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VOIP Call Bypass

u/]sf]n] sf/jfxL Pj+ h/Ljfgf .

sf7df08f}+ lhNnf sf7df08f}+ dxfgu/kflnsf j8f g+= !! eb|sfnL Knfhf l:yt g]kfn b"/;~rf/
sDkgL ln=___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ !
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P]=P]=sf ;~rfns ef]nf lszf]/ 8+uf]n ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ !
१.

दरु संचार ऐन, २०५३ को दफा १७ बमोजिम ददन ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिस प्रा.र्ल. (GISPL) को
सेवा सम्बन्धमा नेपाल दरु संचार प्राधधकरणबाट र्मति २०६८/२/२२ मा तनरीक्षण गरी र उक्ि स्थानमा
रहे को शंकास्पद Server

हरु समेि बरामद गररएको भन्ने प्रतिबेदन र नेपाल दरू संचार कम्पतन

र्लर्मटे डले ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिस प्रा. र्ल. का संचालक भोला ककसोर डंगोल समेिले अबैध Voice Over

Internet Protocol (VOIP) Call Bypass गरे कोले दरू संचार ऐन, २०५३ बमोजिम नेपाल सरकार िथा नेपाल
दरु संचार कम्पतन र्लर्मटे डलाई पर्
ु ािएको हानी नोक्सानीको बबगो िथा बबगोबमोजिमको िररवाना समेि

भराई हदै सम्मको कानन
ु ी कारबाहीको लाधग र्मति २०६८/२/२३ को च. नं. १३२५ मा गरे को तनबेदन एवं
कारबाहीको संक्षक्षप्ि िथ्र् र तनणिर् र्स प्रकार रहे को छ:

संक्षिप्त तथ्य:
२.

र्मति २०६८/२/२४ को च. नं. ४०१५ को महानगरीर् प्रहरी पररसरको पत्र बमोजिम ८ थान शंकास्पद
Sever Machine हरु

अनस
ु न्धानको लाधग प्राधधकरणमा प्राप्ि भएको | उक्ि Server हरुको

प्राधधकरणले नेपाल दरू संचार कम्पतन र्लर्मटे ड, Internet Service Provider Association of Nepal

(ISPAN) र नेपाल प्रहरी केजन्िर् अनस
ु न्धान ब्र्रु ो Crime Investigation Buro (CIB) समेिका
प्रतितनधधहरुको सहभाधगिामा अध्र्र्न अनस
ु न्धान गराई प्राप्ि भएको प्राबबधधक प्रतिबेदन अनस
ु ार
३ वोटा सभिर मेर्सनहरु PC: 97.70, PC: 98.254, PC: 97.80 बाट क्रमश ४४,३९,२५१ र २,७८,६१७ र
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४०,५८,१५० र्मनेट Call Termination गरे को दे खिन्छ र बााँकक ५ वोटा सविरहरुबाट कति

र्मनेट Call

Termination गरे को भन्ने कुरा पण
ि पमा िल्
ू रु
ु न नसकेको |
३.

नेपाल दरू संचार कम्पतन र्लर्मटे डलाई र्मति २०६८/३/१, र्मति २०६८/३/२० र र्मति २०६८/३/२७ का

पत्रहरु माफिि पटक पटक उक्ि VOIP Call Bypass कार्िबाट के कति हानी नोक्सानी पग्ु न गएको छ उक्ि

हानी नोक्सानीको बबगो िुलाई पठाउन हुन भतन पत्राचार गररएकोमा उक्ि कार्िबाट दरू संचार सेवा
प्रदार्कहरुलाई रु. ९३,२५,१२,०००/- र सो को २५ प्रतिशिले हुने रकम रु. २३,३१,२८,०००/- नेपाल
सरकारलाई हानी भएको भतन र्मति २०६८/४/१, च. नं. ४८ मा िवाफ पठाएको |
४.

र्मति २०६८/३/१ र र्मति २०६८/३/२० मा प्राधधकरणबाट महानगरीर् प्रहरी पररसर िावलािेल
लर्लिपरु लाई र्मति २०६८/२/२२ गिे

उक्ि पररसरको संर्ोिकत्वमा ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिस प्रा.

र्ल. मा छापा मादाि िर्ार पाररएको मच
ु ल्
ु का िथा अन्र् बबबरणहरु उपलब्ध गराई ददनह
ु ु न पत्राचार

गररएकोमा केन्िीर् अनस
ु न्धान ब्र्रू ो (CIB) बाट आबस्र्क कारबाहीको लाधग मच
ु ुल्काको छार्ााँ
कपप िथा प्राबबधधक प्रतिबेदन र्मति २०६८/३/२२ मा प्राप्ि भई र्मर्सल संलग्न रहे को
५.

|

प्राधधकरणबाट र्मति २०६८/४/४ मा उक्ि Call Bypass बाट दरू संचार सेवा प्रदार्कलाई पग्ु न गएको हानी

नोक्सानीको बबगो तनधािरण गनि कार्िटोली गठन गररएकोमा उक्ि कार्िटोलीबाट प्राप्ि र्मति २०६८/४/१०

को प्रतिबेदन अनस
ु ार ८७,०२,५०७ र्मनेट कल टर्मिनेसन गरर िम्मा रु. ६,९६,२०,०५६ को कल बाईपास
गरे को बबगो कार्म गनप
ुि ने रार् प्राप्ि भएको दे खिन्छ ।
६.

प्राधधकरणबाट गररएको प्रारजम्भक अनस
ु न्धानमा GISPL को अन्िराजस्िर् कल बाईपासमा प्रत्र्क्ष्र्

संलग्निा दे खिन आएकोले Access Point िथा Hotspot हरु २४ घण्टा र्भत्र बन्द गनि, प्रत्र्ेक IP को
Traffic Flow प्राधधकरणबाट प्रत्र्क्ष Monitoring गने व्र्वस्था र्मलाउन, ग्राहकको अर्भलेि िथा

ग्राहकसंग गररएको सम्झौिा पेश गनि GISPL लाई र्मति २०६८/४/१२, च. नं. १९० मा पत्राचार गररएको
र

पन
ु : प्राधधकरणबाट दरू संचार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (१), (२) बबपररि कार्ि गरी ऐनको

दफा ४७(३) बमोजिम Voice सेवा प्रदार्कको आर्मा घटी गराई नोक्सानी पर्
ु ािएको र राष्ट्िलाई प्राप्ि हुने
कर दस्िरु समेि नोक्सानी पर्
ु ािएकोमा ककन कारबाही नगने भतन र्मति २०६८/४/१२, च. नं. १९१ को पत्र
माफिि स्पजष्ट्टकरण पेश गनि पत्राचार गररएको |
७.

GISPL बाट प्राधधकरणको र्मति २०६८/४/१२, को च. नं. १९० को पत्रका सम्बन्धमा िवाफ ददन सक्ने
System मा काम गने व्र्जक्िलाई सोधपछ
ु को लाधग प्रहरी पररसर िावलािेलमा रािेकोले हाल िवाफ

उपलब्ध गराउन नसकेको भतन र्मति २०६८/४/१४ को पत्र माफिि िवाफ प्राप्ि भएको र प्राधधकरणको

र्मति २०६८/४/१२, च. नं. १९१ को पत्रका सम्बन्धमा रािश्व अनस
ु न्धान बबभागले र्मति २०६८/४/१७ मा

कोठा र्शल गरे को र िवाफ ददन सक्ने उक्ि कम्पनीका संचालक भोलाककशोर डंगोल उपजस्थि नहुनु
भएकोले िवाफ पठाउन नसकेको कुरा िानकारी गराएको दे खिन्छ |
८.

प्राधधकरणले र्मति २०६८/४/२० को तनणिर् अनस
ु ार “अनम
ु तिपत्रका शििहरु पालना नगरे को, प्राधधकरणका
कमिचारीलाई अनग
ु मन कार्िमा सहर्ोग नगरे को र ऐनको दफा २८(२) बमोजिम सध
ु ारका लाधग ददएको

आदे शको अवज्ञा गरे काले दरू संचार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिम अनम
ु तिपत्र िारे ि
ककन नगने भतन दरू संचार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (४) बमोजिम ७ ददनको म्र्ाद ददई
स्पजष्ट्टकरण माग गने र स्पजष्ट्टकरण पेश हुन आएपतछ वा पेश नभएमा स्पजष्ट्टकरण पेश गने म्र्ाद
2

नाघेपतछ ऐनको दफा ४७ को उपदफा(१) र (२) बमोजिम गररने कारबाही र दफा ४७(३) बमोजिम उक्ि प्रा.
र्ल. को उपरोक्ि कार्िबाट दरू संचार सेवा प्रदार्कलाई

k'¥ofPsf]

हातन नोक्सानीको बबगो मल्
ू र्ाङ्कन गरी

पेश गनि लगाउने” गरी पत्राचार गरे को दे खिन्छ | सो तनणिर्ानस
ु ार प्राधधकरणबाट र्मति २०६८/५/९ च.
नं. ५७० मा GISPL लाई स्पजष्ट्टकरण पेश गनि र र्मति २०६८/५/९ च. नं. ५७२ मा बबगो दाबीको पन
ु :
मल्
ू र्ाङ्कनको लाधग नेपाल दरू संचार कम्पतन र्लर्मटे डलाई पत्राचार गररएकोमा

कुनै पतन िवाफ

प्राप्ि नभई पन
ु :िाकेिा पत्र पठाउदा नेपाल दरू संचार कम्पतन र्लर्मटे डले र्मति २०६८/७/७ च. नं.
३८८/२१९९ मा बबगोको पन
ु :मल्
ू र्ाङ्कनको सम्बन्धमा त्र्स कम्पनीबाट र्मति २०६८/४/११, च. नं. ४८
को

पत्र माफिि उक्ि कार्िबाट दरू संचार सेवा प्रदार्कलाई रु. ९३,२५,१२,०००/- र सो को २५% ले हुने
रकम रु. २३,३१,२८,०००/- नेपाल सरकारलाई नोक्सानी भएको भतन िुलाई पठाई सकेको भन्ने
िवाफ प्राप्ि भएको दे खिन्छ |
९.

प्राधधकरणबाट र्मति

२०६८/४/१२,

च. नं. १९१ मा सोधधएको स्पजष्ट्टकरणको स्पष्ट्ट िवाफको लाधग

पन
ु :र्मति २०६८/७/६, च. नं. ११२४ र र्मति २०६८/७/२२ च. नं. १२३१ मा माग गदाि GISPL बाट "कम्पनी

कुनै Call Bypass मा संलग्न छै न र र्स कम्पनी साँग Call Bypass गने कुनै उपकरण पतन छै न
..... र्दी कम्पनीको िानकारी बेगर कसैले Internet लाई Call Bypass मा प्रर्ोग गछि भने

कम्पनीलाई गैरकानन
ू ी ठहराउन र्मल्दै न" भन्ने बेहोराको स्पजस्टकरण र्मति २०६८/७/२७ मा पेश हुन
आएको दे खिन्छ |

१०. प्राधधकरणबाट र्मति २०६८/१०/१७ च. नं. २०९३ मा नेपाल दरू संचार कम्पतन र्लर्मटे डलाई बबगो कार्म

गदाि प्रर्ोग गररएको भतनएको प्रमाण (मच
ु ल्
ु का वा अरु कुनै ) िल
ु ाई पठाई ददन हुन भतन ५ ददनको म्र्ाद
ददई पत्राचार गररएकोमा कुनै िवाफ प्राप्ि हुन आएको दे खिएन |

११. प्राधधकरणबाट र्मति २०६८/१०/२०, च. नं. २१४३ मा रािश्व अनस
ु न्धान बबभाग, हररहर भवन लर्लिपरु लाई

GISPL ले कल बाईपास गरी दरू संचार कम्पतन र नेपाल सरकारलाई के कति हानी नोक्सानी पर्
ु ािएको छ

सो सम्बन्धमा िहााँबाट तनधािरण गररएको बबगो िुलाई पठाई ददनहुन पत्राचार गररएकोमा र्मति
२०६८/११/१६ च. नं. २१४४ मा दरू संचार सेवा प्रदार्क कम्पनीहरुलाई हानी पर्
ु ािएको िथा VOIP
अन्िगििको आर् रु : २,९१,७२,६४,००० र कार्म गररएको बबगो रु: ८५,३०,८०,६३५ रहे को भतन लेखि आएको
दे खिन्छ | र्स सम्बन्धमा प्राधधकरणबाट र्मति २०६९/१/१० मा उक्ि कार्म गररएको VOIP
अन्िगििको आर् र कर बबगो रकम तनधािरण गररएको आधार र प्रमाणहरु िल्
ु ने पववरणहरु

र्थार्शघ्र पठाई प्राधधकरणबाट गररने कारबाही प्रकक्रर्ामा सहर्ोग गरी ददनह
ु ु न पत्राचार गररएकोमा
रािश्व अनस
ु न्धान बबभागबाट िवाफ प्राप्ि भएको दे खिदै न |

१२. र्सरर उक्ि VOIP Call Bypass कार्िबाट दरू संचार सेवा प्रदार्क र नेपाल सरकारलाई पनि गएको

हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा पवर्भन्न तनकार्बाट र्लएको दाबी एबं मल्
ु र्ांकन के छ भतन हे दाि
तनम्न बमोजिमको र्भन्न र्भन्न हानीनोक्सानी मल्
ु र्ांकन गरे को दे खिन्छ |
तनम्न:

प्राधधकरणको

कार्िटोर्लले रु: ६,९६,२०,०५६ /-

मल्
ु र्ांकन गरे को बबगो
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रािश्व

अनस
ु न्धान

कार्म गरे को बबगो

बबभागले दरू संचार सेवा प्रदार्क कम्पनीहरुलाई हानी पर्
ु ािएको िथा VOIP

अन्िगििको आर् रु : २,९१,७२,६४,००० /- र कार्म गररएको बबगो रु:
८५,३०,८०,६३५/-

नेपाल दरू संचार कम्पतन र्ल. ले दरू संचार सेवा प्रदार्कलाई रु. ९३,२५,१२,००० /दाबी गरे को बबगो

र नेपाल सरकारलाई हानी भएको
२३,३१,२८,०००/-

सो को २५% रकम रु.

नेपाल दरु संचार प्राधिकरणको ठहर
१३. ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिस प्रा.र्ल. (GISPL) ले Voice Over Internet Protocol (VOIP) Call Bypass

गरे को भन्ने सम्बन्धमा उक्ि VOIP Call Bypass मा प्रयोग भएका Server हरुको प्राधधकरणले नेपाल
दू रसं चार कम्पधन धलधमटे ड, Internet Service Provider Association of Nepal (ISPAN) र Crime

Investigation Buro (CIB) समेतका प्रधतधनधधहरुको सहभाधगतामा अध्ययन अनुसन्धान गराई प्राप्त
भएको प्राधबधधक प्रधतबेदन, धबगो मुलयााँकनको लाधग गठन गरीएको काययटोधलको प्रधतबेदन, विधभन्न सं घ

सस्थाहरुबाट प्राप्त चचठीपत्र, अनुसन्धानका क्रममा सोधधएको स्पजष्ट्टकरणको िवाफ साथै पवर्भन्न
शािाहरुबाट प्राप्ि रार् सझ
ु ाबहरु लगाएिका प्राप्ि कागिािहरु र स्थलगि तनररक्षण गदाि बरामद

भएका बरामदी मच
ु ुल्कामा उल्लेि गरीएका उपकरण र त्र्स्िो उपकरणको पररक्षण गदाि Voice

Over Internet Protocol (VOIP) Call Bypass गने कपकरण रहेको, ग्राहक सं ख्याको अनुपातमा भन्दा

अत्यधधक बढी 75 Mbps को Link धलएको समेतका आधारमा अध्र्र्न गदाि ग्लोबल इन्टरनेट
सर्भिसेस प्रा. र्ल. ले VOIP प्रपवधधको प्रर्ोग गरर अन्िराजष्ट्िर् आगमन Call Bypass संचालन गरे को
दे खिर्ो |

१४. GISPL ले VOIP Call Bypass गरर पर्
ु ािएको हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा प्राप्ि हुन आएका फरक

फरक रकमहरुका लाधग िथ्र् प्रमाणहरु िुल्ने पववरणहरु प्राप्ि गनि नेपाल दरु संचार कम्पतन र्ल. र

रािस्व अनस
ु न्धान बबभाग हररहर भवन लर्लिपरु लाई पत्राचार गदाि आधार िथा प्रमाणहरु िल्
ु ने
पववरणहरु प्राप्ि हुन आएको दे खिदै न | प्राधधकरणबाट गदठि कार्िटोलीको प्रतिबेदनमा उल्लेखिि
Machine नं ९८.२५४ को IP Address भएको सभिरमा भएको Call Bypass को रे कडि छुट्न गएको
पाईएकोले उक्ि बबबरण समेि पण
ू ि नदे खिएको हुाँदा प्राधधकरणलाई प्राप्ि हुन आएका सबिरहरुको
अध्र्र्न अनस
ु न्धानबाट प्राप्ि पववरणहरुलाई नै वास्िपवक Call Bypass बाट GISPL ले आर्

आििन गरे को मान्नु पने दे खिर्ो | िसथि प्राधधकरणमा प्राप्ि हुन आएका सबिरहरुको अध्र्र्न
अनस
ु न्धान एबं प्राबबधधक प्रतिबेदन अनस
ु ार ३ वोटा सबिरहरुबाट ४४,३९,२५१; २,७८,६१७ र
४०,५८,१५० र्मनेट Call Termination गरे को दे खिएको र बााँकी ५ वोटा सबिरहरुबाट कति

Call

Termination गरे को भन्ने कुरा बबस्िि
ृ रुपमा एककन हुन नसकेको पररप्रेक्षमा ३ वोटा सबिरहरुको
िम्मा Call Termination Minutes = (४४,३९,२५१ + २,७८,६१७ + ४०,५८,१५०) = ८७,७६,०१८ र्मनेट
भएको र र्स अनस
ु ार औसिमा १ सबिरबाट २९,२५,३३९.३३ X ५

र्मनेट Call Termination भएको

आधारमा बााँकी ५ वोटा सबिरहरुबाट १,४६,२६,६९६.६५ र्मनेट Call Termination भएको मान्नु
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न्र्ार्ोधचि र बबबेक सम्मि

दे खिन्छ | र्सरर ८ वोटा सबिरहरुबाट िम्मा २,३४,०२,७१४.६४ र्मनेट

Call Termination भएको र बबदे शबाट नेपालमा प्राप्ि हुने Call मा प्रतिर्मनेट रु. ८ रुपपर्ााँ
पाइरहे को औसि दरलाई प्रतिर्मनेट रु. ८ का दरले दहसाब गदाि िम्मा रु. १८,७२,२१,७१७.३३/बराबरको हानी नोक्सानी भएको मान्नु पने हुन आर्ो | माधथ कललेचित काययबाट GISPL ले VOIP

प्रविधधको प्रयोग गरर अन्तराविय आगमन Call Bypass गरे को दे चिएकोले दू रसं चार ऐनको दफा ४७
को कपदफा (३) बमोचिम कक्त प्रा. धल. ले कपरोक्त VOIP Call Bypass सं चालन गरी दुरसं चार
सेिाको दुरुपयोग गरी रु. १८,७२,२१,७१७|३३ (अठार करोड बहत्तर लाि एकाइस हिार सात
सय

सत्र

रुपैयााँ

तेचत्तस

पैसा

मात्र)

आय

आियन

गरे को

दे चिएकोले

कक्त

रकम

रु.

१८,७२,२१,७१७|३३ (अठार करोड बहत्तर लाि एकाइस हिार सात सय सत्र रुपैयााँ तेचत्तस पैसा

मात्र) नै धबगो कायम हुने दे चिन्छ | यसरी धबगो कायम हुने ठहररएकोले ऐनको दफा ४७ को
कपदफा (३) बमोचिम कक्त धबगो रु. १८,७२,२१,७१७|३३ (अठार करोड बहत्तर लाि एकाइस

हिार सात सय सत्र रुपैयााँ तेचत्तस पैसा मात्र) असुल गने र सो धबगो बमोचिमको रकम िररिाना रु.
१८,७२,२१,७१७|३३ (अठार करोड बहत्तर लाि एकाइस हिार सात सय सत्र रुपैयााँ तेचत्तस पैसा
मात्र) समेत िररिाना हुने ठहछय |
१५.

Services Pvt. Ltd. (GISPL) ले अनम
ु तिपत्रका शििहरु पालना नगरे को,

Global Internet

प्राधधकरणका कमिचारीलाई अनग
ु मन कार्िमा सहर्ोग नगरे को र ऐनको दफा २८(२) बमोजिम
सध
ु ारका लाधग ददएको आदे शको अवज्ञा गरे काले दरू संचार ऐन २०५३, को दफा २८ को उपदफा (३)

बमोजिम अनम
ु तिपत्र िारे ि ककन नगने भतन दरू संचार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (४)

बमोजिम ७ ददनको म्र्ाद ददई स्पजष्ट्टकरण माग गररएकोमा प्राप्ि स्पजष्ट्टकरण धचत्िबझ्
ु दो
नभएकोले सो कम्पतनलाई र्स प्राधधकरणबाट िारी भएको इन्टरनेट (ई-मेल) सेवाको अनम
ु तिपत्र
१६.

दरु संचार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम िारे ि हुने ठहछय |
दुरसं चार

कम्पनी

धलधमटे डले

दुरसं चार

सेिा

प्रदायकहरुलाई

९३,२५,१२०००/-

र

नेपाल

सरकारलाई रु. २३,३१,२८०००/- नोक्सानी भएको हुाँदा सो रकम भराई पाकाँ भन्ने दाबी गरे को

तफय हेदाय धनबेदक नेपाल दुरसं चार कम्पनी धलधमटे डले २०६८/०४/११ को पत्रमा नेपाल दुरसं चार
कम्पनी धल. को

के कधत धसमबाट के कधत सम्म Call Bypass गरी नोक्सानी पुयायएको भन्न सकेको

दे चिएन | कक्त पत्रमा "Call Bypass काययमा प्रयोग भएको पाइएका विधभन्न धसमकाडयहरु मध्ये Ncell
को मोबाइल नम्बर ९८०५४२२७२७ धमधत २०६७ असार १६ (२०१० िुन ३०) दे चि प्रयोग

भएको" भन्ने कललेि गरे को साथै धनिेदकको धनबेदन दाबीमा "दुरसं चार सेिा प्रदायकहरुलाई"
नोक्सानी भएको भधन दाबी गरे पधन कुन कुन कम्पनीको के कधत नोक्सानी भएको

र आफ्नो

एनसेलका बरामदी धसम काडयको सम्बन्धमा कललेि गरे को

कुनै दाबी

कम्पनीलाई पुग्न गएको नोक्सानीको ठोस आधार कललेि गरी प्रस्ट िुलाकन नसकेको केिल
र Ncell को कक्त धबषयमा

रहेको नदे चिएकोले कुन कुन सेिा प्रदायकलाई के कधत हानी नोक्सानी भयो भधन युचक्त युक्त वििरण

पेश गनय नसकेको र "एक E1 ले प्रधत मवहना ४,५०,०००/- धमनेट Call Holding गनय सक्छ" भन्ने

िस्ता अमुतय दाबी गरे को पाइएकोले अनुमानको भरमा दाबी गरे िधत नै धनिेदकलाई क्षधत भएको भधन
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मान्न कपयुक्त नदे चिएकोले नेपाल दुरसं चार कम्पनी धल. को सो हद सम्मको
दे चिदै न |

दाबी पुग्न सक्ने

tklzn

!= dfly n]lvP adf]lhd GISPL nfO{ b"/;~rf/ P]g, @)%# sf] bkmf $&-#_ adf]lhd ljuf] ?=
!*,&@,@!,&!&=##.– / ;f]lx a/fa/sf] h/Ljfgf ?= !*,&@,@!,&!&=##.– u/L hDdf
#&,$$,$#,$#$=^^.– c;'n ug{' / ljuf] Pj+ h/Ljfgf c;"nLsf nflu ;DalGwt lgsfodf
n]lv k7fpg] .
@= cg'dltkq vf/]h ePsfn] cg'dltkq vf/]hL u/LPsf] ;"rgf ;fj{hlgs ug{ / GISPL sf]
u|fxsn] cfk"m u|fxs ag]sf] k|df0f b]vfO{ OG6/g]6 ;]jf dfu ug{ cfPdf h8fg vr{
lgMz'Ns u/L ;]jf pknAw u/fpg] Joj:yf ug{ ISPAN nfO{ kqfrf/ ug]{ .
#= pQm GISPL n] ;]jf ;+rfng ubf{ k|of]u u/]sf] pks/0fx? k|flws/0fdf bflvnf ug{
nufpg' .
$= o; lg0f{odf lrQ ga'em]df b"/;~rf/ P]g, @)%# sf] bkmf $* adf]lhd k'g/fj]bg ug{
k'g/fj]bgsf] Dofb lbg' .
%= ;/f]sf/jfnfn] of] lg0f{osf] k|ltlnlk dfUg cfP lgodfg';f/sf] b:t'/ lnO{ k|ltlnlk lbg' .

___________________

e]if/fh s0f]n
cWoIf
pQm lg0f{odf ;xdt 5f} .

______________

t'n;L e§
;b:o

___________________

lu/LGb|/fh clwsf/L,
;b:o

_____________________

dx]z k|;fb clwsf/L,
;b:o

/lhi6«f/, -pk–lgb]{zs, sfg"g_ s}nfz k|;fb Gof}kfg] .
O{lt ;Djt @)^( ;fn c;f/ @@ ut] /f]h ^ z'ed\ .
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