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5G रगामि नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺण सम्फन्धी कामणववधध, २०७८ 

 

1. ऩषृ्ठबधूभ 

क. 5G रगामि नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺण (Trial) को राधग सेवा प्रदामकहरुराई सहजीकयण गनण य 
ऩरयऺणको शिणहरु िोक्न येधिमो विक्वेन्सी नीधि धनधाणयण सधभधिको धनणणम फभोजजभ नेऩार 
दूयसॊचाय प्राधधकयणरे मो कामणववधध िमाय गयेको हो। 

ख. मस कामणववधधको नाभ “5G रगामि नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺण सम्फन्धी कामणववधध, २०७८” यहेको 
छ। 

ग. मो कामणववधध िरुुन्ि प्रायम्ब हनुे छ। 

 

2. ऩरयऺणको राधग धनवेदन ऩेश गनुण ऩने 

क. सेवा प्रदामकरे सम्बाववि नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको भोिाधरटी सवहि देहाम फभोजजभको वववयण 
खरुाई प्राधधकयण सभऺ कामणमोजना ऩेश गनुण ऩनेछ। 

अ. नमाॉ प्रववधध सम्फन्धी जानकायी। 

आ. ऩरयऺण गरयने स्थानहरु। 

इ. उऩरव्ध गयाईने सेवाहरु य सेवा उऩरव्ध गयाउने प्रविमा (के-के सेवा के कसयी उऩरब्ध 
गयाउने)। 

ई. ऩरयऺणको राधग आवश्मक विक्वेन्सीको वववयण (व्माण्ि, व्माण्िववथ, व्माण्ि प्रमोग गने 
कायण, व्माण्िववथ खऩि हनु ेआधाय)। 

उ. नेटवकण  जिान य सञ्चारनको सभम िाधरका। 

ख. नमाॉ प्रववधधको ऩयीऺण गदाण ग्राभीण एवॊ शहयी दवैु ऺते्र सभेट्न ुऩनेछ। 

ग. प्राप्त धनवेदनको आधायभा अध्ममन गयी प्राधधकयणरे नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको राधग स्वीकृधि 
प्रदान गनण सक्नेछ। 



 

3. नटेवकण  धनभाणण गनुण ऩने 

क. दपा (२) फभोजजभ प्राधधकयणफाट  स्वीकृि  बए ऩश्चाि नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको राधग 
आवश्मक ऩने उऩकयणहरु (Hardware/Software) आमाि िथा जिानको कामण शरुु गनुण ऩनेछ। 

ख. ऩरयऺणको राधग आवश्मक उऩकयणहरु आमाि गनण प्राधधकयणरे सहजीकयण गनेछ। 

ग. नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको राधग आमाि गरयएको उऩकयण जिान कामण सम्ऩन्न गयी 
प्राधधकयणराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

घ. दपा (२) वभोजजभ स्वीकृि बएको 3 भवहना सम्भभा नमाॉ प्रववधधको ऩयीऺणको राधग आवश्मक 
उऩकयणहरु आमाि िथा जिान सम्फन्धी कामणभा कुनै प्रगधि नदेजखएभा प्राधधकयणरे दपा (२) 
वभोजजभ प्रदान गरयएको स्वीकृधि वपिाण धरन सक्नछे। 

 

4. ऩरयऺण अवधध, विक्वेन्सी दस्ियु य सेवा शलु्क सम्फन्धभा 

क. दपा (3) वभोजजभ उऩकयण जिान कामण सम्ऩन्न गयी प्राधधकयणराई जानकायी गयाए ऩश्चाि 
ऩरयऺण कारको सभमावधध सरुु हनुेछ । 

ख. नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको राधग आवश्मक ऩने विक्वेन्सी प्राधधकयणरे उऩरब्ध गयाउने छ। 

ग. नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको राधग प्रदान गरयएको विक्वेन्सी ऩरयऺण सभाप्त बए ऩश्चाि ्प्राधधकयणरे 
विक्वेन्सी वपिाण धरनेछ। 

घ. ऩरयऺणको राधग उऩरब्ध गयाइने विक्वेन्सीको अवधध अधधकिभ एक वषणको राधग हनुेछ। 

ङ. ऩरयऺण सभमावधधको राधग नेऩार सयकायराई फझुाउन ुऩने विक्वेन्सीको दस्ियु छुट हनुेछ। 

च. प्रदामकरे नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको रुऩभा सञ्चाधरि सेवाफाट ग्राहकसॉग कुनै ऩधन प्रकायको 
शलु्क धरन ऩाउने छैन। 

 

 

 

 

 

 



5. ऩरयऺण ऩश्चाि ्उऩकयणहरुको व्मवस्थाऩन 

नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको अवधध सभाप्त बए ऩश्चाि ् ऩरयऺणभा प्रमोग बएका उऩकयणहरुको प्रमोग 
सम्फजन्ध व्मवस्था देहाम फभोजजभ हनुेछ। 

अ. मदद उक्त उऩकयणहरु ववद्यभान सेवा (जस्िै 4G) भा सभेि प्रमोग हनुे बए प्राधधकयणफाट ऩनु: 
अनभुधि धरई प्रमोग गनुणऩनेछ। 

आ. उक्त उऩकयणहरु ित्कारै नमाॉ सेवाभा प्रमोग हनुे देजखएभा प्राधधकयणको योहोफयभा उऩकयणहरु 
जशर (Seal) गयी सयुजऺि स्थानभा याख्न ुऩनेछ। 

इ. ववद्यभान सेवाभा प्रमोग नहनु ेय ित्कारै नमाॉ सेवाभा सभेि प्रमोग नहनुे उऩकयणहरु सम्फजन्धि 
Vendor राई वपिाण गयी प्राधधकयणराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

 

6. वववयणहरु ऩेश गनुण ऩने 

क. सेवा प्रदामकरे ऩरयऺणको िभका प्राववधधक वववयण रगामि प्राधधकयणरे भाग गयेका 
वववयणहरु धनमधभि रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

ख. सेवा प्रदामकरे ऩरयऺणको िभभा देजखएका असयहरु, सभस्माहरु, चनुौिीहरु एवॊ याम/सझुावहरु 
सवहिको प्रधिवेदन प्रत्मेक िीन/िीन भवहनाभा प्राधधकयणभा ऩेश गनुण ऩनेछ। 

ग. ऩरयऺणको अवधध सभाप्त बए ऩश्चाि ् सेवा प्रदामकरे प्राधधकयणभा ऩरयऺण सम्फन्धी ववस्ििृ 
प्रधिवेदन ऩेश गनुण ऩनेछ। 

 

7. सहजीकयण य धनदेशन ऩारना गनुण ऩने 

क. सेवा प्रदामकरे नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺणको सभमभा प्राधधकयणफाट हनुे अनगुभन िथा धनयीऺणको 
िभभा सहजीकयण गनुण ऩनेछ। 

ख. नमाॉ प्रववधधको ऩरयऺण सम्फन्धभा प्राधधकयणफाट सभम-सभमभा ददईने धनदेशनहरु ऩारना गनुण 
ऩनेछ। 


