स"चनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ननयमावलीको ननयम ३ बमोन्िम ३/३ महहनामा

सावविननक गननप
व ने हववरण मध्ये

(२०७८ साल साउन,भदौ,असोि)महहनाको हववरण
क्र.स.
१.

नबबरणको सनची
ननकायको स्वरूप र प्रकृनि

नबबरण/प्रगनि
नेपालमा दू रसञ्चार क्षेत्रको हवकासमा उदारीकरणको नीनि नलई ननिी क्षेत्रलाई समेि
सहभानगिा गराई प्रनिस्पिावत्मक वािावरण सृिना गरी यस क्षेत्रको हवकास िथा

हवस्िार गनवका साथै दू रसञ्चार क्षेत्रलाई अझ ब्यवन्स्थि र ननयनमि गनव दू रसञ्चार
ऐन, २०५३ वमोन्िम अहवनिन्न उत्तरानिकारवाला स्वशानसि र सं गठिि सं स्था,
नेपाल दू रसञ्चार प्रानिकरण (Nepal Telecommunications Authority) को नमनि
२०५४ फागनन २० गिे
२.

ननकायको काम,किवब्य र



अनिकार

स्थापना भयो।

दू रसञ्चार सेवाको हवकासको लानग नेपाल सरकारले अपनाउनन पने नीनि,
योिना र कायवक्रमको सम्बधिमा नेपाल सरकारलाई सनझाव ठदने ।




दू रसञ्चार सेवा िथा सनहविा सववसनलभ र भरपदो बनाउने ।

आिारभूि दू रसञ्चार सेवा र सनहविा नेपालभरका शहरी िथा ग्रामीण सबै
क्षेत्रमा पनर्याउन आवयकयक यवयवस्था गने ।



दू रसञ्चार सेवा सं चालनमा स्वदे शी िथा हवदे शी ननिी क्षेत्रका
लगानीकिावहरुलाई सहभागी बनाउने ।



दू रसञ्चार सेवा र सनहविा सववसािारण सबैलाई उपलब्ि गराउन त्यस्िो सेवा
र सनहविा प्रदान गने यवयन्िहरु बीच समधवय र स्वस्थ प्रनिस्पिाव हनने
यवयवस्था गने ।



दू रसञ्चार सेवा र दू रसञ्चार सम्वधिी यधत्र िथा उपकरणहरुको स्िर िोक्ने,
गनणस्िर ननिावरण गने िथा स्वीकृि गने ।




दू रसञ्चार सेवालाई ननयनमि र यवयवन्स्थि गने ।
दू रसञ्चार सेवा सं चालन गनव अननमनिपत्र ठदने ।

कैहफयि

अननमनिपत्र प्राप्त यवयन्िले दू रसं चार सेवा उपलब्ि गराए बापि नलने शनल्क



स्वीकृि र ननयनमि गने ।

रे नियो हप्रक्वेधसी नीनि ननिावरण सनमनिबाट ननिावररि नीनि



हिक्वेधसी सम्वधिी काम गने ।

अननरुप

दू रसञ्चारको क्षेत्रमा नयां प्रहवनिको हवकास िथा उपयोगबारे अननसधिान



गने, गराउने ।

दू रसञ्चार क्षेत्रको लानग दक्ष िनशन्ि हवकास गराउने ।



उपभोिाहरुको हकहहिको सं रक्षण हनने गरी दू रसञ्चार सेवाको हवकास र



हवस्िार गने, गराउने ।

दू रसञ्चारका सम्वधिमा नेपाललाई International ट्रान्धिटको रुपमा हवकास



गने, गराउने ।

दू रसञ्चार सेवाको हवकास र प्रबर्द्वन लानग आवयकयक र उपयनि अधय



काम गने ।

दू रसञ्चार सम्वधिी यधत्र, उपकरण िथा सनहविाहरुको गनणस्िर ननिावरण



गने।


सरकारी नीनि ननदे शनलाई ध्यानमा राखी अननमनिपत्र प्राप्त यवयन्िलाई
आवयकयक आदे श वा ननदे शन ठदने।



दू रसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीच र सेवा प्रदायक र ग्राहक बीच पने हववाद
समािान गने।






दू रसञ्चार सेवाको ननरीक्षण र िांचबनझ गने।

अननमनिपत्र िारी, नवीकरण, खारे ि, सं शोिन गने एवं दण्ि िररवाना गने।
सेवा प्रदायकलाई आवयकयक पने हवदे शी मनद्रा सटहीको नसफाररश गने।
क्षनिपूनिव ननिावरण गने।



सेवा प्रदायकलाई अरुको घर िग्गा उपयोग वा प्राप्तीका लानग आवयककिा
अननसार नेपाल सरकारलाई नसफाररश गने।





महशनल दर र अधिरआवर्द्िा सम्बधिमा ननदे न्शका बनाई लागू गने।
प्रनिकरणलाई आवयकयक पने नबननयम बनाउने।

ग्रामीण दू रसञ्चार हवकास कोषमा िम्मा गने रकमको दर ननिावरण गने ।

३.

ननकायको रहने कमवचारी सं ख्या र

न्स्वकृिी दरबधदी:-११० , कायवरि कमवचारी सं ख्या:-९८

४.

ननकायले प्रदान गने सेवा

दू रसं चार सेवा सं चालन गनव अननमनिपत्र प्रदान गने , महशनल दर स्वीकृि गने , हिक्वेधसी

कायव हववरण

(Spectrum) यवयवस्थापन िथा हविरण गने, अननगमन िथा ननरीक्षण कायव गने, अननमनिपत्र

िथा उपभोिा हहि सं रक्षण कायव गने , नम्बरीङ्ग ब्यवस्थापन गने,उपकरण स्िर ननिावरण
गने |
६.

सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा

सम्पूणव हववरण कायावलयको वेभसाइटमा उल्लेख गररएको सोको नलं क

७.

सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्िनर र

दू रसं चार ऐन, ननयमावलीमा उल्ले ख भए बमोन्िम उि नबषय नागररक बिापत्रमा

८.

ननणवय गने प्रहक्रया र अनिकारी

दू रसं चार प्रानिकरणका शाखा,महाशाखा,ननदे शनालय,अध्यक्ष, प्रानिकरण बोिव

९.

ननणवय उपर उिनरी सनन्ने अनिकारी

नागररक बिापत्रमा उल्लेख गररएको, सोको नलं क https://nta.gov.np/wpcontent/uploads/Nagarikbadapatra-Final.pdf

१०.

सम्पादन गरे को कामको हववरण

१. सािै प्रदे श अधिगविका मध्यपहािी लोकमागव िथा न्िल्ला सदरमनकामहरुमा पूव व पन्िम

र न्िम्मेवार अनिकारी
अवनि

https://nta.gov.np/ne/सांगिननक-सं रचना |
उल्लेख गररएको |

िोड्ने रािमागव, उत्तर दन्क्षण िोड्ने रािमागवमा अन्टटकल फाईवर नेटवकव नबस्िार गने
क्रममा टयाकेि १( प्रदे श १,प्रदे श २, र बागमिी प्रदे श) अधिगवि हालसम्म १०१३.८७२
हक. नम. (४६.५२%) अन्टटकल फाइबर नबछ्याउने कायव सम्पन्न भएको l

२. ग्रानमण दू रसं चार हवकास कोष पररचालन गरर २०७८ साल असोि सम्म ७०२ वटा
स्थाननय ननकायको कायावलय मध्ये ९४.७३% (६६५ वटा) स्थाननय ननकायको कायावलय,
५९३३ वटा विा कायावलय मध्ये ९४.३९% (५६०० वटा) विा कायावलय, ५२२५ वटा
माध्यनमक नबद्यालय मध्ये ९४.९९% (४९६३ वटा ) माध्यनमक हवद्यालय र ४१२२ वटा
स्वास््य सं स्था मध्ये ९६.६०% (३९८२ वटा ) स्वास््य सं स्था गरी कनल ९५.१७%
स्थानहरुमा ब्रोिब्याण्ि ईधटरनेट ििान कायव सम्पन्न भएको ।
३.नेपालको आफ्नै Satellite स्थापना गनव International Standard को कायवहवनि, सं चालन
मोिानलटी, Business Model ननयधत्रण, ननयमन र सनरक्षाको लानग RFP हरुको मनल्यांकन
सम्पन्न भएको |
४. हवदे श बाट अबैि रुपमा आयाि हनने मोबाईल निभाइस ननयधत्रणको लानग Mobile
Device Management System प्रणाली सं चालन अन्धिम चरणमा रहेको |
५.सािै प्रदे शमा सूचना प्रनबनि प्रयोगशाला स्थापना गने सम्बधिमा १००० वटा नबद्यालयमा
सूचना प्रनबनि

प्रयोगशाला स्थापना गने कायव सम्पन्न भएको, ७६ स्थानमा TOT(Trainee

for Trainers) िानलम सम्पन्न भएको |
६. िानमवक िथा पयवटकीय स्थलहरु (Everest Base Camp, Annapurna Circuit ) लनन्म्बनी
पररसर, िानकी मन्धदर, पानथभरा, हले शी, स्वगव द्वारी ,वराह क्षेत्र, मनन्िनाथ, गनरुद्वारा, बाराको
गहिमाई लगायिमा ननशनल्क Wi- Fi Internet सेवा पनयावउने सेवा पनयावउने कायव सम्पन्न भएको।
७. दू रसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको वास्िहवक ि्यांक समेटी साउन मसाधि सम्मको MIS
Report अिवानिक गरी प्रकाशन गररएको |
११.

प्रबिा ,सूचना अनिकारी र
प्रमनखको नाम र पद

प्रमनखको नाम र पद, श्री पनरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष
प्रविा, श्री सधिोष पौिेल, ननदे शक

सहायक प्रविा, श्री अच्यनिानधद नमश्र, उप-ननदे शक

सूचना अनिकारी, श्री सूय व प्रसाद लानमिाने, उप-ननदे शक

१२.

ऐन, ननयम, हवननयम वा
ननदे न्शकाको सूची

दू रसञ्चार ऐन २०५३, उपभोिा सं रक्षण ऐन २०५४, नेपाल दू रसञ्चार प्रानिकरण

आनथवक प्रशासन हवननयमावली, २०६७, नेपाल दू रसञ्चार प्रानिकरण (उिनरी कारवाही

सम्बधिी कायवहवनि) हवननयमावली २०६८, नेपाल दू रसञ्चार प्रानिकरण (ग्रामीण दू रसञ्चार
हवकास कोष) हवननयमावली २०६८, नेपाल दू रसञ्चार प्रानिकरणको ननरीक्षण िथा िााँच

कायवहवनि सम्बधिी हवननयमावली २०६८ , नेपाल दनरसं चार प्रानिकरणको कायव सम्पादन

सम्बन्धि बनेको हवननयमावली,२०६८, दू रसं चार सेवाको गनणस्िर सम्बधिी हवननयमावली,
२०७३, नेपाल दू रसं चार प्रानिकरणका कमवचारीहरुको(सेवा शिव सम्बधिी)

हवननयमावली,२०७३, नेपाल दू रसं चार प्रानिकरण खररद हवननयमावली, २०७३, शनल्क

स्वीकृनि ननदे न्शका, अधिरआवद्दिा ननदे न्शका, २०६५,Digital Nepal Frame-work, 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 िथा आनथवक

आ.व.२०७८/७९ को असोि मसाधिसम्मको हवननयोन्िि बिेट

हववरण

आ.व. २०७८/७९ को असोि मसाधिसम्मको प्रानिकरण िफव खचव रु.

कारोबार सम्बन्धि अध्यावनिक

रु.३,७७,५९,४५,०००/-

६,४३,६५,०००/-(३.४४%) र ग्रानमण दू रसं चार नबकास कोष िफव खचव

रु.५०,८२,३८,०००/-(२६.६४%) गरी कनल खचव रु.५७,२६,०३,०००/१४.

िोहकए बमोन्िमका अधय हववरण

१५.

साबविननक ननकायको वेभसाइट

१६.

साबविननक ननकायका सूचना

www.nta.gov.np

भए सोको हववरण

अधयत्र प्रकाशन भएको वा हनने
भएको भए सोको हववरण

कायावलयको सूचना पाटी र वेवसाइट िथा आवयकयकिा अननसार राहिय दै ननक पत्र पनत्रका

|

