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१.   पृ भिूम: 

सूचना तथा संचार ूिविधको क्षेऽमा हालका वषर्ह मा भएको िवकासले नेपाल जःतो मलुकुको 
िवकासको लािग ूचरू सम्भावनाह  उजागर गरेको छ । सूचना तथा संचार ूिविधले सावर्जिनक 
सूचना एवं सेवालाई ूभावकारी पमा उपलब्ध गराउन सहयोग प¥ुयाउनकुा साथै शासन संयन्ऽलाई 
बढी सहभागीतामूलक एवं पारदशीर् बनाई आिथर्क विृ को बिलयो आधार तयार गनर् एउटा महत्वपूणर् 
सहयोगीको भिूमका िनवार्ह गनर् सक्ने देिखन्छ । 

सूचना तथा संचार ूिविधमा जनःतरको पहुंच सिुनि त गनर् यसको पूवार्धार िवकास अत्यावँयक छ र 
ॄोडव्याण्ड सूचना तथा संचार ूिविधको अत्यन्त महत्वपूणर् पूवार्धारको पमा ःथािपत छ । सवर्सलुभ 
ॄोडव्याण्ड सेवाको ूयोगले राि य जीवनका िविभ  पक्षह  जःतै सामािजक एवं पािरवािरक 
अGt{सम्वन्ध,  िशक्षा एवं ःवाःथ्य,  वािणज्य,  व्यापार लगायत सावर्जिनक सेवा सिुवधा िवःतारमा ूचरु 
संभावनाह  सजृना गरेको छ ।  

ियनै संभावनाह लाई ि गत गद नेपाल सरकारले ॄोडव्याण्ड सेवा एवं पूवार्धार िवकासलाई 
ूाथिमकतामा राखेको छ र यसले उजागर गन सेवाह मा सवैको समावेशी पहुँच सिुनि त गन लआय 
िलएको छ । 

२  िवगतका नीितगत ूयासह : 

िव. सं. २०५३ मा जारी भएको दूरसंचार ऐनले दूरसंचार क्षेऽको उदारीकरणमा उल्लेखनीय भिूमका 
िनवार्ह गरेको छ । यःतै िब सं २०५९ मा ल्याइएको सूचना तथा स ार क्षेऽको दीघर्कािलन नीितमा 
उल्लेख भए बमोिजम २०६० मा ल्याइएको दूरसंचार नीितले दूरसंचार क्षेऽलाई अझ उदारीकरण गद 
ूिविध तटःथतामा आधािरत खलु्ला अनमुितपऽको अवधारणा अबलम्बन गरेको  छ ।  ियनै नीितगत 
एवं िनयामक ूावधान अGt{गत रही हाल ६ वटा दूरसंचार कम्पनीह ले नेपालमा ःथीर तथा मोबाइल 
सेवा ूदान गिररहेका छन ्। जनुसकैु समयमा िनबेदन िदई अनमुितपऽ ूा  गनर् सिकने गरी खलुा 
गिरएको इन्टरनेट ( ई-मेल सिहत) सेवामा ४० भन्दा बढी सेवा ूदायकह ले सेवा ूदान गरीरहेका 
छन ्। बहसेुवा ूदायक संःथाह को उपिःथितका कारण उपभोक्ताह ले छनौटको अवसरका साथै 
ूितःपधीर् दूरसंचार सेवा ूा  गनर् सकेका छन ्। खलुा एवं ूितःपधीर् दूरसंचार सेवा िवःतारले नेपालमा 
इन्टरनेटको उपलब्धता एवं िवःतारमा समेत महत्वपूणर् योगदान िदएको छ । 

नेपाल सरकारले २०६७ सालमा सूचना ूिविध नीित जारी गरेको छ। उक्त नीितले Broadband Data 

Network संरचनाको िनमाणर् एवं यसलाई सवर्सलुभ बनाउने कामलाई ूोत्साहन गरेको छ। 
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यसै बीच २०६८ सालमा अGt{/fि य दूरसंचार संघको ूािविधक सहयोगमा नेपाल दूरस ार 
ूािधकरणले “Universal Access to Broadband” सम्बन्धमा अध्ययन गरेको िथयो। २०६९ सालमा 
सोही संःथाको सहयोगमा नेपालका लािग “Wireless Broadband Master Plan” को मःयौदा समेत तयार 
गिरएको छ। 

यःता ूयासह  भएता पिन ॄोडव्याण्डको सीिमत उपलब्धता तथा अिधकांश क्षेऽह मा पूवार्धारको 
अभावका कारण सूचना तथा संचार ूिविधले उजागर गरेका सम्पूणर् सम्भावनाह  भरपूर उपयोग गनर् 
नसिकएको वाःतिवकता हाॆो सामू छ । ॄोडव्याण्ड पूवार्धार एवं सेवाको सामािजक एवं आिथर्क 
महत्व िनरन्तर ःथािपत हुँदै गइरहेको िवBमान पिरवेशमा उक्त क्षेऽको समम िवकास तथा िवःतारको 
लािग ःप  नीितगत व्यवःथाको आवँयकता महसशु गिरएको छ ।  

३. उपलिब्धह  

नेपाल सरकारले दूरसंचार क्षेऽमा अबलम्बन गरेको उदारीकरणको नीितले गएका वषर्ह मा नेपालमा 
दूरसंचार पूवार्धार तथा सेवा ूयोगका क्षेऽमा उल्लेख्य िवकास भएको छ । यस क्षेऽको 
ूितःपरध्ात्मक क्षमता  िवकिसत हनुकुा साथै दूरसंचार सेवाको पहुँच  विृ  हुँदै गइरहेको छ । 
िवशेषत: हालका वषर्ह मा मोवाइल सेवाको िवःतार उल्लेखनीय रहेको छ । हाल टेिलघनत्व र 
इन्टरनेट घनत्व बमशः ९७ % र ३८% पगेुको छ। नेपालका सबै गा.िव.स.ह मा आ.व. २०६६-
६७ सम्ममा टेिलफोन सेवा पगुी सकेको छ । 

पहुँच संजाल ( Access Networks )को माध्यमको पमा नेपालमा Global Systems for Mobile  (GSM) 

, Code Division Multiple Access ( CDMA) , Third General Mobile( 3G) ,  Worldwide Interoperability 

Microwave Access (WiMax) जःता तार रिहत ूिविधका साथै Ethernet Cable,  Cable Modem, Digital 

Subscriber Line (DSL), फाईवर लगायतका तारवाला ूिविधह को ूयोग हुँदै आएको छ । ॄोडव्याण्ड 
तथा दूरसंचार पूवार्धारको पमा पूवर्–पि म लोकमागर्मा हाल दईु वटा फाइवर अप्टीक संजाल मूख्य 
पूवार्धार (Backbone Network) को पमा िवBमान छन ्। नेपाल िवB'त ूािधकरण ारा िबःतािरत 
िव तु ूसारण पूवार्धार माफर् त तेॐो मूख्य पूवार्धार पिन उपलव्ध छ । टेिलफोन संजालको (Fixed 

Wireline Telephone Networks ) िवःतार उल्लेखनीय नरहे पिन  ियनै संजाललाई ूयोग गरी 
Asynchronous Digital Subscriber Line ( ADSL) ूिविध माफर् त ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतार गन लआयतफर्  
पिन कृयाकलापह  संचािलत छन ् 

४ ूमखु समःया तथा चनुौितह : 
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नेपालमा इन्टरनेट सेवाको िवःतार आशानु प छैन र त्यसमध्ये पिन ॄोडव्याण्डको िवःतार र ूयोग 
अत्यन्त न्यून रहेको छ । तलुनात्मक ीकोणबाट हेदार् नेपालमा दूरसंचार सेवाको िवःतार एवं 
ूभावकारीताको क्षेऽमा अझै धेरै काम गनुर् पन देिखन्छ । अन्य नीितगत एवं िनयामक व्यवःथाह को 
अलावा, Mobile Broadband का लािग ूयोगमा आउन सक्ने िृक्वेन्सी िवतरण वारे ःप  नीित िनधार्रण 
गनर् आवँयक देिखएको छ । १ GHz भन्दा तलको (िवशेषत ७00 MHz  digital  dividend  band) 
ःपेक्शम ूयोग सम्वन्धमा ःप  नीितगत व्यवःथा हनु ु ज री छ । नीितगत ूाथिमकताका 
ि कोणबाट GSM  ूिविधमा ूयोग भै रहेको ९०० तथा १८०० MHz व्याण्डलाई ूभावकारी 
पनुर्संयोजन (Refrarming) गरी ूिविध तटःथ ःपेक्शमको ूभावकारी पनुरू् योग एव िवतरण ूकृयामा 
समेत नीितगत ःप ता आवँयक देिखएको छ ।  

सूचना तथा संचार ूिविधको व्यापक िवःतार एवं उपलब्धतामा अझै धेरै चनुौितह  छन ्।  ती 
मखु्यतः देहाय अनसुार छन–् 

(क) ॄोडव्याण्ड पूवार्धार एवं सेवा िवःतार गनर् International Mobile  Telecommunications  (IMT) 
तथा IMT Advanced जःता ूिविध समेतको लािग रेिडयो िृक्वेन्सी ःपेक्शमको उपलब्धता सिुनि त 
गरी अत्याधिुनक दूरसंचार ूिविधको पहुँच िबःतार गरन्।ु 

(ख)  दूरसंचार क्षेऽमा थप लगानी ूोत्साहन गनर् तथा पहुँच एवं अन्तर आव ता (Access and 

Interconnection Regime) लगायतका व्यवःथालाई समायनकुुल पिरमाजर्न गनुर्। 

(ग) ॄोडव्याण्ड सेवा एवं पूवार्धारको िवःतारका लािग हाल िवBमान अनमुितपऽ व्यवःथा (Licensing 

Regime) लाई समायनकुुल पिरमाजर्न गनुर्। 

(घ) ॄोडव्याण्ड सेवा तथा पूवार्धारको सहज तथा सलुभ उपलव्धता सिुनि त गनर् अन्तरराि य संचार 
संजाल (International Connectivity) मा पहुँचको बिृ  गनुर् आवँयक छ । यसका लािग Voice over 

Broadband जःता सेवाह  खलु्ला गन सम्बन्धमा नीितगत ू ता ल्याउन ुपन। 

(ङ) उजार् क्षेऽमा देिखएको समःया अक  गंभीर चनुौितको पमा रहेको छ ।  

(च) पूवार्धारका क्षेऽमा भएको र हनु सक्ने दोहोरो लगानीलाई कम गनर् एवं लगानीको समःया 
िनराकरण गनर् पूवार्धार को साझा तथा सह-ूयोग (Infrastructure Sharing ) लाई अिनवायर् गनुर् । 
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(छ) नेपालमा ॄोडव्याण्डको िवःतार एवं उपयोगमा अपेिक्षत िवकास नहनुकुो एउटा कारक तत्व 
बयशिक्त (Affordability) कम हनु ुपिन हो । तसथर् ॄोडव्याण्डमा सवर्साधारणको पहुँच सिुनि त गनर् 
यसलाई बयशिक्तका िहसावले पहुँच योग्य बनाउन ुचनैुितपूणर् रहेको छ । 

(ज) ूिविधको गितिशलता ारा िसिजर्त िवशेषत: सिम्मषण (Convergence) लगायतका नवीन 
अवधारणाह लाई संबोधन गनर् िनयामक व्यवःथामा यथोिचत सधुार एवं पिरमाजर्न गद जान।ु  

(झ) पूवार्धारको पहुँच र सेवाको िवःतार एवं उपलब्धता हुँदैमा सेवाको उपयोग हनेु कुरा सिुनि त हनु 
नसक्ने हुंदा उपभोक्ताको सामािजक आिथर्क िवकासका लािग उपयोगी सामामीह  उपलब्ध गराइ 
ॄोडब्याण्ड खपत हनेु वातावरण तयार गनुर्। 

५ िनदशक िस ान्तह : 

नेपालमा ॄोडव्याड सेवा तथा पूवार्धार िवकास गन उ ेँय अनु प यो नीित तजूर्मा गिरएको छ । यस 
नीितले देहाय बमोिजमका िनदशक िस ान्तह  अवलम्वन गरेको छ :‐ 

क)  ूभावकारी नीितगत, काननुी र िनयमन व्यवःथाः ॄोडब्याड सेवा िबःतार एवं पूवार्धार 
िनमार्णका लािग आबँयक पन  चःुत एवं ू  नीितगत, काननुी र िनयमन व्यवःथाह  तत्काल लाग ु
गिरने छ । 

ख) सावर्जिनक– िनजी साझेदारी अबधारणा को अबलम्बनः ॄोडब्याडको पूवार्धार िनमार्ण, सेवा 
िबःतार,  एवं एिप्लकेसन तथा सामामी िवकासका लािग सावर्जिनक– िनजी साझेदारी अबधारणा 
अबलम्बन गिरने छ। 

ग) सावर्जिनक पहुँच  तथा सेवा (Universal  Access  and  service):  ॄोडब्याण्ड सेवालाई सवर्सलुभ, 
सरुिक्षत तथा दीगो बनाइने छ, साथै ॄोडव्याडमा सावर्जिनक पहुँच  सिुनि त गनर् आवँयक पूवार्धारको 
िवकास गिरने छ। 

घ)  सपुथ मूल्यमा सेवाः सवर्साधारण जनता ारा ॄोडब्याण्ड सेवाको उपयोगमा कुनै पिन समःया 
नआओस भ ेतफर्  सचेत रहँदै सबै खाले Digital Divide कम गनर् सपुथ मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराइने 
छ। 

ङ) िवकासोन्मखु रा का पमा ःथािपत गन: सन ्२०२२ सम्ममा नेपाललाई अित कम िवकिसत 
मलुकुबाट िवकासोन्मखु रा का पमा ःथािपत गन नेपाल सरकारको ूितब ता हािसल गनर् यो नीित 
सहायक हनेुछ। 



7 
 

६  भावी सोच: 

नेपालमा ॄोडव्याण्ड पूवार्धार एवं सेवाको िवकास, िवःतार तथा ूव र्न सिुनि त गरी दीगो, 
समतामूलक, समावेशी िवकास हािसल गनुर् । 

७ ध्येय: 

क)  सूचना तथा संचार ूिविधमा िविभ  समदुायको बीचमा िवBमान पहुँचको असमानता हटाउँदै 
िवशेषत: मामीण समदुायको आवँयकताका आधारमा अत्याधिुनक,  भरपद  एवं सरुिक्षत ॄोडव्याण्ड 
पूवार्धार तथा सेवाको िवकास एवं िवःतार गन । 

ख) ानमा आधािरत समाजको िनमार्णका साथै सूचना तथा संचार ूिविधको ूभावकारी ूयोग ारा 
िवकासका वहृतर लआय ूा  गन उ ेँयले ॄोडव्याण्ड पूवार्धार र सेवाह को िवकास एवं िवःतार गन 
। 

८.  लआय: 

८.१. सामान्यतया किम्तमा पिन ५१२ kbps डाउनलोडको गित भएको तथा िवशेषत: शहरी क्षेऽमा 
माग भएमा १० Mbps सम्म गित भएको ॄोडव्याण्ड सेवाको उपलव्धता िवःतार गन।  

८.२ सन ्२०१८ सम्ममा नेपालको ४५% घरधूरीमा ॄोडव्याण्डको पहुँच  ( access and coverage) 
सिुनि त गन । 

८.३ सन ् २०१८ सम्ममा शहरी ॄोडव्याण्ड उपभोक्तालाई बह ु सेवाूदायकह  माफर् त छनौटको 
अवसर सिुनि त गन । 

८.४ सन ्२०१८ सम्ममा सम्पूणर् िजल्ला सदरमकुामह मा अप्टीकल फाईवर संजाल िबःतार गन। 

८.५ सन ् २०१८ सम्ममा १५०० गाउँ िवकास सिमितह लाई ॄोडव्याण्ड  पूवार्धार र सेवायकु्त 
िवB'तीय गाउँ िवकास सिमित (गा.िव.स.) (e‐VDC) को पमा िवकास गन ।  

८.६ सन ्२०२० सम्ममा तारमा आधािरत (wired) वा िवनातारको (wireless) ॄोडव्याण्डको पहुँच  
सबै गा.िव.स. ह मा प¥ुयाउने । 
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८.७ व्यापािरक ूयोजनका लािग िवःतार गिरने ॄोडव्याण्ड सेवाबाट बािहर पन मामीण क्षेऽह का साथै 
सामदुाियक िवBfलय, सामािजक संघ संःथा तथा मामीण ःवाःथ्य संःथाह मा सन ्२०२० सम्ममा 
ॄोडव्याण्ड सेवा पहुँच  सिुनि त गन ।  

८.८ सन ्२०१८ सम्ममा World Radiocommunication Conferences (WRCs) ारा IMT तथा IMT 

Advanced ूिविध ूयोजनका लािग पिहचान गिरएका spectrum bands ताररिहत सेवा ूाथिमकताका 
साथ उपलब्ध गराउने । 

८.९ सवर्साधारण उपभोक्ताह का लािग ूारिम्भक ॄोडव्याण्ड सेवा दःतरु सन ् २०१८ सम्ममा 
नेपालको ूितव्यिक्त आयको ५ ूितशतमा ल्याउने। 

८.१० सन ्२०२० सम्ममा नेपालका सबै गा.िव.स. ह मा सामदुाियक सूचना केन्िह  (e‐ centers) 
ःथापना गन । 

८.११ सम्पूणर् सरकारी अःपताल तथा कम्तीमा ८० ूितशत ःवाःथ्य चौकीह मा सन ् २०२० 
सम्ममा ॄोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने । 

८.१२ सन ् २०२० सम्ममा िजल्लामा अविःथत सम्पूणर् सरकारी िनकायह मा ॄोडव्याण्ड सेवा 
उपलब्ध गराउनकुा साथै उक्त िनकायह को सूचनामूलक वेवसाईट िनमार्ण गरी फाराम डाउनलोड 
लगायतका सिुवधा सिहतको उपयोग ूव र्न गन । 

९  उ ेँ यह  : 

यस राि य ॄोडव्याण्ड नीितका उ ेँयह   देहाय अनसुार छन ्:– 

९.१ माग भए वमोिजम सरुिक्षत, सवर्सलुभ तथा भरपद  ॄोडव्याण्ड सेवा नेपालका शहरी  एवं 
मामीण क्षेऽह मा प¥ुयाउने । 

९.२   िशक्षा, ःवाःथ्य कृिष लगायत सरकारी, सामािजक एवं व्यापािरक क्षेऽमा ॄोडव्याण्ड सेवाको 
ूभावकारी ूयोग अिभविृ  गद रा को समम सामािजक आिथर्क िवकासमा टेवा प¥ुयाउने ।  

१०   नीित : 

उपरोक्त लक्ष एवं उ ेँय ूाि का लािग देहायका नीितह  अवलम्बन गिरने छ :– 
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१०.१ मोवाईल तथा िःथर तार रिहत (Fixed Wireless) ूिविध माफर् त ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतारको 
लािग रेिडयो िृक्वेन्सी ःपेक्शम िवतरण ूकृया अGt{/fि य मापदण्ड अनकुुल बनाइने छ । साथै सूचना 
तथा संचार ूिविधको पहुँचबाट  बंिचत क्षेऽह को लािग अनमुितपऽ  आवँयक नपन ःपेक्शमको 
समेत व्यवःथा गिरनेछ । 

१०.२ IMT तथा IMT Advanced ूिविधह मा आधािरत सेवा संचालन गनर् पयार्  ःपेक्शमको 
उपलब्धता सिुनि त गिरनेछ । साथै तार रिहत Backhaul को लािग उपयकु्त ब्याण्डमा Microwave 

spectrum उपलब्ध गराईनेछ । 

१०.३ दूरसंचार िनयमन ूा प (Telecommunication Regulatory Framework) लाई अGt{/fि य उ म 
ूचलन बमोिजम समयानकुुल बनाइने छ।  

१०.४ ूत्येक ५-५ वषर्मा माग र उपलब्धताका आधारमा रेिडयो िृक्वेन्सी ःपेक्शम ब्यबःथापनको 
िवःततृ ूा प तयार गन काम सन ्२०१५ देिख नै शु  गिरनेछ ।  

१०.५ पूवार्धारको साझा तथा सह-ूयोगलाई अिनवायर् गन गरी कानूनी एवं िनयमन व्यवःथा लागू 
गिरने छ । 

१०.६ िवB'tLय सशुासन (e‐governance),    दूरिशक्षा  (tele‐education),  िवB'tLय ःवाःथ्य (e-Health) 

लगायतका क्षेऽह मा ॄोडव्याण्ड सेवाको अथर्पूणर् एवं ूभावकारी ूवाह र पहुँच सिुनि त गनर् अन्तर 
मनऽ्ालय एवं िनकायह  बीचको समन्वयलाई ूबरध्न गिरनेछ ।  

१०.७ Local Loop Unbundling माफर् त ॄोडव्याण्ड सेवा ूवाहमा बढी सेवाूदायकह लाई आकिषर्त गनर् 
उपयकु्त शतर् सिहत लोकल लपुमा सबैको पहुँच  सिुनि त गिरनेछ । 

१०.८ नेपालका सम्पूणर् िजल्लाह मा ॄोडव्याण्ड सेवाको िवःतार गिरनेछ । िजल्ला सदरमकुामबाट 
बािहर रहेका मामीण क्षेऽमा समेत बमश: ूितःपधीर् ॄोडव्याण्ड पूवार्धार एवं सेवा िवःतार   गिरनेछ 
।  

१०.९ दूरसंचार सेवा ूदायकह को लगानी ूथािमकता बािहर पन क्षेऽमा न्यून रकम अनदुान (Least 
cost subsidy) अवधारणा अन्तगर्त ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतार गनर् आवँयक वातावरण िमलाइने छ ।   

१०.१०  Internet Protocol version 6 ( IPv6 )  Migration Roadmap  तजूर्मा गरी लागू गिरनेछ । 
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१०.११ िशक्षा, ःवाःथ्य, कृिष लगायतका सम्पूणर् सरकारी िनकायह को वािषर्क कायर्बममा सूचना तथा 
संचार ूिविध ूयोग गरी सावर्जिनक सेवा एवं सूचना ूवाहलाइ ूभावकारी बनाइने छ ।  

१०.१२ पयार्वरणीय जोिखम न्यून गनर् ॄोडव्याण्ड पूवार्धारमा वैकिल्पक उजार्को ूयोगलाई ूोत्साहन 
गिरनेछ। 

१०.१३ अपांगता भएका व्यिक्तह लाई लिक्षत गरी िवशेष कायर्बम तजूर्मा एवं कायार्न्वयन   गिरनेछ 
। 

१०.१४ दीगो िवकासको लआय हािसल गन सनद्रभ्मा सूचना तथा संचार ूिविधमा आधािरत खाB 
सरुक्षा,  शहरीकरण व्यवःथापन,  ूाकृितक ूकोप व्यवःथापन तथा जोिखम न्यूनीकरण लगायतका 
क्षेऽह मा नवीनतम ूयोगह लाई ूोत्साहन गिरनेछ । 

१०.१५ ॄोडव्याण्ड सेवाको बहआुयिमक ूयोगलाई ूोत्साहन गनर् न्यूनतम िनयमन ूावधान सिहत 
गैरव्यापािरक ूयोजनको लािग रेिडयो िृक्वेन्सी ःपेकशम उपलव्ध गराइनेछ । 

११ रणनीित: 

मािथ उिल्लिखत नीितह  अन्तरगत िनम्न िलिखत रणनीितह  अवलम्वन गिरनेछ :– 

११.१ ूभावकारी िनयमन व्यवःथा:  

११.१.१ सरकारले सेवा ूदायक (Incumbent) को पमा नभई नीित िनमार्ता  एवं अनगुमनकतार्को 
भिूमका िनवार्ह गनछ। 

११.१.२ पारदशीर् एवं िवभेदरिहत नीित अवलम्वन गरी िनयामक ःथाियत्वको ूत्याभिूत गद पयार्  
माऽामा रेिडयो िृक्वेन्सी ःपेक्शमको उपलव्धता सिुनि त गिरनेछ ।  

११.१.३ िृक्वेन्सी िवतरण योजना तजुर्मा गरी तार रिहत ॄोडव्याण्ड सेवाको लािग उपलव्ध हनु 
सक्ने Radio Spectrum को िववरण िनयिमत पमा ूकािशत गिरनेछ । 

११.१.४ दूरसंचार िनयमन ूा पलाई समयानकूुल आधिुनकीकरण एवं पिरमाजर्न गद सरल, एकीकृत 
तथा ूिविध तटःथ अनमुितपऽको व्यवःथा गिरनेछ । अनमुितपऽ  ूदान गदार् खलु्ला र ःवच्छ 
ूितसप्रध्ालाई ूोत्सािहत गिरनेछ । 
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११.१.५ दूरसंचार क्षेऽमा त गितले भैरहेको ूिविधको िवकास र  िवशेषत: Convergence ारा 
िसिजर्त िनयमन चनुौित संवोधन गनर् िनयामक संःथालाई पgु{संरचना गद जनशिक्त क्षमता अिभविृ  
गिरनेछ । ॄोडव्याण्ड  सेवाबाट ूदान गनर् सिकने Over  the Top  ( OTT)  सेवाह का सम्बन्धमा ःप  
व्यवःथा गिरनेछ। 

११.१.६ उपभोक्ताह लाई मूल्य एवं सेवाको गणुःतरको पयार्  जानकारी सिहत उपयकु्त ॄोडव्याण्ड 
सेवा ूदायक चयन गनर् तt\;+बन्धी पूणर् िववरण उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाइने छ । साथै सेवा 
ूदायकह बाट िविभ  ूिविधमा आधािरत ॄोडव्याण्ड सेवाको गणुःतर (Quality  of  Service) सिुनि त 
गिरनेछ ।  

११.१.७ िनयामकको ःवीकृितमा यथोिचत शलु्क समायोजन सिहत ूभावकारी पहुँच  एवं अन्तर 
आव ता (Access and Interconnection) व्यवःथा लाग ुगिरनेछ । 

११.१.८ थोक ूितसप्रध्ा (Wholesale Competition) िनयमनको पनुरावलोकन गद िःथर तथा 
मोबाइल ॄोडव्याण्ड सेवामा ूयार्  ूितसप्रध्ा सिुनि त गिरनेछ । 

११.१.९ िवःतािरत, िनवार्ध तथा ूितःपरध्ी ॄोडव्याण्ड सेवाको व्यापक उपलव्धता सिुनि त  गनर् डेटा 
रोिम  ( Data Roaming) सम्वन्धी िनयम तजूर्मा गरी लागू गिरनेछ । 

११.१.१० ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतारमा लगानी एवं समय वचत सिुनि त गनर् Rights  of  Way 
व्यवःथापनलाई र नगरपािलका एवं अन्य िनकायको पूवार्धारको साझा ूयोगमा िवशेष जोड  िदइनेछ 
। Rights of Way का सम्बन्धमा अन्तरार्ि य ःतरमा सफिलभतू अवधारणामा आधािरत िनदिशका जारी 
गरी लागू गिरनेछ । 

११.१.११ ॄोडव्याण्ड पूवार्धार तथा सेवा िवःतारलाई सहजीकरण गनर् सम्बिन्धत िनकाय सँग समन्वय 
गरी Common Service Duct व्यवःथा सम्बन्धी िनदिशका जारी गरी लागू गिरनेछ । 

११.१.१२ Rights  of Way को सीिमतता र दोहोरो लगानीलाई िन त्सािहत गनर्  Public  Switched 
Telephone  Network   तथा Cable  Television  Networks माफर् त ॄोडव्याण्ड सेवा ूदान गनर्  Local 

Loop Unbundling का लािग आवँयक िनयामक व्यवःथा लागू गिरनेछ । 
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११.२ मूख्य पूवार्धार (Backbone/Backhaul and access Infrastructure) मा लगानी,  िनमार्ण तथा 
पहुँच:  

११.२.१ अिप्टकल फाईवर पूवार्धारलाई खूला पहुँच  अवधारणा (Open Access Regime) अGt{गत  
स ालन गिरनेछ। हाल िवBमान अिप्टकल फाईवर संजाल समेतलाई यस  अवधारणा अGt{गत  
ल्याउन आवँयक व्यवःथा िमलाइनेछ । ॄोडव्याण्ड लगायत दूरस ार पूवार्धार िनमार्णमा मामीण 
दूरसंचार िवकास कोषको ूयोग र सावर्जिनक िनजी साझेदारी जःता उपाय अवलम्बन गरी लगानी 
ूोत्सािहत गिरनेछ । 

११.२.२ अिप्टकल फाईवर लगायत दूरसंचारका अ  संजालह को िनमार्ण एवं आवँयक रेखदेख 
तथा सरुक्षा ूत्याभतू गनर् आवँयक संःथागत व्यवःथा िमलाइनेछ । 

११.२.३ ॄोडव्याण्ड पूवार्धारको िनमार्ण एवं ितनको साझा तथा सह-ूयोग ूव र्न गनर् िनजी एवं 
सावर्जिनक सरोकारवालाह  सिम्मिलत एक संयन्ऽ िनमार्ण गिरनेछ । ॄोडव्याड पूवार्धार संजाल 
िवःतारमा लगानी ूव र्न गनर् आवँयक कानूनी तथा िनयामक व्यवःथा  िमलाईनेछ । 

११.२.४ पूवार्धारको  साझा तथा सह-ूयोगलाई ूोत्साहन गनर् तथा पूवार्धारजन्य सहिबयता 
(Infrastructural Synergy) सिुनि त गनर् िनदिशका बनाई लागू गिरनेछ ।  

११.२.५ ॄोडव्याड िवःतारमा िवB'त आपूरि्त संजालको ूयोगलाई समेत िवशेष ूाथिमकता ूदान 
गिरनेछ । िवB'त ूसारणका लािग िनमार्ण गिरने ूसारण लाइनह मा Optical Ground Wire        ( 
OPGW) राख्न ुपन बाध्यात्मकव्यवःथा गिरने छ। 

११.२.६ मखु्य पूवार्धार ( Backbone Infrastructure) संजाल िनमार्णकतार्ह को लगानी ूाथिमकता 
िभऽ नपन क्षेऽह मा  ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतारका लािग लगानी आकर् िषत गनर् सावर्जिनक िनजी 
साझेदारी अवधारणलाई ूोत्सािहत गिरनेछ । संभािवत सावर्जिनक िनजी लगानी ूा पका आयोजनाह  
सन ्२०१५ सम्ममा पिहचान गिरनेछ । 

११.२.७ सेवा ूदायकह लाई सहयोगी नीित एवं मागर् िनदशन सिहत Fiber To The Home (FTTH) 
लगायतका पहुँच  संजाल (Access Networks) मा लगानी गनर् ूोत्साहन गिरनेछ । 

११.२.८ ॄोडव्याण्डलाई सवर्सलुभ बनाई यसको ूयोग ूव र्न गनर् अGt{/fि य संचार क्षमता 
(International Communications Capacity) माफर् त हनेु व्याण्डिवथ खरीदको लागत मूल्य घटाइने 
छ। 
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११.२.९ ॄोडव्याण्ड पूवार्धार िवकासको बममा हनु सक्ने पयार्वरणीय क्षित न्यून गन उपायह  
अवलम्वन गद उक्त पूवार्धारह को संचालनमा वैकिल्पक उजार्को ूयोगलाई ूोत्साहन गिरनेछ। 

११.२.१० नेपालमा TV Whitespace ूिविधमा आधािरत ईन्टरनेट पूवार्धार संजाल िवःतार गनर् 
आवँयक उपाय अवलम्बन गिरनेछ । यस अनु प सन ्२०१६ िभऽ TVWS utilization Roadmap 

तयार गिरनेछ । 

११.२.११ अGt{/fि य IP शािन्जट लागत (IP Transit cost) तथा अGt{/fि य Bandwidth मािथको पर 
िनभर्रतालाई कम गद लिगनेछ । यस सन्दभर्मा local  content hosting तथा ःथानीय तथा क्षेऽीय 
ःतरमा IPX ःथापना गन ूयासलाई ूोत्साहन गिरनेछ । 

११.३ जनशिक्त, िवषयवःत ुिवकास, एप्लीकेशन तथा अन्वेषणमा लगानी ूव र्न :  

११.३.१ ॄोडव्याण्डको िनरन्तर माग अिभवृ ी गनर्  आवँयक नीित अवलम्बन गिरनेछ र यसका 
लािग शीप िवकास,  content development,  सफ्टवेयरको िवकास जःता कुरामा लगानी ूोत्सािहत 
गिरनेछ ।  

११.३.२ िवBfलय,  सामदुाियक एवं व्यापािरक केन्िह  तथा आम जनमानसमा लिक्षत िडिजटल 
साक्षरता कायर्बम तजूर्मा गरी लागू गिरनेछ । यस कायर्मा िनजी क्षेऽलाइर् पिन ूोत्सािहत   गिरनेछ 
। 

११.३.३ वlृQ िवकास तथा िशक्षामा ई‐लरि्न  (e‐Learning)  को अवधारणालाई ूव र्न गिरनेछ । 

११.३.४ सामदुाियक िवBfलयह मा ॄोडव्याण्ड िवःतार गन बममा Connect  a  School  Connect    a 
Community कायर्बम लाग ुगिरनेछ ।  

११.३.५ अनलाईन सरुक्षा (On-line security ) वारे जनचेतना वढाउन िवशेष कायर्बमह  लाग ु 
गिरनेछ । 

११.३.६ केन्ि तथा ःथानीय ःतरका िनकायह मा ई- गभर्नेन्स (E‐Governance) को माध्यमबाट 
आवँयक सेवा एवं सूचना ूवाह गन वातावरण िसजर्ना गद ॄोडव्याण्डको ूयोग ूव र्न गिरनेछ । 

११.३.७ साना एवं मझ्यौला व्यापािरक ूित ानह मा िवB'तीय कारोवार (Electronic  Transaction) 
ूव र्न गिरनेछ । 
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११.३.८ िडिजटल िवषय वःतकुा सजर्कह को आफ्नो सजृना मािथको अिधकार सिुनि त गन तथा 
उक्त सजृनाह बाट सजर्कलाई हनेु यथोिचत लाभ सिुनि त गन उपायह  अवलम्वन गिरनेछ । 

११.३.९ िवषयवःत ु िवकास,  अप्लीकेशन िनमार्ण,  मामीण संचार संजाल िवकास,  सजृनशील सेवाह          
( Innovative services ) लगायतका क्षेऽमा भएका िविश ताको कदर गनर् राि य ःतरमा परुःकार 
एवं सम्मानको व्यवःथा गिरनेछ । 

११.३.१० ॄोडव्याण्डको अवािन्छत ूयोगलाई िन त्सािहत गिरनेछ। 

११.३.११ लिगक िवभेदमकु्त सूचना तथा संचार ूिविधको ूयोगलाई ूोत्साहन गिरनेछ । 

११.३.१२ वालवािलकाह लाई ॄोडव्याण्ड ूयोग सम्वन्धी सरुक्षा अवधारणा वारे ससूुिचत गिरनेछ।  

११.३.१३ ूभावकारी Online Service ह  िवकिसत एवं ूवाह गनर् Cloud Computing  मा आधािरत 
कायर्बमह लाई ूोत्साहन गिरनेछ । यसका लािग सरकारी तथा िनजी क्षेऽमा Data Center  ःथापना 
गनर् ूोत्साहन िदइनेछ। 

११.४. मामीण सेवाह  : 

११.४.१. मामीण क्षेऽमा दूरस ार पूवार्धार िवकासको लािग मामीण दूरस ार िवकास कोष पिरचालन 
गिरनेछ । साथै मामीण क्षेऽमा ॄोडव्याण्ड सेवा सःतो र सलुभ बनाइनेछ ।  

११.४.२. न्यून मूल्य अनदुान (Least Cost Subsidy ) कायर्बम माफर् त व्यापािरक सेवा ूदायकह को 
लगानी ूाथिमकताबाट बािहर पन क्षेऽह मा सेवा िवःतार गन िवशेष व्यवःथा िमलाइनेछ । 

११.४.३ मामीण क्षेऽमा ॄोडव्याण्डको ूयोगलाई ूोत्सािहत गनर् ःथानीय िवषयवःत ु           
( Local Content ) उत्पादनमा िवशेष सहयोग र ूोत्साहन िदइनेछ ।  

११.४.४ मामीण क्षेऽह मा ूयोगात्मक सामदुाियक सूचना केन्िह  ःथापना गिरनेछ । यःता 
केन्िह को  स ालनमा मिहला सहभािगता अिनवायर् गिरने छ ।  

११.४.५ वायरलेस ॄोडव्याण्ड गु योजना ःवीकृत गरी तदनु प कायार्न्वयन गिरनेछ। 

११.४.६. मामीण दूरसंचार िवकास कोषको ूभावकारी संचालनमा अपनाइने कायर्िविधको अGt{/fि य 
ूचलन बमोिजम समयानकुुल पनुरावलोकन गद कोष संचालन कायर्िविधलाई ूभावकारी बनाइने  छ 
। 
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११.५. अGt{/fि य समन्वय:– 

११.५.१ नेपालले ॄोडव्याण्ड पूवार्धारमा लगानीको यथोिचत ूितफल ूा  गन तथा सामािजक 
पान्तरणमा ॄोडव्याण्डको ूभावकारी ूयोग सम्वन्धी अGt{/fि य ःतरमा हनेु सभा सम्मेलन, अध्ययन 
अनसुन्धान तथा िविध िनमार्ण सम्वन्धी िबयाकलापमा िनरन्तर सहभािगता जनाउने छ । 

११.५.२ नेपाल सदःय रा  रहेका South Asian Telecommunications Regulator’s Council (SATRC), 

Asia Pacific Telecommunity  ( APT),  International Telecommunications Union  (ITU) का साथै अन्य 
अन्तरार्ि य संघ संःथाह संगको सम्बन्ध सु ढ गिरनेछ र त्यःता संःथाह को सहयोगमा अन्तरार्ि य 
उ म ूचलनह लाई नेपालले पिन उच्च ूाथिमकता िदनेछ।  

११.५.३ नेपालले सूचना तथा संचार ूिविध तथा ॄोडव्याण्डका संबन्धमा गरेका अन्तरार्ि य 
ूितब ताह  कायार्न्वयन गनर् िवशेष संयन्ऽ तयार गरी अनगुमन गिरनेछ।  

१२  संःथागत व्यवःथा: 

१२.१ मािथ उल्लेिखत नीित तथा रणनीितह  ॄोडव्याण्ड गु  योजना ( Broadband Master Plan) 
तयार गरी कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ ।  

१२.२ िशक्षा,  ःवाःथ्य,  कृिष िवकास,  ब्यापार,  सेवा ूबाह आिदमा ॄोडब्याण्डको महत्व र 
अपिरहायर्तालाई ि गत गद समम पमा राि य िवB'तीय रणनीित (National e-Strategy) तयार गरी 
कायार्न्वयन गिरने छ। 

१२.३ यस नीितको कायार्न्वयन पक्षलाई समन्वयात्मक पमा अनगुमन गनर् देहाय वमोिजमको 
उच्चःतरीय ॄोडव्याड नीित कायार्न्वयन िनदशन सिमित रहनेछ । ॄोडव्याड नीित कायार्न्वयन िनदशक 
सिमित देहाय बमोिजम गठन हनेुछ- 

१. सूचना तथा स ार मन्ऽी वा राज्य मन्ऽी       अध्यक्ष 

२. सदःय (सूचना तथा संचार ूविध), राि य योजना आयोग     सदःय 
३. सिचव, सूचना तथा संचार मंऽालय        सदःय 
४. सिचव, िव ान, ूिविध तथा वातावरण मन्ऽालय      सदःय 
५. सिचव, िशक्षा मंऽालय           सदःय 
६. सिचव, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मंऽालय       सदःय 
७.  सिचव, कृिष मंऽालय           सदःय 
८.  सिचव, अथर् मंऽालय          सदःय 
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९.   सिचव, संघीय मामला तथा ःथानीय िवकास मंऽालय    सदःय 
१०.   अध्यक्ष, नेपाल दूरसंचार ूािधकरण      सदःय  

११.  सम्बिन्धत क्षेऽका िव ह  मध्येबाट सूचना तथा स ार मन्ऽालयबाट 
मनोिनत तीन जना सदःय        सदःय  

१२.  सह सिचव, सूचना तथा संचार मंऽालय  
 (योजना तथा ूशासन महाशाखा)          सदःय सिचव 
यस सिमितले आवँयकता अनसुारका उपसिमित वा सल्लाहकार सिमित गठन गनर्  सक्नेछ ।  

१३ िबlQय ौोत: 

यस ॄोडब्याण्ड नीितका बहृत लआयह  ूाि का लािग सरकारी, गैर सरकारी तथा िनजी ौोत तथा 
संसाधन पिरचालन गिरने छ । ूःततु नीितगत ूा पले िनजी क्षेऽको लगानी ूव र्न गनर्का साथै 
िबशेष पमा मामीण दूरसंचार िवकास कोषको पिरचालन समेतका लािग उपयकु्त वातावरण िसजर्ना गन 
अपेक्षा िलइएको छ  । यस नीित कायार्न्वयनका साथै ॄोडव्याण्ड सम्बन्धी अन्य कायर्का लािग  
अGt{/fि य सहयोग समेत पिरचािलत  गनर् सिकने छ । 

१४ कानूनी ूावधान : 

यस नीितमा भएका ूावधानह को कायार्न्वयनको लािग आवँयक पन कानून िनमार्ण तथा ूचिलत 
कानूनमा आवँयक संशेधन गिरने छ। यस सन्दभर्मा नीित कायार्न्वयनका लािग तत्काल आवँयक 
पन कानूनी व्यवःथा आिथर्क वषर् २०७२/०७३ को अन्त्य सम्ममा पूरा गिरनेछ । 

१५ अनगुमन तथा मूल्या न: 

यस ॄोडव्याड नीित तथा यस नीित अGt{गत ब े ॄोडव्याड गु योजना र National  e‐Strategy को 
ूभावकारी कायार्न्वयन सिुनि त गनर् आिथर्क वषर् २०७२-७३ को अन्त्य सम्ममा एक अनगुमन तथा 
मूल्या न ूा प (Monitoring and Evaluation Framework) तयार गिरने छ। अनगुमन तथा मूल्या नको 
ूाथिमक दाियत्व ॄोडव्याड नीित कायार्न्वयन िनदशक सिमित को रहनेछ । 

१६  जोिखम तथा पूवार्नमुान:  

ॄोडव्याण्ड नीित एवं रणनीित कायार्न्वयनको सम्बन्धमा िनम्न बमोिजमका जोिखम तथा पूवार्नमुानको 
पिरकल्पना गिरएको छ:– 
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१. जोिखमह : 
क) िनयमन व्यवःथामा अत्यावँयक पिरमाजर्नमा िढलाईको कारण लगानीको वातावरणमा असर पनर् 

सक्छ । 
ख) िव तु आपूितर् सम्बन्धी वतर्मान चनुौितको संबोधनको अभावमा ॄोडव्याण्ड सेवाको मागमा अपेिक्षत 

विृ  नहनु सक्छ । 
ग) ॄोडव्याड पूवार्धार िवःतारको लािग ूिविध चयनमा दूर ि को अभाव हनु गई वतर्मान अवःथामा 

आधािरत ूिविधले भिवंयको आवँयकता पिरपूितर् गनर् नसक्ने अवःथा आउन सक्छ । 
२. पूवार्नमुान:  

क) आउँदा िदनह मा ॄोडव्याण्ड नेपालको िवकास ूयासको महत्वपूणर् पक्ष हनुकुा साथै सबै ूमखु 
सरोकारवालाह को उच्च ूाथिमकतामा रहनेछ । 

ख) ॄोडव्याण्ड सेवाको मागमा अत्यिधक विृ  भई िनजी क्षेऽको लगानीका लािग उपयकु्त 
वातावरण सजृना हनेुछ।  

ग) अनमुितपऽ िवधी पिरमाजर्न तथा Spectrum Governance को ूभावकािरता सिुनि त पाद यस 
क्षेऽमा लगानी ूब र्न गनर् तु न्तै कदम चािलनेछ । 

घ) यस नीितले िनिदर्  गरे बमोिजमको National Broadband Master Plan , National e‐Strategy 
र अन्य संयन्ऽह  समय मै तयार हनेुछन।् 

ङ) संिवधान जारी हुँदा ूःतािवत संघीयताको ःव पले यस नीितको कायार्न्वयनमा कुनै ूितकूल 
असर पान छैन । 


