
 

 

मिम िः२०७९/०१/१६ 

पे्रस विज्ञप्ति 

हािी नीमि के्षत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले द िःखका साथ यो सने्दश मदन चाहन्छ ौँ मक यस 

वर्षको वैशाख १९ ग े िनाइौँदै गरेको रामरि य सूचना  था संचार प्रमवमि मदवस (National ICT Day 2022) 

लाई हािी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सघं, नेपालको 27th April 2022 (मिम िः२०७९ बैशाख १४ ग े) बसेको 

कायषकारी समिम को बैठकले बमहस्कार गने मनर्षय गरेको ्। 

हािीले यस वर्षको सूचना  था संचार प्रमवमि मदवससंग सम्बन्धि  क नै पमन कायषक्रि र गम मवमि नगने 

मनर्षय गरेका ्छ ौँ। अ िः हािीले यस मदवसिा आयोिक नबने्न, सहभागी नहुने, प्रायोिक नबने्न र मदवससंग 

सम्बन्धि  सबै मकमसिका सहयोगहरु बन्द गने द िःखद मनर्षय गनष बाध्य भएका ्छ ौँ। यस वर्षको यस 

मदवसलाई हािीले सकारा िक रुपिा मलएका ्ैनछ ौँ मकनभने मवग  देखी हालसम्मका क नैपमन सरकारले 

सूचना र संचार प्रमवमिको लागी आवश्यक वा ावरर् नबनाई, इन्टरनेटिा भएका सिस्या सिािान गन षको 

साटो मदवसको नाििा, कायषक्रिको नाििा देखावटी कािहरु िातै्र गदै्। 

इन्टरनेट सेिा प्रदायकहरुले रावरि य सूचना तथा संचार प्रविवि वदिस  (National ICT Day 2022) 

बवहस्कार गननुका कारणहरुुः 

१) संचार  था सूचना प्रमवमि िन्त्रालयले हाम्रा upstream providers (Tata, Airtel, Siffy) िस्ता 

कम्पनीलाई भ क्तामनको लागी मवदेशी ि द्रा मसफाररस गनष पूर्ष रुपिा बन्द गरेको र गनष लगाएको 

्। यसकारर् उक्त कम्पनीलाई मबग  ६ िमहनादेन्धख भ क्तानी गनष नसक्दा आगािी हप्ताबाट 

देशभर इन्टरनेट बन्द हुने न्धथथ ी आएको ्। 

अमहले संचार  था सूचना प्रमवमि िन्त्रालयले मनय वश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गनषका 

लामग मवदेशी ि द्रा मसफाररस रोकेको िस्तो देन्धखन् मकनभने हाम्रो सावषभछि देश नेपालको संमघय 

संसद सावषिमनक लेखा समि ीबाट दूरसञ्चार मनयिावली २०५४ को मनयि २६ र अन शूची ६ (क) 

अन सार support charge, Annual Maintenance, Technical Charge र Monitoring 

Charge िस्ता गैर दूरसञ्चार सेवा िा RTDF र रोयल्टी नलागे्न देन्धखएकोले वेरुि  लग  हटाउन 

मनदेशन मदइसकेको अवथथािा यसको उल्टो मदशा  फष  िन्त्रालय लागेको ्। उक्त मनर्षयलाई 

पालना नगरी संचार  था सूचना प्रमवमि िन्त्रालयले वेरुि कै मवर्यलाई मलएर अनेकन बाहनािा 

मवदेशी ि द्रा मसफाररस रोकेर नीमि के्षत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गनष  फष  आकमशष  भएको ्। 

सोही बेरुि  रकि दान्धखला गनष नेपाल दूरसञ्चार प्रामिकरर्ले हाम्रा एक सदस्य संथथा Worldlink 

Communications Ltd. को नाििा मदएको आदेश पत्रको मवरुद्धिा सम्मामन  सवोच्च 



अदाल बाट मिम िः२०७७/३/१२ िा उक्त बेरुि  रकि नउठाउन अन्तररि आदेश पमन िारी 

भएको। 

२) सोही मकमसिको वेरुि  रहेको बाहानािा TV सेवा प्रदायकहरुलाई पमन मवदेशी ि द्रा मसफाररस 

नगरी सहिीकरर् नगरेको अवथथाले गदाष TV सेवा पमन बन्द हुने न्धथथ ीिा प गेको ्। 

नोटुः अत्यािश्यक सेिालाई विदेशी मनद्रा वसफाररसमा रोक लगागन पाइदैन। अत्यािश्यक 

सेिालाई राज्यले बन्द हुनबाट बचाउनन पनेमा संचार तथा सूचना प्रविवि मन्त्रालय आफै नै 

बन्द गनु लावग परेको छ। 

३) उच्च स्तररय समिम ले “मवद्य म य पोल प्रयोग  था सो को भ क्तानी एंव उपभोग सम्बििा 

मसफाररस गनष गमठ  समिम को प्रम वेदन” मदएको ्। िसको क नै पमन ब दाको कायाषनवयन 

नहुौँदा नेपाल मवद्य   प्रामिकरर्ले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गनष प्रयोग भएका  ार काट्ने, हाम्रो 

संयन्त्रहरुलाई प्रभामव  पाने, आफू ख सी भाडादर कायि गने िस्ता कायषहरु गरेका कारर्। 

४) नेपाल इन्टरनेटिा चको कर लगाउने ि ल क मभत्र पने म  ो सत्य मवद्यिान ्। इन्टरनेटिा लागे्न 

करहरु (४५% भन्दा बढी करहरु) नघटाई इन्टरनेट मवकास, दूरसञ्चार के्षत्रको मवकास र सिग्र 

मडमिटल नेपालको िारर्ालाई बेवाथथा गरेको कारर्। 

मडमिटल नेपालको िेरुदण्ड भनेकै इन्टरनेट भएको क रा िगिाहेर ्। कोमभड-१९ को िहािारीिा 

इन्टरनेटबाट नै देशको अथष न्त्र, मशक्षा, अन्य अत्यावश्यक सेवाहरु चलायिान गरेको क रा पमन 

सवाषमवमद  नै ्। सन् २०१७ िा UN General Assembly ले इन्टरनेटको पहुौँचलाई िानव 

अमिकारको रुपिा थथामप  गररसकेको ्। राज्यका मवमभन्न मनकायहरुले इन्टरनेट बन्द गराउने 

उदे्धश्यका साथ मनरन्तर लामगरहेको आभास हािीलाई भएको ् मकनभने मबग  ६ िमहनादेन्धख नै 

इन्टरनेट र नीमि के्षत्रलाई मसध्याउने मकमसिका गम मविीको मनरन्तर ा राज्य र राज्यका मनकायहरुबाट 

भइरहेको ् । यसकारर् अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा, िानव अमिकार मभत्र पने इन्टरनेट बन्द गने, 

नीमि के्षत्रको अन्धस्तत्व  था लगानीलाई द रुसामह  गरर मसध्याउन खोजे्न प्रवृम को मबरोि गदै अमहलेको 

सिय (च नावको सियिा) इन्टरनेट बन्द हुन गएिा यसको समू्पर्ष मिमे्मवारी व षिान सरकारले 

मलन पने क रा पमन यसै पे्रस मवज्ञन्धप्त िाफष   सम्बन्धि  सबैिा िानकारी गराउद्छ ौँ। 

भवदीय 
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