
 
 

 
 

 

प्रेस विज्ञप्तिः अत्यािश्यक इन्टरनेट सेिा प्रिाहमा पुयााइएको अिरोधप्रतत खेद एि ंतनन्दा 
 

सरकारी निकाय िेपाल विद्युत प्राधिकरणद्िारा हालैका दििमा गरररहेको अत्यािश्यक इन्टरिेट 
सेिा प्रिाहमा अिरोि पुर् याउिे गनतविधिहरुप्रनत कम्प्युटर एशोससएसि िेपाल महासंघ (क्याि 
महासंघ) खेि प्रकट गिै िेहाय बमोजिम आफ्िो िारणा ब्यक्त गिदछ । 

१) क्याि महासंघ - सरकारी निकाय िेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियोजित रुपमा भरतपुर, 
बुटिल, काठमाडौं, विराटिगर, िराि, ििकुटा, ता्लेिुङ, खाडीचौर, ििगढीलगायतका 
स्थािहरुमा इन्टरिेट सेिा प्रिायकहरुका फाइबर तार काटेको तथा सोदह कारण अत्यािश्यक 
इन्टरिेट-सेिा प्रिाहमा पुगेको अिरोिप्रनत खेि प्रकट गिदछ र सरकारी निकायका त्यस्ता 
कायदहरुको घोर निन्िा गिदछ । 

२) क्याि महासंघ - सरकारी निकाय िेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडािरका 
आिारमा पुिादिारको लागत अझ बढि गई ईन्टरिेट सेिा प्रिाहमा प्रनत ग्राहक १ सय पचास 
िेखख ३ सयसम्पम शुल्क बढ्िे र सोदह अिुमनतका निजम्पत निजि क्षेत्रका इन्टरिेट सेिा 
प्रिायकहरुले िेपाल िरूसंचार प्राधिकरणमा अिुरोि गरेको, यसै सन्िभदमा पोल भाडा िर 
वििाि समािाि हुिा ईन्टरिेट सेिा प्रिाहमा अिरोि िहुिे तथा पोलको भाडा िर पुरािै 
कायम राख्िा ईन्टरिेटको शुल्क िबढ्िे हंुिा संचार तथा सूचिा प्रविधि मन्त्रालय, िेपाल 
िरूसंचार प्राधिकरण, िेपाल वििुत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु एि ं निजि 
क्षेत्रका इन्टरिेट सेिा प्रिायकहरुका विचमा पररणाम उन्मुख छलफलको निजम्पत अिुरोि 
गिदछ ।  

३) निजि क्षेत्रका इन्टरिेट सेिा प्रिायकहरु र सरकारी निकाय िेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच 
पोल भाडा िर वििाि भैरहंिा िेपाल विद्युत प्राधिकरणका कमदचारीहरुद्िारा िथाभािी ढंगले 
फाइबर तार काटेको अिस्थामा अको सरकारी निकाय िेपाल िरूसञ्चार प्राधिकरणद्िारा 
समनत २०७८ साल असोि १६ गते िखु: व्यक्त एिं िरूसंचार ऐि, २०५३ को प्राििाि संझाउिै 
कािुिी कारिाही तथा इन्टरिेट सेिा सम्पबजन्ि पूिादिारको सुरक्षा हेत ुसम्पिजन्ित पक्षलाई 
अिुरोि गरेको सुचिाले हाम्रा सरकारी निकायहरु विचको आपसी सामञ्िस्यता तथा 
तालमेलको अिस्था छलदङ्ग भएको छ । क्याि महासंघ - फेरी पनि सम्पमाििीय प्रिािमन्त्री 
एि ंसञ्चार तथा सूचिा प्रविधि मन्त्री, सञ् चार तथा सूचिा प्रविधि मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष 
रुपमा हस्तक्षपकारी, असभभािककय एिं िेततृ्ििायी भुसमकाका निजम्पत अिुरोि गिदछ । 



 

४) सरकारले आिश्यक सेिा संचालि ऐि, २०१४ को िफा ३ को उपिफा (१) को अधिकार प्रयोग 
गरी समनत २०७८ िेष्ठ १७ गते इन्टरिेट सेिालाई पनि अत्यािश्यक सेिामा पारेको तथा 
अत्यािश्यक सेिामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेि गरेकोमा बतदमाि अिस्थामा इन्टरिेट सेिा 
हडतालका कारण िभै अन्य संस्थाका गनतविधिका कारण ब्यबिाि हुि पुगेको हंुिा 
"आिश्यक सेिा संचालि ऐि, २०१४" मा हडताल मात्र निषेि िगरी यस्ता कियाकलापलाई 
समेत बन्िेि गिद तथा आिश्यक िररिािा तथा सिायको प्राबिाि राखे्न पहलका निजम्पत 
क्याि महासंघ सम्पबजन्ित सबै पक्षमा हादिदक अिुरोि गिदछ । 

अन्त्यमा क्याि महासंघ सरकारी निकाय िेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समस्या समािािका 
निजम्पत संयमता अपिाउि, छलफलको बाटो रोज्ि तथा इन्टरिेट सेिा प्रिाहमा कुि ैपनि रुपमा 
अिरोि िपुयादउि हादिदक अिुरोि गिदछ । 

 

िन्यिाि । 
 

 

 

 

 

िारायण थापा 
महासधचि 

समनतिः २०७८ असोि १७ गते आइतिार 


