स"चनाको हक सम्फन्धध ऐन, २०६४ को दपा ५ को उऩदपा ३ य ननमभावरीको ननमभ ३ फभोन्िभ ३/३ भहहनाभा सावविननक गननऩ
व ने
हववयण भध्मे (२०७७ श्रावण,बाद्र य असोि ) भहहनाको हववयण
बििरणको सुची

क्र.स.

१.

ननकामको स्वरूऩ य प्रकृनत

कै फियि

बििरण/प्रगबि
नेऩारभा दूयसञ्चाय ऺेत्रको हवकासभा उदायीकयणको नीनत नरई ननिी ऺेत्रराई सभेत सहबानगता गयाई
प्रनतस्ऩधावत्भक वातावयण सृिना गयी मस ऺेत्रको हवकास तथा हवस्ताय गनवका साथै दूयसञ्चाय ऺेत्रराई
अझ ब्मवन्स्थत य ननमनभत गनव दूयसञ्चाय ऐन, २०५३ वभोन्िभ अहवनिन्न उत्तयानधकायवारा स्वशानसत
य सॊ गठित सॊ स्था, नेऩार दूयसञ्चाय प्रानधकयण (Nepal Telecommunications Authority) को नभनत
२०५४ पागनन २० गते

२.

ननकामको काभ,कतवब्म य
अनधकाय

स्थाऩना बमो।

 दूयसञ्चाय सेवाको हवकासको रानग नेऩार सयकायरे अऩनाउनन ऩने नीनत, मोिना य कामवक्रभको
सम्फधधभा नेऩार सयकायराई सनझाव ठदने ।
 दूयसञ्चाय सेवा तथा सनहवधा सववसनरब य बयऩदो फनाउने ।
 आधायबूत दू यसञ्चाय सेवा य सनहवधा नेऩारबयका

शहयी तथा ग्राभीण सफै ऺेत्रभा ऩनर्माउन आवयमक

व्मवस्था गने ।
 दूयसञ्चाय सेवा सॊ चारनभा स्वदे शी तथा हवदे शी ननिी ऺेत्रका रगानीकतावहरुराई सहबागी फनाउने
।
 दूयसञ्चाय सेवा य सनहवधा सववसाधायण सफैराई उऩरब्ध गयाउन त्मस्तो सेवा य सनहवधा प्रदान गने
व्मन्िहरु फीच सभधवम य स्वस्थ प्रनतस्ऩधाव हनने व्मवस्था गने ।

 दूयसञ्चाय सेवा य दूयसञ्चाय सम्वधधी मधत्र तथा उऩकयणहरुको स्तय तोक्ने, गनणस्तय ननधावयण गने
तथा स्वीकृत गने ।

 दूयसञ्चाय सेवाराई ननमनभत य व्मवन्स्थत गने ।
 दूयसञ्चाय सेवा सॊ चारन गनव अननभनतऩत्र ठदने ।

 अननभनतऩत्र प्राप्त व्मन्िरे दूयसॊ चाय सेवा उऩरब्ध गयाए फाऩत नरने शनल्क स्वीकृत य ननमनभत गने
।
 ये निमो हप्रक्वेधसी नीनत ननधावयण सनभनतफाट

ननधावरयत नीनत

अननरुऩ हिक्वेधसी सम्वधधी काभ गने।

 दूयसञ्चायको ऺेत्रभा नमाॊ प्रहवनधको हवकास तथा उऩमोगफाये अननसधधान गने, गयाउने ।
 दूयसञ्चाय ऺेत्रको रानग दऺ िनशन्ि हवकास गयाउने ।

 उऩबोिाहरुको हकहहतको सॊ यऺण हनने गयी दूयसञ्चाय सेवाको हवकास य हवस्ताय गने , गयाउने ।
 दूयसञ्चायका सम्वधधभा नेऩारराई International ट्रान्धिटको रुऩभा हवकास गने , गयाउने ।
 दूयसञ्चाय सेवाको हवकास य प्रफर्द्वन

रानग आवयमक य उऩमनि अधम काभ गने ।



दूयसञ्चाय सम्वधधी मधत्र, उऩकयण तथा सनहवधाहरुको गनणस्तय ननधावयण गने।



सयकायी नीनत ननदे शनराई ध्मानभा याखी अननभनतऩत्र प्राप्त व्मन्िराई आवयमक आदे श वा ननदे शन
ठदने।



दूयसञ्चाय सेवा प्रदामकहरु फीच य सेवा प्रदामक य ग्राहक फीच ऩने हववाद सभाधान गने।



दूयसञ्चाय सेवाको ननयीऺण य िाॊचफनझ गने।



अननभनतऩत्र िायी, नवीकयण, खाये ि, सॊ शोधन गने एवॊ दण्ि िरयवाना गने।



सेवा प्रदामकराई आवयमक ऩने हवदे शी भनद्रा सटहीको नसपारयश गने।



ऺनतऩूनतव ननधावयण गने।



सेवा प्रदामकराई अरुको घय िग्गा उऩमोग वा प्राप्तीका रानग आवयकता अननसाय नेऩार
सयकायराई नसपारयश गने।

३.

ननकामको यहने कभवचायी सॊ ख्मा



भहशनर दय य अधतयआवर्द्ता

सम्फधधभा ननदे न्शका फनाई रागू गने।



प्रनधकयणराई आवयमक ऩने नफननमभ फनाउने।



ग्राभीण दूयसञ्चाय हवकास कोषभा िम्भा गने यकभको दय ननधावयण गने

न्स्वकृती दयफधदी ११० ,कामवयत स्थामी कभवचायी ५७

य कामव हववयण

४.

ननकामरे प्रदान गने सेवा

दूयसॊ चाय सेवा सॊ चारन गनव अननभनतऩत्र प्रदान गने , भहशनर दय स्वीकृत गने , हिक्वेधसी (Spectrum)
व्मवस्थाऩन तथा हवतयण गने, अननगभन तथा ननयीऺण कामव गने, अननभनतऩत्र तथा उऩबोिा हहत
सॊ यऺण कामव गने , नम्फयीङ्ग ब्मवस्थाऩन गने,उऩकयण स्तय ननधावयण गने |

६.
७.

सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा

सम्ऩूणव

हववयण

कामावरमको

वेबसाइटभा

य न्िम्भेवाय अनधकायी

https://nta.gov.np/ne/साॊगिननक-सॊ यचना/ |

सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तनय य

दूयसॊ चाय ऐन, ननमभावरीभा

उल्रेख

गरयएको

सोको

नरॊ क

उल्रेख बए फभोन्िभ उि नफषम नागरयक फिाऩत्रभा उल्रेख गरयएको |

अवनध

८.

ननणवम गने प्रहक्रमा य अनधकायी

दूयसॊ चाय प्रानधकयणका शाखा,भहाशाखा,ननदे शनारम,अध्मऺ, प्रानधकयण फोिव

९.

ननणवम उऩय उिनयी सनन्ने अनधकायी

नागरयक
फिाऩत्रभा
उल्रेख
गरयएको,
content/uploads/Nagarikbadapatra-Final.pdf

सोको

नरॊ क

https://nta.gov.np/wp-

१०.

सम्ऩादन गये को काभको हववयण

१. सातै प्रदे श अधतगवतका भध्मऩहािी रोकभागव तथा न्िल्रा सदयभनकाभहरुभा ऩूव व ऩन्िभ िोड्ने
यािभागव, उत्तय दन्ऺण िोड्ने यािभागवभा अन्टटकर पाईवय नेटवकव नफस्ताय गने क्रभभा १) ब्रोिब्माण्ि
एन्क्सस नेटवकव ऩरयमोिनाहरुको ऩरयमोिनाको प्रगनतका आधायभा नफनबन्न चयणको अननगभन, ननरयऺण य
प्रभाणीकयणको कामव बईयहेको तथा साथै ऩनिल्रो सभमभा सम्झौता बएका ऩरयमोिनाहरुको रानग
ऩयाभशवदाता िनौट हनने क्रभभा यहेको ।२) प्रदे श नॊ १,२ य फाग्भती प्रदे शको Core Router
Equipment हरुको PAT को प्रहक्रमाभा यहेको | साथै Optical Fiber Laying Package हरुको रानग
ऩयाभशवदाता िनौटको रानग EOI भूल्माॊकन प्रनतवेदन ऩेश बएको ।
२.सूचना प्रनफनध प्रमोगशारा य साभनदाहमक हवधारमभा,अस्ऩतार तथा स्वास्थ सस्थाहरुभा उच्चगनतको
इधटयनेट

सननफधा

ऩनमावउन

सेवा

प्रदामक िनौट

बैसकेको

77 वटा

न्िल्राहरुका नगयऩानरका,

गाउॉऩानरका, विा कामावरम, शैन्ऺक सॊ स्था, स्वास््म सॊ स्था आठदभा ब्रोिव्माण्ि सेवा उऩरब्ध गने।
कामवक्रभ अधतगवत २०७७ सार असोि भहहना सम्भ २०७७ सार असोि भहहना सम्भ ६९.९३%
(४७२ वटा) स्थाननम ननकामको कामावरम, 67.93% (३९५८ वटा) विा कामावरम, ६३.१८%
(३३०१ वटा ) भाध्मनभक हवद्यारम य 68.46% (२८२२ वटा ) स्वास््म सॊ स्थाको सॊ ख्मा गयी कनर
६६.५८% स्थानहरुभा ब्रोिब्माण्ि ईधटयनेट ििान कामव सम्ऩन्न बएको ।
३. धानभवक तथा ऩमवटकीम

स्थरहरु

(Everest Base Camp, Annapurna Circuit, रनन्म्फनी

ऩरयसय,िानकी भन्धदय ऩरयसय,ऩानथबया हरेशी,स्वगव द्वायी ,वयाह ऺेत्र,भनन्िनाथ,िाभे भन्स्िद कािभािौँ य
गनरुद्वाया) रगामतभा Wi-Fi Internet सेवा ऩनमावउने कामव अधतगवत Everest Base camp , Annapurna
circuit य Religious Places को रानग सम्झौता बइ कामव अन्घ फढे को | धानभवक स्थरको रानग सम्झौता
बएको

|

४. नेऩारको आफ्नै Satellite स्थाऩना गनव International Standard को कामवहवनध, सॊ चारन भोिानरटी,
Business Model ननमधत्रण, ननमभन य सनयऺाको रानग नीनतको भस्मौदा तमाय गरय ऩेश गरयएकोभा नेऩार
सयकाय फात न्स्वकृत बएको य हार ऩयाभशवदाताको TOR तमाय बइ स्वीकृत हनने क्रभभा यहे को l
४.Mobile Device Management System स्थाऩना गने कामव अधतगवत हारसम्भ ऩहहरो चयणका
उऩकयणहरु आमात बइ याहिम सूचना प्रहवनध केधद्र,नसॊ हदयवायभा यान्ख software installation को कामव
शनरु बएको |
५.सातै वटा प्रदे श को िम्भा ९३० हवधारमभा सूचना प्रनफनध

प्रमोगशारा स्थाऩना गने सम्फधधभा

हारसम्भ ८९८ वटा नफद्यारमभा साभान delivery सम्ऩन्न बएको य ७२५ वटा हवद्यारमभा

installation process सम्ऩन्न बएको |
६. MDMS य Data Center स्थाऩनाको रानग Temporary Prefab बवन ननभावण गने कामव अधतगवत
हार सम्भ चाफहहर न्स्थत प्रानधकयणको िग्गाभा बवन ननभावणको Design को रानग ऩयाभशवदाता िनौट
बई Design Final हनने क्रभभा यहेको l
७. प्रानधकयणको रानग ननभावण गने िग्गा/बवन खरयद य नरिभा नरने कामव अधतगवत हार सम्भ
प्रानधकयणको हार यहे को कामवरम बवन नऩनग हनने बएको कायण

बवन स्थानाधतयणको रानग

साॊस्कृनतक सॊ स्थानको स्वानभत्वको याहिम नाचघय बािाभा नरने सम्फधधभा साॊस्कृनतक सॊ स्थान य
प्रानधकयण फीच सम्झौता बएको l
८. २०७७ सार श्रावण भहहनाको को MIS रयऩोटव प्रकाशन बएको l

११.

प्रफिा ,सूचना अनधकायी य

प्रभनखको नाभ य ऩद श्री ऩनरुषोत्तभ खनार अध्मऺ

प्रभनखको नाभ य ऩद

प्रफिा श्री नभन प्रसाद अमावर ननदे शक
सूचना अनधकायी श्री सन्धदऩ अनधकायी उऩननदे शक

१२.

ऐन, ननमभ, हवननमभ वा
ननदे न्शकाको सूची

दू यसञ्चाय ऐन २०५३, उऩबोिा सॊ यऺण ऐन २०७५, नेऩार दू यसञ्चाय प्रानधकयण आनथवक

प्रशासन हवननमभावरी, २०७३, नेऩार दू यसञ्चाय प्रानधकयण (उिनयी कायवाही सम्फधधी

कामवहवनध) हवननमभावरी २०६८, नेऩार दू यसञ्चाय प्रानधकयण (ग्राभीण दू यसञ्चाय हवकास कोष)

हवननमभावरी २०६८, नेऩार दू यसञ्चाय प्रानधकयणको ननयीऺण तथा िाॉच कामवहवनध सम्फधधी
हवननमभावरी

२०६८ ,

नेऩार

दनयसॊ चाय

प्रानधकयणको

कामव सम्ऩादन

सम्फन्धध

फनेको

नफननमाभवारी,२०६८, दू यसॊ चाय सेवाको गनणस्तय सम्फधधी हवननमभावरी, २०७३, नेऩार
दू यसॊ चाय प्रानधकयणका कभवचायीहरुको(सेवा शतव सम्फधधी) हवननमभावरी,२०७३, नेऩार
दू यसॊ चाय प्रानधकयण खरयद हवननमभावरी, २०७३, शनल्क स्वीकृनत ननदे न्शका, अधतयआवद्दता

ननदे न्शका, २०६५, General Licensing Guideline, Internet with Email guidelines, Network
Service Guideline, VSAT User Guideline Amendment, Video Conferencing Guideline,
Special Guidelines for Prepaid Calling Card, Infrastructure Sharing Guidelines
१३.

आम्दानी, खचव तथा आनथवक

आ.व. २०७६/७७ को असाय सम्भको हवननमोन्ित फिेट रु

कायोफाय सम्फन्धध अध्मावनधक

आ.व. २०७६/७७ को असाय सम्भको सम्भको खचव रु २,८३४,१११,२९०/-

हववयण

१४.

तोहकए फभोन्िभका अधम हववयण

N/A

१७,०८५,०६५,०००//-

१५.

साफविननक ननकामको वेबसाइट

www.nta.gov.np

बए सोको हववयण

१६.

साफविननक ननकामका सूचना
अधमत्र प्रकाशन बएको वा हनने
बएको बए सोको हववयण

कामावरमको सचना ऩाटी य वेवसाइट तथा आवयमकता अननसाय यान्स्ट्रम दै ननक ऩत्र ऩनत्रका |

