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 ( कानतवक,मंनसर र पनष )महहनाको हववरण
क्र.स.
१.

बििरणको सुची

तिकायको स्वरूप र प्रकृति

बििरण/प्रगति

कैफियि

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको हवकासमा उदारीकरणको नीनत नलई ननिी क्षेत्रलाई समेत
सहभानगता गराई प्रनतस्पिावत्मक वातावरण सृिना गरी यस क्षेत्रको हवकास तथा हवस्तार
गनवका साथै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझ ब्यवन्स्थत र ननयनमत गनव दूरसञ्चार ऐन, २०५३
वमोन्िम अहवनिन्न उत्तरानिकारवाला स्वशानसत र सं गठित सं स्था, नेपाल दूरसञ्चार
प्रानिकरण (Nepal Telecommunications Authority) को नमनत २०५४ फागनन २० गते
स्थापना भयो।

२.

तिकायको काम,कितब्य र अधिकार



दरू सञ्चार सेवाको ववकासको लाधग िेपाल सरकारले अपिाउिु पिे िीति, योजिा
र कायतक्रमको सम्िन्िमा िेपाल सरकारलाई सुझाव ददिे ।




दरू सञ्चार सेवा िथा सुवविा सतवसुलभ र भरपदो ििाउिे ।
आिारभि
ू दरू सञ्चार सेवा र सवु विा िेपालभरका

शहरी िथा ग्रामीण सिै

क्षेत्रमा पुर्याउि आवयकयक यवयवस्था गिे ।


दरू सञ्चार सेवा संचालिमा स्वदे शी िथा ववदे शी तिजी क्षेत्रका लगािीकिातहरुलाई
सहभागी ििाउिे ।



दरू सञ्चार सेवा र सुवविा सतवसािारण सिैलाई उपलब्ि गराउि त्यस्िो सेवा र
सवु विा प्रदाि गिे यवयक्तिहरु िीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पिात हुिे यवयवस्था
गिे ।



दरू सञ्चार सेवा र दरू सञ्चार सम्वन्िी यन्त्र िथा उपकरणहरुको स्िर िोतिे,
गुणस्िर तििातरण गिे िथा स्वीकृि गिे ।





दरू सञ्चार सेवालाई तियममि र यवयवक्स्थि गिे ।
दरू सञ्चार सेवा संचालि गित अिम
ु तिपत्र ददिे ।

अिुमतिपत्र प्राप्ि यवयक्तिले दरू संचार सेवा उपलब्ि गराए िापि मलिे शुल्क
स्वीकृि र तियममि गिे ।

रे डियो वप्रतवेन्सी िीति तििातरण सममतििाट



तििातररि िीति

फितवेन्सी सम्वन्िी काम गिे ।

अिुरुप

दरू सञ्चारको क्षेत्रमा ियां प्रववधिको ववकास िथा उपयोगिारे अिुसन्िाि गिे,



गराउिे ।

दरू सञ्चार क्षेत्रको लाधग दक्ष जिशक्ति ववकास गराउिे ।




उपभोतिाहरुको हकदहिको संरक्षण हुिे गरी दरू सञ्चार सेवाको ववकास र
ववस्िार गिे, गराउिे ।



दरू सञ्चारका सम्वन्िमा िेपाललाई International ट्राक्न्जटको रुपमा ववकास
गिे, गराउिे ।

दरू सञ्चार सेवाको ववकास र प्रिर्दतिि



गिे ।

लाधग आवयकयक र उपयत
ु ि अन्य काम

दूरसञ्चार सम्वधिी यधत्र, उपकरण तथा सनहविाहरुको गनणस्तर ननिावरण गने।




सरकारी नीनत ननदे शनलाई ध्यानमा राखी अननमनतपत्र प्राप्त व्यन्िलाई आवश्यक
आदे श वा ननदे शन ठदने।



दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीच र सेवा प्रदायक र ग्राहक बीच पने हववाद
समािान गने।



दूरसञ्चार सेवाको ननरीक्षण र िांचबनझ गने।



अननमनतपत्र िारी, नवीकरण, खारे ि, सं शोिन गने एवं दण्ड िररवाना गने।



सेवा प्रदायकलाई आवश्यक पने हवदे शी मनद्रा सटहीको नसफाररश गने।



क्षनतपूनतव ननिावरण गने।



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



महशनल दर र अधतरआवद्धता

सम्बधिमा ननदे न्शका बनाई लागू गने।



प्रनिकरणलाई आवश्यक पने नबननयम बनाउने।



ग्रामीण दूरसञ्चार हवकास कोषमा िम्मा गने रकमको दर ननिावरण गने ।

३.

तिकायको रहिे कमतचारी संख्या र
कायत वववरण

४.

तिकायले प्रदाि गिे सेवा

क्स्वकृिी दरिन्दी ११० , कायतरि स्थायी कमतचारी ५७
दूरसं चार सेवा सं चालन गनव अननमनतपत्र प्रदान गने , महशनल दर स्वीकृत गने , हिक्वेधसी

(Spectrum) व्यवस्थापन तथा हवतरण गने, अननगमन तथा ननरीक्षण कायव गने, अिम
ु तिपत्र िथा
उपभोतिा दहि संरक्षण कायव गने , नम्बरीङ्ग ब्यवस्थापन गने,उपकरण स्तर ननिावरण गने |
६.

सेवा प्रदाि गिे तिकायको शाखा र
क्जम्मेवार अधिकारी

७.

सम्पूणत वववरण कायातलयको वेभसाइटमा उल्लेख गररएको सोको मलंक

https://nta.gov.np/ne/सांगठतिक-संरचिा/ |

सेवा प्राप्ि गित लाग्िे दस्िरु र

दूरसंचार ऐि, तियमावलीमा

उल्लेख भए िमोक्जम उति बिषय िागररक ििापत्रमा उल्लेख

अवधि

गररएको |

८.

तिणतय गिे प्रफक्रया र अधिकारी

दूरसंचार प्राधिकरणका शाखा,महाशाखा,तिदे शिालय,अध्यक्ष, प्राधिकरण िोित

९.

तिणतय उपर उजुरी सुन्िे अधिकारी

िागररक ििापत्रमा उल्लेख गररएको, सोको मलंक https://nta.gov.np/wpcontent/uploads/Nagarikbadapatra-Final.pdf

१०.

सम्पादि गरे को कामको वववरण

सबै स्थानीय तहसम्म सूचना महामागव हवस्तार गने क्रममा प्रदे श नंबर १,२,३ को नेपाल
टे नलकमबाट िडान कायव सनरु भै कररब ९५ हक.नम. Fiber Duct Laying and Maintenance को
कायव भएको | २३ DWDM System को installation भैसकेको र 3 Core Router installation भएको
| प्रदे श नंबर ४ र ५

को लानग समयमानै कायव नगरे कोले थप २ बषव समय माग गरे कोले

कायावधवयन हनन नसक्ने

दे न्ख टे धडर रद्द गररएकोमा सम्माननत सबोच्च अदालतमा मनद्दा परर

हवचारािीन अवस्थामा रहेको, प्रदे श कणावली र सनदूरपन्िम को स्माटव टे नलकम प्रा. नल सं ग
गररएको

सम्झौता

रद्द

गरर

नेपाल

सरकारको

ननणवय

बमोन्िम

नेपाल

टे नलकमसं ग

नमनत

२०७६/०९/१८ मा सम्झौता गररएको |
प्रनबनि प्रयोगशाला र सामनदाहयक हविालयमा,अस्पताल तथा स्वास्थ सस्थाहरुमा उच्चगनतको
इधटरनेट सननबिा पनयावउन सेवा प्रदायक िनौट

भैसकेको ७२३ स्थानीय तह, ५९१३ वडा

कायावलय,५८०१ सामनदाहयक माध्यनमक हविालयमा,४५०४अस्पताल तथा स्वास््य सस्थाहरु मध्ये
४०७ स्थानीय

तह, ३४२४ वडा कायावलय,२७१८ सामनदाहयक माध्यनमक हविालय,२३५२

अस्पताल तथा स्वास््य सस्थाहरुमा िडानकाम कायव सम्पन्न भएको |
सहप्रयोगको समेत प्राविान राखी दूरसं चारका टावर ननमावण तथा प्रयोग सम्बन्धि ननयमावाली,
२०७६ स्वीकृत भई कायवधवयनको अवस्थामा रहे को |
नेपालको आफ्नै Satellite स्थापना गनव नेपालको Requirement तथा Lunching नीनत सम्बधिमा
National Consultant बाट प्रनतवेदन प्राप्त गरर सं चार तथा सूचना प्रनबनि मधत्रालयमा पिाईएको |
स्याटे लाइट नीनतको मस्यौदा तयार गरर पेश गरे को |नेपालको लानग स्याटे लाइट प्रस्ताव पेश गरे को
थालेस एनलनाको प्रस्ताव अध्ययन गरर प्रनतवेदन पेश गररएको |
साथै अधतरावहियस्तरको Standard तयार पानव अधतरावहिय परामशवदाता ननयनन्िको लानग TOR तयार
पारर EOI प्रकाशनको क्रममा रहेको |
कािमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमनख शहरहरुमा अव्यवन्स्थत रुपमा रहेका केवल तथा तारलाई
व्यवन्स्थत तथा Ducting गने कायव गनव १५ वटा Route को तार व्यवस्थापन गनव नेपाल
टे नलकमसं ग प्रस्ताव माग गररएकोमा उि प्रस्ताव प्राप्त भएकोले सोमा अध्ययन भइरहेको |
दे शभरी प्रयोग भएका हिक्वेधसीहरु तथा Frequency Interference को प्रभावकारी रुपमा अननगमन
गनव Mobile Monitoring System (Hardware तथा Software िनडत सवारी सािन सहहतको प्रणाली)
खररद गने Supplier/Vendor िनौट भई

LOI िारी गररएको

|

प्रदे श नं. १, २ र बागमती प्रदे शको २, २ वटा न्िल्लाहरुमा सहहत िम्मा ५५ वटा सामनदाहयक
नबद्यालयहरुमा सूचना प्रहवनि प्रयोगशाला (IT Lab) स्थापना गररएको |
Free Wifi Project को लानग ३ वटा बोलपत्र प्राप्त भएकोमा र सोको मूल्यांकन सम्पन्न भई
कायावधयनको लानग सम्झौता गने कायव अन्धतम चरणमा रहेको |

नेपालबाट इधटरनेटको समनधद्रसम्म

कनेक्शन पहनुँच पनयावउन सस्तो र भरपदो नबकल्प पहहचान गनव

त्यसका आनथवक प्रभाव अध्ययन गरर सोको Design र बोलपत्र तयार पानव हवज्ञ ननयनि गररएको |
Training to Teacher (ToT) को पाठ्यक्रम तयार गरर कम्पनटर न्शक्षकहरुलाई तानलम प्रदान गने
कायव नसधिनपाल्चोक न्िल्लाबाट शनरु गररएको |

११.

सच
ू िा अधिकारी र प्रमख
ु को िाम

प्रमनखको नाम र पद पनरुषोत्तम खनाल अध्यक्ष

ऐि, तियम, ववतियम वा

दूरसञ्चार ऐन २०५३, उपभोिा सं रक्षण ऐन २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्रानिकरण आनथवक

र पद
१२.

तिदे मशकाको सूची

सूचना अनिकारी सन्धदप अनिकारी

उपननदे शक

प्रशासन हवननयमावली, २०६७, नेपाल दूरसञ्चार प्रानिकरण (उिनरी कारवाही सम्बधिी कायवहवनि)
हवननयमावली २०६८, नेपाल दू रसञ्चार प्रानिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार हवकास कोष) हवननयमावली
२०६८, नेपाल दूरसञ्चार प्रानिकरणको ननरीक्षण तथा िाुँच कायवहवनि सम्बधिी हवननयमावली
२०६८ , नेपाल दनरसं चार प्रानिकरणको कायव सम्पादन सम्बन्धि बनेको नबननयामवाली,२०६८,
दूरसं चार सेवाको गनणस्तर सम्बधिी हवननयमावली, २०७३, नेपाल दूरसं चार प्रानिकरणका
कमवचारीहरुको(सेवा शतव सम्बधिी) हवननयमावली,२०७३, नेपाल दूरसं चार प्रानिकरण खररद

हवननयमावली, २०७३, शनल्क स्वीकृनत ननदे न्शका, अधतरआवद्दता 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.

आम्दािी, खचत िथा आधथतक
कारोिार सम्िक्न्ि अध्यावधिक
वववरण

१४.

िोफकए िमोक्जमका अन्य वववरण

आ.व. २०७६/७७ को पुष सम्मको ववतियोक्जि िजेट रु ८,५४,०२,८२,५००/आ.व. २०७६/७७ को पष
ु सम्मको सम्मको खचत रु १,५०,८३,७५,८५०/-

१६.

साितजतिक तिकायको वेभसाइट भए

www.nta.gov.np

सोको वववरण
१७.

साितजतिक तिकायका सूचिा

अन्यत्र प्रकाशि भएको वा हुिे
भएको भए सोको वववरण

कायातलयको सूचिा पाटी र वेवसाइट िथा आवयकयकिा अिुसार राक्स्ट्रय दै तिक पत्र पबत्रका .|

