको कायानन्ियन सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

पररच्छेद – ४ 
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नपेाल सरकारको विशरे्ामधकार 

१८. नपेाल सरकार आफैले दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन, गराउन सक्न े: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु 
कुरा लेस्खएको भएिापमन नेपाल सरकार आफैं ले दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन, गराउन 
सक्नेछ। 

१९. नपेाल सरकारको विशरे्ामधकार : (१) संकटकालीन अिस्था परी िा राविय सरुक्षाको 
कारणले खबर आदान प्रदानमा रोक लगाउन ुपने भएमा िा त्यस्िो खबर आदान प्रदान गने 
प्रणालीमा मनयन्रण गनुन पने आिश्यकिा देस्खएमा नेपाल सरकारले देहायका काम गनन 
सक्नेछ :– 

(क) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले जिान गरेको, संचालन गरेको िा रेखदेख गरररहेको 
दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणाली अस्थायी ििरमा आफ्नो कब्जामा मलन,े 

(ख) कुनै खास वकमसमको विर्य, व्यस्ि िा समदुायसंग सम्बस्न्धि खबर टेप गनन, 
त्यस्िो खबर पठाउन े व्यस्ि पवहल्याउन िा त्यस्िो खबरको प्रसारण रोक्न 
आदेश ददने । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अिस्था समाप्त भएपमछ नपेाल सरकारले आफ्नो 
कब्जामा मलएको दूरसञ्चार लाइन र दूरसांर प्रणाली सम्बस्न्धि अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िहरुलाई 
वफिान ददनेछ । 

२०. मनदेशन ददन े अमधकार : नेपाल सरकारले देशको संचार नीमि अनकूुल दूरसञ्चार सेिालाई 
विविधीकरण, विस्िार िथा मनयममि गने सम्बन्धमा प्रामधकरणलाई समय समयमा आिश्यक 
मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्िो मनदेशन पालना गनुन प्रामधकरणको किनव्य हनुछे । 

पररच्छेद – ५ 

अनमुमिपर सम्बन्धी व्यिस्था 

२१. अनमुमिपर नमलई दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन नपाइन े: यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ कसैले पमन 
अनमुमिपर नमलई दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन पाउने छैन । 
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२२. अनमुमिपरको लामग मनिेदन ददन ेसूचना प्रकाशन गनुन पने : (१) दफा २३ को उपदफा 
(२) बमोस्जम िोवकएको दूरसञ्चार सेिा बाहेक प्रामधकरणले अन्य दूरसञ्चार सेिा संचालन गने 
अनमुमिपर प्रदान गनुन अस्घ त्यस्िो सेिाको लामग प्रदान गररने अनमुमिपरको संख्या र 
दूरसञ्चारको वकमसम मनधानरण गरी अनमुमिपरको लामग मनिेदन ददने म्याद सवहिको सूचना 
सािनजमनक रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कुनै दूरसञ्चार सेिाको अनमुमिपर प्रदान गरी सकेपमछ 
पाँच िर्नसम्म सोही दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन अको अनमुमिपर ददइने छैन । 

िर अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले अनमुमिपरमा िोवकए बमोस्जमको दूरसञ्चार सेिा 
उपलब्ध गराउन नसकेमा िा िस्िगुि मूल्याङ्कनको आधारमा त्यस्िो दूरसञ्चार सेिाको थप 
आिश्यकिा छ भन्न ेदेस्खएमा प्रामधकरणले अन्य व्यस्िलाई अनमुमिपर ददन यस उपदफाले 
बाधा पयुानउने छैन । 

२३. अनमुमिपरको लामग मनिेदन ददन ु पने : (१)यस ऐन बमोस्जम दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन 
चाहने िोवकए बमोस्जमको पूजँी, प्राविमधक मनपूणिा िथा पेशा सम्बन्धी दक्षिा भएका योग्य 
व्यस्िले आफूले संचालन गनन चाहेको दूरसञ्चार सेिा सम्बन्धी आमथनक िथा प्राविमधक 
अध्ययन प्रमििेदन र कायन संचालन योजना संलग्न गरी िोवकए बमोस्जमका कुराहरु खलुाई 
प्रामधकरणले दफा २२ बमोस्जम िोवकददएको म्यादमभर अनमुमिपरको लामग प्रामधकरण समक्ष 
मनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन नेपाल सरकारले 
प्रामधकरणको मसफाररश मलई नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोवकददए बमोस्जमको 
दूरसञ्चार सेिा संचालन गने अनमुमिपरको लामग जनुसकैु बखि मनिेदन ददन सवकनेछ 
...................। 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अगािै नेपाल सरकारबाट अनमुमि मलई दूरसञ्चार सेिा 
संचालन गररहरेका व्यस्िले आफूले संचालन गरररहेको सेिा सम्बन्धी वििरणहरु खलुाई यो 

                                                           

    सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७ द्वारा स्िवकएको । 
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ऐन प्रारम्भ भएको छ मवहनामभर अनमुमिपरको लामग प्रामधकरण समक्ष मनिेदन ददई एक 
िर्नमभर अनमुमिपर मलइसक्न ुपनेछ । 

२४. अनमुमिपरको व्यिस्था : (१) दफा २३ बमोस्जम मनिेदन प्राप्त भएपमछ प्रामधकरणले सो 
सम्बन्धमा आिश्यक जाँचबिु गनेछ र त्यसरी जाँचबिु गदान थप जानकारी िा वििरण मलन 
आिश्यक देखेमा प्रामधकरणले त्यस्िो मनिेदन ददन ेव्यस्िसंग थप जानकारी िा वििरण माग 
गनन सक्नेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम आिश्यक जाँचबुि गदान प्रामधकरणले अनमुमिपर ददन 
उपयिु देखेमा उपदफा (३) र (४) बमोस्जम ददइन ेअनमुमिपर बाहेक अन्य अनमुमिपरको 
लामग िोवकए बमोस्जमको दस्िरु मलई मनिेदकलाई अनमुमिपर ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम जाँचबिु गदान दफा २३ को उपदफा (१) अन्िगनि 
मनिेदन ददने व्यस्िहरुमध्ये एक जना मार त्यस्िो दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन योग्य देखेमा 
प्रामधकरणले त्यस्िो व्यस्िसँग िािान गरी अनमुमिपर दस्िरु, निीकरण दस्िरु िथा रोयल्टी 
मनधानरण गरी मनिेदकलाई अनमुमिपर ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम जाँचबिु गदान दफा २३ को उपदफा (१) अन्िगनि 
मनिेदन ददने एकजना भन्दा बढी व्यस्िहरु त्यस्िो दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन योग्य देखेमा 
प्रामधकरणले िी सबै व्यस्िहरुलाई अनमुमिपर दस्िरु, निीकरण दस्िरु िथा रोयल्टीको 
सम्बन्धमा बढाबढ गनन सूचना ददई बढाबढमा सबभन्दा बढी बोलकबोल गने व्यस्िलाई 
अनमुमिपर ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोस्जम अनमुमिपर ददंदा मनिेदन प्राप्त भएको मममिले िा उपदफा 
(१) बमोस्जम थप जानकारी िा वििरण मामगएकोमा त्यस्िो जानकारी िा वििरण प्राप्त 
भएको मममिले नब्िे ददन मभर ददन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (३) िा (४) बमोस्जम अनमुमिपर ददंदा दफा २३ को उपदफा (१) 
बमोस्जम मनिेदन ददने म्याद समाप्त भएको मममिले िा उपदफा (१) बमोस्जम थप जानकारी 
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िा वििरण मामगएकोमा त्यस्िो जानकारी िा वििरण प्राप्त भएको मममिले एक सय बीस ददन 
मभर ददन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (५) िा (६) मा िोवकएको म्याद मभर अनमुमिपर नपाउन ेव्यस्िले 
त्यस्िो म्याद नाघेको िीस ददनमभर नेपाल सरकार समक्ष उजूरी ददन सक्नेछ र त्यस्िो 
उजूरीमा नेपाल सरकारबाट भएको मनणनय अस्न्िम हनुेछ । 

२४क.अनमुमिपर मलन ु नपने : यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन देहाय 
बमोस्जम दूरसन्चार सेिा सन्चालन गनन अनमुमिपर मलन ुपने छैन :– 

(क) नेपाल सरकारले आफ्नै प्रयोगको लामग नेटिकन  स्थापना गरी दूरसन्चार सेिा 
सन्चालन गनन,  

(ख) नेपाल ............... बावहर दिान भएका िाययुानमा अन्िरानविय अनबुन्ध 
अनरुुप नेटिकन  जिान गरी दूरसन्चार सेिा सन्चालन गनन,  

(ग) कुटनैमिक मनयोगले आफ्नै प्रयोगको लामग नेटिकन  स्थापना गरी दूरसन्चार 
सेिा सन्चालन गनन,  

(घ) दरुसन्चार प्रणालीसंग आिद्ध नगराई आफ्नो घर कम्पाउण्िमभर दूरसन्चार 
सेिा सन्चालन गनन,  

(ङ) िोवकए बमोस्जमका अन्य दूरसन्चार सेिा सन्चालन गनन । 

२५. अनमुमिपरको अिमध र निीकरण : (१) अनमुमि परको अिमध बढीमा पच्चीस िर्नको 
हनुेछ । 

   िर एक पटकमा दश िर्नभन्दा बढी अिमधको लामग अनमुमिपर ददइनेछैन । 

(२) अनमुमिपर निीकरण गनन चाहने अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले अनमुमिपरको अिमध 
समाप्त हनु ु अगािै िोवकएको अिमधमभर अनमुमिपर निीकरणको लामग प्रामधकरण समक्ष 

                                                           

    सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७ द्वारा थप । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िवकएको । 
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मनिेदन ददन ुपनेछ । त्यसरी मनिनेदन परेमा एक पटकमा पाँच िर्नमा नबढाई अनमुमिपर 
निीकरण गररददन ुपनेछ । 

(३) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोस्जम अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले उपदफा 
(२) बमोस्जम अनमुमिपर निीकरण गननको मनममत्त आफूले कबलु गरे बमोस्जमको निीकरण 
दस्िरु प्रामधकरणमा बिुाउन ुपनेछ । 

(४) दफा २४ को उपदफा (२) बमोस्जम अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले उपदफा (२) 
बमोस्जम अनमुमिपर निीकरण गननका मनममत्त िोवकए बमोस्जमको दस्िरु प्रामधकरणमा 
बिुाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोस्जमको म्यादमभर अनमुमिपर निीकरण नगराएमा त्यस्िो 
अनमुमिपर स्ििः रद्द हनुेछ । 

२६. अनमुमिपरमा संशोधन : (१) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले आफूले प्राप्त गरेको अनमुमिपरमा 
उस्ल्लस्खि कुनै कुरा संशोधन गनन आिश्यक देखेमा त्यसको कारण समेि खलुाई प्रामधकरण 
समक्ष मनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मनिेदनमा अनमुमिपरमा संशोधनको लामग ददइएको 
कारण मनामसब र उस्चि भएमा प्रामधकरणले त्यस्िो मनिेदन प्राप्त भएको िीस ददनमभर 
अनमुमिपरमा मलुभिू कुरामा फरक नपने भए संशोधन गररददन ु पनेछ र अनमुमिपरमा 
त्यसरी संशोधन गनन उपयिु नदेखेमा कारण सवहिको सूचना मनिेदकलाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम अनमुमिपरमा संशोधन गनन िोवकए बमोस्जमको दस्िरु 
प्रामधकरणमा बिुाउन ुपनेछ । 

(४) प्रामधकरणले कुनै अनमुमिपरमा उस्ल्लस्खि कुनै कुरा संशोधन गनन आिश्यक 
देखेमा त्यसको कारण सवहिको सूचना सम्बस्न्धि अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई ददन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोस्जम सूचना प्राप्त भएपमछ अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले आफ्नो 
अनमुमिपरमा त्यसरी संशोधन गनन आिश्यक नदेखेमा त्यसको कारण समेि खलुाई त्यस्िो 
सूचना प्राप्त भएको पन्र ददनमभर प्रामधकरण समक्ष मनिेदन ददन सक्नेछ । 
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(६) उपदफा (५) बमोस्जमको मनिेदन प्राप्त भएपमछ िा सो म्याद समाप्त भएपमछ 
प्रामधकरणले अनमुमिपरमा संशोधन गने िा नगने कुराको मनणनय गरी त्यसको सूचना 
अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई ददन ुपनेछ । 

२७. अनमुमिपरको मबक्री िा हस्िान्िरण : (१) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले आफ्नो अनमुमिपर 
कसैलाई मबक्री गरी िा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्िान्िरण गरी ददन चाहेमा त्यसको कारण 
सवहि मनजले र अनमुमिपर वकन्ने िा हक हस्िान्िरण गरी मलन चाहन े व्यस्िले आपसमा 
मनधानररि ित्सम्बन्धी शिन बन्देज समेि उल्लेख गरी स्िीकृमिको लामग प्रामधकरण समक्ष 
संयिु मनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कुनै मनिेदन प्राप्त हनु आएमा प्रामधकरणले आिश्यक 
छानमबन गदान मनिदेनमा उस्ल्लस्खि व्यस्िलाई अनमुमिपर मबक्री गरी िा हक हस्िान्िरण 
गरी ददन उस्चि देखेमा प्रामधकरणले त्यस्िो मनिेदन प्राप्त भएको िीस ददनमभर अनमुमिपर 
मबक्री गरी िा हक हस्िान्िरण गरी ददन स्िीकृमि ददन ुपनेछ र त्यस्िो स्िीकृमि ददन उस्चि 
नहनुे देखेमा कारण सवहिको सूचना मनिेदकलाई ददन ुपनेछ । 

(३) अनमुमिपरको मबक्री िा हक हस्िान्िरण गने स्िीकृमिको लामग िोवकए 
बमोस्जमको दस्िरु प्रामधकरणमा बिुाउन ुपनेछ । 

२८. अनमुमिपर खारेज गनन सवकन े : (१) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले अनमुमिपरमा िोवकए 
बमोस्जमको अिमधमभर दूरसञ्चार सेिा संचालन नगरेमा प्रामधकरणले त्यस्िो अनमुमिपर खारेज 
गनन सक्नेछ । 

(२) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम र 
अनमुमिपरमा उस्ल्लस्खि शिन विपरीि कुनै काम गरेमा प्रामधकरणले त्यस्िो काममा सधुार 
गनन मनस्िि अिमध समेि िोकी सम्बस्न्धि अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई आदेश ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम िोवकएको अिमधमभर अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले सधुार 
नगरेमा प्रामधकरणले त्यस्िो व्यस्िले पाएको अनमुमिपर खारेज गनन सक्नेछ । 
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(४) उपदफा (१) िा (३) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापमन अनमुमिपर खारेज 
गनुन अस्घ सम्बस्न्धि अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनामसब मौका 
ददइनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोस्जम प्रामधकरणले अनमुमिपर खारेज गरेकोमा स्चत्त नबझु्न े
व्यस्िले नपेाल सरकार समक्ष ३५ ददनमभर उजरुी ददन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजरुीमा 
नेपाल सरकारबाट भएको मनणनय अस्न्िम हनुेछ । 

२९. अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले पालन गनुन पने शिनहरू : अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले दूरसञ्चार सेिा 
संचालन गदान पालन गनुन पने यस ऐनमा लेस्खएदेस्ख बाहेकका अन्य शिनहरू िोवकए बमोस्जम 
हनुेछन ्। 

३०. मनदेस्शि क्षरेमा दूरसञ्चार सेिा विकास, विस्िार र संचालन गनुन पने : (१) दफा २४ को 
उपदफा (३) र (४) बमोस्जम अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले आफ्नो कुल लगानीको िोवकए 
बमोस्जमको प्रमिशि ग्रामीण क्षेरमा दूरसञ्चार सेिाको विकास, विस्िार र संचालनमा लगाउन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम विकास, विस्िार र संचालन गनुन पने ग्रामीण क्षेर 
अनमुमिपरमा िोवकए बमोस्जम हनुेछ र त्यसरी निोवकएकोमा प्रामधकरणले समय समयमा 
िोवकददए बमोस्जम हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम कुनै एक अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले विकास, 

विस्िार र संचालन गनुन पने दूरसञ्चार सेिा आपसी सहममिको आधारमा कुनै अको 
अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले विकास, विस्िार र संचालन गनन चाहेमा प्रामधकरणले आिश्यक 
जाँचबिु गरी अनमुमि ददन सक्नेछ । 

(४) ग्रामीण क्षेरमा दूरसञ्चार सेिाको विकास, विस्िार र संचालनका लामग 
प्रामधकरणले एक कोर् खिा गनेछ र अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले प्राप्त गरेको िावर्नक आयको 
प्रामधकरणले िोके बमोस्जमको रकम प्रत्येक िर्न सो कोर्मा जम्मा गनुन पनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बमोस्जमको कोर्मा जम्मा भएको रकम प्रामधकरणले नेपाल 
सरकारको दूरसञ्चार सम्बन्धी नीमिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेरमा दूरसञ्चार सेिाको विकास, 

विस्िार र संचालनका लामग प्रयोग गनुन पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोस्जम दूरसञ्चार सेिाको विकास, विस्िार र संचालन गननको 
लामग प्रामधकरणले कुनै अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई िोक्न सक्नेछ र त्यस्िो अनमुमिपर प्राप्त 
व्यस्िले प्रामधकरणले िोके बमोस्जमको ग्रामीण क्षेरमा दूरसञ्चारको विकास, विस्िार र 
संचालन गनुन पनेछ । 

३१. दूरसञ्चार प्रणाली परस्परमा जोड्न र प्रयोग गनन पाउन े : (१)  अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले 
आफूले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली अको अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले विकास गरेको 
दूरसञ्चार प्रणालीसंग परस्परमा जोड्न र प्रयोग गनन पाउनेछ । 

(२) अनमुमिपर प्राप्त एक व्यस्िले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली अको अनमुमिपर 
प्राप्त व्यस्िले जोड्न िथा प्रयोग गनन अनरुोध गरेमा आपसमा मञ्जुरी भए बमोस्जम मनामसब 
शिन बन्देजको आधारमा िा त्यसरी मञ्जुरी हनु नसकेको अिस्थामा प्रामधकरणले मनधानरण 
गरेको शिन बन्देजको आधारमा जोड्न िथा प्रयोग गनन ददन ुपनेछ । 

३२. रोयल्टी बिुाउन ुपने : (१) दफा २४ को उपदफा (२) बमोस्जम अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले 
िोवकए बमोस्जमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बिुाउन ुपनेछ । 

(२) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोस्जम अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले आफूले 
कबलु गरे बमोस्जमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बिुाउन ुपनेछ । 

(३) रोयल्टी बिुाउन ेिरीका र समय प्रामधकरणले िोवकददए बमोस्जम हनुेछ । 

३३. नपेाल सरकारको स्िाममत्ि हनु े: (१) जम्मा पूजँी लगानीको पचास प्रमिशिभन्दा बढी विदेशी 
व्यस्ि िा संगदठि संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेिासंग सम्बस्न्धि जग्गा, भिन, यन्र, 

उपकरण िथा संरचनामा अनमुमिपरको अिमध समाप्त भएपमछ नेपाल सरकारको स्िाममत्ि  
हनुेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम नेपाल सरकारको स्िाममत्िमा आएको सम्पस्त्त पूिन 
अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले उपदफा (३) बमोस्जम मनधानरण गररएको मूल्य नेपाल सरकारलाई 
बिुाई पनुः अनमुमिपर प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको मूल्य मनधानरण गने प्रयोजनको लामग नेपाल सरकारले 
प्रामधकरणको परामशन मलई बढीमा पाँचजना व्यस्िहरुको एक समममि गठन गनन सक्नेछ । 

(४) जम्मा पूजँी लगानीको पचास प्रमिशिसम्म विदेशी व्यस्ि िा संगदठि संस्थाको 
लगानी भएको दूरसञ्चार सेिाको संचालन अनमुमिपरको अिमध समाप्त भएपमछ पूिन 
अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले पनुः अनमुमिपर मलई संचालन गनन सक्नेछ । 

पररच्छेद –६ 

अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले पाउन ेसवुिधा 

३४. कर दस्िरु सम्बन्धी सवुिधा : (१) =......................... 

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले 
सोही सूचनामा िोवकएका दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरणहरु आयाि गदान लाग्ने भन्सार, मबक्रीकर 
िथा अन्यदस्िरु आंस्शक िा पूणन रुपमा छुट ददन सक्नेछ । 

३५. विदेशी विमनमय सवुिधा : (१) दूरसञ्चार सेिा प्रदान गननको लामग ऋण िा शेयर पूजँीको 
रुपमा विदेशी मरुा लगानी भएमा अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई त्यस्िो ऋणको साँिा ब्याज 
भिुानी गनन िा लगानी वफिान गनन आिश्यक विदेशी मरुा नेपाल सरकारले प्रचमलि 
दरभाउमा उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) दूरसञ्चार सेिा संचालन गनन अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई आिश्यक उपकरणहरु 
विदेशबाट आयाि गनुन पने भएमा त्यसको लामग आिश्यक विदेशी मरुा नेपाल सरकारले 
प्रचमलि दरभाउमा उपलब्ध गराउनेछ । 

                                                           

  आयकर ऐन,२०५८ द्वारा खारेज । 
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(३) दूरसञ्चार सेिा सन्चालनको लामग दूरसन्चारसंग सम्बस्न्धि विदेशी संस्थाबाट 
सदस्यिा मलंदा िा विदेशी व्यस्ि िा संस्थासंग सम्िौिा गदान अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िलाई 
लाग्ने विदेशी मरुा प्रामधकरणको मसफाररशमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 

पररच्छेद – ७ 

दूरसञ्चार लाइनको जिान र रेखदेख 

३६. जग्गा प्रयोग गने अमधकार : अनमुमिपर प्राप्त व्यस्ि िा मनजको प्रमिमनमधले कुनै सािनजमनक 
िा मनजी जग्गामा िा त्यस्िो जग्गामामथ दूरसञ्चार लाइन जिान गनन िा राख्न र रेखदेख गनन 
सक्नेछ र त्यसको प्रयोजनको लामग पोल िा लठ्ठा गाड्न, त्यस्िो जग्गामा भएको रुखमा कुनै 
कुरा अड्याउने िस्ि ु िा टेिा राख्न िा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पगु्ने, हानी 
नोक्सानी हनुे िा अिरोध गने भएमा त्यस्िो रुख काट्न समेि सक्नेछ । 

िर, 

(१) त्यसरी दूरसञ्चार लाइन जिान गररएको िा गररन े जग्गा सािनजमनक भएमा 
त्यसको लामग कुनै क्षमिपूमिन मिनुन पने छैन र त्यसमा जमिि िा मनममनि 
सािनजमनक सम्पस्त्त हानी नोक्सानी भएकोमा भन े अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले 
त्यसको ममनि, सधुार िा पनुः मनमानण गरी यथास्स्थमिमा ल्याई ददन ुपनेछ । 

(२) त्यसरी दूरसञ्चार लाइन जिान गररन े िा गररएको जग्गा व्यस्िको मनजी 
सम्पस्त्त भएमा त्यस्िो व्यस्िलाई मकान नपने गरी उस्चि र उपयिु स्थानमा 
जिान गनुन पनेछ र त्यसरी जिान गदान मनजको कुनै सम्पस्त्तको हानी 
नोक्सानी भएमा अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले क्षमिपूमिन मिनुन पनेछ । 

(३) दूरसञ्चार लाइन रास्खएको ठाउँ िा सो प्रयोग िा जिान भएको जग्गामा 
अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िको हैमसयि सो दूरसञ्चार लाइन प्रयोगकिानको हैमसयि 
बाहेक अन्य अमधकार हनुे छैन । 

                                                           

 सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७ द्वारा थप । 
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३७. दूरसञ्चार लाइन, जाचँ्न, ममनि गनन िा एक ठाउँबाट अको ठाउँमा सानन सक्न े अमधकार : 
अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले आफूले गािेको िा जिान गरेको दूरसञ्चार लाइन िा उपकरण 
आिश्यकिा अनसुार एक ठाउँबाट अको ठाउँमा सानन, जाँच्न िा ममनि सधुार गनन सक्नेछ र 
त्यसको लामग त्यस्िो दूरसञ्चार लाइन िा उपकरण भएको जग्गामा प्रिेश गने अमधकार 
हनुेछ । 

िर त्यसरी दूरसञ्चार लाइन ममनि, सधुार गदान कसैलाई कुनै हानी नोक्सानी 
भएमा अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले सम्बस्न्धि व्यस्िलाई क्षमिपूमिन मिनुन पनेछ । 

३८. अरुको घर जग्गामा प्रिेश गने : अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले दूरसञ्चार सेिा संचालनको 
मसलमसलामा कसैको घर जग्गामा प्रिेश गनुन परेमा सम्बस्न्धि व्यस्िलाई पूिन मलस्खि सूचना 
ददएर मार त्यस्िो घर जग्गामा प्रिेश गनुन पनेछ । त्यसरी प्रिेश गदान कुनै हानी नोक्सानी 
भएमा अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले सम्बस्न्धि व्यस्िलाई क्षमिपूमिन ददन ुपनेछ । 

िर कुनै घर जग्गामा दूरसञ्चार सेिा अनमधकृि रुपमा प्रयोग िा चोरी 
भैरहेको शंका हनु ेमनामसब कारण भएमा सो कुराको जाँचबिु गदान ित्काल मलस्खि सूचना 
ददई सम्बस्न्धि घर जग्गामा प्रिेश गनन सवकनेछ । 

३९. क्षमिपूमिन सम्बन्धी व्यिस्था : (१) दफा ३६, ३७, र ३८ बमोस्जम अनमुमिपर प्राप्त 
व्यस्िले ददन ु पने क्षमिपूमिन त्यस्िो काम भए गरेको मममिले पन्र ददनमभर मनधानरण गरी 
सम्बस्न्धि व्यस्िलाई सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम ददइने क्षमिपूमिनको रकम उस्चि र मनामसब हनु ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम मनधानरण गररएको क्षमिपूमिनको रकममा स्चत्त नबझु्न े
व्यस्िले कारण सवहि खलुाई ित्सम्बन्धी सूचना पाएको मममिले पन्र ददनमभर प्रामधकरण 
समक्ष मनिेदन ददन सक्नेछ । त्यस्िो मनिेदनमा प्रामधकरणबाट भएको मनणनय अस्न्िम 
हनुेछ। 

४०. अरुको घर जग्गा उपयोग िा प्रामप्त : (१) दूरसञ्चार सेिा विस्िार िा वििरणका लामग अरु 
कसैको घर जग्गा उपयोग िा प्राप्त गनन आिश्यक परी अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले सम्बस्न्धि 
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व्यस्िसंग घरजग्गा प्राप्त िा उपयोग गनन नसकेमा सोही व्यहोरा खलुाई त्यस्िो घर जग्गा 
प्रामप्त िा उपयोगको लामग प्रामधकरण समक्ष मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मनिेदन प्राप्त भएपमछ प्रामधकरणले आिश्यक जाँचबिु 
गनेछ र त्यसरी जाँचबिु गदान मनिेदनमा उस्ल्लस्खि घर जग्गा प्राप्त गराई ददन आिश्यक र 
उपयिु देखेमा प्रामधकरणले त्यस्िो मनिेदन प्राप्त भएको िीस ददनमभर नेपाल सरकार समक्ष 
मसफाररश गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्रामधकरणको मसफाररश प्राप्त भएपमछ नेपाल सरकारले 
प्रचमलि कानून बमोस्जम संगदठि संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए सरह अनमुमिपर प्राप्त 
व्यस्िलाई त्यस्िो घर जग्गा प्राप्त गराई ददन सक्नेछ।सरकारी जग्गा भएमा अनमुमिपरको 
अिमधका लामग पट्टा (मलज) मा उपलब्ध गराई ददन सक्नेछ । 

पररच्छेद – ८ 

सेिा शलु्क मनधानरण िथा असलुी 

४१. सेिा उपलब्ध गराउन ुपने : (१) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले दूरसञ्चार सेिा प्रदान गननको 
मनममत्त ग्राहकसंग धरौटी मलएकोमा धरौटी मलएको छ मवहनामभर दूरसञ्चार सेिा उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ र सो अिमधमभर सेिा उपलब्ध गराउन नसकेमा धरौटी प्राप्त गरेको मममिदेस्ख 
सयकिा दशका दरले ग्राहकलाई ब्याज ददन ुपनेछ । 

  िर धरौटी प्राप्त गरेको एक िर्नमभर सेिा उपलब्ध गराइसक्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम ग्राहकलाई ददन ु पने ब्याज ग्राहकले उपभोग गरेको 
दूरसञ्चार सेिा शलु्कमा कट्टा गनन सवकनेछ । 

४२. सेिा शलु्क : (१) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेिा उपलब्ध गराए बापि 
सेिा शलु्क लगाउन र असलु गनन सक्नेछः– 

  िर 

(क) त्यस्िो सेिा शलु्कको दर प्रामधकरणबाट स्िीकृि भएको हनु ुपनेछ । 
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(ख) त्यस्िो सेिा शलु्कको दर प्रामधकरणले मनदेश गरे बमोस्जम प्रकाशन 
गरेको हनु ुपनेछ । 

(ग) त्यस्िो सेिा शलु्कको दर उस्चि र मनामसब हनु ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले सेिा शलु्कको 
दरको सूची प्रामधकरणले जारी गरेको ित्सम्बन्धी मनदेस्शकाको आधारमा ियार गरी सो सूची 
लागू हनु े ददन समेि उल्लेख गरी त्यसको कम्िीमा िीन मवहना अगािै स्िीकृमिको लामग 
प्रामधकरण समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(३) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले आफूले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेिाको शलु्क िथा 
अन्य शिनको सम्बन्धमा अनसु्चि रुपमा भेदभाि गनन िा आफू समेि कुनै व्यस्िलाई अनसु्चि 
प्राथममकिा ददन िा कुनै व्यस्िलाई अनसु्चि नोक्सानीमा पानन हुँदैन । 

४३. सेिा बन्द गनन सक्न े : देहायको अिस्थामा अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले ग्राहकलाई उपलब्ध 
गराएको दूरसञ्चार सेिा बन्द गनन सक्नेछ :– 

(क) दूरसञ्चार लाइन िा दूरसञ्चार प्रणालीको जाँचबिु, ममनि सधुार िा विस्िार िा 
अन्य कुनै महत्िपूणन काम गनुन परेमा, 

(ख) कुनै ग्राहकले बिुाउन ुपने शलु्क नबिुाएमा त्यस्िो ग्राहकको हकमा, 

(ग) कुनै ग्राहकले अनमधकृि रुपमा िा शिन विपरीि सेिा उपभोग गरेमा त्यस्िो 
ग्राहकको हकमा, 

(घ) दैिी प्रकोप िा हििाल, िालाबन्दी, दड्डा िा यस्िै काबू बावहरको असाधारण 
स्स्थमि परेमा । 

पररच्छेद – ९ 

प्रामधकरणको कोर्, लेखा र लेखापरीक्षण 

४४. प्रामधकरणको कोर् : (१) प्रामधकरणको आफ्नो एउटो छुटै्ट कोर् हनुेछ र सो कोर्मा 
देहायका रकमहरु रहनेछन ्:– 



www.lawcommission.gov.np 

23 
 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ख) अनमुमिपर दस्िरु िथा त्यसको निीकरण, संशोधन, मबक्री िा हक हस्िान्िरण 
दस्िरु बापि प्राप्त रकम । 

(ग) विदेशी सरकार िा संघ, संस्थाबाट अनदुान स्िरुप प्राप्त रकम। 

  (घ) अन्य कुनै श्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(२) उपदफा (१) को खण्ि (ग) बमोस्जमको रकम प्राप्त गनुन अस्घ प्रामधकरणले 
नेपाल सरकारको स्िीकृमि मलन ुपनेछ । 

(३) प्रामधकरणको कोर्मा रहने रकम नेपाल .............. मभर कुनै बैंकमा खािा 
खोली जम्मा गररनेछ र त्यस्िो खािाको संचालन प्रामधकरणले िोके बमोस्जम हनुेछ । 

४५. बजेट र खचन : (१) प्रामधकरणले यस ऐन बमोस्जम कायन संचालन गननको लामग प्रत्येक 
आमथनक िर्न आफ्नो बजेट ियार गनन लगाई स्िीकृि गनुन पनेछ । 

(२) प्रामधकरणका सबै खचनहरू उपदफा (१) बमोस्जम स्िीकृि बजेटको अधीनमा 
रही प्रामधकरणको कोर्बाट व्यहोररनेछ । 

(३) यस ऐन बमोस्जम कायन संचालन गननको लामग प्रत्येक िर्न प्रामधकरणलाई दफा 
४४ को उपदफा (१) को खण्ि (ख), (ग) र (घ) बमोस्जम प्राप्त भएको रकम नपगु भएमा 
नपगु जमि रकम प्रामधकरणले नेपाल सरकारसंग माग गनन सक्नेछ र त्यसरी नेपाल 
सरकारले उपलब्ध गराएको रकम बढी भएमा बढी भएजमि रकम प्रामधकरणले नेपाल 
सरकारलाई बिुाउन ुपनेछ । 

४६. प्रामधकरणको लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रामधकरणको आय व्ययको लेखा प्रचमलि 
कानून बमोस्जम रास्खनेछ । 

(२) प्रामधकरणको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हनुेछ । 

                                                           

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िवकएको । 
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(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जनुसकैु बखि पमन प्रामधकरणको वहसाब वकिाब जाँच्न 
िा जचँाउन सक्नेछ । 

पररच्छेद – १० 

सजाय र पनुरािेदन 

४७. दण्ि सजाय : (१) कुनै व्यस्िले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनकेो मनयमको उल्लङ्घन 
गरेमा िा प्रामधकरणले ददएको आदेश िा मनदेशनको पालना नगरेमा प्रामधकरणले त्यस्िो 
व्यस्िलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनन सक्नेछ र त्यस्िो कसूरबाट कसैको हानी 
नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानीको मबगो िा सो बापि क्षमिपूमिन समेि भराई 
ददन सक्नेछ । 

(२) कुनै व्यस्िले यस ऐन बमोस्जम अनमुमिपर नमलई िा अनमुमिपरमा उस्ल्लस्खि 
शिनहरूको पालन नगरी दूरसञ्चार सेिा संचालन गरेमा प्रामधकरणले त्यस्िो व्यस्िलाई पाचँ 
लाख रुपैयाँसम्म जररिाना गरी त्यस्िो काम बन्द समेि गराउन सक्नेछ । 

(३) कुनै व्यस्िले दूरसञ्चार सेिाको दरुुपयोग गरेमा िा अनामधकार प्रयोग गरेमा िा 
दूरसञ्चार सेिासंग सम्बस्न्धि कुनै सम्पस्त्त हानी नोक्सानी गरेमा प्रामधकरणले त्यस्िो 
व्यस्िबाट मबगो असलु गरी मबगो बमोस्जम जररिाना समेि गनन सक्नेछ । 

(४) कुनै व्यस्िले दूरसञ्चार सेिाको माध्यमबाट गाली गलौज गने धम्काउने िा 
अनािश्यक दःुख ददने गरेमा त्यस्िो व्यस्िलाई प्रामधकरणले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म 
जररिाना गरी त्यस्िो सेिा बन्द समेि गराउन सक्नेछ । 

िर दूरसञ्चार सेिा बन्द गनुन भन्दा अस्घ प्रामधकरणले सम्बस्न्धि व्यस्िलाई सफाईको 
उस्चि मौका ददन ुपनेछ । 

(५) कुनै व्यस्िले बदमनयिसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली िा सोसंग 
सम्बस्न्धि अन्य कुनै संरचना िा उपकरणमा प्रमिकूल असर पने गरी कुनै काम गरेमा, 
मबगारेमा िा कुनै वकमसमले हानी नोक्सानी पयुानएमा िा त्यस्िो कामको लामग दरुुत्साहन 
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ददएमा िा त्यस्िो काम गनन उद्योग गरेमा कसूरको मारा हेरी त्यस्िो व्यस्िलाई हानी 
नोक्सानीको मबगो बमोस्जम जररिाना िा पाँच िर्नसम्म कैद िा दिैु सजाय हनु सक्नेछ । 

४८. पनुरािेदन : दफा ४७ को उपदफा (१), (२), (३), र (४) बमोस्जम प्रामधकरणले ददएको 
आदेश उपर स्चत्त नबझु्ने व्यस्िले ३५ ददनमभर िोवकए बमोस्जमको समममि समक्ष पनुरािेदन 
ददन सक्नेछ र सो पनुरािेदनको सम्बन्धमा त्यस्िो समममिले गरेको मनणनय अस्न्िम हनुेछ । 

पररच्छेद – ११ 

विविध 

४९. रेमियो विक्िेन्सी नीमि मनधानरण सम्बन्धी व्यिस्था : (१) रेमियो विक्िेन्सी सम्बन्धी 
नीमि मनधानरण िथा बाँिफाँि गननको लामग देहाय बमोस्जमका अधयक्ष िथा सदस्यहरु भएको 
एक रेमियो विक्िेन्सी नीमि मनधानरण समममि रहनेछः– 

 (क) सञ्चार िथा सूचना प्रविमध मन्री िा राज्य मन्री – अध्यक्ष 

(ख) सस्चि, गहृ मन्रालय     – सदस्य 

(ग) सस्चि, रक्षा मन्रालय     – सदस्य 

 (घ) सस्चि, संस्कृमि, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्रालय – सदस्य 

 (ङ) सस्चि, सञ्चार िथा सूचना प्रविमध मन्रालय  – सदस्य 

(च) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्रामधकरण   – सदस्य 

(छ) नेपाल सरकारले िोकेको कम्िीमा राजपरांवकि  

    प्रथम शे्रणी िा सो सरहको विशेर्ज्ञ अमधकृि  – सदस्य–सस्चि 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गदठि समममिको काम, किनव्य र अमधकार देहाय 
बमोस्जम हनुेछः– 

                                                           
    नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।  
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(क) रेमियो विक्िेन्सी सम्बन्धी नीमि मनधानरण गने । 

(ख) विमभन्न सेिाको लामग रेमियो विक्िेन्सी मनधानरण िथा बाँिफाँि गने । 

(ग) रेमियो विक्िेन्सीको मूल्य नीमि िय गने । 

(घ) रेमियो विक्िेन्सीको अन्िरानविय िथा बहउुदे्दश्यीय समन्ियको लामग 
नीमि िय गने । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम गदठि समममिको अन्य काम, किनव्य र अमधकार िथा 
बैठक सम्बन्धी कायनविमध िोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

५०. उपसमममि िा कायनटोली गठन गनन सक्न े: (१) प्रामधकरणले आफूले गनुन पने कायन 
सचुारु रुपले संचालन गननको लामग आिश्यकिा अनसुार उपसमममि िा कायनटोलीहरु गठन 
गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गदठि उपसमममि िा कायनटोलीको काम, किनव्य र 
अमधकार िथा अन्य कायनविमध प्रामधकरणले िोवकददए बमोस्जम हनुेछ । 

५१. शपथ ग्रहण गनुन पने : आफ्नो पदीय कायनभार सम्हाल्न ुअस्घ अध्यक्ष िथा सदस्यले सञ्चार 
िथा सूचना प्रविमध मन्री िा राज्यमन्री समक्ष अनसूुचीमा लेस्खए बमोस्जम शपथ ग्रहण गनुन 
पनेछ । 

५२. मनदेस्शका बनाई लागू गने : प्रामधकरणले देहायका विर्यमा मनदेस्शका बनाई लागू गनन 
सक्नेछ : 

(क) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली परस्पर जोड्ने िथा 
प्रयोग गने सम्बन्धमा । 

(ख) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले दूरसञ्चार सेिा उपलब्ध गराए बापि लगाउने र 
असलु गनन पाउने सेिा शलु्क मनधानरण गने सम्बन्धमा । 

५३. प्रामधकरणको काम कारबाही बदर नहनु े: प्रामधकरणको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहेको िा 
प्रामधकरणको गठनमा कुनै रवुट भएको कारणले मार प्रामधकरणबाट भए गरेका काम 
कारबाही बदर हनुे छैन । 

                                                           
    नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।  
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५४. मदु्दा नचलाइन े: प्रामधकरणले िा प्रामधकरणको कुनै सदस्य िा कमनचारीले िा प्रामधकरणद्वारा 
खटाइएको िा अमधकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कमनचारी िा कायानलयले यस ऐन अन्िगनि 
असल मनयिले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालिमा मदु्दा चलाइने छैन। 

५५. िावर्नक प्रमििेदन : (१) प्रामधकरणले प्रत्येक आमथनक िर्न समाप्त भएको िीन मवहनामभर 
आफ्नो आय व्ययको वििरण सवहि सो िर्न भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको िावर्नक 
प्रमििेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पेश भएको िावर्नक प्रमििेदन प्रामधकरणले सिनसाधारणको 
जानकारीको लामग प्रकाशन गनुन पनेछ । 

५६. अमधकार प्रत्यायोजन : प्रामधकरणले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोस्जम 
आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आिश्यकिा अनसुार केही अमधकार अध्यक्ष, दफा ५० बमोस्जम 
गदठि उपसमममि िा कायनटोली िा प्रामधकरणका कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

५७. नपेाल सरकार िादी हनु े: दफा ४७ को उपदफा (५) बमोस्जमको मदु्दा नेपाल सरकार िादी 
हनुेछ र सो मदु्दा मलुकुी फौजदारी कायनविमध संवहिा, २०७४ को अनसूुची –१ मा परेको 
मामननेछ । 

५८. नपेाल सरकारसंग सम्पकन  : प्रामधकरणले नपेाल सरकारसंग सम्पकन  राख्दा सञ्चार िथा 
सूचना प्रविमध मन्रालय माफन ि राख्न ुपनेछ । 

५९. प्रचमलि कानून बमोस्जम हनु े : यो ऐनमा लेस्खए जमि कुरामा यसै ऐन बमोस्जम र अन्यथा 
प्रचमलि कानून बमोस्जम हनुेछ । 

६०. बाधा अड्काउ फुकाउन ेअमधकार : (१) यस ऐनको कायानन्ियन गनन कुनै बाधा 
अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउको लामग नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी यस ऐनको व्यिस्थासंग नबास्िने गरी आिश्यक आदेश जारी गनन सक्नेछ । 

                                                           
  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्िर भई मलुकुी    

संहमिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 

    नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम जारी गररएको प्रत्येक आदेश यथासंभि जाँिो संसद 
समक्ष राख्न ुपनेछ । 

६१. मनयम बनाउन ेअमधकार : (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्ियन गनन नेपाल सरकारले 
आिश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सिनसामान्यिामा प्रमिकूल प्रभाि नपने गरी 
नेपाल सरकारले देहायका विर्यहरुमा मनयम बनाउन सक्नेछ:– 

(क) अनमुमिपरको लामग ददन े मनिेदनको ढाँचा र त्यसमा खलुाउन ुपने कुराहरु, 

अनमुमिपरको ढाँचा र शिनहरू, अनमुमिपर, निीकरण दस्िरु र रोयल्टी । 

(ख) अनमुमिपरमा संशोधन गने िा अनमुमिपर मबक्री िा हस्िानिरण गननको लामग 
ददने मनिेदनको ढाँचा र त्यसमा खलुाउन पने कुराहरु र सो बापि लाग्न े
दस्िरु । 

(ग) अनमुमिपर प्राप्त व्यस्िले दूरसञ्चार सेिा संचालन गदान पालन गनुन पने 
कुराहरु र ग्राहकलाई ददन ुपने सेिाको स्िर सम्बन्धी कुराहरु । 

  (घ) विक्िेन्सी वििरण गने िररका र कायनविमध । 

  (ङ) अन्य आिश्यक कुराहरु । 

६२. विमनयम बनाउन े अमधकार : प्रामधकरणले यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको 
अधीनमा रही आिश्यक विमनयम बनाउन सक्नेछ । 

६३. खारेजी र बचाउ : (१) टेमलकम्यूमनकेशन ऐन, २०१९ खारेज गररएकोछ । 

(२) यो ऐन लागू हनु ुअस्घ टेमलकम्यमुनकेशन ऐन, २०१९ बमोस्जम भए गरेका काम 
कारबाहीहरु यसै ऐन बमोस्जम भए गरेका मामनन ेछन ्। 

रष्टव्य :(१) केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :  

   “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।   

(२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्िर भई 
मलुकुी संहमिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्िर भएका   
शब्दहरु :– 

“सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची– १” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “ मलुकुी 
फौजदारी कायनविमध संवहिा २०७४ को अनसूुची –१ ” ।   
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अनसूुची 

(दफा ५१ संग सम्बस्न्धि) 

 

शपथ 

 

 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ प्रमि मनष्ठािान ्रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यक्ष÷सदस्य पदको स्जम्मेिारी र 
किनव्य कसैको िर, मोलावहजा, पक्षपाि, दे्वर् िा लोभमा नपरी इमान्दारी साथ पालन गनेछु र आफ्नो 
किनव्य पालनाको मसलमसलामा आफूलाई ज्ञाि हनु आएको कुरा प्रचमलि कानूनको पालना गदान 
बाहेक कुनै पमन अिस्थामा प्रकट गने छैन । म .................ईश्वरलाई साक्षी राखी÷सत्य मनष्ठा 
पूिनक शपथ मलन्छु । 

 

 

मममिः–          हस्िाक्षर ................. 

 


