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भ-ूउपग्रह नीति, २०७7 

नेपाल सरकार मन्त्रिपररषदबाट तमति 2077/03/02मा स्वीकृि  

१. पषृ्ठभतूम: 

अरिररक्ष ववज्ञानको ववकाससँगै अरिररक्षमा गररएका ववतभन्न प्रयोग र अनसुरधानले मानव जीवनका 
ववतभन्न के्षिमा महत्वपूर्ण पररविणन ल्याएको छ। यस ववज्ञानसँग जोतिएको भ–ूउपग्रह प्रर्ाली मूलिः दूरसञ् चार 
सेवा, प्रसारर् सेवा, प्रतिरक्षा प्रर्ाली, ववपद् व्यवस्थापन, वािावरर् िथा स्वास््यलगायि मानव जीवनका ववतभन्न 

क्षेिहरुमा अत्यरि प्रभावकारी भएको छ । नेपालतभि दूरसञ् चार र प्रसारर् प्रयोजनका लातग सरकारी एवं 
तनजी के्षिबाट ववदेशी भ-ूउपग्रहको ब्याण्िववड्थ खररद गरी प्रयोग गने गररएको छ। ववदेशी भ-ूउपग्रहको 
प्रयोग रान्त्् िय सरुक्षाको दृविकोर्बाट बढी  संवेदनशील हनु सक्ने भएकोले  मलुकुतभि यस प्रकारको भ-ू
उपग्रह प्रववतधमा आधाररि नेटवकण  ियार गनण जरुरी छ। यस ववधाको अध्ययन, अनसुरधानलाई प्रभावकारी 
बनाउन नेपालले अरिररक्षमा उपन्त्स्थति जनाउन आवश्यक छ। नेपालले भ-ूउपग्रह प्रके्षपर् र सञ् चालन गने 
कायणको थालनी गरे पश् चाि अरिराणन्त्् िय दूरसञ् चार संगठनबाट अरय थप अववणटल स्लटहरु प्राप् ि गनण सहज 
हनुेछ। सूचना िथा सञ् चारका क्षेिमा प्रभावकाररिा ल्याउन नेपालको लातग भ-ूउपग्रह प्रववतध एक उपयकु्त 
माध्यम हनुेछ। मलुकुभर सञ् चार सेवा सवुवधा परु् याउन, मौसम पूवाणनमुान िथा ववपद् व्यवस्थापन गनण र 
नेतभगेसन सेवा सञ् चालन गनणका लातग यस प्रववतधको ववशेष महत्त्व रहरछ ।   

२. ववगिको प्रयास: 

सन ् 198० मा बहवुवधागि पररयोजना National Remote Sensing Center मार्ण ि ् पवहलो 
पटक भ-ूउपग्रह प्रववतधको प्रयोग वनसम्बरधी गतिववतधको तनयमनको लातग गररएको तथयो। यस प्रववतधको 
माध्यमबाट अरिराणन्त्् िय क्षिेमा सञ् चार सम्पकण  बढाउन सन ्१९८२ मा सगरमाथा भ-ूउपग्रह केरर स्थापना 
भएको हो। नापी ववभागबाट सन ्१९८८ देन्त्ख Global Positioning System लाई जग्गाको नापजाँचको 
प्रयोजनका लातग प्रयोगमा ल्याईएको छ। नेपालमा पूवाणधार ववकासका लातग सञ् चार भ–ूउपग्रह लगायिका 
आधतुनक प्रववतधहरुको उपयोग गररन े िथा ववपद् पूवाणनमुान िथा व्यवस्थापनका लातग सञ् चार भ–ूउपग्रह 
उपयोग गररने ववषयमा ववगिमा केही नीतिगि प्रयासहरू भएको पाइरछ। अि: नेपालले आफ्नै भ-ूउपग्रह 
प्रर्ाली स्थापना गरी त्यसबाट लाभ तलन संस्थागि व्यवस्था गनुण आवश्यक छ। 

३. विणमान अवस्था: 

 अरिररक्षमा नेपालको आफ्नै भ-ूउपग्रह नभएकोले ववदेशी मलुकुका भ-ूउपग्रह सेवा प्रदायक 
कम्पनीहरुबाट िोवकएको शलु्क तिरी नेपालमा रहेका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले भ-ूउपग्रहमा आधाररि सेवा 
प्राप् ि गरररहेका छन।् यस प्रकारको सेवा तलएबापि ्मलुकुबाट उल्लेख् य मािामा ववदेशी मरुाको बवहगणमन 
भएको छ। दूरसञ् चार िथा टेतलतभजन प्रसारर् सेवाको लातग सन ्२०१८ को अरिसम्ममा करीब ५६७ 
मेगाहजण भ-ूउपग्रह ब्याण्िववड्थ प्रयोग भएको देन्त्खरछ। अरिराणविय दूरसञ् चार संगठनले नेपाललाई १२३.३ 
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तिग्री पूवण देशारिरको अववणटल स्लटमा सी-ब्याण्ि मा ३०० मेगाहजण र केय ुब्याण्िमा ५०० मेगाहजण 
विक्वेरसी ब्याण्िववड्थ र ५० तिग्री पूवण देशारिरका अववणटल स्लटमा समेि केय ुब्याण्िमा ५०० 

मेगाहजण विक्वेरसी ब्याण्िववड्थ उपलब्ध गराएको छ। अरिराणविय दूरसञ् चार संगठनले नेपाललाई 
उपलब्ध गराएको उक्त ब्याण्िववड्थको सदपुयोग हनु नसकेकोले भौगोतलक रुपमा ववकट रहेका क्षेिहरुमा 
दूरसञ् चार िथा प्रसारर् सेवा ववस्िार गने िथा ववपद्को समयमा उपयकु्त सञ् चार प्रववतधको प्रयोग गने 
कायणमा कठीनाइ भइरहेको छ।  

४. समस्या र चनुौति: 

4.१ भ-ूउपग्रहमा आधाररि प्रर्ाली बाहेकका अरय माध्यमहरूबाट ववकट भौगोतलक क्षिेमा सञ् चार 
सवुवधाको सहज पहुचँ परु् याउन कठठनाइ हनु,ु 

4.२ ववदेशी भ-ूउपग्रहमा आधाररि प्रर्ालीको प्रयोग गदाण दूरसञ् चार िथा प्रसारर् सेवाका लातग 
उल्लेख्य मािामा ववदेशी मरुा खचण हनु,ु 

4.३ ववदेशी संस्थाबाट भ-ूउपग्रह प्रर्ालीमा आधाररि सेवा प्राप् ि गदाण रान्त्् िय सरुक्षासगँ सम्बन्त्रधि 
संवेदनशील सूचनाको गोपतनयिा कायम गनण चनुौति रहन,ु 

4.४ भ-ूउपग्रहमा आधाररि प्रर्ालीबाट माि Direct to Home (DTH) जस्िा सेवाहरु सञ् चालन हनु 
सक्ने सीतमििा रहन ुर 

4.५ ववपद् को समयमा समेि सञ् चार सम्पकण  अववतछर न रान्त्ख ववपद् व्यवस्थापन गनण गराउन भ-ू

उपग्रहमा आधाररि प्रर्ाली एक माि भरपदो माध्यम हनु ु।  

५. नीतिको आवश्यकिा: 

5.1 नेपाललाई अरिररक्षसँग जोिी यस सम्बरधी ववश्वसनीय र गरु्स्िरीय सेवा परु् याउन, 

5.2 रान्त्् िय सरुक्षा सतुनन्त्िि गरी रान्त्् िय गौरव प्रवर्द्णन गनण, 

5.3 सेवा प्रदायकहरुले ववतभन्न व्यापाररक भ-ूउपग्रह सेवा प्रदायकहरुबाट िलुनात्मकरुपमा महँगो 
शलु्कमा सेवा तलन ुपने अवस्थाको अरत्य गनण, 

5.4 ववदेशी व्यापाररक सेवा प्रदायकबाट सेवा तलँदा तिनुण पने शलु्क वापिको ववदेशी मरुा वचि गनण र 

5.5 अरिररक्ष ववज्ञानसँग सम्बन्त्रधि दक्ष जनशन्त्क्त ियार गरी यस सम्बरधी अध्ययन अनसुरधान गनण, 
गराउन।  

६. पररकल्पना: 
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अरिररक्षमा नेपालको उपन्त्स्थति सतुनन्त्िि गरी मलुकुको समवृर्द् हातसल गनण सहयोग परु् याउन।ु  

७. पररदृ्यः 

नेपालको आफ्नै भ-ूउपग्रहको स्थापना, सञ्चालन िथा उपयोग गरी ववकासको बहआुयातमक के्षिहरुमा 
योगदान परु् याई समवृर्द् हातसल गनुण। 

८. लक्ष्य:  

८.1 सन ् 2022 तभि अरिररक्षमा आफ्नै भ-ूउपग्रह स्थापना गरी मलुकु तभिबाटै यस सम्बरधी 
ववश्वसनीय र गरु्स्िरीय सेवा उपलब्ध गराउने, 

८.2 दूगणम र अति ववकट भौगोतलक क्षिेका जनिा समक्ष ब्रोिब्याण्ि ईरटरनेट सेवा र प्रसारर् 
सेवाको पहुचँ सतुनन्त्िि गने, 

८.3 रान्त्् िय सरुक्षा, ववपद् व्यवस्थापन िथा नेतभगेशन लगायिका सेवाहरुका लातग ववश्वसनीय र 
प्रभावकारी सञ् चार संयरिको व्यवस्था गने र 

८.4 सन ्2024 सम्ममा कूल गाहणस््य उत्पादनमा तिन्त्जटल क्षिेको योगदान उल्लेख्यरुपमा वृवर्द् 
गने। 

९. उद्दशे्य: 

९.1 नेपालबाट तनयरिर् एवं सञ्चालन हनुे गरी भ–ूउपग्रह प्रके्षपर् िथा स्थापना गनुण, 

९.2 अरिररक्ष प्रववतधको लातग आवश्यक सीप एवं क्षमिा भएका दक्ष जनशन्त्क्त ियार गनुण, 

९.3 भ–ूउपग्रह सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गनण आवश्यक संस्थागि प्रबरध गनुण र 

९.4 अरिररक्षसँग सम्बन्त्रधि अरिराणविय संघ संस्थाहरुसँग समरवय एवं सहकायण गनुण।  

१०. रर्नीति: 

10.1  नेपालको आफ्नै भ–ूउपग्रह स्थापना गरी अरिररक्षसम्म पहुँच ववस्िार गररन,े 

10.२ नेपालको भ-ूउपग्रह स्थापना भएपश् चाि ्नेपालकै भ-ूउपग्रहको सेवा तलने व्यवस्था तमलाइने, 

10.३ अरिररक्ष प्रववतधसँग सम्बन्त्रधि दक्ष जनशन्त्क्त ियार गनण आवश्यक व्यवस्था गररने, 

10.४ अरिररक्ष सम्बरधी अध्ययन अनसुरधान गनण आवश्यक कायणक्रम िजुणमा गरी कायाणरवयनको 
व्यवस्था तमलाइने, 
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10.५ दूगणम िथा अति ववकट भौगोतलक क्षिे र ववपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सञ् चार संयरि 
स्थापना गनण भ-ूउपग्रहको उपयोग गररने र 

10.६ भ-ूउपग्रह प्रर्ालीको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गनण अरिररक्षसँग सम्बन्त्रधि अरिराणविय 
संघ संस्थाहरुसँग समरवय एवं सहकायण गररन।े   

११. कायणनीति: 

रर्नीति नं. १०.१ सँग सम्बन्त्रधि 

11.1 भ–ूउपग्रह पहुँच ववस्िारका लातग आवश्यक योजना िथा कायणक्रम ियार गररन,े 

११.२ सन ्२०२२ तभि नपेालको आफ्नै भ–ूउपग्रहमार्ण ि ्सेवा उपलब्ध गराइने,  

11.३ भ–ूउपग्रहको  तनमाणर् िथा प्रक्षेपर् कायणमा नववनिम ्प्रववतधहरुको प्रयोग गररने,  

११.४ भ–ूउपग्रह स्थापनाको लातग आवश्यकिाको आधारमा Geo-Synchronous Orbit, Medium Earth 

Orbit वा Low Earth Orbit को प्रयोग गररने, 

११.५ अरिराणविय दूरसञ् चार संगठनले तनधाणरर् गरेको अरिररक्ष अतबणटल स्लटको प्रयोग गने व्यवस्था 
तमलाइने र आवश्यकिाका आधारमा अरय अतबणटल स्लटको उपयोग गरी भ-ूउपग्रह स्थापना 
गनण सवकने। 

रर्नीति नं. १०.२ सँग सम्बन्त्रधि 

११.६ मलुकुका सबै सेवा प्रदायकहरुले नेपालको भ-ूउपग्रहको सेवा तलने व्यवस्था तमलाइने,  

11.७ ववदेशबाट भ–ूउपग्रह सेवा तलई रहेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेपालको भ–ूउपग्रह स्थापना 
भए पिाि नेपालको भ–ूउपग्रह सेवा तलने व्यवस्था तमलाइने,  

११.८ नेपालको भ-ूउपग्रहको क्षमिाबाट दूरसञ् चार िथा प्रसारर् सेवा सञ्चालन गनण अपयाणप्त भएमा 
ववदेशी भ-ूउपग्रह उपयोग गने व्यवस्था तमलाइने । 

रर्नीति नं. १०.३ सँग सम्बन्त्रधि 

11.९ भ–ूउपग्रहसँग सम्बन्त्रधि ववषयमा मलुकुतभि दक्ष जनशन्त्क्त ियार गनण िातलम िथा अरय 
आवश्यक कायणक्रमको व्यवस्था गररने,  

11.१० भ-ूउपग्रहसँग सम्बन्त्रधि अरिराणविय संघ संस्थाहरुसँग सहकायण गरी आवश्यक जनशन्त्क्त ियार 
गररने,  
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11.1१ स्वदेशमा उपलब्ध जनशन्त्क्तको पररचालन गरी भ–ूउपग्रहको स्थापना र सञ्चालन गररने, 
अपेन्त्क्षि जनशन्त्क्त अपयाणप्त भएमा आवश्यकिानसुार अरय देश वा अरिराणविय संघ संस्थाबाट 
दक्ष जनशन्त्क्तको आपूिी व्यवस्था तमलाइने । 

रर्नीति नं. १०.४ सँग सम्बन्त्रधि 

11.1२ अरिररक्ष ववज्ञान, भ–ूउपग्रह प्रववतध र सो सँग सम्बन्त्रधि ववषयहरुमा अध्ययन अनसुरधान गनण 
ववश्वववद्यालय िथा अरय सम्बन्त्रधि संघ संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गररने,  

11.1३  अरिररक्ष ववज्ञान, भ–ूउपग्रह प्रववतध र सो सँग सम्बन्त्रधि ववधाहरुमा उच्च न्त्शक्षा कायणक्रम 
सञ्चालन गनण ववश्वववद्यालयहरुलाई प्रोत्सावहि गररने । 

रर्नीति नं. १०.५ सँग सम्बन्त्रधि 

11.1४ भ–ूउपग्रहको उपयोग मार्ण ि ्दूगणम िथा अति ववकट भौगोतलक के्षिमा दूरसञ् चार, ब्रोिब्याण्ि 
िथा प्रसारर् सेवाको ववस्िार गने व्यवस्था तमलाइने, 

11.1५  मौसम पूवाणनमुान र ववपद् व्यवस्थापनका कायणहरुमा सहयोग पगु्ने गरी प्रभावकारी सञ् चार 
संयरिको व्यवस्था गनण भ–ूउपग्रहको उपयोग गररने । 

रर्नीति नं. १०.६ सँग सम्बन्त्रधि 

11.1६ अरिररक्षसँग सम्बन्त्रधि अरिराणविय संघ संस्थाहरुको सदस्यिा प्राप्त गररने,  

11.1७  अरिररक्षसँग सम्बन्त्रधि अरिराणविय संघ संस्थाहरुसँग समरवय एवं सहकायण गरी भ-ूउपग्रह 
सम्बरधी कायण गररने,  

11.1८  अरिररक्षसँग सम्बन्त्रधि सरधी िथा महासरधीहरुको अध्ययन गरी आवश्यकिाको आधारमा 
पक्ष राि हनु प्रवक्रया अन्त्घ बढाइने,  

11.१९  नेपाल सरकारलाई तमि रािहरुबाट उपलब्ध हनुे भ-ूउपग्रह सेवा प्रयोग गने व्यवस्था 
तमलाउने। 

१२. संस्थागि व्यवस्था:  

12.1  भ–ूउपग्रह सेवा सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लातग छुटै्ट संस्थागि व्यवस्था गररने,  

12.2 भ–ूउपग्रह सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लातग छुटै्ट संस्थागि व्यवस्था नभएसम्म नेपाल 
दूरसञ् चार प्रातधकरर्ले आवश्यक कायण गने व्यवस्था तमलाइने,  

12.3 भ–ूउपग्रहसँग सम्बन्त्रधि तनयमनको कायण सञ् चार िथा सूचना प्रववतध मरिालय वा मरिालयले 
िोकेको तनकायले गने व्यवस्था तमलाइने, 
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12.4 भ–ूउपग्रहको तनमाणर्, प्रके्षपर्, स्थापना, व्यवस्थापन िथा तनयरिर् केरर सञ्चालनजस्िा 
कायणहरुमा आवश्यकिाको आधारमा ववदेशी सरकार वा अरिराणविय संघ संस्था वा कम्पनीसँग 
साझेदारी गनण सवकने, 

12.5 भ–ूउपग्रह आयोजना कायाणरवयनको क्रममा आवश्यकिा अनसुार बीमाको व्यवस्था गररने, 

12.6 भ-ू उपग्रह सम्बरधी प्रववतध, यरि िथा उपकरर्को उत्पादन गने रान्त्् िय उद्योगलाई प्रोत्साहन 
गरर त्यस्िा उद्योगमा ववदेशी लगानी िथा प्रववतध हस्िारिरर्को लातग अवसर उपलब्ध 
गराउने। 

१३. ववत्तीय स्रोि व्यवस्थापनः   

13.1 भ–ूउपग्रह नीतिको लक्ष्य प्रातप्तको लागी सरकारी, गैर सरकारी, तनजी एवं अरिरान्त्् िय स्रोि 
िथा साधनको पररचालन गररने, 

13.2 भ–ूउपग्रह सम्बरधी पूवाणधार तनमाणर् गनण नेपाल दूरसञ् चार प्रातधकरर्को ग्रातमर् दूरसञ् चार 
ववकास कोषको समेि पररचालन गररने,   

13.3 भ–ूउपग्रह स्थापना गदाण लाग्ने लागि रयूनीकरर्का लातग आवश्यक उपायहरुको खोजी गरी 
कायाणरवयनमा ल्याइने। 

 

१४. कानूनी व्यवस्था: 

 यस नीतिको प्रभावकारी कायाणरवयन गनण आवश्यक कानून िथा तनयामकको व्यवस्था तमलाइने। 

१५. कायाणरवयन र अनगुमन: 

15.१ यस नीतिको कायाणरवयनको लातग आवश्यक तनदेशन र समरवय गनण देहाएको तनदेशक सतमति 
रहनछे:- 

क. सञ् चार िथा सूचना प्रववतध मरिी वा राज्यमरिी -अध्यक्ष 

ख. रान्त्् िय योजना आयोगको सञ् चार िथा सूचना प्रववतध ववषय हेने सदस्य  -सदस्य 

ग.  सन्त्चव, सञ् चार िथा सूचना प्रववतध मरिालय -सदस्य 

घ. सन्त्चव, अथण मरिालय -सदस्य 

ङ.  सन्त्चव, न्त्शक्षा िथा ववज्ञान प्रववतध मरिालय -सदस्य 



7 

 

च.  सन्त्चव, रक्षा मरिालय -सदस्य 

छ.  उपकुलपति, नेपाल ववज्ञान िथा प्रववतध प्रज्ञा प्रतिष्ठान -सदस्य 

ज. अध्यक्ष, नेपाल दरुसञ् चार प्रातधकरर् -सदस्य 

झ. अरिररक्ष िथा भ-ूउपग्रह सम्बरधी ववषयका ववज्ञहरु मध्येबाट सञ् चार  
िथा सूचना प्रववतध मरिालयले मनोनयन गरेको दईु जना  -सदस्य 

ञ. सह–सन्त्चव, सञ् चार िथा सूचना प्रववतध मरिालय -सदस्य सन्त्चव 

 

15.2 यस नीति कायाणरवयनका लातग देहायको एक नीति कायाणरवयन सतमति रहन ेछ:- 

क. सन्त्चव, सञ् चार िथा सूचना प्रववतध मरिालय -अध्यक्ष 

ख. अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ् चार प्रातधकरर् -सदस्य 

ग. सह-सन्त्चव, अथण मरिालय -सदस्य 

घ. सह-सन्त्चव, गहृ मरिालय -सदस्य 

ङ. सह-सन्त्चव, भमूी व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी तनवारर् मरिालय -सदस्य 

च. सह-सन्त्चव, न्त्शक्षा, ववज्ञान िथा प्रववतध मरिालय -सदस्य 

छ. सह–सन्त्चव, सञ् चार िथा सूचना प्रववतध मरिालय -सदस्य  

ज. महातनदेशक, जल िथा मौसम ववज्ञान ववभाग -सदस्य 

झ. महातनदेशक, सूचना प्रसारर् ववभाग -सदस्य 

ञ. प्रवरध तनदेशक, नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी तलतमटेि -सदस्य 

ट. सम्बन्त्रधि शाखा प्रमखु, सञ् चार िथा सूचना प्रववतध मरिालय -सदस्य सन्त्चव 

15.3 कायाणरवयन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन: 

समय िातलका सवहिको कायणयोजना िजूणमा गरर यस नीतिको कायाणरवयन गररनेछ। नीति 
कायाणरवयनको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनण आवश्यक आधारहरू ियार पाररने छन।् यस नीति 
कायाणरवयन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गने दावयत्व तनदेशक सतमतिको हनुछे। 

१६. जोन्त्खम: 
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स्रोि साधनको सीतमििा र दक्ष जनशन्त्क्तको अप्रयाप् ििा यस नीति कायाणरवयनका जोन्त्खम पक्ष हनु 
सक्नछेन।् 

 

 


