क्र.स. बििरणको सुची

बििरण/प्रगबि
िेपालमा दू रसञ्चार क्षेत्रको फवकासमा उदारीकरणको िीबि बलई
बिजी क्षेत्रलाई समेि सहभाबगिा गराई प्रबिस्पर्ाात्मक वािावरण
सृजिा गरी यस क्षेत्रको फवकास िथा फवस्िार गिाका साथै

१.

बिकायको स्वरूप र
प्रकृबि

दू रसञ्चार क्षेत्रलाई अझ ब्यवस्स्थि र बियबमि गिा दू रसञ्चार ऐि,
२०५३ वमोस्जम अफवबिन्न उत्तराबर्कारवाला स्वशाबसि र
सं गठिि सं स्था, िेपाल दू रसञ्चार प्राबर्करण (Nepal
Telecommunications Authority) को बमबि २०५४ िागुि २०
गिे स्थापिा भयो।
· दू रसञ्चार सेवाको फवकासको लाबग िेपाल सरकारले अपिाउिु
पिे िीबि, योजिा र कायाक्रमको सम्िन्र्मा िेपाल सरकारलाई
सुझाव ठदिे ।
· दू रसञ्चार सेवा िथा सुफवर्ा सावसुलभ र भरपदो ििाउिे ।
· आर्ारभूि दू रसञ्चार सेवा र सुफवर्ा िेपालभरका शहरी िथा
ग्रामीण सिै क्षेत्रमा पुर्याउि आवयकयक यवयवस्था गिे ।
· दू रसञ्चार सेवा सं चालिमा स्वदे शी िथा फवदे शी बिजी क्षेत्रका

२.

बिकायको काम,किाब्य र लगािीकिााहरुलाई सहभागी ििाउिे ।
अबर्कार

· दू रसञ्चार सेवा र सुफवर्ा सावसार्ारण सिैलाई उपलब्र् गराउि
त्यस्िो सेवा र सुफवर्ा प्रदाि गिे यवयस्िहरु िीच समन्वय र
स्वस्थ प्रबिस्पर्ाा हुिे यवयवस्था गिे ।
· दू रसञ्चार सेवा र दू रसञ्चार सम्वन्र्ी यन्त्र िथा उपकरणहरुको
स्िर िोक्िे, गुणस्िर बिर्ाारण गिे िथा स्वीकृि गिे ।
· दू रसञ्चार सेवालाई बियबमि र यवयवस्स्थि गिे ।
· दू रसञ्चार सेवा सं चालि गिा अिुमबिपत्र ठदिे ।

कैफियि

· अिुमबिपत्र प्राप्त यवयस्िले दू रसं चार सेवा उपलब्र् गराए िापि
बलिे शुल्क स्वीकृि र बियबमि गिे ।

· रे बियो फप्रक्वेन्सी िीबि बिर्ाारण सबमबििाट बिर्ााररि िीबि अिुरुप
फिक्वेन्सी सम्वन्र्ी काम गिे ।
· दू रसञ्चारको क्षेत्रमा ियां प्रफवबर्को फवकास िथा उपयोगिारे
अिुसन्र्ाि गिे, गराउिे ।
· दू रसञ्चार क्षेत्रको लाबग दक्ष जिशस्ि फवकास गराउिे ।
· उपभोिाहरुको हकफहिको सं रक्षण हुिे गरी दू रसञ्चार सेवाको
फवकास र फवस्िार गिे, गराउिे ।

· दू रसञ्चारका सम्वन्र्मा िेपाललाई International ट्रास्न्जटको
रुपमा फवकास गिे, गराउिे ।
· दू रसञ्चार सेवाको फवकास र प्रिर्द्ाि लाबग आवयकयक र उपयुि
अन्य काम गिे ।
· दू रसञ्चार सम्वन्र्ी यन्त्र, उपकरण िथा सुफवर्ाहरुको गुणस्िर
बिर्ाारण गिे।
· सरकारी िीबि बिदे शिलाई ध्यािमा राखी अिुमबिपत्र प्राप्त
यवयस्िलाई आवयकयक आदे श वा बिदे शि ठदिे।
· दू रसञ्चार सेवा प्रदायकहरु िीच र सेवा प्रदायक र ग्राहक िीच
पिे फववाद समार्ाि गिे।
· दू रसञ्चार सेवाको बिरीक्षण र जांचिुझ गिे।
· अिुमबिपत्र जारी, िवीकरण, खारे ज, सं शोर्ि गिे एवं दण्ि
जररवािा गिे।

· सेवा प्रदायकलाई आवयकयक पिे फवदे शी मुद्रा सटहीको बसिाररश
गिे।
· क्षबिपूबिा बिर्ाारण गिे।
· सेवा प्रदायकलाई अरुको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्तीका लाबग
आवयककिा अिुसार िेपाल सरकारलाई बसिाररश गिे।
· महशुल दर र अन्िरआवर्द्िा सम्िन्र्मा बिदे स्शका ििाई लागू
गिे।
· प्रबर्करणलाई आवयकयक पिे बिबियम ििाउिे।
· ग्रामीण दू रसञ्चार फवकास कोषमा जम्मा गिे रकमको दर
बिर्ाारण गिे ।
३.

बिकायको रहिे कमाचारी
सं ख्या र काया फववरण

स्स्वकृिी दरिन्दी ७६, कायारि स्थायी कमाचारी कायारि ५७
दुरसं चार सेवा सं चालि गिा अिुमबिपत्र प्रदाि गिे , महशुल दर
स्वीकृि गिे , फिक्वेन्सी (Spectrum) यवयवस्थापि िथा फविरण

४.

बिकायले प्रदाि गिे सेवा गिे, अिुगमि िथा बिरीक्षण काया गिे, अिुमबिपत्र िथा उपभोिा
फहि संरक्षण काया गिे , िम्िरीङ्ग ब्यवस्थापि गिे,उपकरण स्िर
बिर्ाारण गिे |
सेवा प्रदाि गिे

६.

बिकायको शाखा र

गि बििरणमा कुिै पररििाि िभएको |

स्जम्मेवार अबर्कारी
७.

८.

सेवा प्राप्त गिा लाग्िे

दुरसं चार ऐि, बियमावली उल्ले ख भएिमोस्जम उि बिषय

दस्िुर र अवबर्

िागररक ििापत्रमा उल्ले ख गररएको

बिणाय गिे प्रफक्रया र
अबर्कारी

दुरसं चार प्राबर्करणका शाखा, बिभाग, महाशाखा,अध्यक्ष, प्राबर्करण
िोिा

९.

बिणायउपर उजुरी सुन्ने
अबर्कारी

िागररक ििापत्रमा उल्ले ख गररएको, https://nta.gov.np/wpcontent/uploads/Nagarikbadapatra-Final.pdf
सिै स्थािीय िहसम्म सूचिा महामागा फवस्िार गिे प्रदे श िंिर
१,२,३ को लाबग अस्टटकल िाईवर िेटवका फवस्िारको टे ण्िर
प्रकाशि भएको ि प्रदे श िंिर ४,५, ६र ७ को लाबग सभे काया

१०.

सम्पन्न गरर OFC र अन्य उपकरणको Technical specification

आ.व

गिे क्रममा रहे को ि |१५०० सामुदाफयक बिर्ालयमा सूचिा

२०७५/७६

सम्पादि गरे को कामको प्रबिबर् प्रयोगशाला र हाल Internet सेवा िपुगेका १५०
फववरण

गाउँपाबलकामा एकीकृि सूचिा प्रबिबर् केन्द्र स्थापिा गिे कायाका कायाक्रम असोजमा
लाबग प्रस्िाि माग भै मूल्यांकिको क्रममा रहे को , सामुदाफयक

मात्र स्वीकृि

फवर्ालयमा,अस्पिाल िथा स्वास्थ सस्थाहरुमा उच्चगबिको

भएको |

इन्टरिेट सुबिर्ा पुयााइिेि कायाको प्रफक्रया अगािी िढाइएको.|
भूकम्पिाट अबि प्रभाफवि स्जल्ला का गा.बि.स., शैस्क्षक सं स्था,
स्वास््य सं स्था आदीमा ब्रोियवयाण्ि सेवा पुयााइएको |
११.

सूचिा अबर्कारी र
प्रमुखको िाम र पद

प्रमुखको िाम र पद पुरुषोत्तम खिाल बिबमि प्रमुख
सूचिा अबर्कारी सस्न्दप अबर्कारी उपबिदे शक
दू रसञ्चार ऐि २०५३, उपभोिा सं रक्षण ऐि २०५४, िेपाल
दू रसञ्चार प्राबर्करण आबथाक प्रशासि फवबियमावली, २०६७,
िेपाल दूरसञ्चार प्राबर्करण (उजुरी कारवाही सम्िन्र्ी कायाफवबर्)
फवबियमावली २०६८, िेपाल दू रसञ्चार प्राबर्करण (ग्रामीण
दू रसञ्चार फवकास कोष) फवबियमावली २०६८, िेपाल दूरसञ्चार
प्राबर्करणको बिरीक्षण िथा जा“चिुझ कायाफवबर् सम्िन्र्ी

१२.

ऐि, बियम, फवबियम वा
बिदे स्शकाको सुची

िाफषाक िजेट िथा

फवबियमावली २०६८ , िेपाल दुरसं चार प्राबर्करणको काया
सम्पादि सम्िस्न्र् ििेको बिबियामवाली,२०६८, दूरसं चार सेवाको
गुणस्िर सम्िन्र्ी फवबियमावली, २०७३, िेपाल दू रसं चार
प्राबर्करणका कमाचारीहरुको(सेवा शिा सम्िन्र्ी)
फवबियमावली,२०७३, िेपाल दू रसं चार प्राबर्करण खररद

फवबियमावली, २०७३, शुल्क स्वीकृबि बिदे स्शका, अन्िरआवद्दिा
बिदे स्शका, 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
आम्दािी, खचा िथा
१३.

आबथाक कारोिार
सम्िस्न्र् अध्यावबर्क
फववरण

१४.

िोफकए िमोस्जमका अन्य
फववरण

आ.व. २०७५/७६ को पुस मसान्ि सम्मको फवबियोस्जि िजेट
रु १,४४,६८,८७,५०० (RTDF िाहे क)
२०७५/७६ को असोज मसान्ि सम्मको खचा रु
६१,४४४,५३८.४०
आ.व. २०७३/७४ को ले खापरीक्षण भै सकेको आ.व.
२०७४/७५ को ले खापरीक्षण भैरहे को |

सािाजबिक बिकायको
१६.

वेभसाइट भए सोको

www.nta.gov.np

फववरण
सािाजबिक बिकायका
१७.

सूचिा अन्यत्र प्रकाशि

कायाालयको सूचिा पाटी र वेवसाइट िथा आवयकयकिा अिुसार

भएको वा हुिे भएको भए दै बिक पत्र पबत्रका .|
सोको फववरण

