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िोवाईल टावरबाट सजृिि ववद्यिुीय चमु्वकीय वववकरण (इ.एि.आर.) बाट सवणसािारण िथा 
कािदारको सरुक्षा सम्बन्िी ववधियिावली, २०७६ 

 

दूरसञ्चार ऐि, २०५३ को दफा ६२ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी िेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणले 
देहायको ववधियिावली बिाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्िक 

 

१. संजक्षप्त िाि र प्रारम्ि: (१) यो ववधियिावलीको िाि  "िोवाईल टावरबाट सजृिि ववद्यिुीय 
चमु्वकीय वववकरण (इ.एि.आर.) बाट सवणसािारण िथा कािदारको सरुक्षा सम्बन्िी 
ववधियिावली, २०७६" रहेको छ । 

   (२) यो ववधियिावली २०७७ काधिणकबाट प्रारम्ि हिुेछ । 

 
२. पररिाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथण िलागेिा यस ववधियिावलीिा; 

(क) “अकुपेसिल एक्सपोिर सीिा (Occupational Exposure Limit)” िन्नाले  कुिै व्यजि 
आफ्िो पेशागि कािका धसलधसलािा सम्पकण िा आउँदा संिाववि खिराको बारेिा सचेि 
हिुे एवं त्यस्िो सम्पकण का बखि आफू स्वयंले धियन्रण गिण सक्िे अवस्थालाई सम्झि ु

पदणछ  ।  
(ख) “अध्यक्ष” िन्नाले िेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सम्झिपुदणछ । 

(ग) “आई.सी.एि.आई.आर.पी.” िन्नाले ििआयोिाईजिङ्ग वववकरणबाट संरक्षणका लाधग स्थावपि 
अन्िराणविय आयोग िन्ने सम्झिपुदणछ ।  

(घ) “आई.ई.ई.ई (IEEE)” िन्नाले ईलेक्रीक्स िथा ईलेक्रोधिक्स ईजिधियरहरुको स्थावपि 
अन्िराणविय संस्था िने्न वझुाउँछ ।  

(ङ) “आयोिाईजिङ्ग वववकरण” िन्नाले परिाणकुो कणको बिोट (Configuration) लाई िै पररविणि 
गिण सक्िे ववद्यिुीय चमु्वकीय वववकरणलाई सम्झि ुपदणछ । 

(च) “ई.आई.आर.वप. (EIRP)” िन्नाले आईसोरोवपक एन्टेिाको सापेक्षिा सम्बजन्िि ददशािा 
उि एन्टेिाको एन्टेिा गेि (Antenna Gain)  र रान्सधिटर पावरको कूल प्रधिफल िन्न े    
बझु्िपुदणछ  ।  

(छ) “ई.एि.आर. (EMR)” िन्नाले ववद्यिुीय िथा चमु्वकीय िरङ्गहरुबाट सजृिि ििआ्योिाईजिङ्ग 
वववकरण िने्न वझु्ि ुपछण ।  



3 
 

(ि) “एन्टेिा” िन्नाले िार रवहि दूरसञ्चारको लाधग टावर, िवि वा िास्ट संरचिािा िधिि 
सञ्चारको साििबाट दूरसञ्चार संकेि सम्प्रषेण गिे, प्राप्त गिे वा प्रसारण गिे यन्रलाई 
बझुाउँदछ ।  

(झ) “एस.ए.आर. (SAR)” िन्नाले आर.एफ. वफ्िको उिाण सोस्िे दरलाई बझुाउँछ । िसलाई 
सािान्यि: बाट प्रधि वकलोग्राि (W/Kg) अथवा धिधलबाट प्रधिग्राि (mW/g) िा िापि    
गररन्छ । 

(ञ) “ऐि” िन्नाले दूरसञ्चार ऐि, २०५३ सम्झि ुपछण । 

(ट) “कन्फधिणटी धिक्लारेशि (Confirmity Declaration)” िन्नाले सेवा प्रदायकले दूरसञ्चारका 
रेधियो उपकरण ििाि (Installation) गदाण प्राधिकरणले िोकेको ई.एि.आर. उत्सिणि 
िापदण्ि अिकुुल िएको खु् िे वा पषु्टी हिुे सेवा प्रदायकबाट  प्रिाजणि अधिलेख सम्झि ु
पछण । 

(ठ) "कम््लायन्स धिस्टयान्स (Compliance Distance) ” िन्नाले संचार धसग्िलको अधिकिि 
पावर िेजन्सटी र एस.ए.आर. िस्िा सूचकहरु सरुजक्षि िािकिा पिे गरी िोवकएको िापदण्ि 
अिकुुल हनु्छ । 

(ि) "टावर" िन्नाले दूरसञ्चार सेवा संचालिको लाधग उचाइिा एन्टेिा ििाि गिे प्रयोििको 
लाधग धििाणण गररिे ्याधसि पूवाणिार (Passive Infrastructure) सम्झि ुपछण । 

(ढ) “िव्ल.ुएच.ओ. (WHO)” िन्नाले ववश्व स्वास््य संगठि सम्झिपुछण । 
(ण) “ििआयोिाईजिङ्ग वववकरण” िन्नाले Biological tissue को िापीय प्रिाब ्याउि सक्ि े

िर वस्िकुो परिाणकुा कणको बिोट (Configuration) िा पररविणि ्याउि िसक्ि े
ववद्यिुीय चमु्वकीय वववकरणलाई बझुाउँछ । 

(ि) “धियिावली” िन्नाले दूरसञ्चार धियिावली, २०५४ सम्झि ुपछण । 

(थ) “पावर िेजन्सटी (Power Density)” िन्नाले प्रधि एकाई क्षेरिा प्राप्त हिुे पावर लाई    
बझुाउदछ | िसलाई सािान्यि: बाट प्रधिवगणधिटर (W/m2)/धिधलबाट प्रधिवगणसेजन्टधिटर 
(mW/cm2) िाईक्रोबाट प्रधि वगणसेजन्टधिटरको (W/cm2) ईकाईिा  व्यि गररन्छ ।  

(द) “प्राधिकरण” िन्नाले िेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्झि ुपदणछ । 

(ि) “धब.वट.एस.” िन्नाले बेस राजन्सिर स्टेशि सम्झिपुदणछ िसलाई ग्राहकिफण को रेधियो 
टधिणिल उपकरण (िस्िै: िोबाइल फोि) र कोर िेटवकण लाई आवद्ध गराई िारववहीि 
िाध्यिबाट संचार सेवा प्रवाह गिण प्रयोग गरेको सम्झि ुपदणछ । 

(ि) “म्याजक्सिि पधिणधसबल एक्सपोिर (MPE)” िन्नाले िािव स्वास््यिा कुिै िकारात्िक 
असर िपिे र स्वीकारोग्य सरुक्षा उपायका साथ सम्पकण िा आउि सक्िे आर.एि.एस. एवं 
उच्चिि ववद्यिुीय िथा चमु्वकीय क्षेर शजिसँग आबद्ध ्लेि िरङ्ग सिकक्षी (co-exist) 
पावर िेजन्सटीलाई सम्झि ुपदणछ  ।  
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(प) “ववद्यिुीय चमु्वकीय क्षरे (Electromagnetic Field)” िन्नाले ववद्यिुीय िथा चमु्बकीय   
चालको गधिववधिको पररणाि स्वरुप रेधियो प्रणालीका दूरसञ्चार स्टेशि अथवा एण्टेिा 
वररपरर उत्पाददि Exposure िन्ने सम्झिपुदणछ । 

(फ) “सवणसािारण िोजखि सीिा” िन्नाले प्राधिकरणबाट िोवकएको िापदण्ि प्रधिकूल 
आर.एफ.ई.एि.आर. Exposure सीिा िएको िहाँ सवणसािारण व्यजिहरु संिाववि खिराको 
बारेिा पूणण रुपिा सचेि िहिुे एवं सवणसािारण स्वयंले धियन्रण गिण िसक्िे अवस्था सम्झि ु
पदणछ।  

 

पररच्छेद-२ 

सरुजक्षि टावर एन्टेिा ििाि सम्बन्िी व्यवस्था 
 

३.  बेस स्टेशििा ई.एि.आर. सरुक्षा उपाय: (१) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दरुसञ्चार टावरको धििाणण 
र सञ्चालि गदाण प्राधिकरणले धििाणरण गरेको िापदण्ि बिोजिि गिुणपिेछ ।  

   (२) सेवा प्रदायकले रेधियो एण्टेिाबाट उत्सजिणि इलेक्रोम्याग्िेवटक एक्सपोिर िापि 
गिणका लाधग सरुजक्षि दरुी अथवा कम्््यान्स धिस्टयान्स (Compliance Distance) यवकि गदाण 
िोवकएको ववधि िथा िररका अवलम्वि गिुणपिेछ ।  

   (३) सवणसािारण वेश स्टेशिको िजिक सम्पकण िा आएका कारण हिुसक्िे अधियजन्रि 
िोजखि वा खिरा न्यूिीकरण गिण त्यस्िो एन्टेिा ििाि गदाण सवणसािारणको सजिलै पहुँच िहिुे 
िवरले गिुण पदणछ ।  

   (४) पेशाकिी अथवा कािदारको लाधग बेस स्टेशििा पहुँच ददंदा सेवा प्रदायकले 
कािदारहरुलाई अधिवायण रुपिा सरुक्षा उपायहरु अवलम्वि गिण र त्यस्िा क्षेरिा प्रवेश गदाण 
आवश्यक सरुक्षा र यस ववधियििा िोवकएको ित्सम्बन्िी आर.एफ. एक्सपोिर िन्दा बढी िहिुे 
गरी साविािी अपिाउिे प्रबन्ि धिलाउि ुपिेछ ।  

   (५) कुिै बेस स्टेशििा िोवकएको िन्दा बढी अकुपेसिल एक्सपोिर सीिा (रेधियो 
विक्वेन्सी एक्सपोिर) लेबल िएिा सेवा प्रदायकले पेशाकिी अथवा कािदारलाई यसको बारेिा 
ससूुजचि गररि ुपछण र त्यस्िो प्रणालीलाई बन्द गरेर वा आवश्यक सरुक्षा उपाय अवलम्वि गरेर 
िार कािदारलाई त्यस्िा क्षेरिा पहुँच प्रदाि गिे व्यवस्था धिलाउि ुपिेछ ।  

   (६) Exceedance Zone िा कािदार प्रवेश गिुणपिे वखििा देहायका सरुक्षा उपायहरु 
अवलम्वि गिुणपिेछ: 

(क)  EMF Expose गिे उत्सिणकको पावरलाई अस्थायी रुपिा घटाउिे । 

(ख) एक्सपोिरको अवधिलाई औषि एक्सपोिर  सरुजक्षि सीिा धिरै धियन्रण गिे ।  

(ग) ढाल वा कवच वा सरुजक्षि हिुे अन्य स्रोि साििको प्रयोग गिे ।  
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   (७) कुिै बेस-रान्सधसिरबाट रेधियो िरङ्ग प्रवाह गदाण यो ववधियििा िय गररएका 
िापदण्िको पालिा गिे प्रबन्ि धिलाउि ुसम्बजन्िि सवै सेवा प्रदायकको दावयत्व हिुेछ र सेवा 
प्रदायकले त्यस्िा रेधियो प्रणालीबाट उत्सजिणि हिुे ई.एि.एफ. एक्सपोिरको सम्पकण िा 
सवणसािारण वा कािदार आउँदा िोजखि िहिुे गरी सरुक्षाको प्रबन्ि गिुण  पिेछ । 

 
४.  टावरिा एण्टेिाको सरुजक्षि ििाि: (१) िविको छि वा छािािाधथ टावरको ििाि गदाण त्यस्िो 

वेस स्टेशिको एण्टेिा कजम्ििा ३ धिटर िन्दा अग्लो विाई गिुणपिेछ ।  

   (२) टावरिा एण्टेिाको ििाि गदाण सवणसािारणको सहिै पहुँच िपगु्िे गरी र रेधियो 
िरङ्ग (आर.एफ) बाट सजृिि िोवकएको अधिकिि एक्सपोिर सीिा पालिा ििएको ठाउँिा 
सवणसािारणको पहुँचलाई रोक्िे िररकाले गिुणपिेछ । 

   (३) िविको छि वा छािािाधथ ििाि गररिे टावरको एण्टेिा सवणसािारणको 
आवागिि िईरहिे स्थाि िन्दा पर हिु ुपिेछ । त्यस्िो क्षेरको आसपासिा सवणसािारण प्रवेश 
िगरुि िन्नाका लाधग उिीहरुलाई सचेि र सूजचि गिणका लाधग त्यस्िो स्थाििा सेवा प्रदायकले 
खिराको संकेि अधिवायण रुपिा राख्न ुपिेछ ।  

   (४) िविको छि वा छािािाधथ टावर राख्न ुपरेिा टावर धििाणण गररएका घरिा िथा 
िजिकका धछिेकी घरिा हिुे EMF एक्सपोिर धियजन्रि सीिा धिरै राख्नपुदणछ ।  

   (५) सवणसािारण व्यजिहरु आउिे िािे अथवा देखापिे ठाउं/क्षेरिा र स्थाििा रेधियो 
िरङ्ग (आर.एफ) सँगको सम्पकण का कारण हिुे एक्सपोिर धििाणररि सीिा िन्दा ववढ छ िि े

त्यस्िा क्षेरको आसपासिा िाधिसको प्रवेशलाई िारबार वा  घेरावार बन्ििहरूको प्रयोग गरी 
धिषिे गिुणपदणछ ।यस्िा क्षरेिा सेवा प्रदायकले िा्चा लगाई अिजुचि प्रवेश धिषिे सधुिजिि गिुण 
पदणछ। 

   (६) व्यापाररक, औद्योधगक, िथा कपोरेट संस्था रहेका स्थाििा िविका छािा वा छििा 
ििाि गरी संचालििा रहेका रेधियो प्रणालीका एण्टेिा संरचिा सम्िको पहुँचलाई ढोका वा 
स्थायी रुपिा बिाईएको ियाणङ्गबाट िार सीधिि िु् याई त्यस्िा द्वार वा ढोकाधिर सवणसािारणलाई 
पहुँच िददिे प्रबन्ि सेवा प्रदायकले धिलाउि ुपिेछ ।  

   (७) टावर संरचिाका ििुसकैु प्रकार वा आकारका ऐन्टिाहरुिा प्राधिकरणद्वारा 
धििाणररि ई.एि.एफ. एक्सपोिरको िोजखि साविािी लेवल वफि सपोटण आिणिा राजखिे व्यवस्था 
धिलाउिपुिेछ ।   

   (८) व्यापाररक िथा औद्योधगक संस्था रहेको क्षेरिा िारबार लगाइएको वा छािा वा 
छििा िधिि टावर संरचिाको प्रवेशिागण वा स्थायी रुपिा अग्लो पारी विाईएको ियाणङ्गिा सवैले 
प्रस्ट देख्न ेगरी एन्टेिाको अगाधििफण  अथवा छेउ/ वकिारािा ई. एि. एफ. एक्सपोिर िोजखि 
साविािी लेवल राजखिे अधिवायण व्यवस्था सेवा प्रदायकले धिलाउि ुपिेछ ।   
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   (९) सेवा प्रदायकले टावर संरचिािा रेधियो एण्टेिा ििाि गदाण ि्लो विक्वेन्सी रेन्ि 
(िस्िै: ९०० िेगाहिण) िा ववशेष साविािीका साथ िापदण्ि लागू हिुे प्रवन्ि धिलाउिपुिेछ ।  

   (१०) टावर संरचिािा उच्च पावर क्षििाको एण्टेिाको ििाि गदाण ववशेष ध्याि ददई 
िोवकएको िापदण्िको अधिििा रही रेधियो विक्वेन्सी प्रयोग गिुणपदणछ ।  

   (११) एउटै टावर संरचिािा एक िन्दा बढी सेवा प्रदायकहरुको रेधियो एण्टेिा रहेिा 
Collocation EMF Exposure सीिाको पालिा सम्बन्ििा ववशेष साविािी अपिाउि ु  पिेछ । 
त्यसरी रेधियो उपकरण संचालि गिे सबै सेवा प्रदायकहरुले साझा रुपिा िोवकएको अधिकिि 
EMF Exposure को सीिाधिर रहिे गरी िार सेवा संचालि गिुणपदणछ ।  

   (१२) बह ुसेवा प्रदायकका सहप्रयोग िएका टावरका रेधियो राजन्सिर िधिि साईटको 
सम्पकण िा आउिे िाधिस र त्यस क्षेरिा बसोबास गिे बाधसन्दालाई पगु्ि िािे सम्िाववि EMF 

Exposure िोजखिको बारेिा सचेि िई यस ववधियि बिोजििको िापदण्ि अिपुालिाको लाधग 
सािान्यिः सम्बजन्िि सेवा प्रदायक संयिु रुपिा जिम्िेवार हिुे गरी सम्बजन्िि सवै सेवा 
प्रदायकको वहस्सेदाररगि दावयत्व (Shared Responsibility) िा कूल अधिकिि पावर िेजन्सवटको 
सीिा िोवकएको आर.एफ. एक्सपोिर सीिा िन्दा वढी िहिुे गरी रेधियो प्रणाली सञ्चालि गिणका 
लाधग सेवा प्रदायकले आवश्यक ब्यवस्था धिलाउि ुपिेछ । 

   (१३) टावर संरचिािा रेधियो विक्वेन्सीको बेस स्टेशि अथाणि ्रेधियो प्रणालीको ििाि 
सवकए पधछ यस ववधियि बिोजिि िोवकएको िापदण्िको अिपुालिाको िाँच गरी अिसूुची ५ 
िा धिददणष्ट ढाँचािा स्वघोषणा गरी सेवा प्रदायकले प्राधिकरणिा बझुाउि ुपिेछ ।  

    (१४) सेवा प्रदायकले िविको छि वा छािािा धब.वट.एस. ििाि गदाण सम्वजन्िि 
िविििीको स्वीकृधि धलिपुदणछ ।  

   (१५) टावरिा िोवाइलका रेधियो प्रणालीको प्रयोग सम्बन्ििा सेवा प्रदायकहरु बीच 
अथवा सेवा प्रदायक र ग्राहक बीच अथवा सेवा प्रदायक र सवणसािारणको बीच वववाद उत्पन्न 
िएिा त्यस्िो वववाद सिािाि गिे अजतियारी प्राधिकरणसँग हिुेछ । यस सम्बन्ििा दूरसञ्चार 
ऐि,२०५३ को  दफा १६ को प्राविाि बिोजिि प्राधिकरणले वववाद सिािाि गिेछ । 

 

५. ई.एि. एफ. एक्सपोिर िोजखि न्यूिीकरण उपायहरु: (१) सेवा प्रदायकले कािदारलाई टावर 
साईटिा आर.एफ. एक्सपोिर लेवलको िािक, सरुक्षात्िक साविािीको उपाय र त्यसबाट 
स्वास््यिा पिण सक्िे िोजखिबाट वच्िे उपायको बारेिा अधिवायण िािकारी ददिपुिेछ । 

    (२) कुिै िोवाइल टावर साईटिा यस ववधियििा िोवकएको अधिकिि आर. 
एफ.एक्सपोिरको सीिा बढी छ ििे, त्यस्िा आर.एफ. एक्सपोिरले िािव स्वास््यिा पािण सक्िे 
हािीकारक िोजखिको साविािी बारेिा स्पष्टसँग बजुझिे गरी संकेि र धलजखि िािकारी राख्न ु
पिेछ ।  
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   (३)  कुिै पधि स्थाििा रेधियो इ.एि.एफ. एक्सपोिरको बारेिा पूवण ववश्लषेण िथा 
योििा पिाि िार सेवा प्रदायकले रेधियो प्रणालीको स्थापिा गिुणपदणछ । कुिै पधि टावर 
साईटिा एण्टेिा ििाि कायण पूवण िै आर.एफ.इ.एि.एफ. एक्सपोिरको वस्िगुि ववश्लषेण िथा 
धसिलेुसि (Simulation) गिुणपदणछ । 

    (४)  सेवा प्रदायकले कुिै पधि टावर साईटिा प्राधिकरणले धििाणरण गरे बिोजििको 
आर.एफ. एक्सपोिर िापदण्िको अिपुालिको िू्याकंि गरी सो को प्रधिवेदि प्राधिकरणिा 
वझुाउि ुपदणछ । 

    (५)  इ.एि.एफ. एक्सपोिर लेवलको िांच/िू्याकंि गदाण सेवा प्रदायकले धिम्ि 
धबषयको ववचार गिुण पिेछ: 

(अ) सवै िन्दा खराव अवस्थाहरुको उत्सिणि (Worst Case Exposure) | 
(आ) ववधिन्न विक्वेन्सीका इ.एि.एफ. एक्सपोिरका स्रोि | 
(इ) इ.एि.एफ.एक्सपोिर लेवल सम्बन्िी वस्िगुि ववश्लषेण | 
(ई) एण्टेिा ्याटिण (Antenna Pattern) िथा एण्टेिा गेि (Antenna Gain) एवं 

अधिकिि लेवलको रेधियो विक्वेन्सी एक्सपोिर | 
(उ) सेवा सञ्चालिको विक्वेन्सी, एण्टेिाको अवजस्थधि (Location), एण्टेिाको उचाई, 

धसग्िल पिु (Beam) को गहििा (इन्टेन्सीवट) िथा ढ्काई, आर.एफ.ई.एि. 
एफ. एक्सपोिरिा िाधिस सम्पकण िा आउि सक्िे अवधि िस्िा िािकहरु । 

    (६) टावरिा िधिि सवै एण्टेिाहरु सञ्चालििा आएको अवस्थािा पधि िोवाइल टावर 
साईटिा काि गिे कािदारहरु सरुजक्षि  हिुे गरी प्रबन्ि धिलाउि ुपिेछ । 

    (७) िोवाइल टावर साईटिा काि गदाण कािदारहरु सरुजक्षि दरुीिा अथवा िोवकएको 
अधिकिि आर. एफ. एक्सपोिर सीिाको अधिििा हिुे सधुिजिििा सेवा प्रदायकले धिलाउि ु
पिेछ ।  

   (८) कािदारले टावर साईटिा काि गदाण एन्टेिाको छेउछाउिा अिावश्यक आर. 
एफ.  एक्सपोिरबाट िोजखि िथा अन्य सम्िाववि खिराको बारेिा पधि सचेि रहिे गरी व्यवस्था 
धिलाउि ुपिेछ ।  

    (९) यदद पावर कटौिी वा अन्य िोजखि न्यूिीकरणका उपायहरु व्यावहाररक ििएको 
वखि एवं त्यस्िो साइटिा कुिै कािदार सम्पकण िा आउँदा हिुे संिाववि िोजखिबाट बचाउि 
वैकज्पक उपायहरुको बारेिा सेवा प्रदायकले व्यवस्था धिलाउि ु पिेछ | त्यस्िो अवस्थािा 
आर.एफ. एक्सपोिर िापदण्िको अिपुालिको लाधग इ.एि.एफ.एक्सपोिरको सम्िाववि 
िोजखिबाट बचाउिे वस्त्र एवं साििको प्रयोग गिुण पदणछ । 
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   (१०) िेधिकल यन्र िधिि व्यजि (िस्िै: िटुुिा पेश िेकर राजखएका व्यजि) ले 
टावर साइट धिकट आर.एफ. एक्सपोिर पररसरिा प्रवेश गदाण सचेि िई साविािी अपिाउि ु

पदणछ । त्यस्िा ब्यजिले जचवकत्सकसँग आवश्यक परािशण गिुण पदणछ ।  

   (११) िोवाइल टावरिा आर.एफ.यन्रसँग काि गिे व्यजि/कािदार त्यसको लाधग 
दक्ष, योग्य र अििुधि प्राप्त हिुपुछण ।  

   (१२) िोबाइल आर.एफ. एन्टेिा  (RF Antenna) िधिि टावरिा स्पष्टसँग देजखिे गरी 
र जचधििे ढाँचािा “िेपाल दूरसञ्चार  प्राधिकरणबाट धििाणररि इ.एि.एफ. एक्सपोिर सरुक्षा 
िापदण्ि बिोजिि संचाधलि” ट्याग सम्बजन्िि सेवा प्रदायकले राख्न ुपदणछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

आर.एफ.इ.एि.एफ. एक्सपोिर न्यूििि िापदण्ि िथा िापि िररका 
 

६. आर.एफ. िोजखि सीिा: (१) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आई.सी.एि.आई.आर.पी. द्वारा धििाणररि 
सिय सापेक्ष इ.एि.एफ. एक्सपोिरको सम्िाववि िोजखि न्यूिीकरण गिे कायणववधि िथा िापदण्ि 
बिोजििका सरुक्षा िापदण्ि पालि गिुणपदणछ । ITU-T K.52 बिोजिि अिसूुची-१ िा धििाणररि 
िापदण्ि अिरुुप िोवाइल टावर संरचिािा रेधियो प्रणाली ििाि एवं संचालि गरी 
ििआयोिाईजिङ्ग (Non-Ionizing) रेधियसिबाट सवणसािारणिा हिुे िोजखिको स्वीकायण स्िर कायि 
गिुण पिेछ ।  

   (२) सेवा प्रदायकले टावरिा रेधियो विक्वेन्सी प्रयोग हिुे सेललुर िोबाइल बेस स्टेशि 
ििाि िथा संचालि गदाण प्राधिकरणबाट धििाणररि अधिकिि इ.एि.एफ. एक्सपोिर सीिा िन्दा 
िबढ्िे गरी िि आयोिाईजिङ्ग (Non-Ionizing) वववकरण िोजखि सवणसािारणिा िहिुे  सधुिजिििा 
गिुण पिेछ । 

   (३) सेललुर िोबाइल वेस स्टेशि र टावर अधिक िजिक वररपरर सवणसािारणको पहुँच 
हिु िसक्िे गरी सेवा प्रदायकले आवश्यक प्रवन्ि धिलाउिपुदणछ । सेवा प्रदायकले अन्िराणविय 
दूरसञ्चार संघद्वारा धििाणररि ITU-T K.70 अिरुुप “अिसूुची २" िा उज्लजखि सरु बिोजिि हिु 
आउिे एन्टेिा अधिक िजिक सबणसािारणको पहुँच हिुे न्यूििि दूरी गणिा गरी वररपररका 
क्षेरिा रेधियो वववकरणको िािक िोवकएको िापदण्ि अिकुुल हिुे प्रबन्ि गिुण       पदणछ । 

   (४) सवणसािारणिा आर.एफ. इ.एि.एफ. एक्सपोिरबाट हिु सक्िे िोजखि सम्बन्ििा 
आई.सी.एि.्आई.आर.्पी. कायणववधि िथा िापदण्िहरु पालिा गरेको सधुिजिि गिण प्रत्येक सेवा 
प्रदायकले सम्बजन्िि सम्पूणण िोवाइल टावरका साइटको इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्ििा 
वस्िगुि िथा वैज्ञाधिक ववश्लषेण एवं िू्याकि गिुणपदणछ र अिपुालि ििएका साइटहरुलाई सिुार 
गरी ित्काल अिपुालि हिुे प्रवन्ि गिुण पदणछ । 
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   (५) सेवा प्रदायकले सम्पूणण सेललुर िोबाइल बेस स्टेशि र टावर साइटको अद्यावधिक 
सूची, साइटको िाि, पररचय कोि (Identity Code) र जि.वप.एस. लोकेसि सवहिको साइटको 
िौगोधलक ठेगािा साथसाथै इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्ििा सवणसािारणिा िोजखि सम्बन्िी 
प्राधिकरणको िापदण्ि पालिा िएको (Compliance) घोषणा सवहि प्राधिकरणिा प्रत्येक आधथणक 
वषण सिाप्त िएको ३ (िीि) िवहिा सेवा प्रदायकले वववरण बझुाउि ुपदणछ । 

   (६) टावर वररपरर क्षेरको पररदृश्यिा अिावश्यक प्रदषुण िहिुे गरी सेवा प्रदायकले 
टावर साइटिा सेललुर िोबाइल बेस स्टेशि संचालिका लाधग State of the art प्रववधिको ववद्यिुीय 
िेिेरेटर राख्नपुिेछ । 

   (७) प्राधिकरणले ववश्व दूरसञ्चार संघ, आई.सी.एि.्आई.आर.पी., WHO िस्िा अन्िराविय 
धिकायिा िएका रेधियो विक्वेन्सीका इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी गधिववधि िथा िापदण्ििा 
िएको हेरफेर सिेिको आिारिा सेवा प्रदायकले रेधियो प्रणाली संचालि गदाण अपिाउिपुिे 
इ.एि.एफ एक्पोिर सम्बन्िी िापदण्ि आवधिक रुपिा अद्यावधिक गिुण पिेछ । 

   (८) एकै टावर संरचिािा बह–ुसेवा प्रदायकले छुट्टाछुटै्ट रेधियो प्रणाली ििाि एवं 
संचालि गदाण संयिु रुपिा प्राधिकरणबाट िोवकएको आर.एफ इ.एि.एफ एक्सपोिर सम्बन्िी 
िापदण्िको अिपुालि हिु ेगरी प्रवन्ि धिलाउिपुदणछ । फरक विक्वेन्सीहरुिा सञ्चाधलि बह–ु

स्रोिका प्रिावलाई सिग्रिा एकिषु्ट िापि गरी प्रत्येक स्रोिको िापि उि विक्वेन्सीको 
िोवकएको एक्सपोिर सीिा अिसुार गिुण पदणछ । 

   (९) एकै टावर संरचिािा बह–ुसेवा प्रदायकले छुट्टाछुटै्ट रेधियो प्रणाली ििाि एवं 
संचालि गदाण धििाणररि आर.एफ. इ.एि.एफ. एक्सपोिर िापदण्ि अिपुालि िएको धिजिि गिण 
सबै रान्सधिटरहरु (उदाहरणका लाधग एफ.एि.्, वट.िी. र सेललुर िोबाइल बेस स्टेशिहरु) का 
लाधग िापि गररएको कूल पावर िेजन्सवट र सो को अधिकिि स्वीकायण उस्सिणिको अिपुाि 
सिग्रिा एक िन्दा अधिक िहिुे गरी अिसूुची ३ बिोजििको प्रवन्ि धिलाउि ु      पदणछ ।  

   (१०) सेवा प्रदायकले िारवववहि प्रववधििा आिाररि िवीििि प्रववधिहरु(िस्िैः 
4G/5G)िा आिाररि िोबाइल िेटवकण  ििाि िथा संचालि गदाण सिेि प्राधिकरणले यस 
ववधियिावली बिोजिि धििाणरण गरेको रेधियो विक्वेन्सी ई.एि.एफ.एक्सपोिर िापदण्िको 
अिपुालिाको सधुिजिििा गिुणपदणछ । 

 

७. अिगुिि िथा सपुररवेक्षण: (१) दूरसञ्चार प्रणालीको रेधियो विक्वेन्सी इ.एि.एफ. एक्सपोिर 
सम्बन्िी सरुक्षा िापदण्ि सधुिजिि गिण अिगुिि, धिरीक्षण िथा सपुरीवेक्षण गिे अधिकार 
प्राधिकरणलाई हिुेछ । 
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   (२) दूरसञ्चारका टावरिा रेधियो प्रणाली ििाि िथा सञ्चालि गदाण यस ववधियिावली 
बिोजिि धििाणररि ई.एि.आर. एक्सपोिर िापदण्ि सेवा प्रदायक आफैले धियधिि रुपिा िापि 
गरी पररपालिा िए ििएको सम्बन्ििा यवकि गिुणपदणछ  । 

   (३) सेवा प्रदायकले ई.आई.आर.पी., ववद्यिुीय एवं चमु्बकीय वफ्ि र पावर िेजन्सवट 
िस्िा रेधियो विक्वेन्सी सम्बन्िी सूचकहरु सवहिको आर.एफ.इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी 
वैज्ञाधिक एवं वस्िगुि िू्याकि गिुण अधिवायण हनु्छ र प्रत्येक आधथणक  वषणिा आवश्यक िांचबझु 
सवहि ववधियि ६(४) बिोजिि प्राधिकरण सिक्ष  घोषणा (Compliance Declaration) पेश गिुण 
पछण । साथै प्राधिकरणले  िाग गरेिा सेवा प्रदायकले ििुसकैु सियिा त्यस्िो वववरण िथा 
िािकारी ददि ुपिेछ । 

   (४) िोवाइल टावरिा रान्सधिटर ििाि िथा संचालििा पररविणि िएिा (िस्िै: फरक 
साइटिा स्थािान्िरण, एन्टेिाको शजि वफि पररविणि गिे वा एन्टेिाको ववेशेषिा हेरफेर गिे) 
सेवा प्रदायकले ित्सम्बन्ििा धििाणररि िापदण्िको पालिालाई पिुः सधुिजिि गिण वस्िगुि ववश्लषेण 
एवं िू्याकि गिुणपिेछ र आवश्यक िए ियाँ िािक सवहि धििाणररि िापदण्िको पालिा सधुिजिि 
गिुणपिेछ । 

   (५) प्राधिकरणले सवै सेवा प्रदायकको रेधियो विक्वेन्सी इ.एि.एफ. एक्सपोिर 
सम्बन्िी िापदण्िको पालिा सम्बन्िी एकीकृि केन्रीय ि्याक ियार गिेछ । त्यस्िो ि्याक 
आवश्यकिािसुार सावणिधिक  सिेि गररिेछ । 

   (६) रेधियो विक्वेन्सी इ.एि.एफ. एक्सपोिर सरुजक्षि स्िरिा िएको सम्बन्ििा  
िििािसको स्वास्थ सरुक्षा सधुिजिि गिण प्रत्येक िीि िीि िवहिािा सेवा प्रदायकले टावरिा 
रेधियो प्रणालीको अधिकिि विक्वेन्सी इ.एफ.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी िािकारी सावणिधिक 
गिुणपिेछ ।  

   (७) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट संचाधलि रेधियो विक्वेन्सी आर.एफ.एक्सपोिरको 
लेवल अिगुिि/धिरीक्षण गिे वा सेवा प्रदायकको िापदण्ि अिपुालि अधिलेख परीक्षण गिे 
अधिकार प्राधिकरणिा हिुछे । प्राधिकरणले संकधलि ि्यांक, धलजखि उिरुी िथा धियधिि रुपिा 
ववधिन्न औिारको प्रयोग गरी सपुररवेक्षण गिण सक्िेछ ।  

   (८) प्राधिकरणबाट यस ववधियिावलीिा िोवकएको इ.एि.एफ. एक्सपोिर लेवल 
सम्बन्िी िापदण्ि पालिा सम्बन्िी सेवा प्रदायकको अधिलेख ववश्लषेण र परीक्षण गिण        
सवकिेछ । अिगुिि गिे अधिकारीले सेवा सञ्चालकबाट िोवकएको िापदण्ि पालिा िएको 
िपाईएिा धिजिि सिय धिर रेधियो प्रणालीलाई यस ववधियिको िापदण्ि धिर सञ्चालि गिण 
प्राधिकरणबाट खवटएको अधिकृिले ित्काल धलजखि धिदेशि ददि सक्िेछ | यसरी अिगुिि 
अधिकारीले सिुारको लाधग ददएको सियावधि धिर पधि सेवा सञ्चालकले िापदण्ि पालि गरेको 
िपाइएिा त्यस्िो रेधियो प्रणाली बन्द गिण धिदेशि ददि सक्िेछ । यस ववधियिका शिण िथा 
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िापदण्िको उ्लंघि गरेिा ऐि बिोजिि उपयिु िररवािा िथा दण्ि सिाय गररिेछ | साथै 
त्यसको कारणले कसैलाई हािी िोक्सािी िएिा सोको क्षधिपूधिण सिेि िराइ ददि सवकिेछ | 

   (९) आर.एफ. इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी िापदण्ि पालिा िगरेको अवस्थािा 
ऐि र धियिावली अिसुार सेवा सञ्चालकलाई कारवाही गिे अधिकार प्राधिकरणिा हिुेछ । 
इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी िापदण्िको अवज्ञा गरेिा सेवा सञ्चालकले उजचि क्षधिपूधिण सिेि 
व्यहोिुणपिेछ र वपधिि व्यजिलाई सेवा प्रदायकबाट क्षधिपूधिण िराई ददिे सम्बन्ििा प्राधिकरणले 
क्षधिपूधिण रकि यवकि गिण िथा ववगो धििाणरण सम्बन्ििा आवश्यक प्रवन्ि धिलाउि         
सक्िेछ । 

 

८. िपेाल सरकारको धिदेशि पालिा गिुणपिे: दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले िेपाल सरकारले लाग ुगरेका 
आर.एफइ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी धियि, धिदेजशका र धिदेशि प्रधि उत्तरदायी िइ सो को 
पालिा गिुण पिेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

गिुासो व्यवस्थापि र संिाय 

 

९. उिरुी वा गिुासो ब्यवस्थापिः (१)  िोवाइल टावरिा प्रयोग हिुे रेधियो प्रणालीबाट सजृिि 
आर.अफ.इ.एि.एफ. एक्सपोिर िोजखि सम्बन्ििा कुिै पधि व्यजिबाट गिुासो प्राप्त िएिा सेवा 
प्रदायकले िपधसल बिोजिि गिुणपिेछ । 

(क)  सािान्य दायराः इ.एि.एफ. एक्पोिरबाट िोजखि रहेको सम्बन्ििा िाँच गिण सेवा प्रदायकले 
प्राववधिक टोली खटाई उज्लजखि स्थाििा प्राधिकरणबाट िोकेको िापदण्िको अधिििा 
िए ििएको वैज्ञाधिक िवरले िापक उपकरणबाट िापि गरी सवणसािारणलाई कुिै खिरा 
िए ििएको सम्बन्ििा अध्ययि धबश्लषेण गरी गिुासोकिाणलाई िािकारी गराउि ु    पिेछ 
। 

(ख)  उच्च दायराः इ.एि.एफ. एक्पोिरको िोजखि रहेको सम्बन्ििा िाँच गिण सेवा प्रदायकले 
प्राववधिक टोली खटाई उज्लजखि स्थाििा प्राधिकरणबाट िोकेको िापदण्िको अधिििा 
िए ििएको वैज्ञाधिक ढंगले िापक उपकरणबाट िापि गरी धििाणररि िापदण्िको अधिििा 
िरहेको िए ित्काल त्यस्िो रेधियो प्रणालीिा सिुार गरी प्राधिकरणले िोकेको िापदण्िको 
अधिििा रही संचालि गिे व्यवस्था गिुण पदणछ । 

(ग)  खण्ि (क) र (ख) बिोजिि प्राप्त गिुासो सम्बन्ििा प्रधिवेदि ियार पारी अधिलेख राख्नपुदणछ 
र प्राधिकरणले िाग गरेिा त्यस्िो प्रधिवेदि िरुुन्ि उपलब्ि गराउि ुपिेछ | 
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   (२)  उपधबधियि (१) बिोजिि कुिै पधि व्यजिको गिुासो उपर सिुवुाई ििएिा 
प्राधिकरणिा गिुासो गिण सवकिेछ | त्यस्िो गिुासो उपर प्राधिकरणले ववधियि १३ बिोजिि 
गदठि उपसधिधि िाफण ि िाँचबझु गरी िोवकएको िापदण्ि अिकुुल िए ििएको सम्बन्ििा 
यवकि गदणछ ।  ववधियि (१३) बिोजििको उपसधिधि िाफण ि िांचबझु गरी िोवकएको िापदण्ि 
िए ििएको सम्बन्ििा स्थलगि अिगुिि धिररक्षण गरी यवकि गिुण पदणछ । 

   (३) उपधबधियि (२) बिोजिि प्रधिकरणबाट िाँचबझु गदाण िोवकएको िापदण्ि 
बिोजिि सेवा प्रदायकले रेधियो प्रणाली संचालि गरेको िपाइएिा ित्काल त्यस्िो रेधियो प्रणाली 
संचालििा रोक लगाई आवश्यक पररिािणि वा सिुार गरी सेवा संचालि गिण सेवा प्रदायकलाई 
धिदेशि ददि सक्िेछ | प्राधिकरणबाट ददइएको धिदेशि पालिा िगरेिा ऐि, धियि बिोजिि 
सिाय हिुेछ । 

   (४)  ववधियि ९(२) बिोजिि प्राप्त गिुासो एवं उिरुी उपर प्राधिकरणबाट सािारणिया 
३० ददिधिर धिणणय धलई सो सम्बन्ििा सम्बजन्िि आवेदकलाई िािकारी गराउि ुपदणछ | 

 

१०. सिाय: (१) सेवा प्रदायकले यो ववधियिावली बिोजििको िापदण्ि पालिा िगरी उ्लंघि गरेिा 
ऐि, धियि अिसुार सिाय हिुेछ ।   

   (२) िोवाइल सेवा प्रदायकले संचालि गरेको टावरबाट यस ववधियिावलीिा िोकेको 
िापदण्ि बिोजििको अधिकिि ई.एि.एफ. एक्सपोिरको िापदण्ि पालिा िएको सधुिजिि गिण 
प्राधिकरणबाट धिरीक्षण, िांचबझु गररिेछ । 

  (३) टावरिा िधिि सेललुर बेस स्टेशि सञ्चालि गदाण इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी 
िोवकएको िापदण्ि उ्लंघि िएको पाइएिा त्यस्िा टावरिा िधिि सेललुर बेस स्टेशिलाई 
प्राधिकरणले ित्काल बन्द गिण सम्बजन्िि सेवा प्रदायकलाई धिदेशि ददि सक्िेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 
धबधबि व्यवस्था 

 

११. सरुक्षा साविािी: (१) सेवा प्रदायकले आधिकाररक व्यजिलाई िार टावर/रान्सधिटर स्टेशि 
क्षेरधिर प्रवेश गिण अििुधि ददिे प्रबन्ि धिलाउिपुिेछ र टावर सरुक्षाका लाधग खवटिे धिरीक्षकले 
त्यस्िो क्षेरिा पहुँच धियन्रण गिे सम्बन्ििा पररसर धिर प्रवेश गिुण अजघ अपिाउिपुिे साविािी 
िथा सरुक्षाबारे सम्बजन्िि व्यजिलाई िािकारी ददिपुिेछ । 

  (२) टावरिा आर.एफ. सम्बन्िी कायण गिे कािदार/पेशाकिीले सिेि कायण गदाण यस 
ववधियिावलीिा िोवकएका साविािीका उपायहरु अवलम्वि गरी कायण गिुणपिे गरी सम्बजन्िि 
सेवा प्रदायकले व्यवस्था धिलाउि ु पिेछ । सेवा प्रदायकले दूरसञ्चारका रेधियो विक्वेन्सी 
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इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी ििस्वास््यको सरुक्षासँग सम्बजन्िि यस ववधियिका प्राविािहरु 
लागू गिण  आवश्यक व्यवस्था धिलाउि ुपिेछ । 

 

१२. प्रजशक्षण िथा सचेििा: (१) सेवा प्रदायकले आर.एफ. सम्बन्िी पेशागि िथा व्यावसावयक 
ििशजि (िस्िै: प्राववधिक, ईजन्िधियर, प्रबन्िक) िथा सवणसािारणलाई इ.एि.एफ. एक्पोिर 
बाट हिुसक्िे सम्िाववि स्वास््य सरुक्षा साविािी वारे िािकारी गिुण पदणछ ।  

  (२) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दूरसञ्चारका आर.एफ. इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्बन्िी 
िाधलि/प्रजशक्षण र सचेििा कायणक्रि आयोििा गरी िििािसलाई स्वास्थ सरुक्षा सम्बन्ििा 
आश्वस्ि गिुणपदणछ ।  

 

१३. आर.एफ. इ.एि.एफ एक्सपोिर सम्बन्िी अध्ययि ववश्लषेण, सिन्वय, िाचबझु िथा गिुासो 
सम्बोिि गिण व्यवस्थापि उपसधिधि सम्बन्िी व्यवस्था : (१) दूरसञ्चारसँग सम्बजन्िि आर.एफ 
इ.एि.एफ एक्सपोिर सम्बन्िी अध्ययि ववश्लषेण, सिन्वय, अिगुिि, िांचबझु िथा गिुासो 
सम्बोिि िथा यस ववधियिावली कायाणन्वयि सम्बन्ििा सहिीकरण गिण िपसील बिोजििको 
एक व्यवस्थापि उपसधिधि रहिेछ | उि उपसधिधिले आवस्यकिा अिसुार ववज्ञलाई बैठकिा 
आिजन्रि गिण सक्िेछ । 

 

(क)  स्िरीकरण िहाशाखा प्रिखु, िेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण  संयोिक 

(ख)  उपकरण स्िरीकरण शाखा प्रिखु, िेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सदस्य 

(ग) अिगुिि शाखा प्रिखु (प्रा.), िेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सदस्य 

(घ) अध्यक्षले िोकेको सम्बजन्िि क्षेरको ववज्ञ  सदस्य 

(ङ) प्राववधिक उपकरण स्िरीकरण शाखा, िेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण   सदस्य सजचव  

    

(२) उपसधिधिको वैठक सम्बन्िी ब्यवस्थाः 
(क) उपसधिधिको वैठक उपसधिधिको संयोिकले िोके बिोजिि आवश्यकिा अिसुार 

बस्ि सक्िेछ | उपसधिधिका पदाधिकारीहरुले प्राधिकरणको धियिािसुार वैठक 
ित्ता पाउिेछि ्।  

(ख) उपसधिधिको वैठक सम्बन्िी अन्य व्यवस्था उपसधिधि आफैले धििाणरण गरे 
बिोजिि हिुेछ । 

 

१४. चेिाविी र साविािी जचन्ह/ प्रधिक राख्न:े (१) सेवा प्रदायकले टावरिा िधिि रेधियो प्रणालीको 
इ.एि.एफ. एक्सपोिरबाट हिुसक्िे सम्िाववि िोजखिको खिरा र त्यस्िो िोजखिको खिरा 
न्यूिीकरण गिे िािकारी ददिे चेिाविी जचन्ह र लेबधलङ (Labeling) प्रयोग गिुण पिेछ । पेशाकिी 
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कािदारहरुलाई आर.एफ. प्रणालीिा काि गिण ववधिन्न सचेििािूलक िािकारी, साविािीका 
उपायहरु िथा ित्सम्बन्िी साििलाई बझु्ि, पवहचाि गिण िथा प्रयोग गिण सक्षि हिुे गरी 
प्रजशक्षणको पयाणप्त प्रवन्ि सेवा प्रदायकले धिलाउि ुपिेछ । टावरिा छेकाबार, त्यस्िा क्षेरधिर 
कोही प्रवेश गिुण पूवण िी चेिाविीहरु देजखयोस ििी प्रस्ट देजखिे गरी धिम्ि बिोजििका 
चेिाविीिूलक जचन्ह राख्नपुिेछ । 

 

(क) आर.एफ. पहेंलो ददशाधिदेश जचन्ह: यो आर.एफ. पहेंलो ददशाधिदेश जचन्ह टावरका रेधियो 
साइटहरुिा कािदारहरुलाई साविािी/सचेििाका लाधग प्रयोग गिुणपिेछ । यसलाई साइट 
पररसरधिर प्रवेशिा वा  रेधियो उपकरण कक्ष धिर वा उपकरण बन्द राजखएको िौसि 
प्रधिरक्षी कवचको बावहर  राख्नपुदणछ । 

(ख) सूचिा जचन्ह: सवणसािारणको प्रवेशलाई सहि िथा सरुजक्षि बिाउि सूचिा जचन्हलाई 
आर.एफ. प्रणाली अवजस्थि क्षेरिा राख्नपुिेछ | 

(ग) साविािी जचन्ह: टावरिा रेधियो प्रणालीसँग सम्बजन्िि एन्टेिा  िजिक उपयिु र सजिलै 
देजखिे ठाउँिा रेधियो–विक्वेन्सी वववकरण खिरा झ्किे अिसूुची ४ को  जचन्ह आर.एफ. 
इ.एि.एफ. एक्सपोिर सम्िाववि िोजखि सीिा िाघ्ि सक्िे सम्िाविा िएका क्षेरिा (िस्िै 
द्वार , छि, उपकरण राजखिे स्थलिा) राख्न ुपिेछ । 

(घ) चेिाविी जचन्ह: आर.एफ. इ.एि.एफ. एक्सपोिर सीिा िोवकएको िापदण्ि िन्दा िाधथ 
िएको िािकारी हिुे स्थाििा चेिाविीिूलक संकेि जचन्ह राख्न ुपिेछ । यस्िा क्षेरिा 
प्रवेश गदाण काि गिे व्यजिले सरुक्षा िाकेट लगायि उपयिु साविािीका उपायहरु 
अपिाउि ुपिेछ । 

 

१५. संशोिि गिण सक्ि:े यो ववधियिका प्राविािहरुलाई आवश्यकिा अिसुार प्राधिकरणले संशोिि 
गिण सक्िेछ । 

 

१६. वािा अड्काउ फुकाउ: यस ववधियिावली कायाणन्वयिका अवस्थािा कुिै कदठिाइ आइपरेको 
अवस्थािा प्राधिकरणबाट वािा अड्काउ फुकाउ गिण सवकिेछ | 

 

१७. व्यातया गिे अधिकार: यस ववधियिावलीका व्यवस्थाहरु कायाणन्वयििा दद्ववविा िएिा  सोको 
व्यातया गिे अधिकार प्राधिकरणसँग रहिेछ र त्यस्िो अवस्थािा प्राधिकरणबाट हिुे धिणणय अजन्िि 
हिुेछ । 
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अिसूुची–१ 

ववधियि ६ (१) संग सम्बजन्िि 

 
The limits/levels for antenna (Base station) EMF emissions are detailed below: 

Type of 

Exposure  
 

Frequency  

Range  

Electric field  

Strength(V/m)  

Magnetic field  

Strength(A/m)  
 Power density   (W/m2)  

General Public 

10-400MHz 28 0.073 2 

400-2000MHz 1.375 f ½ 0.0037f½ f/200 

2-300GHz 61 0.16 10 

Occupational  

10-400MHz 61 0.16 10 

400-2000MHz 3 f ½ 0.008f½ f/40 

2-300GHz 137 0.36 50 

f is frequency in MHz 
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अिसूुची–२ 

ववधियि ६ (३) संग सम्बजन्िि 

 

The expressions for the calculation of minimum distances to antennas for compliance with 

exposure limits for the population in general shall be as specified below: 
 

Radio Frequency Range  General public exposure  

10 to 400 MHz  r =0.319√𝑒𝑖𝑟𝑝 
r   

400 to 2000 MHz  r   r   

2000 to 300000 MHz  r   r   

r is the minimum antenna distance, in meters f  is the frequency, in MHz erp is the effective 
radiated power in the direction of the largest antenna gain, in Watts eirp is the equivalent 
isotropically radiated power in the direction of the largest antenna gain, in Watts  

 

Radio Frequency Range  Occupational exposure  

1 to 10 MHz  r   r   

10 to 400 MHz   
r = 

0.319√𝑒𝑖𝑟𝑝 

r   

400 to 2000 MHz  r   r   

2000 to 300000 MHz  r   r   

r is the minimum antenna distance, in meters f  is the frequency, in MHz erp is the effective 
radiated power in the direction of the largest antenna gain, in Watts eirp is the equivalent 
isotropically radiated power in the direction of the largest antenna gain, in Watts  
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अिसूुची–३ 

ववधियि ६ (९) संग सम्बजन्िि 

 

 
where, 
S i - Power Density at the ith frequency, frequency given in MHz 
MPE i - Reference level of the Power Density at the ith frequency 
n - Total number of transmitting signals 
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अिसूुची–४ 

ववधियि १४ (ग) सगँ सम्बजन्िि 

 
 
Some samples of the caution signs are mentioned hereunder: 

 
The warning symbol for radio frequency radiation hazards shall consist of a red isosceles triangle 
above an inverted black isosceles triangle, separated and outlined by an aluminum color border. 
The words: "WARNING -- RADIO-FREQUENCY RADIATION HAZARD" shall appear in the 
upper triangle.  
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अिसूुची–५ 

ववधियि ४ (१३) सगँ सम्बजन्िि 

 
 

(संस्थाको लेटरहेििा) 
आर.एफ.ई.एि.एफ. एक्सपोिरबाट हिुसक्िे िोजखिबाट संरक्षणका  लाधग सेवा प्रदायकले िापदण्ि 
(ििआयोिाईजिङ्ग वववकरण) पालिा गरेको घोषणा 
 

िेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट.......................... सेवा संचालिका लाधग अििुधिपर प्राप्त संस्था 
..............................(िाि र ठेगािा)....................... ले यसैसाथ धिवेदिको साथिा संलग्ि  
गररएको.................िा अवजस्थि साईट (lat, long सवहि) सञ्चालििा आउदाको वखििा आर.एफ.ई.एि. 
एफ. एस्पोिरबाट हिुे ििआयोिाईजिङ्ग रेधिएसि सम्बन्ििा प्राधिकरणबाट िय गररएको यस ववधियिावली 
बिोजििको िापदण्ि पालिा गरेको घोषणा गदणछ | यस सम्बन्ििा िेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट िारी 
ववधियिावली िथा िेपाल सरकारको प्रचधलि कािूिको पूणण पालिा गिे प्रधिबद्िा सिेि व्यि गदणछौ | 
उ्लेजखि िापदण्िको पालिा ििएिा प्रचधलि कािूि बिोजिि सिाय िएिा कुिै आपजत्त ििएको व्यहोरा 
सिेि अिरुोि छ | 
 
 

सहीः ..................................... 

आवदेकको  िािः .................................. 

दिाणः ........................................... 

धिधिः .............................. 

संस्थाको छाप: 

 


