
 

नेपाल प्रहरीमा संचाललत Corporate User Group (CUG) 

सेवा सम्बन्धी जानकारी 

नेपाल प्रहरी र नेपाल टेललकमको सहकार्यमा  प्रहरी कमयचारीहरुको सेवा सलुवधाको लालि  

सलुभ, सहज, लवश्वसनीर्, भरपर्दो र िणु्स्तरीर् र्दरुसंचार सेवा उपलव्ध ह रं्द ैआएको छ । त्र्सै अनरुुप 

नेपाल टेललकमले नेपाल प्रहरीलाई थप प्रभावकारी सेवा तथा सलुवधा उपलव्ध िराउने सन्र्दभयमा नेपाल 

प्रहरीका सम्परु्य कमयचारीहरुलाई ललषितत िर्ददै लवशेष Corporate User Group (CUG) सेवा  लमलत 

२०६८।०६।१० िते र्दलेि सञ्चालनमा ल्र्ाईएको हो । नेपाल टेललकमको GMS, CDMA का Post-

Paid तथा Pre-Paid का मोवाईल प्रर्ोिकतायहरु र्स सेवामा आवद्ध ह न सक्नहु नेछ । 

 

CUG सेवामा आवद्ध हुन लाग्ने मालसक खचच 

 

CUG सेवामा आवद्धको लालि प्रत्रे्क ग्राहकले प्रलत मलहना आफ्नो मोवाईल नम्बरमा Rental 

Charge वापत रु. १९१।५४ (एक सर् एकानब्बे रूपैर्ा चौवन्न पैसा मात्र) कर सलहत ररचाजय िरी 

ब्र्ालेन्स कार्म िराउन ुपर्दयछ । र उक्त रेन्टल चाजय बाट CUG सेवा भन्र्दा बालहरका नम्बरहरूमा नेपाल 

टेललकमको लनर्मानसुारको कल शलु्कमा कल सेवा प्राप्त िनय सलकनेछ ।  

सेवा प्राप्त गने तररका 

१. CUG सेवा नेपाल प्रहरीका कमयचारीहरू र प्रहरी पररवारको नलजकका १ जना आफन्तले प्रर्ोि िरी 

रहकेो १ वटा िरी जम्मा २ वटा नम्बरलाई मात्र उपलब्ध िराउन सलकने । 

२. नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कमयचारीहरूले प्रर्ोि िरररहकेा नेपाल टेललकम अन्तियतका नम्बर तथा 

नर्ााँ नम्बरहरुलाई पलन CUG सेवामा आवद्व िनय सलकनेछ  । 

३. र्स सेवामा आवद्ध ह न सम्बलन्धत प्रहरी कमयचारी कार्यरत प्रहरी कार्ायलर्बाट कम््र्टुर कोड, नाम, 

र्दरबन्र्दी सलहत िलुाई कार्ायलर्को लसफाररस पत्र सलहत र्स लनर्दशेनालर्मा उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 

साथै नर्ााँ नम्बर ललनको लालि  नेपाल प्रहरीका आलधकारीक व्र्लक्तको रेिात्मक तथा लेिात्मक 

सलहत फारम भरी नािरीकताको फोटोकपी, पासपोटय साईजको फोटो १/१ कपी र लसफाररस पत्र सलहत 

समेत उपलव्ध िराउने 



४. Pre-paid मोवाईल प्रर्ोिकताय CUG मा आवद्व ह नको लालि सम्बलन्धत मोवाईलमा कलम्तमा रु. 

१९१।५४ (एक सर् एकानब्बे रूपैर्ा चौवन्न पैसा मात्र) कर सलहत Balance ह न ुपनेछ । 

५. CUG सेवा सबै प्रहरी कमयचारीहरूले अलनवार्य रूपमा प्रर्ोि िनुयपने ह ाँर्दा सेवाबाट नहटाईने । तर 

प्रहरी सेवाबाट अवकास ललएमा भने हटाउन सलकने तथा प्रहरी पररवारले प्रर्ोि िरररहकेा 

नम्बरहरूलाई हटाउन चाहमेा कार्यरत कार्ायलर्बाट लसफाररस पत्र प्राप्त ह न आएमा हटाउन सलकने ।  

 

CUG सेवामा आवद्ध भईसकेपलि प्राप्त हुने सुलवधाहरु  

१. CUG सेवामा आवद्ध भई कार्म भएको Group लभत्र जे जलत नम्बरहरु छन ्ती नम्बरहरु बीच 

कल िर्दाय सम्परु्य कल लनिःशलु्क ह नेछ ।  

२. CUG सेवामा आवद्ध प्रत्रे्क ग्राहकले प्रलत मलहना 1024 MB Data, 50 वटा (नेपाल 

टेललकमको नेटवकय  लभत्र )SMS र १० लमनेट अफनेट भ्वाईस कल लनिःशलु्क रूपमा उपभोि िनय 

सक्नेछन ्।  

३. नेपाल प्रहरीका कमयचारीहरुको सलुवधाका लालि कार्ायलर्संि सम्बलन्धत सचूनाहरु Bulk 

SMS/Group SMS द्धारा लनिःशलु्क रुपमा उपलब्ध िराईनेछ । 

CUG सेवाको लवललङ्ग प्रलिया 

१. Post paid मोवाईल प्रर्ोिकताय जनु लमलतमा CUG सेवामा आवद्ध ह न ुह न्छ त्र्ही लमलत र्दलेि 

सम्बलन्धत मलहनाको १५ ताररि सम्म सम्बलन्धत ग्राहकको ब्र्ालेन्स रकमबाट रु. १९१।५४ 

(एक सर् एकानब्बे रूपैर्ा चौवन्न पैसा मात्र) कर सलहत को र्दामासाहीले ह न आउने रकम CUG 

सेवाको लालि Rental Charge कालटनेछ । त्र्स पलछको मलहनाहरुमा ब्र्ालेन्स रकमबाट रु. 

१९१।५४ (एक सर् एकानब्बे रूपैर्ा चौवन्न पैसा मात्र) कर सलहत नै CUG सेवाको लालि 

मालसक Rental Charge कालटनेछ । 

२. Pre-Paid मोवाईल प्रर्ोिकताय जनु लमलतमा CUG सेवामा आवद्ध ह न ुह न्छ त्र्ही लमलत र्दलेि 

३० (तीस) लर्दन सम्म सम्बलन्धत ग्राहकको ब्र्ालेन्स रकमबाट रु. १९१।५४ (एक सर् एकानब्बे 

रूपैर्ा पन्र पैसा मात्र) कर सलहत CUG सेवाको लालि Rental Charge कालटनेछ । र उक्त 

रकमबाट १०० लमनेट टकटाईमको रूपमा प्राप्त ह नेछ । र्ो प्रत्रे्क मलहना ररन्र् ु िनुय पर्दयछ । 

सम्बलन्धत प्रर्ोिकतायको मोवाईलमा रू १९१।५४ भन्र्दा बढी व्र्ालेन्स भएको िण्सडमा ्वत: 

ररन्र् ुह न्छ अन्र्था CUG सेवा लनलरिर् ह न जान्छ ।  



३. लप्रपेड CUG सेवालाई प्रत्रे्क मलहना नलवकरर् िनुय पने ह ाँर्दा कुनै मोवाईल नम्बरमा प्रर्ाप्त 

ब्र्ालेन्स नभएमा उक्त नम्बर CUG सेवाबाट Suspend मा जानेछ । र्सरी Suspand मा िएको 

नम्बरलाई CUG सेवामा आवद्ध भएको नम्बरबाट कल िर्दाय CUG सलुवधा प्राप्त ह ने छैन र 

Suspend नम्बरले CUG सेवामा आवद्ध भए वापत पाउने सलुवधा पलन प्राप्त िने छैन । Rental 

Charge अनसुारको  ब्र्ालेन्स ह नसाथ उक्त नम्बर ्वत: CUG सेवामा आवद्ध ह नेछ र सोही 

लमलत र्दलेि CUG सेवा प्राप्त ह नेछ । 

४. आफुले प्रर्ोि िरी रहकेो मोवाईल CUG सेवामा आवद्ध भए नभएको जानकारी ललन सम्बलन्धत 

मोवाईल नम्बरबाट म्र्ासेज बक्समा िई CUG टाईप िरी 1415 मा पठाई SMS माफय त 

जानकारी ललन सलकनेछ । 

५. CUG सेवामा आवद्ध भई सके पलछ प्राप्त ह ने सलुवधाहरु भन्र्दा बलढ सलुवधा उपभोि िरेको 

िण्सडमा तथा नेपाल टेललकमको नेटवकय  भन्र्दा बालहरका सेवा प्रर्दार्कसंि Call तथा SMS 

िरेमा नेपाल टेललकमको Normal Tariff अनसुार कल चाजय लाग्नेछ । 

६. CUG प्रर्ोि कतायले मालसक Rental Charge बाट नेपाल टेललकमले उपलब्ध िराएको 

लबलभन्न ्र्ाकेजहरू िररर्द िनय पाउने छैन । 

SMS मार्च त थप सेवा ललने सम्बन्धी जानकारीीः 

ि.स. सेवा Message SMS पठाउने नम्बर कै. 

१.  4G सेवा Active िनयको लालि । *444*1# मा Dial िने ।   

२.  
FNF सलुवधा Active िनयको 

लालि । 
FNFSUB*Tel.no.1 १४१५ मा पठाउने ।  

३.  

FNF सलुवधामा नर्ााँ नम्बर थ्न 

परेमा (र्सै िरी अन्र् ३ वटा 

नम्बर थ्न सक्न ुह नेछ) । 

FNFADD*Tel.no.2 १४१५ मा पठाउने ।  

४.  FNF नम्बर संशोधन िनुय परेमा । 
FNFMOD*OLD 

No.*New Tel.no 
१४१५ मा पठाउने ।  

५.  FNF नम्बर हटाउन ुपरेमा । FNFDEL*Tel.no १४१५ मा पठाउने ।  

६.  FNF नम्बर जाच िनुयपरेमा । FNFINQ १४१५ मा पठाउने ।  

७.  CUG बाट प्राप्त ह ने बोनस FR १४१५ मा पठाउने ।  



हनेयको लालि । 

८.  CUG को Date हनेयको लालि । VL  १४१५ मा पठाउने ।  

९.  
Post-paid Mobile को 

मालसक लबल बझु्न ुपरेमा । 
CB १४१५ मा पठाउने ।  

१०.  

Post-paid तथा Pre-paid 

Mobile को Balance बझु्न ु

परेमा । 

*400# Dial िने ।   

११.  
Land Line को मालसक लबल 

बझु्न ुपरेमा । 

CB*Tel.no. (Area 

Code सलहतको 

Tel.no.) 

१४१५ मा पठाउने ।  

१२.  
Mobile Sim Card 

Recharge िनय । 

*412*Pin no.# Dial 

िने । 
  

१३.  Package िररर्द िनय । 

*1415# मा Dial िरी 

आवरर्कता अनसुारको  

Package ललन सलकन्छ । 

  

 

 लबलभन्न आकषयक भ्वाईस तथा डाटा ्र्ाकेजहरु िररर्द िनय *1415# डार्ल िनुयहोस । 

 नेपाल टेललकमका सेवा सलुबधाहरु बारे जानकारी प्राप्त िनय, ्र्ाक िररर्द िनय, ररचाजय िनय, 

ब्र्ालेन्स ट्रान्सफर िनय तथा लबलभन्न सेवा सलुबधा प्राप्त िनय नेपाल टेललकमको APP Download 

िनुयहोस । 

पनुर च:-  

 CUG सेवा साँि सम्बलन्ध कुनै िनुासो वा केलह बझु्न परेमा प्रहरी प्रधान कार्यलार्को ०१-

४४११२१० ext. ४७१ तथा मोवाईल नं. ९८५१२८०७२२ (कार्ायलर् सामर्मा मात्र कल िनय 

सक्न ुह ने छ) । 

 २४ सै घण्सटा १४९८ मा लनं:शलु्क कल िरर जानकारी ललन सलकने छ । 

 


