
िनःशु� �ाट
 ी ममत ग�रिदँदै िस�दी 
 

बाटोमा जाँदाजाँदै तपाईंको गाडीको �ाट� ीमा 
सम�ा दे�खयो भने तपाईं के गनु���छ ? प!ै 

कोही मेकाािनकलाई फोन गनु���छ । 

मेकािनकले यसका लािग प!े पिन महँगो 
चाज� िलनेछ । य(ो आपतकालीन अव,थामा कोही आएर तपाईंको �ाट� ी िनःशु2 मम�त 

ग3रिद�छ भ4ा प5ाउनु��छ ? प!ै प5ाउनु�7 । 

िस8दी ट� े िडङले य(ै सेवा िदँदै आएको छ, 5ो पिन िवगत १८ वष�दे�ख िनर=र । 

िस8दीको ‘�ाट मोबाइल’ सिभ�समा स?क�  गरेपिछ क?नीका 8ितिनिध तपाईं भएकै ठाउँमा 
आइपुBछन् । िस8दीको यो सेवा 8ाD गन� तपाईंको �ाट� ी एEाइड नभएपिन ��छ । तर, 

तपाईंको गाडी कुनै हालतमा Fाट� ��छ, आवGक परे अकH �ाट� ी 3रIेस ग3रिदने िस8दीको 
दावी छ । गाडीमाJ नभएर मोटरसाइकल र घरमै गएर पिन िस8दीले �ािट� को सिभ�िसङ 

ग3रिद�छ । 

हो, एEाइड �ाट� ीको नेपालका लाग एEMुिसभ िवNेता िस8दी ट� े िडङले सेOभ4ा बढी 
आQर सेO सिभ�समा िवषेश Rान िदने गरेको छ । 5सैका लािग क?नीले देशभर सिभ�सका 
लािग माJै १० वटा सिभ�स नेटवक�  ,थापना गरेको जानकारी िदएको छ ।  

गाडी अफरोड भएको अव,थामा अनरोड बनाउने काम िस8दीले गरेको छ । िस8दीले 

उपभोTालाई सम�ा परेको ,थानमै गएर सेवा 8दान गन� ९ वटा Vुटर तैनाथ राखेको ��छ ।  

“अन द Wट वारेन्◌ीट सेटलमेY” अ=ग�त क?नीले �ाट� ी िबिZएकै ,थानमा वारेYी 8दान 

गद�छ । िस8दीले �ाट� ी सिभ�िसङ गन� आवGक सबै खच� आफ[  बेहोन\ गरेको छ । एउटा �ाट� ी 
सिभ�िसङ गदा� ५–६ िलटर िड�Fलरी वाटर आवGक पछ� , उपभोTाले 5सको समेत पैसा  

ितनु�पद_न । 

िस8दीले “िमडट� ोिनE”  नाम गरको िडभाइसको आधारमा �ाट� ीको मम�त वा 3रIेस गद�छ । 

यसले �ाट� ीको अव,था अRयन गरेर 3रपोट� ि8Y गन\ गद�छ । 

क?नीले गाडीको हकमा �ाटमोबाइलमाफ� त् मम�त सेवा िद�छ भने मोटरसाइकलको हकमा 
िस8दीसँग `ारेजमा गएर �ाट� ी मम�त गन\ ८ जनाको डिडकेटेड िटम छ । मोटरसाइलको �ाट� ी 



िबिZएको अव,थामा `ारेजमा पुया�एपिछ 5हाँबाट कल आएकोमा सो िटम “िमडट� ोिनE” 

बोकेर `ारेजसa पुBछ ।  

 

होम सिभस पिन 

होम सिभ�समा भने क?नीले १ सय bपैयाँ िलन थालेको छ । अिहले यो रकम सामाc बिनसकेको 
अव,थामा dालु बढाउनको लािग यो िलन थालेको क?नीको दावी छ । 

यसको लािग रिजFर गरेर पालो आएपिछ सेवा 8ाD गन� सिक�छ । यसका अलवा क?नीले 

िनःशु2 काउ�eिलङ सेवा पिन िदने गरेको छ, जसबाट उपभोTाले टेिलफोनको माRमबाट 

इ�भट�र तथा �ाट� ीमा आएको सम�ा आफ[ ले समाधान गन� सfछन् । 

�ाट� ीमा dालु एडेड सिभ�स 8दान गन\ िस8दी एकमाJ क?नी हो । सव�साधारणलाई dालु 

एडेड सिभ�स िदने उhेGले क?नीले सशT �ाट� ी बेiदै आएको छ । 5समा पिन सम�ा 
दे�खए वारेYी 8दान गरी उपभोTालाई सुिवधा 8दान ग3रएको क?नीको दावी छ । 

नेपालक ो �ाट
 ी इितहास र िस�दीक ो भूिमक ा 

सन् २००० मा िस8दी ट� े िडङले नेपालमा �ाट� ीको िडलरिशप सुb गदा� प3र�,थित 5ित सहज 

भने िथएन । 5सबेलाको �ाट� ी रबर �ाट� ी �kो । सो समय �ाट� ीका पाट�पुजा� नेपाल lाएर 

एसेmल गनु�पnH । सो �ाट� ीमा क?नीले नै एिसडको लेभल िमलाएर िड�Fलरी वाटर राखेर 

चाज� गरेर बेoुपnH । सो समय जोसुकैले �ाट� ी बनाउन सpे । लोकल �ाट� ी पया�D पाउन 

सिकkो । 

सोबेला भारतबाट ट� क तथा गाडीमा राq िमrने एsेस �ाट� ी आयात �kो । एEाइडले 

उtादन गरेको सो �ाट� ीमा भाइuेट �ँदा पिन कुनै असर पद_नnो । य(ा लङटम� पफ� म\e गन\ 
�ाट� ीको िबNी बढ्दा एEाइडको माक\ ट सेयर बढेको हो । 

िस8दीले २००० मा पिहलो वष� नै ४८४ वटा �ाट� ी िबNी गरेको िथयो । सोबेलाको लोकल र 

चाइिनज �ाट� ी स(ोमा पाइने भएकाले उनैको दवदवा िथयो । 

िस8दीले नेपालमा �ाट� ी आयात गन� थालेदे�ख �ाट� ीमा वारेYी 8ाD �न थाlो । सोबेला नै 

िस8दीले टेकुमा सुिवधास?7 वक� सप खोlो । 5सपिछ टाटा (िस8दी)को सिभ�स सेYर 

जहाँजहाँ खुwै गयो, िस8दीले �ाट� ीको सिभ�स सेYर पिन सोही ,थानमा खुwै गयो । 



यसैगरी एEाइडले हाड� रबर �ाट� ी 3रIेस गद_  चाज� पिन गन� नपन\ “रेिड टु युज” �ाट� ी आयात 

गन� थाlो । 8िविधको िवकाससँगै एEाइडले िभ7 सवारी साधनका लािग िभ7 िकिसमका 
�ाट� ी आयात गन� थाlो । 

5ससँगै �ाट� ीको गुण(र बढ्दै गयो, वारेYी बढ्दै गयो, र आQर सेO सिभ�स पिन बढ्दै गयो 
। यसकारण, नेपालको सबैभ4ा ठूलो नेटवक�  भएको �ाट� ीको िवतरक बcो । 

एEाइडको माक\ ट सेयर बढ्नुको कारण क?नीले बढाएको िडलरिशप पिन हो । हाल 

क?नीको देशभर २२७ वटा िडलर रहेका छन् ।  

१८ वष� िनःशु2 सिभ�स िदइरहेको िस8दीले केही िदनदे�ख भने होम सिभ�समा १०० bपैयाँ शु2 

िलन थालेको छ । यसैगरी घरमा इ�भट�रमा सम�ा आएको छ भने पिन िस8दीका मेकािनक १ 

घzामै तपाईंको घरमा पुBछन् । 

यितको सुिवधा �ँदा�ँदै पिन उपभोTा यस8ित सचेत नभएको क?नी बताउँछ । यसैगरी 
बजारमा उ(ै दे�खने �ाट� ी ९८ 8ितसतसa स(ोमा पाइने गरेको िस8दीको दावी छ । यसले 

उपभोTा ठिगने गरेका छन् । माइNोवेभ र ि{ज िक4ा वारेYी काड� मा|े उपभोTा �ाट� ी 
िक4ा सजग नभएको िस8दीको गुनासो छ । 

िस8दी िव(ारै िडिजटल ब4ैछ । क?नीका अनुसार एउटा एपको माRमबाट �ाट� ीको मम�त 

�ने �ँदा उपभोTाको टेिलफोन खच� पिन cूिनकरण गरेको छ । यो �ाट� ी }वसायमा नेपालमै 

पिहलोपटक हो । क?नीले िडिजटल वारे�Y काड�को सुिवधा पिन 8दान गन� लागेको छ । 

क?नीले देशैभर �ाट� ी सिभ�स उपल~ गराउन सिभ�स िडलर िव(ार गरेर २० पुया�उने योजना 
बनाएको छ । क?नीले िव(ारै �ाट� ी भनेकै “एEाइड” हो भ7ेगरी सेवा िव(ार गन\ योजना 
बनाएको छ । 

 

 

 

 

 


