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अनुसूचीहरू

VIII

२४6

1. सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालय
1. पररचय

1.1 पृष्ठभूबम :

सूचना तथा सञ्चार क्षेरको विकास तथा विस्तारका लाबग २०२८ साल साउन १ गते सञ्चार
मन्त्रालयको स्थापना भएको बथयो । यस अशिसम्म सूचना तथा सञ्चार क्षेरका विषयहरू हेने

शजम्मेिारी बनमातण, यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयलास सुशम्पएको बथयो । प्रशासन सुिार आयोग,
२०४८ को प्रबतिेदनले सुझाि गरे अनुसार तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयलास २०४९ सालदे शख सूचना

तथा सञ्चार मन्त्रालय नामकरण गररएकोमा नेपाल सरकारको २०७४/११/११ को बनणतयिाट यस
मन्त्रालयको नाम सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालय कायम भएको छ।
नेपालको सं वििानले व्यिस्था गरे का पूणत प्रेस स्ितन्त्रता,

िाक् र प्रकाशन स्ितन्त्रता,

सूचनाको

हक तथा सञ्चारको हकको प्रत्याभूत गनत मन्त्रालयको भूबमका महत्त्िपूणत रहेको छ । सञ्चार र

सूचना प्रविबिको क्षेरमा विश्वमा भएको द्रततर
प्रगबतले नेपालमा पबन तदनुरूप नयााँ प्रविबि ग्रहण गनत
ु
प्रोत्सावहत गरे को छ। सरकारी र बनजी क्षेरिाट समेत यस क्षेरमा भएको उल्लेख्य लगानी र त्यसिाट

ाँ
ु का विकट भौगोबलक क्षेरमासमेत सूचना तथा सञ्चारको पहुच
परे को सकारात्मक प्रभािले मुलक

िढे को छ। यस पृष्ठभूबममा यस क्षेरमा भहरहेका विश्वव्यापी विकास एिं उपलशधिअनुरूप नेपाली
जनतालास सूचना तथा सञ्चारसाँग

ु को सिातङ्गीण विकास गनतका
सम्िशन्त्ित सेिाहरू पुर्याउाँदै मुलक

लाबग आबथतक विकासका समग्र पक्षहरूमा सूचना प्रविबि तथा सञ्चारको अबिकतम उपयोगको
सम्भािना िढाउाँदै लै जाने कायतमा यस मन्त्रालयको अग्रणी भूबमका रहेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयअन्त्तगतत मूलतः आमसञ्चार मायमयमहरू, दू रसञ्चार सेिा, सूचना
प्रविबि, हुलाक सेिा, मुद्रण सेिा र चलशचर क्षेर पदतछन्। यो मन्त्रालय राविय सूचना आयोगको

सम्पकत मन्त्रालयको रूपमा समेत रहेको छ। प्रेस काउशन्त्सल नेपाल, नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण
जस्ता स्िायत्त बनयामक बनकायहरू गोरखापर सं स्थान, रे बडयो नेपाल, राविय समाचार सबमबत र नेपाल

टे बलबभजन जस्ता साितजबनक सञ्चार मायमयमहरू अबिकांश सरकारी स्िाबमत्िको नेपाल दू रसञ्चार
कम्पनी बलबमटे ड, सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्र, राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्र र न्त्यूनतम पाररश्रबमक बनिातरण
सबमबत पबन यसै मन्त्रालयअन्त्तगतत पदतछन् ।

1.2 बनकायको स्िरूप र प्रकृबत :

सूचना र सञ्चार प्रविबिको क्षेरमा विकबसत निीन प्रविबिको उपयोग गरी सञ्चार र सूचना प्रविबिमाफतत्
ु मा सामाशजक, आबथतक विकाससवहत समृवद्ध हाबसल गने दीितकालीन सोच यस मन्त्रालयको
मुलक

रहेको छ।आमसञ्चार, दू रसञ्चार, सूचना प्रविबि, हुलाक सेिा, चलशचर र सुरक्षण मुद्रण क्षेरमा

ु लास समृवद्धतफत अगाबड िढाउने कायत यस मन्त्रालयको
समयानुकूल विकास एिं विस्तार गरी मुलक
क्षेराबिकारअन्त्तगतत रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविबि क्षेरको बनयामक बनकायको रूपमा यस
मन्त्रालयले कायत गने गदतछ।

यस मन्त्रालयसम्िद्ध बनकायहरू दे हायिमोशजम रहेका छन्:
1.
2.
3.
4.

राविय सूचना आयोग, अनामनगर, काठमाण्डौ (सम्पकत मन्त्रालयको रूपमा)
हुलाक सेिा विभाग, ििरमहल, काठमाण्डौ

सूचना तथा प्रसारण विभाग, बतलगंगा, काठमाण्डौ
सूचना प्रविबि विभाग, थापागाउाँ, काठमाण्डौ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

मुद्रण विभाग, बसं हदरिार, काठमाण्डौ

प्रमाणीकरण बनयन्त्रकको कायातलय, अनामनगर, काठमाण्डौ
नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण, कमलादी, काठमाण्डौ
प्रेस काउशन्त्सल नेपाल, बतलगंगा, काठमाण्डौ

नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी बलबमटे ड, भद्रकाली प्लाजा, काठमाण्डौ
राविय समाचार सबमबत, भद्रकाली, काठमाण्डौ
नेपाल टे बलबभजन, बसं हदरिार, काठमाण्डौ

रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत ( रे बडयो नेपाल), बसं हदरिार, काठमाण्डौ
गोरखापर सं स्थान, िमतपथ, काठमाण्डौ

सुरक्षण मुद्रण विकास सबमबत, बसं हदरिार, काठमाण्डौ
राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्र, बसं हदरिार, काठमाण्डौ
चलशचर विकास िोडत, चािवहल, काठमाण्डौ

न्त्यूनतम पाररश्रबमक बनिातरण सबमबत, बतलगंगा, काठमाण्डौ

1.3 काम, कततव्य र अबिकार :

नेपाल सरकार (कायतविभाजन) बनयमािली, २०७४ िमोशजम सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयको
कायतक्षेर दे हायिमोशजम रहेको छ:


सञ्चार तथा सूचना, दू रसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार प्रविबिसम्िन्त्िी नीबत, कानून, मापदण्ड,
कायातन्त्ियन र बनयमन,



दू रसञ्चार र प्रसारण विक्िेन्त्सी िााँडफााँड, शुल्क बनिातरण र नक्साङ्कन, प्रयोगको अनुमबत,
निीकरण र बनयमन,






सूचना र सञ्चार प्रविबिसम्िन्त्िी अयमययन, अनुसन्त्िान, प्रिद्धतन र बनयमन,

माहक्रोिेभ प्रणालीको विस्तार, धयान्त्डविथको अन्त्तरातविय कनेशक्टबभटी र रे बडयोयन्त्र प्रयोग,
रे बडयो, टे बलबभजन, छापा सञ्चार र समाचार सं स्थासम्िन्त्िी नीबत, कानून र मापदण्ड,

राविियस्तरका रे बडयो, टे बलबभजन, प्रसारण सं स्था र िहुवितरण प्रसारण प्रणालीको अनुमबत,
निीकरण र बनयमन,














विदे शी टे बलबभजन च्यानलको डाउनबलङ्क,

अनलाहन बमबडयासम्िन्त्िी नीबत, कानून र मापदण्ड,

श्रमजीिी परकारको न्त्यूनतम पाररश्रबमकसम्िन्त्िी नीबत, कानून र मापदण्ड,

साितजबनक प्रसारण, छापा र प्रसारण सं स्थासम्िन्त्िी नीबत, कानून र मापदण्ड,

स्िदे शी तथा नेपालिाट प्रसारण गररने विदे शी छापा प्रकाशनसम्िन्त्िी नीबत, कानून र मापदण्ड,
राविय विज्ञापन नीबत र मापदण्ड,

हुलाकसम्िन्त्िी नीबत, कानून, मापदण्ड, सञ्चालन र बनयमन,

हुलाक वटकट प्रकाशन, भण्डारण तथा अबभलेख व्यिस्थापन,

िनादे श सेिा, हुलाक िैंक र अन्त्तरातविय डााँक ले खा व्यिस्थापन,
चलशचर र बसनेमा हलसम्िन्त्िी नीबत, कानून र मापदण्ड,
सुरक्षण मुद्रण,

नेपाल राजपरको मुद्रण, वितरण तथा अबभलेख,
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परपबरकासम्िन्त्िी आचारसं वहता,
भू-उपग्रहको उपयोग,

सूचना प्रविबिको प्रिद्धतन, राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्र र सूचना प्रविबि पाकत,
साहिर सुरक्षा,

राविय सूचना आयोग,

प्रेस काउशन्त्सल, केन्त्द्रीय प्रेस रशजस्रार, नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण र चलशचर विकास िोडत,
मन्त्रालयसम्िन्त्िी राविय अन्त्तरातविय सं िसं स्थासाँग सशन्त्ि, सम्झौता, अबभसशन्त्ि, सम्पकत र
समन्त्िय,



मन्त्रालयसम्िन्त्िी साितजबनक सं स्थान, प्राबिकरण, सबमबत, प्रबतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र
बनयमन,



नेपाल हशन्त्जबनयररङ्ग सेिाको हले क्रोबनक एण्ड टे बलकम्युबनकेसन हशन्त्जबनयररङ्ग समूह सञ्चालन।

1.4 सङ्गठन व्यिस्था :

यस मन्त्रालयमा चार िटा महाशाखा र एिार िटा शाखाहरू रहेका छन्।मन्त्रालयको सङ्गठन सं रचना
र दरिन्त्दी तेरीज अनुसूची-१ मा सं लग्न गररएको छ। राविय सूचना आयोगको सम्पकत मन्त्रालय

यस मन्त्रालयलास तोवकएको छ।मन्त्रालयअन्त्तगतत हुलाक सेिा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग,
सूचना प्रविबि विभाग र मुद्रण विभाग गरी ४ िटा विभाग रहेका छन् ।त्यस्तै नेपाल सरकार
(कायतविभाजन) बनयमािली, २०७४ ले सूचना प्रविबिको क्षेरलास यस मन्त्रालयको कायत क्षेरमा

समािेश गरे पश्चात् विद्युतीय कारोिार ऐन, २०६३ िमोशजम गदठत प्रमाणीकरण बनयन्त्रकको
कायातलयसमेत यसै मन्त्रालय मातहत रहेको छ । साथै यस मन्त्रालय मातहतमा नेपाल दू रसञ्चार
प्राबिकरण, प्रेस काउशन्त्सल नेपाल, नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी बलबमटे ड, नेपाल टे बलबभजनलगायतका ११
िटा बनकायहरू रहेका छन् ।

1.5 बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन) :

सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयको स्िीकृत सङ्गठन, महाशाखा शाखाहरूको कायतवििरण
दे हायिमोशजम रहेको छ :

1.5.1

-

प्रशासन तथा योजना महाशाखा:

मन्त्रालय र अन्त्तगततको कमतचारी प्रशासन र सामान्त्य प्रशासनसम्िन्त्िी कायत गने।
मन्त्रालय र अन्त्तगततको जनशशक्त योजना र व्यिस्थापनसम्िन्त्िी कायत गने।

सञ्चार, सूचना, सूचना प्रविबि, दू रसञ्चार, हुलाक, मुद्रण, चलशचर आददसम्िन्त्िी िावषतक
योजना कायतक्रम र िजेटसम्िन्त्िी कायत गने।

-

दू रसञ्चार, हुलाक, मुद्रणसम्िन्त्िी नीबत र कानून तजुम
त ा कायातन्त्ियनसम्िन्त्िी कायत गने।
आिबिक योजना तजुम
त ा, कायातन्त्ियन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्िन्त्िी कायत गने।
मन्त्रालयको कायतक्षर
े सम्िन्त्िी अन्त्तरातविय सं ि सं स्थासाँग सम्िन्त्ि,
सहायतासम्िन्त्िी कायत गने।

-

-

समन्त्िय,

मन्त्रालयसम्िद्ध आयोग, प्राबिकरण, सं स्थान, िोडत, सबमबत आददको समन्त्िय, सहजीकरण,
बनयमनसम्िन्त्िी कायत गने।

-

सम्पकत,

मन्त्रालयको आबथतक र प्रशासनसम्िन्त्िी कायत गने।
कमतचारीहरूको कायतवििरणसम्िन्त्िी कायत गने।
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-

मन्त्रालयको विषयसाँग सम्िशन्त्ित सेिा, समूह, उपसमूहको सञ्चालन।

१.५.१.1

-

प्रशासन तथा विकास सहायता समन्त्िय शाखा:

मन्त्रालय र अन्त्तगततका कमतचारी प्रशासन र सामान्त्य प्रशासनसम्िन्त्िी कायतहरू गने।

मन्त्रालयका लाबग आिश्यक सामानहरूको आपूबतत गने तथा शजन्त्सी व्यिस्थापन गने।

मन्त्रालयका राजपर अनवङ्कत र श्रे णीविहीन कमतचारीहरूको कामसम्िन्त्िी आिश्यक
व्यिस्था बमलाउने।

-

जनसम्पकत, सोिपुछ, गुनासो व्यिस्थापन र दतात चलानीको व्यिस्था बमलाउने।

मन्त्रालयमा रहेका सरकारी सम्पशत्तको सं रक्षण, ममतत, सम्भार तथा उशचत प्रयोगको
व्यिस्था बमलाउने।

-

सं िैिाबनक आयोग,
व्यिस्थापन गने।

-

सं सदीय सबमबत,

सतकतता केन्त्द्र आददिाट प्राप्त उजुरीहरूको

मन्त्रालय र अन्त्तगततका विभागहरूको जनशशक्त विकास तथा सङ्गठनात्मक सुिारसम्िन्त्िी
कायत गने।

-

सूचना तथा सञ्चारक्षेरका अन्त्तरातविय सं िसं स्थाहरूसाँग फोकल प्िाहन्त्टको रूपमा सम्पकत
राखी काम गने।

-

अन्त्तरातविय, क्षेरीय तथा अन्त्य दातृसंस्थािाट सहायता उपलशधिसम्िन्त्िी काम मन्त्रालयका
अन्त्य शाखासाँग आिश्यक समन्त्िय गरी गने।

-

अन्त्तरातविय क्षेरीय िा अन्त्य विदे शी सं िसं स्थासाँग सम्िशन्त्ित महाबििेशन, सम्मेलन, गोष्ठी,
सेबमनार आददमा नेपालको सहभाबगतासम्िन्त्िी तयारी कायत गने।

-

सञ्चार क्षेरमा विबभन्न वकबसमका उपलधि सहयोग/सहायताको वििरण तयार गरी
अद्यािबिक राख्ने, ।

-

ु का दू रसञ्चार,
विबभन्न मुलक

सूचना प्रविबि,

हुलाक र प्रसारणसम्िन्त्िी प्रशासनिाट

सोबिएका विषयहरूको जानकारी र माग हुने वििरणहरू उपलधि गराउने कायत गने।

१.५.१.2

-

मन्त्रालयसाँगसम्िन्त्िी सेिा, समूह, उपसमूह सञ्चालनसम्िन्त्िी कायत गने।
अन्त्य शाखामा नपरे को मन्त्रालयसम्िन्त्िी कायत गने।
संस्थान समन्त्िय शाखा:

मन्त्रालयअन्त्तगततका सम्िद्ध विभाग, सं स्थान तथा सबमबतहरूको समन्त्िय, सहजीकरण,
अनुगमन, बनयमनसम्िन्त्िी कायत गने।

-

मन्त्रालय र सम्िद्ध विभाग, सं स्थान, िोडत, प्राबिकरण, सबमबत, कम्पनी आदद र सम्िद्ध

सेिा प्रदायकहरूका लाबग आिश्यक पने विदे शी मुद्रा, आयात, भन्त्सार तथा बिक्रीकर
छु टसम्िन्त्िी कायत गने।

-

मन्त्रालय सम्िद्ध बनकायका अयमयक्ष, कायतकारी प्रमुख, सदस्यहरूको मनोनयन, बनयुशक्त,
कायतसम्पादन करारसम्िन्त्िी काम गने।

-

मन्त्रालय सम्िद्ध सं स्थान, िोडत, प्राबिकरण, सबमबत, कम्पनी आददको सम्पकत (FoCAL)
शाखाको रूपमा कायत गने।
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१.५.१.3

सूचना

-

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा:
तथा

सञ्चारसम्िन्त्िी

पररचालनसम्िन्त्िी कायतगने।

नीबत, योजना

तथा

कायतक्रम,

िजेट

तथा

स्रोत

विबभन्न योजनाहरूको प्रगबत प्रबतिेदन तयार गने।

-

योजनाको उपलशधििारे तयार पाररएको प्रबतिेदनलास बनयबमतरूपमा समीक्षा तथा

-

मूल्याङ्कन गने, गराउने।

मन्त्रालय, विभाग र सं स्थानिाट सञ्चाबलत आिबिक योजनाहरूका कायातन्त्ियनको अनुगमन

-

प्रबतिेदन गने।

विबभन्न बनकायिाट प्राप्त नीबतको मस्यौदाउपर राय/प्रबतवक्रया ददने।

-

सूचना तथा सञ्चारसम्िद्ध विषयको तयायाङ्क सङ्कलन तथा अद्यािबिक गने।

-

अनुगमन मूल्याङ्कनको िावषतक कायतयोजना स्िीकृत गरास कायतक्रमहरूको कायत गने।

-

आबथतक प्रशासन शाखा:

१.५.१.4

सािारण र विकासतफतको अनुमाबनत िजेट तयार गने।

-

सािारण िजेटको िजेट खचत गने अशख्तयारी पर र िजेट िााँडफााँड तयार गरी स्िीकृत

-

गरास पठाउने।

विकास िजेटतफत कायतक्रम स्िीकृत भएपबछ िजेट िााँडफााँड गनत सहयोग पुर्याह स्िीकृत

-

कायतक्रम िजेट िााँडफााँड एिं स्रोत खुलास अशख्तयारी पठाउने।
केन्त्द्रीयस्तरको लेखा राख्ने र आबथतक वििरण तयार गने।

-

िजेट बनकासा, रकमान्त्तर, बनकासा खचत, ले खापरीक्षण गराउने र िेरुजु फर्छ्योटसम्िन्त्िी

-

कायत गने।

राजस्ि र िरौटीको अबभले ख राख्ने।

-

दातृराि/दातृसंस्थासाँग भएको सम्झौताको आिारमा प्राप्त हुनपु ने नगद र िस्तुगत

-

सहायतासम्िन्त्िी कायत गने।

सञ्चार महाशाखा:

1.5.2

-

प्रेस र आमसञ्चारसम्िन्त्िी नीबत, कानून र मापदण्ड तजुम
त ा, कायातन्त्ियनसम्िन्त्िी कायत
गने,

-

प्रेस र आमसञ्चार मायमयमहरूलास सहयोग, समन्त्िय सहजीकरणसम्िन्त्िी कायत गने,
श्रव्यदृश्य

प्रसारण,

विज्ञापन,

चलशचरसम्िन्त्िी

बनयमनसम्िन्त्िी कायत गने,

१.५.२.1

-

नीबत,

कानून,

मापदण्ड

तजुम
त ा

सञ्चार उद्योग, चलशचर उद्योगलास प्रोत्साहन, छु ट सुवििा बसफाररससम्िन्त्िी कायत गने,
चलशचर जााँच र बनयमनसम्िन्त्िी कायत गने।
श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखा:

चलशचर जााँचपास र प्रदशतनसम्िन्त्िी कायत गने।

केन्त्द्रीय चलशचर जााँच सबमबतको सशचिालयको कायत गने।

चलशचर प्रदशतनसम्िन्त्िी सं ि, सं स्था, उद्योग, फमत दतात गनत
बसफाररस गने।

5

सम्िशन्त्ित बनकायमा

रे बडयो तथा टे बलबभजन प्रसारणसम्िन्त्िी कायतहरूमा नीबतगत तथा कायतक्रमगत समन्त्िय

-

गने।

प्रसारण सं स्थाहरूलास विदे शी मुद्रा सटही सुवििा ददने।

-

भन्त्सार महसुल, कर छु टसम्िन्त्िी कायत गने।

-

प्रसारण सं स्थािाट हुने विज्ञापनसम्िन्त्िी कायत गने।

-

रे बडयो र टे बलबभजनको प्रसारण, प्रिद्धतन र विकाससम्िन्त्िी सं भाव्यता अयमययन गने।

-

विदे शी डकुमेन्त्री/चलशचर छायाङ्कन अनुमबत ददने ।

-

प्रेस तथा सूचना समन्त्िय शाखा:

१.५.२.2

नेपाल सरकारको प्रेस र आमसञ्चारसम्िन्त्िी नीबत र कायतक्रमको तजुम
त ासम्िन्त्िी कायत

-

गने।

प्रेस नीबतको कायातन्त्ियनमा भएका कदठनाहहरूको अयमययन गरी सुिारात्मक उपायहरूिारे

-

राय ददने।

सूचना विभागसाँग समन्त्िय राखी प्रेस सूचनासम्िन्त्िी कायत गने।

-

अनलाहन सञ्चार मायमयमको बनयमनसम्िन्त्िी कायत गने।

-

नेपाल सरकार र प्रेसिीच सुमिुर सम्िन्त्ि विकबसत गनत आिश्यक तथा सामवयक

-

उपायहरू पत्ता लगाउने।

नेपाल सरकारको नीबत र कायतक्रम तथा विबभन्न बनकायहरूको वक्रयाकलापिारे राविय

-

अखण्डता¸ साम्प्रदावयक सद्भाि¸ शाशन्त्त सुरक्षा खलल हुने गरी प्रकाशशत भएका भ्रमात्मक
समाचारहरूको खण्डन गराउने पररपाटीलास विकबसत गदै लै जाने।

राज्यभर प्रेस सेिाको िततमान शस्थबतको मूल्याङ्कन गरी आिश्यकताअनुसार सम्िशन्त्ित ऐन

-

बनयमहरूमा सुिार गनत आिश्यक व्यिस्था बमलाउने।

विबभन्न सूचना सामग्रीहरूको योजना, उत्पादन, प्रकाशन र वितरणसम्िन्त्िी नीबतका लाबग

-

रायसल्लाह ददने

सञ्चारको हक र सूचनाको हकसम्िन्त्िी कायतमा समन्त्िय गने।

-

कानून तथा फैसला कायातन्त्ियन शाखा:

१.५.२.3

-

मन्त्रालय र सम्िद्ध बनकायको ऐन/बनयम/नीबत/कायतविबि/गठन आदे श तजुम
त ा तथा
समय सापेक्ष सं शोिन/पररमाजतन गने।

-

मन्त्रालयसाँग सम्िशन्त्ित विषयमा बनबमतत ऐन/बनयम/नीबत/कायतविबि/गठनआदे शहरूमा
कानूनी राय परामशत ददने।

-

विबभन्न तहका अदालतमा मन्त्रालयविरूद्ध परे का मुद्दामा बलशखत जिाफसम्िन्त्िी कायत
गने।

-

अदालतिाट भएका मन्त्रालयसम्िद्ध फैसला कायातन्त्ियन गने।

विक्िेन्त्सी व्यिस्थापन महाशाखा:

1.5.3

-

ITU Radio Regulation मा आिाररत Spectrum व्यिस्थापनका लाबग आिश्यक प्रणाली,
नीबत, बनयमसम्िन्त्िी राविय योजना तथा कायतक्रम तजुम
त ा, पुनरिलोकन, पररमाजतन एिं
पररस्कृत गने।
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-

नेपालको Orbital Slot Allocation को उपयोगसम्िन्त्िमा ITU साँग आिश्यक समन्त्िय
गरी Allocated Slot प्रयोगको बनशम्त आिश्यक व्यिस्था गने।

-

राविय विक्िेन्त्सी Allocation Table तयार गने र तदनुरूप Assignment, Channeling,
Reforming योजनाहरू तय गने।

-

विक्िेन्त्सीको केन्त्द्रीय अबभलेख राख्ने।

रे बडयो ऐन, बनयमको अिीनमा रही विबभन्न रे बडयो सञ्चार सेिाको लाबग आिश्यक पने
रे बडयो विक्िेन्त्सीको हजाजतसम्िन्त्िी बनयमन गने।

-

रे बडयो विक्िेन्त्सी नीबत बनिातरण सबमबतको सशचिालयको कायत गने।

रे बडयो उपकरण तथा प्रणालीको प्राविबिक गुणस्तर, उपयुक्त प्रविबि तथा प्रणाली पररष्कृत
गने।

-

अन्त्तरातविय तथा क्षेरीय सं स्थाहरू जस्तै ITU, ICAD, INTELSAT, APT, APSCC,
ABU साँग समन्त्िय राखी रे बडयो विक्िेन्त्सीहरूको प्रयोग सम्िन्त्िमा जानकारी गने
गराउने।

-

रे बडयो विक्िेन्त्सीको प्रयोगको मबनटररङको व्यिस्था गने।

मबनटररङ् स्टे सन, भ्यान लगायत पूिातिारको विस्तार गने।
स्थलगत बनरीक्षण तथा जााँच गराउने।

सिै प्रकारका उपलधि रे बडयो सञ्चार एिं रे बडयो प्रसारण प्रविबिहरूको अयमययन विश्लेषण
गरी सुहाउाँदो प्रविबि उपयोग गने व्यिस्था गने।
विक्िेन्त्सी व्यिस्थापन तथा विश्लेषण शाखा:

१.५.३.1

-

समयानुकूल ITU Radio Regulation मा आिाररत Spectrum व्यिस्थापनका लाबग

आिश्यक प्रणाली, नीबत, बनयम तथा प्रविबिसम्िन्त्िी राविय योजना तथा कायतक्रम तजुम
त ा,
पुनरिलोकन, पररमाजतन एिं पररष्कृत गने।

-

नेपालको Orbital Slot Allocation को उपयोगसम्िन्त्िमा ITU साँग आिश्यक समन्त्िय
गरी Allocated Slot प्रयोगको बनशम्त आिश्यक व्यिस्था गने।

-

राविय विक्िेन्त्सी Allocation table तयार गने र तदनुरूप Assignment र Channeling
योजनाहरू तय गने।

-

राविय विक्िेन्त्सी नीबत बनिातरण सबमबतको िैठकमा पेस गनुप
त ने विषयहरूको पवहचान
तथा अयमययन गने।

-

रे बडयो

सञ्चार

उपकरणको

आयात/बनयातत/बनमातण/उत्पादन

सम्िन्त्िमा

प्राविबिक

मापदण्डको बसफाररस तथा तदनुरूप गनत विद्यमान ऐन, नीबत, बनयम तथा आदे शहरूको
पुनरिलोकन गरी आिश्यकतानुसार सं शोिनका लाबग बसफाररस गने।

-

रे बडयो उपकरण तथा प्रणालीको प्राविबिक गुणस्तर, उपयुक्त प्रविबि, प्रणाली तथा पररष्कृत
गने।

-

सञ्चार प्रविबिको समयानुकूल विश्वव्यापी विकासलास अन्त्िेषण तथा विश्लेषण गरी
ु का लाबग तुलनात्मकरूपले उपयोगी प्रविबि पवहचान गने बसलबसलामा नेपाल
मुलक
दू रसञ्चार प्राबिकरणसाँग समन्त्िय राखी काम गने।

7

Type Approval Requirements को मस्यौदा तयार गने, तथा बनिेदन फारमहरूको विकास

-

गने।
१.५.३.2

-

रे बडयो विक्िेन्त्सी अनुगमन शाखा:

रे बडयो विक्िेन्त्सीको प्रयोगको मबनटररङ तथा Assigned विक्िेन्त्सीहरूको प्रयोगमा िािा
भए/नभएको पवहचान गने।

-

विक्िेन्त्सी प्रयोगको दै बनक Log bookतथा रशजष्टर खडा गरी विक्िेन्त्सी प्रयोगमा र
Interference र Disturbances भए/नभएको बनशश्चत गने।

-

रे बडयो मबनटररङ स्टे सन तथा Mobileरे बडयो मबनटररङ प्रणालीको दै बनक सञ्चालन,
सं रक्षण, सं िद्धतन, पररमाजतन, पररष्कृत, स्याहार, सम्भार तथा ममतत गने।

-

हजाजत परमा तोकेको स्तरअनुसार रे बडयो विक्िेन्त्सी प्रयोग भए/नभएको जााँच गने।

विक्िेन्त्सीको अनबिकृत प्रयोग भएको िा स्तरअनुसार प्रयोग गरे /नगरे को पत्ता लगाउने।

विक्िेन्त्सीको अबिकृत/अनबिकृत प्रयोगहरूको िावषतक, अितिावषतक, माबसक प्रबतिेदन
राख्ने।

-

हजाजतपर जारी गनुप
त ूिस
त ञ्चार उपकरणहरूका प्राविबिक आिारसूचकहरू जााँच गने।

Type Approval गरी सञ्चार उपकरण तथा यन्त्र प्रणालीहरूको प्राविबिक Performance
जााँच तथा प्रणालीहरूको अबभलेख राख्ने।

-

समयानुकूल मबनटररङ प्रणालीमा सुिार र विकास गनत योजना/कायतक्रमहरू तजुम
त ा गने।
अन्त्तरातविय रे बडयो मबनटररङसम्िन्त्िमा समन्त्िय गने।
स्थलगत बनरीक्षण तथा जााँच गने।

सञ्चार उपकरण, यन्त्र प्रणालीको मबनटररङ, जााँच गनत Latest प्रविबिको प्रयोग तथा
चयन गने।

-

अिीनस्थ कायतहरूको प्रबतिेदन तयार गने।

अिीनस्थ कायतहरूको यवकन गरी िावषतक, कायतक्रमहरूको योजना तथा िजेट तजुम
त ा गने

तथा स्िीकृत योजना, कायतक्रम तथा िजेटअनुसार कायत सम्पन्न, कायातन्त्ियन, अबभले ख
राख्ने।

-

ताबलम सेबमनार,

कायतशाला,

बसफाररसहरू कायातन्त्ियन गने।

-

गोष्ठी आददहरूका उपलशधि, बनणतय कायतक्रम तथा

अिीनस्थ कायतहरू पुनरिलोकन, मूल्याङ्कन तथा पररमाजतन गने।

रे बडयो मबनटररङसम्िन्त्िमा ITU ले तोकेको प्राविबिकस्तर कायम गने।

सूचना प्रविबि महाशाखा:

1.5.4

-

सूचना तथा सञ्चार प्रविबि नीबतको कायातन्त्ियनको लाबग

ाँ को
सम्िशन्त्ित बनकायहरूसग

समन्त्ियमा आिश्यक कायतयोजना तयार गने र उक्त कायतयोजनाको कायातन्त्ियनको
सम्िशन्त्ित बनकायहरूलास सहजीकरण गने र प्रगबत अनुगमन गने।

-

सूचना तथा सञ्चार प्रविबि नीबतको आिबिक रूपमा विश्लेषण गरी समयानुसार पुनरिलोकन
गनत सहयोग गने।
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-

सं िीय, प्रादे शशक तथा स्थानीय सरकारलास सूचना तथा सञ्चार प्रविबिको प्रयोग गरी
सुशासन प्रदान गनत तथा सामाशजक तथा आबथतक विकास गनत आिश्यक कायतक्रम िनास
कायातन्त्ियन गनत सहयोग पुर्याउने।

-

सं िीय,

प्रादे शशक तथा स्थानीय सरकारका सूचना प्रविबि प्रणालीहरूको मानकीकरण

(Standardize) गरी अन्त्तरआिद्ध (Interoperable) िनाउन आिश्यक मानक तथा
बनदे शशका तयार गने।

-

साहिर सुरक्षाको स्तर िृवद्ध गनत तथा साहिर अपराि बनयन्त्रण गनत उपयुक्त नीबतगत
तथा कानूनी व्यिस्थाको लाबग अयमययन गरी बसफारीस गने।

-

नेपालमा साहिर सुरक्षाको स्तर िृवद्ध गनत आिश्यक सं रचना, पूिातिार तथा क्षमताको
विकास गने

-

नेपालमा सासिर सुरक्षाको क्षेरमा कायतरत सं ि साँस्थाहरूलास समन्त्िय तथा अनुगमन
गने।

-

सूचना प्रविबिमा राविय तथा अन्त्तराविय क्षेरमा भएका विकासमा पहुाँच पुर्यास प्रविबि
हस्तान्त्तरणलास सहजीकरण गने।

१.५.4.1

-

सूचना प्रविबि सम्िन्त्िमा अयमययन अनुसन्त्िान केन्त्द्रको रूपमा कायत गने।
सूचना प्रविबि कायातन्त्ियन तथा समन्त्िय शाखा:

सूचना तथा सञ्चार प्रविबि नीबतमा उशल्लशखत सरोकारिाला बनकायहरूको सं लग्नतामा
कायतक्रमहरूको पवहचान गरी कायतयोजना तयार गने।

e-Government, e-Commerce, Trade and Industry Promotion, e-Payment, IT Industry
Promotion, e-Agriculture, e-Tourism, e-Health जस्ता क्षेरमा नेपालमै उपयुक्त
प्रविबिको पवहचान गरी सो प्रविबि प्रयोगको क्षमता विकास गने।

-

नेपाल सरकारका बनकायहरूले कायातन्त्ियन गनुप
त ने सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी कायतक्रमहरूको
प्रगबत वििरण सङ्कलन गरी सम्िशन्त्ित बनकायमा पेश गने।

-

सूचना तथा सञ्चार प्रविबि नीबतको आिबिक रूपमा विश्लेषण गरी समयानुसार पुनरिलोकन
गनत सहयोग गने।

-

सं िीय, प्रादे शशक तथा स्थानीय सरकारलास सूचना तथा सञ्चार प्रविबिको प्रयोग गरी
सुशासन प्रदान गनत तथा सामाशजक तथा आबथतक विकास गनत आिश्यक कायतक्रम िनास
कायातन्त्ियन गनत सहयोग पुर्याउने।

-

सं िीय,

प्रादे शशक तथा स्थानीय सरकारका सूचना प्रविबि प्रणालीहरूको मानकीकरण

(Standardize) गरी अन्त्तरआिद्द (Interoperable) िनाउन आिश्यक मानक तथा
बनदे शशका तयार गरी कायातन्त्ियन गने िा गनत सहजीकरण गने।
१.५.4.2

-

साहिर सुरक्षा शाखा:

साहिर सुरक्षाको स्तर िृवद्ध गनत तथा साहिर अपराि बनयन्त्रण गनत उपयुक्त नीबतगत
तथा कानूनी व्यिस्थाको लाबग अयमययन गरी बसफारीस गने।

-

नेपालमा साहिर सुरक्षा तथा सूचना सुरक्षाको लाबग आिश्यक मापदण्ड तयार गरी सो
मापदण्ड कायातन्त्ियन गने।
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-

नेपालमा साहिर सुरक्षाको स्तर िृवद्ध गनत आिश्यक सं रचना तथा पूिातिारको विकास
गने।

-

साहिर सुरक्षाको स्तर िृवद्ध गनत तथा साहिर अपराि बनयन्त्रण गनत क्षमता विकास गने।

नेपालमा सासिर सुरक्षाको क्षेरमा कायतरत सं ि सं स्थाहरूलास समन्त्िय तथा अनुगमन
गने।

1.6

मन्त्रालयको आन्त्तररक सूचना प्रविबिको व्यिस्थापन गने।

सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानून:

1.6.1

नीबतहरू:



भू-उपग्रह नीबत, २०७७



सूचना तथा सञ्चार क्षेरको दीितकालीन नीबत, २०५९



दू रसञ्चार नीबत, २०६०



दू रसञ्चार सेिाको रे बडयो विक्िेन्त्सी (िााँडफााँड तथा मूल्य)सम्िन्त्िी नीबत, २०६९ (सं शोिन
नीबत २०७३)



राविय चलशचर नीबत, २०७१



ब्रोडधयाण्ड नीबत, २०७१



सूचना तथा सञ्चार प्रविबि नीबत, २०७२



आमसञ्चार नीबत, २०७३



विज्ञापन रवहत (Clean Feed) नीबत, २०७३

1.6.2

ऐनहरू:



रे बडयो ऐन, २०१४



आिश्यक सेिा सञ्चालन गने ऐन, २०१४



राविय समाचार सबमबत ऐन, २०१९



गोरखापर सं स्थान ऐन, २०१९



हुलाक ऐन, २०१९



आन्त्तररक हुलाक िस्तु (िीमा गने)ऐन, २०१९



नेपाली भाषा प्रकाशन सं स्थान ऐन, २०२१



चलशचर बनमातण, प्रदशतन तथा वितरण ऐन, २०२६



सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८



छापाखाना र प्रकाशनसम्िन्त्िी ऐन, २०४८



प्रेस काउशन्त्सल ऐन, २०४८



राविय प्रसारण ऐन, २०४९



श्रमजीिी परकारसम्िन्त्िी ऐन, 2०५१



दू रसञ्चार ऐन, २०५३
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सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४



विज्ञापन (बनयमन गने) ऐन, २०७६

1.6.3

बनयमािलीहरू:



आन्त्तररक हुलाक िस्तु िीमागने बनयमहरू¸ २०१९



हुलाक बनयमािली¸ २०२०



गोरखापर कपोरे शन बनयमहरू¸ २०२१



िनादे श बनयमािली¸ २०३१



हुलाक िचत िैंक बनयमािली¸ २०३३



अबतररक्त हुलाक बनयमािली¸ २०३४



िैरङ्ग हुलाक बनयमािली¸ २०३४



राविय समाचार सबमबत बनयमािली¸ २०४१



छापाखाना र प्रकाशनसम्िन्त्िी बनयमािली, २०४९



प्रेस काउशन्त्सल (कायत व्यिस्था) बनयमािली¸ २०४९



रे बडयो सञ्चार (लाससेन्त्स) बनयमािली¸ २०४९



राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२



श्रमजीिी परकारसम्िन्त्िी बनयमािली¸२०५३



दू रसञ्चार बनयमािली¸ २०५४



चलशचर (बनमातण¸ प्रदशतन तथा बितरण) बनयमािली¸ २०५७



सूचनाको हकसम्िन्त्िी बनयमािली¸ २०६५



मुद्रणसम्िन्त्िी बनयमहरू, २०५५

1.6.4

आदे शहरू:



रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत (गठन) आदे श, २०४१



राविय सूचना प्रविबि विकास सबमबत (गठन) आदे श, २०५८



सुरक्षण मुद्रण विकास सबमबत गठन आदे श, २०७३

1.6.5

बनदे शशकाहरू:



प्रिक्ताको काम¸कततव्य र अबिकारसम्िन्त्िी बनदे शशका¸ २०६३



सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय िा अन्त्तगततका बनयकायहरूिाट सम्पादन गररने कायतहरूको
प्रभािकाररता अबभिृदवि  एिं कायत सरलीकरण बनदे शशका¸ २०६६



सूचना िा विज्ञापनको समानुपाबतक वितरण प्रणालीसम्िन्त्िी बनदे शशका¸ २०६९



सूचना प्रविबि आकशस्मक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यिस्थापन बनदे शशका, २०७५



सरकारी बनकायमा विद्युतीय पराचार (हमेल) व्यिस्थापन बनदे शशका, २०७५



परकार दुिट
त ना िीमा (व्यिस्थापन) बनदे शशका¸ २०७०
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हुलाक वटकट प्रकाशन बनदे शशका¸ २०७०



अनलाहन सञ्चारमायमयम सञ्चालन बनदे शशका¸ २०७३



नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी बलबमटे डको प्रिन्त्ि बनदे शकको बनयुशक्त र सेिा सुवििासम्िन्त्िी
बनदे शशका, २०७२



परकार िृशत्त कोष स्थापना तथा सञ्चालन बनदे शशका, २०७५



सूचनाको हकको कायातन्त्ियनसम्िन्त्िी अनुगमन बनदे शशका, २०७६

कायतविबि/मापदण्डहरू:

1.6.6



विद्युतीय आमसञ्चार मायमयमहरूलास वितरण गररने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्िन्त्िी
कायतविबि¸ २०७३



विशशष्टीकृत

क्षेरमा

कायतक्रम

सञ्चालन

गने

रे बडयो/एफ.एम.

रे बडयोलास

अनुदान

वितरणसम्िन्त्िी कायतविबि¸ २०७३


राविय परकाररता पुरस्कार र िररष्ठ परकार सम्मानलास धयिशस्थत गने कायतविबि¸ २०७३



एफ.एम. हरूको निीकरण गनेसम्िन्त्िी कायतविबि



परकाररतासाँग सम्िशन्त्ित सं ि सं स्थाहरूलास अनुदान तथा आबथतक सहयोग वितरणसम्िन्त्िी
कायतविबि¸ २०७३



सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्िवि  बनकायका अयमयक्ष,

सदस्य र पदाबिकारीको बनयुशक्त

तथा मनोनयनसम्िन्त्िी मापदण्ड, २०७३



सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसम्िद्ध पदाबिकारी र सदस्यहरूको बनयुशक्त एिं
मनोनयनसम्िन्त्िी कायतविबि, २०७३



चलशचर जााँच सबमबतको कायतविबि, २०७४



नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी बलबमटे डको प्रिन्त्ि बनदे शक बनयुशक्त बसफाररससम्िन्त्िी
कायतविबि, २०७५

1.7

कायातलय प्रमुख, प्रिक्ता र सूचना अबिकारीको नाम, पद र सम्पकत टे बलफोन नम्िर :
कायातलय प्रमुख, प्रिक्ता र सूचना अबिकारीको नाम, पद र सम्पकत टे बलफोन नम्िर अनुसूची-२
मा सं लग्न गररएको छ ।

1.8

नागररक िडापर :
मन्त्रालयिाट प्रदान गररने सेिा र सेिा प्राबप्त प्रवक्रया सम्िन्त्िमा सरोकारिालाहरूलास जानकारी ददने
उद्देश्यले जारी गररएको नागररक िडापर अनुसूची-३ मा सं लग्न गररएको छ ।

1.9

मन्त्रालयको आगामी कायतददशा र लक्ष्य :
सञ्चार तथा सूचना प्रविबिको क्षेरमा भसरहेका विश्वव्यापी विकास एिं उपलशधिअनुरूप सञ्चार तथा
सूचना प्रविबि क्षेरको भािी कायतददशा पन्त्रौं योजना, ददगो विकास लक्ष्यलगायत नेपाल सरकारको
नीबत तथा कायतक्रम र िजेटमाफतत् बनिातररत हुने गरे को छ।
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1.9.1 पन्त्रौं योजनाको सोच :

सूचना र सञ्चार प्रविबिको क्षेरमा विकबसत निीन प्रविबिको उपयोग गरी सञ्चार र सूचना प्रविबिमाफतत्
ु मा सामाशजक, आबथतक विकाससवहत समृवद्ध हाबसल गने।
मुलक

1.9.2 क्षेरगत सोच :


आम सञ्चार: सं वििानप्रदत्त पूणत प्रेस स्ितन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हक कायातन्त्ियन गदै
ाँ विस्तार गने ।
नागररकमा सूचनाको पहुच



ु भ रूपमा
दू रसञ्चार: दू रसञ्चार क्षेरमा उपलधि भएका निीनतम प्रविबिको प्रयोग गरी दे शभर सितसल
भरपदो गुणस्तरीय सेिा उपलधि गरास रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा जोड ददने ।



सूचना प्रविबि: सूचना प्रविबिको सितव्यापी पहुाँच सुबनशश्चत गरी समुन्नत र आबथतक सम्मृवद्धमा योगदान
गदै जाने।




हुलाक सेिा: हुलाक सेिालास व्यािसावयक, प्रबतस्पिी, विश्वसनीय र आत्मबनभतर िनाउने ।

चलशचर: नेपाली चलशचर क्षेरलास उद्योगको रूपमा विकास गरी नेपालको राविय एकता प्रिद्धतन र
आबथतक िृवद्धमा योगदान िढाउदै जाने ।



सुरक्षण मुद्रण: राहदानी, हुलाक वटकट, अन्त्त:शुल्क शस्टकरलगायतका सुरक्षण कागजातहरू दे शबभरै
मुद्रण गनत सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरी सञ्चालन गने।
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1.9.3 क्षेरगत लक्ष्य:

आमसञ्चार क्षेर
आिार िषत तथा हालको अिस्था र गन्त्तव्य

आिार िषत

आ.ि. २०७६/७७

आ.ि. २०७७/७८

आ.ि. २०७८/७९

(२०७५/७६)

भािी लक्ष्य
(२०८०/८१)

टे बलबभजनको पहुाँच
(जनसं ख्या)

८२%

७२%

(बडशजटल)

(बडशजटल)

(बडशजटल)

७२%

९४%

(एनालग

१००%
(बडशजटल)

१००%

)))
रे बडयोको पहुाँच

९६%

९२%

(जनसं ख्या)

८७%

८६%
आमसञ्चार र हुलाक ऐन, विज्ञापन
व्यिस्थापन, सूचना प्रविबि, चलशचर राविय
प्रसारण र बमबडया काउशन्त्सलसम्िन्त्िी
बनयमािलीहरुलगायतको कानूनी व्यिस्था र
बनयमन

पूणत प्रेस स्ितन्त्रता,

बडशजटलाहजेशन,
बडशजटाहजेशन र

आमसञ्चार

बडशजटल Convergence

सञ्चारको हक र
सूचनाको हक
कायातन्त्ियन

विज्ञापन िोडत, आमसञ्चार प्राबिकरण स्थापना,
परकार आचारसं वहता, परकार िृशत्तकोष
पररचालन,

दुिट
त ना िीमा, न्त्यूनतम पाररश्रबमक



बनष्पक्ष, मयातददत, शजम्मेिार, व्यािसावयक आमसञ्चार



सञ्चारको हक र सूचनाको हकको प्रिद्धतन, सु-शासनमा योगदान



पहुाँचयोग्य आमसञ्चार, रोजगारी बसजतना र आबथतक िृवद्धमा सहयोग
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दूरसञ्चार क्षेर
आिार िषत तथा हालको अिस्था र गन्त्तव्य
आिार िषत

आ.ि. २०७६/७७

आ.ि. २०७७/७८

(२०७५/७६)

4G

भािी लक्ष्य
(२०८०/८१)

सेिा विस्तार
२०%

११.९%
प्रयोगकतात
९४२२

१२६२०

वक.मी.

वक.मी.

वक.मी.
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प्रयोगकतात

प्रयोगकतात

९३२०

अशप्टकल फाहिर विस्तार

६५%

३०%

प्रयोगकतात

२५,७२०
वक.मी.

सूचना प्रविबि क्षेर
आिार िषत

लक्ष्य

आिार िषत तथा हालको अिस्था र गन्त्तव्य
आ.ि.२०७६/७७

आ.ि. २०७७/७८ आ.ि. २०७८/७९ भािी

(२०७५/७६)
(२०८०/८१)

अनलाहनमाफतत् सरकारी

सेिा प्रिाह प्रकार (सं ख्यामा)

२०

३५

२२
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४२

५५

हुलाकसेिा, वफल्म, सुरक्षण मुद्रण तथा अन्त्य क्षेर
आिार िषत तथा हालको अिस्था र गन्त्तव्य

आिार िषत

आ.ि. २०७६/७७ आ.ि. २०७७/७८ आ.ि. २०७८/७९

भािी लक्ष्य

(२०७५/७६)
(२०८०/८१)

द्रतु डााँक सेिा (EMS) सेिाको
ु
सञ्जाल जोबडएका मुलक
सं ख्या

सुरशक्षत मुद्रण स्थापना
र सञ्चालन सं ख्या

३९

४२

४४

४६

५१

-

-

-

१

१

६४

६८

आन्त्तररक डााँक सेिा (EMS) सेिाको
विस्तार शजल्ला

६०

७७

७२

काउन्त्टर अटोमेशन र अनलाहन
ट्र्यावकङ्ग प्रणाली लागु भएका
हुलाक कायातलय (शजल्ला)

७५

७५

७७

७७

७७

चलशचर नगरी

स्थापना,

छााँयाङ्कनका लाबग

नेपाल, अत्यािुबनक
स्टु बडयो स्थापना

उपलशधिः

 हुलाक सेिाको

द्रतु डााँक सेिा

आिुबनकीकरण

(EMS) को
विस्तार

 सुरक्षण मुद्रण स्थापना र
सञ्चालन

सुरक्षण मुद्रण

 हुलाक सेिाको गुणस्तर

स्थापना र सञ्चालन

र विश्वासमा अबभिृवद्ध।
 चलशचर पयतटनको

अनलाहन ट्र्यावकङ

प्रिद्धतन

प्रणाली र हुलाकन
सेिाको काउन्त्टर
अटोमेशन
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2. उपलशधि
2.1

मुख्य उपलशधिहरू

(क)
1.

नीबतगत, कानूनी र संरचनागत सुिार

बडशजटल नेपाल िेमिाकत, २०७६

ज्ञानमा आिाररत समाज तथा बडशजटल अथततन्त्रको आिार बनमातण गने, बडशजटल प्रविबिको आबिकतम

उपयोग गरी विकास र समृवद्धका लक्ष्यहरू हाबसल गने र आमनागररकलास प्रदान गररने साितजबनक सेिा
सरल र सहजरूपमा उपलधि गराउने उद्देश्यका साथ आठिटा प्रमुख क्षेर र ८० िटा बडशजटल पहलहरू
सवहतको बडशजटल नेपाल िेमिकत, २०७६ नेपाल सरकार (मशन्त्रपररषद्) िाट बमबत २०७६ काबततक ८
गते स्िीकृत भस कायातन्त्ियनमा आएको छ । यसको समय सीमा ५ िषतको रहेको छ

योजनामा बडशजटल नेपाललास रुपान्त्तरणकारी आयोजनाको रूपमा समािेश गररएको छ ।

2.

भू-उपग्रह नीबत, २०७७

।साथै पन्त्रौ

शचर: बडशजटल नेपाल िेमिाकतका प्रमुख क्षेर

दू रसञ्चार सेिाको विस्तार गनत, उच्च वहमाली भेगमा ब्रोडव्याण्डसवहतको हन्त्टरनेट सेिा उपलधि गराउन
एिं व्याण्डविथको भुक्तानीका लाबग ठू लो मारामा विदे शशने रकम विदे शशन नददनका लाबग नेपालको आफ्नै
स्याटलाहट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन आिश्यक रहेको

सन्त्दभतमा सोको लाबग नीबतगत मागत

प्रशस्त गनत भू-उपग्रह नीबत, २०७७ स्िीकृत गरी कायातन्त्ियनमा ल्याहएको छ ।
3.

विज्ञापन (बनयमन गने) ऐन, 2076 तजुम
त ा :िस्तु िा सेिाको िजार प्रिद्धतन िा बिक्री, वितरण गनत िा त्यस्तो िस्तु िा सेिाको प्रचार प्रसारको लाबग
गररने विज्ञापन तथा तत् सम्िन्त्िी व्यिसायलास बनयमन गने उद्देश्यले विज्ञापन (बनयमन गने) ऐन, 2076,
बमबत 2076/7/8 गते राजपरमा प्रकाशशत भस कायातन्त्ियनमा आएको छ ।
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4.

नेपाल बमबडया काउशन्त्सल वििेयक, 2076 को तजुम
त ा:
स्िस्थ, स्ितन्त्र, मयातददत र उत्तरदायी परकाररताको विकास तथा सम्िद्धतन गदै पेशागत आचरण कायम
राख्नका लाबग बमबडया काउशन्त्सलको स्थापना गनत प्रचबलत कानूनलास सं शोिन र एकीकरण गने उद्देश्यले
्
नेपाल बमबडया काउशन्त्सल वििेयकको तजुम
त ा गरी सं िीय सं सदमा
पेश गररएको छ।

5.

सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी वििेयक तजुम
त ा:सूचना प्रविबिको क्षेरमा भएको द्रतु विकासका सिै पक्षलास विद्युतीय कारोिार ऐन, 2063 ले मार
समेटन नसकेको अिस्थामा प्रिद्धतन र बनयमन गनत, विद्युतीय अबभले ख तथा हस्ताक्षरको मान्त्यता, सत्यता
र विश्वसनीयतालास बनयबमत गनत, विद्युतीय मायमयमिाट साितजबनक सेिा प्रिाह गनत, साहिर सुरक्षाको
समुशचत व्यिस्था गरी साहिर अपरािलास बनयन्त्रण गरी सितसािारणको वहत कायम गनत तथा सामाशजक
सञ्जालको प्रयोगलास व्यिशस्थत र मयातददत िनाउने कानूनी व्यिस्था गने उद्देश्यले सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी
वििेयक तजुम
त ा गरी सङ्घीय सं सदमा पेश गररएको छ।

6.

साितजबनक सेिा प्रसारण वििेयक, २०७7:सं वििानवि ारा प्रदत्त नागररकको विचार र अबभव्यशक्तको स्ितन्त्रता तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूत गनत तथा
सित सािारण जनतामा राजनीबतक, आबथतक, सामाशजक र सांस्कृबतक जागरण ल्याउन तटस्थ, बनष्पक्ष,
तयायपरक र िस्तुबनष्ठ सूचना, समाचार एिं शशक्षा, स्िास्याय, मनोरञ्जनात्मक राविय एकता प्रिद्धतन गने
कायतक्रमको उत्पादन र प्रसारणको मायमयमवि ारा समािेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गनत जनउत्तरदायी
साितजबनक सेिा प्रसारण सं स्थाको स्थापना र सञ्चालन गने उद्देश्यसवहत तयार भएको साितजबनक सेिा
प्रसारण वििेयक सङ्घीय सं सदमा पेश गररएको छ।

7.

सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी वििेयक २०७7:सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको छपाहका लाबग सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्रको स्थापना, सुरक्षण मुद्रणका लाबग न्त्यूनतम
पूिातिार तोक्न एिं सुरक्षण मुद्रण स्थलको आिश्यक सुरक्षा व्यिस्था गने लगायतका उद्देश्य सवहत सुरक्षण
मुद्रण वििेयक तजुम
त ा गरर सङ्घीय सं सदमा पेश गररएको छ।

8.

आमसञ्चारसम्िन्त्िी वििेयक 2076 तजुम
त ाःनेपालको सं वििानले प्रत्याभूत गरे को प्रेस तथा अबभव्यशक्त स्ितन्त्रता एिं सञ्चार र सूचनाको हक सुबनशश्चत
गरी आमसञ्चार क्षेरलास स्िच्छ,

स्ितन्त्र,

पारदशी,

मयातददत र व्यािसावयक िनास लोकतन्त्रको

सुदृढीकरण गनत आमसञ्चार मायमयमको स्थापना र सञ्चालनका लाबग कानूनी व्यिस्था गने उद्देश्यले छाता
ऐनको रूपमा तजुम
त ा गररएको आमसञ्चारसम्िन्त्िी वििेयकउपर कानून,

न्त्याय तथा सं सदीय माबमला

मन्त्रालयिाट तजुम
त ा सहमबत प्राप्त गरी सङ्घीय सं सदमा दतात गने स्िीकृबतको लाबग नेपाल सरकार
मशन्त्रपररषद्समक्ष पेश गने क्रममा रहेको छ।
9.

हुलाक सेिा वििेयक 2077 तजुम
त ाःनेपाल हुलाक सेिालास समयानुकूल प्रभािकारी, प्रबतस्पिी, आत्मबनभतर र व्यािसावयक िनास गुणस्तरीय
सेिा प्रदान गनत आिश्यक भएकोले हुलाक सेिा वििेयकउपर कानून,
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न्त्याय तथा सं सदीय माबमला

मन्त्रालयिाट सहमबत प्राप्त गरी सङ्घीय सं सदमा दतात गने स्िीकृबतको लाबग नेपाल सरकार मशन्त्रपररषद्समक्ष
पेश गने क्रममा रहेको छ।
10. दूरसञ्चार वििेयकको तजुम
त ाः -

ु भ िनाउन तथा दू रसञ्चार सेिाको प्रभािकारी बनयमन गनत
दू रसञ्चार सेिालास प्रबतस्पिी, भरपदो, सितसल
तथा दू रसञ्चारसम्िन्त्िी प्रचबलत कानूनलास सं शोिन र एकीकरण गने उद्देश्यले दू रसञ्चारसम्िन्त्िी वििेयकको
मस्यौदा तजुम
त ा गरी अथत मन्त्रालयिाट राय सहमबत सवहत तजुम
त ा सहमबतका लाबग कानून, न्त्याय तथा
सं सदीय माबमला मन्त्रालय पठाउने क्रममा रहेको छ।
11. चलशचर क्षेरलास व्यिस्थापन र बनयमन गनत िनेको वििेयक, २०७७:-

चलशचर क्षेरलास बसजतनशील, सााँस्कृबतक एिं मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गरी स्िदे शी
चलशचरको विकास, सं रक्षण, सं िद्धतन तथा प्रितद्धन गरी चलशचरको बनमातण, वितरण, प्रदशतन तथा चलशचर
क्षेरलास बनयमन र व्यिशस्थत गनतका लाबग वििेयकको मस्यौदा तयार गरी अथत मन्त्रालयिाट सहमबत
प्राप्त गररएको छ।
12. राविय प्रसारण (निौँ सं शोिन) बनयमािली, २०७७ तथा राविय प्रसारण (दशौँ सं शोिन) बनयमािली,

२०७७ मशन्त्रपररषद्िाट स्िीकृत भस नेपाल राजपरमा प्रकाशशत भस कायातन्त्ियनमा आएको ।
13. रे बडयो सञ्चार

(लाहसेन्त्स) (चौथो सं शोिन) बनयमािली, २०७७ मशन्त्रपररषद्िाट स्िीकृत भस नेपाल

राजपरमा प्रकाशशत भस कायातन्त्ियनमा आएको ।
14. चलशचर (बनमातण, प्रदशतन तथा वितरण) (छै ठौँ सं शोिन) बनयमािली, २०७७ मशन्त्रपररषद्िाट स्िीकृत

भस नेपाल राजपरमा प्रकाशशत भस कायातन्त्ियनमा आएको ।
15. स-साना िालिाबलकाहरूलास बनयबमत अनलासन रहदा पनत सक्ने मानबसक तथा सामाशजक प्रभािलास

न्त्यूनीकरण गनत अनलाहन िाल सुरक्षा बनदे शशका, २०७६ स्िीकृत गरी कायातन्त्ियनमा ल्याहएको छ ।
16. सूचनाको हक कायातन्त्ियन अनुगमन बनदे शशका, २०७६ र राविय ज्ञानपाकत (स्थापना र सञ्चालन) कायतविबि,

२०७६ स्िीकृत भस कायातन्त्ियनमा आएका छन् ।
(ख) दूरसञ्चार सेिा

1. FTTH सेिा विस्तार:

आ.ि. २०७५/०७६ मा नेपाल दू रसञ्चार कम्पनीमाफतत् स्थानीय

टे बलफोन सेिालास पररिततन गरी

Digital transformation को Back-bone को रूपमा रहेको अशप्टकल फाहिरमा आिाररत भस FTTH (Fiber

ु का ५२ िटा
to the home) सेिा आरम्भ गररएकोमा आ.ि. २०७६/७७ मा सो सेिा विस्तार गरी मुलक
मुख्य-मुख्य शहर

ु स्थानहरूमा विस्तार गररएको छ । प्रबतिेदन िषतमा २ लाख क्षमताको
र शहरोन्त्मख

ु का
नेटिकत जडान गरी ७६ हजार लासन वितरण गररएको बथयो । चालु आ.ि. २०७७/७८ मा मुलक
थप ७७ िटा शहरी / शहरोन्त्मुख क्षेरमा सो सेिा विस्तार गने लक्ष्य रहेको छ । दूरसञ्चार सेिाको यस

प्रविबिमा Optical Fiber माफतत् एउटै लाहनिाट टे बलफोन सेिा, उच्च गबतको आस.पी. प्रविबिमा आिाररत
हन्त्टरनेट सेिा साँगसाँगै अबडयो तथा बभबडयो सेिा पबन प्रदान गररन्त्छ ।
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2. 4G सेिा विस्तार:

आ.ि. २०७५/७६ मा नेपाल दू रसञ्चार कम्पनीमाफतत् ४ जी. सेिाको पररयोजना सुरु गररएकोमा

आ.ि.२०७६/७७ को अन्त्तसम्ममा ७७ िटै शजल्लाका ४३१ िटा पाबलकामा विस्तार गररएको छ ।

चालु आ.ि.२०७७/७८ को फाल्गुण मसान्त्तसम्ममा सो सेिा ७५३ िटै पाबलकामा विस्तार गने लक्ष्य
रहेको छ ।

3. सूचना महामागत :

आ.ि.२०७५/७६ मा मयमयपहाडी लोकमागत र आसपासका शजल्ला सदरमुकामहरूसम्म

Optical Fiber

बिच्छास सूचना महामागत बनमातणको कायत तीनिटा प्याकेजमा सुरु गररएकोमा पवहलो प्याकेज अन्त्तगतत प्रदे श
नं. 1, प्रदे श नं. २ र िागमती प्रदे शमा २९३ वकलोबमटर Optical Fiber बिच्छाउने र सो साँग सम्िशन्त्ित

यन्त्र उपकरणहरू जडान गने कायत सम्पन्न गररएको छ भने तेस्रो प्याकेज अन्त्तगतत कणातली प्रदे श र

सुदूरपशश्चम प्रदे शमा पुन:िोलपर आह्वान गररएको छ । आ.ि.२०७८/७९ बभर सूचना महामागत बनमातणको
कायत सम्पन्न गने लक्ष्य रहेको छ ।
4. Digital Payment:

नेपाल टे बलकममाफतत् Digital Payment सहायक कम्पनी सञ्चालन गरी Digital Payment सेिाको सुरुिात

गनत मोिाहल फाहनान्त्स कम्पनीका लाबग नेपाल राि िैंकिाट LOI प्राप्त गरी थप कायतहरू अगाबड िढासएको
छ ।

5. ब्रोडव्याण्ड हन्त्टरनेट सेिा :

सिै स्थानीय तहका कायातलयहरू, िडा कायातलयहरू, सामुदावयक मायमयबमक विद्यालयहरू र स्िास्याय

केन्त्द्रहरूमा ब्रोडव्याण्ड हन्त्टरनेट सेिा उपलव्ि गराउने लक्ष्यअनुरूप आ.ि.२०७५/७६ सम्ममा ३१८

िटा पाबलकाको कायातलय, १५७४ िटा िडा कायातलय, १५६७ िटा स्िास्याय केन्त्द्र र १८४९ िटा
सामुदावयक मायमयबमक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड हन्त्टरनेट सेिा उपलधि गरासएकोमा आ.ि.२०७६/७७

सम्ममा ४४७ िटा पाबलकाको कायातलय, 3738 िटा िडा कायातलय, 2600 िटा स्िास्याय केन्त्द्र र

3048 िटा सामुदावयक मायमयबमक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड हन्त्टरनेट सेिा उपलधि गरासएको छ ।चालु
आ.ि.२०७७/७८ को माि मसान्त्तसम्ममा ब्रोडव्याण्ड हन्त्टरनेट सेिा विस्तार गने कायत सम्पन्न गने लक्ष्य
रहेको छ ।

6. दूरसञ्चार पूिातिारको सहप्रयोग :

दू रसञ्चार सेिाका सेिाप्रदायकले आ-आफ्नो पूिातिार आफै विकास गनुप
त ने

िायमयताको अन्त्त्य गदै दू रसञ्चार

क्षेरमा रहेको दोहोरो लगानीको समस्यालास समािान गनत दू रसञ्चार पूिातिारहरूको सह-प्रयोगको व्यिस्था
गरी दू रसञ्चार टािरको बनमातण र प्रयोगसम्िन्त्िी कानूनी व्यिस्था गरी कायातन्त्ियनमा ल्याहएको छ।

7. मोिाहल बसमकाडत विक्री-वितरणको बनयमनसम्िन्त्िी व्यिस्था

:

मोिाहल बसमकाडत विक्री-वितरणको बनयमनलास प्रभािकारी िनाउन दे हायको व्यिस्थाहरू कायातन्त्ियन गनत

नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरणिाट मोिासल सेिाप्रदायकहरूलास बनदे शन ददहएको छ ।


प्रत्येक सेिा प्रदायकले एक व्यशक्तको नाममा दुसिटा मार बसमकाडत/ ररमकाडत विक्री-वितरण गनत सक्ने
तर नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी बलबमटे डको हकमा CDMA प्रविबिको समेत गरी जम्मा ३ िटा बसमकाडत/
ररमकाडत बिक्री-वितरण गनत सक्ने ।
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नािाबलगको हकमा अबभभािकले नाता प्रमाशणत गररएको कागजात र नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरणले बसमकाडत
प्राप्त गनत तोकेको अन्त्य कागजातहरू समेतको आिारमा नािाबलगको नाममा एउटा मार बसमकाडत विक्रीवितरण गनत सक्ने ।



दू रसञ्चार

पूिातिारहरूलास

थप

धयिशस्थत

गनत

GIS Based

Telecommunications Infrastructure

Management Information System (GBTIMIS) प्रयोगमा ल्यासएको ।

ाँ ा अन्त्तरातविय दू रसञ्चार
8. नेपालको आफ्नै Satellite अन्त्तररक्षमा पठाउन अन्त्तरातविय स्तरमा समन्त्िय गनुत पने हुद
सं ि (ITU) िाट नेपालको लाबग बनिातररत १२३.३ बडग्री पूिम
त ा Lao PDR को दािी रही Satellite प्रक्षेपणमा

रहेको अिरोि हटास नेपालको आफ्नै Satellite राख्न सवकने व्यिस्था बमलाहएको छ । अवितटल स्लटमा

प्रयोग हुने C-band र Ku-band को EIRP ( Effective Isotropic Radiated Power ) गनत ITU मा Satellite Filing
को प्रवक्रया सुरु भएको छ ।

9. नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण (अनुमबतपर प्राप्त व्यशक्तको शेयर खररद विवक्र) विबनयमािली, २०७६ स्िीकृत

गररएको छ ।

ाँ ीको ५ (पााँच) प्रबतशतभन्त्दा िढी शेयर खररद िा विक्री
सेिा प्रदायकहरूको च ुक्ता पूज

10. नेपाल दू रसञ्चार

कम्पनी बलबमटे ड र एनसेल प्रा.बल लास सहायक कम्पनी स्थापना गरी भुक्तानी सेिा

गनुअ
त शि प्राबिकरणिाट स्िीकृबत बलनुपने व्यिस्था लागु गररएको छ ।
प्रदायकको कायत गनत स्िीकृबत प्रदान गररएको छ l

11. नेपाल राि िैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राबिकरणिीच

Mobile Financial Services र Mobile Payment

Services को विकास र बनयमनका लाबग गररने समझदारी परमा हस्ताक्षर भस कायातन्त्ियनमा आससकेको।

12. मोिासल सेटको अिैि आयात रोक्ने, मोिासलको मायमयमिाट हुने िडलास बनयन्त्रण गने उद्देश्यले मोिासल

बडभाहस मेनज
े मेन्त्ट बसस्टम (MDMS) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने यन्त्र उपकरण आयात गने र सोको
लाबग आिश्यक पने सफ्टिेयर तयार गरी जडान गने क्रममा रहेको छ ।

(ग)

सूचना प्रविबि:

1. सरकारी बनकायका सूचना तथा तयायाङ्कहरूको सं रक्षण:

प्राकृबतक प्रकोप, आगलागी, सासिर हमला, मानिीय रुटी िा अन्त्य दुिट
त नािाट सरकारी सूचना एिं

तयायाङ्कहरू सुरशक्षत गरी विद्युतीय सेिाहरू अिरूद्ध हुन नददन ती सूचना एिं तयायाङ्कहरूलास एकभन्त्दा िढी
स्थानमा भण्डारण गरी राख्न आ.ि.२०७५/७६ मा हेटौडामा बडजास्टर डाटा ररकभरर सेन्त्टर सञ्चालनमा

ल्यासएको । आ.ि.2076/77 मा सरकारी डाटा सेन्त्टरमा रहेका डाटा केन्त्द्रीय DNS, Web Hosting, Cpanel, सरकारी हमेल प्रणालीलगायत नेपाल सरकारका विबभन्न १० िटा बनकायका सूचना प्रविबि प्रणाली
र डाटाहरू उक्त सेन्त्टरमा धयाकअपको रूपमा सुरशक्षत भण्डारण गररएको छ । क्रबमक रूपमा सिै सरकारी
बनकायका डाटाहरू उक्त सेन्त्टरलगायत नयााँ बनमातण हुने डाटा सेन्त्टरमा भण्डारण गने लक्ष्य रहेको छ ।

साथै बडजास्टर ररकभरर सेन्त्टरको सभतरको क्षमता आ.ि.2076/77 मा ५०० टे रािासटले िृवद्ध गररएको
छ ।

2. नेपाल सरकारको हमेल प्रणाली व्यिस्थापन :

विद्युतीय पराचार (हमेल) व्यिस्थापन बनदे शशका, २०७६ स्िीकृत भए पश्चात सुरु गररएको नेपाल सरकारको
एकीकृत/केन्त्द्रीय हमेल प्रणालीमा विबभन्न सरकारी बनकायका Domain-wise र सरकारी बनकायका
कमतचारीको nepal.gov.np मा हालसम्ममा ११००० हमेल ठे गाना व्यिस्थापन गररएको छ । व्यिस्थापन
गररएका हमेलहरूको email security software जडान गरी सुरशक्षत गररएको छ ।
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3. National Payment gateway:

सरकारी तथा बनजी क्षेरिाट प्रिाह हुने सेिा र कारोिार विद्युतीय मायमयमिाट सञ्चालन गनत
आ.ि.२०७५/76 मा National Payment gateway सम्िन्त्िी सभतर स्थापना गरी E-Payment सञ्चालन
गनतका

लाबग

पााँचिटा

िाशणज्य

िैङ्कलास

e-payment System मा

Integration गररएकोमा

आ.ि.२०७६/077 मा महाले खा बनयन्त्रक कायातलयको Electronic Fund Transfer System को API

साँग आिद्ध गने कायत भसरहेको छ । चालु आ.ि. 2077/78 बभर महालेखा बनयन्त्रक कायातलयको
API मा आिद्धता गने कायत सम्पन्न गरी उक्त प्रणाली पूणरू
त पमा सञ्चालनमा ल्याहनेछ ।

4. नेपाल सरकारका विबभन्न बनकायका २२ िटा

Online Service हरूलास National Portal मा आिद्ध

गररएको छ ।पोटतलमा आिद्ध गररएको सेिाहरूलास बडजास्टर ररकभरर केन्त्द्र हेटौडामा व्याकअप राशखएको
छ ।

5. हुलाक िचत िैङ्क

software बनमातण तथा सञ्चालन:

विबभन्न ६२ शजल्ला हुलाक कायातलयहरूमा हुलाक िचत िैङ्क सञ्चालनमा रहेका छन् । हुलाक िचत
िैं ङ्कको कारोिारलास स्िचाबलत एिं बछटो- छररतो र पारदशी गराउने उद्देश्यले हुलाक िचत िैं ङ्क

सफ्टिेयर बनमातण गरी सञ्चालनमा ल्याहएको छ । यसले हुलाक िचत िैंङ्कका सेिाग्राहीहरूले बछटोछररतोरूपमा उक्त सेिा पाएका छन् ।साथै उक्त प्रणालीका डाटाहरू राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्रमा
सुरशक्षत भण्डारण गररएको छ ।
6. हुलाक सञ्चालन प्रणालीलास

IPS.Post मा Migration गररएको:

हुलाक िस्तुको प्राबप्त, प्रशोिन र ढु िानी तथा वितरणमा सिै तहको सूचना विद्युतीय मायमयामिाट पठाउने र

प्राप्त गने हुलाकले पाउनसक्ने गरी विश्व हुलाक सं ि (UPU) ले सञ्चालनमा ल्याएको सुरुको IPS Light को
software लास IPS.Post मा Migration गरी कायातन्त्ियनमा ल्याहएको छ।

7. Free Wi-Fi क्षेर स्थापना:

आ.ि.२०७५/७६ मा महत्त्िपूणत साितजबनक स्थल, िाबमतक क्षेर, पयतटकीय क्षेर (पदयारा मागतसमेत) मा

Free Wi-Fi hot-spot स्थापना गने कायतक्रम सुरु गररएकोमा आ.ि.२०७६/७७ मा बसं हदरिार, पद्मकन्त्या
क्याम्पस िागिजार र सञ्चार ग्राम (बतलगंगा), काठमाडौं मा Free Wi-Fi hotspot स्थापना गरी सवकएको
छ भने Everest Base Camp र Annapurna Circuit मा परामशतदाता छनौट गरी Free Wi-Fi hotspot

स्थापना गने कायत भसरहेको छ । आ.ि.२०७७/७८ मा थप ८ िटा िाबमतक एिं पयतटकीय क्षेरमा Free

Wi-Fi hotspot स्थापना गने कायतक्रम रहेको छ ।

8. राविय साहिर सुरक्षा अनुगमन केन्त्द्र :

सूचना प्रविबिको िढ्दो प्रयोगसाँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविबि पूिातिारहरू जस्तै सूचना प्रविबि प्रणाली, सरकारी
िेिसाहट तथा िेि एशप्लकेशन, िेि सबभतसेजमा हुनसक्ने साहिर सुरक्षा च ुनौती तथा सूचना प्रविबिको
मायमयमिाट हुनसक्ने अपरािजन्त्य गबतविबिलास बनरन्त्तर अनुगमन गनत,
अपरािजन्त्य

िटना

िवटसकेको

अिस्थामा

सोको

अिस्थालास

ु ान गनत तथा
सोको पूिातनम

न्त्यूनीकरण

तथा

समािान

गनत

आ.ि.2075/076 को आषाढ मवहनामा राविय साहिर अनुगमन केन्त्द्रको स्थापना भएकोमा सरकारी
एकीकृत डाटा सेन्त्टर (GIDC) मा जडान भएका विबभन्न सुरक्षा उपकरणहरूलास केन्त्द्र सं यन्त्रमा आिद्ध गरी
नेपालका िेि सासट, एशप्लकेशन

र सभतरहरूमा आउने विबभन्न वकबसमका Cyber Attack ( Phishing,

Trojan, Ransomware, D-dos attack, Spyware, SQL injection) पवहचान गरी सोको बनराकरण गनत
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सो केन्त्द्रिाट बनयबमत अनुगमन गने कायत गररएको छ । यसिाट नेपाल सरकारका विबभन्न बनकायका
सूचना प्रविबि प्रणाली तथा एशप्लकेशनहरू सुरशक्षत रूपमा सञ्चालन गनत मद्दत पुगेको छ ।

9. विद्युतीय हस्ताक्षर कायातन्त्ियन :

विद्युतीय मायमयमिाट हुने कारोिार र शचठ्ठी-परलगायत अन्त्य कागजातहरूको विश्वसनीयता अबभिृवद्ध गरी

विद्युतीय मायमयमिाट हुने सिै कारोिारहरूको साहिर सुरक्षा जोशखम न्त्यूनीकरण गनत विद्युतीय हस्ताक्षरलास
कायातन्त्ियनमा ल्याहएको छ । यसका लाबग विद्युतीय हस्ताक्षरको आबिकाररकता र Real Time

Settlement को लाबग Authentication and validation perpetual license खररद र जडान गरी

सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै ४ िटा सरकारी बनकायका सूचना प्रविबि प्रणालीलास विद्युतीय हस्ताक्षरमैरी

िनाउन Public Key Infrastructure enabled ( PKI-enabled) गररएको छ । त्यसैगरी विद्युतीय हस्ताक्षर
प्रयोगका लाबग हाल सम्म १२०० िटा विद्युतीय हस्ताक्षर टोकन प्रयोगमा ल्याहएको छ ।

आ.ि.2077/078 मा थप २००० िटा विद्युतीय हस्ताक्षर टोकन प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राशखएको
छ।

10. नेपाल

प्रहरीिाट साहिर अपरािको अनुसन्त्िान गरी सरकारिादी मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लाबग

प्रमाणीकरण गनत अनुरोि भस आएका १९ िटा साहिर अपरािका Device हरूको cyber forensic

investigation गरी प्रमाणीकरण गररएको छ ।
11. IT Security Audit

सरकारी बनकायका सूचना प्रविबि प्रणालीमा हुने साहिर सुरक्षा जोशखम न्त्यूनीकरण र व्यिस्थापन गनत
५१ िटा सरकारी कायातलयका िेिसाहट र सूचना प्रविबि प्रणालीहरूको सूचना प्रविबि प्रणाली अबडट (IT

Security Audit) सम्पन्न गरी ती बनकायहरूलास सुझािसवहतको प्रबतिेदनहरू िुझाहएको छ ।

12. स्थानीय तहको

Common mobile Apps

स्थानीय तहको कायत सम्पादनलास सहज, सरल, प्रभािकारी िनाउन स्थानीय तहका सेिा र सूचना एिं

तयायाङ्कहरू आम जनताले मोिाहल एप्सिाट जानकारी बलन सक्ने अिस्था सृजना गरी स्थानीय तहमा
सुशासन कायम गनत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आ.ि. 2075/076 मा स्थानीय तहको Common

mobile Apps बनमातण गरी सञ्चालनमा ल्याहएकोमा आ.ि.207६/07७ मा उक्त Apps लास स्थानीय

पाबलकाका website साँग र API gateway को विकाससवहत पाबलकाका सेिाहरूको भुक्तानीका लाबग
विबभन्न Digital भुक्तानी सेिा प्रदायकहरूको API gateway साँग Interlink सवहत Upgrade गरी प्रयोगमा
ल्याहएको छ।हाल उक्त Apps ४३३ िटा पाबलकाहरूले प्रयोगमा ल्याएकाछन् ।

13. सामुदावयक मायमयबमक विद्यालयमा सूचना प्रविबि प्रयोगशाला स्थापना

शशक्षालास िैज्ञाबनक, प्राविबिक, सीपमूलक एिं रोजगारमूलक िनाउदै सक्षम, प्रबतस्पिी जनशशक्त तयार
ु भरका ९९० िटा सामुदावयक मायमयबमक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याि स्थापना गने
गने उद्देश्यले मुलक

कायतक्रम अन्त्तगतत प्रबतिेदन िषतमा ४८५ िटा सामुदावयक मायमयाबमक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याि स्थापना
गररएको छ । त्यसै गरी ३८९ िटा सामुदावयक मायमयाबमक विद्यालयमा कम्प्युटरसवहतका उपकरणहरू

आपुबतत गरी जडान हुने क्रममा रहेका छन् भने िााँकी १८५ िटा विद्यालयहरूमा कोबभड-१९ को

बनयन्त्रणका लाबग क्िारे न्त्टाहन रहेकाले कायत अगाबड िढाउन नसवकएको अिस्था रहेको छ । कोबभड-

१९ को असर न्त्यूनीकरण भएपश्चात् ती सामुदावयक विद्यालयमा समेत सूचना प्रविबि प्रयोगशाला स्थापना
गने कायत सम्पन्न गररनेछ ।
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14. सूचना प्रविबिको प्रयोग विस्तार भएसाँगै िढ्दो सासिर सुरक्षाले बनम्ताएको च ुनौतीका विषयमा विद्यालय

तहदे शख नै सचेतनाको विकास गने उद्देश्यले विबभन्न १६ िटा सामुदावयक मायमयबमक विद्यालय/

क्याम्पसका १२८० जना विद्याथीहरूलास सासिर सुरक्षासम्िन्त्िी जनचेतना अबभिृवद्धसम्िन्त्िी ताबलम
प्रदान गररएको ।

15. Website/ Web Application को सुरक्षाका लाबग सम्िशन्त्ित बनकायहरूले अपनाउनु पने सजगताका

ाँ े बनदे शन सूचना प्रविबि विभागिाट जारी गररएको ।
सम्िन्त्िमा १३ िुद

16. Audio Visual Teaching Materials

कक्षा ४ दे शख १२ सम्मको विज्ञान (भौबतक, रसायन, जीि), गशणत र ऐशच्छक. गशणत विषयको सिै

पाठ्यक्रम समेवटने गरी विशेषज्ञ शशक्षकहरूिाट शैशक्षक सामग्रीहरूको प्रयोग गरी Teaching Audio-

Visual Material बनमातण गरी बनमातण भएका सिै बडशजटल शशक्षण सामग्रीहरू (Digital Content)
Government Cloud र

YouTube मा राशखएको

छ । उक्त सामग्री हाल सम्म ३८ लाख ७५

हजार ६११ views भएको र सो Digital Content का Subscriber सं ख्या ५५ हजार ७ सय रहेको
छ। साथै सूचना प्रविबि प्रयोगशाला स्थापना भएका विद्यालयहरूमा समेत उपलव्ि गरासएको छ ।

(ि) आमसञ्चार:

1. विज्ञापन (बनयमन गने) ऐन, २०७६ राजपरमा प्रकाशन भएसाँगै विज्ञापन िोडतको गठनका लाबग विज्ञापन

िोडतको सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिे क्षण भस िोडतको सङ्गठन सं रचना नेपाल सरकार (मशन्त्रपररषद्) िाट
स्िीकृत भएको छ।

2. रे बडयो नेपाल र नेपाल टे बलबभजनलास एकीकरण (मजत) गरी साितजबनक सेिा प्रसारकको स्थापनाका लाबग

रे बडयो नेपाल र नेपाल टे बलबभजनको सम्पशत्त दावयत्िको मूल्याङ्कन, साितजबनक सेिा प्रसारकको ढााँचा,
बसफाररस, सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिे क्षणसवहतको प्रबतिेदन तयार भएको छ ।

3. रुग्ण आयोजनाको

रूपमा रहेको नेपाल टे बलबभजनको हटहरी प्रसारण केन्त्द्रको भिन बनमातण सम्पन्न गरी

नेपाल टे बलबभजनको पााँचौ च्यानलिाट HD प्रविबिमा प्रसारण सुरु गररएको छ ।

4. विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैबलएको कोरोना भाहरस सम्िन्त्िमा आम-जनमानसमा सचेतना ल्याउन

सरकारी सञ्चारमायमयमहरूलगायतका आमसञ्चारका मायमयमिाट दै बनक विबभन्न भाषामा PSA को प्रकाशन र

प्रसारण, Covid Care Interview, दै बनक कोबभड हट लाहन सोलगायत कोरोनाका अपडे टका विषयहरू
बनयबमत रूपमा प्रकाशन र प्रसारण गररएको छ ।

5. आमसञ्चार मायमयमको सं स्थागत विकासमा सहयोग पुर्याउदै साितजबनक सरोकारका विषयमा आम जनतालास

सु-सूशचत गने उद्देश्यले िगीकरणमा समािेश भएका ८१२ िटा परपबरका, ४२८ िटा रे बडयो/ एफ.एम.
रे बडयो र २२ िटा टे बलबभजनहरूलास लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गरी सोिापतको रकम
भुक्तानी गररएको छ ।

6. नेपाल टे बलबभजनिाट बनयाबमत रूपमा विबभन्न ४ िटा भाषामा समाचार प्रसारण र ६ िटा भाषामा साप्तावहक

रूपमा कायतक्रम र रे बडयो नेपालिाट विबभन्न २१ िटा भाषामा बनयबमत रूपमा समाचार, २० िटा भाषामा
कायतक्रम उत्पादन र प्रसारण गररएको छ । त्यसै गरी गोरखापरमा विबभन्न ३९ िटा भाषामा समाचार र
ले खरचना बनयबमत रूपमा प्रकाशशत गररएको छ ।

7.

आमसञ्चार मायमयममा समािेशीकरणको अिस्थालास प्रिद्धतन गनत समाचारका मायमयममा मवहला शशषतकमा
सामग्री बनमातण गरी नेपाल टे बलबभजन र नेपाल टे बलबभजनको युट्युि च्यानलमाफतत् प्रसारण गररएको छ।
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नेपाल टे बलबभजनिाट राविय महत्त्िका कायतक्रमहरू, बनयबमत समाचार िुलेवटनमा सांकेबतक भाषाको प्रस्तुबत
सुरु गररएको छ । यसले सुनाह अपाङ्गता भएका सम्पूणत नागररकहरू लाभाशन्त्ित भएका छन् ।
8.

रे बडयो नेपालका कररि ४२ हजार पुराना Audio Tape हरूको Digital Archiving गने कायत र राविय
समाचार सबमबतको स्थापनादे शख वि.सं . २०५२ सम्मका समाचार िुलेवटनहरूलास बडशजटल आकातहबभङ्ग गने
कायतसम्पन्न गररएको छ । नेपाल टे बलबभजनका पुराना दृश्य सामग्रीहरू

र गोरखापर सं स्थानको स्थापना

कालदे शख वि.सं . २०६२ सम्मका अंकहरूको बडशजटल आकातहबभङ्ग गने कायत भसरहेको छ ।
9.

तनहुाँको िन्त्दीपुरमा

नयााँ एफ.एम. स्टे शनको सुरुिात र िाराको एफ.एम. स्टे शन ममतत गरी रे बडयो

नेपालको प्रसारण पहुाँच िढासएको छ।

10. आ.ि.२०७६/७७ मा दे हायअनुसार प्रेस प्रबतबनबि प्रमाणपर, अनलासन सञ्चारमायमयम, एफ.एम., टे बलबभजन

दतात जारी र निीकरण गररएको छ ।
तपशील
क्र.सं .
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362

8

परपबरका अस्थायी दतात बसफाररश

104

9

परपबरका स्थायी बसफाररश

33

10

एफ.एम. हजाजत पर जारी

37

11

एफ.एम. लाहसेन्त्स जारी

44

12

एफ.एम बनयबमत

13

वट.बभ. हजाजत पर जारी

14

वट.बभ. लाहसेन्त्स जारी

3

15

वट.बभ. बनयबमत

9

16

िावक-टाकी लाहसेन्त्स जारी

63

17

िावक-टाकी बिक्री-वितरण लाहसेन्त्स जारी

13

18

अन्त्य

18

19

िेरुजु फर्छ्यौट

रु.३० लाख १ हजार

20

राजस्ि सङ्कलन

रु.31,53,95,028.70

21

लोककल्याणकारी विज्ञापनिापतको भ ुक्तानी

22

35

औपचाररक: 115

फोटो सङ्कलन

23

फोटो वितरण

24

नेगेवटभ बडशजटाहजेशन

रु. ६,68,58,618/-

अनौपचाररक: 14
1965 जनालास
१०५० िटा
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कैवफयत

11. नेपाल टे बलबभजनको भू सतही प्रसारणलास-Analogue प्रविबििाट Digital प्रविबिमा रुपान्त्तरण गने कायत

भहरहेको । नयााँ ३ िटा प्रसारण केन्त्द्र स्थापनाको लाबग पूिातिार बनमातणको कायत भहरहेको छ ।

12. नेपाल टे बलबभजनको आफ्नै Mobile Apps, YouTube Channel तथा विबभन्न Social Media पेज सञ्चालनमा

आएको छ ।रे बडयो नेपालको Online सं स्करण र गोरखापरको Online News Portal
ल्यासएको छ ।

सञ्चालनमा

13. श्रमजीिी परकारहरूको सामाशजक सुरक्षालास सिल िनाउन सुरु गररएको परकार दुिट
त ना िीमा

कायतक्रम अन्त्तगतत यस अिबिमा 97 जना परकारहरूको दुिट
त ना िीमा सवहत १०७४ जना
परकारहरूको दुिट
त ना िीमा गररएको ।

14. विज्ञापन (बनयमन गने) ऐन, २०७६ को ममत अनुरूप शक्लन वफड (Clean Feed) कायातन्त्ियन गनत सूचना

तथा प्रसारण विभागमा Head-End जडान

गररएको ।

15. नेपाल टे बलबभजनको कोहलपुर प्रसारण केन्त्द्रलास अशप्टकल फासिरमाफतत िागमती प्रदे श, प्रदे श नं. ५

र कणातली प्रदे श जोबडएको ।

16. नेपाल

टे बलबभजनको समाचार िुलेवटन र नेपाल टे बलबभजनिाट प्रसारण हुने राविय महत्त्िका

कायतक्रमहरूको प्रसारणमा सांकेबतक भाषाको प्रस्तुबत सुरु गररएको ।

17. नेपाल टे बलबभजनको प्रसारण पहुाँच िृवद्धका लाबग पितत, रुकुम र डडेल्िुरामा टािर बनमातणका लाबग िन

क्षेरको जग्गा प्राप्त गरी थप कायत अगाबड िढाहएको ।

18. गोरखापर सं स्थानको क्षेरीय प्रकाशन केन्त्द्र कोहलपुरको जग्गामा कम्पाउण्ड लगाउने, आिास बनमातण

गने कायतको थालनी भएको साथै प्रेस भिनको लागत अनुमान, ड्रोहङ्गबडजाहन तयार गरी िोलपर प्रकाशनको प्रवक्रया सुरु गररएको ।

19. गोरखापर सं स्थानको केन्त्द्रीय कायातलयका लाबग बसड-फेड मेशशन खररदका लाबग एल.सी. खोली मेशशन

आयात गने प्रवक्रया सुरु गररएको ।

20. गोरखापरको क्षेरीय प्रकाशन प्रदे श १ र २ का लाबग विराटनगरमा तथा प्रदे श नं. ५, कणातली र

ाँ ५
सुदूरपशश्चम प्रदे शका लाबग कोहलपुरिाट प्रकाशन सुरु गररएको, यसिाट गोरखापरको वितरण पहुच
प्रबतशतले िढे को छ ।

(ङ)

विक्िेन्त्सी व्यिस्थापन

1. ग्रामीण क्षेरसम्म

4

जी सेिा विस्तारको लाबग ९०० MHZ band लास प्रविबि तटस्थताका लाबग

बसफाररस गररएको, १८०० MHZ band Frequency लास Reframing गरी यस व्याण्डमा िााँकी रहेको
९ मेगाहजत एनसेल र ५ मेगाहजत नेपाल टे बलकमलास प्रदान गररएको छ ।

ु मा विबभन्न स्थानमा एफ.एम. स्टे शनहरू सञ्चालन गनत ५१ िटा सं स्थाहरूलास विक्िेन्त्सी उपलधि
2. मुलक
गरासएको छ ।

3. रे बडयो यन्त्र प्रयोग गनत िाकीटकी (VHF/UHF) ६२ िटा, Animal tracker१ िटा र माहक्रोिेभ १ िटा

लास विक्िेन्त्सी उपलधि गरासएको ।

4. रे बडयो ऐन, २०१४ तथा रे बडयो (सञ्चार ) लाहसेन्त्स बनयमािली, २०४९ अनुसार ३८ िटा लाहसेन्त्स

प्राप्त सं स्थाहरूलास दण्ड जररिाना गररएको ।

5. विक्िेन्त्सी

Assignment सम्िन्त्िी सफ्टिेयर तयार गररएको ।

6. राविय विक्िेन्त्सी वितरण नीबत तथा रणनीबत तयार गररएको छ भने राविय विक्िेन्त्सी वितरण योजनाको

मस्यौदा तयार भएको छ ।
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(च) चलशचर

1. छायाङ्कनका लाबग नेपाल कायतक्रम सञ्चालन

चलशचर पयतटनको प्रिद्धतन गरी नेपाललास अन्त्तरातविय छायाङ्कन स्थलको रूपमा विकास गनुक
त ा साथै

आबथतक िृवद्धमा टे िा पुर्याउने उद्देश्यले नेपालका ऐबतहाबसक, िाबमतक, सााँस्कृबतक र पुराताशत्िक सम्पदा
रहेका स्थलहरू र अवद्भतीय प्रकृबत भएका स्थानहरूको फोटो शचर सवहत ती स्थानहरूको पररचय समािेश
भएको लोकेशन प्रोडक्शन गासड (पुस्तक) प्रकाशन गरी राविय/ अन्त्तरातविय चलशचर महोत्सि तथा

नेपाल शस्थत विदे शी कूटनीबतक बनयोग र विदे श शस्थत नेपाली कूटनीबतक बनयोगमाफतत् प्रचार प्रसार
गररएको छ ।

2. चलशचर िोडतको सं ग्राहलयमा रहेका १० िटा पुराना नेपाली चलशचरहरू र १५ िण्टा िरािरका पुराना

िृत्तशचरहरू Digital Cinema Package (abbr. DCP) mastering गने कायत सम्पन्न गरी विद्युतीय प्रबत
सं रक्षण गररएको ।

3. चलशचर विकास िोडतमा आ.ि. २०७६/७७ मा तामाङ्, भोजपुरी, नेिारी, बलम्िु, मैबथली, गुरुङ् र

थारु भाषाका १६ िटा आददिासी चलशचरहरू दतात हुन आएका मयमये १२ िटा आददिासी चलशचरहरूले
सेन्त्सर बसफाररस प्राप्त गरे का छन् ।

4. स्िेदशी चलशचरको विकास, प्रिद्धतन, सं रक्षण, श्रीिृवद्ध एिं समग्र चलशचर क्षेरलास मयातददत, अनुशाबसत

िनाउाँदै यस क्षेरलास अझ िढी प्रबतवष्ठत िनाउन तथा व्यिशस्थत रूपमा व्यािसावयक र स्िस्थ
मनोरञ्जनात्मक िनास चलशचरकमीहरूको पेशागत भूबमका र आचरणलास थप प्रभािकारी िनाउन

"चलशचरकमी आचारसं वहता, २०७७" को मस्यौदा तयार गररएको छ। साथै चलशचर विकास िोडत र
सरोकारिाला पक्षको सहकायतमा चलशचर बनमातण परामशत डे स्क स्थापना गने कायत अगाबड िढासएको
छ।

5. आबथतक िषत २०७५/७६ को अन्त्त्यबतर सुरु गररएको BOX office System Upgrade गरी दे शभर लागु

गनुक
त ा साथै यस प्रणालीका डाटाहरू बडजास्टर ररकभरर सेन्त्टरमा सुरशक्षत रूपमा Backup राशखएको छ।
त्यसै गरी िक्स अवफस बसस्टमसम्िन्त्िी मोिासल एप्सस् बनमातण गरी प्रयोगमा ल्याहएको छ ।

6. नेपाली चलशचर एिं चलशचरकमीहरूको विद्युतीय अबभलेखका लाबग यस सम्िन्त्िी सफ्टिेयर बनमातण गरी

चलशचरकमीहरूको विद्युतीय अबभलेख अद्यािबिक गररएको छ ।

(छ) हुलाक

1. अन्त्तरातविय हुलाक महसुल दरमा सन् 2006 दे शख र आन्त्तररक हुलाक महसुल दरमा वि.स. 2072

सालदे शख पुनरिलोकन नभएकोमा सो महसुल दरमा पुनरिलोकन गनत र समग्र हुलाक सेिामा सुिार
गनतपने विषयमा अयमययन गरी बसफाररससवहतको प्रबतिेदन तयार भएको छ ।

2. विश्वका ३९ दे शमा अन्त्तरातविय EMS सेिा (द्रत
ु डााँक सेिा) सञ्चालन ल्यासएको छ ।साथै आन्त्तररकतफत

दे शका ६४ शजल्लामा यो सेिा विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्यासएको छ।

3. सिै हुलाक िस्तुको रयावकङ गने व्यिस्थाको लाबग सिै शजल्लामा Postal Internal Tracking System(

PITS) का लाबग Online Tracking System सुरुिात गरी यसको बनयबमतताका लाबग स्थलगत ताबलम
सञ्चालन गरराँदै आसएको छ।

4. भोजपुरको िालं खामा १, स्याङ्जा (रङ्गेठााँटी, पञ्चमूल) मा २ र गुल्मीको श्रृङ्गामा १ गरी ४ िटा भिन

बनमातण सम्पन्न भएको तथा २३ शजल्लामा भिन ममतत सम्भारको कायत भएको छ।
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5. यातायातको बनयबमत सेिा नभएका उच्च पहाडी र वहमाली केही शजल्लाहरूको डााँक ढु िानी कायत स्थल

मागतिाट हुने गरे कोमा बनजी हिास सेिाप्रदायकहरूसाँग सम्झौता गरी ढु िानी गने व्यिस्था बमलासएको

छ ।यसिाट दुगम
त स्थानहरूमा हुलाक िस्तु वितरणको समय १० ददनले िटी वितरण प्रणाली बछटो
छररतो भएको छ ।साथै हुलाक िस्तुको वितरणमा सुिार ल्याउन काठमाण्डौ उपत्यकाको चक्रपथ बभर
one-day delivery System कायातन्त्ियनमा ल्यासएको छ ।
6.

प्रबतिेदन िषतमा तपबसल िमोशजमका १० प्रकारका हुलाक वटकटहरूको विबभन्न बमबत र स्थानमा वटकट
प्रकाशनको पवहलो टााँचा लगास प्रचलनमा ल्याहएको छ ।
तपशील

क्र.सं .
१.
२.

टााँचा प्रदान गररएको बमबत

स्याङ्गजाशस्थत प्रबसद्ध आलमदे िी मशन्त्दरको तस्िीर
अंवकत हुलाक वटकट
नेपाल - श्रीलं का कूटनीबतक सम्िन्त्ि स्थापनाको
६० औ ं महोत्सि अंवकत हुलाक वटकट

३.

भगिान िुद्ध तस्िीर अंवकत हुलाक वटकट

४.

िौद्ध तेमाल जारा अंवकत हुलाक वटकट

५.
६.
७.
८.
९.
१०.

7.

हुलाक वटकट विषयिस्तु

कैवफयत

बमबत २०७६ मं बसर २०
बमबत २०७६ पुस ११

िररष्ठ सं गीतकार अम्िर गुरुङको मुखाकृबत अंवकत
हुलाक वटकट
नेपालमा पाहने शंखे वकराहरू अंवकत हुलाक

बमबत २०७६ पुस १३

वटकट

नेपालका रै थाने िनस्पबत अंवकत हुलाक वटकट
सं गीत प्रिीण नरराज ढकालको मुखाकृबत अंवकत
हुलाक वटकट

स्िीस भूगभतविद् टोनी हेगन
े को मुखाकृबत अंवकत
हुलाक वटकट

कूटनीबतज्ञ यदुनाथ खनालको मुखाकृबत अंवकत
हुलाक वटकट

बमबत २०७६ पुस १४
बमबत २०७६ पुस १५

अन्त्तरातविय हिाह डााँक ढु िानीका लाबग पटक पटक अन्त्तराविय ठे क्का प्रवक्रयाको साितजबनक सूचना
प्रकाशन गदातसमेत कुनै पबन अन्त्तर ्राविय िायुसेिा प्रदायक सं स्था ठे क्का प्रवक्रयामा सामेल नभएकाले

खररद कानूनअनुसार एक तह माबथको अबिकारीको स्िीकृबतिाट साविककै सेिाप्रदायकमाफतत् ढु िानी
कायतलास बनयबमत गरासएको छ।
8.

लामो समयदे शख अिरुद्ध भएको अन्त्तराविय डााँकले खाको वहसाि बमलान गने कायत शुरुिात गनुक
त ा साथै

विश्व हुलाक सं िले बनिातरण गरे को मापदण्डिमोशजम EMS, PARCEL, LETTER का विबभन्न फारमका ढाचााँ
िनास लेखा राख्ने कायतको शुरुिात गररएको छ ।सन् २०१९ को EMS हकमा जुलासदे शख

बडसेम्िरसम्मको Inbound तफतको लेखाको वहसाि ३५ दे शमा पठाएकोमा हालसम्म १४ िटा दे शिाट
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प्रबतकृया समेत प्राप्त भहसकेको छ । िााँकी दे शिाट समेत आउने अपेक्षा राशखएको छ । सन् २०२०

को जनिरीदे शख माचतसम्मको EMS को हकमा १७ दे शमा पराचार भएको र पासतल र ले टरको पराचार

गने तयारी अिस्थामा रहेको छ।२०१७ फेब्रि
ु रीदे शख २०२० माचतसम्मको डााँक ढु िानीिापत्को सम्पूणत
रकम भुक्तानी गररएको छ ।

(ज) मुद्रण

1. Landscapes and Land Development Works अन्त्तगततको सुरक्षण मुद्रण पूिातिार बनमातणको लाबग जग्गा

व्यिस्थापन गने कायत सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

2. Electromechanical & Power Systemसम्िन्त्िी सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको लाबग आिश्यक power

backup को व्यिस्था गररएको छ ।

3. सुरक्षण मुद्रणालय स्थापना गने स्थान काभ्रेको िनेपामा Underground Water Reservoir को बनमातण गरी

२ लाख बलटर क्षमता भएको Water tank बनमातण कायत सम्पन्न भएको छ । साथै underground High
Transmission लास व्यिस्थापन गने तथा Factory लास आिश्यक पने 4000 KVA विद्युत लासन जडान
गने कायत सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

4. राजपरका ग्राहकको
(झ) अन्त्य

Online Registration Software बनमातण भस सञ्चालनमा आएको छ ।

1. कोबभड 91-रे स्पोन्त्स



दू रसञ्चार सेिाप्रदायकहरूको Ring back Tone माफतत् कोबभड 91-का िारे मा जनचेतनामूलक सन्त्दे श
प्रसारण भै रहेको ।



नेपाल टे बलकमिाट डाटा तथा भ्िाहस सेिामा छु ट तथा सहुबलयत दरमा Data Package (Stay
Connected Pack) उपलधि गरासएको छ।



विद्याथीको Online Study लास सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहुबलयत दरमा e-Shikshya तथा Happy
Learning Pack हरू उपलधि गरासएको छ।कोबभड-१९ को सं क्रमण बनयन्त्रण एिं रोकथामका
लाबग स्थापना भएका Holding Canter हरूमा बन:शुल्क रूपमा ८५ हजार बसम काडत उपलधि
गरासएको छ।



कोबभड-१९(कोरोना भाहरस) को सं क्रमणको जोशखमिाट जोबगन अपनाउनु पने सतकतताका
सम्िन्त्िमा विद्युतीय एिं छापामायमयमहरू माफतत् सितसािारण नागररकहरूमा सूचनाहरू साितजबनक
गरी जनचेतना जगाउन आमसञ्चार मायमयमहरूलास अनुरोि गररएको छ।



कोबभड-१९ (कोरोना भाहरस) को सं क्रमणको जोशखमिाट जोबगन अपनाउनु पने सतकतताको
सम्िन्त्िमा तत् सम्िन्त्िी सूचनाहरू/ शजं गलहरू लोककल्याणकारी विज्ञापनको रूपमा सिै आमसञ्चार
मायमयमहरूिाट प्रसारण गररएको ।



कोबभड-19(कोरोना भाहरस) को सं क्रमणको जोशखमिाट जोबगन अपनाउनु पने सतकतताको िारे मा
स्िास्याय तथा जनसं ख्या मन्त्रालयिाट प्राप्त रे बडयो शजङ्गल तथा सूचनाहरू लोककल्याणकारी
विज्ञापनको रूपमा विद्युतीय एिं छापासञ्चार मायमयमहरूिाट प्रसारण/प्रकाशन गररएको ।



कोबभड-१९ (कोरोना भाहरस) रोग व्यापकरूपमा विबभन्न दे शहरूमा फैबलरहेको अिस्थामा यसको
रोकथामिारे मा आबिकाररक जानकारी ददन तथा सं क्रमण एिं रोकथामका विषयमा स्िास्याय

विज्ञहरूको उपशस्थबतमा विबभन्न सञ्चारगृहका प्रबतबनबि, छापा मायमयमका सम्पादकहरू, अनलाहन
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बमबडयाका प्रबतबनबि समेतको सहभाबगतामा छलफल गरी आबिकाररक रूपमा प्राप्त सूचनाहरू मार

सम्प्रेषण गनत र भ्रम बसजतना गने समाचारहरूलास बनरुत्सावहत गनत सिै आमसञ्चार मायमयमहरूलास
अनुरोि गररएको ।


स्िास्याय तथा जनसं ख्या मन्त्रालयिाट प्राप्त कोबभड-19(कोरोना भाहरस) को सं क्रमणको जोशखमिाट
जोबगन अपनाउनु पने सतकतताको िारे मा विबभन्न पााँच (नेपाली, भोजपुरी, मैबथली, अििी र डोटे ली)
भाषाहरूका रे बडयो शजङ्गल लोककल्याणकारी विज्ञापनको रूपमा विद्युतीय सञ्चारमायमयमहरूिाट प्रसारण
गररएको ।



प्रेस काउशन्त्सल नेपालिाट कोबभड-१९ (कोरोना भाहरस) का सम्िन्त्िमा आमजनमानसमा भ्रम
फैलाउने, उत्तेजना िढाउने र बनराशा हुनेगरी विना तयायपुवष्ट अबतरशञ्जत तिरिाट सामग्री सम्प्रेषण
गने ४७ िटा अनलाहन सञ्चारमायमयमहरूलास स्पष्टीकरण/यमयानाकषतण र सचेत गरासएको, २२ िटा
िेिसाहट नेपालबभर सं प्रष
े ण हुन नसक्ने व्यिस्थाका लाबग नेपाल दू रसञ्चारप्राबिकरणास पराचार
गररएको र एउटा यूट्यि
ु च्यानललास आिश्यक कारिाहीका लाबग साहिर धयूरोलास पराचार भएको
छ ।



विबभन्न आमसञ्चार गृहहरूलास लक डाउनका समयमा सत्यतयाय समाचार आमजनतासमक्ष
सहजरूपमा प्रसारण/प्रकाशन गनत, बनजी हन्त्टरनेट सेिाप्रदायकहरूलास आफ्नो सेिा सुचारू गनत र
आिश्यक ममतत सं भारको व्यिस्थाका लाबग आिश्यक सहजीकरणको कायत गररएको ।



कोरोना सं क्रबमत व्यशक्तहरूको पवहचान तथा Contact Tracing तथा Tracking प्रयोजनको लाबग नेपाल

स्िास्याय अनुसन्त्िान पररषद् र नेपाली सेनाको सहकायतमा USSD प्रविबिमा आिाररत स्ि- िोषणा
सिे क्षण कायत *१४१९# माफतत् सञ्चालन गररएको ।


नेपाल टे बलकमिाट सेिा प्रयोगकतातले आफ्नो अिस्थािारे जानकारी गराउनको लाबग IVR सेिा
सञ्चालन गररएको ।



कोबभड १९-सम्िन्त्िी र्यावपड रे स्पोन्त्स सं यन्त्रको लाबग टोल वि सेिा सञ्चालन

गररएको ।

2. सरकारी ताबलम केन्त्द्रले ताबलम सञ्चालन गदात सूचनाको हकलास पबन पाठ्यक्रममा समािेश गराउने

व्यिस्था बमलासएको ।

3. राविय सूचना आयोगले राजनैबतक दल, गैसस, सरकारी सं स्थान, िैंक, िीमा कम्पनीसमेतलास

सूचनाको हकको प्रचलनका लाबग यमयानाकषतण गनत आदे श जारी गरे को ।

4. सूचनाको माग गनेक्रम िढे को साथै पुनरािदे न पबन यथेष्ट रूपमा पने गरे को ।

5. मन्त्रालय र अन्त्तगतत विभाग एिं बनकायहरूको आबथतक िषत २०७७/७८ को िावषतक कायतक्रम

तजुम
त ा गररएको ।

6. नेपाल सरकार मशन्त्रपररषदका बनणतयहरू बनयबमत रूपमा साितजबनकीकरण गररएको ।

7. मन्त्रालय र अन्त्तगतत विभाग एिं बनकायहरूको आबथतक िषत २०७६/७७ को नीबत तथा कायतक्रम

ाँ ाहरू एिम् कायतक्रम कायातन्त्ियनको एकीकृत कायतयोजना तयार
र िजेट िक्तव्यमा उशल्लशखत िुद
गरी साितजबनक गररएको ।

8. मन्त्रालय र अन्त्तगतत विभाग एिम् बनकायहरूको आबथतक िषत २०७५/७६ को िावषतक प्रगबत

समीक्षा गररएको ।
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9. बडशजटल नेपाल िेमिकत कायातन्त्ियनको लाबग सं स्थागत सं रचनाको शुरुिात गररएको छ । यसको

प्रभािकारी कायातन्त्ियनको लाबग दातृबनकाय विश्व िैकसाँग विबभन्न चरणमा छलफल गरी सहयोगका
लाबग अनुरोि गररएको छ ।

3.

प्रगबत

3.1 मन्त्रालयको प्रगबत

3.1.1 मन्त्रालयको आ.ि.२०७६/७७ को

विबनयोजन र खचत :

विबनयोजन (रकम रु हजारमा)

खचत (रकम रु हजारमा)

प्रगबत (%)

आबथतक िषत

चालु

ाँ ीगत
पूज

चालु

ाँ ीगत
पूज

वित्तीय

भौबतक

207६/07७

484720

27000

416266

9374

83.18

76.5

3.1.2 मन्त्रालयको विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण:
आबथतक िषत
चालु खचत
2076/77

2075/76

2074/75

2073/74

2072/73

जम्मा विबनयोजन

बनकासा (रू.)

(रू.)

खचत (रू.)

कैवफयत

484720500

416276668

416276668

27000000

9374163

9374163

अथत िजेट

-

6736557.77

6736557.77

चालु खचत

385381821

359601587

359601587

15966000

15603224

15603224

अथत िजेट

-

12848160.50

12848160.50

चालु खचत

479562000

460916479

460916479

39808000

14923177

14923177

अथत िजेट

-

4662245.87

4662245.87

चालु खचत

295572253

279152909.6

279152909.6

0

0

79681000

24965016

24965016

अथत िजेट

-

6164789

6164789

चालु खचत

198150000

186082502

186082502

18400000

8415505

8415505

-

7958863

7958863

ाँ ीगत खचत
पूज

ाँ ीगत खचत
पूज

ाँ ीगत खचत
पूज

ाँ ीगत खचत
पूज

ाँ ीगत खचत
पूज
अथत िजेट
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3.1.3 मन्त्रालय र अन्त्तगतत विभाग/ बनकायहरूको आ.ि.२०७६/७७ को विबनयोजन र खचत (नेपाल

सरकारको स्रोत तफत):

िजेट रु हजारमा
क्र.सं .

बनकाय

िावषतक विबनयोजन

ीँ त
पूजीग

चालु

िावषतक खचत

ीँ त
पूजीग

चालु

खचत प्रबतशत
चालु

ीँ त
पूजीग

वित्तीय

भौबतक

प्रगबत

प्रगबत

सञ्चार तथा
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

सूचना प्रविबि

484720

27000

416266

9374

85.9

34.7

83.18

89

प्रविबि केन्त्द्र

112000

505800

100084

395033

89.4

78.1

80.14

76.5

मुद्रण विभाग

68200

40400

63240

1194

92.7

3.0

59.33

56

115465

37500

92818

27064

80.4

72.2

78.37

71.3

12200

600

4078

251

33.4

41.8

33.82

-

169568

76115

127338

4263

75.1

5.6

53.57

53.55

250103

10300

239456

5441

95.7

52.8

94.05

94

194210

33000

192489

22960

99.1

69.6

94.82

94.82

2862998

45685

2715812

32918

94.9

72.1

94.5

94.5

15555

12900

11304

341

72.7

2.6

40.92

-

12870

1100

10062

1073

78.2

97.5

79.71

-

43875

4500

20264

2500

46.2

55.6

47.06

-

52800

106000

25891

62681

49.0

59.1

55.78

57.6

12600

86900

9184

57175

72.9

65.8

66.69

69.5

50341

12000

38616

417

76.7

3.5

62.61

19

51900

0

51900

0

100.0

0.0

100

92.31

128400

0

128400

0

100.0

0.0

100

100

मन्त्रालय
राविय सूचना

सूचना तथा

प्रसारण विभाग
सञ्चार केन्त्द्रहरू
हुलाक सेिा
विभाग
हुलाक
बनदे शनालयहरू
गोश्वारा हुलाक
शजल्ला हुलाक
कायातलयहरू
हुलाक प्रशशक्षण
केन्त्द्र
केन्त्द्रीय िनादे श
कायातलय

केन्त्द्रीय वटकट
12.

भण्डार तथा

वफलाटे बलक
धयूरो

13.

सूचना प्रविबि
विभाग
प्रमाणीकरण

14.

15.
16.
17.

बनयन्त्रकको
कायातलय
राविय सूचना
आयोग
प्रेस काउशन्त्सल
राविय समाचार
सबमबत
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क्र.सं .

बनकाय

िावषतक विबनयोजन

ीँ त
पूजीग

चालु

िावषतक खचत

ीँ त
पूजीग

चालु

खचत प्रबतशत
चालु

ीँ त
पूजीग

वित्तीय

भौबतक

प्रगबत

प्रगबत

न्त्यूनतम
18.

19.

पाररश्रबमक

6500

1000

6126

901

94.2

90.1

93.69

100

345035

0

345035

0

100.0

0.0

100

-

20300

552300

10984

496168

54.1

89.8

88.57

89.09

5009640

1553100

4609347

1119754

92.0

72.1

87.3

बनिातरण सबमबत
रे बडयो प्रसार सेिा
विकास सबमबत
सुरक्षण मुद्रण

20.

केन्त्द्र
जम्मा
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3.2 विषयगत प्रगबत:

3.2.1 नीबत तथा कायतक्रम र िजेट िक्तव्यमा उशल्लशखत िुदााँहरूको प्रगबत:
ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

ाँ ा नं.
िुद

1

2

3

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

माहलस्टोन

प्रगबत

4

6

7

बडशजटल

नेपाल

अबभमुखीकणसम्िन्त्िी
सातिटै
िेमिकत

प्रदे शमा

बडशजटल

अबभमुखीकण

नेपाल

िेमिकत

Modality तयार

गने
प्रदे श नं. १ को विराटनगरमा, प्रदे श नं. 2 को

कायतक्रम

सञ्चालन गने।

सातिटै प्रदे शमा अबभमुखीकण कायतक्रम
सञ्चालन गने

बडशजटल
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िेमिकतको
राविय

िषे

कायतयोजना

कायातन्त्ियन गररनेछ।

जनकपुरमा, िागमती प्रदे शको लबलतपुर शजल्लामा र
गण्डकी

प्रदे शको

कास्की

शजल्लामा

बडशजटल

नेपालको िेमिकतसम्िन्त्िी अबभमुखीकरण कायतक्रम
सञ्चालन गररएको।

नेपाल
पााँच

सम्पन्न

बसन्त्िुपाल्चोक
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मायमयबमक
बडशजटल साक्षरता कायतक्रम सञ्चालन

प्रशशक्षक प्रशशक्षण सञ्चालन गने

शजल्लाका
विद्यालयका

८

िटा

सामुदावयक

कम्प्युटर

शशक्षकलास

प्रशशक्षक प्रशशक्षण कायतक्रम सञ्चालन गररएको।
अन्त्य शजल्लामा कोबभड-१९ का कारण सञ्चालन हुन

गने

नसकेको
बडशजटल साक्षरता कायतक्रम सञ्चालन गने

सामुदावयक विद्यालयमा सूचना प्रविबि

छनौट भएका

प्रयोगशाला स्थापना गररने।

सूचना प्रविबि प्रयोगशाला स्थापना गने
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सामुदावयक

विद्यालयमा

कायत शुरु नभएको
सम्झौता

भएका

990

िटा

सामुदावयक

विद्यालयहरूमयमये 485 िटा विद्यालयमा कम्प्युटर
ल्याि स्थापना गने कायत सम्पन्न भएको।

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन
Onlineमाफतत्

Online माफतत् प्रिाह भएका सेिाहरूको
प्रभािकाररताको पुनरिलोकन गने तथा
Online िाट प्रदान गनत सवकने थप
सेिाहरूको पवहचान गने

सेिा

बनकायहरूको

प्रगबत

प्रिाह

गरररहेका

सेिा

प्रिाहको

सम्पन्न

प्रभािकाररताको पुनरिलोकन गने
िाशणज्य विभागको िाशणज्य फमत दतात, निीकरण
Online माफतत् से िाप्रिाह गनत सवकने थप

प्रणाली र मुद्रण विभागको राजपर मुद्रण र वितरण

१० िटा सेिाहरूको छनौट गने

प्रणाली छनौट गररएको। साथै अन्त्य सेिाहरू छनौट
गने प्रवक्रयामा रहेको।

National Portal मा आिद्ध गनत सवकने
सरकारी

तथा

सेिाहरूको छनौट गने ।

बनजी

पााँचिटा सरकारी बनकायहरूको Online

क्षेरिाट प्रिाह हुने सिै
92

प्रकारको

सेिा

तथा

कारोिार

विद्युतीय

मायमयमिाट

सञ्चालन

गररनेछ।
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सरकारी बनकायिाट प्रदान गररने थप 15
िटा

Online सेिाहरूलास

National

Portal मा आिद्ध गराउने

सेिालास National Portal मा

आिद्ध

गराउने ।
थप

पााँचिटा

सरकारी

बनकायहरूको

Online सेिालास National Portal मा

हाल सम्म १० िटा सरकारी सेिालास National
Portal मा आिद्ध गररएको ।

आिद्ध गराउने ।
थप

पााँचिटा

सरकारी

बनकायहरूको

Online सेिालास National Portal मा
आिद्ध गराउने ।
Government Enterprise Architecture
Government Enterprise Architecture
(GEA) लास कायातन्त्ियन गने।

(GEA) लास अद्यािबिक गने।
सरोकारिाला बनकायलास ताबलम प्रदान
गरर कायातन्त्ियन गने
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GEA

को

बनदे शशका/

कायतविबि

र

सरलीकरण गरी अद्यािबिक गररएको ।
काम सुरु नभएको ।

मापदण्ड

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन

भ ुक्तानी प्रणालीमा विद्युतीय

विद्युतीय

हस्ताक्षर आिद्ध गनत अयमययन गने ।

स्तरका २ िटा सूचना प्रणालीहरूलास
पररमाजतन गरी विद्युतीय हस्ताक्षर मैरी
भ ुक्तानी

विद्युतीय

ल्यास

विद्युतीय

कारोिार

सुरशक्षत

र

लास

विश्वसनीय

िनाहनेछ। यो व्यिस्था
स्थानीय तहसम्म विस्तार
गररनेछ।

िनाउने ।

हस्ताक्षर

कायातन्त्ियनमा
92

र

मस्यौदा

तयार

गने।
अयमययनको अशन्त्तम प्रबतिेदन तयार गने।

केन्त्द्रका ४, प्रदे शका २ तथा स्थानीय

विद्युतीय

अयमययनको प्रारशम्भक

प्रगबत

विद्युतीय हस्ताक्षर आिद्ध गनतको लाबग
अयमययन प्रबतिेदन तयार गने ।

विद्युतीय भ ुक्तानी प्रणालीमा विद्युतीय हस्ताक्षरलास
आिद्ध गने सम्िन्त्िमा अयमययन भस प्रबतिेदन प्राप्त
भएको ।
नेपाल

दूरसञ्चार

प्राबिकरण,

कणातली

प्रदे शको

विद्युतीय हस्ताक्षर आिद्ध (PKI-enabled)

आन्त्तररक माबमला तथा कानून मन्त्रालय, िाबलङ्ग

गने।

नगरपाबलका र िैदेशशक रोजगार विभागको सूचना
प्रणालीहरूमा PKI enabled गररएको।

प्रदे श

र

स्थानीय

तहमा

विद्युतीय

हस्ताक्षर टोकन उपलधि गरास प्रयोगमा
ल्याउने
विद्युतीय

हस्ताक्षरको

महत्त्िसम्िन्त्िी

प्रयोग

तथा

प्रदे श तथा स्थानीय

तहमा अबभमुखीकण कायतक्रम गने ।

७० (सत्तरी) िटा विद्युतीय हस्ताक्षर

७०(सत्तरी) िटा विद्युतीय हस्ताक्षर टोकन खरीद

टोकन खररद गरी प्रयोगमा ल्याउने ।

गरर प्रयोगमा ल्याहएको (सम्पन्न)

७ िटै प्रदे श र छनौट गररएका ७ िटा
स्थानीय तहका कमतचारीहरूलास विद्युतीय
हस्ताक्षरसम्िन्त्िी अबभमुखीकण कायतक्रम
गने ।

ु ानीहरू
सरकारी बनकायिाट हुने भक्त
EPG ( Electronic Payment Gateway)

महालेखा

वि ारा गने।

Integration गने ।
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बनयन्त्रक

कायातलयको

EFT

(Electronic Fund Transfer) प्रणालीसाँग

शचतिन,
प्रदे शस्तरीय

पसातको

िीरगञ्ज

र

विद्युतीय

काठमाण्डौमा
हस्ताक्षरसम्िन्त्िी

अबभमुखीकरण कायतक्रम सम्पन्न भएको।

FCGO ले Electronic fund transfer गनतका लाबग
ELECTRONIC PAYMENT GATEWAY को API साँग
आिद्धता गनत कायत शुरू गरे को ।

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन

प्रगबत

EPG (Electronic Payment Gateway)
लास सिै िाशणज्य िैङ्कसाँग Integration

पााँचिटा िाशणज्य िैं कहरुलास E-payment gateway

गरी सञ्चालन गने ।

मा Integration गररएको ।

EPG (Electronic Payment Gateway)

नेपाल सरकारलास प्राप्त हुने राजस्ि EPG

(Electronic Payment Gateway ) माफतत्

लास महालेखा बनयन्त्रक कायातलयको
RMIS
(Revenue
Management
Information System) साँग Integration
गने ।
FCGO ले Electronic fund transfer गनतका लाबग

प्राप्त गने ।

ELECTRONIC PAYMENT GATEWAY को API साँग
पााँचिटा

सरकारी

बनकायलास

EPG

आिद्धता गनत कायत शुरू गरे को ।

(Electronic Payment Gateway) मा
Integration गने ।

प्रदे श

र

स्थानीयस्तरमा

भ ुक्तानीको विस्तार गने ।
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विद्युतीय

प्रदे श र स्थानीय तहमा विद्युतीय भ ुक्तानी
प्रणाली लागु गनत सम्भाव्यता अयमययन गने

विद्युतीय प्रणालीको विश्वसनीयता तथा

सूचना

तयायाङ्कको

Protection र

सदुपयोग

र

गोपनीयतासम्िन्त्िी नीबतगत व्यिस्था गने

प्रविबि

व्यिस्था गने
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वििेयकमा

Data

Data Privacyसम्िन्त्िी

विद्युतीय प्रणालीको विश्वसनीयता र गोपनीयताका
लाबग Data protection र Data privacy सम्िन्त्िी
व्यिस्था

सूचना

गररएको। (सम्पन्न)

प्रविबि

वििेयकमा

समािेश

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन
नीबतगत व्यिस्था भएिमोशजम प्रभािकारी
ढं गले लागु गने

सरकारी

बनकायहरूका

विद्युतीय

प्रणालीको सुरक्षा सं परीक्षण गने

प्रगबत

सम्पन्न

10 िटा सरकारी बनकायहरूको GEA

१० िटा सरकारी बनकायहरुको GEA Audit गरी

Audit गरी प्रबतिेदन तयार गने

सुझािसवहतको प्रबतिेदन तत् बनकायमा िुझाहएको

सिै स्थानीय तहका िडा,
स्िास्याय
सामुदावयक
93

केन्त्द्र

कायत

सिै स्थानीय पाबलकाको कायातलय, िडा

मायमयबमक

विद्यालयमा
हन्त्टरनेट

तथा

ब्रोडधयाण्ड
विस्तार

आगामी
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गने

कायातलय,

स्िास्याय

सामुदावयक

मायमयबमक

केन्त्द्र

तथा

विद्यालयमा

४47 स्थानीय पाबलकाको कायातलय, 3738 िटा
हन्त्टरनेट सेिा विस्तार गने कायत सम्पन्न

िडा कायातलय, 3048 िटा सामुदावयक मायमयबमक

गने

विद्यालय र 2600 स्िास्याय केन्त्द्रमा हन्त्टरनेट सेिा

हन्त्टरनेट सेिा विस्तार गने

िषतबभर

विस्तार भएको।

सम्पन्न गररनेछ।
सूचना प्रविबिमा आिाररत
उद्योग व्यिसाय प्रिद्धतन
148

तथा रोजगारी बसजतना गनत
राविय ज्ञान पाकत स्थापना

लबलतपुरको खुमलटार
235

शस्थत

११८

रोपनी जग्गामा राविय ज्ञान पाकत बनमातण
गने

गररनेछ।
मकिानपुरको
149

हेटौंडामा

बनमातणािीन डाटा ररकभरर
सेन्त्टरको बनमातण यसै िषत
सम्पन्न

हटहरी र िााँकेमा डाटा सेन्त्टर स्थापना
गने।

गरी सञ्चालनमा

विस्तृत पररयोजना प्रबतिेदन तयार गने।

प्रकाशन भएको

राविय ज्ञान पाकत सञ्चालन बनदे शशका

राविय ज्ञानपाकत सञ्चालन बनदे शशका स्िीकृत भस

तयार गने

कायातन्त्ियनमा आएको ।

हटहरीमा डाटा सेन्त्टर स्थापना गनत स्थान

हटहरी र िााँकेमा डाटा सेन्त्टर स्थापना गनत स्थान

छनौट गरी विस्तृत पररयोजना प्रबतिेदन
तयार गने
भिन बनमातण गनत िोलपर आव्हान गने।
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DPR तयार गनत परामशतदाता छनौटका लाबग सूचना

छनौट नभएको र डाटा सेन्त्टरको विस्तृत पररयोजना
प्रबतिेदन तयार भएको ।
शुरु नभएको ।

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन

ल्याहएको छ। सम्भाव्य
अन्त्य

स्थानहरूमा

भिन बनमातण गनत सम्झौता गरी बनमातण

थप

कायत शुरु गने ।

डाटा सेन्त्टर बनमातण तथा
हन्त्टरनेट

एक्सचेन्त्ज

सेन्त्टरको

स्थापना

प्रगबत

हन्त्टरनेट

एक्सचेञ्ज

सेन्त्टरको

लाबग

आिश्यक पने भिन बनमातणको विस्तृत

गररनेछ।

लबलतपुर

र

िुटिलमा

हन्त्टरनेट

एक्सचेञ्ज सेन्त्टर स्थापना गने

पररयोजना प्रबतिेदन तयार गने ।

भिन बनमातण गनत सम्झौता गरी बनमातण
कायत शुरु गने ।
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सभतरको क्षमतामा ५०० टे रािाहट िृवद्ध
गने

केन्त्द्रीय डाटा सेन्त्टरमा रहेको डाटालास
बडजास्टर
राख्ने।

ररकभरर

केन्त्द्रमा

सुरशक्षत

केन्त्द्रीय डाटा

सेन्त्टरमा

रहेका

नेपाल

सरकारका Online Service हरू मयमये १०
िटा Online Service हरूलास बडजास्टर
ररकभरर केन्त्द्रमा सुरशक्षत गररने।
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िुटिलमा हन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ज सेन्त्टर स्थापनाका
लाबग जग्गा पवहचान नभएको लबलतपुर र िुटिलमा
हन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ज सेन्त्टर स्थापनाका लाबग विस्तृत
पररयोजना प्रबतिेदन तयार भएको ।

भिन बनमातण गनत िोलपर आव्हान गने।

DRC को क्षमता अबभिृवद्ध गने

शुरु नभएको ।

जग्गा प्राबप्तका लाबग विबभन्न बनकायसाँग छलफल
जारी राशखएको ।

शुरू नभएको ।
DRC मा रहेको सभतरको क्षमता ५०० टे रािासटले
िृवद्ध गररएको ।

नेपाल सरकारका विबभन्न बनकायहरुिाट प्रदान हुने
१० िटा अनलाहन सबभतसलास बडजास्टर ररकभरी
केन्त्द्रमा सुरशक्षत राशखएको ।

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन

प्रगबत

केन्त्द्रीय डाटा सेन्त्टरमा रहेका िााँकी सिै
डाटालास बडजास्टर

ररकभरर

सुरशक्षत राशखने।
दूरसञ्चार पूिि
त ारमा रहे को
149

दोहोरो लगानी कम गनत
पूिातिार

सहप्रयोग

गने

232.1

पूिातिार सेिा

सह

प्रयोगको

नीबत

कायातन्त्ियन गने

नीबत अिलम्िन गररनेछ।

232.2

भू-उपग्रहसम्िन्त्िी कानूनी र सं स्थागत
सं रचना तयार गने

केन्त्द्रमा

बनयबमत रूपमा डाटाहरूको धयाकअप बडआरसीमा
राख्ने काम भसरहेको ।

पूिातिार सेिाप्रदायक अनुमबतपर प्रदान गने

सम्पन्न

पूिातिार से िाप्रदायकिाट सह प्रयोगको

दूरसञ्चार टािर लगायतका पूिातिारको सहप्रयोगका

कायत शुरु हुने।

व्यिस्था कायातन्त्ियनको क्रममा रहेको।

राविय भू-उपग्रह नीबत तयार गने

भू-उपग्रह नीबत, २०७७ स्िीकृत भएको ।

भू-उपग्रह बनमातण सम्झौता गने

भू-उपग्रह

बनमातण

सम्झौताका

लाबग

छलफल

भहरहे को।

साहिर सुरक्षा जोशखमको
पवहचान,

त्यसिाट

असरको

न्त्यूनीकरण

पने
र
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साहिर रावफकको

बनरन्त्तर

अनुगमन

तथा विश्लेषण गने।

साहिर सुरक्षा अनुगमन केन्त्द्रका लाबग
थप उपकरण खररद गरी जडान गने

साहिर सुरक्षा अनुगमन केन्त्द्रका लाबग थप उपकरण
खररद गरी जडान भएको ।

आकशस्मक साहिर
150

सुरक्षाको
राविय

व्यिस्था
सूचना

आकशस्मक
समूहसवहतको

प्रविबि

साहिर सुरक्षा अनुगमन तथा विश्लेषण गने

आददको

राविय सूचना प्रविबि आकशस्मक सहायता

राविय सूचना प्रविबि आकशस्मक सहायता समूहको

समूहको प्राविबिक सबमबतका सदस्य तथा

सिै सदस्यहरूलास क्षमता अबभिृवद्ध ताबलम प्रदान

सहायता
साहिर

सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा
ल्याहनेछ ।

NCERT मा आिद्ध Web page/IT System/Email

गनत

राविय

सूचना

प्रविबि

आकशस्मक

सहायता समूहको क्षमता अबभिृवद्ध गने

अन्त्य विज्ञहरूलास प्रशशक्षण
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सासिर

भहरहे को।(सम्पन्न)

गररएको।(सम्पन्न)

सुरक्षाको

बनरन्त्तर

अनुगमन

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद
क्षेरगत

सूचना

प्रविबि

माहलस्टोन

प्रगबत

आकशस्मक

सहायता समूह (CERT)लास राविय सूचना
प्रविबि आकशस्मक सहायता

समूहमा

कशम्तमा १ िटा क्षेरगत CERT लास
राविय CERT साँग आिद्ध गने

क्षेरलास

मयातददत र व्यािसावयक
151

िनाउन
सं स्थागत

कानुनी

र

व्यिस्था

वििेयक

सङ्घीय

स्थापना गररनेछ ।

227.2

आमसञ्चारसम्िन्त्िी

गने

सं सदमा पेश गने

आमसञ्चारसम्िन्त्िी बनयामक बनकायको

आमसञ्चारसम्िन्त्िी बनयामक बनकायको

स्थापना गररनेछ।

सं स्थागत पूिातिार तयार गने

भस सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी स्िीकृत भएको ।

साितजबनक सेिा प्रसारण वििेयक सङ्घीय

साितजबनक सेिा प्रसारण विद्येयको मस्यौदा सं िीय

सं सदमा पेश गने

सं सदमा दतात भएको ।

साितजबनक सेिा प्रसारण सं स्था स्थापना
गने

साितजबनक से िा प्रसारणसम्िन्त्िी बनयामक

प्रदे श नं. १ मा सञ्चारग्राम स्थापना गने

152

हुलाक

सेिालास

पुन:सं रचना गरी स्िायत्त,

232.3

प्रदे शस्तरमा सञ्चारग्राम स्थापना हुने

हुलाक सेिासम्िन्त्िी
गररने।

ऐनको

सिै प्रदे श सरकारसाँग समन्त्िय गने

बनमातण

हुलाक

सेिासम्िन्त्िी

सं सदमा पेश हुने।
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स्िीकृबतका लाबग मशन्त्रपररषद्मा पेश हुने क्रममा
रहेको ।

बनकायको सं स्थागत पूिातिार तयार गने

227.3

आमसञ्चारसम्िन्त्िी वििेयक सङ्घीय सं सदमा पेश गने

आमसञ्चारसम्िन्त्िी कानूनहरूको बनमातण
227.1

सवहतको बनयामक बनकाय

आकशस्मक सहायता समूहमा आिद्ध गनत अयमययन
कायत भहरहे को।

आिद्ध गने
आमसञ्चार

1 िटा क्षेरगत CERT लास राविय सूचना प्रविबि

वििेयक

सङ्घीय

विज्ञापन िोडतको सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण

रे बडयो

नेपाल

दावयत्िको

र

नेपाल

मूल्याङ्कन

तथा

टे बलबभजनको

सम्पशत्त

O and M सवहतको

प्रबतिेदन तयार भएको ।
तारणी प्रसाद कोहराला सञ्चार ग्रामको भिनको
सं रचना बनमातण गने कायत सम्पन्न भएको ।
िााँकी

प्रदे शमा

सञ्चारग्राम

स्थापना

सरकारसाँग समन्त्िय भह रहेको।

गनत

प्रदे श

हुलाक सेिासम्िन्त्िी वििे यक सङ्घीय सं सदमा पेश
गने स्िीकृबतका लाबग मशन्त्रपररषद्मा पेश गने
क्रममा रहेको।

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

ाँ ा नं.
िुद

मुख्य वक्रयाकलाप

माहलस्टोन

प्रगबत

प्रबतस्पिी र व्यािसावयक
िनाहनेछ।

हुलाक सेिासम्िन्त्िी ऐन कायातन्त्ियनका
लाबग तत्काल आिश्यक पने बनयमािली,

शुरू नभएको ।

बनदे शशकाहरूको मस्यौदा तजुम
त ा गने।

हुलाक िचत िैं कमा िैं वकंङ Software
हुलाक िचत िैकमा िैं वकङ Software

बनमातण गने ।

माफतत् सेिा प्रिाह गने

बनमातण

भएको

सञ्चालनमा

Software

ल्याउने ।
सडक नपुगेका उच्च पहाडी र वहमाली
शजल्लाहरूको

डााँक

हिासजहाजमाफतत्

232.4

हुलाक िस्तुको दतात, ढु िानी र वितरणमा
प्रभािकाररता िढासने।

ढु िानी

गने

कायत

व्यिस्था

बमलाउने।
सरकारी

कागजातहरू

र
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सुरशक्षत मुद्रण भिन बनमातण गने

िचत

िैं कको

सफ्टिेयर

बनमातण

भस

सञ्चालनमा आएको ।
(सम्पन्न)

सडक नपुगेका उच्च पहाडी र वहमाली शजल्लाहरूको

डााँक ढु िानी कायत हिासजहाजमाफतत् गने कायत
भहरहे को

। (सम्पन्न)

कानूनी

दस्तािेजहरू हुलाक माफतत् प्रिाह भैरहेको

सम्भाव्यता अयमययन गरी प्रबतिेदन प्राप्त भएको ।

सेिाको हालको अिस्था र विस्तार गनत

(सम्पन्न)

सवकने सेिाको सम्भाव्यता अयमययन गने
152

हुलाक

िोलपर आह्वान गने
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ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन

प्रगबत
जग्गा विकास कायतको िोलपर आह्वान भएको ।

सम्झौता गरी बनमातण कायत सुरू गने

(सम्पन्न)
Land Development को कायतको ५०% कायत भएको

आगामी

दुस

िषतबभर

दे शबभरै

Electromechanical and power system
बनमातण गने

सुरशक्षत
िैङ्क

अन्त्तःसुल्क

सम्पन्न

सम्झौता गरी Electromechanical and

छापाखाना स्थापना गरी
राहादानी,

िोलपर आह्वान गने

power system तयार गने

नोट,

नेपाल विद्युत प्राबिकरणसाँग समन्त्िय गरी

शस्टकर,

लागत अनुमान तयार गने

हुलाक वटकट, जग्गािनी

Underground High Transmission Line

प्रमाणपूजात र साितजबनक

लाहत व्यिस्थापन गने

महत्त्िका कागजातहरूको
सुरक्षण मुद्रण गररनेछ ।

छायाङ्कनका लाबग नेपाल

गररनेछ।

छायाङ्कनका

लाबग

विदे शीहरूको

आकषतण

िृवद्ध

गनत

Line लास

व्यिस्थापन गने कायतको सम्झौताको लाबग पराचार

लै जाने कायत गने

गररएको। Factory लास आिश्यक पने 4000KVA

सम्झौता

गरी

Underground Water

लोकेसन, प्रोडक्सन गाहड तथा नेपालका

लोकेसन तथा प्रोडक्सन

श्रव्यदृश्य सामग्री तथा लिु िृत्तशचर

श्रव्यदृश्य सामग्री तथा लिु िृत्तशचर

सम्भावित

गरी

बसनेमा पयतटनको प्रिद्धतन

Transmission

Underground Line लाहत जमीन माबथिाट

Reservoir तयार गने

153

High

विद्युत लासन जडान गने कायत सञ्चालनमा रहेको।
Underground Water Reservoir बनमातण

सञ्चालन

सम्पन्न
Underground

िोलपर आह्वान गने

कायतक्रम

सेयरिाल ढलान गने काम७५% सम्पन्न भएको।

233.1

छायाङ्कनस्थलहरूको

बनमातण गने ।

गाहड

तयार

गने।

बनमातण गने ।

विदे शशस्थत चलशचर बनमातता बनदे शक

अन्त्तरातवियस्तरका

तथा चलशचर बनमातण कम्पनीहरूलास

प्रिद्धतनात्मक कायतक्रम तथा अन्त्तरातविय

44

छायाङ्कनस्थल

Underground Water Reservoir तयार गने
कायत सम्पन्न भएको। (सम्पन्न)
सम्पन्न
TOR तथा लागत अनुमान तयार भएको।
विदे शशस्थत नेपाली कूटनीबतक बनयोग र नेपाल
चलशचर बनमातता सं िसाँगको सहकायतमा अन्त्तरातविय

ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा
आिश्यक

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

कदम

नेपालमा

चाबलनेछ।

चलशचर

छायाङ्कन

माहलस्टोन
गनत

चलशचर

महोत्सिहरूमा

प्रगबत
प्रिद्धतनात्मक

आकवषतत गने खालका कायतक्रम सञ्चालन

सामग्रीहरूको प्रदशतन तथा प्रचार प्रसार

गने ।

गने
नेपालशस्थत विबभन्न दे शका कूटनैबतक
बनयोगमाफतत् प्रिद्धतनात्मक

बसनेमा तथा
लाबग
153

छायाङ्कनका

नेपाल

आउने

विदे शीको लाबग आिश्यक

चलशचर (बनमातण, प्रदशतन तथा वितरण)

पने

बनयमािली, २०५७ िमोशजम एकवि ार

सम्पूणत

एकवि ार
उपलधि

सेिाहरू

प्रणालीमाफतत
हुने

सबमबत गठन गरी नीबत बनमातण गने ।

सामग्रीहरू

चलशचर

महोत्सिमा

प्रिद्धतनात्मक

सामग्रीहरू

बनरन्त्तर प्रचार प्रसार गररएको।(सम्पन्न)
विदे शशस्थत नेपाली राजदू तािासहरूलास लोकेशन

प्रोडक्सन गाहड उपलधि गरास बनयबमत प्रचार प्रसार

प्रचार प्रसारका लाबग समन्त्िय गने ।

भएको।(सम्पन्न)

सरोकारिाला पक्षहरूसाँग छलफल गरी

एकवि ार नीबत मस्यौदाको कायत भसरहे को।

समय सापेक्ष एकवि ार नीबत तयार गने।

नीबतको कायातन्त्ियन गने ।

-

जग्गा पवहचान गने ।

काभ्रेको िनेपामा जग्गा पवहचान भएको ।

जग्गा प्राप्त गने

जग्गा प्राबप्तको प्रवक्रयामा रहेको ।

िोलपर आव्हान गने ।

िोलपर आव्हान भएको ।

सम्झौता गरी कायत अशि िढाउने

शुरू नभएको ।

िोलपर आह्वान गने

िोलपर आह्वान भएको । सम्पन्न

छनौट गने

िीमा कम्पनी छनौट गरी सम्झौता गने

िीमा कम्पनी छनौट भएको । सम्पन्न

परकारको दुिट
त ना िीमा गने

परकारको नाम सङ्कलन गने

परकारको नाम सङ्कलन गरी

व्यिस्था

बमलासनेछ।

जग्गाको भोगाबिकार प्राप्त गने ।
233.1
पूिातिार बनमातण गने
परकार दुिट
त ना िीमाका लाबग कम्पनी
228.1
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ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन

प्रगबत
परकारको दुिट
त ना िीमा गने कायत सम्पन्न भएको।

िीमा गने
माबसक िृशत्त

(सम्पन्न)
प्रदानको

लाबग

प्रवक्रया

बनिातरण गने

माबसक िृशत्त प्रदान गने

माबसक िृशत्त प्रदान गने

मापदण्ड स्िीकृबतको क्रममा रहेको।
-

शुरू नभएको ।

राविय, प्रादे शशकस्तर र स्थानीय स्तरिाट दै बनक/

228.2

लोककल्यणकारी विज्ञापनिापतको रकम

पर पबरकाको िगीकरण कायत सम्पन्न गने

लोककल्यणकारी विज्ञापन िापतको रकम

लोककल्यणकारी विज्ञापनिापतको रकम वितरण

वितरण गने

गने कायत सम्पन्न भएको।(सम्पन्न)

राविय विक्िेन्त्सी
रणनीबत तयार गने

चौमाबसक/अितिावषतक रूपमा प्रकाशन हुने र १२
िटा परपबरका िगीकरणमा समािेश भएका ।

वितरण गने

राविय विक्िेन्त्सी बनिातरण नीबत तथा

साप्तावहक/पाशक्षक/माबसक/रैमाबसक/

बनिातरण नीबत तथा

रणनीबतको मस्यौदा तयार गने
राविय विक्िेन्त्सी

राविय विक्िेन्त्सी बनिातरण नीबत तथा रणनीबत तयार
भएको । (सम्पन्न)

बनिातरण नीबत तथा

रणनीबत स्िीकृत गने

231.1

विक्िेन्त्सी वितरण विद्यमान अिस्थाको
राविय विक्िेन्त्सी बनिातरण योजना तयार
गने

अयमययन गने

विक्िेन्त्सी वितरण विद्यमान अिस्थाको अयमययन भस
प्रबतिेदन तयार भएको । (सम्पन्न)

राविय विक्िेन्त्सी बनिातरण योजना तयार

राविय विक्िेन्त्सी बनिातरण योजना तयार भएको।

गने

(सम्पन्न)
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ाँ ा
िुद

नीबत तथा कायतक्रमको

नं.

व्यहोरा

िजेट

मुख्य वक्रयाकलाप

ाँ ा नं.
िुद

माहलस्टोन

चलशचरकमीहरूको सामाशजक सुरक्षाका
233.2

लाबग

पेन्त्सनको

अििारणा

235.1

सितसािारणले

Modality तयार गरी सामाशजक सुरक्षा कोषमा

कायतविबि तयार गने ।

पठाहएको ।(सम्पन्न)

अशि

िढाउने।

मोिाहल

प्रगबत

कायतविबििमोशजम कायत अशि िढाउने।

एप्सका
सेिा,

मायमयमिाट
सूचना

तथा

जानकारी बलन सक्ने र गुनासा प्रकट

स्थानीय तहका

लाबग

बनमातण

मोिाहल एप्सलास स्तरोन्नबत गने

गनत सक्ने व्यिस्था बमलाउने।
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भएको

शुरु नभएको ।

स्थानीय तहका लाबग बनमातण भएको मोिाहल
एप्सलास स्तरोन्नबत गररएको। (सम्पन्न)

3.2.2 कायतक्रमगत प्रगबत वििरण:

क्र.सं .

कायतक्रम / वक्रयाकलाप

हकाह

िावषतक पररणाम

ाँ ीगत तफत
मन्त्रालयको पूज
१

शजल्ला हुलाक कायातलयहरूको लाबग मोटरसासकल/स्कूटर खररद(सिारी
सािन)

पटक

७ िटा मोटरसासकल र ३ िटा स्कुटर खररद गररएको ।

२

टे बलबभजन तथा क्यामेरा खरीद(सञ्चारसम्िन्त्िी यन्त्र तथा उपकरण)

िटा

२ िटा टे बलबभजन तथा १ िटा क्यामेरा खररद गररएको ।

३

मोटरसाहकल/स्कुटर(सिारी सािन)

िटा

३ िटा मोटरसासकल तथा २ िटा स्कुटर खररद गररएको ।

४

ाँ सम्िन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)
कम्प्युटर(कायातलय सञ्चालनसग

िटा

१० थान डे क्सटप कम्प्युटर खररद गररएको ।

िटा

२ टन क्षमताका ४ िटा एसी खररद गररएको ।

िटा

४ थान युवपएस खररद गररएको ।

5
६
७
८
९

Air Conditioner (कायातलय सञ्चालनसाँग सम्िन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन
औजार)

यु.वप.एस.(कायातलय सञ्चालनसाँगसम्िन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)
ाँ सम्िन्त्िी यन्त्र,
वप्रन्त्टर (कलर वप्रन्त्टर १ थान सवहत) (कायातलय सञ्चालनसग
उपकरण तथा मेशीन औजार)

ाँ सम्िन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)
ल्यापटप(कायातलय सञ्चालनसग
ए.सी ( चलशचर जााँच कक्ष सुदृढीकरण)(कायातलय सञ्चालनसाँगसम्िन्त्िी यन्त्र,
उपकरण तथा मेशीन औजार)

िटा
िटा
िटा

खररद गररएको।

तोवकएको स्पेशशवफकेशनको अनुसार ल्यापटप आपूबतत हुन
नसकेकाले ल्यापटप खररद नभएको ।

१ टन क्षमताको एसी खररद भएको ।

१०

स्क्यानर(मुद्रणसम्िन्त्िी मेशीन तथा औजार)

११

पुस्तकालय बनमातण(अन्त्य साितजबनक बनमातण)

पटक/सं ख्या पुस्तकालय बनमातण कायत नभएको ।

१२

शौचालय ममतत(अन्त्य साितजबनक सुिार)

पटक/सं ख्या शौचालय बनमातण कायत भएको ।

१३

सं ख्या

१ थान कलर वप्रन्त्टर तथा १० थान मशल्टफङ्सन वप्रन्त्टर

मा. मन्त्रीज्यू र सशचिज्यूको सशचिालयमा अबतबथ कक्ष बनमातण(अन्त्य साितजबनक
सुिार)
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िटा

१ थान स्क्यानर खररद भएको ।

बनमातण कायत नभएको ।

क्र.सं .
१४

कायतक्रम / वक्रयाकलाप

हकाह

चोभारशस्थत विक्िेन्त्सी मबनटररङ्ग स्टे शनको ममतत सम्भार(अन्त्य साितजबनक
सुिार)

िावषतक पररणाम

पटक

ममतत कायत नभएको ।

१५

ु (कायातलयको लाबग फबनतचर वफक्चसत)
टे िल

िटा

ु खररद कायत भएको ।
४ थान टे िल

16

कुसी(कायातलयको लाबग फबनतचर वफक्चसत)

िटा

२० थान कुसी खररद भएको ।

17

सोफासेट(कायातलयको लाबग फबनतचर वफक्चसत)

िटा

५ थान सोफासेट खररद भएको ।

18

वट टे िल(कायातलयको लाबग फबनतचर वफक्चसत)

िटा

ु खररद कायत भएको ।
४ थान वट टे िल

19

विदे शी मुद्रा सटही बसफाररस र अबभलेख अद्यािबिक गनत सफ्टिेयर

सं ख्या

बनमातण(सफ्टिेयर बनमातण तथा परामशत)
20

Frequency Assignmentसम्िन्त्िी Software (सफ्टिेयर बनमातण तथा परामशत)

सं ख्या

21

GIS Software: Arc GIS Software को License निीकरण (सफ्टिेयर खररद)

सं ख्या

विदे शी मुद्रा सटही बसफाररस र अबभलेख अद्यािबिक गनत
सफ्टिेयर बनमातण कायत भएको ।

Frequency Assignmentसम्िन्त्िी Software (सफ्टिेयर बनमातण
तथा परामशत) सम्िन्त्िी कायत भएको ।

GIS Software: Arc GIS Software को License निीकरण
(सफ्टिेयर खररद) कायत नभएको ।

मन्त्रालयको चालुतफत
22

23
24
25

गोरखापर सं स्थान केन्त्द्रीय कायातलय काठमाडौको लाबग बसडफेड मेशशन

खररद(कायातलय सञ्चालनसाँगसम्िन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)
अनुगमन मूल्याङ्कन, मयमयकालीन खचत सं रचना र LMBISसम्िन्त्िी ताबलम(गोष्ठी
तथा कायतशाला)

नेपालमा सञ्चाबलत टे बलबभजनहरूको अिस्था र यसले सृजना गरे को रोजगारीको
अयमययन(अयमययन /सिेक्षण/अनुसन्त्िान)

नेपाल टे बलबभजनलास समािेशी प्रसारणको लाबग अनुदान(अन्त्य)

पटक

पटक/सं ख्या
पटक/सं ख्या
पटक/सं ख्या
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गोरखापर सं स्थान केन्त्द्रीय कायातलय काठमाडौको लाबग बसडफेड
मेशशन खररद(कायातलय सञ्चालनसाँगसम्िन्त्िी यन्त्र, उपकरण
तथा मेशीन औजार) भएको

अनुगमन मूल्याङ्कन, मयमयकालीन खचत सं रचना र LMBISसम्िन्त्िी
ताबलम एक पटक भएको

नेपालमा सञ्चाबलत टे बलबभजनहरूको अिस्था र यसले सृजना
गरे को रोजगारीको अयमययन कायत भएको ।

नेपाल टे बलबभजनलास समािेशी प्रसारणको लाबग अनुदानसम्िन्त्िी
कायत भएको।

क्र.सं .

कायतक्रम / वक्रयाकलाप

हकाह

26

रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबतलास समािेशी प्रसारणको लाबग अनुदान(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

27

गोरखापर सं स्थानलास समािेशी लेख रचना प्रकाशन गनत अनुदान(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

28
29
30

31

32
33
34
35

नेपाल टे बलबभजनिाट सञ्चार तथा सूचना प्रविबि कायतक्रम बनमातण तथा प्रसारण
अनुदान(अन्त्य)

सञ्चार तथा सूचना कायतक्रम प्रसारण सञ्चालन गनत रे बडयो प्रसार सेिा विकास
सबमबतलास अनुदान(अन्त्य)

छायाङ्कनको लाबग नेपाल कायतक्रम गनत चलशचर विकास िोडतलास

पटक/सं ख्या
पटक/सं ख्या
पटक/सं ख्या

अनुदान(अन्त्य)

काठमाडौ उपत्यकामा अत्यािुबनक सुवििा सम्पन्न स्टु बडयो बनमातण गनत चलशचर
विकास िोडतलास अनुदान(अन्त्य)

िावषतक पररणाम
रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबतलास समािेशी प्रसारणको लाबग
अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको ।

गोरखापर सं स्थानलास समािेशी लेख रचना प्रकाशन गनत
अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको ।

नेपाल टे बलबभजनिाट सञ्चार तथा सूचना प्रविबि कायतक्रम बनमातण
तथा प्रसारण अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको ।

सञ्चार तथा सूचना कायतक्रम प्रसारण सञ्चालन गनत रे बडयो प्रसार
सेिा विकास सबमबतलास अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको ।
छााँयाङ्कनको लाबग नेपाल कायतक्रम गनत चलशचर विकास
िोडतलास अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको ।

काठमाडौ उपत्यकामा अत्यािुबनक सुवििा सम्पन्न स्टु बडयो

पटक/सं ख्या बनमातण गनत चलशचर विकास िोडतलास अनुदानसम्िन्त्िी कायत
भएको ।

तारीणी प्रसाद कोहराला सञ्चारग्राम स्थापनाथत भिन बनमातणको लाबग रे बडयो
ाँ ीगत अनुदान(अन्त्य)
नेपाललास पूज

गोरखापरको प्रादे शशक प्रकाशन कोहलपुरिाट शुरु गनत भिन बनमातण

पटक/सं ख्या
पटक/सं ख्या

अनुदान(अन्त्य)

गोरखापरको विराटनगरिाट क्षेरीय प्रकाशन शुरु गनतको लाबग(भुक्तानी िााँकी)
अनुदान(अन्त्य)

राविय समाचार सबमबतलास बभबडयो सेिा सञ्चालन अनुदान(अन्त्य)

पटक/सं ख्या
पटक/सं ख्या
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तारीणी प्रसाद कोहराला सञ्चारग्राम स्थापनाथत भिन बनमातणको

ाँ ीगत अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको
लाबग रे बडयो नेपाललास पूज
गोरखापरको प्रादे शशक प्रकाशन कोहलपुरिाट शुरु गनत भिन
बनमातण अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको ।

गोरखापरको विराटनगरिाट क्षेरीय प्रकाशन शुरु गनतको
लाबग(भुक्तानी िााँकी) अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको ।
राविय समाचार सबमबतलास बभबडयो सेिा सञ्चालन
अनुदानसम्िन्त्िी कायत भएको ।

क्र.सं .
36

37
38
39
40
41

42

43
44
45

कायतक्रम / वक्रयाकलाप

हकाह

नीबत/कायतक्रम तथा िजेट िक्तव्यमा उल्ले ख भएका कायतक्रम तथा

िावषतक पररणाम
नीबत/कायतक्रम तथा िजेट िक्तव्यमा उल्ले ख भएका कायतक्रम

मन्त्रालयिाट अनुदान ददस सञ्चाबलत कायतक्रमहरूको कायातन्त्ियन

पटक/सं ख्या तथा मन्त्रालयिाट अनुदान ददस सञ्चाबलत कायतक्रमहरूको

वि ै माबसक, चौमाबसक र िावषतक प्रगबत समीक्षा कायतक्रम सञ्चालन(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

बनरीक्षण(अन्त्य)

कायातन्त्ियन बनरीक्षण सम्िन्त्िी कायत भएको ।

आ.ि॰ २०७६/७७ मा सञ्चालन गररने कायतक्रमहरूको कायातन्त्ियनको

पटक/सं ख्या

एकीकृत कायतयोजना प्रकाशन(अन्त्य)

१५ औ ं योजना तथा आगामी आ.ि. को िजेट तजुम
त ासम्िन्त्िी छलफल
अन्त्तरवक्रया(अन्त्य)

मवहला अबिकार र लै वङ्गक समानतासम्िन्त्िी सन्त्देशमूलक सामग्री बनमातण तथा
प्रसारण(अन्त्य)

सञ्चार तथा सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी सन्त्दे श मूलक सामग्री बनमातण तथा

पटक/सं ख्या
पटक/सं ख्या
पटक/सं ख्या

प्रसारण(अन्त्य)

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र अन्त्तगततका बनकायको सूचना एिं तयायाङ्कहरूको
Digital Archive िनाउने(अन्त्य)

वि ै माबसक, चौमाबसक र िावषतक प्रगबत समीक्षा कायतक्रम ३
पटक सञ्चालन गररएको ।

आ.ि॰ २०७६/७७ मा सञ्चालन गररने कायतक्रमहरूको

कायातन्त्ियनको एकीकृत कायतयोजना प्रकाशन गररएको ।
१५ औ ं योजना तथा आगामी आ.ि. को िजेट तजुम
त ासम्िन्त्िी
छलफल अन्त्तरवक्रया कायतक्रम सम्पन्न भएको ।

मवहला अबिकार र लै वङ्गक समानतासम्िन्त्िी सन्त्देशमूलक
सामग्री बनमातण तथा प्रसारण कायतक्रम सम्पन्न भएको ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी सन्त्दे श मूलक सामग्री बनमातण
तथा प्रसारण कायतक्रमःसम्पन्न भएको ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र अन्त्तगततका बनकायको सूचना एिं

पटक/सं ख्या तयायाङ्कहरूको Digital Archive िनाउने कायतक्रम सम्पन्न
भएको।

आगामी आ.ि. को िजेट तजुम
त ा तथा अबतररक्त समयको लाबग खाजा/खाना
खचत(अन्त्य)

क्षमता विकास(उद्यमशीलता, रोजगारीमूलक/सशक्तीकरण/सीप विकास तथा
क्षमता अबभिृवद्ध ताबलम)

अशख्तयार, राविय सतकतता केन्त्द्र लगायतका बनकायिाट प्राप्त उजुरीउपर
छानविन तथा प्रबतिेदन तयारी(अन्त्य)

51

पटक/सं ख्या
पटक
पटक/सं ख्या

आगामी आ.ि. को िजेट तजुम
त ा तथा अबतररक्त समयको लाबग
खाजा/खाना खचत भएको ।

क्षमता विकास(उद्यमशीलता , रोजगारी मूलक/सशक्तीकरण/सीप
विकास तथा क्षमता अबभिृवद्ध ताबलम) कायतक्रम भएको ।

अशख्तयार, राविय सतकतता केन्त्द्रलगायतका बनकायिाट प्राप्त

उजुरीउपर छानविन तथा प्रबतिेदन तयारी गने कायत भएको ।

क्र.सं .

कायतक्रम / वक्रयाकलाप

हकाह

िावषतक पररणाम
कमतचारी तथा सिारी चालकहरूिाट कायातलय समय

46

कमतचारी तथा सिारी चालकहरूले कायातलय समय अशि/ पबछ कायत(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

47

तार व्यिस्थापन(अन्त्य)

पटक/सं ख्या तार व्यिस्थापनसम्िन्त्िी कायत भएको ।

48

49

50
51
52

53

राविय विपद प्रबतकायत ढााँचा अन्त्तगततको आकाशस्मक सञ्चार समूह (Emergency
Communication Cluster) को पूि त तयारीसम्िन्त्िी छलफल तथा अन्त्तवक्रतया
कायतक्रम(अन्त्य)

अशि/पबछ कायत भएको ।

राविय विपद प्रबतकायत ढााँचा अन्त्तगततको आकाशस्मक सञ्चार
पटक

समूह (Emergency Communication Cluster) को पूि त

तयारीसम्िन्त्िी छलफल तथा अन्त्तवक्रतया कायतक्रम सम्पन्न
नभएको ।

मन्त्रालयसम्िद्ध साितजबनक बनकायहरूको विबनयमािली, कायतविबि, मापदण्ड,
बनदे शशका, गठन आदे श आददको सं शोिन/पररमाजतन(अन्त्य)

मन्त्रालयसम्िद्ध साितजबनक बनकायहरूको कायतसम्पादन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
गने(अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कायतक्रम कायातन्त्ियन भ्रमण खचत)

बनरन्त्तर

मन्त्रालयसम्िद्ध साितजबनक बनकायहरूको विबनयमािली,
कायतविबि, मापदण्ड, बनदे शशका, गठन आदे श आददको
सं शोिन/पररमाजतनसम्िन्त्िी कायत नभएको ।

मन्त्रालयसम्िद्ध साितजबनक बनकायहरूको कायतसम्पादन अनुगमन

पटक/सं ख्या तथा मूल्याङ्कन गने(अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कायतक्रम
कायातन्त्ियन भ्रमण खचत) कायत ३ पटक भएको ।

िेरुजुसम्िन्त्िी गोष्ठी(गोष्ठी तथा कायतशाला)

पटक

Nepal Public Sector Accounting Standard सम्िन्त्िी िावषतक प्रबतिेदन (गोष्ठी
तथा कायतशाला) तयार गने

FM, TV, Cable Operator को लाहसेन्त्स जारी तथा निीकरण सम्िन्त्िमा ७
प्रदे शमा स्थानीय तह र प्रदे श तहका लाबग अबभमुखीकण तथा अन्त्तरवक्रया
कायतक्रम (गोष्ठी तथा कायतशाला)

पटक/सं ख्या

िेरुजुसम्िन्त्िी गोष्ठी एक पटक गररएको ।
Nepal Public Sector Accounting Standard सम्िन्त्िी िावषतक

प्रबतिेदन (गोष्ठी तथा कायतशाला) तयार गरी पेश गररएको ।
FM, TV, Cable Operator को लाहसेन्त्स जारी तथा निीकरण

पटक/सं ख्या

सम्िन्त्िमा ७ प्रदे शमा स्थानीय तह र प्रदे श तहका लाबग
अबभमुखीकण तथा अन्त्तरवक्रया कायतक्रम (गोष्ठी तथा

कायतशाला) मयमये ३ िटा प्रदे शमा सम्पन्न भएको ।

52

क्र.सं .
54

55

56

57

कायतक्रम / वक्रयाकलाप

हकाह

एकीकृत केन्त्द्रीय डाटािेश सभतरमा केिल वट.बभ.तथा एफ.एम./रे बडयोहरूको
अबभलेख रहने अनलाहन सफ्टिेयरमा तयायाङ्क प्रविवष्ट(अन्त्य)

एकीकृत केन्त्द्रीय डाटािेश सभतरमा केिल वट.बभ.तथा

पटक/सं ख्या एफ.एम./रे बडयोहरूको अबभलेख रहने अनलाहन सफ्टिेयरमा
तयायाङ्क प्रविवष्ट गने कायत भएको ।

FM, TV, Cable Operator/ Distributor को अनुगमन, बनरीक्षण (अनुगमन
मूल्याङ्कन तथा कायतक्रम कायातन्त्ियन भ्रमण खचत)

५ पटक FM, TV, Cable Operator/ Distributor को अनुगमन,

पटक/सं ख्या बनरीक्षण(अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कायतक्रम कायातन्त्ियन भ्रमण
खचत) कायत भएको ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी प्रदे शस्तरीय अन्त्तवक्रतया (7 िटै प्रदे शमा)
(गोष्ठी तथा कायतशाला)

सञ्चार तथा सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी प्रदे श स्त्तरीय अन्त्तवक्रतया (7

पटक/सं ख्या िटै प्रदे शमा) (गोष्ठी तथा कायतशाला) सम्िन्त्िी कायत ४ िटा
प्रदे शमा भएको

आमसञ्चार क्षेर व्यािसावयक िनाउन बनयामक बनकाय स्थापनाका लाबग
अयमययन, सुझािसम्िन्त्िी कायत(अयमययन/सिे क्षण/अनुसन्त्िान)

पटक/सं ख्या

58

राविय परकाररता पुरस्कार (प्रशासबनक खचत)(अन्त्य)

प्र.श.

59

िररष्ठ परकार परकार सम्मेलन र राविय परकाररता पुरुस्कार(अन्त्य)

जना

60

विद्युतीय सञ्चार मायमयमिाट वितरण गररने लोककल्याणकारी विज्ञापन(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

61

62

िावषतक पररणाम

आमसञ्चार

क्षेर

व्यािसावयक

िनाउन

बनयामक

बनकाय

स्थापनाका लाबग अयमययन, सुझािसम्िन्त्िी कायत भएको ।
राविय परकाररता पुरस्कार (प्रशासबनक खचत)(अन्त्य) कायत
नभएको ।

िररष्ठ परकार परकार सम्मेलन र राविय परकाररता
पुरस्कार(अन्त्य) कायत नभएको ।

विद्युतीय सञ्चार मायमयमिाट वितरण गररने लोककल्याणकारी
विज्ञापन(अन्त्य) सम्िन्त्िी कायत सम्पन्न भएको ।

सं वििान ददिस, बनजामती सेिा ददिस, प्रजातन्त्र ददिस, गणतन्त्र

सं वििान ददिस, बनजामती सेिा ददिस, प्रजातन्त्र ददिस, गणतन्त्र

ददिसलगायतका सभा समारोहहरूको प्रचार प्रसार उपसबमबतको खचत(अन्त्य)
मशन्त्रपररषद्का बनणतयहरू साितजबनक गने परकार सम्मेलन(अन्त्य)

पटक/सं ख्या ददिसलगायतका सभा समारोहहरूको प्रचार प्रसार उपसबमबतको
खचत(अन्त्य) सम्िन्त्िी ३ िटा कायतक्रम सम्पन्न भएको ।

पटक/सं ख्या

53

मशन्त्रपररषद्का बनणतयहरू साितजबनक गने परकार
सम्मेलन(अन्त्य) ५२ हप्ता नै भएको ।

क्र.सं .

कायतक्रम / वक्रयाकलाप

हकाह

िावषतक पररणाम
सूचनाको हक कायातन्त्ियन अनुगमन हकाह(अन्त्य) का २

63

सूचनाको हक कायातन्त्ियन अनुगमन हकाह(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

64

सूचना अबिकारीहरूसाँगको अन्त्तवक्रतया कायतक्रम(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

65

प्रिक्ताहरूसाँग अन्त्तवक्रतया(अन्त्य)

पटक/सं ख्या प्रिक्ताहरूसाँग अन्त्तवक्रतया(अन्त्य) कायतक्रम नभएको ।

66

साितशजनक सेिा प्रसारण (PSB)सम्िन्त्िी कायत(अन्त्य)

पटक

67

नयााँ ऐन/बनयम तथा कायतविबिहरूको तजुम
त ा तथा मौजुदा ऐन बनयमहरूको
सं शोिन/ पररमाजतन(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

68

70

कायतक्रम सम्पन्न भएको ।

साितशजनक सेिा प्रसारण (PSB) सम्िन्त्िी कायत १ पटक सम्पन्न
भएको ।

नयााँ ऐन/बनयम तथा कायतविबिहरूको तजुम
त ा तथा मौजुदा ऐन
बनयमहरूको सं शोिन/ पररमाजतन कायत भएको ।

सम्िन्त्िमा प्रदे श स्तरमा अनुशशक्षण, सहजीकरण तथा गोष्ठी र

पटक/सं ख्या छलफल गने तथा सं िअन्त्तगततका बनकायमा सूचना प्रविबि तथा

अन्त्तगततका बनकायमा सूचना प्रविबि तथा सञ्चार क्षेरको कानून

सञ्चार क्षेरको कानून कायातन्त्ियनसम्िन्त्िी अनुगमन गने कायत

कायातन्त्ियनसम्िन्त्िी अनुगमन गने।(अन्त्य)
69

सूचना अबिकारीहरूसाँगको अन्त्तवक्रतया कायतक्रम(अन्त्य) का २

सञ्चार तथा सूचना प्रविबिका विषयमा िनेको सं िीय कानून

सञ्चार तथा सूचना प्रविबिका विषयमा िनेको सं िीय कानूनसम्िन्त्िी प्रदे श
स्तरमा अनुशशक्षण, सहजीकरण तथा गोष्ठी र छलफल गने तथा सं ि

कायतक्रम सम्पन्न भएको ।

नभएको ।

राविय विक्िेन्त्सी वितरण योजना तथा रणनीबत(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

राविय विक्िेन्त्सी वितरण योजना तथा रणनीबत कायत सम्पन्न
भएको ।

६ पटक रे बडयो विक्िेन्त्सी/स्टे शनहरू (एफ.एम. टे बलबभजन

रे बडयो विक्िेन्त्सी/स्टे शनहरू (एफ.एम. टे बलबभजन आदद) को

पटक/सं ख्या आदद) को मबनटररङ(अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कायतक्रम

मबनटररङ(अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कायतक्रम कायातन्त्ियन भ्रमण खचत)

कायातन्त्ियन भ्रमण खचत) भएको ।
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िेभसाहट सञ्चालन तथा सुिार(बनयबमत सुिार खचत)

बनरन्त्तर

िेभसाहट सञ्चालन तथा सुिार कायत भएको ।

72

सरकारी समेलसम्िन्त्िी अन्त्तवक्रतया कायतक्रम(गोष्ठी तथा कायतशाला)

पटक

२ पटक सरकारी समेलसम्िन्त्िी अन्त्तवक्रतया कायतक्रम

54

क्र.सं .
73
74
75
76
77

कायतक्रम / वक्रयाकलाप

हकाह

राविय सूचना तथा सञ्चार प्रविबि अनुसन्त्िान केन्त्द्र स्थापनासम्िन्त्िी

पटक/सं ख्या

अयमययन(अन्त्य)

सरकारी बनकायहरूमा सूचना प्रविबिको प्रयोग र प्रिद्धतनिारे अन्त्तरवक्रया

पटक/सं ख्या

कायतक्रम(अन्त्य)

ICT Day मनाउने(अन्त्य)

िावषतक पररणाम
राविय सूचना तथा सञ्चार प्रविबि अनुसन्त्िान केन्त्द्र
स्थापनासम्िन्त्िी अयमययन नभएको ।

सरकारी बनकायहरूमा सूचना प्रविबिको प्रयोग र प्रिद्धतनिारे
अन्त्तरवक्रया कायतक्रम एक पटक सञ्चालन गररएको ।

पटक/सं ख्या ICT Day मनाउने(अन्त्य) कायत नभएको ।

बडशजटल िेमिकत कायातन्त्ियन कायतयोजना सम्िन्त्िमा सरोकारिालासाँग

पटक

छलफल(अन्त्य)

NCERT क्षमता अबभिृवद्ध ताबलम (उद्यमशीलता, रोजगारी मूलक/सशक्तीकरण
/सीप विकास तथा क्षमता अबभिृवद्ध ताबलम)

बडशजटल िेमिकत कायातन्त्ियन कायतयोजना सम्िन्त्िमा ४ िटा
प्रदे शमा सरोकारिालासाँग छलफल कायत सम्पन्न भएको।

पटक/सं ख्या 1 NCERT क्षमता अबभिृवद्ध ताबलम सञ्चालन भएको ।
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साहिर सुरक्षासम्िन्त्िी अन्त्तरवक्रया कायतक्रम(अन्त्य)

पटक/सं ख्या साहिर सुरक्षासम्िन्त्िी अन्त्तरवक्रया कायतक्रम कायत नभएको ।

79

सामाशजक सञ्जालको प्रयोगको हालको अिस्थािारे अयमययन सिे क्षण(अन्त्य)

पटक/सं ख्या

80

िातािरण परकार महासं ि भिन बनमातण अनुदान

पटक

55

सामाशजक सञ्जालको प्रयोगको हालको अिस्था िारे अयमययन
सिे क्षण कायत नभएको ।

िातािरण परकार महासं ि भिन बनमातण अनुदान सम्पन्न
भएको ।

3.2.3 पन्त्रौं योजनाका सूचकहरूको प्रगबत :

नतीजा सूचक

हकाह

०७५/७६ को

सं ख्या हजारमा

आबथतक िषत ०७६/७७ को
लक्ष्य

प्रगबत

२००

240

प्राप्त नभएको

वक.मी.

९३२०

१०३७०

9596

प्रयोगकतात प्रबतशत

९.११

२०

15.3

Fixed ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्तार

प्रबतशत

१४.२४

१७.८

16.83

mobile ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्तार

प्रबतशत

५१.६४

५२.६७

५३.७२

मोिाहल टे बलफोन ग्राहक सं ख्या

जना लाख

१३७.५५

१४५.८

378.54

सरकारी डाटा सेन्त्टर

सं ख्या

२

-

2

हन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ज सेन्त्टर

सं ख्या

०

-

-

ाँ
रे बडयोको पहुच

प्रबतशत

८६

९०

87

ाँ
टे बलबभजनको पहुच

प्रबतशत

७२

७६

72

EMS सेिा विस्तार

शजल्ला

६०

६४

६4

EMS सेिा विस्तार

दे श/सं ख्या

३९

४२

39

अनलाहनमाफतत् सरकारी सेिा प्रिाह

सं ख्या

२०

३०

2२

सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना

सं ख्या

०

०

०

सञ्चारग्रामको स्थापना

सं ख्या

०

१

१

प्रबतशत

४०

५५

प्राप्त नभएको

०.४७४८

०.५२

प्राप्त नभएको

सञ्चार तथा सूचना प्रविबििाट
रोजगारी बसजतना

अशप्टकल फाहिर विस्तार
फोर जी/एल.टी. स. सेिा विस्तार

बडशजटल साक्षरता

शस्थबत

E-government Development index
राविय साहिर सुरक्षाः क्षेरगत CERT

सं ख्या

१

२

1

राविय ज्ञान पाकत

सं ख्या

०

०

०

सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी उद्योग

सं ख्या

२७९६

२९३५

प्राप्त नभएको

प्रबतशत

४०

५५

प्राप्त नभएको

बडशजटल साक्षरता

3.2.4 प्रिानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायातलयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा उशल्लशखत सूचकाङ्कको 207७

आषाढ मवहनासम्मको प्रगबत

क्र.सं .
1
2

नतीजा सूचक
रे बडयोको राविय पहुाँच िृवद्ध
ाँ
बडशजटल टे बलबभजन पहुच

Review
अिबि

हकाह

िावषतक
िावषतक
56

२०७5/७

२०७६/७

हालसम्म

6 शस्थबत

७ को लक्ष्य

को प्रगबत

प्रबतशत

86

90

87

प्रबतशत

72

78

72

क्र.सं .
3
4
5
6
7

नतीजा सूचक
सिै स्थानीय तहको केन्त्द्रमा
ब्रोन्त्डधयान्त्ड हन्त्टरनेट पहुाँच

सिै स्थानीय तहको िडा कायातलयमा
ब्रोन्त्डधयान्त्ड हन्त्टरनेट पहुाँच

सिै स्िास्याय केन्त्द्रहरूमा ब्रोडव्याण्ड
ाँ
हन्त्टरनेट पहुच

सिै सामुदावयक मायमयबमक विद्यालयमा
ाँ
ब्रोडव्याण्ड हन्त्टरनेट पहुच

National Portal मा आिद्ध विद्युतीय
मायमयमिाट प्रिाह गररने सेिा सं ख्या

Review
अिबि

हकाह

िावषतक

२०७5/७

२०७६/७

हालसम्म

6 शस्थबत

७ को लक्ष्य

को प्रगबत

सं ख्या

318

721

447

िावषतक

सं ख्या

1574

5913

3738

िावषतक

सं ख्या

1576

4504

2600

िावषतक

सं ख्या

1849

5801

3048

िावषतक

सं ख्या

15

30

22

8

ाँ ीगत खचत
मन्त्रालयको पूज

िावषतक

प्रबतशत

90

100

72.1

9

िेरुजु फर्छ्यौट

िावषतक

प्रबतशत

56

100

22.77

िावषतक

प्रबतशत

100

67.69

िावषतक

प्रबतशत

65

73

10
11

गुनासो फर्छ्यौट (43 िटा गुनासोमयमये
34 िटा फर्छ्यौट)

हन्त्टरनेट ग्राहकको िनत्ि

56

3.2.5 आ.ि. 2076/77 को िजेट िक्तव्यमा उशल्लशखत सूचकाङ्कको प्रगबत

क्र.सं .

उपक्षेरगत कायतक्रम

हकाह

आ.ि.075/76

आ.ि.076/77

हालसम्मको

सम्मको अिस्था

को लक्ष्य

प्रगबत

1

टे बलफोन िनत्ि

प्रबतशत

137

139

129.34

2

हन्त्टरनेट ग्राहकको िनत्ि

प्रबतशत

60

65

73

प्रबतशत

86

90

87

8

8

7.48

396

398

378.54

-

-

215.76

75

75

70

175

225

215.76

3
4

रे बडयोको राविय पहुाँच िृवद्ध
आिारभूत PSTN टे बलफोनका
ग्राहक सं ख्या िृवद्ध

5

मोिाहल टे बलफोनको ग्राहक सं ख्या

6

हन्त्टरनेट ग्राहक सं ख्या

7
8

हुलाक सेिामा अनलाहन रयावकङ्ग
प्रणाली

हन्त्टरनेट/ब्रोडधयाण्डमा पहुाँच
िनत्ि

जना

(लाखमा)
जना

(लाखमा)
जना

(लाखमा)
शजल्ला
जना

(लाखमा)
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क्र.सं .
9
10

उपक्षेरगत कायतक्रम
ाँ
बडशजटल टे बलबभजन पहुच
सरकारी सेिालास अनलाहनमाफतत्
प्रिाह गने

हकाह

आ.ि.075/76

आ.ि.076/77

हालसम्मको

72

78

72

10

13

22

सम्मको अिस्था

िरिुरी

प्रबतशत
बनकाय

को लक्ष्य

प्रगबत

3.2.6 आ.ि. २०७6/०७7 मा सङ्कलन भएको राजस्िको वििरण
रु.हजारमा

क्र.सं .
1

बनकाय

आ.ि. 2076/77 को असुली

सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालय

7871220.65

राविय सूचना आयोग

38

2

हुलाक सेिा विभाग

3

सूचना तथा प्रसारण विभाग

4

मुद्रण विभाग

5

सूचना प्रविबि विभाग

6

प्रमाणीकरण बनयन्त्रकको कायातलय

7

राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्र

4291

8

सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्र

1135

९

रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत

10

कैवफयत

३१६००८.६६८
326913.8
12366
183.698
203

3939.43

राविय समाचार सबमबत

9249

3.2.7 आ.ि. २०७6/०७7 मा सङ्कलन भएको बनकायगत आम्दानीको वििरण

रु.हजारमा
क्र.सं .
1

बनकाय
नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण

आम्दानी

कैवफयत

12204860
31855540 राजस्ि दाशखला भएको तथा

2

नेपाल टे बलकम

38754422 असारको billing report तयार नभएकोले जेठ

3

राविय समाचार सबमबत

4

रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत

64253.56

5

गोरखापर सं स्थान

६२५३१० राजस्ि सङ्कलन ९००२९ भएको ।

6

चलशचर विकास िोडत

मसान्त्तसम्मको ।

25100

20000

3.2.8 िेरुजु फर्छ्यौटको शस्थबत

रू. हजारमा

58

बनकाय

आ.ि.2076/07

आ.ि.2076/077

िेरुजु लगत

रकम

7 सम्मको जम्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविबि

िेरुजु फर्छ्यौटको

फर्छ्यौटको

फर्छ्यौट

लाबग लेखी

(%)

पठाहएको

2187449

569546

581883

26.04

9287

3001

0

32.31

मुद्रण विभाग

13051

7410

0

56.78

हुलाक सेिा विभाग

85453

15311

20053

17.91

राविय सूचना आयोग

65

0.0

0.0

00

प्रेस काउशन्त्सल नेपाल

794575

524521

0

66

4399

4399

0

100

110

110

0

100

215050

48101

48291

22.37

28518

27210

0

95.41

7493

0.0

0

0.0

399707

73

0

0.02

12700

0.0

0

0.0

40000000

11392829.5

0

0

मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्र
सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्र
रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत
चलशचर विकास िोडत
मुद्रण विभाग (कायत सञ्चालन
कोष)

केन्त्द्रीय िनादे श तथा िचत िैङ्क
राविय सूचना आयोग (विशेष
कोष)

नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण
3.2.9

विबभन्न तयायाङ्कीय शस्थबत

रे बडयो ऐन २०१४ तथा रे बडयो सञ्चार लाहसेन्त्स बनयमािली २०५९ िमोशजम जारी भएका लाहसेन्त्स संख्याः
वििरण

०७3/७4

०७4/७5

०७5/७6

०७6/77

सम्मको

सम्मको

सम्मको

को नयााँ थप

रे बडयो यन्त्र विक्री वितरण

१९५

२१४

२३१

18

एमेच्योर रे बडयो यन्त्र

१८५

२३०

२३९

53

MMDS Equipment

२

२

२

0

९५१

१००७

१०९७

68

३१

३१

३३

3

िाकीटकी

६३६

७३७

७८

73

BBC Receiver/VSAT/STL/Sat phone

१९७

२०३

२२२

8

१८

२२

२७

5

एफ एम रे बडयो यन्त्र (Equipment)
GPS रे बडयो यन्त्र

Satellite Television हजाजत
59

वििरण

०७3/७4

०७4/७5
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Terrestrial Television

टे बलबभजन बनयबमत प्रसारण

आह वप वट भी हजाजत
बडशजटल केिल प्रसारणको हजाजत
एम एम बड एस
बसग्नल वितरण हजाजत
बड वट एच प्रसारणको हजाजत
स्याटे लासट रे बडयो हजाजत
केिल प्रसारणको डाउनबलं क हजाजत
बड वट वट वि

महोत्सिमा प्रदशतन हुने चलशचर जााँचको
अबिकार प्रत्यायोजन*

विदे शी चलशचर छायाङ्कनको हजाजत
सं ख्या*

*हजाजतपरहरू खारे ज भएकोले सं ख्या िट्न गएको ।
* * प्रत्येक आबथतक िषतमा गणना हुने ।

60

2. राविय सूचना आयोग
1. पररचय
1.1

पृष्ठभूबम

नेपालको सं वििानको प्रस्तािनामा सम्मृद्ध राि बनमातण गनत सङ्घीय लोकताशन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन
व्यिस्थाको मायमयमवि ारा ददगो शाशन्त्त, सुशासन, विकास र सम्िृवद्धको आकांक्षा पुरा गनत सं वििान जारी
भएको उल्लेख छ । सं वििान िमोशजम नेपालको साितभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा बनवहत

रहेको छ । यसै गरी सं वििानको िारा २७ मा सूचनाको हक अन्त्तगतत प्रत्येक नेपाली नागररकलास
आफ्नो िा साितजबनक सरोकारको कुनै विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यिस्था छ ।

यसरी नागररकलास सूचनाको हकको प्रत्याभूबत प्रदान गररएकोले सं वििानको यस िाराको कायातन्त्ियनका

लाबग व्यिस्थावपका सं सदिाट सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४ जारी भएको हो । सूचनाको
हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४ ले प्रत्येक नेपाली नागररकलास यस ऐनको अिीनमा रही सूचना माग्ने र
पाउने हक हुने र साितजबनक बनकायमा रहेको सूचनामा पहुाँच हुने व्यिस्था िमोशजम यस आयोगको
स्थापना भएको हो ।
1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबत

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४ अनुसार राविय सूचना आयोगको स्थापना भएको हो । यो आयोगमा
एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र एक जना मवहला सवहत दुस जना सूचना आयुक्त रहने व्यिस्था छ।
नेपाल सरकारको विशशष्ट श्रे णीको अबिकृत आयोगको प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यिस्था छ । आयोगले

साितजबनक बनकायमा रहेका सूचना नागररकको पहुाँचमा पु¥याउने, खुला र पारदशी सं स्कृबतको विकास

गने, साितजबनक पदाबिकारीलास शजम्मेिार तथा जिाफदे ही िनाउने, सूचना साितजबनक गराउन सम्िशन्त्ित
बनकायलास आदे श ददने लगायतका काम गनुक
त ा साथै साितजबनक बनकायका प्रमुख िा सूचना अबिकारीले

त्यस्तो साितजबनक गनुत पने सूचना साितजबनक नगरे िा मागकतातलास नददएमा उजुरी, पुनरािेदन सुन्ने
तथा सजाय समेत गदतछ । हाल आयोगको केन्त्द्रीय कायातलय काठमाडौंमा रहेको छ ।
1.3

आयोगको काम, कततव्य र अबिकार

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४ िमोशजम आयोगको काम, कततव्य र अबिकार बनम्नानुसार
रहेको छः

1.
2.
3.

आयोगसमक्ष परे को पुनरािेदन, बनिेदन, उजुरी सुन्ने र तत् सम्िन्त्िी बनणतय र आदे श ददने।
सूचनादाताको सं रक्षण गने ।

साितजबनक बनकायका प्रमुख िा सूचना अबिकारीले मनाबसि कारणविना सूचना नददएको िा ददन
हन्त्कार गरे को, आंशशक रूपमा िा गलत सूचना ददएको िा सूचना नष्ट गरे को दे शखएमा आयोगले

त्यस्तो प्रमुख िा सूचना अबिकारीलास एक हजारदे शख पच्चीस हजार रुपैयााँसम्म जररिाना गरी
त्यस्तो प्रमुख िा सूचना अबिकारीलास विभागीय कारिाही हुने पदमा रहेको भए बनजलास विभागीय
सजायको लाबग सम्िशन्त्ित बनकायमा लेखी पठाउन सक्ने।
4.

क्षबतपूबततको लाबग प्राप्त बनिेदनउपर िास्तविक हाबन नोक्सानीलास विचार गरी मनाबसि मावफकको
क्षबतपूबतत सम्िशन्त्ित बनकायिाट भरास ददन सक्ने ।
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5.

साितजबनक बनकायमा रहेको साितजबनक महत्त्िको सूचनासम्िन्त्िी अबभलेख, बलखत तथा अन्त्य
सामग्रीको अयमययन तथा अिलोकन गने ।

6.

त्यस्तो बनकायमा रहेको अबभलेख, बलखत िा अन्त्य सामग्रीसम्िन्त्िी सूचना सूचीकृत गरी बमलास
राख्न आदे श ददने ।

7.

नागररकको जानकारीको लाबग सूचना साितजबनक गनत सम्िशन्त्ित साितजबनक बनकायलास आदे श
ददने।

8.

समय वकटान गरी बनिेदकले माग गरे को सूचना ददन सम्िशन्त्ित साितजबनक बनकायलास आदे श
ददने।

9.

यस ऐन िमोशजमको दावयत्ि पालना गनत, गराउन सम्िशन्त्ित पक्षलास आदे श ददने ।

10. नेपाल सरकार तथा सूचना तथा सञ्चार साँग सम्िशन्त्ित विबभन्न बनकायहरूलास सूचनाको हकको

सं रक्षण र सम्िद्र्िनका लाबग आिश्यक सुझाि ददने िा बसफाररस गने ।

11. सूचनाको हकको सं रक्षण, सम्िद्र्िन र प्रचलन गनतका लाबग आिश्यक पने अन्त्य उपयुक्त आदे श

ददने आदद ।

आयोगको सङ्गठन सं रचना

1.4

आयोगमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र एक जना मवहलासवहत दुस जना आयुक्त रहने व्यिस्था
रहेको छ । नेपाल सरकारको विशशष्ट श्रे णीको कमतचारी प्रशासकीय प्रमुख रहने यस आयोगमा
राजपरांवकत १५ जना, राजपर अनवङ्कत ९ र श्रे णीविहीन १६ जना गरी जम्मा ३९ जना कमतचारी
दरिन्त्दी रहेको छ । आयोगको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेरीज अनुसूची ४ मा सं लग्न गररएको
छ ।
बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू/महाशाखा शाखागत कायत विभाजन

1.5

1.

आयोगसमक्ष परे को पुनरािेदन,
सूचनादाताको सं रक्षण गने ।

2.
3.

बनिेदन,

क्षबतपूबततको बनिेदन परे मा मनाबसि मावफकको क्षबतपूबतत भरास ददने ।

समय वकटान गरी बनिेदकले माग गरे को सूचना ददन सम्िशन्त्ित साितजबनक बनकायलास आदे श
ददने।

4.

सूचनाको हकको सं रक्षण, सम्िद्धतन र प्रचलन गनतका लाबग आिश्यक पने अन्त्य उपयुक्त आदे श
ददने आदद।

1.5.1 प्रशासन शाखा
1.
2.
3.
4.
1.5.2
1.

उजुरी सुन्ने र तत्सम्िन्त्िी बनणतय र आदे श ददने

कमतचारी प्रशासनसम्िन्त्िी काम गने ।

आन्त्तररक प्रशासनसम्िन्त्िी काम गने ।
शजन्त्सी व्यिस्थापन गने ।

आबथतक प्रशासनसम्िन्त्िी कायत गने ।

योजना, अनुगमन तथा प्रिद्धतन शाखा
िावषतक कायतक्रम तजुम
त ा गने ।
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2.
3.
4.

स्िीकृत कायतक्रम सञ्चालन गने गराउने ।

प्रचार प्रसार सामग्रीहरूको बनमातण, प्रकाशन तथा प्रसारण गने ।

सम्िशन्त्ित सरोकारिाला बनकाय, सं िसाँस्था तथा गैरसरकारी साँस्थासाँग समन्त्िय गरी प्रिितनात्मक
कायतक्रम सञ्चालन गने ।

5.
6.
7.
8.
9.
1.5.3
1.

गोष्ठी÷सेबमनारहरूको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने ।

कायतक्रमहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्त्िय, सुपररिेक्षण र प्रबतिेदनसम्िन्त्िी कायत गने ।
सूचनाको हकसम्िन्त्िी प्रिितनात्मक वक्रयाकलाप सञ्चालन गने ।
सूचनाको हकसम्िन्त्िी सभा, गोष्ठी तथा सेबमनारमा भाग बलने ।
Open Government Data (OGD)सम्िन्त्िी कायत गने ।

पुनरािेदन तथा फैसला कायातन्त्ियन शाखा

साितजबनक बनकायको प्रमुखले गरे को बनणतयउपर शचत्त निुझ्ने व्यशक्तले ३५ ददनबभर आयोगसमक्ष
ददएको पुनरािेदनको कारिाही र वकनारा गदात आयोगले सम्िशन्त्ित प्रमुख िा सूचना अबिकारीलास

आफूसमक्ष उपशस्थत गरास ियान गराउने, कुनै बलखत पेश गनत लगाउने, सो सम्िन्त्िमा साक्षी प्रमाण
िुझ्ने तथा साितजबनक बनकायिाट कुनै बलखतको नक्कल माग गने ।
2.

पुनरािेदनको व्यहोरा मनाबसि दे शखएमा समयािबि तोकी पुनरािेदकलास सूचना उपलधि गराउनु भनी
सम्िशन्त्ित बनकायको प्रमुखको नाममा आदे श गने ।

3.
4.
1.6

पुनरािेदन बनरथतक दे शखएमा खारे ज गने ।

सो पुनरािेदनको सम्िन्त्िमा आिश्यक कारिाही गरी अशन्त्तम बनणतय गने ।
नागररक िडापर

आयोगिाट प्रदान गररने सेिा सम्िन्त्िमा सरोकारिालाहरूको लाबग जारी गररएको नागररक िडापर
अनुसूची ५ मा सं लग्न गररएको छ ।
1.7











सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतवििी र अन्त्य कानूनी व्यिस्था

नेपालको सं वििानको मौबलक हक िारा २७
सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४

सूचनाको हकसम्िन्त्िी बनयमािली, २०६५,

आयोगको िैठक व्यिस्थासम्िन्त्िी कायतविबि, २०७२

बनिेदनको कारिाही वकनारा गनेसम्िन्त्िी कायतविबि, २०७२
उजुरी कारिाही वकनारा गनेसम्िन्त्िी कायतविबि, २०७२

पुनरािेदन कारिाही वकनारा गनेसम्िन्त्िी कायतविबि, २०७२

सरकारी बनकायले स्ितः प्रकाशन गनुत पने वििरणसम्िन्त्िी बनदे शशका, २०७१
सूचनाको हकसम्िन्त्िी बनयमािली, २०६५



सूचना अबिकारीको काम, कततव्य र शजम्मेिारीसम्िन्त्िी बनदे शशका, २०७३



सजलास सञ्चालनसम्िन्त्िी बनदे शशका, २०७५
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सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन अनुसार प्रकाशन गररएको वििरण

1.8

राविय सूचना आयोगले िषतमा ४ पटक स्ित: प्रकाशन गदै आएको छ। जसमा तपबसलिमोशजमका
ाँ ाहरू समेवटएका छन् ।
िुद

ाँ ा
िुद

क्र.सं .
१

आयोगको स्िरूप र प्रकृबत

२

आयोगको काम, कततव्य र अबिकार

३

आयोगमा रहने कमतचारी सं ख्या र वििरण

४

आयोगिाट प्रदान गररने सेिा

५

सेिा प्रदान गने बनकायको शाखा र शजम्मेिार अबिकारी, सम्िशन्त्ित शाखा प्रमुख

६

सेिा प्राप्त गनत लाग्ने दस्तुर र अिबि

७

बनिेदन, उजुरीउपर बनणतय गने प्रवक्रया र अबिकारी

८

बनणतयउपर उजुरी सुन्ने अबिकारी

९

सम्पादन गरे को कामको वििरण

१०

सूचना अबिकारी र प्रमुखको नाम र पद

११

ऐन, बनयम, विबनयम िा बनदे शशकाको सूची

१२

आम्दानी, खचत तथा आबथतक कारोिार सम्िन्त्िी अद्यािबिक वििरण

१३

तोवकए िमोशजमका अन्त्य वििरण

१४

अशिल्लो आ.ि. मा सञ्चाबलत कायतक्रमहरू

१५

साितजबनक बनकायको िेिसाहट

१६

सूचना पररयोजनाले प्राप्त गरे को िैदेशशक सहायता,

१७

वििरण
साित
जबनक बनकायले सञ्चालन गरे को कायतक्रम र सोको प्रबतिेदन

१८

साितजबनक बनकायले िगीकरण तथा सं रक्षण गरे को सूचनाको नामािली

१९

साितजबनक बनकायमा परे का सूचना मागसम्िन्त्िी बनिेदन र सूचना ददहएको विषय

२०

साितजबनक बनकायका सूचनाहरू अन्त्यर प्रकाशन भएका िा हुने भए सोको वििरण

ऋण, अनुदान एिम् सम्झौतासम्िन्त्िी

भािी योजना र कायतक्रम

1.9



सूचनाको हकको अबभमुखीकरण कायतक्रमलास मन्त्रालय, विभाग, शजल्ला स्कूल र कले ज तथा स्थानीय
तहसम्म विस्तार गने ।



सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन बनयममा समसामवयक सुिार गरी सूचना माग र प्रिाहका लाबग छु ट्टा छु ट्टै
बनदे शशकाहरू जारी गने ।
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सूचनाको हकमा क्षेरमा महत्त्िपूणत योगदान पुर्याउने सूचना अबिकारी र सूचनाको हकका अबभयन्त्तालास
पुरस्कृत गरी उत्प्रेररत गने .



सूचनाको हकका क्षेरमा विद्युतीय प्रणाली लागु गने र कमतचारीको क्षमता अबभिृवद्धसम्िन्त्िी कायतक्रम
सञ्चालन गने ।








मन्त्रालय स्तरमा सूचनाको हकको प्रचलनको शस्थबत (RTI Audit) थाहा पाउन अबडट गने ।
सूचना अबिकारीको ताबलम सञ्चालन गने र कायत सरलीकरणका लाबग बनदे शशका जारी गने ।
३/३ मवहने वििरण स्ित प्रकाशनका लाबग मागत बनदे शशका जारी गने ।

सूचना बलने र ददने कायतको विकास गनत प्रचार प्रसार कायतलास प्राथबमकता ददने ।
प्रादे शशक सूचना आयोग गठनको लाबग पहल गने ।

सूचनाको हकसाँग िाशझएका कानून बमलानको पहल गने ।

2.

प्रगबत

2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
क्र.सं .

2.2

2.3

(रु. हजारमा)

आबथतक िषत

विबनयोशजत िजेट

खचत

१

2076/77

62341

39030

२

207५/7६

50399

41072

३

207४/7५

52045

47800

४

207३/7४

39201

38122

५

207२/7३

31333

28440

आ.ि २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन, खचत, वित्तीय र भौबतक प्रगबत
क्र.सं .

आबथतक िषत

विबनयोशजत िजेट

खचत िजेट

वित्तीय

भौबतक

१

2076/77

62341

39030

६२.००

६४.००

आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत
क्र.सं .
१

मुख्य कायतक्रम
नेपाल

टे बलबभजनमाफतत

हकसम्िन्त्िी
प्रसारण

कायतक्रम

प्रगबत
सूचनाको सूचनाको हक सम्िन्त्िी १० िटा टे बलबभजन

उत्पादन

र कायतक्रमहरू नेपाल टे बलबभजनिाट उत्पादन र
प्रसारण गरे को
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कैवफयत

क्र.सं .
२

३
४

५

६

७

मुख्य कायतक्रम
रे बडयो

हकसम्िन्त्िी
प्रसारण

गोरखापरमा
प्रकाशन

नेपालमाफतत
कायतक्रम

प्रगबत
सूचनाको

उत्पादन

जानकारीमूलक

र

सञ्चारकमी/अबभयन्त्ता/पेशागत
कायतक्रम

सं ि

हकसम्िन्त्िी

सूचना अबिकारी लगायतसाँग

अन्त्तरवक्रया
आयोगको

नेपाली र अग्रेजीमा छपाह भएको ।
कुल ८ िटा कायतक्रम मयमये विराटनगरमा २

िटा , दाङ, िुटिल, महोत्तरी, पूिी रुकुम
र सल्यान,
डोल्पा,

९

गुल्मी,

निलपरासी सुस्ता पूि,त

ु ासभा गरी ५ िटा कायतक्रम
काठमाडौ र सं खि

सम्पन्न भएको ।िााँकी ७ िटा कायतक्रम
कोरोनाको कारण स्थबगत

प्रकाशन

बनदे शशका आदद छपाह

कायतवििी,

कायतवििी, बनदे शशका छपाह कायत गररएको ।
हुलाक

८

पाल्पामा १/१ गरी ८ िटै

कायतक्रम सम्पन्न भएको।

शजल्ला शस्थत कायातलयका कायातलय
प्रमुख,

िटा रे बडयो कायतक्रम उत्पादन र प्रसारण ।

प्रकाशन भएको ।

(नेपाली तथा अंग्रज
े ी)

सूचनाको

रे बडयो नेपालिाट सूचनाको हक सम्िन्त्िी १६

सामग्री सूचनाको हक सम्िन्त्िी १६ िटा कायतक्रम

िावषतक प्रबतिेदन ले खन तथा छपाह

सं स्थामाफतत्

कैवफयत

कायातलयलास

सूचनाको

हकको

हुलाक कायातलयिाट सूचनाको हकको अनुगमनका लाबग गोश्वरा हुलाक कायातलय,
अनुगमन

शजल्ला प्रशासन कायातलयिाट सूचनाको
हकको कायातन्त्ियन

४ िटा हुलाक बनदे शनालय र ७० िटा

शजल्ला हुलाक कायातलयलास बनकासा गररएको
प्रत्येक शजल्ला प्रशासन कायातलयलास बमबत
२०७६।०८।२० गते अशख्तयारी सवहत
रकम बनकासा गरी सम्पन्न भएको ।

िावषतक २ िटा कायतक्रम मयमये काठमाडौ
१0

सूचनाको हकमा मवहला सशक्तीकरण

शजल्लामा बमबत २०७६।१०।२८ मा सम्पन्न
भएको र अिातखााँचीमा तय भएको कायतक्रम
कोरोना प्रकोपको कारण स्थबगत भएको ।

11

कमतचारी क्षमता अबभिृवद्ध

COVID 19 का कारणले प्रगबत हुन नसकेको।

१2

आयोगको स्थापना ददिस (िैशाख २२) COVID 19 का कारणले प्रगबत हुन नसकेको।

१3

आयोगको उत्कृष्ट कमतचारी पुरस्कार

COVID 19 का कारणले प्रगबत हुन नसकेको।

१4

उत्कृष्ट सूचना अबिकारी पुरस्कार

COVID 19 का कारणले प्रगबत हुन नसकेको।
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क्र.सं .

मुख्य कायतक्रम

प्रगबत

उत्कृष्ट सूचनाको हकका अबभयन्त्ता

१5

COVID 19 का कारणले प्रगबत हुन नसकेको।

पुरस्कार

2.4

कैवफयत

िेरुजु फछयौटसम्िन्त्िी वििरण

क्र.सं .

१

आ.ि. २०७६/७७

आ.ि.

सम्मको िेरुजु लगत

२०७६/७७ मा

(रु हजारमा)

फर्छ्यौट रकम

आ.ि.
२०७६/७७

फछयौट

सम्ममा फर्छ्यौट

प्रबतशत

रकम
सूचना आयोग

६५

२

कैवफयत

सूचना

१२७००

पररयोजनातफत

अिसर र च ुनौतीहरू

2.5


ाँ ा सूचनाको हकसम्िन्त्िी कानुनको कायातन्त्ियन
आयोगको क्षेरीय तथा शजल्लास्तरमा सं रचना नहुद
गनत।



सूचनाको हकसम्िन्त्िी कानुन अन्त्य कानुनसाँग िाशझएको तथा सूचना िगीकरणको समस्याको
कारण उजुरी पुनरािेदन फछयौटमा कदठनास रहेको ।





आयोगको आफ्नै भिन नहुाँदा कमतचारी तथा सेिाग्राही दुिैलास असुबििा भसरहेको ।
पारदशशतता तथा सूचनाको सस्ाँ कृबत बनमातणमा च ुनौती रहेको ।

साितजबनक बनकायमा रहेको सूचनालास बडशजटाहज्ड गरी अनलासनिाट सूचना माग्ने र उपलधि
गराउने मुख्य च ुनौती रहेको छ ।



2.6
1.

दक्ष कमतचारीलास आयोगमा वटकास राख्न च ुनौती भएको ।
कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू

राविय सूचना आयोग स्थायी प्रकृबतको बनकाय भएको र यस बनकायको हालसम्म पबन आफ्नो

जग्गा िा भिन नहुदााँ आयोग एक ठाउं िाट अको ठाउं मा सनुत पने अिस्था पबन आउने गरे को
छ। सेिाग्राहीलास स्थायी ठे गाना ददन नसवकएको अिस्था रहेको कारणिाट िािा पने गरे को
छ।
2.

कबतपय प्रयोगमा आउन नसकेको तथा बनकट भविष्यमा प्रयोगमा पबन आउने सं भािना नरहेका
सरकारी जग्गा र भिन उपलव्ि गराउन गररएका अनुरोििाट आयोगका लाबग जग्गा र भिन
उपलव्ि गराउने तफत सकारात्मक रूपमा पहलको अपेक्षा गररएको छ।
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3. हुलाक सेिा विभाग
1. पररचय
1.1

पृष्ठभूबम

प्राचीन समयमा एक स्थानका माबनसले अको स्थानका माबनससमक्ष शचठ्ठीपरवि ारा खिर आदानप्रदान गराउने
मायमयमको रूपमा हुलाकको जन्त्म भएको हबतहास पाहन्त्छ। यस पूि त िोडा,

परे िा,

िाज लगायतका

पशुपंक्षीवि ारा सन्त्देशमूलक शचठ्ठीपर हच्छाहएका व्यशक्तसमक्ष पुर्याहने गररन्त्यायो भन्ने वकम्िदन्त्तीसमेत रहेको

सुबनन्त्छ। आददमकालीन सभ्यता, बलवप आदद हेदात प्राचीनकालमा एक स्थानिाट अको स्थानसम्म शचठ्ठीपर,
िस्तु र नगद पुर्याउने मायमयमको रूपमा हुलाकलास प्रयोगमा ल्याहएको दे शखन्त्छ।

हाम्रो सन्त्दभतमा भन्नुपदात दू र दराजसम्म पहुाँच रहेको र नागररकको सिैभन्त्दा लोकवप्रय सञ्चारको पुरानो
मायमयम हुलाक सेिा नै हो। सञ्चारको मायमयमवि ारा आपसी सद्भािएिं भासचारा िृवद्ध गदै आबथतक एिं

सामाशजक विकासमा टे िा पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामी कहााँ विक्रम सं ित् १९३५ सालदे शख हुलाक
ु ले अङ्गीकार गरे को सं िीय
सेिाको स्थापना र सञ्चालन गररएको हो। पबछल्लो राजनैबतक पररिततनसं गै मुलक
स्िरूपको शासकीय व्यिस्थामा हुलाक सेिाले समािेशशताको प्रिद्धतनसवहत नि बनमातणको क्षेरमा समेत

महत्त्िपूणत योगदान पुर्याउने भएकाले यसले प्रिाह गदै आएका सेिाहरूमा जनचाहाना प्रबतविशम्ित हुनेगरी
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनुक
त ो विकल्प छै न।

विशेष गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविबिको क्षेरमा आएको युगान्त्तकारी पररिततन र त्यसिाट प्राप्त लाभमा

ाँ का कारण हाम्रो हुलाकको मुख्य र आिारभूत सेिा वितरणलास केन्त्द्रीत गरी
नागररकहरूको उल्ले ख्य पहुच
िनाहएका मौजुदा सं ङ्गठन सं रचना र भौबतक पूिातिारहरू परम्परागत हुन पुगे। ती प्रविबिसाँग अनुकुलन

हुन सकेनन्। विश्वभररनै हुलाक परम्परागत सेिा मार प्रिाह गने सं स्थाको रूपमा सीबमत रहेन। पबछल्ला

दशकहरूमा यो ठू लो रोजगारीका अिसर सृजना गने व्यािसावयक उद्योगका रूपमा विकबसत हुदै गएको
दे शखन्त्छ। यसथत हाम्रो हुलाकलास सेिा तथा व्यिसाय सञ्चालन गनतसक्ने गरी आफ्नो सेिाप्रिाहका

तौरतररकामा पररिततन गनुप
त ने आिश्यकता एकातफत छ भने अकोतफत आफ्नो कायतक्षेरका अन्त्य बनजी तथा
िहुराविय कम्पनीवि ारा प्रिाहीत सेिासाँग समग्र गुणस्तरीयताका मानकका आिारमा प्रबतस्पिात गनत सक्दा

मार सेिाग्राहीमैरी भहने यथाथततालास हृदयङ्गम गदै तद्अनुरूप व्यिस्थापन गनुप
त ने अबनिायतता भैसकेको
छ।

पबछल्ला ददनहरूमा हुलाकलास आिुबनक र व्यािसावयक िनाउन नसवकएकै कारण हुलाक सेिाप्रबत आम
ु ी प्रशासन र बनजामती प्रशासनमा रहेका कमी
विश्वसनीयतामा कमी आएको यथाथत हो। समग्र मुलक

कमजोरी र विसाँगबतहरूको दुष्पररणाम हुलाक सेिामा पबन दे शखएका छन्। यसलास कायतक्षेरमा प्रबतस्पिी
तुल्याउनका लाबग पुन:सं रचनाको आिश्यकता छ। हुलाकको दीितकालीन सुिारका लाबग विश्वका अन्त्य
ु हरूले कायातन्त्ियनमा ल्याएझै सरकारको स्पष्ट सोच,
मुलक

दृवष्टकोण,

नीबत योजना र कायतक्रममा

प्राथबमकतामा कवहल्यै पनत नसक्नु र हुलाक शचठ्ठीपर ओसारपसार गने मायमयममारै हो भन्ने परम्परागत

सोचासमा पररिततन आउन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो। यद्यवप हुलाकको चलनचल्तीको िजारमा शचठ्ठीपरको

आदानप्रदानमा ह्रास र व्यापाररक िस्तुको आयात बनयाततमा िढोत्तरी अबिक दे शखदै गएको छ जुन समयको
माग िन्न पुगेको दे शखन्त्छ।
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िततमान सं िैिाबनक व्यिस्था अनुसार सं िअन्त्तगततको साङ्गठबनक सं रचनामा रहेको हुलाक सेिा सञ्चालन
तथा व्यिस्थापनका लाबग कायातन्त्ियनमा रहेका कानूनहरूको समसामवयक पररमाजतन/सं शोिन र थप सेिा

सञ्चालनका लाबग आिश्यक पने कानूनहरूको तजुम
त ा, भौबतक पूिातिार, मानि सं शािन र स्रोत व्यिस्थापन
मुख्य च ुनौतीको रूपमा रहेका छन्। यसको समुशचत व्यिस्थापनका लाबग हुलाक सेिा विभाग अनिरत
रूपमा लाबग परे को छ।

नेपाल सरकार (कायत विभाजन) बनयमािली, २०७४ िमोशजम सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयको
कायतक्षेरबभर पने हुलाक सेिाको सं रक्षण, सम्िितन तथा बनयमनसमेत गनतका लाबग दे हायका कायतहरूको
क्षेरगत शजम्मेिारी मन्त्रालयको हुने कानूनी धयिस्था रहेको छ।
(क) हुलाकसम्िन्त्िी नीबत, कानून, मापदण्ड, सञ्चालन र बनयमन,

(ख) हुलाक वटकट प्रकाशन, भण्डारण तथा अबभलेख व्यिस्थापन,

(ग) िनादे श सेिा, हुलाक िचत िैंक र अन्त्तरातविय डााँक लेखा व्यिस्थापन,

1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबत

हुलाक सेिा विभाग स्िदे शबभर र विदे शमा समेत हुलाक िस्तुको आदानप्रदान गराउने मुख्य र शजम्मेिार
ु भर हुलाक सेिाको सञ्चालन र व्यिस्थापन गने केन्त्द्रीय बनकायको रूपमा रहेको यस
बनकाय हो।मुलक
विभागले हुलाक सम्िद्ध ऐन, कानून, नीबत

बनयमहरूको बनमातण/पररमाजतन गनत सहयोगी भूबमका खेल्दै

विश्व हुलाक सं ि तथा एबसया प्याबसवफक हुलाक सं िको सदस्य रािका है बसयतले हुलाकीय व्यिस्थापनमा
ु ले बनिातह गनुप
मुलक
त ने दावयत्िको पररपालना र अिसरको उपयोग गदै समयसापेक्ष

हुलाकिस्तुको

आदानप्रदानलास गुणस्तरीय, सुरशक्षत र भरपदो िनाउने कायत गदै आएको छ। विभागको महत्त्िपूणत कायत
बभरको राविय तथा अन्त्तरावितय डााँक आदानप्रदानलास गुणस्तरीय र प्रभािकारी िनाउन यसले आिश्यक
नीबतको तजुम
त ा, कायातन्त्ियन, प्रशासन तथा अनुगमन गदतछ। हुलाक िस्तुको प्राबप्त, ढु िानी र वितरणको
कायतमा समय तथा लागत िटाउने कायत र सेिाप्रिाहको प्रभािकाररता िृवद्धतफत जोड दददैं कायतसञ्चालन
गनत मातहतका कायातलयलास पररचालन गदै आएको छ।
आफू र मातहतका कायातलयहरूले सञ्चालन गने कायतहरूमा विशशष्टीकरण गदै सेिाप्रिाहमा उत्कृष्टता
ल्याउन हरे क कायातलयहरूमा कामको आिश्यक विश्लेषण गरी कायतगत सङ्गठनात्मक कायतढााँचा अिलम्िन
गररएको छ।त्यस्तै विभाग र मातहतका कायातलयहरूका मुख्य वक्रयाकलापहरूलास व्यािसावयक िनास
नमूना सङ्गठनको रूपमा स्थावपत गनातका लाबग नतीजामुखी प्रशासन अङ्गीकार तफत कारिाही शुरु गररएको
ु को आन्त्तररक स्रोत पररचालनमा िढोत्तरी ल्याउने प्रमुख
छ।ग्राहकमैरी व्यिहारको मायमयमिाट मुलक
यमयेयका साथ सरल, सहज र प्रभािकारीरूपमा सेिा प्रिाह गरी सुशासन प्रिद्धतनमा टे िा पुर्याउने ददशातफत
यस विभागको भूबमका समेत महत्त्िपूणत रहदै आएको छ।
1.2.1

दीितकालीन सोच (Vision) :स्िायत्त, प्रबतस्पिी र धयािसावयक हुलाक सेिा ।
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1.2.2

गन्त्तव्य (Mission) :उपयुक्त सं स्थागत, सं रचनागत र कानूनी धयिस्थाका मायमयमिाट जनचाहना अनुरूपको हुलाकीय
सेिा सुबनशश्चत गने।

1.2.3

मूल उद्देश्य (Main Objective) :समतामूलक ढं गिाट आिारभूत र धयािसावयक हुलाक प्रणालीको सञ्चालन र व्यिस्थापन गने।

1.2.4

क)

अन्त्य उद्देश्य (Other Objective) :आन्त्तररक तथा िैदेशशक हुलाकिस्तुहरूको सङ्कलन, पररिहन र वितरणका प्रत्येक कायतलास
प्रभािकारी र विश्वसनीय तुल्याउने।

ख)

बनिातररत समयमै हुलाक वटकट छपाह/भण्डारण/वितरण तथा अबभलेखीकरण गने ।

ि)

हुलाक िचत िैंकलास व्यिशस्थत र प्रभािकारी िनाउने ।

ग)

ङ)

च)
1.2.5

विश्व हुलाक सं ि (UPU), एशशया-प्याबसवफक हुलाक सं ि (APPU) जस्ता अन्त्तरातविय हुलाक

सं स्थाहरूसाँग समन्त्िय, सहकायत गदै त्यस्ता सं स्थाहरूको अबभन्न सदस्यका रूपमा रही नेपालको
हुलाक सेिालास अन्त्तरातविय पहुाँचमा बनरन्त्तरता ददने ।

ऐनले ददएको अबिकार बभर रही मातहत कमतचारीहरूको बनयुशक्त, पदस्थापन, विदा, सरूिा,
िढु िा, ताबलम, विभागीय कारिाहीलगायतका कमतचारी प्रशासनसम्िन्त्िी कायत गने ।
कायातदेश (Mandate) :-

(क)

हुलाक प्रशासन तथा सुिार।

(ख)

हुलाकीय नीबत तजुम
त ा तथा कायातन्त्ियन।

(ग)

आिारभूत हुलाकीय सेिा र व्यािसावयक सेिाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन।

(ि)

सेिाको गुणस्तर तथा प्रभािकाररता िृवद्धमा अयमययन, विश्लेषण र कायातन्त्ियन।

1.2.6

1.3

िनादे श व्यिस्थापनका लाबग आिश्यक कायत गने ।

मूल्य मान्त्यता (Values):-

क)

सदाचार

ख)

व्यािसावयकता

ग)

स्िच्छता

ि)

सम्मान/सहकायत

ङ)

निप्रिततन

बनकायको काम, कततव्य र अबिकार
प्रचबलत कानून र अन्त्तरावितय सशन्त्ि सम्झौताका आिारमा सेिाग्राहीलास शीघ्र, विश्वसनीय र प्रभािकारी

रूपमा शचठ्ठीपर /पुबलन्त्दाको आदानप्रदानमा पहुाँच एिं िनादे श तथा िचत िैंकमाफतत वित्तीय सुवििा प्रदान
गनुत यस विभागको प्रमुख कायत हो । यसका साथै यस विभागका अन्त्य कायतहरू दे हायिमोशजम छन् ।
क) शचठ्ठीपर, पुबलन्त्दा र द्रतु डााँकिस्तुहरू समयमै सम्िशन्त्ितसमक्ष पुर्याउन आिश्यक व्यिस्थापन गने
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ख) बनिातररत समयमै हुलाक वटकट छपाह/भण्डारण/वितरण तथा अबभलेखीकरण गने ।
ग) िनादे श व्यिस्थापनका लाबग आिश्यक कायत गने ।

ि) हुलाक िचत िैंकलास व्यिशस्थत र प्रभािकारी िनाउने ।

ङ) मातहका बनकायहरूको बनयबमत अनुगमन र सुपररिेक्षण गने ।

च) ऐनले ददएको अबिकारबभर रही मातहतका कमतचारीहरूको बनयुशक्त, पदस्थापन, विदा, सरूिा, िढु िा,
ताबलम, विभागीय कारिाहीलगायतका कमतचारी प्रशासनसम्िन्त्िी कायत गने ।

छ) विभाग र मातहतका कायातलयहरूका लाबग शजन्त्सी मालसामानहरूको खररद एिं सम्पूबतत गने।

ज) विश्व हुलाक सं ि (UPU), एशशय प्याबसवफक हुलाक सं ि (APPU) जस्ता अन्त्तरातविय हुलाक सं स्थाहरूसाँग
समन्त्िय, सहकायत गदै त्यस्ता सं स्थाहरूको अबभन्न सदस्यका रूपमा रही नेपालको हुलाक सेिालास
अन्त्तरातविय पहुाँचमा बनरन्त्तरता ददने ।

झ) हुलाक सेिासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्तरातविय प्राििान पद्धबतअनुरूप नेपालको हुलाक सेिालास थप पररमाशजतत
र सुदृढ गनत आिश्यक पहल गने ।

ञ) मातहतका कायातलयहरूको बनरीक्षण, अनुगमन, सुपररिेक्षणमाफतत बनयमन र बनयन्त्रण गदै सुिारलास
सं स्थागत गने।

1.4

सङ्गठन संरचनाको वििरण :विभागमा राजपरावङ्कत, राजपर अनवङ्कत र श्रे णीविहीन सवहत कुल-३८ पदको स्िीकृत दरिन्त्दी रहेको

छ।विभाग अन्त्तग
त त गोश्वारा हुलाक कायातलय, केन्त्द्रीय िनादे श कायातलय, हुलाक प्रशशक्षण केन्त्द्र र
वफलाटे बलक तथा वटकट व्यिस्थापन कायातलय र ४ िटा हुलाक बनदे शनालयहरूमा समेत राजपरावङ्कत

दवि तीय श्रे णीका उपसशचि स्तरका कायातलय प्रमुख रहने व्यिस्था छ।त्यस्तै शजल्लाशस्थत ७० िटा शजल्ला
हुलाक कायातलयहरूमा राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णीका हुलाक अबिकृत कायातलय प्रमुख रहने धयिस्था

छ।विभाग र मातहतका कायातलयहरूमा राजपरावङ्कततफत ११८, राजपर अनवङ्कततफत १३९० , श्रे णीविहीन

४७८६ गरी कुल ६२९४ जनशशक्तको स्थायी दरिन्त्दी रहेको छ।विभागको सं ङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी
तेररज अनुसूची ६ मा समािेश गररएको छ ।
1.5

बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)
1.5.1

महाबनदे शकले सम्पादन गनुपत ने कायतहरू :-

 हुलाक सेिा विभागको विभागीय प्रमुख भस प्रचबलत कानून िमोशजम विभागीय प्रमुखको है बसयतले
आबथतक, प्रशासबनक, न्त्यावयक कायत सम्पादन गने।

 सं िीय सं रचना अनुरूप सं ि, प्रदे श र स्थानीय हुलाकहरूको व्यिस्था गने।
 हुलाक सेिासम्िन्त्िी वििेयक सङ्घीय सं सदमा पेश गने।
 हुलाक िचत िैंकमा िैवङ्कङ्ग सफ्टिेयरमाफतत् सेिा प्रिाह गने।
 प्रत्येक गाउाँपाबलका र नगरपाबलकामा स्थानीय हुलाकको स्थापना गने।
 हुलाक िस्तुको दतात, ढु िानी र वितरणमा प्रभािकाररता िढाउने।
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 दे शको मुख्य राजमागतहरूमा आफ्नै ढु िानी सािनमाफतत् डााँक ढु िानी गने।सडक नपुगेका उच्च पहाडी
र वहमाली शजल्लाहरूको डााँक ढु िानी कायत हिासजहाजमाफतत् गने व्यिस्था बमलाउने।

 गोश्वारा हुलाकको कायतक्षर
े बभर १ ददनमा नै डााँकिस्तु वितरण (Same Day Delivery) गने व्यिस्था
बमलाउने।

 आन्त्तररक तफतको डााँकिस्तु कुन ठााँउमा पुगेको छ भन्ने पत्ता लगाउन कशम्तमा ७७ शजल्लामा Postal
Internal Tracking System लास Update गरी लागु गने।

 हुलाक र खास गरी द्रतु डााँकसम्िन्त्िी प्रचारप्रसार, विज्ञापन गरी राजस्ि र सेिा अबभिृवद्ध गने।
 हुलाकसम्िन्त्िी िृत्तशचर बनमातण गने ।

 विभागको भिन बनमातण कायत सम्पन्न गरी आफ्नै भिनिाट कायत शुरू गने।
 विबभन्न क्षेरसाँग सम्िशन्त्ित ताबलम कायतक्रम सञ्चालन गने।
 मन्त्रालयले तोकेको लक्ष्य अनुसार िेरूजु न्त्यून गराउने एिं भएको िेरूजु ८० प्रबतशत भन्त्दा िढी
फर्छ्यौट गराउने।

 गत िषतको आफ्नो कायातिबिमा कायम रहेका िेरूजु िटास ५ प्रबतशतभन्त्दा कम गराउने।
 विभागअन्त्तगतत राजपरावङ्कत दवि तीय श्रे णीका अबिकृत/कायातलय प्रमुखसाँग करार सम्झौता गने।
ु को विवििता झल्काउने विबभन्न हुलाक वटकट प्रकाशन तथा सोको छपाहको कायत सञ्चालन गने।
 मुलक

 हेलो सरकारिाट प्राप्त हुन आएको गुनासो ८० प्रबतशतभन्त्दा िढी फर्छ्यौट गने।
 विद्यमान हुलाकीय कानून/बनदे शशका/कायतविबिहरूमा रहेका दवि वििा बनराकरणका लाबग थप धयाख्या
गने र आिश्यकता अनुसार बनणतयका लाबग तालुक बनकायमा पेश गनेसम्िन्त्िी कायतहरू।
1.5.2

१.

प्रशासन शाखा
महाबनदे शकको प्रत्यक्ष सुपररिेक्षणमा रही सामान्त्य र कमतचारी प्रशासनसम्िन्त्िी कायत सञ्चालन गने,
गराउने।

२.

कमतचारी पदस्थापन गदात हुलाक सेिा विभागको कामको जानकारी Orientation & Socialization
ददने।

३.

कमतचारी पदस्थापनको लाबग शैशक्षक योग्यता, रूशच, अनुभि तथा ररक्त पदको वििरण समेत स्पष्ट
खुलास आफ्नो रायसाथ महाबनदे शकसमक्ष पेश गने।

४.

प्रत्येक कमतचारीलास स्िीकृत पदको कायत वििरण पदस्थापना गदात नै उपलव्ि गराउने।

५.

बनजामती

सेिा

िैदेशशकताबलम,

ऐन

तथा

अयमययन,

बनयमािलीले
भ्रमण,

तोकेको

कानूनी

प्राििानहरूिमोशजम

स्िदे शी

तथा

सेबमनार आददमा मनोनयन गनतका लाबग कमतचारीहरूको

प्राथबमकता सुशच तयार गने।
६.

स्िदे शी तथा िैदेशशक ताबलम, अयमययन, भ्रमण, सेबमनार आददमा मनोनयन गनतका लाबग सम्िशन्त्ित
सिै कमतचारीहरूले थाहा पाउने गरी समयमै सूचना प्रिाह गने, गराउने।
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७.

बनजामती सेिा पुरस्कार तथा पदकहरूको बसफाररस गने, उत्कृष्ठ कमतचारी तथा कायातलयलास पुरस्कृत
गनतका लाबग आफ्नो स्पष्ट रायसाथ बनणतयका लाबग पेश गने।

८.

विभागका अबिकृत तथा कमतचारीहरूको शजम्मेिारी तोक्ने, हेरफेर गने र कायातलयको विद्युतीय
हाशजरीको अबभले ख व्यिस्थापनसम्िन्त्िी कायतहरू ।

९.

विदे श भ्रमण, ताबलम लगायतका वििरणको अबभलेखीकरण तथा अद्यािबिक िनाउन लगाउने।

१०. कमतचारीको िावषतक तथा अित िावषतक कायतसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्पशत्त वििरणसम्िन्त्िी कायतको
अबभलेखीकरण तथा दाशखला गनत लगाउने।
११. बनशश्चत मापदण्डका आिारमा हुलाक प्रशासनबभरमा राजपरावङ्कत अबिकृत कमतचारीहरूको सेिाकालीन
लगायतका

िैदेशशक

ताबलम/गोष्ठी/सेबमनारका

लाबग

मनोनयन

तथा

बसफाररसका

लाबग

महाबनदे शकसमक्ष पेश गने। ताबलम आिश्यकता पवहचान गरी हुलाक प्रशासनबभरमा राजपर अनवङ्कत
कमतचारीहरूलास सेिाकालीन लगायत हुलाकीय कायतवििरण अनुरूपका नयााँ र पूनत
त ाजगी ताबलमको
सञ्चालन, व्यिस्थापन

र

ताबलमको

प्रभािकाररता

मूल्याङ्कन

सवहत

समयसापेक्ष

पाठ्यक्रम

तजुम
त ा/पररमाजतन र कायातन्त्ियनमा सहयोग/समन्त्िय/सहजीकरण गने ।
१२. विभाग र मातहतका कायातलयहरूका कमतचारीहरूलास बनजामती सेिा ऐन अनुसार विभागीय कारिाहीको
प्रवक्रया उठान गने र सो सम्िन्त्िमा बनणतयानुसार कारिाही गने, गराउने।
१३. विभाग

र

विभाग

अन्त्तगततका

कायातलयका

अबिकारीहरूलास

बनबमत्त, कायममुकायम, काज

खटाउनेसम्िन्त्िी बनणतय बलन महाबनदे शकसमक्ष पेश गने र सो सम्िन्त्िमा भएका बनणतयहरू कायातन्त्ियन
गने, गराउने।
१४. विभागका कायातलय सहयोगी, सिारी चालक, टाहवपष्ट, कम्प्युटर अपरे टर तथा बनजी सहायकहरूको
कायतशजम्मेिारी तोकी कायत सञ्चालनको व्यिस्था बमलाउने।
१५. माबसक रूपमा कमतचारीहरूको िैठक िस्ने व्यिस्था बमलाउने।यस्ता िैठकमा भएका छलफल र
बनणतयहरूिारे सिै कमतचारीहरूलास जानकारी गरास कायातन्त्ियन गने गराउने व्यिस्था बमलाउने।
१६. जनसम्पकत, सोिपुछ र मूल दतातचलानी शाखाको व्यिस्थापन गने।
१७. बनजामती सेिा ऐनमा व्यिस्था भएिमोशजम गठन भएका कमतचारी रे ड युबनयनसाँग सम्पकत विन्त्दु(Focal
Point) को रूपमा काम गने।
१८. अन्त्य बनकायहरूिाट आएका परहरू आिश्यकतानुसार शाखाहरूमा पररपरजानकारी गराउने।शाखा /
नतोवकह आएका परहरूलास सम्िशन्त्ितकायतक्षेरको शाखामा प ठाउने।
१९. विभाग र मातहतका बनकायहरूको सङ्गठन सं रचना, दरिन्त्दी हेरफेरका लाबग सूचना सङ्कलन सवहत
प्रारशम्भक कायत गने।
२०. मन्त्रालय तथा बनयामक बनकायहरू र व्यशक्तिाट प्राप्त उजुरी/गुनासो र सुझािहरूको छानविन तथा
शीघ्र सम्िोिनको व्यिस्था बमलाउने।
२१. विभागीय गोष्ठी तथा सेबमनार आयोजनाको आन्त्तररक तयारी तथा सञ्चालनमा सहयोग गने।
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२२. विभाग र मातहतका कमतचारीहरूलास सुपररिेक्षण,

मूल्याङ्कन, समन्त्िय,

उत्प्रेरणा तथा बनयन्त्रण

गरी कायत सञ्चालन गने व्यिस्था बमलाउने।
२३. सूचनाको हकको कायातन्त्ियन अिस्थाको अनुगमन र प्रबतिेदन गने।
२४. विभागको प्रिक्ता एिं सूचना अबिकारी भस कायत गने।
1.5.3

१.

कायतशाला शाखा
विभागको िावषतक खररद योजना तयार गरी बनिातररत समयसीमाबभर खररद, भण्डारण, भुक्तानी र अबभले ख
व्यिस्थापनमा सहयोगी भस काम गने।

२. विभागमा रहेका डाटािेस,

िेिसाहट,

हन्त्टरनेट, हन्त्रानेट तथा जी.आस.एस.सम्िन्त्िी

कायतहरूिास व्यिशस्थत गनत सहयोग गने।
३.

विभागिाट हुने प्रकाशनहरूलास व्यिस्थापन गरी समयमै प्रकाशशत गने व्यिस्था बमलाउने।

४.

विभागको काम सम्पन्न गनतका लाबग विभागमा रहेको स्रोतसािनिाट लशजवष्टक सपोटत उपलव्ि
गराउने।

५.

मसलन्त्द सर-सामानहरू वकफायतीपूणत प्राबप्त एिं

खचत गने व्यिस्था बमलाउने।

६.

विभागमा खानेपानी तथा सरसफाहको उशचत व्यिस्था बमलाउने।

७.

विभागमा फबनतचर, िारा, ित्ती, यन्त्र औजार आदद भौबतक सामग्रीहरको ममततसं भार गरास सञ्चालन
शस्थबतमा राख्ने व्यिस्था बमलाउने।

८. विभागको यन्त्र, उपकरण भौबतक सामग्री, कागजपर, सूचना, अबभलेख आददको भरपदो सुरक्षा
प्रिन्त्ि गने/गराउने।
९.

विभागको साितजबनक खररद हकाह (Procurement Unit) को प्रमुखको रूपमा काम गने।

१०. आबथतक िषतमा कम्तीमा एकपटक विभाग र मातहतका बनकायहरूको शजन्त्सी बनरीक्षण गनत लगास
प्रबतिेदन कायातन्त्ियन गने, गराउने।
ाँ ीगत सामानहरूको अबभलेख अद्यािबिक गने र शजन्त्सी सामानको आिबिक
११. शजन्त्सी व्यिस्थापन तथा पूज
बनरीक्षण तथा बललाम विक्री गने, गराउने।
१२. विभाग तथा मातहतका बनकाय/कायातलयिीच सूचना प्रविबिको प्रभािकारी व्यिस्थापन गने, गराउने।
१३. विभागमा प्रयोग भएका Hardware र Software सुरक्षा र गुणस्तर कायम राख्न सहयोग गने।
१४. केन्त्द्रीयस्तरमा व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को विकास र सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी अन्त्य कायतहरू
गने।
1.5.4 योजना वटकट तथा बडजाहन शाखा

१.

वफलाटे बलक तथा हुलाक वटकटको छपाह, खररद, भण्डारण, वितरण र अबभले ख व्यिस्थापन लगायत
वफलाटे बलकको सं रक्षण, सम्िितन, व्यिस्थापन र बनयमनको कायतमा समन्त्िय र सहजीकरण गने।

२.

वफलाटे बलक प्रिद्धतनिाट accessories हरूको उत्पादन र विक्रीलास E-commerce को Product को
रूपमा विकबसत गने समन्त्िय र सहजीकरण गने।
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३.

फोल्डर तथा प्रथम ददिसीय आिरण आदद वटकटको मुद्रण गराउने कायतमा समन्त्िय तथा सहजीकरण
गने।

४.

वटकट तथा खाम हिाहपर आददको आपूबतत धयिशस्थत गने कायतमा समन्त्िय र सहजीकरण गने।

५.

शजल्ला हुलाक एिं वफलाटे बलक तथा हुलाक वटकट व्यिस्थापन कायातलयमा रहने हुलाक वटकटहरूको
मौज्दातको हद बनिातरणसम्िन्त्िी कायतमा समन्त्िय र सहजीकरण गने।

६.

हुलाक वटकट सम्िन्त्िमा विभागीयस्तरिाट हुनपु ने कायतहरूमा सहयोग र समन्त्िय गने।

७.

विभाग तथा अन्त्ततगतका कायातलयहरूको योजना तजुम
त ा, स्िीकृबत, कायातन्त्ियन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र
प्रबतिेदनसम्िन्त्िी कायतमा सम्पकत अबिकृत भस कायत गने।

८.

हुलाक सञ्चालनका विद्यमान कानून, नीबत, बनदे शशका र कायतविबिहरूमा राविय तथा अन्त्तरावितय पररिेश
अनुरूप नयााँ कानूनको मस्यौदा िा आिश्यक पररमाजतनका लाबग आिश्यकतानुसार विज्ञको परामशत
सेिा बलस प्रारशम्भक मस्यौदा प्रस्ताि तयार पारी मन्त्रालयसमक्ष पेश गने कायत।

९.

हुलाकसम्िन्त्िी कानूनी व्यिस्थाका सम्िन्त्िमा आम जनमानसमा िा मातहतका कायातलयहरूमा
जानकारी गराउनु पने भएमा पररपर जारी गनेसम्िन्त्िी कायत।

१०. FM रे बडयो तथा केिुल प्रसारक सं स्थाहरूको अनुगमन, बनरीक्षण, बनयमन र मापदण्ड पुगेकाको हकमा
अनुमबतपरको निीकरणका लाबग समन्त्िय, सहजीकरण र बनयमन।
1.5.5

डााँक तथा अन्त्तरावितय सम्िन्त्ि शाखा :-

१. विश्व हुलाक सं िका सदस्य रािहरूिीच एक आपसमा पर, पासतल, EMS आदद आदानप्रदान गदात
व्यहोनुप
त ने आबथतक दावयत्िको दे शगत वििरण तयार गरी बलनेददने कायतसवहत वहसाि बमलानमा समन्त्िय,
सहजीकरण गने।
२.

International Mail Accounting System को सिै डाटा हन्त्री गराउन बमल्ने गरी Software को
Upgrade गरी सुिाररएको सफ्टियरमा दे शगत र िस्तुगत डाटा हन्त्री गराउन समन्त्िय, सहजीकरण
गने।

३.

आन्त्तररक तथा िैदेशशक डााँकको सङ्कलन, अबभलेखीकरण, ढु िानी र वितरणमा समन्त्िय, सहजीकरण र
बनयमन गने।

४.

प्रबतस्पिातत्मक रूपमा हिाह सेिाप्रदायक सं स्थामाफतत् िैदेशशक डााँक ढु िानी गराउन अन्त्तरावितय ठे क्का
िन्त्दोिस्तसम्िन्त्िी प्रारशम्भक कायत गने।

५.

डााँक ढु िानीका लाबग सेिाप्रदायक सं स्थासाँग सेिा प्राबप्तको ठे क्का िन्त्दोिस्त तथा भुक्तानी व्यिस्थापनमा
समन्त्िय र सहजीकरण गने।

६.

स्िदे श तथा विदे शमा प्राथबमकताका साथ पुर्याहनुपने द्रतु डााँकिस्तु, हुलाक पुबलन्त्दा र रशजवि
हुलाकिस्तु प्रापकसमक्ष समयमा नपुगेको िा हराएको, नाबसएको सम्िन्त्िमा एकीन गरी क्षबततपूबततका
लाबग रायसाथ महाबनदे शकसमक्ष पेश गने।
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७.

ाँ
िैदेशशक हुलाकिस्तुको विबनमय, वितरण लगायतका िारे मा िैदेशशक समकक्षी हुलाक प्रशासनसग
सूचना आदानप्रदान गने, प्राप्त सूचनाको गोपनीयता कायम गदै र विभागीय प्रमुखलास जानकारी गराउने।

८.

समकक्षी हुलाक प्रशासनले माग गरे का सूचना/अबभले ख सङ्कलन गरी प्रेषण गने, गराउने।

९.

ु मा ढु िानी हुन नसकी िाटोमा पने मुलक
ु को हुलाक
िैदेशशक हुलाकिस्तु सोझै गन्त्तव्य मुलक
ु साँग दवि पक्षीय समझदारीका लाबग सम्पकत, प्रस्तािको
प्रशासनमाफतत् पठाउनु पने भएमा उक्त मुलक
ु को समझदारी भएमा सम्झौता गनत गराउन सहयोग गने।साथै
मस्यौदा तयारी, िातात र दुिै मुलक
सम्झौता अनुरूप कायातन्त्ियनमा ल्याउने।

ु हरूका हुलाक प्रशासनसाँग दवि पक्षीय िा
१०. Open Transit Charge हरूको अयमययन गरी सम्िद्ध मुलक
िहुपक्षीय सम्झौताका लाबग आिश्यक परामशत, समन्त्िय, सहजीकरण गने।
११. िैदेशशक डााँकतफत Direct Mail Bag िााँबिने िाहेकका दे शहरूमा डााँक ढु िानीको रूट व्यिस्थापनका
लाबग सम्िद्ध हुलाक प्रशासनसाँग िातात तथा समझदारी गनत सहयोग गने।
१२. Open Transit को सुवििा समेत नपाहएको स्थानको Mis sent Mail & Extra Charge िटाउनेतफत
विकल्प पवहचान गरी कायातन्त्ियनमा ल्याउन समन्त्िय, सहजीकरण गने।
१३. थास एयर, हशण्डयन एयरलाहन्त्स, ड्रुक एयर, एरोफोल्ट, जापान एयरलाहन्त्स लगायतका सेिाप्रदायक
सं स्थाका Offline Flights समेतको भाडािापत्को रकम यकीन गरी भुक्तानीमा समन्त्िय, सहजीकरण
गने।
१४. Online & Offline Flights सिैको वहसािको पूणत वििरण अद्यािबिक गने।
१५. िैदेशशक हुलाकीय िस्तु आदानप्रदानका सम्िद्ध साझेदार बनकाय (Service Partner) िीच विद्युतीय
सूचना आदानप्रदान तथा सहकायत गनत सहजीकरण गने।
१६. End to End Process Mapping वि ारा Leg-1, Leg-2, Leg-3 को Performance Evaluation गनत सहयोग,
समन्त्िय र सहजीकरण गने।
१७. डााँक वितरण कायत न्त्यूनतम समयसीमाबभर गराउन QCS Mail को बनरन्त्तर चेक तथा विश्लेषण गराउन
समन्त्िय, सहजीकरण गने।
१८. डााँक वितरणमा वढलाह भएको गुनासो कम गराउन GCSS प्रविबिवि ारा बनरन्त्तर अनुगमन गराउन
सहयोग, समन्त्िय र सहजीकरण गने।
१९. तीनै तहका सरकारलास समेट्ने गरी Postal Code पररमाजतनका लाबग नीबतगत बनणतय गरास
कायातन्त्ियनमा ल्याउने।
२०. हुलाकिस्तुहरूको वितरणको दरलास अबिकतम पुर्याउन सिै स्थानीय सरकारहरूसाँग सम्पकतमा रही
स्थानीय तहबभरका प्रत्येक टोल तथा िस्तीबभर रहेका आिसीय तथा सं स्थागत िर भिनहरूको
िरिनीका नाम र नम्िरसवहतको अबभलेख र स्थान विशेषका िाटो तथा गल्लीहरूको नामनामेसीको
पबछल्लो वििरणलास अद्यािबिक गरी ठे गाना पत्ता नलाग्ने शस्थबत न्त्यून गदै डे बलभररको स्तर सतप्रबतशत
तुल्याउन प्रयत्नशील रहने।
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२१. नेपाल हुलाक सेिाको समग्र Quality Monitoring गरी हुलाकिस्तुको सङ्कलन, पररिहन र वितरणका
न्त्यूनतम Standard र लागु गररने क्षेरहरू तोकी कायातन्त्ियनमा ल्याउन समन्त्िय र सहजीकरण गने।
ु ले हुलाक व्यिस्थापनको क्षेरमा प्रयोगमा ल्याएका निीनतम तथा असल अभ्यासको
२२. विदे शी मुलक
बनरन्त्तर अयमययन, खोज र विश्लेषण गरी सङ्गठनको भािी कायतयोजनामा समािेश गराउन बसफाररस
प्रबतिेदन गने।
२३. हाम्रा हुलाक प्रशासनमा प्रयोगमा रवहरहेका तर विश्व हुलाक सं िले शचठ्ठीपर/पासतल आदानप्रदानका
लाबग पररमाजतन गरी कायातन्त्ियनमा ल्याससकेका विबभन्न फारम, सेिा शुल्कका दर लगायतका
वििरणहरूलास सोही अनुरूप पररमाजतन गरी कायातन्त्ियनमा ल्याउन समन्त्िय र सहजीकरण गने।
२४. Letter Post, Parcel Post, EMS Compendium का प्राििानहरूको समय समयमा Update गनत
सुझािसवहतको प्रबतिेदन गने।
२५. हुलाक सेिािाट प्रिावहत भएका सिै प्रकारका सेिाहरूको एकीकृत तयायाङ्कीय वििरण सवहतको
िावषतक प्रबतिेदन प्रकाशन गने व्यिस्था बमलाउने।
२६. िनादे श तथा हुलाक िचत िैंकको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनमा आिश्यकतानुसार समन्त्िय र
सहजीकरण गने ।
1.5.6 अन्त्तरावितय सम्िन्त्ि तथा EMS शाखा :-

UPU Congress, APPU-EC, APPU-Governing Board and SAARC-Technical Committee मा
१.
२.

नेपालको सहभाबगता र सोमा प्रस्तुत हुने आिश्यक कागजातहरू तयार पारी प्रबतिेदन गने।
दवि पक्षीय हुलाक प्रशासनिीच हुने सम्झौताको मस्यौदा दस्तािेज तयार गने।

राविय तथा अन्त्तराविय सं स्थाहरूिाट प्राप्त हुने ताबलम, गोष्ठी, सेबमनार आदद कायतक्रमका लाबग प्राप्त

हुने आमन्त्रणमा उपयुक्त कमतचारीको मनोनयनका लाबग प्रारशम्भक कायत शुरू गरी बनणतयानुसार सम्िद्ध
सं स्थालास मनोनयनको जानकारीसवहत माग गररएका अन्त्य कागजात पठास बनयबमत सम्पकतमा

३.
४.
५.
६.

७.
८.

रवहरहने।

नेपालको हुलाक सेिाले सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको नयााँ सेिाको प्रारशम्भक कायतयोजना तयार गरी
पेश गने।

EMS हुलाकिस्तुको क्षबततपबू तत र अपराि गनेउपर सजायाँ गने सम्िन्त्िमा रायसवहत पेश गने।

िैदेशशक EMS सेिा स्थापना भएका दे शहरूमा जानकारी गराउन प्रत्येक िषत साितजबनक विदा तथा
अन्त्य जानकारी तयार गरी EMS Operational Guide Update गरी UPU मा पठाउने।

APPU तथा अरू हुलाक प्रशासनवि ारा बनयबमत तथा समय समयमा सञ्चालन गने EMS End to End

Standard Test तथा अन्त्य Test Plan जस्ता कायतहरूमा सहभाबगतासम्िन्त्िी आिश्यक व्यिस्था
बमलाउने।

िैदेशशक EMS िस्तुको Track & Trace System सञ्चालनसम्िन्त्िी कामकारिाही गने।
Electronic Mail सेिा सञ्चालन तथा विस्तारसम्िन्त्िी आिश्यक कायतहरू गने।
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९.

सञ्चाबलत सेिाहरूको महसुल दरलास आिश्यकतानुसार बनिातरण तथा पररमाजतन गरी लागु
गराउनेसम्िन्त्िी प्रारशम्भक कायत गने।

१०. उशल्लशखत सेिा तथा कायत सञ्चालनको अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्त्िय तगा बनदे शनसम्िन्त्िी आिश्यक
प्रारशम्भक कायत गने।

११. UPU, APPU, STC जस्ता िैदेशशक सं िसं स्था र बनकायहरूिाट प्राप्त प्रश्नािली भरर पठाउने र
आिश्यकतानुसार पराचार गने।

१२. हुलाक सेिा विभागको िावषतक प्रबतिेदन तयार गने।

१३. हुलाक सेिाको नयााँ सेिा विस्तार सम्िन्त्िमा अयमययन, अनुसन्त्िान र प्रचार प्रसारसम्िन्त्िी कायतहरू
गने।

1.5.7 अन्त्तरावितय डााँक लेखा तथा अनुसन्त्िान शाखा :-

१.

िैदेशशक डााँकको अबभलेख बभडास आम्दानी खचतको स्रे स्ता तयारी एिं भुक्तानीसम्िन्त्िी प्रारशम्भक कायत
गने।

२.
३.

िैदेशशक डााँकको हिास ढु िानी र वितरणमा समन्त्िय, सहजीकरण र बनयमनमा सहयोग गने।
IRC A/C, Terminal Dues A/C, Internal Air Conveyance Dues A/C, Air Conveyance Dues A/C,
Closed Air Mail A/C, Transit A de’ cover A/C, Indemnity A/C, Parcel Post A/C, EMS A/C, Mis
sent Mail A/C, लगायतको फमे ट अनुसार दे शगत/िस्तुगत स्रे स्ता CP तथा CN फारमहरूमा प्रविष्टी
गने व्यिस्था बमलाउने।

४.

UPU ले सञ्चालनमा ल्याएको IPS.POST सभतरको सञ्चालन गरी सम्िद्ध साझेदारहरूिीच विद्युतीय
सूचना आदानप्रदान गने।

५.

अन्त्तराविय डााँक लेखासाँग सम्िशन्त्ित सफ्टिेयरलास सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गने।

६.

विश्वभररका हुलाक प्रशासनहरूसाँग Air Mail, Surface Air Lifted/SAL Mail, हरूको पासतल पोष्ट,
हराएको हुलाक िस्तुको क्षबततपूबतत, Terminal Dues, Air Conveyance Dues, Transit A de cover,
Mis sent Mail, EMS, Closed Air Mail तथा हराएका हुलाकिस्तुहरूको स्रे स्ता रैमाबसक/िावषतक
रूप।मा तयार गरी आदानप्रदानका लाबग पेश गने

७.

अन्त्तर ्दे शशय हुलाकिस्तुको आदानप्रदानको िावषतक रूपमा वहसाि यकीन गरी रकम माग तथा
भुक्तानीका लाबग पेश गने।

८.

विश्वभररका हुलाक प्रशासनहरूिाट डााँक आदानप्रदान गरे िापत् प्राप्त हुन आउने रकमहरू केन्त्द्रीय
राजस्ि खातामा जम्मा गरी आम्दानी िायमने र विबभन्न एयरलाहन्त्सहरूले नेपालको हुलाकिस्तु
आदानप्रदान गरे िापत UPU को मापदण्ड अनुसार स्रे स्ता रूजु गरी भुक्तानीका लाबग पेश गने।

९.

नेपालबभर वितरण हुने हुलाकिस्तु सम्िन्त्िमा नेपालको कुनै हुलाक िा िैदेशशक हुलाक प्रशासनिाट
सोिपुछ गररएका विषयमा सम्िद्ध हुलाक प्रशासनलास जानकारी उपलव्ि गराउने।

१०. विदे शमा वितरण हुने कुनै हुलाक िस्तु सम्िन्त्िमा
सोिपुछ गने व्यिस्था बमलाउने।
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सोिपुछ गनुप
त रे मा सम्िद्ध हुलाक प्रशासनलास

११. हुलाकिस्तु हराएको िा वितरण नभएको प्रमाशणत भएमा सम्िशन्त्ित प्रेषकलास क्षबततपूबतत ददने बनणतयका
लाबग पेश गने।
१२. हुलाक कानूनले बनषेबित गरे का कायतमा सं लग्नउपर कानूनिमोशजम अनुसन्त्िान, अबभयोजन र
कारिाहीमा सहयोग र समन्त्िय गने।

1.5.8

आन्त्तररक डााँक तथा कायतशाला शाखा:-

१.

आन्त्तररक डााँकको सङ्कलन, अबभलेखीकरण, ढु िानी र वितरणमा समन्त्िय, सहजीकरण र बनयमन।

२.

नेपालभरर सुचारू रूपमा डााँक सञ्चालनका लाबग विबभन्न यातायात सेिाप्रदायक सं स्थासाँग सम्झौता गने
प्रारशम्भक कायत गने।

३.

मौजुदा डााँक रे खाको समसामवयक पुनरिलोकन मस्यौदा गरी सुिारका लाबग पेश गने।

४.

शाखािाट सम्पादन भएका दै बनक कामकारिाहीमा बनयबमत बनरीक्षण र सुपररिेक्षण गरी आिश्यक
बनयन्त्रण, सुझाि र बनदे शन ।

1.5.9

आबथतक प्रशासन शाखा :-

१.

विभागको िावषतक कायतक्रम अनुसार आबथतक िषतको अनुमाबनत िजेट तजुम
त ा गने, गराउने।

२.

स्िीकृत िजेट तथा कायतक्रमअनुसार अशख्तयारी पर तयार गने, गराउने।

३.

विबनयोशजत िजेट रकम बनकासा बलने।अबिकारप्राप्त अबिकारीको स्िीकृबत बलस खचत गने र बनयमानुसार
तोवकएको ढााँचामा स्रे स्ता राख्ने।

४.

विभाग तथा मातहतका कायातलयहरूलास आिश्यकता अनुसार आबथतक प्रशासनसम्िन्त्िी राय सल्लाह
ददने।

५.

विभाग र मातहतका कायातलयहरूलास आिश्यकता अनुसार थप बनकाशा, रकमान्त्तर, स्रोत पररिततन
आदद कारिाहीको आिश्यक व्यिस्था बमलाउने।

६.

प्रचबलत कानून अनुसार विबनयोजन, िरौटी, राजस्ि आददको स्रे स्ता राख्ने,

राख्न लगाउने र सोको

प्रबतिेदन तयार गरी गरास सम्िशन्त्ित बनकायमा पठाउने।
७.

कमतचारी सञ्चयकोष, नागररक लगानी कोष, िीमा, सापटी, कर कट्टी र अन्त्य रकमहरू सम्िशन्त्ित
बनकायमा दाशखला गने,गराउने।

८.

विभागको माबसक आम्दानी खचतको वििरण तयार गरी साितजबनक गने।

९.

आबथतक प्रशासनसम्िन्त्िी पररपर तथा बनदे शनहरू विभाग र मातहतका बनकायलास पठाउने व्यिस्था
बमलाउने।

१०. आबथतक कारोिारहरूको आन्त्तररक तथा अशन्त्तम ले खा परीक्षण गराउने।
११. आन्त्तररक ले खा परीक्षण तथा अशन्त्तम लेखापरीक्षणिाट औल्याहएका िेरूजुको लगत खडा/अद्यािबिक
गने र फर्छ्यौट गने, गराउने।
१२. सं सदीय सबमबतिाट भएका बनणतय तथा बनदे शनहरूको कायातन्त्ियन गने, गराउने।
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१३. विभाग र अन्त्तगततका बनकायहरूको विबनयोजन, राजस्ि र िरौटीको केन्त्द्रीय आबथतक वििरण तयार
गने, गराउने र सम्िशन्त्ित बनकायमा पठाउने।
१४. मातहतका कमतचारीहरूको शजम्मेिारी िााँडफााँड,काममा सहजीकरण, समन्त्िय र सुपररिेक्षण गने
१५. कमतचारीहरूको तलिी प्रबतिेदन पास गराउने।
१६. िेरूजुको लगत, िेरूजु फर्छ्यौटको अनुगमन, सहजीकरण र महालेखा परीक्षकको कायातलयिाट प्राप्त
प्रारशम्भक प्रबतिेदनको जिाफ पठाउने लगायत लक्ष्यअनुसार िेरूजु फर्छ्यौट गने कमतचारीलास
पुरष्कृत गने कायतहरू।
1.6
1.6.1

सम्िद्ध ऐन, बनयमहरू, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी

व्यिस्था

नेपालको संवििान :-

नागररकको सं वििान प्रदत्त मौबलक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको सं रक्षण र सं िद्धतन गदै

आमसञ्चारलास स्िच्छ, सक्षम, बनष्पक्ष, मयातददत, शजम्मेिार र व्यािसावयक िनाउन आिश्यक व्यिस्था
गने नीबत हुने सं िैिाबनक व्यिस्था रहेको छ ।त्यसै गरी िततमान सं वििानले हुलाक सेिालास सं िको
अबिकार सूचीअन्त्तगतत समािेश गरे को छ ।
1.6.2

पन्त्रौ योजनाः

रणनीबतः हुलाक सेिालास सं स्थागत पुन:सं रचना गरी स्िायत्त, प्रबतस्पिी र व्यािसावयक िनाउने।



कायतनीबतः



१. हुलाक सेिालास प्रबतस्पिी र व्यािसावयक िनाउन आिश्यक नीबतगत, कानुनी तथा सं स्थागत सुिार
गररनेछ ।

२. हुलाक सेिा प्राबिकरण गठन गरी कायतक्षर
े को वििीिीकरण, विशशष्टीकरण र आिुबनकीकरण
गररनेछ।

1.6.3

आ .ि. २०७६/७७ को िावषतक नीबत तथा कायतक्रम :-

ाँ ा नं.१५२ मा "हुलाक
नेपाल सरकारको आ.ि. २०७६।७७ को िावषतक नीबत तथा कायतक्रमको िुद

सेिालास पुन:सं रचना गरी स्िायत्त, प्रबतस्पिी र व्यािसावयक िनाहनेछ" भन्ने व्यहोरा उल्लेख गररएको
छ।
1.6.4

आ.ि. २०७६/७७ को िजेटः

ाँ ा नं २३२- हुलाक सेिालास पुन:सं रचना गरी स्िायत्त, प्रबतस्पिी र व्यािसावयक िनाहनेछ।
िुद
महत्त्िपूणत सरकारी कागजात र कानुनी दस्तािेजहरू हुलाकमाफतत् प्राप्त हुने व्यिस्था बमलासनेछ।

1.6.5

हुलाक सेिासम्िन्त्िी ऐन बनयमहरू
•

हुलाक ऐन, २०१९ तथा बनयमािली, २०२०

•

आन्त्तररक हुलाक िस्तु (िीमा गने) ऐन, २०१९ तथा बनयमहरू, २०१९

•

िनादे श बनयमािली, २०३१

•

हुलाक िचत िैङ्क बनयमािली, २०३३

•

अबतररक्त हुलाक बनयमािली, २०३४
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•
विश्व





1.6.6


1.7

िैरङ्ग हुलाक बनयमािली, २०३४
हुलाक संि तथा क्षेरीय हुलाक संिका नीबत तथा बसद्धान्त्तहरू
UPU Constitution
UPU Acts
UPU General Regulations (Parcel Post Regulations & Letter Post Regulations)
UPU Convention
केही दे शहरू साँग EMS सेिा सञ्चालन गनत गररएका Bilateral Agreements हरू

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन अनुसार प्रकाशन गररएको वििरण
क्र.सं .

1.8

वििरण

कैवफयत

प्रकाशशत बमबत

१

प्रथम रैमाबसकमा प्रकाशन

२०७६/०७/१५

मातहतका

२

दवि तीय रैमाबसकमा प्रकाशन

2076/१०/०७

वििरण

३

तृतीय रैमाबसकमा प्रकाशन

2077/01/10

लाबग

४

चतुथ त रैमाबसक तथा िावषतक वििरण प्रकाशन 2077/०४/११

बनकायमा
प्रकाशनका
पररपर

गररएको।

नागररक िडापर
विभागिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी
गररएका नागररक िडापर अनुसूची ७ मा सं लग्न गररएको छ ।

1.9

भािी योजना र कायतक्रम
नेपाली हुलाक प्रशासनलास सिल र सक्षम िनाउन अझै िढी सम्िेदनशील भस कायत गनुप
त ने आिश्यकता
दे शखन्त्छ। हुलाकीय सं यन्त्रलास गबतशील, मनोिलयुक्त, प्रबतस्पिी, क्षमतािान र सकारात्मक िनाउन थप
प्रयास गनुप
त ने भएको छ।
िततमान सं िैिाबनक धयिस्थाअनुसार सं िअन्त्तगततको सांगठबनक सं रचनामा रहेको हुलाक सेिा सञ्चालन
तथा व्यिस्थापनका लाबग कायातन्त्ियनमा रहेका कानूनहरूको समसामवयक पररमाजतन/सं शोिन र थप
सेिा सञ्चालनका लाबग आिश्यक पने कानूनहरूको तजुम
त ा, भौबतक पूिातिार, मानि सं शािन र स्रोत

व्यिस्थापन मुख्य च ुनौतीको रूपमा रहेका छन्।यसको समुशचत व्यिस्थापनका लाबग हुलाक सेिा
विभाग अनिरत रूपमा लाबग परे कोछ।
जनचाहना अनुरूपको हुलाक सेिाको प्रत्याभूबत ददलाउन हुलाकिस्तुको सङ्कलन र वितरणको कायतलास

बछटो, छररतो, प्रभािकारी र विश्वसनीय तुल्याउन मद्दत पुग्ने गरी कायतक्रम कायातन्त्ियनको विकल्प
छै न। त्यस्तै हुलाकिस्तुको सङ्कलन र पररिहनमा लागत र समय िटाउन तथा वितरण प्रणालीमा

कायतकुशलता िृवद्धका लाबग के कुन र कहााँ/कहााँ के कस्ता वक्रयाकलाप सञ्चालन गरी नतीजालास
सुबनशश्चत गनत सवकन्त्छ भन्नेमा विभाग अनिरत कायत गदै आहरहेकोछ।साथै सेिाग्राहीले महशुस गने
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गरी कायतकुशलतामा िृवद्धका लाबग आिुबनक सञ्चार तथा प्रविबिको सिन प्रयोग तथा उपयोग जरूरी
भससकेको छ।
हाम्रा हुलाक प्रशासनिाट आजसम्म प्रिाह हुदै आएका आिारभूत हुलाक सेिा लगायत अन्त्य

धयािसावयक, आबथतक र वित्तीय सेिाहरूको प्रभािकाररता िृवद्धका लाबग गुणस्तर प्रत्याभूबत सवहत सेिा
प्रिाहको लाभ-लागत विश्लेषण हुन ु अपररहायत भएकोछ।प्रबतस्पिातत्मक सेिा प्रिाहका लाबग समुशचत

स्रोतसािनको उपलव्िता अबनिायत माबनन्त्छ।सािनस्रोतको उपयुक्त व्यिस्थापनिाटनै लशक्षत नतीजा
प्राबप्तको सुबनशश्चतता हुन्त्छ। निीन प्रविबियुक्त असल अभ्यासको शुरूआत गराउन आिश्यक नीबत

योजना, िावषतक कायतक्रम र िजेटको चााँजोपाजो बमलास सिै हुलाकीय सेिाहरूलास अन्त्तरावितय मूल्य
मान्त्यता अनुरूप व्यिस्थापन गनत/गराउन विभाग प्रयासरत छ।साथै माबथका लक्ष्य प्राबप्तका लाबग
उपलव्ि स्रोत सािनको वििेकशील उपयोग गनत सिै पक्षको यमयान जानु अत्यािश्यक हुन्त्छ।
सं स्थालास

नतीजामुखी

प्रबतस्पिी

र

व्यािसावयक

िनाउन

सम्पाददत

कायतको

स्पष्ठ

मापन

हुनपु दतछ।कायतसम्पादन करारको कायातन्त्ियन, मूल्याङ्कन, अनुगमन, पुरस्कार र दण्ड सिै वक्रयाकलापहरू
सम्पन्न गनातका लाबग दे हायका आिार पवहचान गरी ती तत्त्िहरूको क्रमीकरण (Sequencing) गदै
एकपबछ अको चरणमा वयनलास कायातन्त्ियन गदै लग्नुपने दे शखएकोछ : सङ्गठनको उद्देश्य र कायतमा स्पष्टता हुनपु ने।
 पदाबिकारीको प्रष्ठ र मापनयोग्य कायतवििरण हुनपु ने।
 मुख्य नतीजाका क्षेरहरू (Key Result Areas/KRAs) को पवहचान हुनपु ने।
 मुख्य कायतसम्पादन लक्ष्यहरू (Key Performance Goals) को पवहचान हुनपु ने।
 कायतसम्पादन पररसूचकहरू (Performance Indicators) को बनमातण हुनपु ने।
 पररमाणात्मक लक्ष्य बनिातरण (Quantitative Target Setting) हुनपु ने।
 पररसूचकहरूलास बनशश्चत भार (Weightage) प्रदान गररनुपने।
 आिश्यक स्रोतसािन र अनुकुल कायत िातािरणको सुबनशश्चतता हुनपु ने।
 कायतसम्पादन प्रगबतको मापन र मूल्याङ्कन (Performance Measurement and Evaluation ) हुनपु ने।
 पुरस्कार र दण्ड (Reward and Punishment) बनिातरण हुनपु ने र
 अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पुनरिलोकन गरी कायतसम्पादन पररसूचक बनिातरण, कायतप्रगबत मापन तथा
मूल्याङ्कन र दण्ड तथा पुरस्कार बनिातरण गने।
विश्व हुलाक सं िका सदस्य रािहरूले समान रूपमा कायातन्त्ियन गने गरी अनुमोदन गररएका मागतदशतन
तथा कायतप्रणालीको पररपालनािाट प्राप्त हुने लाभको अबिकतम उपभोग गनत र सेिाग्राहीलास पहुाँचयोग्य
र गुणस्तरीय सेिाको पूणत प्रत्याभूबतका लाबग विभागको भािी कायतददशा दे हायिमोशजम हुनेछन् :-
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१.

सुशासन :
ु को समग्र हुलाकको प्रशासन र व्यिस्थापन गने सिोच्च बनकाय हुलाक सेिा विभाग भएकाले
मुलक
विभागलास हुलाकीय प्रशासनको सुशासनको नेतत्ृ िदायी सं स्थाको रूपमा विकास गररनेछ।हाम्रो हुलाक
प्रशासनलास समेत आिुबनक र धयािसावयक तुल्याउन आिश्यक पूिातिार विकास, मानि सं शािन विकास,
सूचना प्रविबिको िहुप्रयोग/उपयोग, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समसामवयक सुिार र डे क्स
प्रणालीमा रूपान्त्तरण, अन्त्तराविय लेखाको सुव्यिशस्थत सञ्चालन सवहत अबभले ख व्यिस्थापनलास बनयबमत
रूपमा विश्लेषण र मूल्याङ्कनलास ठोस रूपमा अगाबड िढाहनेछ।

२.

हुलाक प्रशासनको पुन:सं रचना :
सं िीय प्रणाली अनुरूप हुने गरी कायत शजम्मेिारीको बनिातरण, सङ्गठन सं रचना बनमातण, साझेदार
बनकायिीचको अन्त्तर सम्िन्त्ि र समन्त्िय लगायतका विषयहरूमा अयमययन र विश्लेषण गरी सेिाको
प्रभािकाररता िृवद्ध गररनेछ। हुलाक बनदे शनालय, सलाका हुलाक कायातलय र अबतरीक्त हुलाकहरूको
सं रचना र भूबमकाको पुनरिलोकन गरी सं िीयता सुहाउदो पररस्कृत र पररमाशजतत तुल्याहनेछ।

३.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धबतमा सुिार :

राविय तथा अन्त्तराविय हुलाकिस्तुको प्राबप्त, पररिहन र वितरणका प्रत्येक चरणहरूको पृथक पृथक
नतीजा मापन गनत सवकने गरी आिश्यक सूचकहरूको बनमातण गरी प्रभािकारी रूपमा अनुगमन गने

प्रणालीलास कायातन्त्ियनमा ल्याहनेछ। गुणस्तरीय सेिाको प्रत्याभूबतका लाबग सम्पाददत कायत र सम्पादन
हुन

नसकेका

कायतहरूको

बनयबमत

रूपमा

मूल्याङ्कन

तथा

मापन

गररने

कायतको

थालनी

गररएकोछ।कायतसम्पादन मापनका सूचक तय गरी विभाग मातहतका केन्त्द्रीय कायातलय तथा सिै हुलाक

बनदे शनालयका बनदे शक र विभागका बनदे शक समेतसाँग कायतसम्पादन सम्झौता गरी कायतप्रगबत मापन

गररने अभ्यास सुरू गररएकोछ।सं स्थाले प्रिाह गने िस्तु तथा सेिाको गुणस्तर मापनका न्त्यूनतम आिार
र शततहरू बनिातरण गररएका भए पुरा गनत सक्नुपदतछ।मूल्याङ्कन तथा मापन व्यिस्थाको सफलता राम्रो

कायत गनेहरूका लाबग समयमै उशचत कदर एिं पुरस्कृत भए मार त्यो सं स्थाको जीिनशैली िन्ने हुदााँ

यसतफत चनाखो िन्नै पदतछ।दीितकालीन सफलताको बनशम्त सं स्थाको कायतसम्पादन मूल्याङ्कन गदै जानु

पदतछ।ग्राहकको दृवष्टमा सुिार आएको छ छै न भन्ने कुरा एकीन गनत समय समयमा मूल्याङ्कन गदै जानु
आिश्यक

हुन्त्छ।अनुगमनकतातिाट

औल्याहएका

प्राथबमकता दददै जाने लक्ष्य बलहएकोछ।
४.

िा

सुझाहएका

सुझािहरूको

कायातन्त्ियनलास

हुलाक प्रशासनको सुिार
हुलाकीय िस्तुहरूको आदानप्रदानको कायतलास नतीजामूलक कायतसम्पादन व्यिस्थापन प्रणालीमा
रूपान्त्तरण गने कायतको थालनी गररनेछ।कायत सम्पादन सम्झौतावि ारा शजल्लातहिाट सम्पाददत हुने
कायतहरूको कायतसम्पादन अिबि, लागत र कायतकुशलता मापन हुने सूचकाङ्कसवहत नतीजामूलक
कायतसम्पादन ढााँचा (Result Framework) तयार गरी कायातन्त्ियनमा ल्याहनेछ।
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५.

भौबतक पूिातिारको विकास :
सिै स्थानीय तहका कायतपाबलकीय कायातलयलास पायक पने गरी स्थानीय हुलाक कायातलयको स्थापना,
भौबतक पूिातिारको बनमातण, सरसफाह व्यिस्थापन, पावकतङ्ग व्यिस्थापन, अबभलेख, भण्डारण लगायतका
भौबतक पूिातिारको विकास गररनेछ।साथै हुलाकीय िस्तुको आदानप्रदानमा सुरक्षा तथा गुणस्तर कायम
राख्न आिश्यक विद्युतीय स्िचाबलत यन्त्र, उपकरणलगायत प्रविबिको उपयोगलास अग्राबिकार ददस
प्रयोगमा ल्याहनेछ।

६.

मानि संशािन विकास तथा व्यिस्थापन :
कमतचारी समायोजन ऐनका मापदण्डअनुरूप कामतचारीहरूको पदस्थापन गररनेछ।विशेष गरी सरूिा,
िढु िा, िृशत्त विकास जस्ता पक्षहरूमा पूि त अनुमानयोग्य पद्धबतको विकास गरी हुलाक प्रशासनलास िढी
धयिशस्थत र पारदशी िनाहनेछ।समय सुहााँउदो सूचना प्रविबि अिलम्िन गनत सक्षम जनशशक्त विकास
गरी कायतसम्पादनस्तर िढाउन सूचना प्रविबि ताबलम, व्यिहारगत ताबलम, व्यिस्थापन ताबलम,
आचारसं वहता अनुशरण, अनुभिको आदानप्रदान र अन्त्तरावितय तथा राविय

ताबलम, अयमययन भ्रमण,

अिलोकनलगायतका विषयहरूमा थप सुिार गररनेछ।
७.

विद्युतीय शासन :
विद्युतीय शासनलास सं िीय, प्रान्त्तीय र स्थानीय तहसम्म क्रमश : विकास गदै लबगनेछ।हुलाक सेिाको
एकीकृत पोटतल सञ्चालनमा ल्याहनेछ।कागजरवहत कायत पद्धबतको विकास,

e-Attendance,

e-

registration System को प्रयोगका साथै हुलाकिस्तुहरूको Track and trace का लाबग PITS र IPS.Post
Server को प्रयोग गरी ग्राहकका साथै प्रापक हुलाक र साझेदार सेिाप्रदायकिीच सूचना आदानप्रदानको
कायतलास पूणत रूपमा कायातन्त्ियनमा ल्याहनेछ।
८.

प्रविबि हस्तान्त्तरण:
UPU को International Postal Service (IPS) को प्रयोग गने ।भन्त्सार विभागसाँग समन्त्िय गरी विश्ि
भन्त्सार सं ि र विश्ि हुलाक सं िको MOU अनुसार Asycuda world साँग समन्त्िय गरी Customs
Declaration System लागु गने ।Radio frequency Identification (RFID) Gate GPO (office of
exchange) मा जडान गने ।Facing, sorting गने Automated machines, Drugs & Narcotics identifier,
X-ray machines हरू जडान गने ।

९.

अबभलेख व्यिस्थापनमा सुिार :
विभागका महत्त्िपूणत बनणतय रहेका फासलहरू र अन्त्तरावितय ले खा व्यिस्थापनसाँग सम्िशन्त्ित फासलको
अबभलेखीकरणमा रूपान्त्तरण गरी थप व्यिशस्थत गररनेछ।
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१०. आबथतक अनुशासन र आन्त्तररक बनयन्त्रण :
आन्त्तररक बनयन्त्रण प्रणालीलास प्रभािकारी िनाहनेछ।विबनयोशजत िजेटको प्रभािकारी खचत व्यिस्थापन
गरी आबथतक अनुशासन र बमतव्यवयता कायम गररनेछ।हाल कायम िेरूजुलास क्रमश : न्त्यूनीकरण गदै
लगी शून्त्य िेरूजुको अििारणालास कायातन्त्ियनमा ल्याहनेछ।
ाँ ी बनमातण तथा सोको
११. िैवकङ्ग सफ्टिेयरको प्रयोग गरी हुलाक िचत िैंङ्क सेिाको सञ्चालनमाफतत् पूज
उपयुक्त पररचालन गरी अथततन्त्रमा सहयोग पुर्याहनेछ।
ु को विवििता झल्काउने विबभन्न हुलाक वटकटहरूको प्रकाशन/छपाह, विक्री वितरणको कायतलास
१२. मुलक
प्रभािकारी िनाहनेछ।ऐबतहाबसक वटकटको सं रक्षण तथा व्यिशस्थत अबभलेखीकरणका लाबग बडशजटल
अकातसि िनास अनलासन खररदको व्यिस्था बमलासनेछ। साथै वफलाटे बलक कायतको सं रक्षण तथा
सम्िितनका लाबग प्रचारप्रसार/विज्ञापन गरी राजस्ि िृवद्ध उन्त्मुख कायतहरू गररनेछ।
१३. आफ्नै सिारी सािनमाफतत् अझै डााँक ढु िानी हुन नसकेका शजल्लाहरूका हकमा क्रमश: आफ्नै ढु िानीका
सािनमाफतत् डााँक ढु िानीको व्यिस्था गरी सुरशक्षत र भरपदो िनाहनेछ।
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2. प्रगबत
2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण

2.1.1 आ.ि. 2071/72 को िजेट एिं खचतको यथाथत वििरण
क्र.
सं .

ि.उ.शश.नं.

आयोजना/कायतक्रमको नाम

(रकम रू. हजारमा)

ाँ ीगत
पूज

चालु
विबनयोजन

खचत

विबनयोजन

जम्मा
खचत

विबनयोजन

खचत

1

3580193 हुलाक सेिा विभाग

104944

96796.3

21000

1131.9

125944

97928.2

2

3580263 गोश्िारा हुलाक कायातलय

151463

89222

4247

3373

155710

92595

3

3580253 क्षेरीय हुलाक बनदे शनालय 4

180467

175442.7

16000

9944

196467

185386.7

4

3580203 शजल्ला हुलाक कायातलय 70

2148785

2076273.6

142780

118652

2291565

2194925.6

5

3580233 नेपाल वफलाटे बलक धयूरो

3221

3880

740

1239.9

3961

5119.9

6

3580213 हुलाक प्रशशक्षण केन्त्द्र

15718

13386

2000

588

17718

13974

7

3580223 केन्त्द्रीय िनादे श कायातलय

11228

8878

5883

5246

17111

14124

8

3580243 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार

38426

37209

150

150

38576

37359

2654252

2501088

192800

140325

2847052

2641412.4

जम्मा

2.1.2 आ.ि. 2072/73 को िजेट एिं खचतको यथाथत वििरणः

क्र.सं .

ि.उ.शश.नं.

आयोजना/कायतक्रमको नाम

ाँ ीगत
पूज

चालु
विबनयोजन

(रकम रू. हजारमा)

खचत

विबनयोजन

जम्मा
खचत

विबनयोजन

खचत

1

3580193 हुलाक सेिा विभाग

११८८८७

१३२१४६.६

800

७४७.७

119687

132894.3

2

3580263 गोश्िारा हुलाक कायातलय

146487

१२२५६४.५

5052

५०४१.७

151539

127606.2

3

3580253 क्षेरीय हुलाक बनदे शनालय 4

191545

१८८४८५.४

31050

५३७४.५

222595

193859.9
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4

3580203 शजल्ला हुलाक कायातलय 70

5

3580233 नेपाल वफलाटे बलक धयू रो

6

2313372

२१२७६४३.४

142950

१०८७३६

2456322

2236379.4

4287

३९५९.६

800

८००

5087

4759.6

3580213 हुलाक प्रशशक्षण केन्त्द्र

11400

९६६९.८

6365

३१४

17765

9983.8

7

3580223 केन्त्द्रीय िनादे श कायातलय

11155

१०१२३.६

4718

२८४४.८

15873

12968.4

8

3580243 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार

39512

७६६४.

660

६६०

40172

8324

2836645

2602257

192395

124519

3029040

2726775.6

जम्मा

2.1.3 आ.ि. 2073/74 को िजेट एिं खचतको यथाथत वििरण

क्र.सं.

ि.उ.शश.नं.

आयोजना/कायतक्रमको नाम

ाँ ीगत
पूज

चालु
विबनयोजन

रकम रू. हजारमा

खचत

विबनयोजन

जम्मा
खचत

विबनयोजन

खचत

1

3580193 हुलाक सेिा विभाग

145085

140325

44500

44317

189585

184642

2

3580263 गोश्िारा हुलाक कायातलय

145986

141699

15042

9874

161028

151573

3

3580253 क्षेरीय हुलाक बनदे शनालय 4

190282

224451

20370

4883

210652

229334

4

3580203 शजल्ला हुलाक कायातलय 70

2219943

2524763 144570 101665

2364513

2626428

5

3580233 नेपाल वफलाटे बलक धयू रो

6

4782

4279

1490

1468

6272

5747

3580213 हुलाक प्रशशक्षण केन्त्द्र

13058

13279

5155

3813

18213

17092

7

3580223 केन्त्द्रीय िनादे श कायातलय

10947

10742

4425

3803

15372

14545

8

3580243 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार

37861

37122

700

700

38561

37822

2767944

3096660

236252

170523

3004196

3267183

जम्मा
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2.1.4

आ.ि. 2074/75 को िजेट एिं खचतको यथाथत वििरण

(रकम रू. हजारमा)
ाँ ीगत
पूज

चालु

बनकायको नाम

जम्मा

क्र.सं .

ि.उ.शी.नं.

1

358019

हुलाक सेिा विभाग

12,61,74

12,48,67

3,85,89

1,76,79

16,47,63

14,25,46

2

358025

क्षेरीय हुलाक बनदे शनालय 4

22,28,66

21,51,80

2,31,70

1,92,83

24,60,36

23,44,63

3

358020

शजल्ला हुलाक कायातलय 70

2,53,55,69

2,48,62,69

21,41,77

14,64,01

2,74,97,46

2,63,26,70

4

358026

गोश्िारा हुलाक कायातलय

17,51,34

13,50,78

2,35,59

1,09,32

19,86,93

14,60,10

5

358021

हुलाक प्रशशक्षण केन्त्द्र

1,34,04

1,09,57

7,48

7,29

1,41,52

1,16,86

6

358022

केन्त्द्रीय िनादे श कायातलय

1,31,29

1,10,52

44,08

34,86

1,75,37

1,45,38

7

358024

केन्त्द्रीय वटकट भण्डार

3,12,73

2,79,90

9,53

9,53

3,22,26

2,89,43

8

358023

नेपाल वफलाटे बलक धयुरो

72,84

57,99

11,69

6,41

84,53

64,40

3,12,48,33

3,01,71,92

30,67,73

20,01,04

3,43,16,06

3,21,72,96

विबनयोजन

जम्मा
2.1.5

क्र.सं .
1

खचत

विबनयोजन

खचत

आ.ि. 207५/7६ को िजेट तथा खचतको वििरणः

ि.उ.शश.नं.

आयोजना/कायतक्रमको नाम

358019 हुलाक सेिा विभाग

विबनयोजन

खचत

(रकम रू. हजारमा)
ाँ ीगत
पूज

चालु
विबनयोजन

खचत

१३४४१६
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१२६७१२

विबनयोजन
12600

जम्मा
खचत
१२२६३

विबनयोजन

147016

खचत

138975

2

358026 गोश्िारा हुलाक कायातलय

१७७४१७

१५५९४१

4000

१७०५

181417

157646

3

358025 क्षेरीय हुलाक बनदे शनालय 4

2२८१३३

२१२५१७

12000

११९५४

२४०१३३

224471

4

358020 शजल्ला हुलाक कायातलय 70

2५४२८५०

२३८७७२८

47800

४१०३७

2590650

2428765

5

358023

२३८१९

१३५२९

4900

४९००

28719

18429

6

358021 हुलाक प्रशशक्षण केन्त्द्र

13800

१२१२४

200

१९९

14000

12323

7

358022 केन्त्द्रीय िनादे श कायातलय

12८६७

११४०२

2000

१९४६

14867

13348

3133302

2919953

83500

74004

3216802

2993957

वफलाटे बलक तथा हुलाक

वटकट व्यिस्थापन कायातलय

जम्मा
2.2

आ.ि.२०७६/७७ को प्रगबत

2.२.1 आ.ि. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबतसमेत)
बनकाय

िावषतक िजेट
ाँ ीगत
पूज

चालु

िावषतक खचत
चालु

ाँ ीगत
पूज

िावषतक प्रगबत प्रबतशत
वित्तीय

भौबतक

हुलाक सेिा विभाग

169568

76115

127338

4263

54

50

शजल्ला हुलाक कायातलय

2862998

45685

2715812

32918

95

100

हुलाक बनदे शनालय

250103

10300

239456

5441

94

100

गोश्वरा हुलाक कायातलय

194210

33000

192489

22960

95

100

केन्त्द्रीय िनादे श कायातलय

12870

1100

10062

1073

80

100

हुलाक प्रशशक्षण केन्त्द्र

15555

12900

11304

341

41

80

वफलाटे बलक तथा हुलाक वटकट व्यिस्थापन कायातलय

43875

4500

20264

2500

47

80

89

2.२.2

आ.ि. २०७६/७७ को कायतक्रमको प्रगबत
आ.ि. 2076/77 का कायतक्रमहरूको प्रगबत
बस.न.

कायतक्रम

भौबतक प्रगबत

हुलाक सेिा विभाग
1.

हुलाक सेिा ऐन बनमातण भएप्सबछ
नयााँ ऐन अनुसारका विबनयमहरू
तजुम
त ा गने

2.

विश्ि हुलाक ददिस मनाउने

विविि कायतक्रमको आयोजना गरी विश्ि हुलाक
ददिस मनाहएको।

3.

बनमातणािीन भिनको रकम भ ुक्तानी

बनमातण व्यिसायीले पेश गरे को बिल प्राविबिक

ददने

नापजााँच गनत सं िीय सशचिालय बनमातण तथा
व्यिस्थापन कायातलयमा पठाहएकोमा नापजााँच भस
बसफाररससाथ प्राप्त हुन नआएकोले भ ुक्तानी हुन
नसकेको।

4.

भिन ममतत तथा पाटे शन गने

नयााँ भिनमा सरे पबछ गने भबनएकोमा भिन
सरे पश्चात् िजेट रोक्का भएको।

5.

मेशशनरी औजार खररद गने

1 िटा DSLR Camera खररद गररएको
5 िटा Desktop Computer खररद गररएको
80 िटा िारकोड ररडर खररद गररएको

6.

फबनतचर तथा वफक्चसत

कायातलय नयााँ भिनमा सरे पबछ खररद गने
भबनएकोमा भिन सरे पश्चात िजेट रोक्का भएको।

हुलाक बनदे शनालय (सिै)
1.

विश्ि हुलाक ददिस मनाउने

विविि कायतक्रमको आयोजना गरी विश्ि हुलाक
ददिस मनाहएको।

2.

भिन बनमातण (पोखरा)

हुलाक बनदे शनालय पोखराको भिन बनमातण कायत
सम्पन्त्न भएको।

शजल्ला हुलाक कायातलय (सिै)
1.

गैर आिासीय भिन बनमातण

िालं खा स.हु.का.को बनमातण कायत बनरन्त्तर

(स.हु.का. िालं खा, भोजपुर)

भसरहे को। 2076 चै र मवहनािाट कोबभड-१९
का कारणले लक डाउन हुदा बनमातण कायत
प्रभावित हुाँदा सम्पन्त्न हुन नसकेको।

2.

बनमातणािीन भिनको रकम भ ुक्तानी

३ िटै शजल्लाका भिन बनमातण सम्पन्त्न भस

3.

ममतत सं भार (23

24 शजल्लामा स.हु.का. तथा शज.हु.का. भिनको

शज.हु.का./स.हु.का.को)

ममतत सम्भार गररएको।

ु , पसात)
ददने (तनहुाँ, ताप्लुजङ्ग

भ ुक्तानी ददससवकएको।
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कैवफयत

बस.न.
4.

कायतक्रम
सिारी सािन खररद गने

भौबतक प्रगबत
लबलतपुर शज.हु.का.मा १ िटा मोटरसासकल
खररद गररएको
झापा, रौतहट, दाङ्ग र िााँकेमा सासकल खररद
गररएको।

5.

मेबसनरी औजार खररद

6 शजल्लामा आिश्यकता अनुसार मेबसनरी औजार

(कम्प्युटर, वप्रन्त्टर) खररद गररएको।
6.
7.

फबनतचर तथा वफक्चसत (10 शजल्ला)

10 शजलालामा आिश्यकता अनुसार टे िल, कुसी,

खररद

दराज खररद गररएको।

साितजबनक बनमातण (सलातही)

शज.हु.का.को भिनमा रङ्गरोगन गररएको,
कम्पाउण्ड िाल बनमातण गररएको।

गोश्िारा हुलाक कायातलय
1.

भिन बनमातण (थानकोट स.हु.का.)

कािु िावहरको पररशस्थबतले गदात तोवकएकै समयमा
बनमातण सम्पन्न गनत नसवकने मनाबसि मावफकको
कारणसवहत सं झौता अिबि थपको बनिेदन
ददएकोमा साितजबनक खररद बनयिािली, २०६४
अनुसार आगामी आ.ि. को प्रथम
चौमाबसकसम्मको लाबग सं झौता अिबि थप
गररएको ।

2.

मेबसनरी तथा औजार खररद

१ िटा ठू लो एक्सरे मेशशन
1 िटा सानो एक्सरे मेशशन
20 िटा सोलार प्यानल
25 िटा सोलार धयारी
3 िटा सोलार चाजत कन्त्रोलर तथा सन्त्भटतर
6 िटा कम्प्युटर
1 िटा सभतर
2 िटा िारकोड ररडर
4 िटा Air Conditioner
8 िटा भ्याकुम शक्लनर

1 िटा Digital Display Board
14 िटा Weighing Machine
20 िटा CCTV Camera
1 िटा CCTV Monitor

2 िटा CCTV Hard disk
3 िटा बसबसवटबभ बडबभआर खररद गररएको
3.

फबनतचर तथा वफक्चसत खररद

3 िटा सोफासेट
61 िटा दराज
ु
45 िटा टे िल
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कैवफयत

बस.न.

कायतक्रम

भौबतक प्रगबत

कैवफयत

65 िटा कुसी (Revolving Chair)

55 िटा प्लाशष्टकको कुबसत खररद गररएको
4.

कम्प्युटर सफ्टिेयर बनमातण, खररद

सोलार बसष्टमको खररद गररएको।

तथा Upgrading

EMS Software बनमातण सम्पन्न गररएको। सभतर
तथा कम्प्युटर, िारकोड खररद गररएको ।

5.

खानेपानी सं रचना बनमातण गने

ििरमहलशस्थत सलाका हुलाक कायातलयमा

6.

ाँ ीगत सुिार खचत
पूज

पोष्टिक्स तथा लेटरिक्समयमये Active Letter

खानेपानी सं रचना बनमातण गररएको।

boxes को सं ख्या १९००० िाट कररि
१५००० यवकन गरी data update गरी
भिनको Basement िाट पवहलो तल्लामा ल्यास
सवकएको, रं गरोगन, ममतरसं भार समेत सम्पन्न भै
सञ्चालनमा आससकेको ।
7.

PITS Training सञ्चालन

5 िटा प्रदे शमा PITS Training सम्पन्त्न
गररएको।

8.

क्षेरीय गोष्ठी र विश्ि हुलाक ददिस

विश्व हुलाक ददिस मनासएको तथा गोश्वारा हुलाक

चै र

मनाउने

कायातलयको निबनबमतत भिनको समेत यसै

मवहनामा

अिसरमा उद्घाटन गररएको।

गने
भबनएको
गोष्ठी नेपाल
लक
डाउनले
गदात गनत
नसवकएको।

हुलाक प्रशशक्षण केन्त्द्र
1.
2.

विबभन्त्न वििाका कमतचारी ताबलम

विबभन्त्न वििाका 6 िटा ताबलम कायतक्रम सम्पन्त्न

सञ्चालन

गररएको।

भिन बनमातण तथा पावटतशन

विबभन्न ६ िटा बनकाय रहने गरी एककृत हुलाक
भिनको िहुिषीय आयोजनामा समाविष्ट हुने कायत
प्रवक्रयामा रहेको साथै सहरी विकास तथा भिन
बनमातणवि ारा Drawing / Design तथा EIA
लगायतका कायत हुदै गदात चालु आ.ि.मा भिन
बनमातणका लाबग िोलपर आह्वान गनत सक्ने
अिस्था नरहदााँ उक्त शशषतकमा विबनयोजन भएको
िजेट surrender गररएको।
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बस.न.

कायतक्रम

भौबतक प्रगबत

कैवफयत

केन्त्द्रीय िनादे श कायातलय
1.

िैँ वकङ्ग सफ्टिेयर बनमातण गनत

िैँ वकङ्ग सफ्टिेयर बनमातण गरी Data entry,

परामशतदता छनौट, सम्झौता, खररद

software support, upgrade, maintenance र

जडान र भ ुक्तानी गने
2.

ताबलम कायत सम्पन्त्न भएको।
१ िटा मोटरसासकल र १ िटा स्कुटर खररद

सिारी सािन खररद गने

गररएको।
3.

ु ,
आिश्यकता अनुसार दराज, कुसी, टे िल

फबनतचर तथा वफक्चसत

सोफासेट खररद गररएको।
वफलाटे बलक तथा हुलाक वटकट व्यिस्थापन कायातलय
वटकट छपाह गरी भ ुक्तानी गने

1.

लकडाउनले वटकट प्राप्त हुन िााँवक रहेकोले
यसको वित्तीय प्रगबत २५% रहे को छ।

2.
3

भिन ममतत, पाटे शन र शौचालय

ििरमहलशस्थत नयााँ वप्रफ्याि भिनमा सरे पबछ गने

ममतत गने

भबनएको पाटे शन लकडाउनले हुन नसकेको

मेबसनरी औजार खररद गने

आिश्यकता अनुसार कम्प्युटर, वप्रन्त्टर खररद
गररएको।

4.

ु ,
आिश्यकता अनुसार दराज, कुसी, टे िल

फबनतचर तथा वफक्चसत

सोफासेट खररद गररएको।

2.२.3 १५ औ ीँ योजना, िजेट िक्तव्यमा उशल्लशखत सूचकहरूको प्रगबतको अिस्था
१५औ ं योजनाको प्रगबत वििरण
क्र.सं .
१.

कायतक्रम

आ.ि.०७5/७6

आ.ि.०७6/७7सम्मको

सम्मको अिस्था

प्रगबत

६०

६४

64

३९

३९

42

EMS सेिा विस्तार
(शजल्ला)

2.

EMS सेिा विस्तार
(दे श)

लक्ष्य

कैवफयत

2.1 िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण
क्र.सं .
१.

आ.ि. २०७6/०७7 सम्मको

आ.ि 2076/077 मा

आ.ि 2076/077

फर्छ्यौट

िेरूजु लगत

फर्छ्यौट रकम

सम्ममा फर्छ्यौट रकम

प्रबतशत

रू.१,५३,११,000।००

रू.२,००,५३,000।00

17.91

रू. ८५४५३000।00

2.2 बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण
यस विभागिाट सं कबलत भएको गैर कर राजस्िहरू दे हाय िमोशजम रहेका छन्।
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कैवफयत

बस.न.
१.

शशषतक
िााँडफााँडिाट हुने िाहेक अन्त्य स्रोतिाट
प्राप्त मू.अ. कर

गैर कर राजस्ि

कैवफयत

रू.१,१८,७९६।००

2.

भन्त्सार महसुल आयात

रू.२१,५९,०७१।००

3.

भन्त्सारसम्िन्त्िी अन्त्य आय

रू.३३,८८७।००

4.

कम्पबन रशजिेसन दस्तुर

रू.75,350।00

5

रे बडयो एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर

रू.71,91,136।44

6

टे बलबभजन सञ्चालन दस्तुर

रू.30,68,024।40

7.

सरकारी सम्पशत्तको िहाल तथा अन्त्य आय

रू.40,11,652।00

8.

केिल नेटिकतको रोयल्टी

रू.3,56,140।44

9.

अन्त्य िााँडफााँड नहुने राजस्ि

रू.35,18,809।01

10.

अन्त्य िााँडफााँड हुने राजस्ि

रू.1,65,25,428।43

11.

दू रसञ्चारसेिा शुल्क

रू.77,135।00

12

हुलाक सेिा शुल्क

रू.25,14,12,202।00

13

अन्त्य प्रशासबनक सेिा शुल्क

रू.1,36,32,953।20

14

एजेशन्त्स रशजिेसन दस्तुर

रू.7,697।00

15

रे बडयो एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर

रू.34,72,859।54

16

टे बलबभजन सञ्चालन दस्तुर

रू.7,35,834।49

17

अन्त्य क्षेरको आय

रू.1,09,527।00

18

सरकारी सम्पशत्तको बिक्रीिाट प्राप्त आय

रू.१,८२,०६०।००

19

सम्पशत्त वििरण वढलोिापत्

रू.50,000।00

20

प्रशासबनक शुल्क, दण्ड, जररिाना र जफत रू.41,51,698।00

21

िरौटी सदरस्याहा

रू.1,38,523।99

22

िेरूजु

रू.27,62,999।29

23

गत िषतको नगद मौज्दात

रू.8,944।00

24

मु.अ.कर आयात

रू.3,09,693।00

25

अन्त्य िााँडफााँड हुने राजस्ि

रू.18,98,241।81

26

कुल जम्मा

रू.३१,६०,०८,६६८।००

2.3 अिसर र च ुनौतीहरू


केन्त्द्र दे शख गाउाँगाउाँ सम्म छररएको हुलाकको ठु लो सं रचना र मानि सं सािनलास प्रयोग गनत
सवकनेI



हुलाक सेिामा द्रतु डााँक तथा पुबलन्त्दाको राम्रो व्यिस्थापनवि ारा राशष्रय तथा अन्त्तरातशष्रय
क्षेरिाट आय आजतन गने प्रशस्त सम्भािना।
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ु भ रूपमा हुलाक सेिा प्रदान गनत
विद्युतीय प्रविबिको उपयोग गरे र बछटो, छररतो एिं सितसल
सवकने सम्भािना।



अबिकांश हुलाक कायातलयहरू जग्गा तथा भिनले सम्पन्न छन् र केहीले भाडािाट समेत
आम्दानी गदै आएका छन्।



राज्यको पुनसँरचनासाँगै हुलाक सेिाको पुनसँरचना गने अिसर प्राप्त भएको।

2.4 कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू


नीबतगत सुिार (सेिामार होहन व्यिसाय पबन हो भन्ने नीबत बलने)



सं रचनागत सुिार (प्राबिकरण िनाउने)



ऐन बनयमािलीमा सुिार गने, (नयााँ िनाउने)



सङ्गठनात्मक सुिार (सं िीय ढााँचामा बनमातण गने)



सेिामा विवििीकरण (व्यिसायीक र आबथतक सेिा सञ्चालन गने)



जनशशक्त व्यिस्थापन र विकास (पदपूबतत र ताबलममा जोड ददने)



सूचना प्रविबिको अबिकतम प्रयोगमा जोड ददने



डााँक पररिहन व्यिस्थामा सुिार गने



E-Commerce, Logistics, Agency सेिा सञ्चालन गने



िनादे श र िचत िैंक सेिामा सुिार गने



हुलाक वटकट व्यिस्थापन र वफलाटे बलक प्रिद्धतन गने



कायतप्रणालीमा सुिार गने
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4. सूचना प्रविबि विभाग
1. पररचय
1.1

पृष्ठभूबम

ु को शशक्षा, स्िास्याय, कृवष, पयतटन तथा व्यापारलगायतका
सूचना प्रविबिको द्रततर
विकासले मुलक
ु

आबथतक तथा सामाशजक क्षेरको ददगो विकास गने अिसरहरू प्रदान गरे को छ । साितजबनक
सेिाहरूको प्रिाहमा प्रभािकाररता हाबसल गरी सेिाग्राहीहरूको पहुाँचलास सहज तुल्यास सुशासनलास
सुबनशश्चतता प्रदान गनतका लाबग सूचना प्रविबिको उपयोगलास िढाउनुपदतछ । साितजबनक तथा बनजी
क्षेर दुिैको कायत क्षमतामा अबभिृवद्ध गनत सूचना प्रविबिको महत्तम उपयोग अपररहायत भहसकेको छ।
खुला अथततन्त्रले बनम्त्याएको प्रबतस्पिातत्मकतालास सामना गनत सूचना प्रविबिको प्रयोग सशक्त उपाय
हुनसक्दछ । नेपालमा बनजी क्षेरले सूचना प्रविबिको तीब्र गबतले उपयोग गदै आएका छन् । यसिाट
बनजी क्षेरको कायतसम्पादनस्तरमा उल्ले ख्य अनुपातमा अबभिृवद्ध हुन सकेको छ । तर बनजी क्षेरमा
सूचना प्रविबिको िढ्दो प्रयोगलास विश्वसनीय तुल्याउन बनयमनको प्रभािकारी व्यिस्था भने हुन सकेको
छै न । केन्त्द्रदे शख स्थानीय स्तरसम्म बनजी क्षेरअन्त्तगतत सूचना प्रविबिको िढ्दो उपयोगलास
व्यिशस्थतरूपले प्रिद्धतन गरी सम्भावित अपरािको जोशखमलास न्त्यूनीकरण गनत एिं सोिाट आउन
सक्ने विकृबतहरू बनयन्त्रण गनत प्रभािकारी बनयमनको लाबग आबिकाररक सं रचनागत सं यन्त्रको अभाि
रहेको छ । नेपालमा सूचना प्रविबि क्षेरको दक्ष जनशशक्तहरू उत्पादन भहरहेकोमा यी जनशशक्तहरू
अन्त्य विकबसत दे शमा पलायन हुने िढ्दो दर यस क्षरको ठू लो च ुनौतीको रूपमा रहेको छ । स्िदे शी
सूचना प्रविबि उद्योगलास प्रोत्साहन गदै विकास गनत सकेमा दे शिाट पलायन भएका दक्ष जनशशक्तलास
ु हरूमा जस्तै यस क्षेरलास आबथतक विकास तथा रोजगारी बसजतनाको
वफतात गनत तथा बछमेकी मुलक
प्रमुख क्षेरको रूपमा स्थावपत गनत सक्ने प्रच ुर सम्भािना रहेको छ।
सूचना प्रविबि नेपालको भौगोबलक विषमतािाट बसशजतत विकासका च ुनौतीको सामना गने एउटा सशक्त
पूिातिारको रूपमा समेत स्थावपत हुनसक्ने दे शखन्त्छ । यसका लाबग आउाँदा िषतहरूमा सूचना प्रविबिमा
पहुाँच हुने र नहुने िीचको दू री िटाउदै जानु आिश्यक छ । सूचना प्रविबिलास यथासम्भि समतामूलक
र समािेशी हुने गरी दुगम
त क्षेर, दबलत, जनजाबत, मवहला, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागररकहरूको पहुाँचसम्म
विस्तार गरी क्षेरीय सन्त्तुलन कायम राखी प्रविबिको विकास र उपयोगवि ारा सामाशजक एिं आबथतक
विकास, रोजगारीको सृजना, गरीिी न्त्यूनीकरण, सूचना एिं ज्ञानमा आिाररत समाजको बनमातण तथा
विद्युतीय शासनमा रूपान्त्तरण गदै सरकारी सेिा तथा सूचनामा जनताको सहज पहुाँच पुर्याउनु आजको
आिश्यकता हो ।
1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबत

1.2.1

दूर-दृवष्ट

नेपाललास सूचना प्रविबिको विश्व मानशचरमा स्थावपत गदै ज्ञानमा आिाररत समाजमा रूपान्त्तरण गनु।
त
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1.2.2

पररदृश्य

नेपालमा सूचना प्रविबिको समुशचत प्रयोग गरी सुशासन, गररिी न्त्यूनीकरण लगायत सामाशजक तथा
आबथतक रूपान्त्तरण र ददगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गने
1.2.3

।

लक्ष्य

नेपालमा सूचना प्रविबिको प्रयोगलास विस्तार गदै यसलास सुरशक्षत एिं ददगो िनाउने, तथा यसलास
दे शको सिातङ्गीण विकासको लक्षहरू हाबसल गने सािनको रूपमा विकास गने ।
1.3

बनकायको काम, कततव्य र अबिकार

सूचना प्रविबि विभागको सङ्गठनात्मक सं रचना तथा कायतवििरणका आिारमा बनम्निमोशजमका काम,
कततव्य र अबिकारहरू बनिातरण गररएको छ ।

1.
2.
3.
4.

सूचना प्रविबिको क्षेरमा सरकारको केन्त्द्रीयस्तरको कायातन्त्ियन बनकायको भूबमका बनिातह गने ।
सूचना प्रविबिको उपयोगमा अन्त्तरबनकाय समन्त्ियकतातको कायत गने ।

नेपाल सरकारको विबभन्न बनकायहरूमा सूचना प्रविबिको प्रयोगलास विश्वसनीय एिं सुरशक्षत तुल्याउने।

ु मा विद्युतीय सुशासन (e-governance) व्यिस्थालास उत्तरदायीपूणत तुल्यास शासन प्रणालीको
मुलक
तल्लो तहसम्म विस्तार गनतमा सहजीकरण गने ।

5.
6.

सूचना प्रविबिको क्षेरमा रोजगारीका अिसरहरू विस्तार गने ।

सरकारी बनकायहरूलास आ आफ्नो क्षेरमा सूचना एिं सेिा प्रिाहमा प्रभािकाररता ल्याउन सूचना)
प्रविबिमा आिाररत रणनैबतक अििारणा एिं कायतक्रम तजुम
त ा गरी कायातन्त्ियन गनत उत्प्रेररत गने ।

7.

सरकारी बनकायका सूचना प्रविबिजन्त्य कायतहरूमा एकरूपमा Standardizationल्याउनका लाबग नेपाल

सरकारवि ारा Develop गररएको Government Enterprise Architecture (GEA) लास प्राथबमकता साथ
लागु गने।
8.

Government Integrated Data Center (GIDC) लास प्रभािकारी िनास सूचना प्रविबि विकासको मुख्य
पूिातिारको रूपमा विकास गने ।

9.

मन्त्रालयको मागत बनदे शनमा रही अन्त्तरातवियस्तरमा प्रचबलत सूचना प्रविबििारे अयमययन अनुसन्त्िान
ु को आबथतक–सामाशजक विकासको क्षेरमा प्रयोगमा ल्याउने ।
गरी उपयुक्त प्रविबिलास मुलक

ु बभर व्यिशस्थत ढं गले विस्तार गने ।
10. विद्युतीय कारोिारलगायत अन्त्य क्षेरलास मुलक

11. सूचना प्रविबिको क्षेरमा सरकारी तथा बनजी क्षेरको सहकायत तथा साझेदारीलासत प्रिद्धतन गने ।
12. सूचना प्रविबि क्षेरमा जनताको पहुाँच अबभिृवद्ध गने ।

13. परम्परागत सूचना प्रविबिको आिुबनकीकरण गरी प्रयोगमा ल्याउने ।
14. विद्यालय शशक्षामा सूचना प्रविबिको पठनपाठनको व्यिस्था गने ।

15. सूचना प्रविबिको क्षेरमा सं ख्यात्मक र गुणात्मक वहसािले जनशशक्तको विकास गने ।

16. सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी प्राविबिकहरूका लाबग आिश्यक मापदण्डहरू (Code & Specifications) तयार

गरी बनकायगत सिलीकरण गने ।

17. सूचना प्रविबिको क्षेरमा कायतरत जनशशक्तको िृशत्तविकास तथा क्षमता अबभिृवद्ध गने।
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1.4

सङ्गठन संरचना

सूचना प्रविबि विभागको लाबग माबथ उल्लेख भएअनुसारको कायतक्षेर एिं शजम्मेिारी पूरा गनत तदनुरूपको
सङ्गठनात्मक सं रचना, दरिन्त्दी तथा कायत वििरण, बनशश्चत गररएको छ । सूचना प्रविबि विभागलास
तत्काल कायातन्त्ियनमा ल्याउन विबभन्न श्रे णीका गरी जम्मा ३५ जनाको दरिन्त्दी कायम गररएको छ।

सूचना प्रविबि विभागको सङ्गठनात्मक सं रचनाअन्त्तगतत बनम्न िमोशजम तीनिटा शाखा र एिारिटा
1.5

सकासहरू रहेका छन । सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची ८ मा सं लग्न गररएको छ ।
बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)

यस विभागको शाखागत कायत वििरण दे हाय अनुसार रहेको छः-

1.5.1
1.

विद्युतीय शासन शाखाः
विद्युतीय शासन व्यिस्थाका लाबग विबभन्न सरकारी बनकायहरूसाँग सम्पकत गने र बतनको क्षमता
िृवद्धमा सहयोग पुर्याउने,

2.

सरकारी सूचना प्रविबि प्रणालीहरूको मापदण्ड Government Enterprise Architecture(GEA)
तयार गरी लागु गने ।

3.

Data Centre तथा Cloud सेिा सञ्चालनका लाबग मापदण्ड िनास लागु गने ।

4.

विबभर सरकारी बनकायहरूलास विद्युतीय सुशासनको लाबग आिश्यक Software Application
हरूको पवहचान गने र त्यस्ता Application हरूको बनमातण कायतमा सम्िशन्त्ित बनकायहरूलास
सहजीकरण गने,

5.

सं ि, प्रदे श र स्थानीय तहमा प्रयोग भह रहेका सूचना प्रविबि प्रणालीहरूको वििरण
अद्यािबिक गने ।

6.

सूचना प्रविबि क्षेर अन्त्तगतत सं ि, प्रदे श र स्थानीय तहिीच प्रयोग हुने सूचना प्रविबिको स्तर
बनिातरण, सङ्केत बनिातरण र विकास, मापदण्ड तजुम
त ा गने ।

7.

सूचना प्रविबि क्षेरमा ताबलमका आिश्यकताहरू पवहचान गने,

8.

सूचना प्रविबि विज्ञहरूको माग तथा आपूबतत शस्थबत विश्लेषण गने गराउने र सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी
रावियस्तरका विज्ञहरूको सूची अद्यािबिक गने,

9.

साितजबनक बनकायहरूवि ारा प्रदान गररने विद्युतीय सेिा (e-service) हरूलास integrate गने ।

10.

विद्युतीय सेिाहरूको प्रभािकारी सञ्चालन गनत आिश्यक साझा प्रणालीहरूको विकास गने ।

11.

विभाग तथा मातहतको िावषतक योजना तथा कायतक्रम तजुम
त ा गने गराउने,

12.

स्िीकृत कायतक्रमहरू कायातन्त्ियन, अनुगमन एिं मूल्याङ्कन गने गराउने,

13.

विभाग तथा अन्त्तगतत बनकायहरूिाट भए गरे का चौमाबसक, अितिावषतक तथा िावषतक कायतक्रम
प्रगबत प्रबतिेदन तयारी गने ।
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14.

विभाग र अन्त्तगतत कायातलयहरूमा कायतरत कमतचारीहरूको िैयशक्तक वििरणसवहतको अबभलेख
राख्ने,

15.

कमतचारीहरूको सरूिा, िढु िा तथा पदस्थापनासम्िन्त्िी कायत गने,

16.

शजन्त्सी व्यिस्थापन, खररद व्यिस्थापन लगायत आन्त्तररक प्रशासनसम्िन्त्िी कायतहरू गने,

17.

िावषतक िजेट र अशख्तयारीिमोशजम बनकासा प्राप्त रकम खचत गरी तोवकए िमोशजम लेखा राख्ने,

18.

िावषतक आयव्यय वििरण तयार पारी ले खापरीक्षण गराउने,

19.

ले खापरीक्षणिाट उठे का िेरूजुहरूको लगत राखी सम्परीक्षण गराउने ।
पूिातिार विकास, अनुसन्त्िान, सुरक्षण तथा बनयमन शाखा

1.5.2
1.

सूचना प्रविबि पाकतको सञ्चालन र व्यिस्थापन गने,

2.

सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी ऐन–बनयम, विबनमय िमोशजम काम भए नभएको िारे राय प्रदान गने,

3.

अदालतिाट भएका आदे शहरूको बलखत जिाफ िा प्रबतउत्तर तयार पाने,

4.

सूचना प्रविबि विषयमा परे का उजुरीमाबथ छानबिन गरी आिश्यक राय पेस गने,

5.

ाँ समन्त्िय गने,
आिश्यकताअनुसार प्रमाणीकरण बनयन्त्रकको कायातलयसग

6.

साितजबनक बनकायहरूको सूचना सुरक्षा एिं तयायाङ्क सुबनशश्चत गने कायतलास सुदृढ गने,

7.

कानुनी राय ददने,

8.

नेपाल सरकारका विबभन्न बनकायहरूलास एउटै Network मा आिद्ध गदै जाने,

9.

Digital divide कम गनत आिश्यक पूिातिार बनमातण गने ।

10. सप्टिेयर पाहरे सी एिं सूचना प्रविबिजन्त्य अपराि कम गनत विद्यमान कानुनी उपचारको प्रचार

प्रसार गने,
11. सरकारी बनकायका सूचना प्रविबि प्रणालीहरूको सम्परीक्षण (IT System Audit)गने,
12. सूचना प्रविबि व्यिसाय सञ्चालनका लाबग प्रचबलत कायतविबि एिं कानुनिमोशजम हजाजत र

अनुमबत निीकरणसम्िन्त्िी कायत गने,
13. सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी मौजुदा कानुनी प्राििानहरू सम्िन्त्िमा गनुप
त ने सुिारका िारे अयमययन

ाँ ाहरू बसफाररस
गरी आिश्यक िुद

गने,

14. सूचना प्रणाली आपत्कालीन उद्धार टोली (Information Technology Emergency Response

Team) को सञ्चालन गने,
15. उपयुक्त सूचना प्रविबिको विकास तथा पवहचान गने ।

प्रमाणीकरण तथा सासिर फरे शन्त्सकशाखा

1.5.3
1.

Root Certifying Authority को रूपमा कायत गने ।
99

2.

विद्युतीय हस्ताक्षर जारी गने, प्रमाणीकरण गने बनकाय (Certifying Authority (CA)) हरूको
बनयमन गने।

3.

प्रमाणीकरण गने बनकाय (Certifying Authority) लास सजाजतपर प्रदान गने तथा बनजको काम
कारिाहीको सुपररिेक्षण र अनुगमन गने ।

4.

Certifying Authority (CA) को सूचनाको सुरक्षा सं िेदनशील परीक्षण (Information Security
Audit) गने ।

5. Certifying Authority (CA) को सूचनाको सुरक्षा सं िेदनशील परीक्षण (Information Security

Audit) गने ।
6.

CA को कायतस्तर बनिातरण र ग्राहकसाँगको व्यिहार र सेिाको गुणस्तरको प्रवक्रया बनिातरण
गने।

7.

प्रमाणपरको ढााँचा र विषयिस्तु बनिातरण गने ।

8.

बडशजटल हस्ताक्षरको अबभलेख खडा गने, तयायाङ्क पहुाँचयोग्य र अद्यािबिक गने ।

9.

CA लास सजाजत पर प्रदान गने शतत बनिातरण गने ।

10. विद्युतीय अपरािको सम्िन्त्िमा प्राप्त उपकरणहरूको परीक्षण (Cyber Forensics

Investigation) गने ।
11. ऐन र बनयमािलीको उद्देश्य कायातन्त्ियन गनत आिश्यक सम्पूण त कायत गने ।

1.6

सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्था
1. सूचना तथा सञ्चार

प्रविबि नीबत, २०७२

2. विद्युतीय (हले क्रोबनक) कारोिार
3. विद्युतीय कारोिार

ऐन, २०६३

बनयमािली, २०६४

4. नेपाल सरकारको सूचना प्रविबि प्रणाली (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) बनदे शशका, 2071
5. राविय ज्ञान पाकत (स्थापना र सञ्चालन) बनदे शशका, 207६
6. स-बभले ज कायतक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन कायतविबि - २०७०
7. सरकारी बनकायको िेिसाहट बनमातण तथा व्यिस्थापनसम्िन्त्िी बनदे शशका, 2068

1.7

1.8

नागररक िडापर

विभागिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी
गररएक नागररक िडापर अनुसूची ९ मा सं लग्न गररएको छ ।
भािी योजना र कायतक्रम

१.

खुमलटारमा राविय ज्ञान पाकतको स्थापना गने

२.

कागजरवहत सरकारका लाबग नेपाल सरकारको एकीकृत कायातलय व्यिस्थापन प्रणालीको विकास
गने
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३.

GEA को कायातन्त्ियन गने

४.

G-cloud को सञ्चालन गने

५.

सरकारी बनकायका System हरूको Security Audit गने

प्रगबत

2.
2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
िजेट

खचत (रू)
ाँ ीगत
पूज

आ.ि.

चालु

207२/7३

39392000.००

59364000.००

28455018.65

12571947.68

207३/7४

37649214.29

58800000.००

33861385.43

49367046.64

2074/75

४५९१५०००.००

७७५७४०००.००

३७२६६०००.००

६१९७८०००.००

2075/76

५३५३५000

७४८१६000

३८७१६ 000

७३०१000०

52800000

96000000

25890000

59930000

2076/77
2.2

ाँ ीगत
पूज

आ.ि. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत) (रू हजारमा)
कुल िावषतक खचत

िावषतक विनयोजन
ाँ ीगत
पूज

चालु
52800

2.3

चालु

ाँ ीगत
पूज

चालु

96000

25890

खचत प्रबतशत

59930

वित्तीय

भौबतक

५७.६७

८१

आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत

बस.न.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य
Government

१.

Architecture

प्रगबत

Enterprise
(GEA)

लास

कायातन्त्ियन गने।

 Checklists, standards, guidelines, artifacts सवहतको
GEA तयार भस सिै सरकारी बनकायहरूमा अबनिातय लागु
गनत बनणतयका लाबग बमबत २०७7/3/21 मा मन्त्रालयमा
पेश भएको ।

सूचना प्रविबि विभागले िनाएको  हाल ४३३ िटा स्थानीय तहहरूको आ-आफ्नो Website
२.

स्थानीय

बनकायको

Mobile

App

Common

Template

को

साँग Interlink हुने गरी एउटै Common mobile app
विकास गररएको।
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बस.न.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य
Extension तथा
Maintenance

प्रगबत

Support and  API gateway को विकाससवहत स्थानीय तहका सेिाहरूको
भ ुक्तानीका लाबग विबभन्न Digital भ ुक्तानी सेिा प्रदायकहरू
साँग Interlink सवहतको Common mobile app विकास
गररएको

IT Park स्थापनाको लाबग आिश्यक  राविय ज्ञान पाकत (स्थापना तथा सञ्चालन) बनदे शशका,
बनदे शशका
३.

कायतविबिको

तयार गने

मस्यौदा

२०७६ तयार भस बमबत २०७६/०९/०६ मा स्िीकृत
भस कायातन्त्ियनको चरणमा रहे को ।

 Web Application Security Audit Guidelines, को
मस्यौदा तयार पाररएको ।

 विद्युतीय हाशजरी (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) बनदे शशकाको
मस्यौदा तयार पाररएको ।

खुमलटारशस्थत IT Park को पखातल  बमबत २०७६/11/22 मा सम्झौता भएको ।
४.

५.

लगाउने (भिन बनमातण)

 कायत सम्पन्न गररनु पने समयािबि थपको प्रवक्रयामा
रहेको ।

खुमलटारशस्थत IT Park को DPR  बमबत २०७७ मा३/११ /E-biddingमाफतत् DPR
तयार गने

बनमातणका लाबग EOI सूचना प्रकाशन भस प्राप्त
आशयपरहरू मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको ।

Government Cloud को पूिातिार  हालसम्म २05 सरकारी बनकायहरूको सूचना प्रविबि
७.

विस्तार

प्रणालीलास

Host गनत Resource उपलधि गरासएको

 उक्त बनकायहरूले आफ्नो सूचना प्रविबि प्रणाली राख्न ४४२
िटा VM प्रयोगमा ल्याएका

 पूिातिार थप गररएको ।
 हालसम्म २८७ िटा बनकायमा ४६५ िटा Device हरू
जडान गररएको,

 १३६ िटा स्थानीय तहमा सफ्टिेयर वितरण गररएको

८.

 १०९७० कमतचारी सोमा Register भएका
केशन्त्द्रकृत विद्युतीय हााँशजरी प्रणाली
 विभागमा प्रत्येक आहतिार माग गररएका बनकायहरूलास
(Centralized
E-Attendance
ताबलम प्रदान गने गररएको

System) को Extension तथा
 प्रणालीमा थप सुिारका लाबग कायत भएको ।
Support & Maintenance
 मन्त्रालयको बनणतयानुसार बमबत २०७६/०७/१५ गते
राविय सतकतता केन्त्द्र र विभागिीच सम्झौता भस सो
केन्त्द्रलास online िाटै कमतचारीहरूको हाशजरी अनुगमन
गनत पहुाँच (Assess) ददहएको ।
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बस.न.
9.

10.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

कैवफयत

E-Attendance Device खररद

 िोलपरमाफतत् खररद सम्पन्न भएको (७५ िटा)

सासिर सुरक्षासम्िन्त्िी

 1६ िटा सरकारी विद्यालय/उच्च मा.वि./कलेजका
विद्याथीहरूलास

जनचेतनामूलक कायतक्रम

सासिर

सुरक्षासम्िन्त्िी

जनचेतनामूलक

कायतक्रम सञ्चालन गररएको

 जम्मा सहभागी सं ख्या : १२८० जना
 यस आ.ि.मा सरकारी बनकायहरूका ३७ िटा website/
सरकारी
11.

बनकायको

बसस्टम

web portal हरूको web security audit सम्पन्न भएको

सफ्टियेर, websites हरूको अबडट
गने (अन्त्य)

 हालसम्म १२२ िटा बनकायहरूको Security Audit गरी
सुरशक्षत िनाउन आिश्यक सुझािसवहत प्रबतिेदन ददहएको

 Government cloud लास थप सुरशक्षत गनत IS Audit
गररएको

 यस आ.ि.मा बनजामबत, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका
13.

सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी ताबलम

अबिकृत तथा अन्त्य कमतचारीहरूलास Ethical Hacking,

Digital Forensic,

Cyber Security, Networking

सम्िन्त्िी ताबलमहरू सञ्चालन गररएको।

2.4

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण

बस.न.

आ.ि. २०७६/०७७ सम्ममा

आ.ि

आ.ि

फर्छ्यौट

फर्छ्यौट हुन िााँकी िेरूजु रूकम

207६/07७ मा

207६/07७

प्रबतशत

रू.

फर्छ्यौट रकम

सम्ममा फर्छ्यौट

कैवफयत

रकम
सम्पररक्षण का
१

१०५९४२१.६१

१००६९५.८६

१००६९५.८६

९५

लाबग म.ले.प. मा
पेश भस प्रवक्रयामा
रहेको

2.5

आ.ि. ०७६/७७ को राजस्ि सङ्कलन वििरण (रू हजारमा)
बस.न.
१

शशषतक

कर

अन्त्य प्रशासबनक सेिा शुल्क

-
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5. मुद्रण विभाग
1. पररचय
1.1

पृष्ठभूबम

नेपालमा छापाखानाको शुरूिात वि.सं . १९०८ मा तत्कालीन प्रिानमन्त्री श्री ३ जं गिहादुर राणाले

िेलायतिाट ल्याएको हाते (बगद्धे) प्रेशलास थापाथलीमा टासप छापाखानाको रूपमा सं चाबलत भएिाट

शुरू भएको हो। त्यस छापाखानालास बमबत २०४५/0४/0५ को बनणतयअनुसार मुद्रण तथा प्रकाशन
विभागको रूपमा स्थावपत गररएको र साथै बमबत २०४९/५/२४ को बनणतयअनुसार मुद्रण विभागको
नामिाट सञ्चालनमा ल्याहएको हो ।विभागले सरकारी नीबत, बनयम, ऐन, अयमयादे श, सशन्त्िसम्झौता,

िजेट, महत्त्िपूणत सरकारी बनणतयहरू र अन्त्य सरकारी दस्तािेजहरूका साथै नेपाल सरकारको सुरक्षण
मुद्रणसम्िन्त्िी कायतहरू गदै आहरहेको छ ।
विभागको स्िरूप र प्रकृबत

1.2

सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयअन्त्तगतत रही नेपाल सरकारको मुद्रणसम्िन्त्िी कायत गने
केन्त्द्रीयस्तरको बनकाय मुद्रण विभाग हो ।

1.3

विभागको काम, कततव्य र अबिकार

मुद्रण विभागको काम¸कततव्य र अबिकार दे हायिमोशजमका तोवकएका छन् :1.
2.
3.
4.
5.

1.4

नेपाल सरकार तथा सिै सरकारी बनकायका आिश्यक सामग्रीहरू छपाह गने।
सुरक्षण मुद्रणसेिा सञ्चालन गने ।

नेपाल सरकारको राजपर छपाह तथा वितरण गने ।

मुद्रणसेिा सञ्चालन तथा स्याहार सम्भारका लाबग आिश्यक ताबलमको व्यिस्था गने ।
मुद्रणसेिा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने ।

सङ्गठन संरचना र दरिन्त्दी तेररज
विभागमा दुसिटा शाखाहरू रहेका छन् । राजपरााँवङ्कत प्रथम श्रे णीको अबिकृतले नेतत्ृ ि गने यस
विभागमा राजपरांवङ्कत १९ जना, राजपर अनवङ्कत ७१ जना र श्रे णीविहीन १८ जना गरी १०८

1.5

जनाको दरिन्त्दी रहेको छ । विभागको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 10 मा छ ।
शाखागत कायत शजम्िेिारी

1.5.1 महाबनदे शकको काम, कततव्य र अबिकार

विभागीय प्रमुखको रूपमा महाबनदे शक रहनेछन् ।


ाँ
विभागीय प्रमुखको है बसयतले विभागको प्रशासन, आबथतक योजना तथा प्राविबिक वक्रयाकलापसग
समन्त्िय



गने ।

स्िीकृत राविय नीबतअनुरूप विभागको कायतक्षेर विस्तार गदै लगी छपाहसम्िन्त्िी कायतको सं स्थागत
विकास, गुणात्मक सुिारका लाबग अयमययन र विश्लेषण गने गराउने ।



विभागले गने मुद्रणसम्िन्त्िी कायतको उत्पादन योजना िनाउने ।



विभागको कामको िजारीकरण गने/ गराउने ।
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उत्पादनको िजार खोज्ने ।



1.5.2 िररष्ठ मुद्रण अबिकृतको काम, कततव्य र अबिकार
1.

विभागमा छपाह कायतका लाबग प्राप्त भएका छपा सामग्रीहरूको मुद्रण कायतको सम्पूणत प्रिन्त्ि
बमलाउने ।

2.

मुद्रण व्यिस्थापनसम्िन्त्िी कायतहरू जस्तै छपाहको लागत, अशन्त्तम बिल आदद तयार गने, गराउने
र सम्िशन्त्ित बनकायलास जानकारी गराउने ।

3.

विभागको कामको िजारीकरण गने, उत्पादनको कायतयोजना िनाउने र उत्पादनको िजार खोज्ने।

4.

राजपर सम्पादन, प्रकाशन र वितरणसम्िन्त्िी कायतको सं योजन गने

5.

आफूमातहत कमतचारीको कायतसम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार र ताबलम एिं सजायको लाबग बसफाररस
गने

6.

मुद्रण कायतलास स्तरयुक्त िनाउन आिश्यक अयमययन अनुसन्त्िान गरी सोको प्रबतिेदन
महाबनदे शकसमक्ष पेस गने ।

7.
8.

हकाहहरूिीच आिश्यक समन्त्िय को व्यिस्था बमलाउने ।

छपाहको लाबग खररद गररने छपाह सामग्री तथा छपाह भएका सामग्रीहरूको स्तरीयता र
गुणात्मकता जांच गने र त्यसको कुनै कमी आउन नददने ।

9.

मातहत कमतचारीहरूको काममा मागतदशतक िनी कमतचारीहरूलास सुपररिेक्षण,

बनदे शन र

बनयन्त्रणसमेत गने ।

10. यस पदलास बनददतष्ट गररएका मुद्रण व्यिस्थापन तथा सञ्चालनसाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने।

1.5.3 प्रशासन

तथा व्यिस्थापन शाखा

यस शाखाको मातहतमा रहेका प्रशासन तथा योजना हकाह, खररद तथा भण्डार हकाह, आबथतक
प्रशासन हकाहिाट सम्पाददत कायतहरूको मागतदशतक िनी सुपररिेक्षक, व्यिस्थापन बनदे शन र
बनयन्त्रण समेत गने


विकास योजनासम्िन्त्िी कायतक्रम, िजेट तयार गरी पेशगने र गराउने ।



विभागीय कायतसम्पादनमा विभागीय प्रमुखलास आिश्यक सहयोग पुर्याउने ।



महाबनदे शकिाट प्रत्यायोशजत अबिकारिमोशजमको कायतहरू सम्पादन गने ।

प्रशासन तथा व्यिस्थापन शाखा अन्त्तगतत बनम्न हकाह रहेका छन् र ती हकाहले सम्पादन गने
१.

कायतहरू बनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
प्रशासन तथा योजना हकाह



फााँट दतात गरी दतात वकतािमा दतात र चलानी गने ।



विभागको लाबग आिश्यक पने पदहरू दरिन्त्दी बसजतना गने, पद दतात गने कायत गने ।



बनयुशक्त, सरूिा, िढु िा, राजीनामा, अिकाश, बनिृत्तभरणसम्िन्त्िी कायत गने ।



कमतचारीहरूलास गोष्ठी, सेबमनार, अयमययन अिलोकन भ्रमण, ताबलमको व्यिस्था र काजसम्िन्त्िी
कायत गने ।



विभागीय सजायसम्िन्त्िी कायत गने ।
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पुरस्कार, विभूषण प्रदान गने कायत गने ।



विभागीय आिश्यकतानुसार आन्त्तररक प्रशासनसम्िन्त्िी कायत गने ।



िावषतक तथा अित िावषतक कायतसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तयार गने ।



नयााँ प्रिेश गने कमतचारी र हकाह िा फााँट पररिततन हुने कमतचारीहरूलास पद वििरण ददने ।



सरूिा, िढु िा, अिकाश भस जाने कमतचारीको िरिुझारथ गराउने ।



कमतचारीहरूलास हाशजरी गराउने ।





स्िीकृत विदा हाशजरी वकतािमा जनास अबभले ख राख्ने ।
पुराना तथा नयााँ हाशजरी कापीहरू सुरशक्षत राख्ने ।

कमतचारीहरूको अबभलेखसम्िन्त्िी व्यशक्तगत फाहल अद्यािबिक गरी पंशजका समेत िनास सुरशक्षत
राख्ने ।



विभागका कमतचारीहरूको समय पालना र अनुशासन कायम गनेसम्िन्त्िी विबभन्न कायतहरू गने।



विभागको आन्त्तररक सुरक्षा, पालो पहराको प्रिन्त्ि गने/गराउने ।



विभागको सरसफाहसम्िन्त्िी कायतहरू मातहतका कमतचारीहरूिाट गराउने तथा विद्युत,् खानेपानी,
टे बलफोन जस्ता भौबतक सुवििाका कायतहरू ममतत हकाहसाँग समन्त्िय गरी गने/गराउने ।





विभागको चमेनागृह व्यिस्थापन तथा आन्त्तररक समन्त्ियसम्िन्त्िी कायतहरू गने ।
विभागको पुस्तकालय व्यिस्थापनको कायत गने ।
समयानुसार आिश्यक कायतहरू गने ।

२. आबथतक प्रशासन हकाह



सािारण र विकासतफतको अनुमाबनत िावषतक िजेट िनास पेश गने ।
स्िीकृत िावषतक

िजेटको अिीनमा रही बनकासा माग गने

शीषतकिमोशजमको िजेट खचत गने ।


बनकासा बलने

बनयमानुसार

ले खापरीक्षणको बसलबसलामा को.ले.बन.का. तथा म.ले.बन.का.िाट दशातहएका िेरूजूको प्रमाण उपलधि
गरास फर्छ्यौट गराउने ।


३.

िजेट खचतको आन्त्तररक र अशन्त्तम लेखा परीक्षण गराउने ।

खररद तथा भण्डार हकाह


विभागका लाबग िषतभररमा आिश्यक पनतसक्ने सामानहरूको अनुमान लागत िनास खररद प्रवक्रया
िढाउने



स्िीकृत बनणतयअनुसार सीिै िजारिाट सामान खररद गने िा खररदका लाबग अन्त्तरातविय िोलपर
र बसलिन्त्दी दरभाउपर आह्वान गने ।







खररद भस आएका सामानको भण्डारण व्यिस्था बमलाउने ।

विभागका लाबग आिश्यक बनमातण कायत गनत राय ठहरसाथ सुपररिेक्षकमा पेश गने ।

विभागका भौबतक सािनको स्याहार सम्भार, ममतत तथा सं रक्षण गने व्यिस्था बमलाउने ।
विकासतफतका योजनाको कायतको िावषतक कायतक्रम तयार गने ।
चौमाबसक प्रगबत वििरण र अन्त्य वििरण तयार गने ।
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1.5.4 ममतत तथा सम्भार शाखा

विभागमा छपाह कायतका लाबग प्राप्त भएका छपाह सामग्रीहरूको मुद्रण कायतको (सम्पूण)त आिश्यक
प्रिन्त्ि बमलाउने ।


यस शाखाको मातहतका हकाहिाट सम्पाददत कायतहरूको मागतदशतक िनी सुपररिेक्षण, व्यिस्थापन
बनदे शन र बनयन्त्रण समेत गने ।




मुद्रण व्यिस्थापनसम्िन्त्िी कायत गने/गराउने ।

विभागले गने मुद्रणसम्िन्त्िी कायतको उत्पादन योजना िनाउने, उत्पादनको िजार खोज्ने, कामको
िजारीकरण गने

ममतत तथा सं भार शाखाअन्त्तगतत बनम्न हकाह रहेका छन् र ती हकाहले सम्पादन गने कायतहरू
बनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
१.

राजपर प्रकाशन तथा सम्पादन हकाह


नेपाल सरकारका विबभन्न मन्त्रालयले तयार पारी नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुप
त ने भनी पठाएका
ऐन, बनयम, सूचना र अन्त्य सामग्रीको भाषा आददको सम्पादन गने ।




अन्त्य हकाहिाट तयार भहरहेका मुदद्रत सामग्रीको प्रकाशन शैली बनिातरण गने ।

विबभन्न सिंसस्था र व्यशक्तमाफतत् यस विभागमा प्रकाशनको लाबग अनुरोि भस आउने पुस्तक,
परपबरका तथा अन्त्य सामग्रीको आिश्यक सं शोिन तथा सम्पादन गरी अन्त्य व्यिस्थाका लाबग
सम्िशन्त्ित हकाहमा पठाउने ।




२.

राजपरका विबभन्न सं ख्या र अबतररक्ताङ्कको अद्यािबिक अबभलेख राख्ने ।

राजपरका पुराना प्रबत माग गने ग्राहकलास बनयमानुसार प्रमाशणत प्रबत उपलधि गराउने ।

राजपर वितरण हकाह




३.

नेपाल राजपरको समायनकुल मूल्य बनिातरण सम्िन्त्िमा आिश्यक प्रवक्रया अशि िढाउने ।

राजपरको समुशचत वितरण व्यिस्था बमलाउने ।

राजपरका ग्राहक िनाउने, निीकरण गने र सो को जानकारी सुपररिेक्षकसमक्ष गराउने ।
राजपरको िावषतक ग्राहक शुल्क र फुटकर बिक्रीको रकम राजस्ि दाशखला गने ।

अफसेट प्रेस हकाह
(अफसेट प्रेस हकाह क, ख, ग)





४.

गुणस्तरीय छपाह कायत सुरशक्षत साथ गने र गोपबनयता कायम गने ।

आिश्यकतानुसार छपाहसम्िन्त्िी नयााँ प्रविबिको विकासका लाबग सुझाि ददने ।
प्राप्त प्ले ट तथा कायातनरु ोिअनुसार विबभन्न कलरमा छपाह कायत गने ।
छावपएका सामग्रीहरू िासशण्डङ्ग हकाहमा िुझाहददने ।

प्रोसेस तथा बस.वट.वप. हकाह




गुरूकपीको नेगेटीभ र पोजेटीभ तयार गने ।
नेगवे टभलास पेशजङ तथा पेशस्टङ गने ।
प्ले ट एक्सपोज गने ।
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५.

बडजाहन भस प्राप्त भएको छपाह सामग्री प्ले ट िनास अफ्सेट प्रेश हकाहमा पठाउने ।

विद्युतीय अबभलेख हकाह


विभागिाट प्रकाशशत हुने राजपरहरूलास स्क्यान गरी विभागको िेि साहटमा साितजबनकीकरण
गने ।



आिश्यकतानुसार छपाह भएका अन्त्य कागजातहरूलास समेत स्क्यान गरी विभागको िेि साहटमा
साितजबनवककरण गने ।


६.

विभागको िेि साहटलास समयानुकूल अद्यािबिक गने ।

सुरक्षण मुद्रण हकाह



स्तरीय सुरक्षण छपाहको लाबग मु.प्र. हकाहसाँग समन्त्िय गरी आिश्यक व्यिस्था गने ।

सुरक्षण छपाह सामग्रीको बडजाहन मु.प्र. हकाहसाँग समन्त्िय गरी तयार गनत कला हकाहलास

अनुरोि गने।


सुरक्षण सामग्रीको सम्पादन गनुप
त ने दे शखएमा त्यस्तो सामग्री

लाबग पठाउने।





७.

सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुदद्रत गनत मु.प्र. हकाहमाफतत् सम्िशन्त्ित प्रेसमा पठाउने ।
मुदद्रत सामग्रीको सुरशक्षत िाहशन्त्डङ्ग गरी पठाउने ।
मुदद्रत सामग्रीको कच्चापदाथत उपलव्ि गराउने ।
मुदद्रत सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गने ।

मुद्रण प्रिन्त्ि हकाहिाट अनुरोि भस आएअनुसार सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी अन्त्य कायत गने ।

मुद्रण प्रिन्त्ि हकाह












८.

सम्िशन्त्ित हकाहमा सम्पादनको

अनुरोिकतातसाँग छपाहको अडतर बलने ।

छपाह प्रकृबतअनुसार बडजाहन गराउने ।
सेिाग्राहीसाँग समन्त्िय गने ।

अनुमाबनत लागत तयार गने ।

अनुमाबनत लागतको जानकारी सेिाग्राहीलास ददने ।

छपाहको लाबग अपसेट प्रेश हकाहमा अनुरोि गने ।
छपाह कायतको अनुगमन तथा बनरीक्षण गने ।
विल तयार गने ।

सेिाग्राहीलास कायत सम्पन्न भएको सूचना ददने ।
उत्पादनको िजार खोज्ने ।

कामको िजारीकरण गने ।

िाहशन्त्डङ हकाह


मुदद्रत सामग्रीको फोशल्डङ, ग्यादररङ, शस्टशचङ, वरबमङ, कवटङ, नम्िररङ, पफोरे वटङ, स्पाहरल
िाहशन्त्डङ र प्याड जमाउने जस्ता िाहशन्त्डङ्गसम्िन्त्िी सम्पूणत कायत ।



प्लाशस्टक ले बमनेसनको कायत ।
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िाहशन्त्डङ भहसकेका राजपरिाहेकका तयारी मुदद्रत सामग्रीहरू मुद्रण प्रिन्त्ि हकाहमा जानकारी
ददने र राजपरहरू वितरण फााँटमा पठाउने ।



९.

सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी छपाहकायत पबछ कवटङ प्यावकङ गरी सम्िशन्त्ित बनकायमा पठाउने ।
ग्लु िाहशन्त्डङ्गसम्िन्त्िी कायत गने ।

कला तथा बडजाहन हकाह



विभागिाट प्रकाशन हुने पुस्तक, पुशस्तका, पोस्टरलगायतका सामग्रीको कला बडजाहन गने ।
कम्प्युटर स्क्याबनङसम्िन्त्िी कायत गने ।

१०. गुण बनयन्त्रण तथा बडशजटल हकाह



विभागिाट छपाह हुने सामग्रीको गुणस्तरीयता हेने ।

बडशजटल वप्रशन्त्टङ मेबसनिाट छपाह गदात क्याबलब्रे सनिाट स्तरीय छपाह गने ।

११. ममतत तथा सम्भार हकाह




1.6

विभागमा रहेका मेबसन तथा अन्त्य उपकरणहरूको ममतत गने ।
विद्युत तथा टे बलफोन िायररङ गने ।

विभागमा गनत नसवकने ममतत कायतका लाबग अन्त्यर ममततको लाबग कारणसवहत बसफाररस गने ।
खानेपानीको िारा ममतत गने, ढल व्यिस्थापनको काम गने ।
नागररक सेिा िडापर

विभागिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी
गररएको नागररक िडापर अनुसूची 11 मा सं लग्न गररएको छ ।
1.7

सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी धयिस्था
 बनजामती सेिा ऐन¸२०४९ तथा बनयमािली¸२०५०
 साितजबनक खररद ऐन¸२०६३ तथा बनयमािली¸२०६४
 सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन¸२०६४
 छापाखाना र प्रकाशन ऐन¸२०१४
 आबथतक कायतविबि तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०76
 सुशास न (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) ऐन¸२०६४ तथा बनयमािली¸२०६४
 मुद्रणसम्िन्त्िी बनयमहरू¸२०५५

1.8

मुद्रण विभागको बनदे शशका¸२०७0

1.9

भािी योजना र कायतक्रम


विबभन्न मेशीन खररद गरी छपाहसेिा थप गुणस्तरीय र प्रभािकारी िनाउने ।



कायातलय भिनको प्रभािकारी व्यिस्थापन गने ।



पुराना उपयोगविहीन प्रेस मेशीनहरूलास व्यिशस्थत गरी राख्ने ।
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मुद्रण विभागका सिै कायत आफ्नै भिनिाट सञ्चालन गने गरी कायत गने ।



मुद्रण विभागलास सूचना प्रविबिमैरी प्रणालीहरूमा आिद्ध गदै लै जाने ।

2.

प्रगबत

2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण

2.2

ाँ ीगत
पूज

चालु

चालु

ाँ ीगत
पूज

2076/77

73745135।95

4,04,00,000।-

63246283।83

1193635।40

2075/76

70500000।-

98900000।-

68033150।16

79905066।01

२०७४/७५

8,02,87,०००।-

15,03,०4,०००।-

6785४८१३।१४

280५९८४१।८५

२०७३/७४

8,78,13,433।-

2,62,77,000।-

8,00,84,192।32

1,22,15,168।54

२०७२/७३

8,64,03,000।-

4,39,63,000।-

6,42,68,853।-

22,82,318।75

आ.ि.२०७6/७7 को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
बनकाय
मुद्रण

विभाग
2.3

कुल िावषतक खचत रू.

िावषतक विबनयोजन रू.

आ.ि.

कुल िावषतक खचत रू.

िावषतक विबनयोजन रू.
चालु
73745135।95

ाँ ीगत
पूज

चालु

40400000

63246283।83

ाँ ीगत
पूज
1193635।40

खचत प्रबतशत
वित्तीय
54.79

भौबतक

46.15

आ.ि.२०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत
क्र.सं .

कायतक्रम

प्रगबत
खररद प्रवक्रयामा सामेल भएका दुसिटा सप्लायशतले पेश गरे का
कागजातको मूल्याङ्कन भएकोमा सप्लायसतहरूको योग्यता नपुग

1.

ग्यादररङ मेशशन खररद

भएकोले थप खररद प्रवक्रया अगाबड निढाहएको । यस सम्िन्त्िमा

(Gathering Machine)

नयााँ खररद प्रवक्रया शुरू गनतका लाबग कोबभड - 19 का कारण
बसशजतत विषम पररशस्थबतका कारण विभाग असमथत भएकोले आ.ि.
2077/78 मा आिश्यक प्रवक्रया िढाउने गरी कायत भैरहेको।

२

बस. वट. वप. मेशशन खररद
(Computer to Plate)

Imperio Global pvt Ltd ले िोलपर जमानतिापतको रकम राजस्ि
खातामा जम्मा गरे को कारणिाट खररद सम्झौता गने कायतमा
दवि वििा उत्पन्न भस साितजबनक खररद अनुगमन कायातलयलास
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क्र.सं .

कायतक्रम

प्रगबत
पराचार गररएकोमा २०७७/३/११ मा बनयमानुसारको प्रवक्रया
पूरा गरी राजस्ि खातामा रहेको रकम िरौटी खातामा जम्मा गनत
सक्ने कुराको सुबनशश्चतता हुने शस्थबतमा मार सो िोलपर मूल्याङ्कनमा
समािेश गनत सवकने राय प्राप्त भएको । उशल्लशखत प्रवक्रया शुरू
गरी मेशीन यसै आ.ि. बभर डेबलभरर हुन सम्भि नदे शखएकोले
खररद प्रवक्रया प्रभावित भएकोले आ.ि. 2077/78 मा आिश्यक
प्रवक्रया िढाउने गरी कायत भैरहेको ।

३
4

बसप तथा क्षमता विकास

कमतचारीहरूलाहत प्रेससम्िन्त्िी ताबलममा सहभागी गराएको।

ताबलम

(UCEP Nepal वि ारा सञ्चाबलत प्रेससम्िन्त्िी 6 मवहना ताबलम)

िावषतक प्रबतिेदन प्रकाशन

प्रकाशन भएको र प्रबतिेदन यसैसाथ सं लग्न गररएको छ ।

राजपरको ग्राहक िन्न
5

अनलाहन दतात/कम्प्युटर
सफ्टिेयर बनमातण तथा

खररद प्रवक्रया सम्पन्न भएको ।सफ्टिेयर तयार भएको र सञ्चालनको
क्रममा रहेको ।

खररद
6

7

प्रदे शमा राजपर
प्रकाशनसम्िन्त्िी गोष्ठी

शौचालय ममतत तथा रं गरोगन कायत सम्पन्न भएको ।अन्त्य सं रचन
कायतहरूका लाबग योजना िन्त्दै गरे को ।

िेरूजु र सोको फर्छ्योटसम्िन्त्िी वििरण

क्र.सं .
१

2.5
क्र.सं .
१

का कारण स्थबगत भएको ।

बनबमतत भिनको ममतत एिं
सं रचनात्मक सुिार

2.4

प्रदे श नं 1 विराटनगरमा गने कायतक्रम तय भएकोमा कोबभड 19

आ.ि.२०७६/०७७सम्मको

आ.ि.२०७६/०७७ मा

आ.ि. ०७६/०७७

फर्छ्यौट

िेरूजु लगत

फर्छ्यौट रकम

सम्ममा फर्छ्यौट रकम

प्रबतशत

रू.13051000।-

रू. 7410000।-

-

५६।७८

कैवफयत

बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण
शशषतक

कर

गैरकर

कैवफयत
रू.13409875।87

अन्त्य विक्रीिाट प्राप्त
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क्र.सं .

शशषतक

कर

गैरकर

कैवफयत

२

अन्त्य प्रशासबनक सेिा शुल्क

रू.1098368।61

३

िेरूजु दाशखला

रू.25000।-

४

प्रशासबनक दण्ड

-

जम्मा

रू.14533144।47

2.6

अिसर र च ुनौतीहरू

अिसर
1. मानिीय, भौबतक (अत्यािुबनक उपकरण) एिं वित्तीय स्रोत सािनको उपलधिता सुबनशश्चत हुन,ु
2. नेपाल सरकार एिं अन्त्य बनकायिाट हुने छपाहतको सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूबत हुन ु ।

च ुनौती
1. अत्यािश्यकीय सेिाको रूपमा विभागिाट सम्पादन हुने सेिाहरूको गुणस्तर कायम राख्दै उत्पादन,

वितरण तथा मूल्यमा आम नागररक, सेिाग्राही तथा सम्िद्ध बनकायलाहत सन्त्तुवष्ट प्रदान गनुत
2. विभागको प्रबतस्पिी र व्यािसावयक क्षमता िढाउनु,
3. मुद्रणसम्िन्त्िी अत्यािुबनक मेशशन उपकरण बभत्र्याहत गुणस्तरीय मुद्रण कायतमाफतत मुद्रणसम्िन्त्िी

परबनभतरतालाहत हटाउनु,
4. सूचना प्रविबि क्षेरमा आएको द्रततर
पररिततनसाँगै प्रेससम्िद्ध कायतहरू प्रविबिमैरी िनाउनु,
ु
5. सं िीय सं रचनाअनुरूप सिै तहिाट प्रकाशन गनुप
त ने राजपरको मूल सङ्गठनको रूपमा स्थावपत हुन ु ।

2.7

कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू
समस्याहरू
१. मेशशनहरूमा समय-समयमा सञ्चालनको क्रममा समस्या आउने गरे को र प्रेशसम्िन्त्िी मेशशन

उपकरण

खररद प्रवक्रयामा गुणस्तरको जवटलता दे शखने गरे को ।
२. स्थान अभाि तथा मेशशनलास राम्ररी स्थापना गनत नसक्दा विभागमा एकीकृत रूपमा कायत गनत कदठनाह
भएको रहेको ।
३. दक्ष जनशशक्त र अत्यािुबनक प्रविबियुक्त मुद्रण यन्त्र तथा उपकरणहरूको अभाि रहेको ।
४. विभागको व्यािसावयकता र प्रबतस्पिातत्मक क्षमता कमजोर रहेको ।
5. िदबलाँदो समयअनुरूप आफ्नो कायतहरूलाहत निीन प्रविबियुक्त िनाउन नसवकएको ।
6. कायतरत जनशशक्तको व्यिस्थापन र उत्प्रेरणासम्िन्त्िी समस्या विद्यमान रहेको ।
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समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू

१. हाल विभागमा रहेका मेशशनहरूलास प्रभािकारी रूपमा समय-समयमा ममतत गने गररएको साथै
मेशशन खररद प्रवक्रयामा रहेको,

2. विभागको कायतसम्पादनलाहत प्रबतस्पिी र व्यािसावयक िनाउन कायतरत जनशशक्तको गबतशील
पररचालनका लाबग सेिाकालीन पुनतातजगी ताबलमको अिसर प्रदान गररएको,

3. विभागको मानि सं सािनलाहत कायतप्ररे रत एिं प्रविबिमैरी िनाउन समय-समयमा गोष्ठी, सेबमनार तथा
4.

िैदेशशक अिलोकन भ्रमणको अिसर प्रदान गररएको,

व्यिस्थापकीय कुशलता तथा नेतत्ृ ि सीपको प्रयोगमाफतत् जनशशक्तको रूशच, चाहना र क्षमता
अनुकुलको कायत शजम्मेिारी प्रदान गररएको ।
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6. सूचना तथा प्रसारण विभाग
1. पररचय
1.1

पृष्ठभूबम:

सूचना तथा प्रसारण विभागको स्थापना राणा प्रिानमन्त्री मोहन समशेरको पालामा वि.सं २००५

सालमा “प्रचार विभागको नाममा भएको हो । प्रचार विभाग, प्रेस सूचना विभाग, प्रचार– प्रसार विभाग,
सूचना विभाग हुाँदै विबभन्न समयमा नाम तथा कायतशजम्मेिारीमा पररिततन हुाँदै आएकोमा पबछल्लो समय

२०७५ िैशाख ४ गतेको नेपाल सरकार (मशन्त्रपररषद्) को बनणतयानुसार सूचना तथा प्रसारण विभाग
कायम भएको छ ।

1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबत

वि.सं . २००८ सालमा नेपाल छापाखाना र प्रकाशनसम्िन्त्िी ऐन र छापाखाना र प्रकाशन राशजिेशन
ऐन प्रकाशन भस लागु भए । २०१५ सालमा प्रेस कबमशनले नेपालमा परकाररताको विकासका लाबग

ददएको सुझाि अनुरूप परपबरकाका प्रबतबनबिहरूलास प्रमाणपर ददने बनणतय भएप्सबछ प्रचार–प्रसार
विभागिाट प्रमाणपर वितरण र २०१६ सालदे शख परपबरकालास लोककल्याणकारी विज्ञापन ददने काम
प्रारम्भ भएको छ ।विभागले नेपालको भौगोबलक अिस्था, हबतहास, पुराताशत्िक सम्पदा, कला, सं स्कृबत,

भेषभूषा, रीबतररिाज, चाडपित तथा नेपालका अन्त्य विविि पक्षसम्िन्त्िी सूचनाहरू नेपाल राज्यबभर प्रचार
प्रसार गने र विश्वसामु नेपालको पवहचान गराउने उद्देश्य रहेको छ ।

परपबरकाको प्रकाशनसम्िन्त्िी काम कारिाहीहरूलास व्यिशस्थत िनाउने उद्देश्यले छापाखाना तथा
प्रकाशनसम्िन्त्िी ऐन, २०४८ र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्िन्त्िी बनयमािली, २०४९ को व्यिस्था
भएकोमा यी ऐन कानुनको कायातन्त्ियनका क्रममा सरकारी सूचना सङ्कलन र वितरण परकार एिं

परपबरकाको अबभले ख राख्ने, प्रेस प्रबतबनबि प्रमाणपर उपलधि गराउने र परकारको क्षमता विकास

गने, विबभन्न मन्त्रालय र बनकायका प्रिक्ता र परकार भेटिाट कायतक्रम सञ्चालन, श्रमजीिी
परकारसम्िन्त्िी ऐन कायातन्त्ियन गने गराउने तथा प्रेस रशजिारको शजम्मेिारी पूरा गने जस्ता कायतहरू
सूचना तथा प्रसारण विभागले गदै आएको छ ।

1.3

1.3.1

बनकायको काम, कततव्य र अबिकार
काम र कततव्य

नेपाल सरकार र परकारजगत िीच सम्पकतसूरको रूपमा रहेर काम गने समेतको शजम्मेिारी पूरा
१.

२.

गने क्रममा हाल सूचना तथा प्रसारण विभागले दे हायका कायतहरू गदै आएको छः

नेपालसम्िन्त्िी विविि सूचनामूलक पुस्तकहरू, नेपाल पररचय, ‘नेपाल’ वि ै माबसक पबरका, बमबडया
डाहरे क्टरी, क्याले ण्डर तथा डायरी, नेपालः विविितामा एकता (Nepal : Unity in Diversity)
लगायतका सामग्रीहरू प्रकाशन एिं वितरण गने ।

सूचना तथा प्रसारण विभागलास समवष्टगत सूचनाको हिको रूपमा विकास गरी सूचना सङ्कलन एिं
वितरण गने ।
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३.

४.
५.
६.
७.
८.
९.

स्िदे शी तथा विदे शी सञ्चार मायमयमका प्रबतबनबिहरूलास प्रेस प्रबतबनबि प्रमाणपर तथा पररचयपर

प्रदान गने र निीकरण गने। सञ्चार प्रबतष्ठानका अयमयक्ष, प्रकाशक, व्यिस्थापक र प्रिन्त्ि बनदे शकको
रूपमा काम गने व्यशक्तका लाबग पदको है बसयत पररचयपर प्रदान गने ।

अनलाहन सञ्चार मायमयम दतात तथा प्रमाणपर वितरण र निीकरण गने ।

नेपालमा दतात भस प्रकाशन हुने सिै परपबरकाहरूको वििरण अद्यािबिक गने ।

नेपाल सरकारले स्िीकृत गरे को िगीकरणका आिारमा परपबरकालास लोककल्याणकारी विज्ञापन
र सोिापतको रकम उपलधि गराउने ।

सरकारिाट परपबरकालास भन्त्सार, कर र अन्त्य महसूल सुवििा िा छू ट उपलधि गराउनुपने भएमा
प्रचबलत कानुनअनुसार बसफाररस गने ।

कायतविबि तथा बनदे शशकामा व्यिस्था भएिमोशजम परकार कल्याण एिं परकार सुरक्षा कायतक्रमहरू
(जस्तै ः परकार दुिट
त ना िीमा कायतक्रम) को व्यिस्था गरी परकारहरूको जीिन सुरक्षा गने ।
आिारभूत तथा सेिाकालीन परकाररता ताबलम प्रदान गने ।

१०. विबभन्न सञ्चारगृहमा कायतरत श्रमजीिी परकारहरूलास परे का पीरमकात, गुनासा, उजुरी तथा सुवििा
आदद विषयमा श्रमजीिी परकारसम्िन्त्िी ऐनअनुरूप कायातन्त्ियन गने ।

११. सूचना प्रिाह र परकाररतासाँग सम्िशन्त्ित विषयमा परकार भेटिाट, परकार सम्मेलन, गोष्ठी,
अन्त्तवक्रतया, छलफल आदद कायतक्रम आयोजना गने ।

१२. राज्य एिं सरकार प्रमुख तथा अन्त्य विशशष्ट व्यशक्तको विदे श प्रस्थान तथा आगमनको अिसरमा
परकारहरूलास व्यिशस्थत गने एिं सम्पकत अबिकारीको रूपमा कायत गने ।

१३. परकारहरूका लाबग पररचयपर स्थानीयस्तरमा पुगी प्रदान गनत िुम्तीशशविर कायतक्रम सञ्चालन
गने।

१४. विदे शी रािायमयक्ष, सरकार प्रमुख तथा अन्त्य विशशष्ट व्यशक्तहरूको नेपाल भ्रमणको अिसरमा नेपालमा

आयोजना हुने अन्त्तरातविय सम्मेलन एिं महत्त्िपूणत अिसरहरूमा आिश्यकताअनुसार ‘बमबडया सेन्त्टर’
को व्यिस्था गने।

१५. विदे शी परकारहरूको टोली नेपाल भ्रमणमा आउाँदा तोवकएअनुसार स्िागत कायतक्रमको आयोजना
गने ।

१६. नेपाल सरकारको औपचाररक फोटोग्राफरको रूपमा कायत गने र फोटोग्राफीको अद्यािबिक

अबभलेख राख्ने। विशेष पित र समयमा फोटो प्रदशतनीको आयोजना गने र माग भएका फोटोहरू
वितरण गने ।

१७. परकार दुिट
त ना िीमा तथा स्नातक तहमा परकाररता विषय अयमययनरत विद्याथीहरूलास छारिृशत्त
प्रदान गने कायतक्रम सञ्चालन गने ।

१८. रे बडयो सञ्चार

(लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम रे बडयो यन्त्रको लाससेन्त्स जारी गने ।

२०. रे बडयो सञ्चार

(लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम रे बडयो यन्त्रको लाससेन्त्स निीकरण,

१९. रे बडयो सञ्चार

(लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम एमेच्योर रे बडयोको लाससेन्त्स जारी गने।

हक हस्तान्त्तरण तथा लगत कट्ट गने ।
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२१. रे बडयो सञ्चार

(लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम रे बडयो यन्त्रको स्थलगत प्राविबिक

बनरीक्षण गरी स्िीकृत मापदण्ड िमोशजम सञ्चालन गरे िा नगरे को एकीन गने ।

२२. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम प्रसारण सं स्थाहरूलास हजाजत पर र अनुमबतपर
जारी गने ।

२३. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम बडशजटल प्रणालीमा पररिततन गनत स्िीकृबत ददने ।

२४. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम भू-उपग्रह प्रसार केन्त्द्रको स्थापना गरी िा स्याटे लासट

वितरण प्रणालीको मायमयमिाट कायतक्रम प्रसारण गनत, कायतक्रम डाउनबलं क तथा बसग्नल वितरण
गनतको लाबग अनुमबतपर जारी गने ।

२५. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम हजाजतपर िा अनुमबतपर प्राप्त व्यशक्त िा साँगदठत
सं स्थाले प्रसारण प्रारम्भ गने अिबि थप गने ।

२६. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम विदे शी प्रसारण सं स्था िा सञ्चारमायमयमलास प्रसारण
समय उपलधि गराउने ।

२७. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम विज्ञापन प्रसारण गनत समय उपलधि गराउने ।

२८. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम हजाजतपर तथा अनुमबतपरको वििरण िदल्ने, अिबि
थप र निीकरण गने ।

२९. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम हजाजतपर िा अनुमबतपरको प्रबतबलवप ददने ।
३०. राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम बनरीक्षण तथा छानबिन गने ।
1.3.2

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

अबिकार
सूचना तथा प्रसारण विभागको क्षेराबिकार दे हायिमोशजम रहेको छः
प्रेस प्रबतबनबि प्रमाणपर, पररचयपर जारी तथा निीकरण,
अनलाहन सञ्चारमायमयम दतात तथा निीकरण,

परपबरका तथा परकारको अबभलेख व्यिस्थापन,
साितजबनक सूचना व्यिस्थापन र वितरण,
प्रेस रशजिारको कायतशजम्मेिारी सम्पादन,

सरकारी कायतक्रमहरूको औपचाररक फोटोग्राफी, सं ग्रह र वितरण,
सूचनामूलक तथा ज्ञानिितक सामग्रीहरू प्रकाशन तथा वितरण,

लोकल्याणकारी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण र सोको भुक्तानी गराउने ।

रे बडयो सञ्चार (लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम रे बडयो यन्त्रको लाससेन्त्स जारी, निीकरण,
हक हस्तान्त्तरण तथा लगत कट्टा गने ।
रे बडयो सञ्चार

(लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम रे बडयो यन्त्रको स्थलगत प्राविबिक

बनरीक्षण गरी स्िीकृत मापदण्ड िमोशजम सञ्चालन गरे िा नगरे को एकीन गने ।

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम प्रसारण सं स्थाहरूलास हजाजतपर र अनुमबतपर
जारी गने, निीकरण गने, प्रसारण अिबि थप गने तथा अनुमबतपरको वििरण िदल्ने ।

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम बडशजटल प्रणालीमा पररिततन गनत स्िीकृबत ददने ।
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13.

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम भू–उपग्रह प्रसार केन्त्द्रको स्थापना गरी िा स्याटे लाहट
वितरण प्रणालीको मायमयमिाट कायतक्रम प्रसारण गनत, कायतक्रम डाउनबलं क गनत तथा बसग्नल
वितरणको लाबग अनुमबतपर जारी गने ।

14.

15.

1.4

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम हजाजतपर िा अनुमबतपरको प्रबतबलवप ददने ।
राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम बनरीक्षण तथा छानबिन गने ।

बनकायको सङ्गठन संरचना

सूचना तथा प्रसारण विभागको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 12 मा सं लग्न गररएको
छ।

1.5

विभागिाट प्रदान गररने सेिाहरू (शाखागत कायत विभाजन)

सूचना तथा प्रसारण विभागको दै बनक प्रशासबनक कायत महाबनदे शकको नेतत्ृ िमा सञ्चालन भहरहेको

छ। साथै, विभागको प्रशासबनक, आबथतकलगायतका अन्त्य सम्पूणत कायतहरूको शजम्मेिारी िहन गनुक
त ा
साथै विभागको काम कततव्य सम्िन्त्िमा सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयप्रबत महाबनदे शक उत्तरदायी
हुनेछन् । विभागमा कायतरत सम्पूणत कमतचारीहरूले गने कामको कायतवििरण प्रचबलत कानुनमा
तोवकएकोमा सोहीिमोशजम हुनेछ ।
१.५.1 प्रशासन तथा प्रेस शाखा

सूचना तथा प्रसारण विभाग र यस अन्त्तगततका कमतचारीहरूको प्रशासबनक कायतसम्िन्त्िी सम्पूणत कायत र
स्िस्थ, मयातददत, व्यािसावयक तथा सं स्थागत परकाररताको विकास तथा श्रमजीिी परकारहरूको हक

वहत र सुरक्षाको प्रत्याभुबत गने कायत यस शाखाको रहेको छ । यस शाखाअन्त्तगतत बनम्न हकाहहरू
रहेका छन्ः

१) प्रशासन हकाह







कमतचारी प्रशासनसम्िन्त्िी सम्पूणत कायत गने ।

विभागमा कायतरत कमतचारीहरूको अबभलेख अद्यािबिक राख्ने/राख्ने व्यिस्था बमलाउने ।
कायातलयको भौबतक सामग्रीहरूको सं रक्षण तथा सम्िितन गने/गराउने ।

विभागको आिबिक तथा िावषतक कायतक्रम तजुम
त ा, कायातन्त्ियन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने।

माबसक, चौमाबसक, अितिावषतक तथा िावषतक प्रगबत वििरण तयार गरी सम्िशन्त्ित बनकायमा
पठाउने ।




कायातलय सुरक्षा, सरसफाह, शौचालय, िगैँ चाको व्यिस्थापन बनयबमत गने/गराउने ।

कायातलयको कायतक्रमबभर रहेर शजन्त्सी सामग्री खरीद गने, आम्दानी िााँयमने, माग फाराम अनुसार
खचत गने तथा बललाम बिक्रीसम्िन्त्िी कायत गने/गराउने ।







गुनासोहरू यथाशक्य व्यिस्थापन गने ।

नागररक िडापर िनास लागु गने/गराउने ।

कायातलयको अन्त्य शाखा र हकाहसाँग समन्त्िय गने ।

सूचनाको हकसम्िन्त्िी व्यिस्था अनुरूप सूचना उपलधि गराउने र अबभलेखन गने/गराउने ।
रा.प.तृतीय श्रे णीसम्मको कमतचारीको काजमा खटाउने र सोको अबभले ख राख्ने/राख्न लगाउने।
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अन्त्य शाखामा नतोवकएका कायतसमेत गने/गराउने ।

२) प्रेस हकाह



स्िदे शी तथा विदे शी नागररकलास बनजले पेस गरे को कागजातको आिारमा बनयमानुसार स्थायी
तथा अस्थायी प्रेस प्रबतबनबि प्रमाणपर र परकार पररचयपर जारी तथा निीकरण गने ।



परकाररता क्षेरलास बनष्पक्ष, स्ितन्त्र, मयातददत, उत्तरदायी, प्रबतस्पिी र भरपदो हुन उत्प्रेररत
गने ।





बनयमानुसार प्रेस सम्मेलन र परकार भेटिाट आयोजना गने ।

परकाररता क्षेर आबथतक एिं भौबतक रूपले आत्मबनभतर हुनका लाबग िातािरण श्रृजना गने ।

ु ाह
श्रमजीिी परकारसम्िन्त्िी ऐन, बनयम कायातन्त्ियनको अनुगमन एिं परकारको उजुरी सुनि
गरी महाबनदे शकसमक्ष पेस गने ।





प्रेस सम्पकत अबिकृतको काम गने ।

परकार कल्याणसम्िन्त्िी कायत गने ।

परपबरका प्रकाशनको लाबग शजल्ला प्रशासन कायातलयिाट नामाङ्कनको लाबग सोिनी भस आएमा
विभागको अबभले खमा उक्त नाम बभडास यकीन गरी बसफाररस गरी पठाउने ।



प्रेस काउशन्त्सल नेपालको िगीकरणमा परे का परपबरकालास लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलधि
गराउने।



स्थायी दतात भएका परपबरकालास उपलधि गरासने टे बलफोन सुवििा र ‘क’ तथा ‘ख’ िगतमा

िगीकृत परपबरकाहरूलास एक लाहन फ्याक्स सहुबलयतका लाबग बनयमानुसार बसफाररस गने।



परपबरका तथा अनलाहन सञ्चारमायमयमहरूको दतात, निीकरण र अबभले ख राख्ने ।

३ कानुन (हकाह



प्रचबलत कानूनअनुरूप विभागले गने काम कायतिाहीका बनणतय गदात कानूनी राय उपलधि
गराउने ।



हजालाशमा परे का मुद्दाको सम्िन्त्िमा म्याद िुझ्ने, बलशखत जिाफ तयार गने र विभागका
तफतिाट िहस गने ।



सञ्चारगृहसाँगको विषयमा उठे का कानूनी विषयमा बनरूपणको लाबग उशचत राय र समािानको
लाबग सहजीकरण गने ।



कायातलयमा गररने विबभन्न आबथतक, प्रशासबनक र प्राविबिक बनणतयमा कानूनी राय उपलधि
गराउने ।



विभागसाँग सम्िशन्त्ित मौजुदा कानूनमा सं शोिन िा पररमाजतन गनुप
त ने भए सोको व्यिस्थासवहत
सं शोिन िा पररमाजतनको लाबग महाबनदे शकसमक्ष पेश गने ।

१.५.2

प्रकाशन तथा फोटोग्राफी शाखा
विभागिाट प्रकाशशत हुने विबभन्न प्रकाशनहरूको सङ्कलन, प्रकाशन र वितरण गनुक
त ा साथै नेपाल

सरकारको आबिकाररक फोटोग्राफरको रूपमा यस शाखाले कायत गदतछ । यस शाखाअन्त्तगतत
बनम्न हकाहहरू रहेका छन्ः
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१) प्रकाशन हकाह





विभागले प्रकाशन गने समसामवयक विषयका सामग्रीहरू प्रकाशन गरी वितरण गने ।

सम्पादक मण्डलको बनणतयानुसार लेखरचना सङ्कलन गरी प्रकाशन तथा वितरण गने ।

िाचनालयमा प्राप्त हुने परपबरकाहरू व्यिशस्थत गने र सितसािारणले सशजलै साँग सेिा पाउन
सक्ने व्यिस्था बमलाउने ।



साितजबनक बिदा, बतबथबमबत ताबलका, ददिस र तस्िीरहरू सम्िशन्त्ित बनकायिाट बलस चै र
मसान्त्तसम्ममा क्याले ण्डर तथा डायरी प्रकाशन गरी वितरणको व्यिस्था बमलाउने ।



विभागिाट समय समयमा प्रकाशन हुने विबभन्न विषयहरूको प्रकाशन तथा वितरणको व्यिस्था
बमलाउने।

२) फोटोग्राफी हकाह





नेपालका विबभन्न भौगोबलक क्षेर, राविय पित तथा विविि विषयमा फोटो सङ्कलन गने ।
विभागिाट प्रकाशन गररने सामग्रीका लाबग आिश्यक तस्िीरको व्यिस्था गने ।

विशशष्ट पदाबिकारी समुपशस्थत कायतक्रमको फोटो शखच्ने, विबभन्न सं ि/सं स्था िा व्यशक्तको
अनुरोिअनुसार फोटो उपलधि गराउने तथा बडशजटल फोटो वितरण गने ।



नेपाल भ्रमणमा आउने बमररािका प्रमुखहरूको औपचाररक कायतक्रमको फोटोग्राफी गने र
एल्िम तयार गरी उपहार ददने ।





विभागिाट शखशचएका फोटोहरू विभागको िेिसाहटमा राख्ने ।

विभागिाट शखशचएका तस्िीरहरूको फोटो नेगेवटभ र बडशजटल प्रविबिमा अबभलेख राख्ने ।

नेपालसम्िन्त्िी विविि प्रकारका फोटोहरू नेपालका विबभन्न भौगोबलक क्षेरिाट सङ्कलन गरी
फोटो िैङ्कमा प्रविष्ट गराउने तथा आिश्यकतानुसार प्रकाशन गने ।



१.५.3

नेपाल सरकारका महत्त्िपूणत अिसरहरूको फाटोग्राफी गने ।
फोटो प्रविबि तथा फोटो प्रदशतन कक्ष सञ्चालन गने ।
प्रसारण शाखा

रे बडयो तथा टे बलबभजन प्रसारणलास बनयबमत, व्यिशस्थत र मयातददत िनाउने तथा रे बडयो यन्त्र
१.
२.
३.
४.
५.

राख्ने, िनाउने र प्रयोग गने कायतहरूको बनयमन गने ।

रे बडयो सञ्चार (लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम रे बडयो यन्त्रको लाससेन्त्स जारी गने ।
रे बडयो सञ्चार (लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम एमेच्योर रे बडयोको लाससेन्त्स जारी
गने।

रे बडयो सञ्चार (लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम रे बडयो यन्त्रको लाससेन्त्स निीकरण,
हक हस्तान्त्तरण तथा लगत कट्टा गने ।

रे बडयो सञ्चार (लाससेन्त्स) बनयमािली, २०४९ िमोशजम रे बडयो यन्त्रको स्थलगत प्राविबिक
बनरीक्षण गरी स्िीकृत मापदण्ड िमोशजम सञ्चालन गरे िा नगरे को यकीन गने ।

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम प्रसारण सं स्थाहरूलास हजाजतपर र अनुमबतपर
जारी गने।

119

६.
७.

८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम भू–उपग्रह प्रसार केन्त्द्रको स्थापना गरी िा

स्याटे लासट वितरण प्रणालीको मायमयमिाट कायतक्रम प्रसारण, डाउनबलं क तथा बसग्नल वितरण
गने कायतको लाबग अनुमबतपर जारी गने ।

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम हजाजतपर िा अनुमबतपर प्राप्त व्यशक्त िा सङ्गदठत
सं स्थाले प्रसारण प्रारम्भ गने अिबि थप गने ।

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम विदे शी प्रसारण सं स्था िा सञ्चार
प्रसारण समय उपलधि गराउने ।

मायमययमलास

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम विज्ञापन प्रसारण गनत समय उपलधि गराउने ।

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम हजाजतपर तथा अनुमबतपरको वििरण िदल्ने,
अिबि थप िा निीकरण गने ।

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम हजाजतपर िा अनुमबतपरको प्रबतबलवप ददने ।
राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम बनरीक्षण तथा छानिीन गने ।
आबथतक प्रशासन शाखा

१.५.4

१.

स्िीकृत िावषतक कायतक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन गने र कायतक्रम तथा सालिसाली खचतको

२.

अशख्तयारी प्राप्त गने, आम्दानी िााँयमने र प्रचबलत कानून िमोशजम खचत गने ।

३.

४.
५.
६.
७.
८.
९.

१०.
११.
१२.
१३.
1.6

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ िमोशजम बडशजटल प्रणालीमा पररिततन गनत स्िीकृती ददने।

आिारमा िजेट तजुम
त ा गने।

विबनयोजन, राजस्ि तथा िरौटी खाता सञ्चालन गने ।

आबथतक प्रशासनसम्िन्त्िी बनयमािली तथा सम्िशन्त्ित ऐन बनयम िमोशजम खचत गने ।
तोवकए िमोशजम लगत तथा प्रबतिेदनहरू पठाउने ।

कोष तथा लेखा बनयन्त्रणको कायातलयिाट आन्त्तररक लेखा परीक्षण गराउने ।
महाले खा परीक्षकको कायातलयिाट अशन्त्तम लेखापरीक्षण गराउने ।
िेरूजूहरूको लगत वकताि राखी फर्छ्यौट गने गराउने ।

विभागमा प्राप्त भएका िरौटी तथा राजस्ि रकम आम्दानी िााँयमने ।
सरकारी सम्पशत्तको अबभले ख राख्ने ।

िगीकरणमा परे का परपबरकालास तोवकएअनुसारको रकम लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन
गरे िापत भुक्तानी ददने ।

परकार िीमासम्िन्त्िी कायत गने ।

आबथतक प्रशासनसाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कामकाज गने ।

सम्िद्ध ऐन, बनयमहरू, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्था
1.

राविय आमसञ्चार नीबत, २०७३

3.

श्रमजीवि परकारसम्िन्त्िी ऐन, २०५१

2.
4.

छापाखाना तथा प्रकाशनसम्िन्त्िी ऐन, २०४८
राविय प्रसारण ऐन, २०४९
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5.

रे बडयो ऐन, २०१४

7.

प्रेस काउशन्त्सल ऐन, २०४८

6.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
1.7

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४
छापाखाना तथा प्रकाशनसम्िन्त्िी बनयमािली, २०४९
श्रमजीवि परकारसम्िन्त्िी बनयमािली, २०५३
रे बडयो सञ्चार (लाहसेन्त्स) बनयमािली, २०४९
राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२

सूचनाको हकसम्िन्त्िी बनयमािली, २०६५

अनलाहन सञ्चार मायमयम सञ्चालन बनदे शशका, २०७३

परकार दुिट
त ना िीमा (व्यिस्थापन) बनदे शशका, २०७०
परकाररता अनुदान सहयोगसम्िन्त्िी बनदे शशका, २०६६

श्रमजीवि परकारसम्िन्त्िी ऐन िमोशजम प्रेस रशजिारले उजुरीउपरका कारिाही तथा वििाद
समािान गदात अपनाउने कायतविबि, २०७१

प्रेस प्रबतबनबि (प्रमाणपर तथा पररचयपर) वितरण कायतविबि, २०७१

लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र रकम भुक्तानी गने कायतविबि, २०७४
परकाररता अयमययनरत विद्याथीहरूलास छारािृशत्त वितरण कायतविबि, २०७४
परकार िृशत्तकोष स्थापना तथा सञ्चालन बनदे शशका, २०७५ ।

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन अनुसार प्रकाशन गररएको वििरण
1. प्रिक्ता र सूचना अबिकारी तोवक बनयमानुसार सहजरूपमा जनगुनासो सुन्ने बनयमानुसार माग
भएका सूचनाहरू उपलधि गरासएको ।

2. सूचनाको हकमा उल्लेख भए िमोशजम विभागिाट सम्पादन हुने सम्पूणत कामहरूको िारे प्रचबलत
ऐन, बनयम िमोशजम आिश्यक पने कागजात तथा दस्तुर र काम सम्पन्न गनत लाग्ने समयसमेत

खुलास तयार गररएको नागररक िडापर सिै सेिाग्राहीले दे ख्ने गरी कायातलय प्रिेशवि ारमा टााँस
गररएको साथै िेिसाहटमा समेत प्रकाशन गररएको ।

3. सूचनाको हकमा उल्लेख भएिमोशजम विभागको माबसक, रैमाबसक, चौमाबसक, अितिावषतक र
िावषतक प्रगबत वििरण तोवकएको बनकायमा पठाउनुका साथै विभागको िेिसाहटमा समेत प्रकाशन
गररएको ।

4. बडशजटल बडस्प्ले िोडत राशख विबभन्न जनचेतनामूलक सन्त्देशहरू बडस्प्ले गररएको ।
1.8 नागररक िडापर
विभागिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी
गररएको नागररक िडापर अनुसूची 13 मा सं लग्न गररएको छ ।
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1.9 भािी योजना र कायतक्रम
 सञ्चारसाँग सम्िशन्त्ित िततमान कानून तथा दस्तुरका दरलास समायनुकुल सं शोिनका लाबग तालुक

मन्त्रालयमा अनुरोि गरी पठाउने र मन्त्रालयवि ारा माग गररएअनुसार राय सुझाि (Input) उपलधि
गराउने ।

 परकारहरूको िृशत्त विकासका लाबग सीप विकास ताबलम, आचार सं वहता, ताबलम
कायतक्रमहरूलास प्रिद्धतन गदै लै जाने ।

 बडशजटल आयातलास सहयोग गनत यस विभागमा रहेको प्रसारण शाखालास सिलीकरण गरी
अगाबड िढाउने ।

 विभागका कमतचाररहरूको क्षमता विकास कायतक्रम सञ्चालन गने ।
2. प्रगबत
2.1

2.2

विगत पााँच आबथतक िषतको आबथतक वििरण (विबनयोजन र खचत रू. हजारमा)
क्र.सं .

आ.ि.

1

खचत

चालु

पूशाँ जगत

चालु

पूशाँ जगत

2072/73

95066

2000

84817

1489

2

2073/74

102294

7625

85069

7435

3

2074/75

105342

5385

91185

5003

4

2075/76

96659

3800

87280

3212

5

2076/77

आ.ि. 2076/77 को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
क्र.सं .
1

2.3

विबनयोजन

विबनयोजन

खचत

भौबतक प्रगबत

वित्तीय प्रगबत प्रबतशत

चालु

ाँ ीगत
पूज

चालु

ाँ ीगत
पूज

प्रबतशत

चालु

ाँ ीगत
पूज

115464

37500

92814

27064

100

80.38

72.17

आ.ि. 2076/77 को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत
क्र.सं .

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत
१ थान मोटरसाहकल र १ थान स्कुटर खररद

1

मोटरसाहकल/स्कुटर खररद

2

विक्िेन्त्सी मेजरमेन्त्ट बडभाहस खररद

3
4

भएको ।

फोटोग्राफी तथा एसोसररज सामान
खररद

विक्िेन्त्सी मेजरमेन्त्ट गनत प्रयोग हुने बडभाहस
खररद भएको
सम्पन्न नभएको ।
कायातलय पररसर तथा कायातलयबभर १० थान

बसबसवटभी जडान

बसबसवटभी जडान भएको।
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कैवफयत

क्र.सं .
5

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

बडशजटल केिल प्रसारण गने

सं स्थाहरूले प्रयोग गने CAS/SMS

कैवफयत

िजेट सरे न्त्डर गररएको ।

Surveillance unit जडान गने
6

शक्लन वफड च्यानल अनुगमन गनत
Head End जडान गने

विज्ञापन

रवहत

वटभी

च्यानल

प्रसारणको

अनुगमनका लाबग प्राविबिक तयारी भएको ।

दुगम
त क्षेरमा कायतरत परकारको
7

विज्ञापन (बनयमन) ऐन, 2075 ले बनददतष्ट गरे को

ुत ा
दाचल

पवहलो

र

दोस्रो

सल्यान

शजल्लामा

क्षमता अबभिृवद्ध ताबलम पवहलो र

कायतक्रम सम्पन्न भस िााँकी कायतक्रम कोबभड-

दोस्रो सञ्चालन गने ।

१९ को कारण गनत नसवकएको ।
परकाररता विषयमा स्नातक तहमा अयमययनरत

8

परकाररता अयमययनरत

१४

जना

विद्याथीहरूलास

समािेशी

विद्याथीहरूलास छारिृशत्त

प्रणालीअनुसार प्रबतव्यशक्त रू. २५०००/- का
दरले छारिृशत्त वितरण गररएको ।

9

नेपाल

नेपाल पररचय पुस्तक प्रकाशन

पररचय

पुस्तक

पररमाशजतत

सं स्करण

२००0 थान प्रकाशन गरी वितरण भहरहे को ।
ुत ा र सल्यान शजल्लामा
पाल्पा, िनुषा, दाचल

िुम्ती शशविर २ िटा सम्पन्न गने
10

चारिटा

शशविर

सञ्चालन

भस
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जना

(LMBIS अनुसार ४ िटा सञ्चालन

श्रमजीिी परकारहरूले प्रत्यक्ष सेिा बलएको र

गनुप
त ने)

िााँकी कायतक्रमहरू कोबभड-19 को महामारीको
कारण सम्पन्न हुन नसकेको ।
नेपालको

11

सात

िटै

प्रदे शको

सामाशजक,

विविितामा एकता फोटो पुस्तक

सांस्कृबतक, भौगोबलक विवििता झशल्कने फोटो

प्रकाशन र नेपाल पररचय पुस्तक

सङ्कलन

प्रकाशन

५००/500

गरी

A4 साहज
प्रबत

र

6x4 साहजको

प्रकाशन

भस

वितरण

भहरहे को।
विभागले एक आबथतक िषतमा गरे को कामको
12

कायतक्रम तजुम
त ा तथा समीक्षा गोष्ठी

समीक्षा तथा चालु आ.ि.को कायतक्रम तजुम
त ा
भएको ।
बमरराि

विशशष्ट व्यशक्तहरूको आिागमन
13

चीनको

रािपबत

र

िं गलादे शको

तथा अन्त्य राविय सभा समारोहमा

रािपबतको नेपाल भ्रमणको समयमा परकार

परकार समन्त्िय

समन्त्िय गरे को ।

14

िावषतक प्रबतिेदन प्रकाशन

15

बडशजटल आकातहभ व्यिस्थान

आ.ि.

२०७५/७६

को

कायतप्रगबत

समेवट

५०० प्रबत प्रकाशन गरी वितरण भहरहे को
एनलक फोटोका नेगेवटभहरू २२०० थानभन्त्दा
िेरै बडजीटाहजेसन भहसकेको ।
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क्र.सं .
16
17

18

19

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

कैवफयत

एमेच्योर बनदे शशका बनमातण

सम्पन्न नभएको ।

एमेच्योर रे बडयो लाहसन्त्स परीक्षा

पवहलो चरणको सम्पन्न भएको । दोस्रो चरणको

सञ्चालन

कोबभड-१९ को कारण स्थबगत भएको ।
विभागको कायतक्रम तथा ताबलमहरू सञ्चालन गनत

विभागको कायतक्रम तथा ताबलमको

मागतबनदे शन गने ताबलम म्यानुअल बनमातण गरी

म्यानुअल बनमातण

१०0० थान प्रकाशन गररएको ।

फोटो सङ्कलन ४ िटा कायतक्रम

२ िटा कायतक्रम सम्पन्न भएको । िााँकी

सञ्चालन गने

कोबभड-१९ को कारण नभएको ।
आ.ि.२०७6/77 मा 77 जना परकारहरूको

20

िीमा गररएको।पबछल्लो चरणको िीमा कायतक्रम

परकार दुिट
त ना िीमा

कोबभड-19 को कारण नभएको ।

2.4

आ.ि. 2076/77 को िजेट िक्तव्यमा समाविष्ट कायतक्रम र सोको प्रगबत
क्र.सं .
1

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य
नेपाली

परकाररतामा

प्रगबत

गुणस्तरीयता, - ७७ जना श्रमजीिी परकारहरूले

व्यािसावयकता र स्िच्छ अभ्यासलास दुिट
त ना िीमा गरे को ।
प्रोत्सावहत गनत तथा परकार दुिट
त ना -लोकल्याणकारी
िीमा

र

कैवफयत

परकार

विज्ञापन

िृशत्तकोषलास प्रकाशनिापत भुक्तानी हुने रकममा

परकारको वहत र कल्याणमा पररचालन 15% थप गरी भुक्तानी ददने व्यिस्था
गनत िजेटको व्यिस्था गरे को छु । गररएको।
लोककल्याणकारी
सरकारले

प्रदान

विज्ञापन

गने

िापत

रकममा 15

प्रबतशतले िृवद्ध गरे को छु ।
2.5

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण (रू. हजारमा)
क्र.

2.6

सं .

आ.ि. २०७६/77

सम्मको िेरूजु लगत

आ.ि. २०७६/77
मा िेरूजु फर्छ्यौट

आ.ि. २०७६/77

सम्म िेरूजु फर्छ्यौट

फर्छ्यौट

1

9287

3001

3001

32.71

प्रबतशत

कैवफयत

बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण
क्र.सं .

शशषतक

कर (रू.)

1

अन्त्य िााँडफााँड हुने राजस्ि

2

परीक्षाशुल्क

3

अन्त्य प्रशासबनक सेिाशुल्क

4

रे बडयो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर

गैर कर

१५९०२६५६९.९२
५६००
१०२६२९१७६
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२३६५०५७.०४

कैवफयत

क्र.सं .

शशषतक

कर (रू.)

5

टे बलबभजन सञ्चालन दस्तुर

४३९८६७३६.१६

6

प्रशासबनक दण्ड, जररिाना र

१८६९७९१०.६७

7

िेरूजू

8

अन्त्य िााँडफााँड हुने राजस्ि

जफत

कैवफयत

५१३०४
१५१४६३.१४

सङ्कलन

जम्मा
2.7

गैर कर

18,900,677.81

अिसर र च ुनौतीहरू

1. सूचना िैंक स्थापना गरी सूचना प्रिाहलास व्यिशस्थत गने ।

2. परकाररताको विकास तथा क्षमता विकासमा सहयोग र समन्त्िय गने ।

3. विभागिाट विगतदे शख प्रकाशन भएका दस्तािेजहरूलास एकीकृत गरी सं ग्रहालय/पुस्तकालयमा
राख्ने।

4. प्रसारण तथा नयााँ प्राविबिक आउनुका साथै कायत आयतन िढ्दै गएकोले यसको सं स्थागत विकास
तथा बनयमन समेतका लाबग थप जनशशक्त आिश्यक परे को हुाँदा सङ्गठन पुन:सं रचना गनुत पने ।

5. अनलासन सञ्चार मायमयमहरू िेरै सं ख्यामा दतात/निीकरण भएकोले बनयमन सम्िन्त्िमा कानून
सं शोिन तथा मापदण्डहरू बनिातरण हुनपु ने ।

2.8

कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू

कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका

समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू

समस्या

प्रसारण

अनुगमन

सं स्थाहरूको

भहरहेको।
श्रमजीिी

बनयबमत प्राविबिक कमतचारी र प्रशासनतफतका कमतचारीहरूको टोली िनास

गनत

ु अनुगमन गने कायतक्रम रहेको । साथै थप जनशशक्त पूबततका
कदठनाह सं यक्त

परकार

ऐनलास सञ्चारगृहले विभागमा पेस गनुप
त ने न्त्यूनतम कागजात वििरण पेस

लाबग तालुक मन्त्रालयमा अनुरोि भएको ।

पूणरू
त पमा कायातन्त्ियनमा लै जान गरे नगरे को रूजु गरे र मार सेिा प्रिाह गनुक
त ा साथै ऐन पूणत
थप प्रयासको जरूरी भएको ।

कायातन्त्ियनका लाबग सरोकारिाला नेपाल परकार महासं ि, नेपाल

प्रेस काउशन्त्सल नेपाल, न्त्यूनतम पाररश्रबमक बनिातरण सबमबतसाँग
समन्त्ियरूपमा अगाबड िढ्ने कायतक्रम रहेको।
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7. प्रमाणीकरण बनयन्त्रकको कायातलय
1. पररचय
1.1

पृष्ठभूबम:सुरशक्षत विद्युतीय कारोिारका लाबग नेपाल सरकारिाट जारी गररएको विद्युतीय कारोिार ऐन, २०६३ को
कायातन्त्ियनको मुख्य उद्देश्य राखी २०६४ पौष १९ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्त्तगतत यस
कायातलयको स्थापना भएको हो ।

1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबत:विद्युतीय कारोिारलास सुरशक्षत र विश्वसबनय िनाउनुका साथै विद्युतीय मायमयमिाट हुने अपरािजन्त्य
कायतहरूको बनयन्त्रण गनत त्यस्ता कायतहरूको प्रमाणीकरण गने र विद्युतीय हस्ताक्षर कायातन्त्ियन गनत
विभागस्तरीय बनयमनकारी बनकायको रूपमा यो कायातलय रहेको छ।

1.3

बनकायको काम कततव्य र अबिकार :क. Public Key Infrastructure (PKI) पूिातिार सञ्चालन गने
ख. Root Certifying Authority को रूपमा कायत गने ।
ग. विद्युतीय हस्ताक्षर जारी गने तथा प्रमाणीकरण गने बनकाय Certifying Authority(CA) हरूको बनयमन
गने ।
ि. Cyber Forensic Lab को पूिातिार सञ्चालन गने ।
ङ. विद्युतीय अपरािको सम्िन्त्िमा प्राप्त उपकरणहरूको परीक्षण (Cyber Forensic Investigation) गरी
प्रबतिेदन प्रमाशणत गने ।
च. विद्युतीय हस्ताक्षर तथा सासिर अपराि सम्िन्त्िमा जनचेतना जगाउने ।

1.4

सङ्गठन संरचना
यस कायातलयको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 14 मा सं लग्न गररएको छ ।

1.5

बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन):-

1.5.1

योजना तथा प्रशासन शाखा

 ऐन, बनयम/कानूनी राय/बनयमािली मस्यौदा तयार गने कायतमा सहयोग पुर्याउने ।
 मातहतका कमतचारीहरूको कायतको सुपररिेक्षण, सल्लाह, सुझाि, बनदे शन ददने ।

 मातहतका कमतचारीहरूको प्रत्यायोशजत अबिकारअनुसार कायत सम्पादन मूल्याङ्कन गने ।

 मातहतका कमतचारीहरूको बिदा बसफाररस िा प्रत्यायोशजत अबिकारअनुसार बिदा स्िीकृत गने

 आफ्नो शजम्माको उपकरणहरूको सं रक्षण गने, बमतव्ययी तररकाले सरकारी कायतमा मार उपयोग
गने, अनािश्यक उपयोग नगने ।

 कायातलयको प्रगबत वििरण (माबसक, चौमाबसक, अितिावषतक, िावषतक) तयार गने ।
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 कायातलयको िावषतक कायतयोजना तथा िजेट उपलधि ढााँचामा तयार गने ।

 कायातलयिाट गररने गोष्ठी, कायतशाला सम्िन्त्िमा लागत सवहतको योजना तजुम
त ा गने ।

 शाखा अबिकृत (प्रशासन) को अनुपशस्थबतमा िहााँले गदै आएको शजम्मेिारी समेत िहन गने ।
 यस पदलास बनददतष्ट गररएका अन्त्य कायतहरू गने, गराउने ।
1.5.2

सुरक्षण तथा प्रविबि शाखा

 Physical Access सम्िन्त्िी सुरक्षा तथा बनयन्त्रण विकास गने ।

 बनशश्चत अिबि अगािै Certificate Revocation List (CRL) प्रकाशन गने ।
 National Repository को प्रकाशन तथा व्यिस्थापन गने ।
 Network व्यिस्थापन गने ।

 Routers, Firewall, Network IDS, DNS को व्यिस्थापन गने ।

 Web Server, Mail Server तथा Server सुरक्षासम्िन्त्िी व्यिस्था गने ।
 Web Site (www.occ.gov.np) को Content लास व्यिशस्थत गने ।
 Internet Gateway को Status लास अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ।
 प्राविबिक पूिातिारहरूलास व्यिशस्थत गने ।

 प्रमाणीकरण गने बनकायहरूसाँग प्राविबिक समन्त्िय गने ।

 सूचना सुरक्षा तथा Server मा पहुाँच बनयन्त्रण व्यिशस्थत गने ।

 Power Backup, Temperature तथा अग्नी बनयन्त्रणसम्िन्त्िी व्यिस्थापन गने ।
 Server को Backup तथा Recovery को व्यिस्थापन गने ।

 अनुसन्त्िान तथा विकास शाखाका क.स. बिदामा िसेको िेला िहााँलास तोवकएको कायतहरू पबन
गने ।

 आिश्यकता अनुसार अनुसन्त्िान तथा विकास शाखाको कामसमेत गने ।
 बनयन्त्रकले तोवकददएका अन्त्य कायतहरू गने ।
1.5.3

अनुसन्त्िान तथा विकास शाखा

 स्थावपत भौबतक सुरक्षाको अनुगमन गने ।

 सूचना सुरक्षासम्िन्त्िी नीबत कायातन्त्ियनको अनुगमन गने ।

 प्रमाणीकरण बनकायलास सहयोग गने, प्राविबिक कायत प्रणालीको मूल्याङ्कन गने ।
 प्रमाणीकरण बनकायको प्रशासन प्रवक्रयालास अनुगमन तथा अनुसन्त्िान गने ।

 बनयन्त्रकले स्िीकृत गरे का तथा प्रदान गरे का अबिकारमाफतत् प्रमाणीकरण बनकायको कायत प्रणालीको
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ।

 विद्युतीय कारोिार गदात भएको अपरािलास अनुसन्त्िान गने ।

 सूचना प्रविबि न्त्यायाबिकरणले माग गरे िमोशजम अनुसन्त्िान गरी प्रबतिेदन तयार गने ।
 सूचना सुरक्षा प्रणालीको विकास र विस्तार गने ।
 बनयन्त्रकले तोवकएको अन्त्य कायतहरू गने ।
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लेखा शाखा

1.5.4

 सािारण िजेट तजुम
त ा गने ।

 बनकासा माग गने व्यिस्था बमलाउने ।

 बनकासा खचतको वहसाि-वकताि राखी फााँटिारी, आ.बि. तयार गरी सम्िशन्त्ित बनकायमा पठाउने
 िेरूजुको लगत राख्ने र िेरूजु फर्छ्यौट गराउनेसम्िन्त्िी कायत गने ।

 राजस्ि िरौटीसम्िन्त्िी वहसाि ररतपूिक
त राखी फााँटिारी तथा आ.बि. तयार गने ।

 कायातलय प्रमुखले सुम्पेको आबथतक कारोिारसम्िन्त्िी काम गने र आबथतक कारोिार मा कायातलय
प्रमुखलास राय ददने ।

 बनयन्त्रकले तोकेको अन्त्य कायतहरू गने ।
कानुन शाखा

1.5.5

 विद्युतीय कारोिार ऐन बनयम आिश्यकतानुसार तजुम
त ासम्िन्त्िी कायतहरू गने,
 विद्युतीय कारोिार ऐन बनयमको सं शोिन पररमाजतनसम्िन्त्िी कायतहरू गने,

 सुरक्षण कायत विबि बनयमािलीको तजुम
त ा सं शोिन पररमाजतनसम्िन्त्िी कायतहरू गने,

 प्रमाणीकरण गने कायतहरूको लाबग आिश्यक पने विबनयमािलीहरूको मस्यौदा तयार गने,
 बनयन्त्रकले तोवकयको अन्त्य कायतहरू गने,

 ऐन बनयमािलीअनुरूप राय, परामशत उपलधि गराउने,
 अन्त्य तोवकएका कायतहरू गने,
1.6

सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानुनी व्यिस्था : विद्युतीय कारोिार ऐन, २०६३ र बनयमािली, २०६४

1.7

नागररक िडापर
प्रमाणीकरण तथा बनयन्त्रणको कायातलयिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास

जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी गररएको नागररक िडापर अनुसूची 15 मा सं लग्न गररएको छ ।
1.8

भािी योजना र कायतक्रम:बडशजटल हस्ताक्षरको प्रभािकारी कायातन्त्ियन र अत्यािुबनक Cyber Forensic Lab को सञ्चालन गरी
सासिर अपरािको िस्तुबनष्ठ परीक्षण गने ।

2.

प्रगबत

2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको आबथतक वििरण विबनयोजन र खचत :क्र.स .

आबथतक िषत

विबनयोजन

१

२०७१/०७२

७४,७०९,८३८।००

३९,१७५,४२१।००

२

२०७२/०७३

७२,४७९,३८७।००

२१,१८५,४०६।००

३

२०७३/०७४

४४,६६०,८८८।००

२१,६५९,९४०।००

४

२०७४/०७५

२४,६८०,०००।००

२१,७६८,४६१।००

128

खचत

2.2

2.3

क्र.स .

आबथतक िषत

५

२०७५/०७६

विबनयोजन

खचत

२०,४७१,३७९।००

१६,९७६,०९२।००

आ. ि. २०७६/०७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत :क्र.स .

विबनयोजन

खचत

भौबतक प्रगबत

१

९९५०००००।००

६६३५८३३४।००

८५%

वित्तीय
प्रगबत
६६%

आ. ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत :क्र .
.स

मुख्य कायतक्रम

प्रगबत

कैवफयत

१.

Procurement of Software for PKI
Key Generation

PKI Key Generation Software

२.

Procurement of Software for
Authentication & validation
Perpetual license

Authentication

३.

Procurement of Cyber Forensic
Network 7 system hardware

Cyber Forensic Software &

४.

Making Different Government
Software Application PKI Enabled

५.

Issued Digital signature token
fiscal year 2076/77

६.

Cyber forensic investigated Device

खररद गररएको
&

Validation

Software खररद गररएको
Hardware खररद गररएको
४

िटा

बनकायका

सूचना

प्रणालीहरूलास विद्युतीय हस्ताक्षर
मैरी िनाहएको
१६२१ िटा विद्युतीय हस्ताक्षर
टोकन वितरण गररएको
१९

िटा

मोिाहल

अनुसन्त्िान गररएको
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फोनलास

1621
19 Mobile
Phones

2.4

आ. ि. २०७६/७७ को नेपाल सरकारको नीबत तथा कायतक्रममा समाविष्ट कायतक्रम र सोको
प्रगबत:क्र.सं .

नीबत तथा कायतक्रमको

विद्युतीय

भुक्तानी

विद्युतीय
विद्युतीय
सुरशक्षत

र

१. छनौट भएका

ल्यास

कारोिारलास
र

विश्वसनीय

िनासने छ। यो व्यिस्था

कैवफयत

४ िटा सरकारी बनकायहरूका

सूचना प्रणालीहरूलास विद्युतीय

हस्ताक्षर

कायातन्त्ियनमा
१.

मुख्य वक्रयाकलाप/प्रगबत

व्यहोरा

िनासएको ।

हस्ताक्षरमैरी

२. १०० िटा बडशजटल हस्ताक्षर टोकन खरीद गरी
प्रयोगमा ल्याएको ।

३. प्रदे श र स्थानीय तहका कमतचारीलास विद्युतीय

स्थानीय तहसम्म विस्तार
गरीने छ ।

हस्ताक्षरको

प्रयोग

तथा

महत्त्ि

सम्िन्त्िमा

स्थलगत रूपमा ४ िटा अबभमुखीकरण कायतक्रम
सञ्चालन भएको।

2.5 िेरूजु फर्छ्यौंटसम्िन्त्िी वििरण :िेरूजु लगत नरहेको ।
2.6 बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण :क्र.सं .

शशषतक

कर

गैर कर

१.

१४१५९

००।००

६२८६४।००

२.

१४१७९

००।००

८८००९।००

३.

१४२२९

००।००

५१९००।००

जम्मा

कैवफयत

२०२७७३।००

2.7 अिसर र च ुनौती
बडशजटल करोिारमा विश्वसनीयता अबभिृवद्ध गरी बडशजटल हस्ताक्षरको प्रभािकारी कायातन्त्ियन गने।
Cyber Forensic Lab लास आत्यािुबनक िनास Cyber अपरािको िस्तुबनस्ठ परीक्षण र प्रबतिेदन गने
तथा Cyber अपरािको न्त्यूनीकरण गने ।
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8. नेपाल दूरसञ्चार

प्राबिकरण

1. पररचय
1.1

पृष्ठभूबम :

विश्वमा भएको आबथतक सामाशजक र औद्योबगक क्राशन्त्त पश्चात् सूचना प्रविबिको क्षेरमा भएको विकासले
सम्पूणत मानिजाबतको सोच तथा व्यिहारमा समेत आमूल पररिततन ल्याएको छ l

सूचना प्रविबि क्षेरमा

भएको विकासले दू रसञ्चार सेिालास रािको समग्र विकासको लाबग आिश्यक पूिातिारको रूपमा स्थावपत
गरे को छ ।

नेपालले आठौं योजनािाट अङ्गीकार गरे को खुल्ला तथा उदारीकरण नीबत पश्चात् बनजी क्षेरको

सहभाबगतामाफतत् प्रबतस्पिातत्मक िातािरण सृजना गरी दू रसञ्चार क्षेरको विकास तथा विस्तार गनुक
त ा साथै
दू रसञ्चार क्षेरलास अझ व्यिशस्थत र बनयबमत गनत दू रसञ्चार ऐन,

२०५३ िमोशजम बमबत २०५४ फागुन

२० गते अविशच्छन्न उत्तराबिकारिाला स्िशाबसत र सङ्गगदठत सं स्थाको रूपमा नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण
(Nepal Telecommunications Authority) को स्थापना भएको हो ।
1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबत :

दू रसञ्चार

क्षेरको बनयमनकारी बनकाय हो।नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविबिको क्षेरमा विबभन्न नीबतगत

सं स्थागत प्रयास भएका छन्। राशस्रय सञ्चार नीबत, २०४९ तथा नेपाल दू रसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दू रसञ्चार
बनयमािली¸ २०५४ लागु भएप्सछी दे शमा दू रसञ्चार क्षेर खुल्ला एिं प्रबततस्पिी युगमा प्रिेश गरे को हो
दू रसञ्चार क्षेरलास अझ व्यिशस्थत र बनयबमत गनत दू रसञ्चार ऐन, २०५३ िमोशजम नेपाल सरकारले बमबत
२०५४ फागुन २० गते अविशच्छन्न उत्तराबिकारिाला स्िशाबसत र सङ्गगदठत सं स्थाको रुपमा नेपाल दू रसञ्चार
प्राबिकरण को स्थापना गरे को हो l
1.3

बनकायको काम, कततव्य र अबिकार :
 दू रसञ्चार सेिाको विकासको लाबग नेपाल सरकारले अपनाउनु पने नीबत,

योजना र कायतक्रमको

सम्िन्त्िमा नेपाल सरकारलास सुझाि ददने ।
ु भ र भरपदो िनाउने ।
 दू रसञ्चार सेिा तथा सुवििा सितसल
 आिारभूत दू रसञ्चार सेिा र सुवििा नेपालभरका शहरी तथा ग्रामीण सिै क्षेरमा पुर्याउन आिश्यक
व्यिस्था गने ।
 दू रसञ्चार सेिा सञ्चालनमा स्िदे शी तथा विदे शी बनजी क्षेरका लगानीकतातहरूलास सहभागी िनाउने।
 दू रसञ्चार सेिा र सुवििा सतिसािारण सिैलास उपलधि गराउन त्यस्तो सेिा र सुवििा प्रदान गने
व्यशक्तहरू िीच समन्त्िय र स्िस्थ प्रबतस्पिात हुने व्यिस्था गने ।
 दू रसञ्चार सेिा र दू रसञ्चारसम्िन्त्िी यन्त्र तथा उपकरणहरूको स्तर तोक्ने,
तथा स्िीकृत गने ।
 दू रसञ्चार सेिालास बनयबमत र व्यिशस्थत गने ।
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गुणस्तर बनिातरण गने

 दू रसञ्चार सेिा सञ्चालन गनत अनुमबतपर ददने ।
 अनुमबतपर प्राप्त व्यशक्तले दू रसञ्चार सेिा उपलधि गराए िापत बलने शुल्क स्िीकृत र बनयबमत
गने ।
 रे बडयो वप्रक्िेन्त्सी नीबत बनिातरण सबमबतिाट बनिातररत नीबत अनुरूप विक्िेन्त्सी सम्िन्त्िी काम गने ।
 दू रसञ्चारको क्षेरमा नयां प्रविबिको विकास तथा उपयोगिारे अनुसन्त्िान गने, गराउने ।
 दू रसञ्चार क्षेरको लाबग दक्ष जनशशक्त विकास गराउने ।
 उपभोक्ताहरूको हकवहतको सं रक्षण हुने गरी दू रसञ्चार सेिाको विकास र विस्तार गने, गराउने ।
 दू रसञ्चारका सम्िन्त्िमा नेपाललास I nt ernat i onal राशन्त्जटको रूपमा विकास गने, गराउने ।
 दू रसञ्चार सेिाको विकास र प्रिद्धतन लाबग आिश्यक र उपयुक्त अन्त्य काम गने ।
 दू रसञ्चार सम्िन्त्िी यन्त्र, उपकरण तथा सुवििाहरूको गुणस्तर बनिातरण गने।
 सरकारी नीबत बनदे शनलास यमयानमा राखी अनुमबतपर प्राप्त व्यशक्तलास आिश्यक आदे श िा बनदे शन
ददने।
 दू रसञ्चार सेिा प्रदायकहरू िीच र सेिा प्रदायक र ग्राहक िीच पने वििाद समािान गने।
 दू रसञ्चार सेिाको बनरीक्षण र जांचिुझ गने।
 अनुमबतपर जारी, निीकरण, खारे ज, सं शोिन गने एिं दण्ड जररिाना गने।
 सेिा प्रदायकलास आिश्यक पने विदे शी मुद्रा सटहीको बसफाररस गने।
सङ्गठन संरचना :

1.4

यस कायातलयको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 16 मा सं लग्न गररएको छ l
1.5

बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)

1.5.1

pkef]Qmf lxt ;+/If0f

1.

दू रसञ्चार सेिामा उपभोक्ता वहत सं रक्षण सम्िन्त्िमा अपनाउनु पने नीबत, कायतक्रम तथा कानूनी
प्राििानसवहत सुिारका पक्षहरुमा सुझाि पेश गने, गराउने ।

2.

उपभोक्ताहरुलास सेिा सञ्चालकहरुले उपलव्ि गराउने सेिाको गुणस्तर तोवकएको मापदण्ड िमोशजम
कायम गराउन सम्िशन्त्ित महाशाखा÷शाखास“ग समन्त्िय गरी आिश्यक कायतहरु गने, गराउने ।

3.

दू रसञ्चार ऐन, बनयम, नीबतको अबिनमा रही विबभन्न दू रसञ्चार सेिाहरुको सेिा शुल्क (Tariff) बनिातरण
गनत आिश्यक वििरण सवहत राय पेश गने, गराउने ।

4.
5.

दू रसञ्चार सेिा सम्िन्त्िमा उपभोक्तालास सूचना प्रिाह गरी सु–सूशचत गने, गराउने ।

ु ास, साितजबनक सम्िाद र शशक्षा सामग्रीहरुको
उपभोक्ता वहतको लाबग आिश्यकतानुसार साितजबनक सुनि
व्यिस्था गने, गराउने ।

6.

दू रसञ्चार क्षेरमा नेपाल सरकारले अपनाएको नीबत कायातन्त्ियन गने तथा नीबतलास समयसापेक्ष
पररमाजतन गनत समन्त्िय गने, गराउने ।
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7.

उपभोक्ताहरुलास सेिा सञ्चालकहरुले उपलव्ि गराउने सेिाको महशुल दरको विश्लेषण गरी मापदण्ड
िमोशजम कायम गराउने व्यिस्था बमलाउने ।

8.

दू रसञ्चार ऐन, बनयम, नीबतको अिीनमा रही विबभन्न दू रसञ्चार सेिाहरुको सेिा शुल्क (Tariff) बनिातरण
गनत आिश्यक वििरण सवहत राय पेश गने, गराउने ।

9.

दू रसञ्चार सेिाप्रदायकहरु िीच अन्त्तरआिद्धता सम्िन्त्िमा हुन सक्ने वििादको समािान गनत सम्िशन्त्ित
ाँ समन्त्िय गरी अन्त्तर ्आिद्धता बनदे शशका कायातन्त्ियन गने, गराउने ।
प्राविबिक महाशाखा÷शाखासग

10. दू रसञ्चार क्षेरमा स्िच्छ प्रबतस्पिातलास प्रिद्धतन गने सम्िन्त्िमा आिश्यक अयमययन तथा अनुसन्त्िान गने

र

स्िस्थ प्रबतस्पिात हुने िातािरण तयार गनत, गराउन आिश्यक पहल गने, गराउने ।

11. दू रसञ्चार सेिा सञ्चालनको लाबग अनुमबतपर माग गने बनिेदकले पेश गरे को आबथतक एिं व्यापाररक

पक्षको प्रस्ताि अयमययन विश्लेषण गरी राय, सुझाि पेश गने, गराउने ।

12. दू रसञ्चार सेिा सम्िन्त्िमा उठे का जनगुनासो सम्िन्त्िमा सेिा प्रदायक र उपभोक्तािीच समन्त्िय राखी

समस्या समािान गने कायत गने र समािान हुन नसकेमा समािानका लाबग पेश गने, गराउने ।

13. दू रसञ्चार सेिा विस्तार गने तफत गररएका वक्रयाकलाप योजना आदद जस्ता विषयहरुमा उपभोक्तालास

जागरुक िनाउन सूचना प्रिाह गरी सु–सूशचत गने, गराउने ।

14. दू रसञ्चार सेिा सञ्चालकहरुले उपभोक्तासाँग बलने महशुलका सम्िन्त्िमा दू रसञ्चार सेिा उपभोक्ताहरुको

उजुरीहरु सुन्ने र सो उपर आिश्यक कारिाही गने, गराउने ।

15. दू रसञ्चार सेिाका महशुल सम्िन्त्िमा उपभोक्ताहरुको लाबग सूचना प्रिाह गने, गराउने ।

ु ले उपभोक्ताहरुको वहतको लाबग अपनाएको प्रवक्रयासम्िन्त्िी अयमययन गरी आिश्यक
16. विश्वका अन्त्य मुलक
राय सुझािहरु पेश गने, गराउने ।

17. उपभोक्तको अबिकारको सं रक्षण तथा सम्िितन गनत उपभोक्तासाँग सरोकार राख्ने सं ि सस्था तथा

सरकारी बनकायहरुसाँग समन्त्ियकारी भूबमका बनिातह गने, गराउने ।

18. दू रसञ्चार सेिा प्रदायक र उपभोक्तािीच गररने सम्झौताका शततहरु बनिातरण गरी स्िीकृबतको लाबग पेश

गने, गराउने ।

19. आफ्नो महाशाखा मातहतका कमतचारीहरुको अनुशासन÷कायातलय समय पालना र कायत सम्पादन स्तर

आददको बनयबमत अनुगमन गने, गराउने ।

20. आफ्नो महाशाखा मातहतका शाखाहरुको िावषतक कायतक्रम तयार गने, गराउने र सोको कायातन्त्ियनको

बनयबमत अनुगमन गने, गराउने ।

21. आफू मातहतका महाशाखा र शाखाको िेरुजु फर्छ्यौट गने, गराउने ।

22. आफ्नो महाशाखा मातहतका सम्पूण त शाखाहरुिीच समन्त्िय गरी उक्त शाखाहरुिाट भएको कायतहरुको

रे खदे ख गने, सुपररिेक्षण गने, गराउने ।

23. अयमयक्ष र िररष्ठ बनदे शकिाट प्राप्त बनदे शन अनुरुपका अन्त्य कायतहरु गने, गराउने ।
1.5.2 प्रशासन
1.

प्राबिकरणका कमतचारीको (सेिा शततसम्िन्त्िी) विबनयमािली अन्त्तगतत रही कमतचारी भनात, छनौट, अन्त्तिाततात
र राविय तथा अन्त्तरातविय ताबलम, कमतचारीहरुको अबभलेख, कायत वििरणलगायत जनशशक्त व्यिस्थापन र
कायातलयको आन्त्तररक व्यिस्थापन सम्िन्त्िी कायतहरु गने , गराउने ।
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2.

प्राबिकरणको िावषतक िजेट तथा कायतक्रम तयार गने, स्िीकृत िावषतक कायतक्रमको कायातन्त्ियन तथा
चौमाबसक, अित िावषतक एिं िावषतक समीक्षा र सोको प्रबतिेदन तयारी सम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

3.

प्राबिकरणको लाबग आिश्यक खररद, बललाम विक्री, भण्डारण, बनमातण एिं ममतत, शजन्त्सी व्यिस्थापन तथा
सिारी सािन व्यिस्थापनलगायत कायातलयको आन्त्तररक व्यिस्थापन सम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

4.

प्राबिकरणको आम्दानी खचतको लेखाङ्कन, बिल बिजकको भुक्तानी, ले खापरीक्षण, कोष व्यिस्थापन, िेरुजुको
लगत एिं फर्छ्यौट, सम्पूणत हर वहसािको लेखाङ्कन लगायत आबथतक प्रशासनसम्िन्त्िी सम्पूणत कायतहरु गने,
गराउने ।

5.

दू रसञ्चार क्षेरमा नेपाल सरकारले अपनाएको नीबत कायातन्त्ियन गने तथा नीबतलास समयसापेक्ष पररमाजतन
गनत समन्त्िय गने, गराउने ।

6.

विबभन्न शाखाहरु िीच समन्त्िय गरी प्राबिकरणिाट सञ्चाबलत िावषतक कायतक्रमहरुको कायातन्त्ियनमा
समन्त्ियकतातको भूबमका बनिातह गने, गराउने ।

7.

प्राबिकरणिाट बनयबमत रुपमा प्रकाशन हुने MIS ररपोटत समयमा नै प्रकाशन गनत आिश्यक व्यिस्था गने,
गराउने

8.

आफ्नो महाशाखामातहतका कमतचारीहरुको अनुशासन÷कायातलय समय पालना र कायत सम्पादन स्तर
आददको बनयबमत अनुगमन गने ।

9.

आफ्नो महाशाखामातहतका शाखाहरुको िावषतक कायतक्रम तयार गने, गराउने र सोको कायातन्त्ियनको
बनयबमत अनुगमन गने, गराउने ।

10. आफू मातहतका शाखाको िावषतक कायतक्रमको कायत योजना िनास स्िीकृबतको लाबग पेश गने, गराउने ।

11. प्राबिकरणको िावषतक कायतक्रम अनुसारका कायतहरुको माबसक÷रैमाबसक÷िावषतक प्रगबत वििरण तयार

गने÷गराउने

12. आफू मातहतका शाखाको िेरुजु फर्छ्यौट गने, गराउने ।

13. आफ्नो महाशाखा मातहतका सम्पूण त शाखाहरु िीच समन्त्िय गरी उक्त शाखाहरुिाट भएको कायतहरुको

रे खदे ख गने, सुपररिेक्षण गने ।

14. प्राबिकरणलास कागज विनाको कायातलय (Paper less Office) िनाउन आिश्यक कायतको थालनी गने,

गराउने

15. अयमयक्ष र िररष्ठ बनदे शकिाट प्राप्त बनदे शन अनुरुपका अन्त्य कायतहरु गने, गराउने ।
1.5.3 कानुन तथा अनुमबतपर महाशाखा
1.

दू रसञ्चार सेिाको सञ्चालन तथा अनुमबतपर सम्िन्त्िमा अपनाउनु पने नीबत, कायतक्रम तथा कानूनी प्राििान
सवहत सुिारका पक्षहरुमा सुझाि पेश गने, गराउने ।

2.

२ऐन बनयम अनुरुप सेिाको अनुमबतपर जारी., नविकरण र सं शोिन सम्िन्त्िी कायत गनत बसफाररस गने,
गराउने ।

3.

सेिा प्रदायकहरुले प्राबिकरण तथा नेपाल सरकारलास िुझाउनु पने दस्तुर तथा शुल्कहरु समयमा नै
असुल गने, गराउने तथा लगत अद्यािबिक राख्न लगाउने ।

4.

दू रसञ्चार सेिा सञ्चालनका लाबग अनुमबत प्रदान गने सम्िन्त्िमा भएका बनणतयहरुको कायातन्त्ियन गने र
सोको अबभलेख राख्ने व्यिस्था बमलाउने ।
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5.

अनुमबतपर प्राप्त सं स्थाहरुिीच र अनुमबतपर प्राप्त सं स्था एिं ग्राहकहरुिीच वििाद दे शखएमा वििाद
समािान गने, गराउने एिं आिश्यकता अनुसार सुझाि सवहत पेश गने ।

6.

दू रसञ्चार सेिा सञ्चालन गनत अनुमबतपर प्राप्त सेिा प्रदायकहरुलास आिश्यक सहजीकरणका कायतहरु गने,
गराउने ।

7.

दू रसञ्चार प्रविबि र सेिाका क्षेरमा आएको पररिततन अनुसार समयसापेक्ष नीबतगत व्यिस्था तयार गरी,
गरास पेश गने ।

8.

ु भ र भरपदो िनाउन आिश्यक अयमययन अनुसन्त्िान तथा योजना तयार गने,
दू रसञ्चार सेिालास सितसल
गराउने ।

9.

दू रसञ्चार सेिाको विकासको लाबग अन्त्तरातविय प्रचलनहरुको समेत अयमययन गरी

नेपाल सरकार र

प्राबिकरणले अपनाउनु पने समयानुकूल नीबत र योजनाको सम्िन्त्िमा राय सुझाि पेश गने, गराउने ।

10. अनुमबतपरका शततहरुको समयसमयमा पुनरािलोकन गने र सं शोिन गनुत पने भएमा सुझाि पेश गने,

गराउने ।

11. सेिा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलास िुझाउनु पने रोयल्टी रकम समयमा िुझाउन आिश्यक पहल गने

र सोको अद्यािबिक अबभलेख राख्न लगाउने ।

12. अनुमबतपर प्राप्त सं स्थाले अनुमबतपरमा उशल्लशखत शततअनुरुप कायत गरे को छ, छै न सम्िशन्त्ित महाशाखासाँग

समन्त्िय गरी अनुगमन गने, गराउने ।

13. प्राबिकरण विरुद्ध पने ररट बनिेदन तथा प्राबिकरणले गनुप
त ने ररट बनिेदनको सम्िन्त्िमा गनुप
त ने आिश्यक

कानूनी कायत गने, गराउने । साथै प्राबिकरणउपर परे का मुद्दा माबमलाको प्रारशम्भक कायतदेशख प्रबतरक्षा,
फैसला, दण्ड जररिाना, सजाय तथा कानूनी सरसल्लाहसम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

14. अनुमबतपरको लाबग प्राप्त बनिेदनको मूल्याङ्कन र परीक्षण गदात आिश्यक पने कानूनी विषयमा र अनुमबतपर

निीकरण, हक हस्तान्त्तरण अनुमबतपरका शततसंशोिन आदद कायतहरु गदात गनुत पने प्रवक्रयाहरु सम्िन्त्िी

विषयमा सम्िशन्त्ित महाशाखािाट राय, परामशत माग भै आएमा कानूनी राय, परामशत उपलव्ि गराउने ।

15. अनुमबतपर प्राप्त व्यशक्तहरुलास कानूनी कारिाही गने सम्िन्त्िमा

सम्िशन्त्ित शाखािाट राय सुझाि माग

भएमा ऐन, बनयमािली अनुरुप कानूनी कारिाहीको लाबग राय सुझाि ददने ।

16. ऐन, बनयमािली तथा विबनयमहरुमा समय सापेक्ष पररमाजतन गनुत पने भएमा सुझाि सवहतको मस्यौदा पेश

गने, गराउने ।

17. नयां तजुम
त ा गररने ऐन, बनयम, विबनयम, ददग्दशतन सम्िन्त्िमा विबभन्न परामशतदाताले तयार गरे को प्रबतिेदन

र सम्िशन्त्ित महाशाखािाट आएका समस्याको अयमययन गरी राय, परामशत उपलव्ि गराउने ।

18. प्राबिकरण पक्ष हुने िा भस गररने राविय अन्त्तरराविय सम्झौता िा करारको मस्यौदा गने र मस्यौदा

अयमययन

गरी राय सुझाि ददने ।

19. दू रसञ्चार प्राबिकरण सम्िन्त्िी ऐन, बनयम, विबनयमािली, ददग्दशतनको अबभलेख अद्यािबिक राख्ने, राख्न

लगाउने।

ु का दू रसञ्चार बनयामक सं स्थामा लागु भएको दू रसञ्चार सम्िन्त्िी ऐन, बनयम, नीबत अयमययन
20. विबभन्न मुलक
गरी सुझाि पेश गने, गराउने ।
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21. विश्व व्यापार सङ्गठन (डधलु.वट.ओ.) मा नेपालले गरे को प्रबतिद्धताको प्राििानअनुरुप प्रचबलत कानूनलास

समय सापेक्ष िनाउन आिश्यक राय सुझाि ददने ।

22. आफ्नो महाशाखा मातहतका कमतचारीहरुको अनुशासन÷कायातलय समय पालना र कायत सम्पादन स्तर

आददको बनयबमत अनुगमन गने, गराउने ।

23. आफ्नो महाशाखा मातहतका शाखाहरुको िावषतक कायतक्रम तयार गने , गराउने र सोको कायातन्त्ियनको

बनयबमत अनुगमन गने, गराउने ।

24. आफू मातहतका महाशाखा र शाखाको िेरुजु फर्छ्यौट गने, गराउने ।

25. आफ्नो महाशाखा मातहतका सम्पूण त शाखाहरु िीच समन्त्िय गरी उक्त शाखाहरुिाट भएको कायतहरुको

रे खदे ख गने, सुपररिेक्षण गने, गराउने ।

26. अयमयक्ष र िररष्ठ बनदे शकिाट प्राप्त बनदे शन अनुरुपका अन्त्य कायतहरु गने, गराउने ।
1.5.4
1.

स्तरीकरण महाशाखा

दू रसञ्चार एिं सूचना प्रविबि सम्िन्त्िमा अपनाउनु पने नीबत, कायतक्रम तथा सुिारका पक्षहरुमा सुझाि पेश
गने, गराउने ।

2.

दू रसञ्चार सेिा एिं उपकरणमा निीनतम प्रविबिको अयमययन गरी नेपालको अिस्था अनुकुल प्रयोगमा

ु को आबथतक विकासमा टे िा ददने विबभन्न वकबसमको नयााँ सेिाहरु
ल्याउन बसफाररश गने । साथै मुलक
शुरु गनत बसफाररस गने, गराउने ।
3.

मोिाहल बडभाहसहरुको Unique Identifier (MIEI/ESN/MEID) दतात गने र RIE प्रणाली कायातन्त्ियन गने
कायतलगायतका कायत गने र सोको अद्यािबिक अबभले ख राख्ने, राख्न लगाउने ।

4.

दू रसञ्चार सेिासम्िन्त्िी उपकरणहरुको आयातलास व्यिशस्थत तथा पूिातिारहरुको स्तर बनिातरण गनत
मापदण्ड तोक्ने र मापदण्ड कायातन्त्ियन गने, गराउने ।

5.

दू रसञ्चार क्षेरको उपकरण तथा सेिाको गुणस्तर बनिातरण सम्िन्त्िमा अपनाउनु पने नीबत, कायतक्रम तथा
सुिारका पक्षहरुमा सुझाि पेश गने, गराउने ।

6.

दू रसञ्चार क्षेरको स्तर बनिातरण तथा विश्लेषण सम्िन्त्िमा अपनाउनु पने नीबत, कायतक्रम र सुिारका
पक्षहरुमा सुझाि पेश गने, गराउने ।

7.

सेिा प्रदायकहरुले उपलधि गराउने दू रसञ्चार सेिाको गुणस्तरको मापदण्ड तयारी र पररमाजतनसम्िन्त्िी
कायत गने, गराउने ।

8.
9.

गुणस्तरीय दू रसञ्चार सेिा बनिाति रुपमा उपलधि गराउन उपभोक्ता शशक्षा सामाग्री तयार गने, गराउने ।

गुणस्तर मापनका लाबग अन्त्तरातविय प्रचलनमा रहेका स्िचाबलत यन्त्रको प्रयोग गनत आिश्यक पहल गने,
गराउने।

10. दू रसञ्चार सेिाको गुणस्तर सम्िन्त्िमा उपभोक्ताहरुको प्रबतवक्रया÷राय सं कलन गनत आिश्यक पूिातिार तयार

गनत बसफाररश गने, गराउने ।

11. प्राबिकरणिाट अनुमबतपर प्राप्त सेिा प्रदायकहरुले कायम गनुत पने उपकरणको न्त्यूनतम स्तर

Approval बनिातरण गनत आिश्यक कायत गने, गराउने ।

Type

12. दू रसञ्चार सेिाको गुणस्तर सम्िन्त्िी बनदे शीका तयार गने, समय समयमा पररमाजतन गने र सोिमोशजम भए

नभएको अयमययन गने, गराउने ।
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13. सेिा प्रदायकले उपभोक्तालास ददने सेिाको गुणस्तरको मापदण्ड तोक्न पेश गने र प्राबिकरणले तोवक

ददएको मापदण्ड अनुरुप सेिा सञ्चालन गरे को÷नगरे को अनुगमन गनत सम्िशन्त्ित महाशाखासाँग समन्त्िय
गने, गराउने ।

14. दू रसञ्चार सेिामा प्रयोग हुने टबमतनल उपकरणहरुको Type Approval सम्िन्त्िी कायतहरु गने , गराउने ।

15. आफ्नो महाशाखा मातहतका कमतचारीहरुको अनुशासन÷कायातलय समय पालना र कायत सम्पादन स्तर

आददको बनयबमत अनुगमन गने, गराउने ।

16. आफ्नो महाशाखा मातहतका शाखाहरुको िावषतक कायतक्रम तयार गरी कायातन्त्ियन र सोको बनयबमत

अनुगमन गने, गराउने ।

17. आफू मातहतका शाखाको िेरुजु फर्छ्यौट गने, गराउने ।

18. आफ्नो महाशाखा मातहतका सम्पूण त शाखाहरु िीच समन्त्िय गरी उक्त शाखाहरुिाट भएको कायतहरुको

रे खदे ख गने, सुपररिेक्षण गने, गराउने ।

19. अयमयक्ष र िररष्ठ बनदे शकिाट प्राप्त बनदे शन अनुरुपका अन्त्य कायतहरु गने, गराउने ।
1.5.5
1.

बनयमन महाशाखा

दू रसञ्चार सेिाको बनयमन सम्िन्त्िमा अपनाउनु पने नीबत, कायतक्रम तथा बनयम÷विबनयम सुिारका सम्िन्त्िमा
राय सुझाि पेश गने, गराउने ।

2.

अन्त्तरआिद्धता सम्िन्त्िमा प्राविबिक पक्षहरुको अयमययन गने, सम्िशन्त्ित महाशाखास“गको समन्त्ियमा
अनुमबतपरमा उल्ले ख गररएअनुसार सेिा सञ्चालन गनत सहयोग पुग्ने गरी अन्त्तर ्आिद्धताको व्यिस्था
बमलाउने ।

3.

दू रसञ्चार क्षेरमा प्रयोग हुने विक्िेन्त्सी व्यिस्थापन सम्िन्त्िी कायत गने । वप्रक्िेन्त्सी नीबत अन्त्तगतत रही

सेिा प्रदायकहरुलास विक्िेन्त्सी उपलव्ि गराउन पेश गने तथा िढािढको मायमयमिाट उपलव्ि गराउन
आिश्यक व्यिस्था गने, गराउने ।
4.

दू रसञ्चार सेिामा प्रयोग हुने नम्िरलास व्यिशस्थत गनत नम्िररङ्ग प्लान तयार गने र सोको कायातन्त्ियन गने,
गराउने ।

5.

रे बडयो विक्िेन्त्सी नीबत बनिातरण सबमबतवि ारा बनिातररत नीबत कायातन्त्ियन गने । नया“ विक्िेन्त्सी व्याण्डको

पवहचान गरी पेश गने । साथै रे बडयो विक्िेन्त्सी नीबतमा आिश्यक सं शोिन गनत अयमययन, अनुसन्त्िान
गरी बसफाररस गने, गराउने ।
6.

नेपाल सरकारले विक्िेन्त्सी दस्तुर िापत प्राप्त गने राजश्व यवकन गरी लगत तयार गने र त्यस्तो अबभलेख
ाँ
सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयसग
रुजु गरास अद्यािबिक अबभलेख राख्ने । साथै वप्रक्िेन्त्सीको उशचत
उपयोग र प्रयोग िारे राय सुझािसवहत बसफाररस गने, गराउने ।

7.

सेिा प्रदायकहरुलास प्रदान गररएको विक्िेन्त्सीअनुरुप सेिा सञ्चालन भए, नभएको र विक्िेन्त्सी प्रयोग गरे ,

8.

विक्िेन्त्सी प्रयोगिाट सेिा प्रदायकहरुिीच हुन सक्ने िा हुन गएको Interference एिं Cross Border

9.

ाँ
रे बडयो विक्िेन्त्सी व्यिस्थापन तथा मबनटररङ्ग सम्िन्त्िमा अयमययन गने, अन्त्तरातवष्टय सं ि सं स्थाहरुसग

नगरे को सम्िन्त्िमा बनयबमत अनुगमन बनरीक्षण गनत सम्िशन्त्ित महाशाखासाँग समन्त्िय गने, गराउने।
Interference हटाउन सम्िशन्त्ित महाशाखासाँगको समन्त्ियमा आिश्यक कायत गने, गराउने ।
समन्त्िय गरी सुिारका लाबग बसफाररस गने, गराउने ।
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10. अन्त्तरआिद्धता बनदे शशका (Interconnection Guidelines) तयार गने र समयानुकूल पररमाजतन गनत

पेश गने, गराउने ।

11. दू रसञ्चार सेिामा गोपनीयता कायम गनत Lawful Interception सम्िन्त्िी बनदे शशका तयार गने र सोको

कायातन्त्ियन गने, गराउने ।

12. दू रसञ्चार सेिामा प्रयोग हुने तार रवहत उपकरणहरुको आयात बसफाररश गनुत पूि त विक्िेन्त्सी प्रयोगको

स्िीकृबत बलए÷नबलएको सम्िन्त्िमा राय, सुझाि पेश गने, गराउने ।

13. दू रसञ्चार क्षेरका पूिातिारहरुको वििरण सं कलन गरी GBTIMIS मा अद्यािबिक गने, गराउने ।

14. Point of Interconnection (PoI) Capacity, Quality र Location को सम्िन्त्िमा Standard तयार गने तथा

कायातन्त्ियन गने, गराउने ।

15. Interconnection Reference Offer (IRO) सम्िन्त्िी बनदे शशका तयार गने तथा कायातन्त्ियन गने, गराउने
16. सेिा प्रदायकले

सेिा सञ्चालन गदात आिश्यक पने नम्िररङ्ग उपलधि गराउन बनदे शशका तयार गने र

यसलास समयसापेक्ष पररमाजतन गनत अन्त्तरा्तविय प्रचलन अयमययन गरी बसफाररस गने, गराउने ।

17. National Numbering Plan (NNP) तयार गने र यसलास समयसापेक्ष पररमाजतन गनत अन्त्तरातविय प्रचलन

अयमययन गरी बसफाररस गने, गराउने ।

18. National Numbering Plan अनुसार सेिा प्रदायकहरुलास Numbering Range /Short Code/ ISPC/NSPC

उपलव्ि गराउन आिश्यक कायत गने तथा सो सम्िन्त्िी वििरण अद्यािबिक गने, गराउने ।

19. E.164, Internet Telephony Numbering, ISPC तथा NSPC आददका सम्िन्त्िमा आिश्यक कायत गने,

गराउने।

20. सेिा प्रदायकहरुको VLR/HLR/SIM आदी को बनयबमत रुपमा वििरण प्राप्त गने, सोको अनुगमन गने तथा

सो सम्िन्त्िी वििरण अद्यािबिक गने, गराउने ।

21. आफ्नो महाशाखा मातहतका कमतचारीहरुको अनुशासन÷कायातलय समय पालना र कायत सम्पादन स्तर

आददको बनयबमत अनुगमन गने ।

22. आफ्नो महाशाखामातहतका शाखाहरुको िावषतक कायतक्रम र िजेट तयार गरी कायातन्त्ियन र सोको

बनयबमत अनुगमन गने ।

23. आफू मातहतका शाखाको िेरुजु फर्छ्यौट गने, गराउने ।

24. आफ्नो महाशाखा मातहतका सम्पूण त शाखाहरुिीच समन्त्िय गरी उक्त शाखाहरुिाट भएको कायतहरुको

रे खदे ख गने, सुपररिेक्षण गने ।

25. अयमयक्ष र िररष्ठ बनदे शकिाट प्राप्त बनदे शनअनुरुपका अन्त्य कायतहरु गने, गराउने ।
1.5.6 पूिातिार
1.

दू रसञ्चार एिं सूचना प्रविबि सम्िन्त्िमा अपनाउनु पने नीबत, कायतक्रम तथा सुिारका पक्षहरुमा सुझाि पेश
गने, गराउने ।

2.

दू रसञ्चार सेिा

पुग्न

िााँकी

क्षेरहरुमा

निीनतम

प्रविबिको दू रसञ्चार सेिा

महाशाखाहरुस“ग समन्त्िय गरी आिश्यक कायत गने, गराउने ।
3.

पु¥याउन

सम्िशन्त्ित

ाँ ा प्रविबि सवहतको सेिा सञ्चालनमा स्िदे शी तथा विदे शी लगानी आकवषतत गराउन
दू रसञ्चार सेिामा नय
आिश्यक कायत गने, गराउने ।
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4.

सिै सेिा प्रदायकहरुले स्थापना गरे को दू रसञ्चार प्रणालीको आिारभूत पूिातिारहरुको अद्यािबिक लगत
राख्ने, राख्न लगाउने र पूिातिार विकासको लाबग कायत गने, गराउने ।

5.

ग्रामीण क्षेरमा दू रसञ्चार सेिाको विकास, विस्तार गनत अयमययन, अनुसन्त्िान गने र दू रसञ्चार सेिाको
विकासको लाबग प्राविबिक राय ददने ।

6.

ग्रामीण उपभोक्ताहरुलास टे बलफोन तथा मोिासल सेिा सञ्चालकहरुले उपलव्ि गराउने सेिाको गुणस्तर
र मूल्यका सम्िन्त्िमा जानकारी गराउन सामग्री तयार गने, गराउने ।

7.

दे शका दू गम
त क्षेर लगायत सम्पूणत नगर तथा गा“उपाबलकाहरुमा आिारभूत दू रसञ्चार सेिा उपलव्ि गराउन
अनुमबतपर प्राप्त गरे का सेिा सञ्चालकहरुले अनुमबतपरमा उल्लेख गरे अनुसार सेिा सञ्चालन गरे , नगरे को

सुपररिेक्षण गनुक
त ा साथै सेिा पुग्न िा“की क्षेरहरुमा पबन दू रसञ्चार सेिा पु¥याउन अयमययन गरी बसफाररस
गने, गराउने ।
8.

ु का सिै क्षेरमा उपलव्ि गराउने गरी विकास
दू रसञ्चार नीबतमा उशल्लशखत विबभन्न दू रसञ्चार सेिाहरु मुलक

ु को आबथतक विकासमा टे िा ददने वकबसमको नया“ प्रविबियुक्त सेिाहरुको ग्रामीण क्षेरमा
विस्तार गनत र मुलक
विस्तार गनत आिश्यक पहल गने÷सुझाि पेश गने, गराउने ।
9.

ग्रामीण क्षेरमा अत्यािुबनक एिं वकफायती दू रसञ्चार सेिा पु¥याउन स्िदे शी तथा विदे शी लगानीकतातहरुलास
आकवषतत गनत आिश्यक नीबतको मस्यौदा तयारी सम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

10. सेिा प्रदायकले ग्रामीण क्षेरमा टे बलफोन, मोिासल तथा पूिातिार सेिा सञ्चालन गदात कायम गनुत पने

न्त्यूनतम स्तर (Minimum Quality Standard) कायम गरे ÷नगरे को अयमययन गने, गराउने ।

11. ग्रामीण क्षेर तथा पूिातिार विकासको लाबग द्यिअपदयलभ सम्िन्त्िी आयोजनाहरुसाँग सम्िशन्त्ित उपकरण

बसफाररश तथा विदे शी मुद्रा बसफाररश सम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

12. सेिा प्रदायकले ग्रामीण क्षेरमा ब्रोडव्याण्ड सेिा सञ्चालन गदात कायम गनुत पने न्त्यूनतम स्तर -Minimum

Quality Standard_ कायम गरे ÷नगरे को अयमययन गने, गराउने ।

13. ग्रामीण क्षेर तथा पूिातिार विकासको लाबग ब्रोडव्याण्ड सम्िशन्त्ि आयोजनाहरुसाँग सम्िशन्त्ित उपकरण

बसफाररश तथा विदे शी मुद्रा बसफाररश सम्िबि कायत गने, गराउने ।

14. विश्वमा भएको नविनतम प्रविबिको अयमययन गरी नेपालको अिस्था सुहाउाँदो ग्रामीण दूरसञ्चार पूिातिारको

विकास र विस्तार गनत बसफाररश गने, गराउने ।

15. दू रसञ्चार सेिा प्रदायकहरु तथा दू रसं चार पूिातिार सेिा प्रदायकहरुले सेिा सञ्चालन गदात कायम गनुत पने

उपकरण तथा पूिातिारहरुको न्त्यूनतमस्तर (Minimum Standard) बनिातरण सम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

16. Satellite Orbital Slot तथा Satellite Communication, Digital Nepal र ICT साँग सम्िशन्त्ित पूिातिार

विकासका विषयमा अयमययन अनुसन्त्िान गने तथा नेपालको आफ्नै Satellite स्थापना र सञ्चालनको लाबग
नेपाल सरकारको सहयोगीको भूबमका बनिातह गने ।

17. शहरी क्षेरको तारहरु व्यिस्थापनको लाबग बनदे शशका तयार गने र सोअनुरुप तार व्यिस्थापनलगायत

पूिातिार विकास सम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

18. Cyber Security तथा Digital Payment Gateway सम्िन्त्िी विषयमा अयमययन गरी, नीबत बनयम तयार गने,

गराउने।
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19. Mobile Device Management Systems, Traffic Monitoring System, Quality Monitoring System, Know

Your Customer लगायतका विषयमा अयमययन, अनुसन्त्िान गने, गराउने ।

20. सूचना तथा सञ्चार प्रविबिसाँग

सम्िशन्त्ित सम्पूणत कायतहरु गने, गराउने l

21. प्राबिकरणको Email Accounts Handling, Office Automation को Focal Point को रुपमा रही सम्पूण त कायत

गने तथा िेि-सासटमा राशखने सामग्रीहरु Upload गने र बनयबमत अद्यािबिक गने, गराउने l

22. सूचना प्रविबिमा सिैको पहुाँच पुर्याउनको लाबग प्राबिकरणले गनुत पने कायतहरु पवहचान गरी राय, सुझाि

पेश गने, गराउने l

23. प्रबतस्पिातको लाबग खुल्ला गनुत पने नयां दू रसञ्चारसेिा, ICT साँग सम्िशन्त्ित नयााँ प्रबिबि, सेिा, Applications

र Applications आददको क्षेरमा अयमययन, अनुसन्त्िान कायातन्त्ियनको लाबग बसफाररस पेश गने, गराउने l

24. अन्त्तरातविय सं ि सस्थांमा भैरहेको र भैरहने नयााँ प्राबिबिक बिषयहरु (जस्तै : Internet of Things (IoT),

Machine to Machine Communications (M2M), Smart City, E-Applications, E-garbage management,
Emergency Telecommunication, Health hazard, आदद) का सम्िन्त्िमा अयमययन अनुसन्त्िान गनेरगराउनेl

25. विबभन्न क्षेरिाट आयोजना हुने ICT क्षेरको विकासमा सहयोग पुग्ने वकबसमका कायतक्रमहरुको लाबग

प्राबिकरणले सहयोग गने सम्िन्त्िमा अयमययन अनुसन्त्िान गरर राय पेश गनेरगराउने l

26. दू रसञ्चारसाँग

सम्िशन्त्ित सेिा र प्रबिबिहरुको विकासको लाबग अन्त्य सं ि सस्थांहरु (जस्तै:

University/Colleges, Research Institutes, आदद) साँग समन्त्िय गरी आिश्यक कायतहरु गने र गराउने l

27. दू रसञ्चार नीबतमा उशल्लशखत अन्त्य अबतररक्त सेिाहरु दे शका विबभन्न क्षेरहरुमा उपलव्ि गराउन आिश्यक

ु को आबथतक विकासमा टे िा ददने विबभन्न वकबसमको
कायत गनुक
त ो साथै आिुबनक प्रविबिको विकास र मुलक
नयां सेिाहरु शुरु गनत अयमययन गरी पेश गने l

28. दू रसञ्चार सेिा सम्िन्त्िमा सरकारले अपनाएका नीबत तथा कायतक्रमहरु अनुसार उपरोक्त सेिा पुयातउने

सम्िशन्त्ित पक्षहरुसाँग आिश्यक समन्त्िय राख्ने तथा बनयमन कायतलास िढी प्रभािकारी िनाउन विबभन्न
दे शहरुले अपनाएका प्रवक्रयािारे जानकारी राख्ने l

29. प्राबिकरणको िेभसाहट अद्यािबिकगनत आिश्यक पने आफ्नो शाखासाँग सम्िशन्त्ित वििरणहरु

शाखालास उपलधि गराउने ।

सम्िशन्त्ित

30. आफ्नो महाशाखा मातहतका कमतचारीहरुको अनुशासन÷कायातलय समय पालना र कायत सम्पादन स्तर

आददको बनयबमत अनुगमन गने ।

31. आफ्नो महाशाखामातहतका शाखाहरुको िावषतक कायतक्रम तयार गरी कायातन्त्ियन र सोको बनयबमत

अनुगमन गने।

32. आफू मातहतका शाखाको िेरुजु फर्छ्यौट गने, गराउने ।

33. आफ्नो महाशाखा मातहतका सम्पूण त शाखाहरु िीच समन्त्िय गरी उक्त शाखाहरुिाट भएको कायतहरुको

रे खदे ख गने, सुपररिेक्षण गने ।

34. अयमयक्ष र िररष्ठ बनदे शकिाट प्राप्त बनदे शनअनुरुपका अन्त्य कायतहरु गने, गराउने ।
1.5.7 अनुगमन
1.

सेिाप्रदायकलास उपलधि गराएको विक्िेन्त्सी अनुरुप सेिाप्रदायकले विक्िेन्त्सी प्रयोग गरे ÷नगरे को
अनुगमन गरी प्रबतिेदन पेश गने, गराउने ।
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2.

विक्िेन्त्सी हन्त्टरफेरे न्त्सको बसकायत आएमा तुरुन्त्त अनुगमन गरी सुझाि सवहतको प्रबतिेदन पेश गने,
गराउने ।

3.
4.

साहिर सुरक्षा सम्िन्त्िी अयमययन अनुसन्त्िान तथा व्यिस्थापन गने कायत गने, गराउने ।

मोिाहल तथा शस्थर मबनटररङ्ग स्टे सनहरुको सम्िन्त्िमा अयमययन अनुसन्त्िान एिं विक्िेन्त्सी मबनटररङ्गको
कायत गने, गराउने ।

5.

Radio Frequency Transmission िाट माबनसको स्िास्थमा पनत सक्ने नकारात्मक प्रभाि (Health
Heazard) को मापन गरी परीक्षण प्रबतिेदन पेश गने, गराउने ।

6.
7.

माबसक कायत योजनाका आिारमा अनुगमन गने र अनुगमन प्रबतिेदन पेश गने, गराउने ।

अनुगमन गदात सेिा प्रदायकलास दू रसञ्चार सेिा सञ्चालन सम्िन्त्िमा तत्काल कुनै आदे श ददएको भए
त्यसको जानकारी बनयमानुसार तोवकएको समयबभरै प्राबिकरणलास जानकारी गने, गराउने ।

8.

दू रसञ्चार सेिाप्रदायकिाट उपभोक्तालास प्रदान गररने सेिा प्रिाह स्तरका सम्िन्त्िमा सेिा प्रदायकले पालना
गनुप
त ने बनदे शशका कायातन्त्ियन गने, गराउने ।

9.

दू रसञ्चार सेिाका लाबग आिश्यक व्याण्डविथ खररद र त्यसको प्रयोग सम्िन्त्िमा अयमययन गरी प्रबतिेदन
पेश गने, गराउने ।

10. प्राबिकरणको बसफाररसमा सेिा प्रदायकले आयात गरे को उपकरण आयातको उद्देश्य िमोशजम जडान र

प्रयोग भए, नभएको अनुगमन गरी प्रबतिेदन पेश गने, गराउने ।

11. कुनै व्यशक्तले िदबनयत साथ दू रसञ्चार सेिासाँग

सम्िशन्त्ित कुनै सं रचना िा उपकरणमा प्रबतकूल असर

पने गरी कुनै कामकारिाही गरे ÷नगरे को बनरीक्षण गने र प्रबतिेदन पेश गने, गराउने ।

12. प्राबिकरणले गने अनुमगनको खाका (Monitoring and Evaluation Framework) लास अद्यािबिक िनाउन

पेश गने, गराउने ।

13. सेिा प्रिाह सम्िन्त्िी अनुगमन बनदे शशका तयारी, पररमाजतन सम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

14. सेिा प्रदायकले ग्राहकलास उपलधि गराएको दू रसञ्चार सेिा सम्िन्त्िी वििरणहरु अद्यािबिक रुपमा राखे,

नराखेको तथा ग्राहकहरुको जानकारीको लाबग सामाग्री प्रकाशन गरे , नगरे को अनुगमन गने, गराउने ।

15. सेिा प्रदायकले पालना गनुप
त ने अनुमबतपरका शतत अनुगमन बनदे शशका तयारी तथा बनदे शशकालास

सापेक्ष पररमाजतन सम्िन्त्िी कायत गने, गराउने ।

समय

16. सेिा प्रदायकले प्रचबलत कानून तथा अनुमबतपरका शतत िमोशजम सेिा सञ्चालन गरे नगरे को सम्िन्त्िमा

बनदे शानुसार अनुगमन गरी प्रबतिेदन पेश गने, गराउने ।

17. सेिा प्रदायकहरुले प्राबिकरण तथा नेपाल सरकारलास िुझाउनु पने शुल्क समयमा नै िुझाए निुझाएको

िारे अनुगमन गरी प्रबतिेदन पेश गने, गराउने ।

18. सेिा प्रदायकहरुले ग्राहकसाँग सम्झौता गरे िमोशजम सेिा उपलधि गराए नगराएको अनुगमन गरी प्रबतिेदन

पेश गने, गराउने ।

19. सेिा प्रदायकले दू रसञ्चार सेिा िन्त्द गरे पश्चात सेिा िन्त्द भए नभएको यवकन गरी प्रबतिेदन पेश गने,

गराउने ।

20. कुनै व्यशक्तले दू रसञ्चार सेिाको दुरुपयोग गरे को िा अनबिकृत प्रयोग गरे को िा दू रसञ्चार सेिासाँग

सम्िशन्त्ित कुनै हाबन नोक्सानी गरे ÷नगरे को अनुगमनगने र प्रबतिेदन पेश गने, गराउने ।
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21. सेिाप्रदायकले ग्राहकहरुको जानकारीको लाबग दू रसञ्चार सम्िन्त्िी आिश्यक सामग्री प्रकाशन गरे ÷नगरे को

अनुगमन गने, गराउने ।

22. आफू मातहतका शाखाको िावषतक कायतक्रमको कायत योजना िनास स्िीकृबतको लाबग पेश गने, गराउने ।

23. प्राबिकरणको िावषतक कायतक्रम अनुसारका कायतहरुको माबसक÷रैमाबसक÷िावषतक प्रगबत वििरण तयार

गने÷गराउन

24. आफू मातहतका शाखाको िेरुजु फर्छ्यौट गने, गराउने ।

25. आफ्नो महाशाखामातहतका सम्पूण त शाखाहरुिीच समन्त्िय गरी उक्त शाखाहरुिाट भएको कायतहरुको

रे खदे ख गने, सुपररिेक्षण गने ।

सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्था

1.6

 दू रसञ्चार ऐन, २०५३,
 दू रसञ्चार बनयमािली, २०५४,
 उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५,
 दू रसञ्चार पूिातिारसम्िन्त्िी बनयमािली, २०७४,
 नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण आबथतक प्रशासन विबनयमािली, २०७३,
 नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण (उजुरी कारिाहीसम्िन्त्िी कायतविबि) विबनयमािली, २०६८,
 नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण (ग्रामीण दू रसञ्चार विकास कोष)सम्िन्त्िी विबनयमािली, २०६८,
 नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरणको बनरीक्षण तथा जााँच कायतविबिसम्िन्त्िी विबनयमािली, २०६८ ,
 नेपाल दू रसञ्चार

प्राबिकरणको कायत सम्पादनसम्िन्त्िी िनेको बिबनयामिाली, २०६८,

 दू रसञ्चार सेिाको गुणस्तरसम्िन्त्िी विबनयमािली, २०७३,
 नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरणका कमतचारीहरूको सेिा शतत)सम्िन्त्िी विबनयमािली, २०७६,
 नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण खररद विबनयमािली, २०७३,
 Mobile Device Management System Bylaw 2075,
 िासफास हटस्पट सञ्चालनसम्िन्त्िी विबनयमािली, २०७५,
 दू रसञ्चार टािर बनमातण तथा सञ्चालनसम्िन्त्िी विबनयमािली, २०७६,
 नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण (अनुमबतपर धयाशक्तको शेयर खररद बिवक्र) बिबनयमािाली, २०७६,
 दू रसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदे शी मुद्रा सटही बसफाररससम्िन्त्िी (कायतविबि) विबनयमािली,
२०७६,
 नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरणको हन्त्टरनेट (समेल सवहत) सेिा सञ्चालनसम्िन्त्िी बिबनयमािाली, २०७७,
 मोिाहल टािरिाट सृशजत विद्युतीय च ुम्िकीय विवकरण िाट सितसािारण तथा कामदारको





सुरक्षासम्िन्त्िी बिबनयमािाली (आर.एम.ह.), २०७६,
General Licensing Guideline, Internet with Email guidelines, Network Service Guideline,
VSAT User Guideline Amendment,
Video Conferencing Guideline,
Special Guidelines for Prepaid Calling Card,
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 Infrastructure Sharing Guidelines,
 Guideline for tariff approval for Telecommunications Services,
 अनलासन िालसुरक्षा बनदे शशका, २०७६,
 अन्त्तरआिद्धता बनदे शशका, २०७६,
 मोिाहल व्याले न्त्सको प्रयोग गरी विद्युतीय मायमयमिाट िस्तु तथा सेिा खररद गनेसम्िन्त्िी कायतविबि,
२०७६।
1.7

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन अनुसार प्रकाशन गररएको वििरण :
प्रत्येक ३/३ मवहनामा िेभसाहटमा प्रकाशन गरे को l

1.8

नागररक िडापर :
नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरणिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने
उद्देश्यले जारी गररएक नागररक िडापर अनुसूची 17 मा सं लग्न गररएको छ ।

1.9

भािी योजना र कायतक्रम :

नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरणका भािी योजना र कायतक्रम बनम्नानुसार रहेको छ :
क)

दू रसञ्चार को क्षेरमा पूिातिार विकाश तथा विस्तारमा भहरहेको दोहोरो लगानीलास बनरूत्सावहत गनत
तथा ठू लो मारामा भहरहेको दू रसञ्चार

उपकरणको आयातलास न्त्यूनीकरण गनत स्ितन्त्र पूिातिार

कम्पनी स्थापना गने l
ख)

दू रसञ्चार

सेिालास थप धयिशस्थत र प्रबतस्पिी िनाउन दू रसञ्चार

सेिा प्रदायकहरू िीच एक

आपसमा गाबभनका लाबग (Merger) तथा प्राबप्त (Acquisition) सम्िन्त्िी बनयमािली तयार गरी लागु
गने ।
ग)

नेपालको आफ्नै Orbital Slot को प्रयोग तथा स्याटे लाहट स्थापना र सञ्चानल सम्ििमा नीबतगत,
कानूनी र सं रचनागत व्यिस्था गने l

ि)

एउटै सेिा प्रदायकले दुस िा दुस भन्त्दा िढी सेिा प्रदायकमा गरररहेको लगानी बनयन्त्रण गनतको
लाबग Cross Holding सम्िन्त्िी बनयमािली तयार गने ।

ङ)

काठमाडौँ उपत्यकालगायत दे शका विबभन्न प्रमुख सहरहरूमा वि-िाहफास (FREE WI-FI) सेिा
उपलधि गरास सितसािारणलास दू रसञ्चार सेिामा पहुाँच पुर्याउने ।

च)

मजतरसम्िन्त्िी बनयमािली तयार गने l
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2.

प्रगबत

2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
रू. हजारमा

2.2

आ.ि

विबनयोजन

खचत

खचत प्रबतशत

२०७२/०७३

रू.५२०,५८२/-

रू.१,४८०,७८/-

२८.44%

२०७३/०७४

रू.६, ७९१, ८००/-

रू.१८९,९५१/-

२.८०%

२०७४/०७५

रू.१७,६३७,८४२/-

रू.४०३६६४/-

२.२९%

२०७५/०७६

रू.१२, ४९५,२७५/-

रू.८०३,४४६/-

६.43%

२०७६/०७७

रू.१७,०८०,५६५/-

रू.२,८३४,१११/-

16.59%

आ.ि. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
रू. हजारमा
वििरण

ाँ ीगत
पूज

चालु

प्राबिकरण तफत : रू.
विबनयोजन

रू.७,०९५,०६५

३,४८,५,५००.०० ग्रामीण

जम्मा
रू.१७,०८०,५६५/-

दू रसञ्चार कोष तफत

रू.६,५००,०००.००
खचत
खचत प्रबतशतमा
वित्तीय प्रगबत

भौबतक प्रगबत

रू:१,४६८,८६६ प्राबिकरण तफत : रू .
२२,११७.६४ ग्रामीण दू रसञ्चार

रू.२,८३४,१११

कोष तफत :रू. १,३४३,१२७.४८

-

-

१६.५९

-

-

६५
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2.3

आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत

क्र.स

१

कायतक्रम

प्रगबत

नेपालको आफ्नै Satellite स्थापना गनत

TOR तयार गरी सूचना प्रकाशन हुने क्रममा

मोडाबलटी, Business Model बनयन्त्रण, बनयमन र

ददहएको।

International Standard को कायतविबि, सञ्चालन
सुरक्षाको लाबग कानूनी नीबतगत व्यिस्था गने ।

िाबमतक तथा पयतटकीय स्थलहरू (Everest Base

अन्नपुणत Circuit को लाबग Everest Link

जानकी मशन्त्दर पररसर, पाथीभरा, हले सी स्िगतवि ारी

आरम्भ भएको l Everest Base Camp को

Camp, Annapurna Circuit, लुशम्िनी पररसर,
२

रहेको साथै आगामी आ.ि.मा बनरन्त्तरता

क्षेर, मुशक्तनाथ, जमे मशस्जद काठमाडौं र गुरूवि ार

लगायत मा चालु आ.ि. बभर Wi-Fi Internet सेिा
पुर्याउने

प्रा.बल सनाग सम्झौता भस प्रारशम्भक कायत
लाबग LOI जारी गरी सम्झौता हुने क्रममा
रहेको छ भने िाबमतक स्थलहरूको हकमा
िोलपर प्राप्त गरी मुल्याङ्कनको क्रममा
रहेको

काठमाडौं उपत्यका बभर लबलतपुर र उपत्यका

राशस्रय सूचना प्रबिबि केन्त्द्रमाफतत् हुने

सहयोग गरे को कोहलपुर, हटहरी र लबलतपुरमा

३०००/- रकम भुक्तानी गररएको ।

िावहर िुटिलमा हन्त्टरनेट एक्सचेज स्थापना गनत

Data Center स्थापना, Primary Site को Server
३

कायतको लाबग एकमुष्ट रू १०५, ६७६,

र Disaster Recovery Site को Server,
Application Software and Security
Appliances खररद गने, सिै सरकारी बनकायलास
Integrated Server उपलव्ि गराउन GIDC तथा
DRCको लाबग High Power Computing

Infrastructure खरीद गने कायत अशि िढाउने
सातै प्रदे श अन्त्तगततका मयमयपहाडी लोकमागत तथा

प्रदे श १, २ र िाग्मती को हकमा २७३

राजमागत, उत्तर दशक्षण जोड्ने राजमागतमा अशप्टकल

maintenance को कायत सम्पन्न भएको ।

शजल्ला सदरमुकामहरूमा पूि त पशश्चम जोड्ने
४

फासिर नेटिकत विस्तार गने।

वक.बम. मा optical fiber ducting र

प्रदे श कणातली र सुदूरपशश्चमको हकमा

नेपाल टे बलकमसाँग सम्झौता भएको र खररद
प्रवक्रयामा रहेको ।

६

International Call Monitoring and Fraud
बनयन्त्रणका लाबग system सवहत परामशत सेिा
खररद गने ।
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सम्माबनत सिोच्च अदालतमा मुद्दा
विचारािीन अिस्थामा रहेको l

७

Content Filtering and Url blocking, Spam
Management, ISP Bandwidth Monitoring and
VoIP Blocking को Integrated System खररद
गने ।

Specification तयार भस पेश भएकोमा

स्िीकृत िजेट अपयातप्त भस आगामी आ.ि.
मा बनरन्त्तरता ददहएको l

७७ िटा शजल्लाहरूका नगरपाबलका, गाउाँपाबलका,

६२.८६. प्रबतशत जडान कायत सम्पन्न

आददमा ब्रोडव्याण्ड सेिा उपलधि गने।

कायातलय, ३७३८ िडा कायातलय, ३०४८

िडा कायातलय, शैशक्षक सं स्था, स्िास्याय सं स्था
८

लागत अनुमान तथा Technical

भएको । (४४७ स्थानीय बनकायका

सामुदावयक बिद्यालय, २६०० स्िास्याय

सं स्था हरूमा जडान कायत सम्पन्न भएकोl
दू रसञ्चार सेिाको गुणस्तर मापन गनतका लाबग सेिा,

दू रसञ्चार सेिाको गुणस्तर मापन गनतका

Monitoring System (Voice + Data) जडान गनत

गने कायतकोलाबग RE-Tender को प्रवक्रयामा

उपकरण तथा प्रणाली खररद गने, QoS
९

अयमययन गरर कायातन्त्ियन गने, Web Application
को विकास गने र NTA को Existing Web site

लाबग सेिा, उपकरण तथा प्रणाली खररद
रहेको l

मा QoS सम्िन्त्िी वििरण Display हुने
Interactive Map बनमातण गने ।

काठमाडौं उपत्यका, बिराटनगर महानगरपाबलका,
िीरगंज, भरतपुर, िुटिल, नेपालगञ्ज, वितातमोड,
१०

िनगढी, महेन्त्नगर, लहान जनकपुर लगायतक

प्रमुख शहररूमा अव्यिशस्थत रूपमा रहेका केिल
तथा तारलास व्यिस्थापन तथा Ducting गने ।

११

प्रस्ताि माग गररएकोमा बिस्तृतमा पुन
प्रस्ताि पेश गनत पराचार गररएको l

LC खोबलएको र सामान आयात हुने क्रममा

सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयसाँग सहकायत

Specification तथा Cost Estimate तयार भह

गने ।

Upgrade गने तथा थप Fixed Station हरू
स्थापना गने ।

दे शभरर प्रयोग भएका विक्िेन्त्सीहरू तथा

Frequency Interference को प्रभािकारी रूपमा
१३

ाँ
व्यिस्थापन गनत नेपाल टे बलकमसग
Infrastructure Sharing Modality, Lease
Modality, Operation Modality सवहतको

Mobile Device Management System स्थापना

गरी Fixed Frequency Monitoring Stations हरू
१२

परामतातशदातािाट प्रबतिेदन प्राप्त भै तार

अनुगमन गनत Mobile Monitoring System

(Hardware तथा Software जबडत सिारी सािन
सवहतको प्रणाली) खररद गने ।
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रहेको l

समन्त्ियको लाबग सञ्चार मन्त्रालयमा

सहमबतको लाबग पठासएकोमा हाल सम्म
पबन सहमबत प्राप्त हुन ् नसकेको करण

कायतक्रम कायातन्त्ियन गनत नसवकएको l
MOBILE MONITORING SYSTEM
खररदको लाबग सम्झौता भस LC खोल्ने
क्रममा रहेको l

१५

हालसम्म हन्त्टनेट सेिा नपुगक
े ा िा हन्त्टरनेट

कायतक्रम स्थबगत गररएको

ाँ न्त्यून भएका स्थानीय तहका केन्त्द्रमा
सेिाको पहुच
सूचना प्रविबि सेिा केन्त्द्र स्थापना गने ।
प्राबिकरणको भिन बनमातण गनत जग्गा

बमबत २०७६/०६/३० को बनणतय

खररद/बलजमा बलने।

िमोशजम रे बडयो नेपालको नाममा रहेको

साविक लबलतपुर शजल्ला ल.न.पा.को वकत्ता
नं २३९ समेतको जग्गा प्रबतआना ४०

लाख बनिातरण भह आएिमोशजम उक्त जग्गा

१६

प्राबिकरणको नाममा हस्तान्त्तरण गनतको

लाबग रे बडयो नेपाललास अनुरोि गररएकोमा
रे बडयो नेपालिाट हाल सम्म पबन
हस्तान्त्तरण हुन ् नसकेको l
2.4 िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण
क्र.सं .

आ.ि. २०७6/०७7
सम्मको िेरूजु लगत

 नेपाल दूरसञ्चार

आ.ि

2076/077 मा

आ.ि 2076/077

फर्छ्यौट रकम

सम्ममा फर्छ्यौट
रकम

फर्छ्यौट
प्रबतशत

कैवफयत

प्राबिकरणको नीबतगत र सै द्दाशन्त्तक िेरूजु मार रहेको l

 नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी बलबमटे ड र Ncell प्रा.बलको मोिाहल सेिाको निीकरण िापतको
दस्तुर एकमुस्ट रू.२० अित िुझाउनुपनेमा नेपाल सरकार मशन्त्रपररषद्को बनणतयिमोशजम

वकस्तािन्त्दीमा िुझाउन लगाउने बनणतय भए िमोशजम िावषतक रूपमा वकस्तािन्त्दीरूपमा रकम
प्राप्त हुने l

 आ.ि २०७६/०७७ मा नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी बलबमटे ड िाट पवहलो निीकरण दस्तुरको ८
औ वकस्तािाट रू. २ अित ५० करोड र दोश्रो निीकरण को दोस्रो वकस्तािाट रू. ३ अित ३६
करोड ७८ लाख २९ हजार ५ सय प्राप्त भएको l

 आ.ि २०७६/०७७ मा एनसेल प्रा.बल.िाट पवहलो निीकरण दस्तुरको ८ औ वकस्तािाट रू. २

अित १२ करोड ५० लाख र दोस्रो निीकरणको दोस्रो वकस्तािाट रू. ३ अित ४० करोड प्राप्त
भएको छ l
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2.5 बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण
क्र.सं .

रू हजारमा

आ.ि. २०७६/०७७

बनकाय

को लक्ष्य

असुली

कैवफयत

नेपाल दूरसञ्चार प्राबिकरण
क) आन्त्तररक

अ) अनुमबतपर दस्तुर

७, ९३५, २०५/-

७,९६६,२९५/-

आ) धयाज आम्दाबन

३८०, ९१०/-

६५२,११७/-

ह) विविि

३, ४१४/-

२,९५०/-

८, ३१९, ५२०/-

८,६२१,३६२/-

जम्मा (क)

ख) ग्राबमण दूरसञ्चार विकास कोष :
अ) ग्रामीण दू रसञ्चार

२,५१५,१०१/-

२,००३,७२७/-

१,९६४,५८३/-

१५७,९७७१/-

जम्मा(ख) ४,४७९,६८४/-

३,५८३,४९८/-

विकास कोष

आ) धयाज आम्दानी

कुल जम्मा (क+ख) 12,799,204/-

12,204,860/-

2.6 अिसर र च ुनौतीहरू :
नेपालमा दू रसञ्चार

क्षेरका प्राबिकरणका अिसर र च ुनौती बनम्नानुसार रहेको छ :

क) Local Content को अभािले सूचना प्रविबिको समुशचत प्रयोगमा समस्या रहेको l
ख) मोिाहल सेिामा प्रबतस्पिातको कमी : प्राबिकरणिाट मोिाहल तथा आिारभूत टे बलफोन सेिाका लाबग
४ िटा अनुमबतपर प्रदान गरे ता पबन िजारमा दुह िटा सेिा प्रदायकको मार िचतस्ि कायम भएकाले
जनताले पूणत प्रबतस्पिातको अनुभबू त प्राप्त गनत सकेका छै नन् र पूणत प्रबतस्पिातिाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ
प्राप्त गनत सवकरहेको छै न ् ।
ग) पूिातिारमा दोहोरो लगानी भएकाले ग्राहकले सस्तोमा दू रसञ्चार सेिाको उपभोग गनत पाएका छै नन l
ि) समान अिस्थामा सेिा प्रदायकलास समान तहमा प्रबतस्पिात गराउने र प्रबतस्पिात गनत नसक्ने सेिा
प्रदायकलास Merger & acquiciation को मायमयमिाट Exit गने अिसर प्रदान गरी स्िच्छ
प्रबतस्पिात स्थावपत गनुत आजको प्रमुख च ुनौती रहेको छ l
ङ) अन्त्तरबनकाय समन्त्ियको अभाि ; रािको िायमयकारी नीबतको अभािमा अन्त्तरबनकाय समन्त्िय हुन
नसकी एउटै कायतको लाबग सेिा प्रदायकहरूिीच समन्त्िय हुनसकेको छै न l
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च) विश्वमा भएको नविनतम प्रविबिको प्रयोगलास बनयमन गनत विद्यमान ऐनलास समयसापेक्ष सं शोिन गनुत
पने च ुनौती रहेको छ l
छ) पूिातिारहरू जस्तै विद्युत,

िैंकहरू,

एयरपोटत सुरक्षा आदद जसलास अन्त्तरातविय प्रचलनमा Critical

Infrastructure को रूपमा बलहन्त्छ त्यसको सुरक्षाका लाबग आिश्यक उपकरणहरू टे बलकम क्षेरमा
compute emergency response team (CERT) को गठन गरी २४ सै िण्टा अनुगमनको व्यिस्था
गनत सवकएको छै न l

ज) सूचना प्रविबिको विकासले गदात दू र् सञ्चार एिं म सूचना प्रविबि क्षेरमा भएका नविनतम सेिाहरूलास
नेपालमा बभराउन र जनताहरूलास त्यस्तो सेिाहरू स्िस्थ र भरपदो रूपिाट उपयोग गनतका लाबग
अयमययन र अनुसन्त्िानलास विशेष प्राथबमकता ददन सवकएको छै न l
झ) Backbone Connectivity र Submarine Cable सम्मको पहुाँच स्थावपत गनत सवकएको छै न l
ञ) OTT मा उपलधि हुने सेिाहरूको उपभोग िढ्दै गएको िाट दू र् सञ्चार सेिाको आयमा समेत
नकारात्मक असर पदै गएको छ l यसरी उपलधि हुने सेिाहरूको बनयमन र बनयन्त्रण गनत आिश्यक
भएकोले सो को बनयमन गनत सवकएको छै न l
2.7 कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू :
क्र.स
१.

कायतक्रम
To Build District
Optical Network
and
Provide
Optical Network
Lease
Connectivity
Services
in
Province 4 and 5

समस्या

समािानका लाबग गररएका प्रयास

सम्झौता

गररएको

सेिा

प्रदायकको बनयबमत रूपमा सम्माबनत सिोच्च

आयोजना

सम्पन्न

हुन

नसकेकाले

यूनासटे ड

टे बलकम

प्रा.

बल.

िाट अदालतमा

प्राबिकरणको तफतिाट

िहस पैरिी गररएको तथावप टुं गोमा

सम्झौताको म्याद थप नगरी Advance पुग्न िााँकी रहेको l
Payment Performance Guarantee
जफत गने बनणतय भएकोमाउक्त विषय
सम्माबनत

श्रीसिोच्च

अदालतमा

विचारािीन अिस्थामा रहेको ।
२.

प्रत्येक

प्रदे शको

बनकाय, 1. विकट भौगोबलक अिस्था, मौसमी
प्रबतकुलता, सम्िशन्त्ित बनकायिाट
मायमयाबमक
स्थानीय

समयमा नै प्राप्त

विद्यालयर स्िास्थ

Right of way

सेिा पुर्याउने ।

नेपाल टे बलकमको पोल प्रयोग गदात

स्थानीय

गरे कोमा

सं स्थामा सन्त्टरनेट

नभएको र नेपाल विद्युत प्राबिकरण,

प्रत्येक

अस्िाभािीक

प्रदे शको

मायमयाबमक

बनकाय,

नसेकोl

भाडा

सोको

दरमा

समािान

िृवद्ध
हुन

1. आयोजनाको
सस्थाहरूलास
आयोजनाको
समयमा

ठे क्का

प्राप्त

बनयबमत
काम

सम्पन्न

गनत

रूपमा

तोवकएको
बनदे शन

ददसएको साथै बनयबमत रूपिाट
अनुगमन भसरहेको।
2. नेपाल विद्युत प्राबिकरण र नेपाल
टे बलकमिाट पोलको भाडा दरमा
गरे को अस्िाभािीक िृवद्ध अयमययन
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क्र.स

कायतक्रम
विद्यालय
स्िास्थ

सन्त्टरनेट

समस्या

समािानका लाबग गररएका प्रयास

र

गनत पुनरिलोकन सबमबत

सं स्थामा

पुर्याउने ।

गठन

भस कायत भसरहेको ।

सेिा

2. कशम्तमा ५१२
ब्रोडधयाण्ड

Kbps क्षमताको 1. भूकम्प प्रभािीत क्षेरहरूमा प्रदान

हन्त्टरनेट

पुर्याहएको

तर उक्त क्षमता पयातप्त नभएको
साथै

उक्त

पररयोजनाको

sustainability को लाबग समस्या
हुने दे शखएको।

गररएको

हन्त्टरनेट

सेिामा

कम्तीमा ५१२ Kbps क्षमतालास
न्त्यूनतम १ Mbps मा upgrade
गनुक
त ो साथै २ िषतको लाबग प्रदान
गररएको
िढाउनको

Free service period
लाबग

सहमबतको

मन्त्रालयमा

लाबग

पराचार

गररएको।

३.

Mobile Device अन्त्तरातविय उडान सुचारू नभएको 1. Software को demo webinar
Management
िाट गररएको l
कारण परामशतदाताको विज्ञ नेपाल
System
आउन
नसकेको
हुनाले 2. Third party verification को
Implementation phase सुचारू हुन
नसकेको l

लाबग BOQ उपलधि गरास कायत
अशि िढाहएको l

3. परामशतदातासाँग
execution

को

meeting गरे को l
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project
लाबग

online

9. नेपाल टे बलबभजन
1. पररचय

1.1 पृष्ठभूबम
नेपाल टे बलबभजन विकासका लाबग सञ्चार भन्ने मूल नारा बलएर २०४१ माि १७ गते स्थापना भएको
हो। यसले २०४२ साल पौष १४ गते िाट यसले आफ्नो बनयबमत प्रसारण प्रारम्भ गरे को हो । नेपाल
टे बलबभजन सञ्चार

सं स्थान ऐन २०२८ अन्त्तगतत गठन भएको सं स्थान हो । यसले राविय प्रसारण ऐन,

२०४९ र राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ का अिीनमा रही कायतक्रम उत्पादन एिं प्रसारण गदै
आएको छ ।
नेपाल टे बलबभजनको आफ्नो प्रसारण पहुाँच दे शबभर जनसं ख्याको ७२ प्रबतशत र भौगोबलक रूपमा ५०
ु सम्म प्रसारण पहुाँच विस्तार गररसकेको छ । नेपाल
प्रबतशतसम्म पुगक
े ो छ ।दे शिावहर १४६ मुलक
सरकारका नीबत अनुरूप कायतक्रम बनमातण, प्रसारण र गुणस्तरीयता कायम गदै आएको नेपाल टे बलबभजन
िद्बलदो पररशस्थबत र दशतकदीिातको चाहनालास सम्िोिन गदै राविय आिश्यकतालास पूरा गनत ५ िटा
च्यानलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।गत आ.ि.२०७६/७७ को माि २० गतेदेशख

Digital Platform

सञ्चालनमा आएको र हन्त्टरनेट पहुाँच भएको सं सारको कुनै पबन कुनािाट नेपाल टे बलबभजन समाचार हेन त
सवकन्त्छ ।
1.१.1 सिेक्षण

दशतकको पवहलो रोजाहमा नेपाल टे बलबभजन परे को अयमययनले दे खाएको छ । प्रेस काउशन्त्सल नेपालले

हजाजत प्राप्त कररि २०० टे बलबभजन च्यानल, ७५० िटा रे बडयो, प्रकाशनमा रहेका ९५० परपबरका
तथा प्रेस काउशन्त्सलमा सूशचकृत २०६५ अनलाहन समाचार मायमयमहरूलास आिार मानेर हालै गरे को

नेपाली सञ्चारमायमयमहरूको विश्वसनीयताको अयमययनले नेपाल टे बलबभजनलास अधिल दे खाएको हो ।सूचना
प्राबप्तका लाबग सञ्चारमायमयमहरूमयमये ४५ प्रबतशत दशतकले नेपाल टे बलबभजन हेने गरे को िताएका छन्।

लकडाउनको अिबिमा गररएको दशतक सिेक्षणमा नेपाल टे बलबभजन पवहलो रोजाहमा परे को ।
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1.१.2 च्यानलहरूको पररचय

नेपाल टे बलबभजनिाट राविय प्रसारण सवहत ५ िटा च्यानलिाट समाचार/कायतक्रम उत्पादन र प्रसारण
भसआएको छ । ती च्यानलहरूको छोटकरी पररचय दे हाय अनुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
1.१.२.1

नेपाल टे बलबभजन (राविय प्रसारण)

नेपाल टे बलबभजनको स्थापना पररयोजनाको रूपमा २०४१ माि १७ गते भएको हो। २०४२ साल
साउन २९ गते सफल परीक्षण प्रसारण गरे को र २०४२ साल पुस १४ गते बनयबमत प्रसारण आरम्भ

गरे को हो।तत्कालीन सरकारले २०४३ असार २३ गते राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सञ्चार सं स्थान
ऐन, ३को दफा

२०२८ (१) अनुसार नेपाल टे बलबभजन सं स्थानको गठन गरे को बथयो।हाल नेपाल

टे बलबभजनको राविय प्रसारण २४ सै िण्टा HD प्रणालीमा प्रसारण भहरहेको छ ।
1.१.२.2

एनटीभी प्लस

नेपाल टे बलबभजनको दोस्रो च्यानल NTV Plus २०६० साल असोज १० गते एनटीभी मेरोको नाममा
दै बनक डे ढ िण्टा प्रसारण गदै आरम्भ भएको बथयो । स्थापनाकाल दे शखनै स्िास्याय, मनोरञ्जन, खेलकूद

र युिा चासोका विषयिस्तुलास प्राथबमकता ददाँदै आएको छ । हाल यो च्यानल २४ िण्टा HD
प्रणालीमा प्रसारण भहरहेको छ।
1.१.२.3

एनटीभी न्त्यूज च्यानल

नेपाल टे बलबभजनको तेस्रो च्यानल समाचार च्यानलका रूपमा २०७१ साल काबततक १ गते शुरू भएको
हो । यस च्यानलले दशतकलास आबिकाररक,

सत्य र विश्वसनीय सूचना,

समाचार हरे क िण्टै वपच्छे

जानकारी गराउने तथा समसामवयक विषयिस्तुमा आिाररत समाचारीय विषयिस्तुको विश्लेषण र सामवयक

विषयका टक शोहरूलास प्राथबमकता ददएको छ ।हाल यो च्यानल २४ िण्टा HD प्रणालीमा प्रसारण
भहरहेको छ ।
1.१.२.4

कोहलपुर च्यानल

नेपाल टे बलबभजनको केन्त्द्रीय प्रसारणले मारै सिै दे शको भूगोल र जनसं ख्या समेट्न नसक्ने भएकोले
प्रदे श नम्िर ५ िााँकेको कोहलपुरमा नेपाल टे बलबभजनको क्षेरीय प्रसारणका रूपमा कोहलपुर च्यानल

२०५३ सालमा स्थापनाभएको हो । तत्कालीन नेकपा माओिादीवि ारा २०६१ फागुन १३ मा आक्रमण
गररएप्सबछ सो च्यानलको प्रसारण िन्त्द गररएको बथयो ।वि न्त्वि कालीन समयमा क्षबत भएपबछ िन्त्द रहेको

उक्त प्रसारण केन्त्द्र २०७४िैशाख १ गतेदेशख बनयबमत प्रसारणमा रहेको छ । यस च्यानलले प्रदे श

नम्िर ५, कणातली प्रदे श र सुदूरपशश्चम प्रदे शलास समेटेर स्थानीय समाचार, स्थानीय कला सं स्कृबतको
प्रिद्धतन गदै आएको छ । हाल यो च्यानल २४ िण्टा HD प्रणालीमा प्रसारण भहरहेको छ ।
1.१.२.5

हटहरी च्यानल

नेपाल टे बलबभजनको पााँचौं च्यानलको रूपमा २०७६ माि १७ गतेदेशख औपचाररक रूपमा हटहरी

च्यानलको प्रसारण शुरू भएको हो । यो च्यानलको कायातलय पूिी नेपालको प्रदे श नम्िर १ को

हटहरीमा रहेको छ । यस च्यानलले प्रदे श नम्िर १ र २ को दशतकहरूको सूचना र मनोरञ्जनको
आिश्यकतालास मयमयनजर गदै यहााँको जनजीिन,
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भूगोल,

कलासं स्कृबत,

भौबतक एिं सामाशजक

विकासका गबतविबिलास समेटेर सामग्रीहरू उत्पादन र प्रसारण गने गदतछ । यो च्यानल २४ िण्टा
HD

प्रणालीमा प्रसारण भहरहेको छ र स्थापनाको छोटो अिबिमै दशतकहरूको मन शजत्न सफल भस

लोकवप्रय च्यानलको रूपमा स्थावपत भएको छ ।

सम्माननीय प्रिानमन्त्रीवि ारा २०७६ माि १७ मा कन्त्रोल रूमिाट िटन बथचेर हटहरी च्यानलको औपचाररक
1.१.२.6

Digital Platform

शुभारम्भ

बडशजटल मायमयमहरूको प्रबतस्पिी युगमा आफ्नो खासै उपशस्थबत जनाउन नसवकरहेको नेपाल टे बलबभजनले

पबछल्लो समयमा उल्लेखनीय रूपमा फड्को मारे को छ । यसिाट अवहले हन्त्टनेट सुवििा भएका

सं सारका जुनसुकै स्थानमा नेपाल टे बलबभजनका सिै च्यानलहरूको लाहभशस्रमका साथै समाचार र
कायतक्रमहरू आफ्नो अनुकुलता अनुसार हेन त सवकने भएको छ ।

नेपाल टे बलबभजनको Digital Platform अन्त्तगतत Mobile Apps, Facebook Page, YouTube
Channel,

Twitter,

News siteऔपचाररक रूपमा २०७६ माि २० िाट शुरू गररएको हो ।

हाल Digital Platform मा रहेका दशतकदीिातमाझ नेपाल टे बलबभजनको उपशस्थबत िबलयो हुाँदै गएको
छ ।
1.१.२.६.1

मोिाहलएप्स (Mobile Apps)

नेपाल टे बलबभजनको मोिाहल एप्समाफतत् यसका ५ िटै च्यानलहरू हन्त्टरनेटको पहुाँच भएको सं सारको
कुनै पबन ठाउाँिाट प्रत्यक्ष हेन त सवकन्त्छ ।साथै, विबभन्न कायतक्रमहरू तथा समाचार पबन हेन त सवकन्त्छ।

नेपाल टे बलबभजनको मोिाहल एप्स Google Play store तथा Apple App store िाट डाउनलोड
गरी हेन त सवकन्त्छ ।
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1.१.२.६.2

ु (News Online)
अनलाहन न्त्यज

नेपाल टे बलबभजनको अनलाहन न्त्यूज nepaltvonline.com माफतत् आबिकाररक तथा विश्वसनीय समाचार
ाँ भएको सं सारको सिै ठाउाँिाट पढ्न र हेन त सवकन्त्छ ।
हन्त्टरनेट पहुच

1.१.२.६.3

Website

नेपाल टे बलबभजनको Corporate Website – www.ntv.org.np माफतत् हन्त्टरनेट पहुाँच भएको
सं सारको सिै ठाउाँिाट पढ्न र हेन त सवकन्त्छ ।

1.१.२.६.4

Facebook Page

नेपाल टे बलबभजनको फेसिुक पेज www.facebook.com/neptv2041 माफतत् समाचार लगायत
महत्त्िपूणत कायतक्रमहरू हेन त सवकन्त्छ ।
1.१.२.६.5

YouTube Page

नेपाल टे बलबभजनको युट्युि पेज www.yotube.com/nepaltelevision माफतत् नेपाल टे बलबभजनका
सिै कायतक्रमहरू हेन त सवकन्त्छ ।

1.2 बनकायको स्िरूप र प्रकृबत

नेपाल टे बलबभजन सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालय अन्त्तगततको साितजबनक प्रसारण सं स्था हो । यो
आमसञ्चारको एउटा सािन हो । सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८ को दफा ३ िमोशजम गठन भएको एक
स्िायत्त, स्िशाबसत, साँगदठत र अविशच्छन्न उत्तराबिकार सं स्थान हो ।
1.3 बनकायको काम, कततव्य र अबिकार
नेपाल टे बलबभजनको गठनादे शअनुसार नेपाल टे बलबभजनको काम, कततव्य र अबिकार दे हायिमोशजम
रहेको छ।
१ धयिसावयक बसद्धान्त्तको अनुशरण गरी राज्यभर टे बलबभजन सेिा पुर्याउनु यस सं स्थानको कततधय हुनेछ।
२ सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८ को अिीनमा रही सं स्थानले बनम्नबलशखत कायतहरू गनत सक्नेछ ।


आत्मबनभतरता हाबसल गनत सचेष्ट हुने ।



टे बलबभजन सेिाको स्तर िढाउन सं स्थानको कायत सञ्चालनमा सुिार ल्याउने ।
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सं स्थानको धयिसावयक कायतक्रमको प्रिद्धतन गने ।
नेपाल सरकारिाट प्राप्त बनदे शनको अिीनमा रही सं स्थानको नीबत बनिातरण गने र त्यसको
कायातन्त्ियनका लाबग आिश्यक कदम उठाउने ।



नेपाल राज्यको सिै ठााँउमा टे बलबभजन कायतक्रम प्रसारण हुने आिश्यक धयिस्था बमलाउने

1.4 सङ्गठन संरचना

नेपाल टे बलबभजनको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 18 मा सं लग्न गररएको छ ।

1.5 बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)

टे बलबभजन प्रसारणको मायमयमवि ारा जनतालास सुसूशचत गने, शशशक्षत गने, सकारात्मक पररिततनका लाबग
उत्प्रेररत गने र मनोरञ्जन ददने ।

१.५.1 योजना, अनुसन्त्िान तथा अन्त्तरातविय सम्िन्त्ि महाशाखा

सं स्थानको अल्पकालीन, मयमयकालीन र दीितकालीन योजना िनाउने ।
चौमाबसक, िावषतक प्रगबत समीक्षा गने । अन्त्तरातविय सं िसं स्थाहरूसाँग समन्त्िय गने ।
१.५.2 हशञ्जबनयररङ्ग महाशाखा

सं स्थानको प्रसारण प्रविबि र प्राविबिक कायतहरू सञ्चालन गदतछ ।
टे बलबभजन प्रविबि तथा उपकरणहरूको सञ्चालन र ममतत गने काम गदतछ ।
१.५.3 अपरे शन महाशाखा

कायतक्रम, समाचार उत्पादनमा बभबडयो सुवटङ्ग र छायाङ्कन तथा बभबडयो दृश्य सम्पादन र क्यामेरा, लाहटको
व्यिस्थापन गदतछ ।
१.५.4 समाचार महाशाखा/समाचार च्यानल

यस च्यानलले ताजा दे श विदे शका सूचना तथा समाचार दृश्यकहरूलास सुसूशचत गदतछ ।
समसामवयक विषयहरूका टक शो आदद कायतक्रम उत्पादन र प्रसारण गदतछ ।
१.५.5 कायतक्रम महाशाखा/राविय प्रसारण

राविय प्रसारण च्यानलको सञ्चालनका लाबग कायतक्रम, डकुमेन्त्री, शजं गल आददको उत्पादन गने गदतछ
राविय दावयत्ि अन्त्तगततका कायतक्रमहरूको पबन उत्पादन गने गदतछ ।
१.५.6 एनटीभी प्लस च्यानल

स्थापनाकाल दे शखनै स्िास्याय मनोरञ्जन, खेलकूद र युिा चासोका विषयिस्तुमा आिाररत भस कायतक्रमको
उत्पादन गने गदतछ ।
१.५.7 आबथतक प्रशासन महाशाखा

नेपाल टे बलबभजनको आय व्यय कारोिार सञ्चालन गने र अबभलेख राख्ने गदतछ ।
सं स्थानको चालु र पूशाँ जगत िजेट पररचालन गरी आबथतक कारोिार लास व्यिशस्थत गदतछ ।
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१.५.8 व्यापार महाशाखा

नेपाल टे बलबभजनको समय बिक्री र कायतक्रम प्रायोजनिाट सं स्थानको आयआजतन र सं स्थानको व्यापारको
प्रिद्धतन गने कायत व्यापार महाशाखाले गने।
१.५.9 प्रशासन महाशाखा

प्रशासन महाशाखाले कमतचारी भनात,

पदस्थापना,

सरूिा,

िढु िा आददजस्ता कमतचारी प्रशासन तथा

पदपूबततसम्िन्त्िी कायत गदतछ । यससाँगै शजन्त्सी सामग्री सम्पबतको सुरक्षण र अबभलेख, सिारी सािनको
व्यिस्थापन, सुरक्षा, सरसफाह, वपउने पानीको व्यिस्थापन गने ।
१.५.10 प्रत्यक्ष प्रसारण एकाह

राज्यको प्राथबमकतामा परे का िटनाक्रम, पित, उत्सि, समारोह, खेलकूद, कायतक्रम िा आकशस्मक
िटना र अन्त्तरातविय महत्त्िका कायतक्रमहरू आददको प्रभािकारी रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गने कायत प्रत्यक्ष
प्रसारण हकाहले गदतछ ।
१.५.11 आन्त्तररक लेखापरीक्षण

सं स्थानको आबथतक ऐन, बनयम विबनयमको पालना गरे नगरे को, आयव्ययको कारोिार र कायतहरू
बनयमसाँगत भए नभएको भनेर चौमाबसक रूपमा सं स्थान प्रमुखसमक्ष कैवफयत सवहत प्रबतिेदन पेश
गने।
१.५.12 क्षेरीय च्यानलहरू २ िटा: कोहलपुर र हटहरी च्यानल:

कोहलपुर च्यानलले प्रदे श नम्िर ५, कणातली प्रदे श र सुदूरपशश्चम प्रदे शका शजल्लाहरूलास समेटेर त्यहााँको
भाषासाँस्कृबतलास कायतक्रममाफतत् उजागर गरी स्िस्याय मनोरञ्जन प्रदान गने । त्यस ठाउाँको िाबमतक,
पयतटकीय क्षेरको जानकारी गराउने । समाचार सूचनािाट त्यस क्षेरका जनतालास सुसूशचत गराउने
गदतछ ।
दे शको पूिी शहर सुनसरी शजल्लाको हटहरीमा रहेको हटहरी च्यानलले प्रदे श नम्िर १ र २ लास समेटेर
त्यस क्षेरको भाषा साँस्कृबतको उजागर गने, स्थानीय ठाउाँमा रहेका िाबमतक, पयतटकीय गन्त्तव्यको शचनारी
गराउने,

विबभन्न स्िस्याय मनोरञ्जन कायतक्रमवि ारा मनोरञ्जन प्रदान गने,

समाचार सूचनािाट स्थानीय

जनतालास सुसूशचत गराउने कायत हटहरी च्यानलले गदतछ ।
1.6 सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्थ
नेपाल

टे बलबभजनको

स्थापना

दे शख

कायतविबिहरू बनम्न िमोशजम रहेका छन्

सञ्चालनको

१

सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८

३

राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२

२
४
५
६

लाबग

सम्िशन्त्ित

ऐन/बनयम/नीबत/बनदे शशका,

राविय प्रसारण ऐन, २०४९

साितजबनक खररद ऐन, २०६३ तथा बनयमािली, २०६४
नेपाल टे बलबभजन गठन आदे श राजपर, २०४३
राविय आमसञ्चार नीबत, २०७३
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७

नेपाल टे बलबभजन सं स्थान कमतचारी सेिाशतत (आठौं सं शोिन) विबनयमािली २०६६

९

व्यापार बनदे शशका २०६१ छै ठौं सं शोिन, २०७४

८

१०
११
१२
१३

१४
१५
१६
१७
१८
१९

२०
२१

नेपाल टे बलबभजन आबथतक विबनयमािली, २०६६

नेपाल टे बलबभजन सं स्थान कायतक्रम बनदे शशका, २०७३

कायतक्रम उत्पादन तथा खचतको मापदण्ड (सं शोबित २०७६)

नेपाल टे बलबभजनका समाचार िाचक र कायतक्रम प्रस्तोताको लाबग ड्रेस कोड, २०७५
नेपाल टे बलबभजन समाचार बनदे शशका, २०७५

नेपाल टे बलबभजन िैदेशशक भ्रमण व्यिस्थापन कायतविबि, २०७५
विज्ञापन (बनयमन गने) ऐन, २०७६
प्रबतबलवप अबिकार ऐन, २०६०
श्रमजीिी परकार ऐन, २०५१

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४
भ्रिाचार बनिारण ऐन, २०५९

ु ी अपराि सं वहता ऐन, २०७४
मुलक
ु ी दे िानी सं वहता ऐन, २०७४
मुलक

1.7 सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन अनुसार प्रकाशन गररएको वििरण
ु ा साथै माबसक गबतविबि सवहतको सिुलेवटन प्रकाशन
सूचनाको हकसम्िन्त्िी वििरण प्रकाशन हुनक
भहरहेको।(सिुलेवटन www.ntv.org.np मा हेन त सवकन्त्छ)
1.8 नागररक िडापर
नेपाल टे बलबभजनिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले
जारी गररएक नागररक िडापर अनुसूची 19 मा सं लग्न गररएको छ ।
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1.9 भािी योजना र कायतक्रम
नेपाल टे बलबभजनको भािी योजनाहरूमा अल्पकालीन, मयमयकालीन र दीितकालीन योजनाहरू र
आिश्यक हुने िजेटको वििरण बनम्न िमोशजम रहेको छ ।

क्र.सं .

भािी कायतक्रम

आ.ि.

आ.ि.२०७

आ.ि.२०७९

२०७७/७८म

८/७९मा

/८० मा

ाा आिश्यक

आिश्यक

आिश्यक हुने

हुने िजेट

हुने िजेट

िजेट

जम्मा

कैवफयत

हरे क आ.ि.

१.

अन्त्तरातविय च्यानल
सञ्चालन

मा सञ्चालन
३५ करोड

१५ करोड

१५ करोड

६५ करोड

खचत रू १५
करोड
आिश्यक हुने
यस पबछको

२.

प्रसारण विस्तार

२० करोड

२० करोड

२० करोड

६० करोड

आ.ि. मा
समेत
आिश्यक पने

३.
४.

५.

६.

७.

८.
९.

अकातहभ बडशजटासजेसन

८ करोड

DTH स्थापना र
सञ्चालन
HD OBVAN तथा
लासभ उपकरण
जनकपुर र पोखरामा
च्यानल स्थापना
कोहलपुर र हटहरी
च्यानलको सुदृढीकरण
धयूरो सुदृढीकरण तथा
थप धयूरो स्थापना
Media Training Centre
स्थापना गररने ।

१० करोड

८ करोड

१४ करोड

३० करोड

१५ करोड

१५ करोड

३० करोड

१५ करोड

१५ करोड

३० करोड

२० करोड

३० करोड

५० करोड

२० करोड

१० करोड

३० करोड

५ करोड

५ करोड

२० करोड

५ करोड

५ करोड

१० करोड
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क्र.सं .

भािी कायतक्रम

आ.ि.

आ.ि.२०७

आ.ि.२०७९

२०७७/७८म

८/७९मा

/८० मा

ाा आिश्यक

आिश्यक

आिश्यक हुने

हुने िजेट

हुने िजेट

िजेट

जम्मा

कैवफयत

अत्यािुबनक स्टु बडयो
१०.

सवहतको व्यापार भिन

२० करोड

३० करोड

५० करोड

बनमातण
जम्मा

2.
2.1

७३ करोड

१४३
करोड

१५९ करोड

३७५
करोड

प्रगबत

विगत पााँच आबथतक िषतको आबथतक वििरण (विबनयोजन र खचत रू हजारमा)
क्र.सं .

आ.ि.

िावषतक विबनयोजन

यथाथत खचत

खचत प्रबतशत

१.

२०७६/७७

१५३२३१२

११८५७८४

७७.३८%

२.

२०७५/७६

१६१६७३३

५०८१६५

३१.४३%

३.

२०७४/७५

१५९२९२२

४९३४९१

३०.९८%

४.

२०७३/७४

१४९५९२४

४९६६०७

३३.१९%

५.

२०७२/७३

११९३१०४

३२१८९५

२६.९७%

(आ.ि. २०७५/७६ मा िेरै कायतक्रमहरू कायातन्त्ियन भएतापबन अशन्त्तम भुक्तानी आ.ि. २०७६/७७
मा मार भएको)
2.2

आ.ि. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (रू हजारमा)
वििरण

ाँ ीगत
पूज

चालु

जम्मा

विबनयोजन

७७८०५५

७५४२५७

१५३२३१२

खचत

४९५९२५

६८९८५९

११८५७८४

खचत प्रबतशत

६३.७ %

९१.४६ %

७७.३८ %
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2.3

आ.ि. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोशजत िजेटको वित्तीय तथा भौबतक प्रगबत वििरण

क्र.सं .

ि.नं.शी.उ.

१
2.4

प्रगबत प्रबतशत

बनकाय

वित्तीय

नेपाल टे बलबभजन

भौबतक

77.38%

90%

आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत
बस.न.
१.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

कैवफयत

Audio
Video सम्पन्न भएको यसिाट विबभन्न अत्यािुबनक उपकरणहरू
Equipment
and
उपलधि भह कायतक्रम छायांकन तथा उत्पादनको
Accessories
गुणस्तरमा िृवद्ध भएको

२.

OBVAN
Upgradation

सम्पन्न भएको सं स्थानको आफ्नै स्टु बडयो िावहर हुने कायतक्रमहरू
HD मा उतपादन गनत सवकने भएको साथै प्रत्यक्ष
प्रसारण समेत HD मा गनत सवकने भएको

३.
४.

५.

Tower Extension
for
Digital
Transmitter
Microwave/
Multiplexer
and
Modulator
Building
Construction
of
Parbat, Rukum and
Dadeldhura

सम्पन्न भएको Digital Transmitter जडान गरी पहुाँच िृवद्धगनत
पूिातिार सं रचना तयार भएको

ु ा
सम्पन्न भएको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत HD मा गनत सहज हुनक
साथै satellite Uplink प्रणाली भरपदो भएको

आंशशकरूपमा िन तथा ितािरण मन्त्रालयमाफतत् मशन्त्रपररषद्को
सम्पन्न भएको बमबत

२०७७/०२/२२

मा

स्िीकृत

भस

२०७७/०३/०३ मा नेपाल टे बलबभजनमा प्राप्त
भएकोले आ.ि. २०७७/७८ मा कायातन्त्ियन
गररने
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2.5

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण
आ.ि. २०७6/०७7

क्र.सं .
१.
2.6

सम्मको िेरूजु लगत

अंकगशणतीय

आ.ि 2076/077
मा फर्छ्यौट रकम

िेरूजु अंकगशणतीय

नरहेको

नरहेको

आ.ि 2076/077
सम्ममा फर्छ्यौट
रकम

िेरूजु अंकगशणतीय
नरहेको

िेरूजु

फर्छ्यौट
प्रबतशत

कैवफयत

-

बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण (आ. ि. २०७६/७७ को ग्रस आम्दानी, रू हजारमा)
बस.न.

शशषतक

कर

गैर कर

१.

राविय प्रसारण

२.

एन वट भी प्लस

३.

एन वट भी समाचार

६६५४.४५

४.

कोहलपुर च्यानल

९७७८.१०

५.

हटहरी च्यानल

२०५०.९५

कैवफयत

४२९१५८.३८
३५६७७.२१

जम्मा

४८३५१९.०८

आ.ि. २०७६/७७/मा कुल लशक्षत आम्दानी ४५ करोड ६४ लाख ५० हजार रहेकोमा कुल आम्दानी
४८ करोड ३५ लाख १९ हजार भएको छ, जसअनुसार गत आ. ि. मा लक्ष्य भन्त्दा कररि ६% ले
आम्दानी िृवद्ध भएको छ
अिसर र च ुनौतीहरू

2.7



Covid-19 को कारण व्यापारमा शशबथलता आएको तर खचत िृवद्धका कारण दै बनक कायत सञ्चालनमा
समस्या उत्पन्न भएको।



सं स्थानको विस्तारको बनशम्त प्रस्तावित् विकास योजनाहरू कायातन्त्ियनमा समस्या भएको।



पहुाँच विस्तार गनतको लाबग उपकरण

खरीद गनत नेपाल सरकारिाट िजेट प्राप्त नभएको कारणले

सम्पन्न गनत समस्या भएको।


आ.ि. २०७६/७७ मा नेपाल टे बलबभजनवि ारा प्रस्तावित अन्त्तरातविय च्यानल (NTV World ) स्थापनाको
लाबग रू.३५ करोड

(पररमाशजतत रू. ३० करोड) िजेट प्रस्ताि गररएकोमा आ.ि. २०७७/७८ मा

समेत विबनयोशजत रू.१५ करोड पयातप्त नभएकोले उक्त अन्त्तरातविय च्यानल सञ्चालनमा अन्त्यौलता
भएको।
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10.

चलशचर विकास िोडत
1.

पररचय

1.1 पृष्ठभूबमः
चलशचर क्षेरलास बसजतनशील, सााँस्कृबतक एिं मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गरी यसको
मायमयमिाट नेपालका सिै रािभाषा, जाबत िा स्थानीय समुदायको कला, सावहत्य, सं स्कृबत, सङ्गीत,
भेषभूषा, रहनसहन, परम्परा, हबतहास, राविय स्िाबभमान, सााँस्कृबतक सम्पदा आददको सं रक्षण, सं िद्धतन,
विकास र व्यिस्थापन एिं स्िदे शी चलशचरको विकास, सं रक्षण सं िद्धतन गदै नेपाललास एक आकषतक
राविय, अन्त्तराविय चलशचर छायाङ्न तथा बनमातण केन्त्द्रको रूपमा स्थावपत गने । नेपालको पयतटकीय
सम्भािनालास चलशचरको मायमयमिाट अन्त्तरावियस्तरमा प्रचार प्रसार र प्रितद्धन गरी अन्त्तराविय िजारमा
समेत स्िदे शी चलशचर प्रदशतनको व्यिस्था बमलाउन र नेपालमा सो अनुरूप चलशचरको बनमातण, वितरण,
प्रदशतन तथा चलशचरसाँग सम्िशन्त्ित सिै क्षेरलास बनयबमत र व्यिशस्थत गनत आिश्यक नीबत, योजना
तथा कायतक्रम तयार गने, आिश्यक अयमययन गने गराउने र बनजी क्षेरलास स्तरीय चलशचर बनमातण
तथा प्रदशतनका लाबग प्रोत्सावहत गने उद्देश्यका साथै दे शको कला सं स्कृबतको सं रक्षण गने र

चलबरचकमीहरूलास प्रोत्सावहत र पुरस्कृत गने उद्देश्यका लाबग चलशचर विकास िोडतको स्थापना भएको
हो ।

चलशचर विकास िोडतको गठन गने प्राििान चलशचर (बनमातण, प्रदशतन तथा वितरण) ऐन २०२६ तथा
चलशचर (बनमातण, प्रदशतन तथा वितरण) बनयमािली २०५७ लागु भएपश्चात चलशचर विकास िोडतको
गठन भएको हो ।

1.2 िोडतको स्िरूप र प्रकृबतः
चलशचर (बनमातण, प्रदशतन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ११ को उपदफा (२) ले ददएको
अबिकार प्रयोग गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयिाट २०५७।८।१९, २०५८।२।८ गते र अन्त्य
बमबतमा चलशचर विकास िोडतलास अबिकार प्रत्यायोजन भस सोही अनुसार कायत हुने गरे को ।

1.3 िोडतको काम, कततव्य र अबिकार

चलशचर विकास िोडतको काम, कततव्य र अबिकार दे हाय िमोशजम रहेको छ ।
(क)

चलशचरको विकास तथा प्रिद्धतन गनतको लाबग आिश्यक नीबत तजुम
त ा गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश

(ख)

चलशचरको विकास तथा प्रिद्धतन गनतको लाबग योजना तथा कायतक्रम तयार गरी कायातन्त्िन गने,

गने,

(ग)

चलशचर क्षेरको विकासका लाबग आिश्यक अयमययन तथा अनुसन्त्िान गने, गराउने,

(ि)

रािभाषा तथा रावियभाषामा स्तरीय चलशचर बनमातण गनत बनजी क्षेरलास प्रोत्सावहत गने,

(ङ)

नेपाली कला र सं स्कृबतको जगेनात हुने वकबसमका चलशचर बनमातण गने ितािरण बसजतना गने,
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ाँ नआउने गरी नेपाललास विश्वमा
नेपालको िाबमतक, सांस्कृबतक र सामाशजक मान्त्यतामा आच

(च)

पररशचत गराउने खालका चलशचरको बनमातण गनतका लाबग विदे शी चलशचर बनमाततालास प्रोत्सावहत
गने,

(छ)

चलशचर महोत्सिको आयोजना गरास चलशचर क्षेरमा महत्त्िपूणत योगदान गने व्यशक्तलास

(ज)

नेपाली कला तथा सं स्कृबतको सम्िितनमा समवपतत चलशचरकमीको जगेनात गनत आिश्यक व्यिस्था

-झ_+

चलशचर व्यिसायीहरू िीच समन्त्िय कायम गने ।

(ञ)

चलशचर व्यिसायीलास चलशचरसाँग सम्िशन्त्ित विषयमा परामशत सेिा प्रदान गने ।

प्रोत्सावहत तथा पुरस्कृत गने,
बमलाउने,

(ट) चलशचर व्यिसायको गुणस्तर िृवद्ध गनतको लाबग चलशचर व्यिसायीले पालन गनुप
त ने आचारसं वहता
िनास लागु गने ।

(ठ)

चलशचर िरको िगीकरणका लाबग मापदण्ड िनास मन्त्रालयसमक्ष पेश गने ।

(ड)

स्िदे शी बनमाततािाट रािभाषा िा राविय भाषामा बनमातण भएका चलशचरको सम्पादन लगायतका

(ढ)

चलशचरको विकास तथा प्रिद्धतन गनतको लाबग उपयुक्त अन्त्य काम गने गराउने ।

अन्त्य काम गनत तथा त्यस्तो चलशचर विदे शमा बनकासी गनत सम्िशन्त्ित बनकायमा बसफाररस गने।

1.4 सङ्गठन संरचनाः

नेपाल सरकारले बनयुक्त गरे को अयमयक्षको अयमयक्षतामा गठन हुने यस िोडतमा अबिकृत स्तरका ८
जना, सहायक स्तरका १३ र श्रे णीविहीन १२ जना कमतचारी रहेको छ ।यस सङ्गठनको सङ्गठन
सं रचनार दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 20 मा सं लग्न गररएको छ ।

1.5 िोडतिाट प्रदान गररने सेिाहरू शाखागत कायत विभाजनः
१.५.1 प्रशासन शाखा

1. प्रशासन (हाशजरी, विदा, छड्केसम्िन्त्िी कायत र व्यशक्तगत फाहल, भ्रमण काज) आददको अबभलेख

व्यिस्थापन।

2. िोडतमा आउने सेिाग्राहीलास आिश्यक परामशत ददने,

3. अन्त्य शाखाका कमतचारी विदामा रहाँदा विदामा रहेका अन्त्य शाखाको शजम्मेिारीमा रहेको कायत

तत्काल सम्पादन गनुप
त ने भए सो कायत गने¸,

4. िोडतको तफतिाट विबभन्न बनकायहरूमा गनुप
त ने प्रशासन शाखासाँग सम्िशन्त्ित पराचारको कायत गने,

5. िोडतमा कायतरत अबिकृत तथा सहायक कमतचारीहरलास काम गने सन्त्दभतमा आिश्यक सम्पूण त

व्यिस्थापकीय प्रिन्त्ि गदै िहााँहरूको कायत सम्पादनमा सं योजन र समन्त्िय गने,

6. कमतचारीहरूको दै बनक उपशस्थबत, अनुशासन, कायतक्षमताको अनुगमन गरी िोडतको कायत सुचारूरूपले

सञ्चालन गनत व्यिस्था बमलाउने ।

7. ममतत सम्भार तथा स्टोरसम्िन्त्िी कायत गने मातहतका सहायक कमतचारीको कायतमा सं योजन गने,
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8. कायातलयको सरसफाह, िगैंचाको व्यिस्थापनसम्िन्त्िी कायत गने¸
9. कायातलयको शजन्त्सी व्यिस्थापनसम्िन्त्िी कायत गने¸

10. बनदे शनअनुसारको अन्त्य अबिकृतको शजम्मेिारीमा नतोवकएका कायतहरू गने¸
11. बनदे शनअनुसारको अन्त्य कायतहरू गने ।
१.५.2 प्रदशतन तथा वितरण शाखा
1. चलशचर प्रदशतन तथा वितरण हजाजतपर प्रदान गने, निीकरण गने तथा हक हस्तान्त्तरण गने ,
2. बनणतय भए िमोशजम चलशचर प्रदशतन तथा वितरण हजाजतपरहरू प्रदान गने ,

3. उपकरण आयातसम्िन्त्िी बसफाररस गने कायत गने (चलशचर प्रदशतन तथा वितरणसाँग सम्िशन्त्ित),
4. चलशचर प्रदशतन तथा वितरणसाँग सम्िशन्त्ित सम्पूण त बसफाररसहरूको कायत गने,
5. (विदे शमा चलशचर प्रदशतन, च्यारे टी शो प्रदशतन, बसटसं ख्या हेरफेर लगायत),
6. चलशचर प्रदशतन तथा वितरणसाँग सम्िशन्त्ित उद्योग दतातको सहमबत,
7. अिैि चलशचर प्रदशतनको कारिाहीसम्िन्त्िी कायत गने,

8. विदे शी चलशचर जााँचका लाबग बसफाररससम्िन्त्िी कायत गने,

9. चलशचर िर, बभबडयो चलशचर िर तथा चलशचर वितरकहरूको वििरण अद्यािबिक गने, चलशचर

िरहरूको भौबतक पूिातिार बनरीक्षण कायतको व्यिस्थापनमा सहयोग गने,

10. बनदे शनअनुसारको अन्त्य कायतहरू गने ।
१.५.3 लेखा शाखा
1. कायातलयको लेखा व्यिस्थापन गने,

2. िोडतको लेखा प्रमुखको रूपमा कायत गने,

3. िोडतको लेखासन्त्िन्त्िी कारोिार को स्रे स्ता रीतपूिक
त राख्ने,
4. ले खापरीक्षणसम्िन्त्िी कायत गने,

5. राजस्ि िरौटीको लेखा वििरण रीतपूिक
त राख्ने,

6. िावषतक योजना तथा कायतक्रम, प्रगबत वििरणको कायतमा आिश्यक वििरण उपलधि गराउने,
7. िीमासम्िन्त्िी सम्पूण त कायतहरू गने¸

8. बनदे शनअनुसारको अन्त्य कायतहरू गने

१.५.4 बनमातण शाखा

1. चलशचर (कथानक, बभबडयो, विज्ञापन र िृतशचर) बनमातण हजाजतपर

प्रदान गने, निीकरण गने

तथा हक हस्तान्त्तरण गने चलशचरको शशषतक (नाम) पररिततन गनेसम्िन्त्िी कायत गने,

2. उपकरण आयात बसफाररसको कायत गने, (बनमातणसम्िन्त्िी)

3. चलशचर (कथानक, बभबडयो, विज्ञापन र िृतशचर) साँग सम्िशन्त्ित बसफाररसहरू (चलशचर बमशक्सङ्ग,

वप्रशन्त्टङ्ग, प्रोसेबसङ्ग, टे बलबसने, छायाङ्कन एिं उपकरण ममततका लाबग विदे शमा लै जान बसफाररस,
स्िदे शी चलशचर जााँचका लाबग बसफाररस) को कायत गने,

4. विदे शीले नेपालमा छायाङ्कनका लाबग आफूसाँग ल्याउने यन्त्र उपकरणहरू र सो साँग सम्िशन्त्ित

मालिस्तुको अस्थायी बनकासी/पैठारीका लाबग सम्िशन्त्ित भन्त्सार कायातलयमा बसफाररस गने¸
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5. स्िदे शी चलशचर जााँचका लाबग बसफाररसको कायत गने¸

6. चलशचर बनमातणसाँग सम्िशन्त्ित उद्योग दतात सहमबतको कायत गने,
7. चलशचर बनमातणसाँग सम्िशन्त्ित वििरणहरू अद्यािबिक गने,
8. बनदे शनअनुसारको अन्त्य कायतहरू गने¸
१.५.5 योजना शाखा
1.
2.
3.
4.

िोडतको िावषतक योजना तजुम
त ा गने¸ गराउने एिं मूल्याङ्कन गने कायतमा सहयोग गने,
योजना तथा कायतक्रमसम्िन्त्िी कायत गने,

िावषतक कायतक्रम¸ चौमाबसक प्रगबत प्रबतिेदन¸ िावषतक प्रगबत प्रबतिेदन तयार गने,

िोडतको िावषतक कायतक्रम तथा िजेट अनुरूप कायत प्रगबत भए/नभएको मूल्याङ्कन गरी बनयबमतरूपमा
अयमयक्षलास जानकारी गराउने¸

5.

चलशचर नगरीसम्िन्त्िी कायत गने¸

6.

बनदे शनअनुसारको अन्त्य कायतहरू गने ।

१.५.6 सूचना तथा अन्त्तरातविय सम्िन्त्ि शाखा
1. सूचना केन्त्द्रका लाबग सामग्री सङ्कलन गने,
2. विबभन्न बभज्युअल सामग्री सङ्कलन गने,

3. चलशचरसम्िन्त्िी उपकरण भाडा, पोटतल सबभतस सम्िन्त्िी जानकारी सङ्कलन

गने,

4. चलशचरसम्िन्त्िी िहत् रूपमा जानकारी ददने वकबसमको िेिसाहटको सञ्चालन गने र बनयबमत रूपमा

update गने,

5. हमेल, हन्त्टरनेटसम्िन्त्िी सम्पूण त कायत गने,

6. चलशचर विकास िोडतको उद्देश्य र नीबतगत प्रबतिद्धताका आिारमा सूचना केन्त्द्रको अबिकतम

फाहदाको लाबग सूचना केन्त्द्रको व्यिस्थापन एिं सञ्चालन गने,

7. अन्त्तराविय चलशचर िजार पवहचानका लाबग पहल गने सम्िन्त्िी कायत गने,
8. अन्त्तराविय स्तरमा हुने चलशचर महोत्सिसम्िन्त्िी कायत गने,
9. अन्त्तराविय क्षेरसाँग समन्त्िय गने,

10. बनदे शनअनुसारको अन्त्य कायतहरू गने ।
१.५.7 अनुगमन तथा चलशचर विकास शुल्क (िक्स अवफस) शाखा
1. चलशचर विकास शुल्क अबभले ख¸ अद्यािबिक गने¸ िक्यौता असुली सम्िन्त्िमा कारिाही गनतका लाबग

प्रबतिेदन िोडतमा पेश गने¸

2. िााँकी िक्यौता चलशचर विकास शुल्क उठाउन सम्िशन्त्ित आन्त्तररक राजस्ि कायातलय एिं

ले . बन. का. साँग समन्त्िय गरी पहल गने,

3. चलशचर विकास शुल्क च ुहािट बनयन्त्रणका लाबग आिश्यक व्यिस्था बमलाउने¸
4. चलशचर विकास शुल्कसम्िन्त्िी सम्पूण कायतमा सहयोग गने,
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को.

5. सेन्त्रल बसनेमा म्यानेजमेन्त्ट बसस्टम Central Cinema Management System (CCMS) िाट

प्राप्त हुने Report का सम्िन्त्िमा Software बनमाततासाँग समन्त्िय गरी चलशचर विकास िोडतलाह
उपलधि गराउने ।

6. सेन्त्रल बसनेमा म्यानेजमेन्त्ट बसस्टम Central Cinema Management System (CCMS) को

कायतहरू सही रूपले सञ्चालन गनत सोको बनरीक्षण गने र आिश्यकतानुसार Software बनमाततालास
Update गराउने।

7. िक्स अवफस प्रणालीमा आएको समस्या तथा चलशचरिरहरूले सो विषयको प्राविबिक विषयमा

मागेको आिश्यक परामशत उपलधि गराउने ।

8. बनदे शनअनुसारको अन्त्य कायतहरू गने ।
१.५.8 कल्याणकोष तथा प्रेक्षालय शाखा
1. चलशचरकमी कल्याण कोष सञ्चालक सबमबतको सशचिालय तथा व्यिस्थापकीयसम्िन्त्िी सम्पूण त कायत

गने,

2. चलशचरकमी कल्याण कोषिाट सहयोग माग भएको सम्पूण त बनिेदनहरूको प्रारशम्भक कारिाही गने,

3. चलशचरकमी कल्याण कोषको अबिकाबिक रकम िृवद्ध गनतका लाबग विबभन्न कायतक्रमहरूको बनमातण

तथा आयोजना एिं अन्त्य पहल गनेसम्िन्त्िी प्रस्तािहरूको आयोजना तथा कायातन्त्ियनका लाबग
चलशचर कल्याणकोष सञ्चालक सबमबत तथा िोडतसमक्ष प्रस्ताि पेश गने,

4. प्रेक्षालयमा प्रदशतन हुने चलशचरको िारे मा व्यिस्थापन गने,

5. प्रेक्षालयको भौबतक व्यिस्थापन तथा सुिारसम्िन्त्िी सम्पूण त कायतहरू गने,
6. प्रेक्षालय व्यिस्थापनसम्िन्त्िी अििारणा पर तयार गरी िोडतमा पेश गने,
7. प्रेक्षालयमा प्रदशतन हुने चलशचरको िारे मा व्यिस्थापन गने,

8. प्रेक्षालयको भौबतक व्यिस्थापन तथा सुिारको आिश्यक व्यिस्था बमलाउने,
9. प्रेक्षालय व्यिस्थापनसम्िन्त्िी सम्पूण त कायत गने,

10. सं ग्रहालयमा भएका ररलहरू व्यिशस्थत रूपमा राख्ने र सोको अबभले ख अद्यािबिक गने,
11. बनदे शनअनुसारको अन्त्य कायतहरू गने ।

1.6 सम्िद्ध ऐन¸बनयम¸नीबत¸गठन आदे श¸तथा बनदे शशका¸कायतविबि र अन्त्य कानुनी व्यिस्थाः
क. चलशचर

(बनमातण¸ प्रदशतन र वितरण ऐन)¸ २०२६

ख. चलशचर (बनमातण¸ प्रदशतन र वितरण बनयमािली)¸ २०५७
ग. राविय चलशचर नीबत¸२०७१

1.7 सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन अनुसार प्रकाशन गररएको वििरण

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन २०६४ को दफा ५(३) िमोशजमको वििरण हरे क तीन तीन मवहनामा
िोडतको िेिसासटमा अद्यािबिक गरी राख्ने गररएको ।
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1.8 नागररक िडापरः

चलशचर विकास िोडतिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले
जारी गररएको नागररक िडापर अनुसूची २१ मा सं लग्न गररएको छ ।

1.9 भािी योजना र कायतक्रमः

१. चलशचरसम्िन्त्िी अयमययन अयमयापन कायत गराउने नयााँ कले जहरू तथा ताबलम केन्त्द्र समेत स्थापना
भएको हुाँदा सिैलास समेटने गरी छारिृशत्त प्रदान गने । चलशचरकमीहरूलास विदे शशस्थत
चलशचरसम्िन्त्िी विषय अयमयापन हुने विश्वविद्यालय लगायतका अन्त्य शशक्षण सं स्थाहरूमा छारिृशत्तमा
पढ्न पठाउने । विश्व विद्यालयहरूमा अयमयापन हुने चलशचरसम्िन्त्िी विषयको आिुबनक र स्तरीय
पाठ्यक्रम बनमातण तथा पररमाजतन गने।

२. चलशचरको प्रोजेक्ट िीमाको कायतक्रम सञ्चालन गने ।

३. िोडतमा रहेका बडशजटाहजेशन गनत िााँकी रहेका िृत्तशचचरहरूको समेत बडशजटाहजेशन तथा रे स्टोरे शन

गरी बडशजटल स्टोरे ज आकातहभ िनाउनुपने र सफा गररएका ररलहरूलास व्यिशस्थत वफल्म भल्ट

बनमातण गरी व्यिशस्थत गने साथै बडशजटाहजेशन गररएका चलशचरहरूलास सितसािारणको पहुाँचसम्म
पु¥याउने ।

४. बनजी क्षेरिाट बनमातण गररएका कथानक चलशचर, ऐबतहाबसक िृत्तशचरका दस्तािेजहरूको पवहचान
तथा सङ्कलन गरी आिश्कता र महत्त्िका आिारमा बडशजटाहजेशन तथा रे स्टोरे सन कायतलास
बनरन्त्तरता ददने ।

५. श्रमजीिी चलशचरकमीहरूको सामाशजक सुरक्षा योजनाको विबिलास िोडतिाट स्िीकृत गरी सो िमोशजम

कायतविबिमा समािेश गररददनका लाबग सामाशजक सुरक्षा कोषमा पठासएको अिस्था रहेको हुाँदा सो
विबि अनुरूप सामाशजक सुरक्षा कोषले अनौपचाररक क्षेरका लाबग तयार गने कायतविबिमा समािेश
गरी सामाशजक सुरक्षाको कायतक्रम सञ्चालन गने ।

६. “छायाङ्कनका लाबग नेपाल” कायतक्रम कायातन्त्ियन गने (छायाङ्कनस्थल िेि पोटतल बनमातण गने लोकेशन
गाहडको पररमाशजतत सं स्करण प्रकाशन गने राविय तथा अन्त्तरावियस्तरको प्रितद्धनात्मक कायतक्रम
सञ्चालन गने ।

७. काठमाडौं उपत्यका आसपासका क्षेरमा आिुबनक प्रविबियुक्त सुवििा सम्पन्न चलशचर छायाङ्कन
स्टु बडयोको बनमातण गने कायत अशि िढाउने ।

८. िक्स अवफस प्रणालीलास प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गने।

९. मौबलक कथाहरूको सं ग्रह गरी स्टोरी िैक तयार गने¸ मौबलक कथाहरूमा चलशचरहरू बनमातण गनत
प्रोत्साहन गने ।

१०. स्िदे शी चलशचरको प्रिद्धतन, विकास र िजारीकरणमा सिाउ पु¥याउनका लाबग मयमयपहाडी लोकमागत
र सो आसपासका क्षेरका साथै चलशचर भिनहरू नभएका अन्त्य उपयुक्त स्थानहरू पवहचान गरी ती
स्थानहरूमा स्थानीय तह तथा प्रदे श सरकारसमेतको सहकायतमा १०० दे शख १५० बसट क्षमताका
चलशचरिरहरू बनमातण तथा सञ्चालन गनत अयमययन अनुसन्त्िान गने ।

११. सातिटै प्रदे शमा चलशचर छायाङ्कनस्थलको बनमातणको लाबग अयमययन गने ।
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१२. चलशचर तथा चलशचरजन्त्य िस्तुको पाहरे सी बनयन्त्रणसम्िन्त्िी जानकारी मूलक सामग्री प्रकाशन
तथा श्रव्यदृश्य सामग्री बनमातण गरी प्रचार प्रसार गने ।

१३. चलशचरकमी विपत व्यिस्थापन कोष खडा गने ।

१४. चलशचर तथा चलशचरकमीको अबभलेखसम्िन्त्िी डाटा हन्त्री तथा डाटा पोटतल बनमातण गने)
१५. चलशचरकमी पररचयपर वितरण गने ।

१६. चलशचर क्षेरसम्िन्त्िी विषयको अयमययन, अनुसन्त्िान एिं विवि तिृशत्तका लाबग प्रोत्साहन तथा छारिृशत्त
प्रदान गने

१७. िोडतको सं ग्रहालयमा रहेका चलशचर तथा िृत्तशचरका ररलहरूको व्यिस्थापन गनत बडशजटल स्टोरे ज
तयार गने।

प्रगबत

2.

2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
आ.ि.२०७२/७३

आ.ि.२०७३/७४

आ.ि.२०७४/७५

विबनयोजन

५,९६,७६,१११

६,५९,२६,०००

६¸८६¸२२०००

१६¸७५¸७६०००

२०५६७१०००

खचत

४१,४१५,५७५

३,६८,८१,५१०

२¸९७¸०१०००

८¸९१¸३६०००

९¸५८¸९२०००

वििरण

2.2

2.3

आ.ि.२०७५/७६

आ.ि.२०७६/७७

आ.ि.२०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
विबनयोजन

खचत

२०५६७१

९५८९२

वित्तीय प्रगबत

भौबतक प्रगबत

४६.६२

६९

आ.ि.२०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबतः
बसं .नं.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

िक्स अवफस प्रणाली कायातन्त्ियन
गने।(िावषतक ममतत सम्भारको लाबग
परामशत सेिा खररद िक्स अवफससम्िन्त्िी
१.

मोिाहल एप्स तयार गने, सफ्टिेयर
अपग्रेड, काठमाडौ उपत्यका िावहरका
चलशचरिरहरूलास कम्प्युटर, उपकरण

िक्स अवफस प्रणाली सम्न्त्िी मोिाहल
एप्स बनमातण गररएको । िक्स अवफस
प्रणाली को सफ्टियर अपग्रेडेशनको
कायत सम्पन्न गररएको।

अनुदान)
केन्त्द्रीय डाटा सेन्त्टरमा रहेको िक्स
२.

अवफस डाटा सुरशक्षत राख्न डाटा ररकभरर
सेन्त्टरका लाबग आिश्यक सेटअप तयार
गनत ।
168

केन्त्द्रीय डाटा सेन्त्टरमा रहेको िक्स

अवफस डाटा सुरशक्षत राख्न हेटौडामा

रहेको डाटा ररकभरर सेन्त्टरका लाबग

कैवफयत

बसं .नं.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत
आिश्यक उपकरण जडान गने कायत
सम्पन्न भएको ।

बडशजटासजेशन गररएका चलशचरहरूको
व्यिस्थापन गनत स्टोरे ज सभतर खररद गरी
सेट अप गने, साथै सो DCP
Mastering गने । िोडतको सं ग्रहालयमा
रहेका चलशचर तथा िृत्तशचरका
३.

ररलहरूको तथा बनजी क्षेरमा बनमातण
गररएका चलशचरहरूको अयमययन
अनुसन्त्िान गनत र चलशचरहरू सङ्कलन

बडशजटाहजेशन गररएका १० िटा
चलशचरहरूको र १५ िण्टा
िरािरको िृत्त्तशचरहरूको DCP
Mastering गने कायत सम्पन्न भएको।

गरी सो को सफास ममतत तथा सुरशक्षत
गरी राख्न कोठाको व्यिस्थापन गरी
Storage vault समेत बनमातण गने।
चलशचरसम्िन्त्िी वििेयकको मस्यौदा

तयार गरी अिश्यक प्रवक्रयाका लाबग
राविय चलशचर नीबत, २०७१ कायातन्त्ियन
४.

गनत बनयम, विबनयम, कायतविबि,

बनदतशशका, बनयमािबल बनमातण सं शोिन
तथा

पररमाजतन गनत ।

मन्त्रालय पठासएको ।

िोडतसाँग सम्िशन्त्ित १० िटा कायतविबि
सं शोिन तथा पररमाजतन गररएको ।
राविय नीबत २०७१को कायातन्त्ियन
अनुगमन गनतका लाबग उच्चस्तररय
अनुगमन सबमबतको गठनका लाबग
मन्त्रालयमा अनुरोि गररएको ।

नेपाली चलशचर क्षेरको विकास, विस्तार

५.

तथा प्रिदतनमा सिाउ पुर्याउने कायतक्रममा

चलशचरसाँग सम्िशन्त्ित सरोकारिाला

चलशचरसाँग सम्िशन्त्ित सरोकारिाला

१६ िटा सं स्थालास महोत्सि,

स्िदे शी सं ि सं स्थासाँगको सहकायतमा

कायतशाला, अिाडत, वफल्म फेशस्टभल

कायतशाला, गोष्ठी तथा ताबलम कायतक्रम

आयोजना गनत सहकायत गररएको ।

सञ्चालन गने ।
आददिासी, जनजाबत, मैथली, मिेसी, दबलत
६.

साथै विबभन्न भावषक समुदायका मातृभाषामा
िन्ने चलशचरहरूको विकास,

विस्तार र

प्रिद्धतनमा सहयोग पुग्ने गरी कायतशाला,
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आददिासी जनजाबत चलशचर महासं ि
अन्त्तगततका १४ िटा जातीय

सं स्थाहरूलाह कायतशाला, महोत्सि,

कैवफयत

बसं .नं.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य
त्यस्ता

कैवफयत

आयोजना गने गोष्ठी आयोजना गनत सहकायत

महोत्सि, गोष्ठी, सेबमनार
तथा

प्रगबत

कायतक्रममा

सहकायत गने गररएको।

।साथै राविय चलशचर पुरस्कार विजेता
आददिासी चलशचरको सिटासटबलं ङ् गनत
रकम उपलधि गराउने।
िोडतिाट

नेपाली

चलशचरको

प्रिद्धतन

विकासर स्तररय चबलचर बनमातणमा सहयोग
पुग्ने वकबसमका ताबलम, कायतशाला, गोष्ठी
७.

सञ्चालन

गरी

नेपाली

चलशचर

क्षेरमा

सं लग्न तथा सं लग्न हुन चाहने व्यशक्तहरूको

दक्षता अबभिृवद्ध हुने कायतक्रम सञ्चालन गनत
साथै चलशचर लेखनमा सहकायत गनत ।

नेपाली चलशचर क्षेरमा सं लग्न तथा
सं लग्न हुन चाहने व्यशक्तहरूको दक्षता
अबभिृवद्ध का लाबग अबभनयसम्िन्त्िी ३
ददने कायतशाला सम्पन्न गररएको साथै
चलशचर लेखनमा कायतशालामा
सहकायत भएको ।
मवहला सशक्तीकरणका विषयमा लिु

चलशचरकमी मवहलाहरूको सशक्तीकरणका
८.

लाबग कायतशाला, गोष्ठी तथा ताबलमसम्िन्त्िी
कायतक्रम सञ्चालन गने ।

चलशचर बनमातण भएको । साथै विबभन्न
कले जका

विद्याथीहरू

तथा

चलशचरकमीहरू िीच लिु चलशचरको
प्रदशतनी

तथा

अन्त्तवक्रतया

कायतक्रम

सम्पन्न भएको ।
चलशचरसम्िन्त्िी विषयमा स्नातक तह
प्रथम िषातमा अयमययनरत खुला तफत छ
जना र अरक्षण तफत छ जना गरी १०
जनालास जनही ३५,०००।– (पैबतस
चलशचर क्षेरसम्िन्त्िी बिषयको अयमययन
९.

अनुसन्त्िान एिम् विद्बतिृशत्तका लाबग

प्रोत्साहन तथा छारिृशत्त प्रदान गनत ।

हजार) को दरले साथै स्नाकोत्तर तहमा
चलशचरसम्िन्त्िी

शोिकायत

गने

२

जनालास जनही रू २०,०००।–का
दरले छारिृशत्त प्रदान गररएको साथै
स्नातक तह दोस्रो िषतका लाबग खुला
तफत ३ जना र अरक्षण तफत २ जना
गरी ५ जना लास छारिृशत्त उपलधि
गरासएको ।

१०.

‟छायाङ्कनका लाबग नेपाल” कायतक्रमसम्िन्त्िी ‟छायाङ्कनका लाबग नेपाल” कायतक्रम

प्रिद्धतनात्मक कायतक्रम गनत साथै पयतटन अन्त्तगतत लोकेशन गासड तयार भएको
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बसं .नं.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

िोडतसाँग सहकायत गरर लोकेशन गाहड, र अन्त्तरातवियस्तरमा आयोजना भएको
प्रोडक्शन

गाहडसम्िन्त्िी

प्रिद्धतनात्मक चलशचर

कायतक्रम सञ्चालन गनत ।

महोत्सि

कायतक्रममा

तथा

सहभागी

चलशचरकमीहरू

िीच

कैवफयत

प्रदशतनी

भह

विदे शी

िोडतले

तयार

गरे को लोकेसन तथा प्रोडक्सन गाहडको
प्रदशतनी तथा जानकारी गरासएको ।
चलशचर
११.

तथा चलशचरकमीको

विद्युतीय

अबभलेख राख्ने । (सफ्टिेयर बनमातण तथा
डाटा हन्त्री गने)।

चलशचर तथा चलशचरकमीको विद्युतीय
अबभलेख राख्ने कायतको लाबग सफ्टिेयर
बनमातण

गररएको

चलशचर

तथा

चलशचरकमीहरूको वििरण राशखएको।
श्रमजीिी

१२.

र

श्रमजीिी चलशचरकमी सामाशजक सुरक्षा
योजनाको अगाबड िढाउने ।

चलशचरकमीहरूको

योगदानमा आिाररत सामाशजक सुरक्षा
योजनाको लाबग मोडाबलटी तयार गरी
सामाशजक सुरक्षाकोषमा पठाहएको ।

2.4

िेरूजु फछयौटसम्िन्त्िी वििरणः

क्र.सं . आ.ि. २०७६/७७ सम्मको

आ.ि. २०७६/७६ मा

िेरूजु लगत

१.

2.5

रू. २८५१०

फछयौट रकम

२०७६/७७ सम्ममा

रू. २ ७२१०

रू. २ ७२१०

फछयौट रकम

फछयौट
प्रबतशत

कैवफयत

९५.४२

बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरणः
क्र.सं .
१.
२.

शशषतक

कर

चलशचर विकास शुल्क
राजस्ि

(चलशचर

प्रदशतन, वितरण)
2.6

आबथतक िषत

बनमातण,

गैर कर

कैवफयत

–

३ करोड ६०

आ.ि.२०७६।७७ मा उठे को

१० लाख

-

आ.ि.२०७६।७७ मा उठे को

लाख

३५ हजार

अिसर र च ुनौतीहरुः

कोरोनाले चलशचर क्षेरमा पारे को प्रभाि, जोशखम, अनुमान र च ुनौती –
(क) चलशचर व्यिसाय र रोजगारीमा परे को प्रभािः–

विश्वव्यापी रूपमा फैबलएको महामारी कोरोना भाहरस (कोबभड १९)

का कारण विश्वका सिै प्रकारका

उद्योग व्यिसायमा र अथततन्त्र नराम्रोसाँग िराशायी भहरहेको अिस्थामा नेपालका अन्त्य उद्योग व्यिसाय

जस्तै चलशचर क्षेरमा समेत नराम्रो प्रभाि परे को छ । २०७६ साल चै र मवहनाको पवहलो साता दे शख
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नै चलशचर बनमातण, प्रदशतन तथा वितरण कायत िन्त्द हुन पुगेका कारण यी बतनै क्षेर नराम्रो साँग प्रभािीत

हुन पुगेका हुन । यसिाट कररि २० हजारको जनशशक्त प्रत्यक्ष रूपमा प्रभािीत भएका छन भने

व्यिसायीहरूले समेत ठू लो नोक्सानी व्यहोनुप
त रे को अिस्थामा ती व्यिसायीहरूलास नेपाल सरकार तथा
िोडतिाट राहतको व्यिस्था गनत सवकएमा केवह हदसम्म सान्त्त्िना बमल्ने दे शखन्त्छ । यसका लाबग िोडतले
व्यिसायीहरूको िैंक व्याजमा सहुबलयत लगायतका तथा अन्त्य सुवििाका लाबग आिश्यक पहल गनुप
त ने

हुन्त्छ भने श्रमजीिी चलशचरकमी लगायत सिै चलशचर क्षेरमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा सं लग्न
जनशशक्तहरूलास आिश्यक राहतको व्यिस्था गनुप
त ने हुन्त्छ । अन्त्यथा चलशचर क्षेर िराशायी शस्थबतमा
पुग्ने सहजै अनुमान गनत सवकन्त्छ।

(क) िोडतको िजेट र िावषतक कायतक्रममा पने प्रत्यक्ष प्रभािः

आबथतक ऐनमा व्यिस्था भएिमोशजम चलशचर विकास िोडतको मुख्य िजेट विदे शी चलशचरको प्रदशतनीमा

लाग्ने चलशचर विकास शुल्क रहेको छ । यही स्रोतिाट प्राप्त हुने रकमिाट िोडतले िावषतक कायतक्रम
तथा प्रशासबनक खचत व्यहोनुप
त ने शस्थबत रहेको छ । कोरोना भाहरसको प्रत्यक्ष प्रभाि शुरू भएयता
२०७६ चै र मवहनाको पवहलो सातादे शख नै चलशचरको प्रदशतन िन्त्द रहेको र यो कोबभड १९ को

महामारीले उग्र रूप बलाँदै गएको र पररशस्थबत सहज हुन अझै केवह समय लाग्ने दे शखएको छ । चलशचर
बनमातण, प्रदशतन तथा वितरणको शुरूिात भैहालेतापबन शुरूिाती चरण चलशचरिर सम्म दशतकहरू पुग्न
पूणत रूपमा सुरक्षाका उपायहरू अिलम्िन गरी बनशश्चत मापदण्डका आिारमा हल सञ्चालन भएतापबन

पूणत क्षमताका साथ चलशचर प्रदशतन हुन भने त्यबत सहज नहुन सक्छ । यसका िािजुद चालु आबथतक
ू त चलशचरिरहरूले दाशखला गरे को दाशखला हुने केवह
िषत २०७६।७७ मा चलशचरिरहरू िन्त्द हुनपु ि

रकम मार प्राप्त हुन सक्ने अनुमान रहेको र चलशचर प्रदशतन भएपबछ प्राप्त हुने रकमको सहजै प्रक्षेपण
गनत नसवकने अिस्था रहेको हुाँदा िोडतको आगामी िषतको िावषतक कायतक्रम प्रभािीत हुने दे शखएकाले

समयमै यसतफत िोडतले नेपाल सरकारले िजेट व्यिस्थाका लाबग आिश्यक पहल र अन्त्य स्रोत जुटाउने
तफत कायत अगाबड िढाउनुपने हुन्त्छ ।
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2.7

कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरुः
क्र.सं .

कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या

समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू

चलशचर बनमातण, प्रदशतन तथा वितरणसम्िन्त्िी

बनयम लगायतका २०२६ सालमा बनमातण भएको
चलशचर (बनमातण, प्रदशतन तथा वितरण) ऐन,

२०२६ िमोशजम हुाँदै भसरहेको अिस्था छ ।
१.

पटक पटक ऐनको नयााँ मस्यौदा तयार गरी
स्िीकृबतका लाबग सञ्चार तथा सूचना प्रविबि

मन्त्रालयमा पठासएता पबन समयानुकूल नयााँ ऐन
स्िीकृबतको कायत हुन नसक्नु र चलशचर विकास
िोडत स्िायत्त नभएका कारण िोडतिाट हुने

काम

कारिाहीहरूमा िािा अड्चनहरू आहरहने शस्थबत
विद्यमान रवहआएको छ ।
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चलशचर क्षेरलास व्यिस्थापन र

बनयमन गनत िनेको वििेयकको मस्यौदा

तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गररएको ।

11.

प्रेस काउशन्त्सल नेपाल
1.

1.1

पररचय

पृष्ठभूबम
सञ्चारमायमयमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी मयातददत तथा शजम्मेिार िनाउन प्रेस काउशन्त्सल नेपालको
महत्त्िपूणत भूबमका रहेको छ। प्रेस काउशन्त्सल ऐन, २०४८ िमोशजम परकाररताको पेसागत उच्चतम

आचरण कायम राखी स्िस्थ, स्ितन्त्र र उत्तरदायी परकाररताको विकास तथा सम्िद्धतनका साथै प्रेस
स्ितन्त्रताको सं रक्षणको लाबग काउशन्त्सलका स्थापना भएको र यसै का लाबग वक्रयाशील रवहरहेको छ ।
1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबतः

प्रेस काउशन्त्सल ऐन, २०४८ अनुसार स्िस्थ परकाररताको विकासका लाबग स्थापना भएको काउशन्त्सल

अविशच्छन्न उत्तराबिकारीिाला स्िशाबसत र सङ्गदठत सं स्था हो । यसले सिै आमसञ्चारमायमयम (छापा,
रे बडयो, टे बलबभजन, अनलाहन) र परकारका लाबग आचारसं वहता बनमातण गरी अनुगमन गदै आएको छ ।

काठमाडौंमा कायातलय रहेको काउशन्त्सलले परकारआचारसं वहताको अिीनमा रही आमसञ्चारमायमयमको
आचारसं वहता अनुगमन गदै आएको छ । काउशन्त्सलको िोडतिाट नीबतगत बनणतय हुने र सशचिालयले
अबभन्न अङ्गको रूपमा रही दै बनक अनुगमनका साथै प्रशासबनक कायत गदै आएको छ ।
1.3

बनकायको काम, कततव्य र अबिकार
प्रेस काउशन्त्सल ऐन, २०४८ अनुसार दे हायको काम, कततव्य दे हायअनुसर रहेको छ ।

1.

परकाररतासम्िन्त्िी नीबतलास समय-समयमा अिलोकन गरी सम्िशन्त्ित क्षेरको राय सल्लाह बलस नेपाल
सरकारलास सुझाि ददने

2.
3.
4.
5.

स्िस्थ परकाररताको विकास गनत परकाररतासम्िन्त्िी आचारसं वहता तयार गरी लागु गने
परकाररताको विकासका लाबग नेपाल सरकारलास सुझाि ददने
परकाररताको वितरण शस्थबतको अद्यािबिक अबभलेख राख्ने
परपबरकामा प्रकाशशत समाचारसाँग
सम्िन्त्िमा आिश्यक कारिाही गने

6.

सम्िशन्त्ित विषयलास बलएर कसैले काउशन्त्सलमा उजुरी ददएमा सो

परपबरकाको गबतविबि एिं िस्तुशस्थबतिारे अयमययन एिं मूल्याङ्कनसवहतको िावषतक प्रबतिेदन नेपाल
सरकारसमक्ष पेश गने

7.

1.4

परपबरकामा प्रकाशशत असामाशजक र आपशत्तजनक सामग्रीहरूका सम्िन्त्िमा छानबिन गने
सङ्गठन संरचना
काउशन्त्सलको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेरीज अनुसूची २२ मा छ ।

1.5

बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)
प्रशासन शाखा

1.5.1

१

कमतचारी प्रशासनसम्िन्त्िी सम्पूणत कायत गने ।

३

कायातलयको भौबतक सामग्रीहरूको सं रक्षण तथा सम्िद्धतन गने र गराउने ।

२

कायतरत कमतचारीहरूको अबभले ख अद्यािबिक राख्ने र राख्न व्यिस्था बमलाउने ।

४

काउशन्त्सलको आिबिक तथा िावषतक कायतक्रम तजुम
त ा, कायातन्त्ियन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने।
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1.5.2

५

माबसक, चौमाबसक, अितिावषतक तथा िावषतक प्रगबत वििरण तयार गरी

६

कायातलय सुरक्षा, सरसफाह, शौचालय, िगैँ चाको व्यिस्थापन बनयबमत गने गराउने ।

पठाउने ।

सम्िशन्त्ित बनकायमा

७

कायातलयको कायतक्रमबभर रहेर शजन्त्सी सामग्री खरीद गने, आम्दानी िााँयमने, माग फारामअनुसार

८

गुनासाहरू यथाशक्य व्यिस्थापन गने ।

१०

कायातलयको अन्त्य शाखा/हकाहसाँग समन्त्िय गने ।

१२

कमतचारी काजमा खटाउने र सोको अबभलेख राख्ने र राख्न लगाउने ।

खचत गने तथा बललाम बिक्रीसम्िन्त्िी कायत गने गराउने ।

९

नागररक िडापर िनास लागु गने गराउने ।

११

सूचनाको हकसम्िन्त्िी व्यिस्थाअनुरूप सूचना उपलधि गराउने र अबभलेखन गने गराउने ।

१३

अन्त्य शाखामा नतोवकएको कायत समेत गने गराउने ।

आचारसंवहता अनुगमन (छापा) शाखा

१. छापा मायमयममा परकार आचारसं वहताको प्रभािकारी कायातन्त्ियन सुबनशश्चत गने ।
ु ास गने ।
२. परकार आचारसं वहताको उल्लङ्घन सम्िन्त्िमा प्राप्त उजुरीहरूको सुनि

३. सञ्चारमायमयमलास समाजप्रबत शजम्मेिार र स्ियं मा मयातददत तुल्याउन सहायक हुने खालका गोष्ठी,
सं िाद र अन्त्तरवक्रयाहरू आयोजन गने

४. छापा मायमयममा दै बनकरूपमा परकार आचारसं वहताको स्ि–अनुगमन गरी आिश्यक कारिाही गने
५. बमबडयाले पालना गनुप
त ने आचारसं वहताका विषयमा आिश्यकतानुसार कानुनी राय बलने/ददने
६. आचारसं वहतासम्िन्त्िी कारिाहीसाँग सम्िशन्त्ित बमबसलहरूको उशचत व्यिस्थापन गने ।
1.5.3

सूचना प्रविबि, अबभलेख तथा आचारसंवहता अनुगमन विद्युतीय शाखा

१.

अनलाहनको विकास, विस्तार एिं प्रिद्धतनका बनशम्त अनुसन्त्िान र पहल गने

२. अनलाहनको अनुगमनका बनशम्त अयमययन, अनुसन्त्िान गरी ठोस सुझाि प्रस्तुत गने

३. अनलाहनको सञ्चारमायमयमको मौजूदा आचारसं वहता पालना भए/नभएको अनुगमन गने/गराउने र
त्यस्ता सञ्चारमायमयमसाँग सम्पकत एिं समन्त्िय गने/गराउने

४. अनलाहनलास समाजप्रबत शजम्मेिार र स्ियंमा मयातददत तुल्याउन सहायक हुने खालका गोष्ठी,
सम्िाद र अन्त्तरवक्रयाहरू आयोजन गने

५. यस बमबडयाका सम्िन्त्िमा आचारसं वहताका विषयमा आिश्यकतानुसार कानुनी राय बलने/ददने
६. आचारसं वहतासम्िन्त्िी कारिाहीसाँग सम्िशन्त्ित बमबसलहरूको उशचत व्यिस्थापन गने
1.5.4

वितरण सम्परीक्षण शाखा

१. परपबरका मूल्याङ्कन एिं िगीकरणसम्िन्त्िी काम गने
२. परपबरकाको िजार बनरीक्षणसम्िन्त्िी काम गने

३. वितरण सम्परीक्षणसिन्त्िी अन्त्तराविय सं स्थासाँग सम्पकत गने
४. परपबरका िगीकरण मापदण्ड तयारी गने
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आबथतक प्रशासन शाखा

1.5.5

1.6

१.

स्िीकृत िाषतक कायतक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन गने र कायतक्रम तथा सालिसाली खचतको

२.

अशख्तयारी प्राप्त गने, आम्दानी ियमने र प्रचबलत कानून िमोशजम खचत गने ।

४.

तोवकएिमोशजम लगत तथा प्रबतिेदनहरू पठाउने ।

६.

महाले खा परीक्षकको कायातलयिाट अशन्त्तम लेखापरीक्षण गराउने ।

८.

काउशन्त्सल प्राप्त भएका िरौटी तथा राजस्ि रकम आम्दानी िााँयमने ।

१०.

आबथतक प्रशासनसाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कामकाज गने ।

आिारमा िजेट तजुम
त ा गने।

३.

आबथतक प्रशासनसम्िन्त्िी बनयमािली तथा सम्िशन्त्ित ऐन बनयमिमोशजम खचत गने ।

५.

आन्त्तररक लेखा परीक्षण गराउने ।

७.

िेरूजूहरूको लगत वकताि राखी फर्छ्यौट गने गराउने ।

९.

काउशन्त्सलको सम्पशत्तको अबभलेख राख्ने ।

सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्थाः














1.7

प्रेस काउशन्त्सल ऐन, २०४८

प्रेस काउशन्त्सल (कायतव्यिस्था) बनयमािली, २०४९
प्रेस काउशन्त्सल कमतचारी विबनयमािली, २०७६

प्रेस काउशन्त्सल बमबडया विकास कोष उप–सबमबतको विबनयम

प्रेस काउशन्त्सल गोपालदास परकाररता पुरस्कार कोषको विबनयमािली, २०५६
बमबडया विकास कोष नीबत (पररमाजतन – २०७५)

परपबरका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड – २०६६ (पररमाजतन, २०७३)
परकार आचारसं वहता, २०७३(पवहलो सं शोिन २०७६)
प्रेस काउशन्त्सल खचत बनदे शशका – २०७५
िालमैरी सञ्चार बनदे शशका–२०७३

अपाङ्गतामैरी सञ्चार बनदे शशका – २०७३

मवहला उत्तरदायी सञ्चार बनदे शशका, २०७६

परकार आचारसं वहता उजुरी र कारिाहीसम्िन्त्िी कायतविबि, २०७५ (पवहलो सं शोिन २०७६)

नागररक िडापर
काउशन्त्सलिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी
गररएको नागररक िडापर अनुसूची २३ मा सं लग्न गररएको छ ।
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2.

प्रगबत

2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
रकम रू. हजारमा
आ.ि.

स्िीकृत िावषतक िजेट रू.

खचत रू.

ाँ ीगत
पूज

चालु

ाँ ीगत
पूज

२०७२/०७३

–

३९४४४.४९६।–

२०७३/०७४

–

२०७४/०७५

चालु

प्रगबत %

–

२२०८७.५२४।–

५६

४९७९२।–

–

३१२६७.५६७।–

६३

–

५३१२५/-

–

४४९८१/००

८५

२०७५/०७६

–

४६९००/-

–

४११00/00

87.63

२०७६/०७७

–

५१९००/-

–

372600/00

72

2.2

प्रगबत %

आ.ि. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
रकम रू. हजारमा
बनकाय
प्रेस काउशन्त्सल नेपाल

2.3

कुल िावषतक खचत

िावषतक विनयोजन
चालु

ाँ ीगत
पूज

51900/0

–

चालु

ाँ ीगत
पूज

372600/0

–

खचत प्रबतशत
वित्तीय

भौबतक

72%

८२%

आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत

2.3.1 नीबतगत उपलधिी



परकार आचारसं वहता २०७३ (पवहलो सं शोिन, २०७६) २०७६ असोज ६ गते जारी गररएको ।

परकार आचारसं वहता उज'री र कारिाहीसम्िन्त्िी कायतविबि, २०७५, िालमैरी र अपाङ्गमैरी सञ्चार

बनदे शशकालास परकार आचारसं वहता २०७३ (सं शोबित २०७६) अनुकुल बमलान गररएको । यसिाट
उजुरी, फर्छ्यौट, कारिाही प्रवक्रयालास स्पष्ट गरी कायतमा सरलता ल्याहएको ।





मवहला उत्तरदायी सञ्चार बनदे शशका, २०७६ स्िीकृत भएको

िैदेशशक भ्रमण व्यिस्थापनसम्िन्त्िी आन्त्तररक कायतविबि, २०७६ स्िीकृत भएको
प्रेस काउशन्त्सल कमतचारी विबनयमािली, २०७६ स्िीकृत भएको ।

कोरोना सङ्क्रमणका सम्िन्त्िमा सञ्चारमायमयम र परकारका लाबग बनदे शशका, २०७६ जारी भएको ।

2.3.2 आचारसंवहता अनुगमनतफत

क) उजुरीको अिस्था (छापामायमयम)

१. उजुरी–३५, फर्छ्यौट –३०, िााँकी–५
२. स्िअनुगमन–१६३ (सिै फर्छ्यौट)
३. जनगुनासो–३ फर्छ्यौट –सिै

४. लकडाउन(२०७६÷१२÷११–२०७७÷०३÷३१) को अिबिमा
उजुरी–१३, फर्छ्यौट –१०, िााँकी–३
स्िअनुगमन ५५, सिै
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५. कालोसूची– ० (यस िषत नपरे को)

ख) उजुरीको अिस्था (विद्युतीय मायमयम)

१. उजुरी–१६२, फर्छ्यौट –१२४, िााँकी–३८

२. स्िअनुगमन–५६६, फर्छ्यौट – ५३९, िााँकी–२७
३. जनगुनासो–९, फर्छ्यौट –९, िााँकी–०

४. लकडाउन (२०७६÷१२÷११–२०७७÷०३÷३१) मा
उजुरी १०९, स्िअनुगमन २७९

५. कालोसूची – ३

६. १०४ िटा दतात नभएका अनलाहनलास आचारसं वहता उल्लङ्घन गरे काले नेपालबभर सम्प्रेषण हुन

नसक्ने गरी कारिाही भएकोमा ३ िटाले बलशखत प्रबतिद्धतासवहत सूचीकरणका लाबग बनिेदन
ददएपबछ कायम सङ्ख्या १०१ ।

ग) शुक्रिारीय विशेष अनुगमन M

परकार आचारसं वहता अनुगमन बसकाह र अभ्यासअन्त्तगतत प्रत्येक शुक्रिार काउशन्त्सलका कमतचारीिाट

छापामायमयममा आचारसं वहता पालनाको विशेष अनुगमन हुने गरे को छ ।

2.3.3 वितरण सम्परीक्षणतफत

वितरण सम्परीक्षण सबमबतले प्रत्येक िषत दे शभरिाट बनयबमत प्रकाशशत हुने परपबरकाको िगीकरण गदै
आहरहेको छ । परपबरकाको मूल्याङ्कनका लाबग सशचिालयले कायत–सम्पादन गरररहेको छ ।


आ.ि. २०७४÷७५ का ९२४ परपबरका िगीकरण (पुनरिलोकनसवहत) को अशन्त्तम नतीजा
साितजबनक गररयो । साथै आ.ि. २०७५/०७६ को परपबरका िगीकरण प्रवक्रयामा समािेश

हुनका लाबग गोरखापर दै बनकमा साितजबनक सूचना प्रकाशशत गरी नेपालभरिाट कुल ८७८ िटा
परपबरकाको आिेदन सङ्कलन गररएकोमा सिै फाहलको सशचिालयको मूल्याङ्कन गररसवकएको
छ ।


िगीकरण प्रवक्रयालास अगाबड िढाउन रोष्टर तयार गने क्रममा ८२ जना विशेषज्ञको नामािली
तयार भएको छ ।





८७८ िटा परपबरकालास परकार आचारसं वहतािापतको नम्िर प्रदान गररएको छ ।
अनलाहनको िगीकरणसम्िन्त्िी मापदण्ड िनास सरकारलास सुझािसवहत पठाहएको

आ.ि. २०६५/०७६ को िगीकरणका लाबग आिेदन ददएकामयमये ४५ िटा नयााँपबरकाको हुिहु
तथा विज्ञको मूल्याङ्कन गने कायत सम्पन्न,
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2.3.4 आचारसंवहतातफत


प्रदे श नं. १ को विराटनगर, मोरङमा परकार आचारसं वहता जागरण र बमबडयाप्रबतको जनगुनासो
ु ास कायतक्रम सम्पन्न,
सुनि

k|b]z g+= ! sf k|d'v ;f]dgfy clwsf/L …Kof;LÚ af6 sfo{s|dsf] pb\3f6g ub}{



गण्डकी प्रदे शमा परकार आचारसं वहता प्रशशक्षक प्रशशक्षण कायतक्रम सम्पन्न,

प्रदे श नं. २ को जनकपुर र कणातली प्रदे शको रूकुममा उपसबमबतगत बमबडया सं िाद कायतक्रम
सम्पन्न



महोत्तरी, बसराहा, रोल्पा, प्युठान, सोलुखम्ु िु, ओखलढुं गा, खोटाङ र जाजरकोटमा शजल्लास्तरको
परकार आचारसं वहता जागरण कायतक्रम सम्पन्न,



उदयपुर, पसात, कास्की, िाग्लुङ, पितत, म्याग्दी, रामेछाप, दोलखामा स्थलगत बमबडया अनुगमन
कायत सम्पन्न,





परकार आचारसं वहता जागरण प्रदे शस्तरीय कायतक्रम काभ्रेको िुबलखेलमा सम्पन्न,
ु मा बमबडया अनुगमन कायत सम्पन्न,
पााँचथर, हलाम, ताप्लेजङ

शचतिन, निलपरासी (पूि)त , निलपरासी (पशश्चम), रूपन्त्दे ही पाल्पा र गुल्मीमा परकार महासं िलास
एक-एक सय थान मास्क वितरण।

2.3.5 प्रकाशनतफत


चौिाबलसौँ िावषतक प्रबतिेदन, अंग्रज
े ी प्रकाशन र सं वहता जनतल ियाबलसौँ, बरचाबलसौँ, चौिाबलसौँ
र पैताबलसौँ अङ्क र काउशन्त्सल गबतविबि िुलेवटन प्रकाशन भएको ।



‘कोरोना कहरमा काउशन्त्सल’ विषयको िुलेवटन प्रकाशनको क्रममा रहेको ।
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काउशन्त्सलको ५० िषे हबतहास समेवटएको ५०० भन्त्दा िढी पृष्ठको पुस्तक प्रकाशनको क्रममा
रहेको ।




मैथली परकाररताको अयमययन भस पुस्तक प्रकाशनको क्रममा रहेको।
वट–टे िल म्यागाशजन प्रकाशनको क्रममा रहेको ।

sfplG;nsf] %)cf}F jflif{sf]T;jsf] क्रddf ;DdfgLo /fi6«kltHo";lxt sfplG;n kl/jf/
2.3.6 अयमययन÷अनुसन्त्िान÷अबभलेखतफत


कोरोना महामारीको समयमा बमबडयाको विश्वसनीयतासम्िन्त्िी बमबडया सिे क्षण गरी प्रबतिेदन
साितजबनक भएको ।



कोरोना महामारीमा प्रेस काउशन्त्सल नेपालको प्रभािकाररतासम्िन्त्िी कायत सम्पन्न भस प्रबतिेदन
तयार भएको।




भावषक एकरूपताका लाबग सम्पादन शैली पुशस्तका तयार–२०७६ तयार गररएको ।

लकडाउनले छापा, रे बडयो, वटभी र अनलाहन बमबडयामा पारे को असर र परकार तथा बमबडया

हाउसको समस्या तथा समािान विषयमा अयमययन गरी छु ट्टाछु ट्टै तीनिटा प्रबतिेदन साितजबनक
भएको।



काउशन्त्सलको प्रशासबनक पुन:सं रचनासम्िन्त्िी अयमययन भस प्रबतिेदन तयार गररएको ।

अनलाहन सूचीकरण हुने कायत जारी, हालसम्म २१३० िटा अनलाहन काउशन्त्सलमा सूचीकृत
भएको ।



विबभन्न अनलाहन सञ्चारमायमयमिाट प्रिाह भएका २३ लाख ८७ हजार ५ सय ३९ सामग्री
अबभलेख भएको।



विबभन्न एफ.एम.रे बडयोिाट प्रसाररत ३९ लाख ५ हजार ४ सय ९० सामग्री शक्लप काउशन्त्सलले
रे कडत गरी स्टोरे ज भएको ।




विबभन्न परपबरकाका ३५ लाख पृष्ठ स्क्यान भएको ।

२०७५ िैशाखदे शख हालसम्म ३२ च्यानल वटभीिाट बमबडया कन्त्टे न्त्ट अबभलेख भहरहेको ।
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परपबरका व्यिस्थापन प्रणालीमा आिद्ध ९७७ परपबरकाका ७०, ०८७ िटा वपवपएफ सामग्री
अबभलेख भएको ।



काउशन्त्सलको पहलमा काउशन्त्सलमा कायतिाहक अयमयक्षको सं योजकत्िमा सूचना तथा प्रसारण
विभाग, नेपाल परकार महासं ि, सामुदावयक रे बडयो प्रसारक महासं ि ब्रोडकाउशस्टङ एशोबसएसन

नेपाल, अनलाहन परकार सं ि, नेपाल विज्ञापन सं ि, नेपाल च्याम्िर अफ कमशत सशम्मबलत ११
सदस्यीय कायतदलले कोबभड–१९ िाट नेपाली बमबडयामा पारे को प्रभािसम्िन्त्िी अयमययन प्रारम्भ

गरे को ।

sf]le8–!( n] g]kfnL ldl8ofdf kf/]sf] k|efj;DaGwL cWoog sfo{bn 5nkmnsf] s|ddf
2.3.7 आबथतक प्रशासनतफत



आ.ि. ०७६÷७७ का लाबग ५ करोड १९ लाख िजेट प्राप्त भएको (थप बनकासा समेत) ।

बमबडया विकास कोषिाट ६ िटा सञ्चार सं स्था र तीनजना परकारलास अनुदानिापत
रू.३,७५,०००।– प्रदान गररएको ।



परकार कल्याण कोषिाट ३३ जना परकारलास औषिोपचार सुवििािापत रू.४,७०,०००।–
प्रदान गररएको ।

2.3.8 लकडाउनमा काउशन्त्सलको भूबमका M


कोरोना महामारी र लकडाउन िीच बनरन्त्तर वक्रयाशील भस अबतररक्त समयमा समेत बमबडया
कन्त्टे न्त्ट अनुगमन गररएको ।



कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण प्रभािीत बमबडयाको वहतमा नीबतगत बनणतय गनत
सरकारलास विबभन्न सुझाि ददहएको, साथै युट्युि च्यानलको अनुगमनका लाबग नीबतगत बनणतय
गनत सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयको यमयानाकषतण गराउाँदै पराचार गररएको ।
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पटक–पटक प्रेस विज्ञबप्त,

अवपल जारी गरी परकार आचारसं वहता पालनामा परकार र

सञ्चारमायमयमको यमयानाकषतण गरासएको ।


कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण नेपाली बमबडया र परकारमा परे को असरिारे

सरोकारिालाको सहमबतमा कायतदल गठन भस सरकारलास सुझाि ददने विषयमा प्रबतिेदन तयार
भहरहेको ।


दतात नभएका अनलाहनमा आउने विषयको बनयमनमा दे शखने समस्या समािानको लाबग प्रेस

काउशन्त्सल नेपालका कायतिाहक अयमयक्षको सं योजकत्िमा नेपाल दू रसञ्चार प्राबिकरण, नेपाल

परकार महासं ि, साहिर व्यूरो, -नेपाल प्रहरी) र सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयका एक÷एक
जना सदस्य प्रबतबनबि रहने कायतदल गठन भस कायत भहरहेको ।

2.4

२७० जना परकार र काउशन्त्सलका कमतचारीको वपबसआर परीक्षण सम्पन्न भएको ।

समस्या अिसर र च ुनौतीहरू
ु भरका आमसञ्चारमायमयमको अनुगमन गनत पयातप्त जनशशक्त अभाि भएको ।
 मुलक
 सं िीय सं रचना अनुसारको कायातलय नभएको ।

 सामाशजक सञ्जाल (युट्युि)को बनयमन हुन नसक्दा आमसञ्चारमायममको लाबग च ुनौती िन्त्दै गएको ।

 प्रविबिको विकाससाँगै अबभलेख÷अनुगमन र समग्र कायतसम्पादन अनलाहनमाफतत गनत सवकने अिसर
रहेको छ ।

2.5

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण
आ.ि. २०७६/०७७
बस.न.

सम्ममा फर्छ्यौट हुन
िााँकी िेरूजु रूकम रू.

१

7, 94, 570

आ.ि २०७६/०७७

आ.ि २०७६/०७७

फर्छ्यौट

मा फर्छ्यौट रकम

सम्ममा फर्छ्यौट रकम

प्रबतशत

३९०००

57520

7.20
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कैवफयत

असुली प्रवक्रयामा
रहेको

12. न्त्यूनतम पाररश्रबमक बनिातरण सबमबत
१ पररचय
1.1

पृष्ठभूबम
सञ्चार प्रबतष्ठानमा कायतरत श्रमजीिी परकार, कमतचारी तथा कामदारहरूको तहगत िगीकरण सवहतको
न्त्यूनतम

पाररश्रबमक बनिातरण पुनरिलोकन,

तथा कायातन्त्ियन अनुगमनसमेतका लाबग श्रमजीिी

परकारसम्िन्त्िी ऐन, २०५१ (सं शोिन २०६४ सवहत) अनुसार यो सबमबत गठन भएको हो । श्रमजीिी
परकारसम्िन्त्िी ऐन, २०५१ को दफा ११ ले गरे को व्यिस्था िमोशजम श्रमजीिी परकारको न्त्यूनतम
पाररश्रबमक बनिातरण लगायतका कायत गनतका लाबग नेपाल सरकारले २०६६ काबततकमा िततमान न्त्यूनतम
पाररश्रबमक बनिातरण सबमबतको गठन गरे को हो । यस अशि श्रमजीिी परकार ऐन सं शोिन हुन ु पवहले

२०५४, २०५७, २०६० र २०६४ असार तथा ऐन सं शोिनपबछ २०६४ भदौमा सबमबत गठन भएको

ु शि ऐनको दफा ११ अनुसार “पाररश्रबमक तथा क्षबतपूबतत बनिातरण सबमबत” का
बथयो। ऐन सं शोिन हुनअ

नाममा यो सबमबत अशस्तत्िमा रहेको बथयो। सरकारले तोकेको व्यशक्त अयमयक्ष रहने यो सबमबतमा सूचना
तथा सञ्चार मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका प्रबतबनबि, सरकारले तोकेको नेपाल परकार महासं िको प्रबतबनबि,

श्रमजीिी परकारमयमयेिाट सरकारिाट मनोनीत तीन जना, प्रेस काउशन्त्सलका प्रबतबनबि गरी सात जना

सदस्य रहने गदतथे । सो सबमबतको सदस्य-सशचि भने हालकै जस्तो प्रेस रशजिार रहने व्यिस्था बथयो।
1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबत
श्रमजीिी परकार ऐन, २०५१ (पवहलो सं शोिन २०६४) को दफा ११ मा भएको व्यिस्था िमोशजम
२ िषतका लाबग पदािबि रहने स्थायी प्रकृबतको यस सबमबतमा सरकारले पदाबिकारीहरू बनयुक्त गदतछ।
यसमा अयमयक्षसवहत बनम्न िमोशजम १३ जना पदाबिकारी रहने व्यिस्था छ,
१. सञ्चारको क्षेरमा विशशष्ट योगदान पु¥याएका व्यशक्तहरू मयमयेिाट नेपाल सरकारले बनयुक्त गरे को

व्यशक्त – अयमयक्ष
२. प्रबतबनबि (राजपरावङ्कत प्रथम श्रे णी), सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालय - सदस्य
३. प्रबतबनबि (राजपरावङ्कत प्रथम श्रे णी), श्रम तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य
४. नेपाल परकार महासं िका सभापबत - सदस्य
५. श्रमजीिी परकारहरूमयमयेिाट कम्तीमा एक जना मवहला रहने गरी नेपाल परकार महासं िले
तोकेका तीन जना - सदस्य
६. व्यिस्थापकहरूमयमयेिाट नेपाल सरकारले मनोबनत गरे का तीन जना - सदस्य
७. कमतचारी िा कामदारमयमयेिाट नेपाल सरकारले मनोबनत गरे का एक जना - सदस्य
८. श्रम तथा अथतसम्िन्त्िी विशेषज्ञहरू मयमयेिाट नेपाल सरकारले मनोबनत गरे को एक जना - सदस्य
९. प्रेस रशजष्टार – सदस्य सशचि
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1.3

बनकायको काम, कततव्य र अबिकार
न्त्यूनतम पररश्रबमक बनिातरण सबमबतको काम, कततव्य र अबिकार दे हाय अनुसार रहेको छ।

१. सञ्चार प्रबतष्ठानमा कायतरत श्रमजीिी परकार, कमतचारी र कामदारको न्त्यूनतम पाररश्रबमक बनिातरण गने,

२. न्त्यूनतम पाररश्रबमक बनिातरण गरी सरकारलास बसफाररस गनुअ
त शि सो विषयमा आिश्यकतानुसार
सम्िशन्त्ित पक्षसाँग परामशत गने िा सम्िशन्त्ित विशेषज्ञको राय बलने,

३. त्यस्तो पाररश्रबमक रकममा आिश्यकतानुसार पुनरिलोकन गने,

४. श्रमजीिी परकार, कमतचारी र कामदारको पद र सो पदको तहगत िगीकरण गने ,

५. श्रमजीिी परकारसम्िन्त्िी ऐनको कुनै व्यिस्था कुनै सञ्चार प्रबतष्ठानको हकमा लागु नहुने सन्त्दभतमा
नेपाल सरकारलास परामशत ददने,

६. तोवकएिमोशजमका अन्त्य काम, कततव्य र अबिकारको बनिातह र प्रयोग गने,
७. सबमबतको िैठकसम्िन्त्िी कायतविबि बनिातरण गने ।
1.4

सङ्गठन संरचना
नेपाल सरकारले बनयुक्त गरे को अयमयक्षको अयमयक्षतामा गठन हुने यस सबमबतमा अयमयक्ष सवहत ७ जना
सदस्य रहने व्यिस्था रहेको छ । सबमबतको कायतका लाबग सहयोग पुर्याउन ४ जना कमतचारीको
दरिन्त्दी रहेको सबमबतको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 24 मा सं लग्न छ ।

1.5

बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)



न्त्यूनतम पाररश्रबमक पुनरिलोकन ।



सञ्चार प्रबतष्ठानहरूको अनुगमन ।



श्रमजीिी परकार, कमतचारी र कामदारहरूको उजुरी तथा गुनासोको अबभलेख राख्ने ।



श्रमजीिी परकार, कमतचारी तथा कामदारहरूसाँग अन्त्तरवक्रया तथा भेला गरी समस्या समािानका लाबग
पहल गने ।



बमबडया सञ्चालक तथा बमबडयासाँग सम्िशन्त्ित सं ि, सं स्थासाँग अन्त्तरवक्रया तथा भेला गने ।



सबमबतको शाखाहरू छै नन् ।

1.6

सम्िद्ध ऐन, बनयमहरू, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्था



श्रमजीिी परकारसम्िन्त्िी ऐन, २०५१ (पवहलो सं शोिन २०६४)



श्रमजीिी परकार बनयमािली, २०५३ (पवहलो सं शोिन २०६५)

1.7

नागररक िडापर
सबमबतिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी गररएको
नागररक िडापर अनुसूची 25 मा सं लग्न गररएको छ ।

1.8

भािी योजना र कायतक्रम


२० िटा शजल्लामा शजल्ला स्तरीय अन्त्तरवक्रया कायतक्रम गने



१ िटा शजल्लामा सञ्चार उद्यमीसाँग अन्त्तरवक्रया कायतक्रम गने
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७ िटा प्रदे शमा प्रदे श स्तरीय अन्त्तरवक्रया कायतक्रम गने



श्रमजीिी परकारसम्िन्त्िी अनुसन्त्िान गने



सञ्चार प्रबतष्ठानहरूको अनुगमन गरी िावषतक प्रबतिेदन लेखन तथा छपाह गने

२

प्रगबत

2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
विबनयोजन

खचत

२०७१/७२

४२ लाख ७३ हजार

३१ लाख ३५ हजार

२०७२/७३

७६ लाख ९४ हजार

७४ लाख २० हजार

२०७३/७४

५७ लाख ९८ हजार

४३ लाख २९ हजार

२०७४/७५

६२ लाख ३९ हजार

५५ लाख ८५ हजार

२०७५/७६

६१ लाख

५८ लाख ४६ हजार

आ॰ि॰

2.2

आ.व. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
रू.हजारमा

चालु

ाँ ीगत
पूज

जम्मा

विबनयोजन

६५००

१०००

७५००

वित्तीय

भौबतक

खचत

६१२७

९००

७०२७

९०

९३

८५

खचत

९४.२६

९५

वििरण

प्रगबत प्रबतशतमा

2.3 प्रबतशतमा
आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत
बस.न.
१

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

कैवफयत

शजल्ला

स्तरीय स्याङजा, शचतिन, रौतहट, सप्तरी, काठमाडौं, दोलखा, कोरोनाका

शजल्लामा

सम्पन्न

अन्त्तरवक्रया २० िटा रामेछाप, जुम्ला लगायत १६ िटा शजल्लामा सम्पन्न लकडाउन
गनुप
त ने लक्ष्य

२

प्रगबत

भएकोले

िााँकी ४ िटा शजल्लामा
कायतक्रम

नसवकएको

प्रादे शशक अन्त्तरवक्रया ६ नम्िर प्रदे शको सुखेतमा, १ नम्िर प्रदे शको कोरोनाका
७ िटा प्रदे शमा सम्पन्न उदयपुरमा, ३ नम्िर प्रदे शको हेटौंडा, ५ नम्िर लकडाउन
गनुप
त ने लक्ष्य

कारण

गनत

कारण

भएकोले

प्रदे शको िददतयामा र ४ नम्िरको गोरखामा प्रदे श िााँकी १ िटा प्रदे शमा
स्तरीय अन्त्तरवक्रया सम्पन्न ।
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कायतक्रम गनत नसवकएको

बस.न.
३

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

कैवफयत

ऐन सं शोिनका लाबग काभ्रे र पोखरामा सम्पन्न
सरोकारिालासाँग
िटा

२

अन्त्तरवक्रया

सम्पन्न गनुप
त ने लक्ष्य
४

सञ्चार

उद्यमीसाँग बसन्त्िुलीमा सम्पन्न भएको ।

अन्त्तरवक्रया १ िटा
शजल्लामा गनुप
त ने लक्ष्य

५

सञ्चार प्रबतष्ठानहरूको श्रमजीिी परकार,
बमबडया अनुगमन

कमतचारी र कामदारहरूले

पाररश्रबमक पाए, नपाएको सम्िन्त्िमा उपत्यकाका

सञ्चार प्रबतष्ठान लगायत शजल्लाका केही सञ्चार
प्रबतष्ठानहरूको

अनुगमन

गरी

श्रमजीिीको

िास्तविक जानकारी बलहएको तथा जाबगरिाट
बनकाल्ने र तलि नददने सञ्चार गृहलास सबमबतवि ारा
पराचार गररएको।
६

िावषतक

प्रबतिेदन श्रमजीिी परकार, कमतचारी र कामदारहरूको

ले खन तथा प्रकाशन

अनुगमनिाट प्राप्त पबछल्लो अिस्था तथा सबमबतले

िावषतक रूपमा सम्पन्न गरे को कामहरूको वििरण
राखी िावषतक प्रबतिेदन लेखन तथा प्रकाशनको
काम सम्पन्न भएको ।

2.4

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वववरण
क्र.सं .

१
2.5


आ.ि. २०७६/०७७
सम्मको िेरूजु लगत

हालसम्म कुनै पबन िेरूजु
नभएको

आ.ि

आ.ि २०७६/०७७

फर्छ्यौट रकम

रकम

२०७६/०७७ मा

सम्ममा फर्छ्यौट

०

०

फर्छ्यौट
प्रबतशत
०

अिसर र च ुनौतीहरू
श्रमजीिी परकार ऐन कायातन्त्ियन नगने सञ्चारगृहहरूको सबमबतले अनुगमन गने िाहेक अन्त्य अबिकार
नभएकोले श्रमजीिी परकार ऐन कायातन्त्ियनमा समस्या दे शखएको ।



कैवफयत

ऐनको कायातन्त्ियन नगने सञ्चार प्रबतष्ठानलास कुन बनकायले के कारिाही गनत सक्ने भन्ने स्पष्ट
व्यिस्था ऐनमा नहुन ु ।
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13. राविय समाचार सबमबत
1. पररचय
1.1

पृष्ठभूबम

ु मा आबिकाररक, विश्वसनीय, सन्त्तुबलत तथा तयायपूणत समाचार तथा
राविय समाचार सबमबत (रासस) मुलक
सूचना उपलधि गराउन राज्यवि ारा सञ्चाबलत रावियस्तरको समाचार सं स्था हो । वि.सं . २०१८ फागुन ७
गते बनजी क्षेरका दुस समाचार सं स्था- नेपाल सं िाद सबमबत तथा सगरमाथा सं िाद सबमबत गाबभएर राविय
सं िाद सबमबत स्थापना भएको हो । सोही सं िाद सबमबत हालको रासस हो ।यो राविय समाचार सबमबत
ऐन, २०१९अनुसार सञ्चालन भहरहेको छ।
नेपाली जनतालास सुसूशचत गराउने नेपाल सरकारको नीबतिमोशजम राससले दे शभर सञ्चाबलत रे बडयो,
परपबरका, टे बलबभजन र अनलाहनलगायतका सञ्चार-मायमयमलास हरे क ददन विहान ६ िजेदेशख राबत ११
िजेसम्म

अनलासन

समाचार

सम्प्रेषण गररआएको छ। राससले
ु को दुगम
मुलक
त
क्षेरका समेत
समाचार सम्प्रेषण गरी नागररकको
सूचनाको

हक

प्रिद्धतन

गनत

महत्त्िपूणत भूबमका बनिातह गदे
आएको

छ।कोरोना

(कोबभड

१९)को

भाहरस

महामारीका

ु मा लकडाउन जारी
कारण मुलक
भएको अिस्थामा पबन तोवकएको
शजम्मेिारी पूरा गनत रासस सफल
भएको छ ।

बनमातणको क्रममा रहेको रासस केन्त्द्रीय कायालतयको भिन

1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबत
दे श विदे शका बनष्पक्ष तथा आबिकाररक, शुद्ध, पक्षपातरवहत, विश्वसनीय एिं िास्तविक समाचार विबभन्न
आम सञ्चारमायमयममाफतत् सम्प्रेषण गरी आमजनतालास सुसूशचत गराउने विश्वव्यापी मान्त्यताअनुरूप
नेपालमा राससले सोही शजम्मेिारी बनिातह गदै आएको छ ।
187

1.3

बनकायको काम, कततव्य र अबिकार
राविय दृवष्टकोणलास यमयानमा राखी बनष्पक्ष तथा आबिकाररक, शुद्ध, पक्षपातरवहत, विश्वसनीय एिं
िास्तविक समाचारको सङ्कलन तथा वितरण गरी आमजनतालास सुसूशचत गने।राविय समाचार सबमबत
ऐन, २०१९ अनुसार रासस अविशच्छन्न उत्तराबिकारिाला स्िायत्त सं स्था हो। यस ऐनले राससलास
बनम्न उद्देश्य तथा कततव्य तोकेको छ ।
 ‘सितसािारण जनताको सुवििा कायम राख्न नेपालबभरका र विदे शका समेत बनष्पक्ष एिं
आबिकाररक समाचार तथा सूचना दे शिासी तथा विदे शीलास उपलधि गराउने’,
ु े दे श
 ‘नेपालमा एकताको भािनाको िृवद्धका साथै ठोस जनमतको बसजतनामा मद्दत होस् भन्ने हेतल
तथा विदे शमा पूणत तथा िास्तविक समाचार एिं सूचनाको खोजी गरी प्राप्त भएका समाचार र
सूचना प्रयोगकतातहरूमा वितरण गने’,
 ‘समाचारहरूको समुशचत आदान–प्रदान गनत रािव्यापी सं स्थाको स्िस्थ एिं मजिुत जग िसाल्ने’,
 ‘राविय दृवष्टकोणलास यमयानमा राखी बनष्पक्ष तथा आबिकाररक, शुद्ध, पक्षपातरवहत, विश्वसनीय एिं
िास्तविक समाचारको सङ्कलन तथा वितरण गने’,
 ‘नेपालसाँगको अन्त्य रािको बमरता एिं विश्वशाशन्त्त िबलयो पाने िा शङ्का उपशङ्का अन्त्त्य गने
समाचार वितरण गने’,
 ‘दे शको साितभौमसत्ता, अखण्डता र रावियतालास सम्िितन गने तथा जनताको वहत हुने वकबसमका
समाचारहरूको सङ्कलन एिं वितरण गने’,
 ‘दे श र समाजको स्तर उच्च पाने, समाजको उत्थान हुने खालका समाचार सङ्कलन तथा वितरण
गने’ र
 ‘समाचारको सङ्ग्रहका लाबग नेपालभर र विदे शका समेत ठाउाँठाउाँमा शाखा कायातलय खोल्ने,
समाचारदाता र सम्पादक बनयुक्त गने।’

1.4

सङ्गठन संरचना
राविय समाचार सबमबतको सञ्चालनका लाबग अयमयक्षको अयमयक्षतामा एक सञ्चालन सबमबत रहेको छ ।
अयमयक्षलगायत महाप्रिन्त्िक र सन्त्चालक सबमबतका सदस्यहरू नेपाल सरकारवि ारा बनयुक्त गररएका
हुन्त्छन्। यसमा कमतचारीका तफतिाट एकजनाले पबन प्रबतबनबित्ि गदतछन् । यसले ऐनिमोशजम तोकेका
कायतहरू गदतछ र िषतमा कम्तीमा ६ पटक िैठक िसी नीबतगत बनणतय गरी दै बनक कायत सञ्चालनलास
सहज तुल्याउाँछ ।
अयमयक्षले मन्त्रालयसाँग समन्त्िय गनुक
त ा साथै राविय अन्त्तरातविय स्तरमा र राससको समग्र नेतत्ृ ि गदतछन्
र महाप्रिन्त्िकले दै बनक प्रशासन र आबथतक गबतविबिलास सुबनशश्चत गनुक
त ा साथै मन्त्रालयका विबभन्न
विभागहरूसाँग समन्त्िय गने काम गदतछन् । नायि महाप्रिन्त्िकहरूले महाशाखाहरूको नेतत्ृ ि गनुक
त ा
साथै आहपरे का समस्या र बतनको समािानका लाबग व्यिस्थापनलास सहयोग पुर्याउछन् । उनीहरूले
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आफुअन्त्तगततका शाखाहरूको समन्त्िय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेिाको गुणस्तर कायम गने काम
गदतछन् ।
शाखा प्रमुखहरूले आ–आफ्नो शाखामा काम गने परकार तथा कमतचारीहरूको दै बनक उपशस्थबत र
कामकाजमा सहजीकरण तथा गुणस्तर कायम गने काम गदतछन् । नेपाल सरकारिाट बनयुक्त हुने
ु सं िीय सं रचनामा प्रिेश
अयमयक्ष र महाप्रिन्त्िक गरी जम्मा १६७ दरिन्त्दीको व्यिस्था छ । मुलक
गरे को सन्त्दभतमा सङ्गठन सं रचना तथा व्यिस्थापन (O&M) अयमययनका लाबग मन्त्रालयमा अनुरोि
गररएको छ । तर कोबभडजन्त्य प्रबतकूल पररशस्थबतका कारण सङ्गठन सं रचना तथा व्यिस्थापन अयमययनको
काम हाललाह स्थबगत राशखएको छ । वि.सं . २०४९ सालदे शख पुनरिलोकन नभएकाले पुरानै दरिन्त्दीमा
रासस सेिा सञ्चाबलत छ । यसकारण िदबलदो अिस्थामा आिश्यकता अनुरूप जनशशक्तको पररपूबतत हुन
सकेको छै न । यसिाट खास खास सेिालाह प्रभािकारी िनाउन समेत िािा उत्पन्न भएको छ ।
सबमबतको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दीको वििरण अनुसूची 26 मा उपलधि छ ।
1.5

राससिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)
राससको कायतसञ्चालन प्रबतददन मूलतः प्रातः,

ददिा, सन्त्यमयाकालीन गरी तीन सरमा विभाजन गरी

व्यिशस्थत गररएको छ । अनलाहन प्रविबिमा बनरन्त्तर र अविशच्छन्न सेिा प्रिाह गनुप
त ने भएकाले यस्तो
व्यिस्था गररएको हो। बनकट भविष्यमा शुरू गररने बभबडयो सेिासवहत यसले प्रिावहत गने विबभन्न
प्रकृबतका ७ प्रकारका सेिा बनम्नानुसार रहेका छन् ।
१

नेपाली समाचार सेिा

२

अंग्रज
े ी समाचार सेिा

३

अन्त्तरातविय समाचार सेिा

४

नेपाली फोटो सेिा

५

अन्त्तरातविय फोटो सेिा

६

अबडयो समाचार सेिा

189

७

बभबडयो सेिा

सं प्रवे षत समाचार सं ख्या
७२९०४

३६४१९

नेपाली समाचार

१६२७७

१६३४३

अंग्रज
े ी समाचार

अन्त्तरातविय समाचार

२३४२७
६४४५
तशस्िर राविय

तशस्िर अन्त्तरातविय

अबडयो

1.5.1 नेपाली सम्पादन शाखा

सम्पादन शाखामा रहेका सम्पादकहरूले समाचारको भाषा, व्याकरण, सामवयकता र तयाय तथा
आबिकाररकताको जााँच गने तथा च ुस्त दुरूस्त िनाउने काम गदतछन् । दे शका सातिटै प्रदे श कायातलय
र ७७ िटै शजल्लामा रहेका कररि एक सय ५० जना स्थानीय सम्िाददाताहरू र केन्त्द्रमा कायतरत
विबभन्न विषयगत क्षेरका विज्ञ (बिट) परकारलास समाचारका स्रोत तथा स्थानसम्म पुग्न र ररपोटत
तयार गनत लगाउनु यसको प्रमुख काम हो ।यसरी हमेलिाट प्राप्त हुन आएका समाचारको छनोट गरी
सम्पादन गरे पबछ राससको आबिकाररक आउटले टिाट प्रिावहत गररन्त्छन्। अन्त्य शाखाझैं सम्पादन
शाखामा पबन तीन बसफ्टमा काम हुन्त्छ । यसले फोटो शाखासाँग समन्त्िय गरी समाचारसम्िद्ध तशस्िर
र श्रव्य सामग्री, स्ितन्त्र तशस्िर, क्याप्सनहरूका स्तरीकरणमा भूबमका बनिातह गरररहे को छ ।अंग्रज
े ी
समाचार शाखासम्िद्ध परकारहरूले राससका नेपाली समाचारहरूको अंग्रज
े ी अनुिाद गदतछन् र अंग्रज
े ी
मायमयमका द-राहशजङ नेपाल, द-वहमालय टाहम्सलगायतका वप्रन्त्ट र अन्त्य अनलाहन मायमयमिाट
अन्त्तरातविय पाठकहरूलास नेपाली समाचार प्रिाह गने काम गदतछन्। राससिाट दै बनक औसत एक सय
२० िटा समाचार सम्प्रेषण हुने गरे का छन् ।
1.5.2 अंग्रज
े ी सम्पादन शाखा

नेपाली सम्पादन शाखािाट सम्प्रेवषत महत्त्िपूणत समाचारलास अंग्रज
े ी भाषामा अनुिाद गरी समाचार
सम्प्रेषणको काम गररन्त्छ। राससिाट दै बनक औसत ४० िटा समाचार अंग्रज
े ी भाषामा सम्प्रेषण हुने
गरे का छन् ।
1.5.3 अन्त्तरातविय सम्पादन शाखा

रासस बसन्त्हुिा, एपी, एएफपी जस्ता अन्त्तरातविय समाचार एजेन्त्सीहरूको साझेदार एजेन्त्सी पबन हो ।विशेष
सम्झौतामाफतत् उनीहरूका समाचार गोरखापर, द-राहशजङ नेपाल, नेपाल टे बलबभजन, रे बडयो नेपाल,
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काशन्त्तपुर, अन्नपूणत पोष्ट, नागररक र अनलाहनहरूलगायत छापा तथा विद्युतीय नेपाली सञ्चार मायमयम र
पाठकहरूसम्म नेपाली र अंग्रज
े ी भाषामा तयार गरी अन्त्तरातविय समाचार शाखाले प्रिावहत गदतछ ।दै बनक
१० दे शख १५ िटासम्म अन्त्तरातविय समाचार नेपालीमा र कररि २० दे शख ३० िटासम्म समाचार
ाँ ै आएको छ ।
अंग्रज
े ी भाषामा सम्प्रेषण हुद
1.5.4 समाचार सङ्कलन शाखा

समाचार सङ्कलन शाखा राससको अबत महत्त्िपूणत शाखा हो । राससका विबभन्न प्रदे शमा रहेका
सं िाददाताहरू र केन्त्द्रमा रहेका समाचारदाताहरूलास समाचारका स्रोतसम्म जान र ररपोटत तयार गनत
लगाउने महत्त्िपूणत काम यसै शाखािाट सम्पन्न हुन्त्छ । यसरी तयार भएका समाचार र अन्त्तरिातातलास
एकबरत गरी सम्पादन शाखामा पठाउने काम यसले गदतछ । यसरी प्राथबमकताका आिारमा ददनमा
औसत ५० दे शख एक सय िटासम्म महत्त्िपूणत समाचार यसरी नै सं कबलत, सम्पाददत र वितररत
हुन्त्छन्।
1.5.5 फोटो तथा अबडयो शाखा

दे शभरका समाचारदाता तथा फोटो परकारिाट प्राप्त फोटो तथा श्रव्य (अबडयो) समाचार सामग्रीलास
सम्पादन गरी सम्प्रेषण हुने गरे को छ ।यसै गरी बसन्त्हुिा, एपी, एएफपीका फोटो पबन सम्प्रेषण हुने
गरे को छ ।
1.5.6 प्राविबिक शाखा

सभतरलास च ुस्तदुरूस्त राख्ने,

हन्त्टरनेटलास सुचारू गररराख्ने र कम्प्युटरलगायतका उपकरण

ममततसम्भार गने काम प्राविबिक शाखाले गदतछ । यसले रासस सेिालास चौविसै िण्टा विनाअिरोि
प्रिावहत गनत ठू लो भूबमका बनिातह गरे को छ । विद्युत ् प्रणालीलास पबन यसै शाखाले सुबनशश्चत गदतछ।
1.5.7 प्रशासन तथा योजना शाखा

प्रशासन शाखाले राससको व्यिस्थापनलास सहज र वक्रयाशील िनाहराख्न सहयोग प्रणालीको काम
गदतछ । दै बनक प्रशासबनक कामकाज गने, कमतचारीको हाशजरी व्यिस्थापन गने, कमतचारीवि ारा
सम्पाददत कायत वििरण अद्यािबिक गने,

कमतचारीको व्यशक्तगत फाहल सुरशक्षत एिं च ुस्तदुरूस्त

राख्ने, आबथतक प्रशासन शाखासाँग समन्त्िय गरी बमतव्ययी िन्ने, योजना तथा कायतक्रम प्रस्ताि गने,
योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने, दण्ड पुरस्कारका लाबग बसफाररस गने, सिारी सािन
व्यिस्थापन गने लगायतका कामकाज प्रशासन शाखाको शजम्मेिारीमा रहेको छ ।
1.5.8 लेखा शाखा

राससका प्रमुखको प्रत्यक्ष बनदे शनमा रासस आबथतक विबनयमािली, २०६४, आबथतक कायतविबि, नेपाल
सरकारिाट प्राप्त हुने पररपर तथा बनदे शनिमोशजम समग्र लेखा प्रणालीलास व्यिशस्थत, शजम्मेिार,
बमतव्ययी र पारदशी ढङ्गिाट सञ्चालन गने शजम्मेिारी ले खा शाखाको रहेको छ । यसले राससको
आबथतक व्यिस्थापनलास सहज र वक्रयाशील िनाहराख्न सहयोग प्रणालीको काम गदतछ ।
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1.5.9 सेिाग्राही र पुस्तकालय तथा अबभलेख शाखा

ाँ प्रत्यक्ष सम्पकत,
सेिाग्राही विस्तार गने, समाचार प्रयोग गरे िापत सेिाग्राहीिाट शुल्क बलने र सेिाग्राहीसग
समन्त्िय गरी दे शखन आएका समस्या समािानका लाबग सबमबतमा पेश गने काम यस शाखाले गदतछ ।
पुस्तकालय तथा अबभलेख शाखाले राससका समाचार सामग्रीको अबभलेख राख्ने गदतछ ।
1.5.10 स्टोर शाखा

िषतभरर आिश्यक सामग्रीको लागत राखी खररद प्रवक्रयाका लाबग बसफाररस गने, विबभन्न विभाग,
शाखािाट माग भहआएका उपकरण, िस्तु र सामग्री बनयमानुसार प्रदान गने र सोको वििरण दुरूस्त
राख्ने, दे शभरका रासस कायातलयमा रहेका भौबतक तथा याशन्त्रक सामग्रीको अबभलेख राख्ने काम यस
शाखाको हो ।
1.5.11 सम्िद्ध ऐन, बनयमहरू, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्था

1.6

१.

राविय समाचार सबमबत ऐन, २०१९

२.

राविय समाचार सबमबत बनयमािली, २०४१

३.

राविय समाचर सबमबत कमतचारी सेिा शतत विबनयमािली, २०७६

४.

राविय समाचार सबमबत आबथतक विबनयमािली, २०६४

५.

राविय समाचार सबमबत कल्याणकारी कोष बनददतशशका, २०६१

सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन अनुसार प्रकाशन गररएको वििरण
नेपालको सं वििानको िारा-२७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको व्यिस्थािमोशजम सूचनाको
हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचानाको हकसम्िन्त्िी बनयमािली २०६४ मा प्रत्येक
साितजनवक बनकायले आफ्ना गबतविबि तीन तीन मवहनामा प्रकाशशत गनुप
त ने कानुनी व्यिस्था
रहेिमोशजम

यस

सबमबतिाट

सम्पाददत

कामको

वििरण

राससको

िेिसाहट

rssnepal.org.np/publications मा प्रकाशशत गरराँदै आएको छ ।त्यसै गरी सूचनाको हकसम्िन्त्िी
बलशखत उजुरीका आिारमा सूचना प्रदान गरराँदै आएको छ ।
1.7

नागररक िडापर
राससिाट प्रिावहत हुने सेिाहरूका सम्िन्त्िमा सितसािारणाले दे ख्ने गरी नागररक िडापर राशखएको
छ। यसमा राससका सेिाहरूिारे स्पष्ट जानकारी ददहनुका साथै कुनै खास समस्या समािानका लाबग
तोवकएका अबिकारीिारे पबन ले शखएको छ । सबमबतको नागररक िडापर अनुसूची 27 मा रहेको
छ।

1.8

भािी योजना र कायतक्रम
राविय समाचार सबमबतले नेपाली र अंग्रज
े ी भाषामा समाचार, फोटो र श्रव्य सामग्री प्रिावहत गने
गरे कोमा यसै आबथतक िषतदेशख बभबडयो शक्लप समेत प्रिावहत गने भएको छ। अन्त्तरातविय समाचार
सं स्थाहरूका एकीकृत समाचार सेिाको मापदण्ड अनुरूप यी सिै सेिा अबनिायत छन् ।
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राससले यही आबथतक िषतबभर फागुनमा रासस स्थापनाको हीरक महोत्सि आयोजना गदै छ । सो
अिसरमा विबभन्न प्रकाशनहरू पबन ल्याहनेछ ।
राससले आगामी िषतहरूमा सेिा विस्तार र विवििीकरण गने सन्त्दभतमा विबभन्न बमररािहरूमा र शुरूमा
खासगरी चीनको िेहशजङ र भारतको नयााँददल्लीमा आिासीय सम्िाददाता राख्ने प्रवक्रया प्रारम्भ भएको
छ । यसका बनशम्त सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयमा प्रस्ताि प्रस्तुत भहसकेको छ ।
राससले २०१८ साल फागुन ८ गते यताका महत्त्िपूणत सामग्रीहरूको बडशजटल आकातहबभङ गरररहेको
छ । यसै गरी रासस म्युशजयम र पुस्तकालय बनमातण गने योजना पबन रहेको छ । राससको
स्िाबमत्िमा नेपालका विबभन्न शजल्लामा रहेका जग्गाहरूको सम्भार र सदुपयोग गनत अयमययन गरी
आन्त्तररक स्रोत िबलयो िनाउने कायतक्रम पबन रहेको छ । यसै गरी सबमबतमा आिश्यक प्राविबिक
तथा विज्ञ जनशशक्तको व्यिस्था गरी सेिाको गुणस्तर सुबनशश्चत गने कायतक्रम छ। हालको भिन
सेिाका लाबग अपयातप्त रहेकोले नेपाल पुनबनतमातण प्राबिकरणको सहयोगमा बनबमतत हुने मूल भिन धलक
१ को बनमातण सम्पन्न भएपबछ त्यसलास आिश्यक उपकरणयुक्त िनाहनेछ ।
2.

प्रगबत

2.1

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
रकम रू हजारमा
बस.नं

आबथतक िषत

विबनयोजन रू.

१

२०७२।७३

७९६००

७९६००

२

२०७३।७४

१०८६३५

१०८६३५

३

२०७४।७५

१२४६४०

११५६४०

४

२०७५।७६

११७०००

११७०००

५

२०७६।७७

१२८४००

१२८४००
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खचत रू.

३०००००
२५००००

१०८६३५

२०००००
७९६००

१५००००
१०००००

७९६००

५००००
०

१०८६३५

२०७२।७३

२०७३।७४

११५६४०

११७०००

१२४६४०

११७०००

२०७४।७५

विनियोजि रू.

2.2

१२८४००

१२८४००

२०७५।७६

२०७६।७७

खर्च रू.

आ.ि. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
रकम रू हजारमा

आबथतक िषत

िावषतक िजेट रू.

२०७६।७७
2.3

खचत रू.

१२८४००

वित्तीय प्रबगत

भौबतक प्रगबत

१००

१००

१२८४००

आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत

बस.न.
१.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

बभबडयो सेिा सञ्चालन गने ।अबडयो स्टु बडयो
सेिा सुदृढीकरण गने ।

बनमातण

कायत

कैवफयत
सम्पन्न

भएको

तर

लकडाउनका कारण विदे शिाट केही उपकरण
आउन

िााँकी

रहेकोले

अझ

सुदृढ

अबडयो

सेिासवहत बभबडयो सेिा सञ्चालनको प्रवक्रयामा
रहेको ।
२.

सिारी सािन, डे स्कटप, ल्यापटप सिारी सािन, डे स्कटप, ल्यापटप कम्प्युटर र

३.

राससका

कम्प्युटर र वप्रन्त्टर खररद गने।
समामाचार

बडशजटल अकातहभ गने ।

वप्रन्त्टर खररद गररएको ।

सामग्री राससको स्थापना (विसं . २०१८) दे शख २०५२

साल सम्मका स्क्यान गररएको नेपाली समाचार
(िुलेवटन) हमेज फरमेटमा रासस अनलाहन
rssnepal.org.np मा अकातहभ गररएको।
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2.4

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण

क्र.सं .

आ.ि. २०७6/०७7
सम्मको िेरूजु लगत

आ.ि 2076/077

आ.ि 2076/077

मा फर्छ्यौट रकम

सम्ममा फर्छ्यौट रकम

फर्छ्यौट
प्रबतशत

कैवफयत

िेरूजु नभएको
2.5

आयसम्िन्त्िी वििरण
रकम रू हजारमा

बस.न.

शशषतक

कर

गैर कर

कैवफयत

१.

नेपाल सरकार

133400

२.

समाचार शुल्क

१७०2१

३.

िरभाडा

9038

४.

अन्त्य

2752

जम्मा

162211

आ.ि. २०७६/७७ मा आय
रासस
18%
िेपाल सरकार

82%

2.6

अिसर र च ुनौतीहरू

ु का आबिकाररक समाचार एजेन्त्सीसरह स्थावपत
राविय समाचार सबमबतलास विश्वका अन्त्य प्रबतवष्ठत मुलक
र गुणस्तरीय िनाउन पयातप्त काम गनुप
त ने दे शखन्त्छ । यसमा नयााँ रासस ऐनको बनमातण गनत मस्यौदा गने
पवहलो महत्त्िपूणत काम शुरू भएको छ । यसका साथै आिश्यक जनशशक्तको व्यिस्था तथा प्रशशक्षणको
व्यिस्था नहुन ु र अत्यािुबनक उपकरणयुक्त तुल्याउन पयातप्त स्रोत सािन नहुन ु जस्ता समस्या च ुनौतीका
रूपमा रहेका छन । राससको स्िामीत्िमा रहेका पुराना कायातलय भिनहरूको उशचत ममतत सम्भारका
ाँ ा ती भिनहरू जोशखममा रहेका छन् । यस सम्िन्त्िमा सञ्चार तथा सूचना
लाबग िजेट विबनयोजन नहुद
प्रविबि मन्त्रालय तथा प्रदे श सरकार र स्थानीय बनकायहरूसाँग सहयोगका लाबग समन्त्िय भहरहेको छ।
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रासस राज्यको एक मार, आम सञ्चार क्षेरको सिैभन्त्दा िढी प्रभािकारी र आबिकाररक समाचार एजेन्त्सी
भएकाले राज्यका लाबग राससलास प्रभािकारी िनाउन पयातप्त अिसर विद्यमान छ र राससका लाबग
ाँ ीका रूपमा विद्यमान छ ।
राज्यको विश्वसनीयता र स्रोत नै पूज
अिसरहरू
क

राज्यका महत्त्िपूणत सूचना प्रिाहमा भरपदो र आबिकाररक सं यन्त्र

ख

दे शका समाचार सं स्थाहरूका लाबग समाचारको मेरूदण्ड

ग

ु भ र सहजरूपमा समाचार सामग्री (नेपाली र
दे शका आममसञ्चार मायमयमले सितसल

अंग्रज
े ी

भाषामा

समाचार, फोटो, अबडयो र बभबडयो सेिा) प्राप्त गरररहेका ।
ि

भौबतक सं रचनासवहत दे शभर आफ्नो सं यन्त्र उपशस्थत रहेको

ङ

समाचार एिं सूचना प्रिाहमा नेतत्ृ िदायी भूबमका बनिातह गरररहेको

च

समाचार विश्वसनीयता र आबिकाररकता बसजतना गरी स्िस्थ जनमत बनमातणमा सहयोगी भएको

छ

विदे शी समाचार सं स्थाहरूको नेपालमा एकमार आबिकाररक वितरक रहेको

ज
झ

फस्टाउाँदो रूपमा रहेका दे शका सञ्चारमायमयमहरू अझ लाभाशन्त्ित हुन,े स्थावयत्ि ददने
नेपालकै एकमार आबिकाररक समाचार सं स्था भएकोले विदे शी सञ्चारमायमयमले राससिाट सेिा बलन
सक्ने

ञ

बमरराि चीन र भारतका राजिानीमा आिासीय सम्िाददाता राख्न सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालय
सहमत भस प्रवक्रया अशि िढे को

ट

दे शका ७७ िटै शजल्ला र महत्त्िपूणत स्थानीय तहमा समेत स्थानीय समाचारदाता वक्रयाशील रहेको
यसै गरी नेपाली समुदायको उल्ले ख्य उपशस्थत भएका दे शहरूमा पबन समाचारदातामाफतत समाचार
सम्प्रेषण हुाँदै आएको

च ुनौतीहरू
क

राससको ऐन, बनयममा समसामवयक सुिार गनुप
त ने

ख

राससमा कमतचारीको दरिन्त्दी सं रचनाको O & M गनुप
त ने

ग

रासस सेिा फोटो, अबडयो र बभबडयो सञ्चालनमा प्रविबि र दक्ष जनशशक्तको अभाि

ि

समाचार सामग्री सम्प्रेषणमा समाचारको गुणस्तरीयता अबभिृवद्ध गनत स्रोत र सािनको अभाि

ङ

ममततसम्भार र सं रक्षणमा समस्या

च

आम्दानी हुने सम्भािना रहेका राससको स्िाबमत्िमा रहेका पोखरा, िीरगन्त्ज र काकडबभट्टामा भौबतक
सम्पशत्तको व्यािसावयक उपयोगमा ल्याउनुपने

छ

ताबलमको अभाि, राससका सेिालाह विवििीकरण गनेझ

राससका समाचार सामग्रीको अनाबिकृत

प्रयेग िढे को तर प्रबतबलवप अबिकार िमोशजम कारिाही गनत नसवकएको
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ञ

राससलास केन्त्द्रीय सूचना िैङ्कको रूपमा विकास गने र दे शका महत्त्िपूणत सूचना एकीकृत गने

ट

ु सं िीयतामा प्रिेश गररसकेकोले सातिटै प्रदे शमा व्युरोहरू राखी प्रदे श र स्थानीय तहका समाचार
मुलक
सामग्री प्रदे शस्तरिाटै सम्प्रेषण गने

2.7

कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू
राससको समग्र व्यिस्थापनमा रहेका नीबतगत, कानुनी तथा व्यािहाररक समस्याहरू समािान गनै कदठन
हुने प्रकारका छै नन् । तसथत राससले तालुकिाला मन्त्रालयमा आिबिक रूपमा आयोजना गररने
िैठकहरूमा यस्ता समस्या राख्ने तथा समािानका लाबग उपायहरू खोज्ने काम हुाँदै आएको छ । यसका
साथै रासस सन्त्चालक सबमबतका िैठकले गने गरे का बनणतयहरूले पबन व्यािहाररक समस्याको समािानमा
महत्त्िपूणत भूबमका बनिातह गरे का छन् ।
प्रशशक्षणको कमी जस्तो समस्यालास सम्िोिन गनत प्रदे श सरकार र स्थानीय सरकारहरूसाँगको समन्त्िय
र सहकायतलास अशि िढाहएको छ । आमसञ्चारमा राससको महत्त्िलास तीनै तहका सरकारले आत्मसात्
गरी राससलास आफ्नो सहयोग प्रणालीमा आिद्ध गने काम िढ्दै गहरहेको छ । गत आबथतक िषतमा
प्रदे श सरकारहरूको सहयोगमा ४ प्रदे शमा राससका परकार तथा अन्त्य सञ्चारकबमतहरूका लाबग परकाररता
प्रशशक्षण सम्पन्न भएका बथए ।
रासस ऐन २०१९ लास प्रबतस्थापन गनत र राससको अवहले को आिश्यकतालास सम्िोिन गने गरी नयााँ
रासस ऐनको मस्यौदा तयार गने काम भहरहेको छ । यसले िेरै हदसम्म राससलास नयााँ ददशा प्रदान
गने कानुनी आिार प्रदान गनेछ ।
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14. रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत (रे बडयो नेपाल)
पररचय

1.
1.1

पृष्ठभूबमः-

वि.सं . २००७ साल चैर २० गतेदेशख बनरन्त्तर रे बडयो प्रसारण सेिा सञ्चालन गदै आहरहेको नेपालको

पवहलो प्रसारण सं स्था रे बडयो नेपाल, बि.सं . २०४१ साल अशि तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालय अन्त्तरगततको
प्रसार विभाग र तत्पश्चात् विकास सबमबत ऐन २०१३ अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्त्तगततको
रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबतमा पररणत भहत हाल

×राविय रे बडयो रािको सञ्चार" को रूपमा आफ्नो

भूबमका बनिातह गदै आहरहेको छ । रे बडयो नेपाल जुनसुकै अिस्था र स्िरूपमा रहेता पबन राज्यले अिलम्िन
गरे का नीबत, कायतक्रम र जनसरोकारका विषय लगायत राविय तथा अरातविय स्तरमा भएका गबतविबिलास
समेटी रे बडयो र अनलाहन प्रसारण सेिामाफतत् आमजनसमुदायसमक्ष पुगी जनताको िौवद्धक, राजनैबतक,

िाबमतक, सांस्कृबतक र आबथतक स्तर िृवद्ध गनत सहयोग पुर्याउाँदै आएको छ । राज्यले अंगीकार गरे को
सं िीय लोकताशन्त्रक गणतन्त्र र समािेशी अििारणाअनुरूपका कायतक्रमलास अगाबड िढाउनुको साथै िाक्

स्ितन्त्रता र सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकलाससमेत सम्मान गदै सोहीअनुसारका नीबत, गबतविबिलास
समेवटएका कायतक्रमहरूलाहत बमबडयम िेभ र एफएम प्रणालीमाफतत् ८७ प्रबतशत जनता माझ र
अनलाहनमाफतत् सं सारभर २४ सै िण्टा सञ्चालन गरी २१ भाषामा समाचार र २० भाषामा कायतक्रम
उत्पादन र प्रसारण गदै आहरहेको छ ।
1.2

बनकायको स्िरूप र प्रकृबतः-

विद्युतीय सञ्चार मायमयमको रूपमा सञ्चाबलत रे बडयो नेपाल विकास सबमबत ऐन, २०१३ को दफा ३ को
अबिकार प्रयोग गरी रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत गठन आदे श ऐन, २०41 जारी गदै २०४१ भाद्रमा
विकास सबमबतमा पररणत भएको हो । हाल नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयको मातहतमा
सञ्चालन हुाँदै आएको छ । यसको केन्त्द्रीय कायातलय स्टु बडयो बसं हदरिार पररसर काठमाडौं अिशस्थत रहेको
छ। सातिटै प्रदे शमा प्रदे श प्रसारण कायातलय र दे शका विबभन्न भागमा प्रसारण केन्त्द्र र एफएम ररले केन्त्द्र
२३ स्थानमा सञ्चाबलत छन।
रे बडयो नेपालले उपलधि प्रविबिको प्रयोग गरी जनतालास सरल र सहज हुने वकबसमले आफ्नो प्रसारणलास
विस्तारको क्रममा MW 420 KW And FM 27.6 KW मा News Portal: www.onlineradionepal.gov.np,

Mobile Apps: radionepal (both in Android and IOS System) र Website: www.radionepal.gov.np
सञ्चालन गदै आहरहेको छ।

क. बमबडयम िेभ र एफएम प्रसारणहरूको वििरण
क्र.सं .
१.
२.

प्रादे शशक प्रसारण कायातलय तथा प्रसारण केन्त्द्र

विक्िेन्त्सी

क्षमता

रे बडयो नेपाल प्रादे शशक प्रसारण कायातलय िनकुटा प्रदे श
नं. १

रे बडयो नेपाल प्रसारण केन्त्द्र िरान, सुनसरी प्रदे श नं. १
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६४८ वकलोहजत

१०० वकलो िाट

क्र.सं .

प्रादे शशक प्रसारण कायातलय तथा प्रसारण केन्त्द्र

विक्िेन्त्सी

क्षमता

२.

रे बडयो नेपाल प्रादे शशक प्रसारण कायातलय िददतिास प्रदे श

११४३

१० वकलो िाट

३.

रे बडयो नेपाल प्रसारण केन्त्द्र भैसेपाटी लबलतपुरिागमती

७९२ वकलोहजत

१०० वकलो िाट

४.

रे बडयो नेपाल प्रादे शशक प्रसारण कायातलय पोखरा गण्डकी

६८४ वकलोहजत

१०० वकलो िाट

५.

रे बडयो नेपाल प्रादे शशक प्रसारण कायातलय सुखेत,

५७६ वकलोहजत

१०० वकलो िाट

६.

रे बडयो नेपाल प्रादे शशक प्रसारण कायातलय ददपायल,

८१० वकलोहजत

१० वकलो िाट

नं. २
प्रदे श
प्रदे श

कणातली प्रदे श

सुदूरपशश्चम प्रदे श

वकलोहजत

ख. रे बडयो नेपालिाट प्रसारण हुने सूचना सं न्त्देश समाचार र कायतक्रमहरू
क्र.सं .

वििरण
समाचार

१.

भाषाहरू
नेपाली, अंग्रज
े ी, वहन्त्दी, सं स्कृत, मैथली, उदुत, नेिारी, भोजपुरी, तामाङ्ग,
शेपात, पूिेलीथारू, रासिान्त्तािा, बलम्िु, गुरूङ्ग, मगर, पशश्चमाथारू, अििी,
खाममगर, डोटे ली, रानाथारू र मगही

कायतक्रम

िालिावटका, युिा, मवहला, ज्येष्ठ नागररक, समानतालगायतका कायतक्रम
नेपाली भाषामा र वहन्त्दी, मैथली, उदुत, नेिारी, भोजपुरी, तामाङ्ग, शेपात,
पुिेली थारू, रासिान्त्तािा, बलम्िु, गुरूङ्ग, मगर, पशश्चमाथारू, अििी,

२.

खाममगर, डोटे ली, रानाथारू र मगही, भाषामा उत्पादन तथा प्रसारण हुदै
आएको ।
गीत सं गीत

पूिेलीथारू, रासिान्त्तािा, बलम्िु, गुरूङ्ग, मगर, पशश्चमाथारू, अििी,

३.

४.

नेपाली, अंग्रज
े ी, सं स्कृत, मैथली, उदुत, नेिारी, भोजपुरी, तामाङ्ग, शेपात,
खाममगर, डोटे ली, रानाथारू र मगही भाषाका गीतहरू प्रसारण भैरहेको ।

विशेष

चाडपित, राविय उत्सि-महोत्सि, ददिस, सङ्घीय सं सद गबतविबि र राविय

कायतक्रम

तथा अन्त्तराविय स्तरका िटनाक्रममा विशेष कायतक्रम तथा प्रत्यक्ष प्रसारण

तथा प्रत्यक्ष

गररदै आएको ।

प्रसारण
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ग. एफएम ९८, १०० र १०३ मेगाहजतमा दे शका २३ िटा विबभन्न स्थानमा सञ्चाबलत ररले प्रसारण
केन्त्द्रहरूः-

क्र.सं .

एफएम ररले केन्त्द्र, स्थान

क्षमता

प्रदे श
प्रदे श नं. १

१.

भेडेटार, िनकुटा

5 KW

२.

आहतिारे , हलाम

500 W

प्रदे श नं. १

३.

शजतपुर, िारा

1 KW

प्रदे श नं. २

४.

िददतिास, महोत्तरी

2 KW

प्रदे श नं. २

५.

बसमभन्त्ज्याङ, मकिानपुर

2 KW

िागमती प्रदे श

६.

काठमाडौं, 100 FM

3 KW

िागमती प्रदे श

७.

दाउन्ने, पशश्चम निलपरासी

2 KW

गण्डकी प्रदे श

८.

जोमसोम, मुस्ताङ

100 W

गण्डकी प्रदे श

९.

िशन्त्दपुर, तनहु

1 KW

गण्डकी प्रदे श

१०.

पोखरा, कास्की

1 KW

गण्डकी प्रदे श

११.

ु ा, गुल्मी
रे सङ्ग

2 KW

प्रदे श नं. ५

१२.

सातदोिाटे , रोल्पा

500 W

प्रदे श नं. ५

१३.

हेमन्त्तपुर, दाङ

1 KW

प्रदे श नं. ५

१४.

बसमीकोट, हुम्ला

300 W

कणातली प्रदे श

१५.

खलङ्गा, जुम्ला

300 W

कणातली प्रदे श

१६.

मान्त्मा, काबलकोट

300 W

कणातली प्रदे श

१७.

मुमातटप, मुग ु

300 W

कणातली प्रदे श

१८.

जुफाल, डोल्पा

300 W

कणातली प्रदे श

१९.

हरे , सुखेत

2 KW

कणातली प्रदे श

२०.

िुढीतोला, कैलाली

1 KW

सुदूर पशश्चम प्रदे श

२१.

खोड्पे, िैतडी

1 KW

सुदूर पशश्चम प्रदे श

२२.

ुत ा
छापरी, दाचल

500 W

सुदूर पशश्चम प्रदे श

२३.

हेमन्त्तिडा, िझाङ

500 W

सुदूर पशश्चम प्रदे श

1.3


बनकायको काम, कततव्य र अबिकारःराविय तथा अन्त्तराविय गबतविबिहरूको व्यापक जानकारी ददन र राि तथा जनताको आबथतक, िौवद्धक
तथा सामाशजक उत्थानमा सिाउ पुर्याउनका लाबग सटतिेभ, बमबडयमिेभ तथा एफ.एम. र अनलाहन
प्रविबिको मायमयमिाट प्रसारण सेिा सञ्चालन गने।



नेपालको सं वििानद्बारा प्रत्याभुत गररएको नेपाली जनताको अबभव्यशक्तका स्ितन्त्रता तथा सूचनाको
हकलास सम्मान गदै आबथतक, सामाशजक, सांस्कृबतक, सावहशत्यक, एिं कलात्मक पक्षहरूको जगेनात,
सम्िद्धतन गनत सिाउ पुर्याउने।
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दे शका विबभन्न क्षेरका जातजाती, भाषा, िगत र सम्प्रदायिीच भािनात्मक एकता अबभिृवद्ध गने खालका
गबतविबिहरूलास जनतामाझ पुर्याउने सामग्री उत्पादन एिं प्रसारण गने।



राविय तथा अन्त्तराविय स्तरका सूचना, समाचारहरूका साथै शैशक्षक, सूचनामूलक, विकासमूलक,
जनचेतनामूलक र मनोरन्त्जनमूलक सामग्री रे बडयो नेपालका केन्त्द्रीय प्रसारण केन्त्द्र साथै प्रादे शशक
प्रसारण केन्त्द्र र एफ.एम.ररले केन्त्द्रमाफतत आमजनतामा पुर्याउने।



राविय एकता र समग्र विकासका लाबग विश्वसनीय, गुणस्तरीय, अग्रणी, राविय प्रसारण मायमयमको
रूपमा वक्रयाशील रे बडयो नेपाललास "राविय रे बडयो रािको सञ्चार" को रूपमा विकास गनत दे हायका
कायतहरू सञ्चालन गने।



मानि अबिकारका मूल्य र मान्त्यता, लैं बगक समानता, समानुपाबतक समािेशीकरण, सहभाबगता र
सामाशजक न्त्यायको मायमयमिाट राविय जीिनका सिै क्षेरमा न्त्यायपूणत व्यिस्था कायम गदै लोक
कल्याणकारी राज्य व्यिस्थाको स्थापना गने सामग्री प्रसार गने।



परस्पर सहयोगमा आिाररत सं िीयताका आिारमा सं िीय हकाहहरू िीचको सम्िन्त्ि स्थावपत गदै
स्थानीय स्िायत्तता र विकेन्त्द्रीकरणको आिारमा सं िीय लोकताशन्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यिस्था सुदृढ
गने कायतक्रम तथा समाचारहरू प्रसार गने।



कला, सं स्कृबत, सं स्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन िा अन्त्य कुनै पबन आिारमा हुने सिै प्रकारका
विभेद, शोषण र अन्त्यायको अन्त्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको बनमातण गने सामग्री प्रसारण
गने।



श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मयातदा र सवहष्णुतामा आिाररत सामाशजक, सांस्कृबतक
मूल्यहरूको विकास गने खालका कायतक्रमहरूलास िढािा ददने।



सांस्कृबतक विवििताको सम्मान गदै सामाशजक सदभाि, ऐक्यिद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राविय
एकता सुदृढ गनत अबभप्रेररत हुने खालका विषयलास रे बडयो नेपालले आफ्नो प्रसारणमा समािेश गने।



साितजबनक, बनजी र सहकारी क्षेरको सहभाबगता तथा विकासमाफतत् उपलधि सािन र स्रोतका
अबिकतम पररचालनद्बारा तीव्र आबथतक िृवद्ध हाबसल गदै ददगो आबथतक विकास गनत सिाउ पुर्याउने
सामग्री प्रसार गने।

1.4

सङ्गठन संरचना

यस बनकायको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 28 मा सं लग्न गररएको छ ।
1.5

बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)

1.5.1 हशन्त्जयररङ्ग प्रसारण




प्रसारण महाशाखाको शजम्मेिारी िहन गरी कायत गने, गराउन बनदे शन ददने ।
दै बनक प्रसारण तथा सशन्त्जबनयररङ्ग पक्षसाँग
व्यिस्था बमलाउने ।

सम्िशन्त्ित सबमबतको अन्त्य दै बनक कायत बनिाति सञ्चालनको
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महाशाखा अन्त्तगतत हुने गबतविबिहरुमा समन्त्िय गने र
आउन नददने तफत वक्रयाशील रहने ।



सम्िशन्त्ित क्षेरको कायत सञ्चालनमा समस्या

सबमबतको प्रसारण कायतका लाबग दे शभर जडान भएका प्राविबिक उपकरणहरुलास दुरुस्त राख्न बनयबमत
ममतत सम्भार कायत ।



केन्त्द्रीय र क्षेरीय प्रसारण केन्त्द्रहरुमा उत्पन्न हुने सशन्त्जबनयररङ्ग तफतका समस्याहरुको समािान गने,
गराउने ।



समय समयमा मुलूकमा हू ने राविय महत्त्िका अिसरहरुको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यिस्था रान्त्सबमवटङ्ग
स्टे शनहरूसाँग समेत समन्त्िय गने ।



उपयूक्त
त कायत प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनत महाशाखा अन्त्तगततका सम्पुणत कमतचारीहरुलास के कस्तो
काम ददने÷काममा लगाउनेसम्िन्त्िी व्यिस्था गने गराउने ।



सबमबतको विबभन्न स्थानमा रहेका एएम तथा एफएम प्रसारण प्रणालीको समय सापेक्ष व्यिस्थापन,
सुपरीिेक्षण तथा अनुगमन गने ।



सबमबतको विद्यमान प्रसारण प्रणालीमा कुनै खरािी दे खा परे मा सो को समािानका लाबग आिश्यक
समन्त्िय गने÷ गराउने ।



सबमबतले अिलम्िन गने नयां प्रविबिको प्रसारण प्रणाली एिं STL Link का लाबग आिश्यक समन्त्िय
गने÷गराउने



सबमबत मातहतका प्रादे शशक प्रसारण कायातलय, प्रसारण केन्त्द्र तथा एफएम ररलेकेन्त्द्रहरूमा रहेका प्रसारण
उपकरणहरू के कस्तो अिस्थामा छन् सो को बनरीक्षण गरी आिश्यक रहेमा सोको बलष्ट तयार गने

िा सम्िशन्त्ित प्रसारण केन्त्द्रलास तयार गनत लगाउने र सो को आिश्यक व्यिस्थापन गने÷गराउने ।


सबमबतको प्रसारण प्रणालीमा विस्तार गनत िा ममतत सुिारको उद्देश्य बलस सबमबतको बनयमानूसार खररद
प्रकृयािाट बभबरएका नयााँ उपकरण एिं जगेडा पाटत पूजातहरुको आिश्यक पररक्षण गने÷गराउने ।



सबमबतमा बभबरएका आफ्नो मातहतमा पने सामानहरु सबमबतको मापदण्ड िमोशजम पाहएमा स्टोर
दाशखलाको लाबग आिश्यक प्रवक्रया बमलाउन बसफाररस गने÷गराउने ।



महाशाखा अन्त्तगतत कायतरत कमतचारीहरुको खटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायतकारी
बनदे शकलास गराउने ।



समयानुसार थप िट भएका महाशाखासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने/गराउने ।

1.5.2 हशन्त्जयररङ्ग उत्पादन/ताबलमः



सबमबतको सिै उत्पादनसाँग

सम्िशन्त्ित सिै प्रकारको उपकरणहरुको सुदृढीकरण, सं रक्षण तथा ममतत

सम्भारको अनुगमन गने तथा स्िीकृत योजना/कायतक्रम कायातन्त्ियन गने, गराउने ।


प्रसारण, योजना विकास र विस्तार महाशाखाहरुसाँग समन्त्िय गने ।



महाशाखा अन्त्तगतत हुने गबतविबिहरुमा समन्त्िय गने र

सम्िशन्त्ित क्षेरको कायत सञ्चालनमा समस्या

आउन नददनेतफत वक्रयाशील रहने ।


चारै सभा प्रमूखहरु (प्राविबिक) साँग समन्त्िय गरी सिै सभाका प्राविबिक कमतचारीहरुलास आिश्यकता
अनुसारको काममा लगाउने ।
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चारै सभाको रे बडयो प्रसारणको मबनटररङ्ग गने, व्यिस्था गने तथा गनत लगाउने । प्रसारणमा अिरोि
आएमा तत्काल हशन्त्जबनयररङ्ग प्रसारण महाशाखासाँग समन्त्िय गरी समािान गने तथा स्टु बडयो भिन
हाताबभर रहेको भौबतक सािनहरुको ममतत सम्भार र सं रक्षण गने व्यिस्था बमलाउने ।



उपयुक्त
त कायत प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनत महाशाखा अन्त्तगततका सम्पुणत कमतचारीहरुलास के कस्तो
काम ददने,काममा लगाउने सम्िन्त्िी व्यिस्था गने गराउने ।



स्िदे शी तथा विदे शी ताबलम, सेबमनार आददमा कमतचारीको मनोनयन सम्िन्त्िी कारिाही चलाउने र
बनणतय अनुसार कायातन्त्ियन गने÷गराउने ।



शाखा, महाशाखा तथा प्रादे शशक प्रसारण कायातलय, प्रसारण केन्त्द्रहरूमा रहेका जनशशक्तहरूको विषयगत
सीप अबभिृवद्धका लाबग कायत योजना िनाहत ताबलम ताबलका तय गरी स्िीकृत गराहत ताबलम सञ्चालनको
व्यिस्था बमलाउने ।



सबमबतका कमतचारी/पदाबिकारीहरूको क्षमता विकास सम्िशन्त्ि उच्च शशक्षा अयमययन िा ताबलममा
सहभाबग हुने विषयमा व्यिस्थापन समक्ष प्रकृया सवहत राय उपलधि गराउने ।



रे बडयो प्रसारण तथा प्रसारण परकाररताका विविि विषयमा खोज अयमययन सोि, प्रिितनात्मक तथा
अिलोकन भ्रमणसम्िन्त्िी कायतलाहत प्रवक्रयामा लै जाने ।



िैदेशशक भ्रमणको बसफाररस तथा मनोनयनका आिार तथा प्रवक्रयाहरूका सम्िन्त्िमा सबमबतको कमतचारी
सेिा शतत बनयमािली/बनदे शशकाहरूमा भएको व्यिस्थासवहत व्यिस्थापनलाहत राय उपलधि गराउने ।



सबमबतलाहत हरे क आ.ि.मा आिश्यक पने विषयगत आन्त्तररक तथा िैदेशशक ताबलमहरूको योजना
बनमातण गने।



रे बडयो नेपाल र अन्त्तरातविय सं ि सं स्था र बनकायसाँग िीचको दुहत पक्षीय सम्िन्त्िमा रे बडयो नेपालको
प्रबतबनबित्ि गने विषय तथा िातात, सभा, सम्मेलन िा िैठकमा भागबलने विषयमा व्यिस्थापनलाहत राय/
परामशत उपलधि गराउने ।



सबमबतलाहत आिश्यक पने प्राविबिक तथा अन्त्य समाचार/कायतक्रम/प्रसाशन/ले खा/व्यापार सम्िन्त्िी
आिश्यक ताबलम/गोष्ठी/अन्त्तरवक्रयाका सम्िन्त्िमा अन्त्तवक्रतया गरी हरे क िषत सबमबतको िावषतक िजेट
प्रस्ताि हुन ु अशि सिै प्रादे शशक कायातलय/प्रसारण केन्त्द्र र हरे क महाशाखाहरूसाँग समन्त्िय गरी िावषतक
ताबलम कायत योजना व्यिस्थापन समक्ष पेश गने ।



रे बडयो नेपालका जनशक्तीहरूलाहत समय सापेक्ष नयााँ प्रविबि सम्िन्त्िी ताबलमका लाबग अन्त्तराविय सं ि
सं स्थाहरूसाँग समन्त्िय गरी ताबलममा सहभाबगता हुने व्यिस्थापन बमलाउने ।



महाशाखा अन्त्तगतत कायतरत कमतचारीहरुको खटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायतकारी
बनदे शकलास गराउने ।



समयानुसार थप िट भएका महाशाखासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने/गराउने ।
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1.5.3 हशन्त्जयररङ्ग योजना विकास तथा विस्तारः



रे बडयो नेपाललास आिश्यक अल्पकालीन तथा दीितकालीन योजनाहरु प्रस्ताि गरी समयानुकूल रुपमा
बसफाररस गने ।



सबमबतको सिै प्रकारको उपकरणहरुको सुदृढीकरण, सं रक्षण तथा ममतत सम्भारको अनुगमन गने र
स्िीकृत योजना÷कायतक्रम कायातन्त्ियन गने, गराउने ।




विबभन्न बनकायहरुिाट माग भस आएको योजना÷कायत योजनाहरुको प्रस्ताि तयार गने ।

शाखा÷महाशाखािाट प्राप्त विकास, विस्तार योजनाहरु अयमययन गरी िावषतक कायत योजनाको खाका तयार
गने र बसफाररस गने ।



योजना, विकास र विस्तारसम्िन्त्िी योजना र कायतक्रम कायातन्त्ियनका लाबग नायि कायतकारी बनदे शक
समक्ष पेश गने ।




विक्िेन्त्सीसम्िन्त्िी कारिाही गने, गनत बनदे शन ददने ।

महाशाखा अन्त्तगतत कायतरत कमतचारीहरुको खटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायतकारी
बनदे शकलास गराउने ।



समयानुसार थप िट भएका महाशाखासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने/गराउने ।

1.5.4 कायतक्रम महाशाखा



महाशाखाको दै बनक कायतलास चूस्त, दू रुस्त, बछटो छररतो िनाउाँदै महाशाखा अन्त्तगततका शाखाहरिाट
सम्पादन हुने कायतहरुको बनरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गने र आिश्यक बनदे शन प्रदान गने तथा
कायतक्रम प्रसारण कायतलास व्यिशस्थत गने ।



कायतक्रमहरुलास समय सापेक्ष ढं गले पररमाजतन गदै जनचासोका विषयिस्तुहरूमा आिाररत कायतक्रमहरु
बनमातण गने तफत योजना गने, गराउने ।



व्यापार महाशाखासाँग समन्त्िय गरी महाशाखािाट उत्पाददत कायतक्रमहरुलास प्रायोजन गराउने तफत
पहल गने एिं प्रायोजकको माग अनुसारका कायतक्रमहरु बनमातण गने, गराउने ।



सशन्त्जबनयररङ्ग तथा समाचार महाशाखासाँग समन्त्िय र सहकायतको अििारणा बलस कायतक्रमहरुलास
रोचक, रुशचकर तथा प्राविबिक दृवष्टकोणिाट समेत अधिल िनाउन आिश्यक पहल गने ।




कायतक्रमको सुिार, जनशशक्त पररचालन, ताबलम प्रशशक्षण आददका सम्िन्त्िमा योजना बनमातण गने ।

िाह्य सं स्थािाट प्राप्त कायतक्रमहरुको स्तरीयता रे बडयो कायतक्रमको मापदण्ड िमोशजम भए नभएको
ाँ समन्त्िय गने ।
अनुगमन गने र नभएमा सो अनुरुप िनाउन सम्िशन्त्ित सं स्थाहरुसग




महाशाखािाट गररने विबभन्न वक्रयाकलापहरुको माबसक, िावषतक क्याले ण्डर

बनमातण गने, गराउने ।

मातहतका शाखाका कमतचारीहरुलास आआफ्नो काम प्रबत अनुशाबसत, लगनशील एिं उत्तरदावय िन्न
अबभप्रेररत गने ।



काम प्रबत लगनशील र अनूशाबसत कमतचारीहरुलास प्रोत्सावहत गनत पुरस्कार प्रदान गनत तथा काम प्रबत
अनुत्तरदावय रहने, उदाबसनता र अमयातददत व्यिहार प्रदशतन गने कमतचारीलास बनयमानूसार दण्ड सजाय
गनुप
त ने भएमा कारिाहीका लाबग बसफाररस गने ।
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मातहतका शाखािाट पेश गररने सम्पुणत कागजातहरु आिश्यक प्रवक्रया सवहत महाशाखा माफतत पेश
गने, गराउन।



महाशाखा अन्त्तगतत कायतरत कमतचारीहरुको खटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायतकारी
बनदे शकलास गराउने ।



समयानुसार थप िट भएका महाशाखासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने/गराउने ।

1.5.5 समाचार महाशाखा



प्रादे शशक प्रसारण कायातलयहरुको अनुगमन एिं सुपररिेक्षण कायत गने र ती केन्त्द्रहरुको समाचार तथा
समाचार मूलक कायतक्रमहरु समयानुकूल हुने गरी उत्पादन÷प्रसारण गनत बनदे शन ददने ।



समाचार तथा समाचारमूलक कायतक्रमहरुलास समय सापेक्ष ढं गले िवढ खोजमूलक रुशचकर एिं

प्रबतस्पिातत्मक िनाउन आिश्यक नीबत एिं योजना तयार गनत लगाउने र त्यसको मुल्याङ्कन तथा
सुपररिेक्षण गने ।


प्रसाररत समाचारहरुको प्रभािकाररता मुल्याङ्कन गरी आिश्यक परे मा पररमाजतन गनत आिश्यक बनदे शन
ददने ।



समाचार र समाचारसाँग
गने ।




सम्िशन्त्ित कायतक्रमहरुको स्तर अबभिृवद्धका लाबग रणनीबतक योजना बनमातण

विद्यमान प्रसारण बनदे शशका अनुरुप समाचार बनमातण तथा प्रसारणका लाबग बनदे शन ददने ।

समाचार र समाचारमूलक कायतक्रलास िततमान पररप्रेक्षम
े ा िवढ समसामवयक, खोजमूलक, रुशचकर एिं
प्रभािकारी िनाउन आिश्यक नीबत तजुम
त ा गने तथा कायातन्त्ियन गराउने ।



रे बडयो नेपालिाट प्रसारण हुने समाचार तथा समाचारमूलक एिं सूचनामूलक कायतक्रमहरुको सुिार र
विकासको लाबग अल्पकालीन र ददितकालीन योजना तयार गरी कायातन्त्ियन गने गराउने ।



महाशाखा अन्त्तगतत कायतरत कमतचारीहरुको खटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायतकारी
बनदे शकलास गराउने ।



समयानुसार थप िट भएका महाशाखासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने/गराउने ।

1.5.6 धयापार महाशाखाः




सबमबतको व्यापार अबभिृवद्धका लाबग आिश्यक नीबत, रणनीबत र योजना तजुम
त ा गने र गनत लगाउने ।

िावषतक लक्ष्य बनिातरण गनत लगाउने र सो अनुसार कायत प्रगबत भए नभएको अनुगमन गरी कायतकारी
बनदे शक समक्ष वििरण पेश गने ।



विज्ञापनदाताहरुको राय, सुझाि िा माग िमोशजमका कायतक्रमहरु बनमातण गनुत परे को अिस्थामा
समन्त्ियकारी भुबमका बनिातह गने ।



व्यापार अबभिृवद्धका लाबग विज्ञापनदाताहरुसाँग परामशत, छलफल गने तथा सम्िन्त्ि विस्तारका लाबग
आिश्यक पहल गने ।



मातहतका शाखा महाशाखाको कायतक्षेर, शजम्मेिारी, प्रभािकारीता, जनशशक्त व्यिस्थापन र अबिकार

प्रत्यायोजन आदद विषयमा समय समयमा बनरीक्षण, अनुगमन, अयमययन र अनुसन्त्िान गरी प्राप्त बनष्कषतको
आिारमा ती क्षेरमा सुिार गने ।
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महाशाखा अन्त्तगतत कायतरत कमतचारीहरुको खटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायतकारी



बनदे शकलास गराउने ।

समयानुसार थपिट भएका महाशाखासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने/गराउने ।



1.5.7 आबथतक महाशाखाः



सबमबतको िैंक खाताहरु सञ्चालन गने, महाशाखा अन्त्तगततका शाखाहरुिाट सम्पाददत कायतहरुको

समन्त्िय, रे खदे ख, बनदे शन, अनूगमन एिं मूल्याङ्कन गरी चूस्त अनुशाबसत व्यिस्थापन प्रणालीको
अिलम्िन गने÷ गराउने।


ाँ समन्त्िय गरी आबथतक
सिै महाशाखा, शाखाका साथै प्रादे शशक प्रसारण कायातलय र केन्त्द्रहरुसग
प्रशासनको कायतलास दुरुस्त प्रभािकारी र व्यिशस्थत गने÷गनत लगाउने ।




सबमबतको िावषतक िजेट बनमाणत गने तथा त्यस्को कायातन्त्ियन गने गराउने ।

सबमबतको खाता रहेको िैं कहरुको िैं क खाता Reconciliation गने र खाताहरु सञ्चालन प्रवक्रयाका
लाबग आिश्यक व्यिस्था गने



।

सबमबतको सम्पुणत आबथतक कारोिारको आिश्यक व्यिस्थापन, बसफाररस तथा राय उपलव्ि गराउने र
आबथतक कायत सञ्चालनको व्यिस्था बमलाउने ।



सबमबतको लेखा पररक्षण (आन्त्तररक तथा िाह्य) समयमै गराउने व्यिस्था गने, िेरुजू फर्छ्यौट गने÷
गराउने ।



सबमबतसाँग व्यापाररक कारोिार गरे का र गने सरकारी कायातलय, सं ि, सं स्था, विज्ञापन एजेन्त्सी आदद
सिैिाट असूल उपर गनुत पने रकम समयमै असूल गने÷गराउने ।




प्रत्येक ३÷३ मवहनामा सबमबतको आय व्यय वििरण तयार पाने ।

विबभन्न कायातलय, सं स्था, विज्ञापन एजेन्त्सीसाँग भएको आबथतक कारोिारको वििरण दुरुस्त र पारदशशत
राख्ने÷राख्न लगाउने ।



भूक्ताबन प्राप्त भस असूल भएको रकम सबमबतको नाममा रहेका िैं कहरुमा बनयमानुसार यथाशशघ्र दाशखला
गने व्यिस्था गराउने एिं त्यसको अनुगमन गने ।



सबमबतको आबथतक कारोिार प्रवक्रयालास स्िच्छ, पारदशी, सुव्यिशस्थत र मयातददत िनाउने कायतलास
विशेष प्राथबमकता ददस कायातन्त्ियनका लाबग बनदे शन ददने र त्यसको अनुगमन गने ।



सबमबतको आबथतक बनयमािलीले बनदे शन गरे का आबथतक बनयम र प्रचबलत ऐन बनयमको पालना
गने÷गराउने ।



महाशाखा अन्त्तगतत कायतरत कमतचारीहरुको खटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायतकारी
बनदे शकलास गराउने ।



समयानुसार थप िट भएका महाशाखासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने/गराउने ।

1.5.8 प्रशासन महाशाखाः



सबमबतको केन्त्द्रीय एिं प्रादे शशक प्रसारण कायातलय र केन्त्द्रहरुको जनशशक्त बनिातरण गने, उपयूक्त
जनशशक्त विकासको लाबग आिश्यक दरिन्त्दी वििरण तयार गने तथा नपुग जनशशक्त वििरण तयार
गरी औशचत्य सवहत स्िीकृबतका लाबग प्रकृया अशि िढाउन पेश गने, ।
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सबमबतको केन्त्द्रीय तथा प्रादे शशक प्रसारण कायातलय र केन्त्द्रहरुका विबभन्न गबतविबि अनुगमन गने एिं
प्रसारण र जनशशक्त विकास सम्िन्त्िमा आिश्यक सुिार गनतका लाबग पेश गने ।



सबमबतको बनयमानूसार सरुिा, िढु िा, पुरस्कार तथा विभाबगय कारिाहीका लाबग बनयमानुसार प्रवक्रया
अिलम्िन गने ।



सबमबतका कमतचारीको तफतिाट व्यिस्थापन समक्ष परे का उजूरीमाबथ आिश्यक छानबिन गने÷गराउने
तथा सोको प्रबतिेदन पेश गने ।



सबमबतको केन्त्द्रीय िा अन्त्तगततका कायातलयहरुमा कायतरत सिै कमतचारीहरुको व्यशक्तगत वििरण एिं
दरिन्त्दी अबभलेख अद्यािबिक राख्ने÷राख्न लगाउने ।



सबमबतको भौबतक सािनहरुको समय समयमा सम्पबत बनरीक्षण गरास अद्यािबिक राख्ने तथा सिारी
सािनहरु बमतव्ययी ढं गिाट सञ्चालन गनत लगाउने व्यिस्था बमलाउने ।




पदपुबतत सबमबतको सशचिलाय सम्िन्त्िी कायतहरु गने÷गनत लगाउने ।

स्िदे शी तथा विदे शी ताबलम, सेबमनार आददमा कमतचारीको मनोनयन सम्िन्त्िी कारिाही चलाउने र
बनणतय अनुसार कायातन्त्ियन गने÷गराउने ।



महाशाखा अन्त्तगतत कायतरत कमतचारीहरुको खटन पटन गने र सोको जानकारी नायि कायतकारी
बनदे शकलास गराउने ।



समयानुसार थप िट भएका महाशाखासाँग सम्िशन्त्ित अन्त्य कायतहरू गने/गराउने ।

1.5.9 प्रादे शशक प्रसारण कायातलयः



कायातलयको दै बनक प्रशासबनक, आबथतक कायतलगायत प्रसारण, कायतक्रम उत्पादन र समाचारसम्िन्त्िी सिै
कायतहरु सुचारु गने, गराउने ।



मातहतका कमतचारीहरुिाट सम्पाददत कायतहरुको समन्त्िय, रे खदे ख, बनदे शन, अनुगमन एिं मुल्याङ्कन गरी
च ुस्त अनुशाबसत व्यिस्थापन प्रणाली अिलम्िन गने, गराउने ।



केन्त्द्रीय कायातलय, महाशाखाहरुका साथै अन्त्य प्रादे शशक प्रसारण कायातलय र प्रादे शशक प्रसारण
केन्त्द्रहरुसाँग समन्त्िय गरी आफ्नो कायातलयको सिै कायतलास दुरुस्त, प्रभािकारी र व्यिशस्थत गने,
गराउने ।



आफ्नो कायातलयको िावषतक िजेट बनमातण गने र केन्त्द्रिाट स्िीकृती बलस त्यसको कायातन्त्ियन गने,
गराउने ।



कायतक्रम तथा समाचार उत्पादन प्रसारण कायतलास समय सापेक्ष एिं व्यािसावयक िनाउन आिश्यक
रणनीबत बनमातण गरी तत् विषयमा केन्त्द्रसाँग परामशत गने ।



प्रत्येक ३÷३ मवहनामा कायातलयको आय व्ययका साथै प्रशासबनक एिं कायतक्रम तथा समाचार उत्पादन
प्रसारण सम्िन्त्िी वििरण तयार पारी कायतकारी बनदे शक र प्रादे शशक प्रसारण कायातलय हेने शजम्मेिारी
प्राप्त नायि कायतकारी बनदे शक समक्ष पेश गने ।



आफ्नो काम कुशलतापूिक
त सम्पन्न गरे का मातहतका कमतचारीलास प्रोत्सावहत गने तथा शजम्मेिारी िहन

नगने र अनुशासनवहन काम गने कमतचारीलास रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत कमतचारी सेिाशतत
बनयमािली २०५७ (सं शोिन सवहत) िमोशजम कारिाही गने ।
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कायातलयसाँग व्यापारीक कारोिार गरे का र गने सरकारी कायातलय, सं ि सं स्था, विज्ञापन एजेन्त्सी आदद
सिैिाट असुल उपर गनुत पने रकम समयमै असुल गने, गराउने ।



विबभन्न कायातलय, सं स्था, विज्ञापन एजेन्त्सीसाँग भएको आबथतक कारोिारको वििरण दुरुस्त र पारदशी राख्ने,
राख्न लगाउने ।



भुक्तानी प्राप्त भस असुल भएको रकम कायातलयको नाममा रहेका िैंकहरुमा बनयमानुसार तत्काल
दाशखला गने व्यिस्था गराउने एिं त्यसको अनुगमन गने ।



सबमबतको आबथतक बनयमािलीले बनदे शशत गरे का आबथतक बनयमहरु र प्रचबलत ऐन बनयमको पालना गने,
गराउने।



कायतकारी बनदे शक र प्रादे शशक प्रसारण कायातलय हेने शजम्मेिारी प्राप्त नायि कायतकारी बनदे शकको
बनदे शन पालना गने, गराउने ।



केन्त्द्रीय कायातलयिाट समय समयमा बनदे श भएका सम्िन्त्िीत अन्त्य कायतहरू गने गराउने ।

1.6.1 प्रसारण केन्त्द्रः



कायातलयको दै बनक प्रशासबनक, आबथतक कायत लगायत प्रसारण, सम्िन्त्िी सिै कायतहरु सुचारु गने,
गराउने।



मातहतका कमतचारीहरुिाट सम्पाददत कायतहरुको समन्त्िय, रे खदे ख, बनदे शन, अनुगमन एिं मुल्याङ्कन गरी
च ुस्त अनुशाबसत व्यिस्थापन प्रणाली अिलम्िन गने, गराउने ।



केन्त्द्रीय कायातलय, महाशाखाहरुका साथै अन्त्य प्रादे शशक प्रसारण केन्त्द्रहरुसाँग समन्त्िय गरी आफ्नो
कायातलयको सिै कायतलास दुरुस्त, प्रभािकारी र व्यिशस्थत गने, गराउने ।



आफ्नो कायातलयको िावषतक िजेट बनमातण गने र केन्त्द्रिाट स्िीकृती बलस त्यसको कायातन्त्ियन गने,
गराउने ।



प्रत्येक ३÷३ मवहनामा कायातलयको आय व्ययका साथै प्रशासबनक एिं प्रसारण सम्िन्त्िी वििरण तयार
पारी कायतकारी बनदे शक र प्रादे शशक प्रसारण केन्त्द्र हेने शजम्मेिारी प्राप्त नायि कायतकारी बनदे शक समक्ष
पेश गने ।



आफ्नो काम कुशलतापूिक
त सम्पन्न गरे का मातहतका कमतचारीलास प्रोत्सावहत गने तथा शजम्मेिारी िहन

नगने र अनुशासनवहन काम गने कमतचारीलास रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत कमतचारी सेिा शतत
बनयमािली २०५७ (सं शोिन सवहत) िमोशजम कारिाही गने ।


सबमबतको आबथतक बनयमािलीले बनदे शशत गरे का आबथतक बनयमहरु र प्रचबलत ऐन बनयमको पालना गने,
गराउने।



कायतकारी बनदे शक र प्रादे शशक प्रसारण केन्त्द्र हेने शजम्मेिारी प्राप्त नायि कायतकारी बनदे शकको बनदे शन
पालना गने, गराउने ।

1.6

सम्िद्ध ऐन, बनयम, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्थाः-

1.6.2 ऐनको सूची

 सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४
 रे बडयो ऐन, २०१४
208

 राविय प्रसारण ऐन, २०४९
 श्रमजीिी परकार ऐन, २०५१
 साितजबनक खरीद ऐन, २०६३
 विकास सबमबत ऐन, २०१३
 आबथतक कायतविबि ऐन, २०५५
1.6.3 बनयमािलीको सूची

 रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत कमतचारी सेिा सतत बनयमािली, २०५७ सं शोिन सवहत
 रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत आबथतक बनयमािली, २०४९
 सूचनाको हकसम्िन्त्िी बनयमािली, २०६५
 राविय प्रसारण बनयमािली, २०५२ सं शोिन सवहत
 साितजबनक खरीद बनयमािली, २०६४
 भ्रमण खचत बनयमािली, २०६८ सं शोिन सवहत
 आबथतक कायतविबि बनयमािली, २०६४
 श्रमजीवि परकारसम्िन्त्िी बनयमािली, २०५३
1.6.4 बनदे शशका सूची

 व्यापार बनदे शशका, २०६९
 रे बडयो नेपालको प्रसारण बनदे शशका र कायतक्रम तथा समाचार मापदण्ड, २०७०
 करार ज्यालादारी िुलेवटन िेसीस जनशशक्त बनयुशक्त सेिा सततसम्िन्त्िी मापदण्ड, २०७५
 रे बडयो नेपाल िैदेशशक भ्रमण व्यिस्थापन आन्त्तररक कायतविबि, २०७५
 राविय आमसञ्चार

नीबत, २०७३

 रे बडयो प्रसार सेिा विकास सबमबत गठन आदे श, २०४१ सं शोिन सवहत
 रे बडयो नेपाल सं गीत प्रशशक्षण, सम्िद्धतन तथा अयमययन अनुसन्त्िान बनदे शशका, २०७१
1.7

सूचनाको हकअनुसारको विििरण प्रकाशन

सूचनाको हकअनुसारको वििरण प्रकाशन बनयबमत रूपमा गरे को ।
1.8

नागररक िडापर

यस बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी
गररएको नागररक िडापर अनुसूची २९ मा सं लग्न गररएको छ ।
1.9

रे बडयो नेपालका विक्िेन्त्सीः

बमबडयम िेभः ६४८ िरान/िनकुटा, ७९२ काठमाडौं, ११४३ िददतिास, ६८४ पोखरा, ५७६ सुखेत र
ुत ा), १०० (सलाम, भेडेटार, काठमाडौं, िीरगञ्ज,
८१० वकलोहजत ददपायल र एफ.एम. ९८ (दाङ, दाचल
ु ा, चमेरे सुखेत, जोमसोम, हुम्ला, जुम्ला, मुग,ु डोल्पा, मान्त्मा, खोड्पे
बसमभन्त्ज्याङ, पोखरा, दाउन्ने, रे सङ्ग
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िैतडी, हेमन्त्तिाडा िझाङ, िन्त्दीपुर तनहु)ाँ र १०३ मेगाहजत (िददतिास, िुबडतोला कैलाली, बिरे न्त्द्रनगर
सुखेत) िाट रे बडयो नेपाल सुन्न सवकन्त्छ।
1.10 भािी योजना र कायतक्रम
क) प्रसारण सेिा विस्तारः
प्रसारण पहुाँच नपुगेका क्षेरमा प्रसारण सेिा विस्तार गनत दे हायमा उल्ले ख भए िमोशजम कायत सम्पन्न
गररनेछ ।


ए.एम. र एफ.एम.लास बडशजटल प्रविबि (DRM) मा रूपान्त्तरणका लाबग पूिातिार अयमययन गने ।



प्रदे श नं.२ को िददतिास र प्रदे श नं.५ को दाङ्गमा नयााँ स्टू बडयोसवहत प्रसारण क्षमता अबभिृवद्ध
गनत कम्तीमा ५ वकलोिाट क्षमता भएको आिश्यक एफ.एम. उपकरणहरू जडान गने ।



दोलखा, ओखलढु ङ्गा िा सोलुखम्ु िुमा एफ.एम. ररले केन्त्द्र स्थापना गने र आिश्यकतानुसार थप
ठाउाँहरूमा एफ.एम ररले स्टे शन स्थापनाथत सम्भाव्यता अयमययन गने ।

ख) ममतत सुिार एिं सुदृढीकरणः


कम क्षमतामा सञ्चाबलत एफ.एम. ररले प्रसारण केन्त्द्रहरूको स्तरोन्नबत गने ।



प्रसारण बलं ङ्क (अशप्टकल फाहिर, एस.वट.एल., एओआहपी) प्रणालीको स्तरोन्नबत गने ।



केन्त्द्रीय कायातलयलगायत प्रादे शशक प्रसारण कायातलयका भिन र स्टु बडयोहरूको ममतत सं भार
गने।



विबभन्न प्रसारण केन्त्द्रहरूमा कम्पाउण्डिाल लगास जग्गा जमीनको सं रक्षण गने ।



एफ.एम. ररले केन्त्द्रका रान्त्सबमटर उपकरणहरूको िीमा गने ।



विबभन्न प्रादे शशक प्रसारण कायातलय र प्रसारण केन्त्द्रहरूमा रहेका जेनेरेटर र ए.बस.ममतत गने ।



प्रसारण िन्त्द रहेका एफ.एम. ररले केन्त्द्रहरू सञ्चालन तथा स्थानान्त्तरण गने ।

ग (विवििः

2.



प्रस्तावित बनिृत्तभरण कोष तथा भुक्तानी बनदे शशका २०७६ स्िीकृत गरी कायातन्त्ियन गने ।



सफ्टिेयर एनालाहबसस अफ कभरे ज म्यावपङ् तथा श्रोता सभे क्षण गने ।



बनमातणािीन ताररणीप्रसाद कोहराला स्मृबत सञ्चारग्राम सञ्चालन गने ।



यस आ.ि.को लाबग व्यिस्थापन सुिार कायातन्त्ियन कायतयोजना स्िीकृत गरी कायातन्त्ियन गने ।

प्रगबत

2.1 विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
आबथतक िषत
२०७२/०७३

िावषतक विबनयोजन
३९९३२७५३२

िावषतक खचत
२८८५४१680।34
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कैवफयत

आबथतक िषत

िावषतक विबनयोजन

कैवफयत

िावषतक खचत

२०७३/०७4

५०२९82745

394403960।51

२०७4/०७5

577253400

403012266।64

२०७5/०७6

572271400

430435036।09

२०७6/०७7

574794800

473448604।79

2.2 आ.ि. २०७६/७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
रू. हजारमा

क्र.सं .

िावषतक विबनयोजन

िावषतक खचत

१.

५७, ४७, ९४

४७, ३४, ४८

वित्तीय प्रगबत

कैवफयत

भौबतक प्रगबत

८२.३६

५०

2.3 आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत
बस.न.
१.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

कैवफयत

कुनै पबन िोलपरदाताको िोलपर
N+1, V-sat Stand by System जडान गने प्रस्ताि प्रभािग्राही नभएको । चालु
खचतमा

रकम

अपुग

भएकोले

विबनयोशजत रकम खचत भएको ।
2.

Optical Fiber System स्थापना गने।

नेपाल टे बलकमिाट बिल प्राप्त भहत
विल अनुसारको भुक्तानी भै
प्रारम्भ भएको

3.

कायत

सात प्रदे शमा रहेका प्रादे शशक च्यानल र सम्भाव्यता अयमययन प्रबतिेदन प्राप्त भस
केन्त्द्रीय प्रसारण िीचको बलङ्कअप प्रसारण कायत सम्पन्न भएको।
सम्भाधयता अयमययन गने।

4.

एफ.एम रान्त्सबमटर खररद,
स्टु बडयो भिन।

प्रादे शशक एफ.

एम.

रान्त्सबमटरको

िोलपर

आहिान भस कुनै पबन िोलपरदाताको

िोलपर प्रस्ताि प्रभािग्राही नभएको ।
तथा प्रादे शशक स्टुबडयो भिन बनमातण

कायत अशन्त्तम चरणमा पुगक
े ो।चालु
खचतमा

रकम

अपुग

भएकोले

विबनयोशजत रकम खचत भएको ।
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2.4

आ.ि. 207६/07७ को िजेट िक्तव्यमा समाविष्ट उपलशधि सूचकको प्रगबत
क्र.सं .

१.

कायतक्रम

हकाह

आ.ि. 2075/76
को शस्थबत

रे बडयो प्रसारण पहुाँचमा प्रबतशत

८६

िृवद्ध

आबथतक िषत

आबथतक िषत

2076/77

2076/77

को लक्ष्य
९०

कैवफयत

मा प्रगबत

८७

2.5 िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण
रू हजारमा

क्र.सं .

आ.ि. २०७6/०७7 सम्मको
िेरूजु लगत

१.

२, १५, ०५०

आ.ि

2076/077 मा
फर्छ्यौट रकम

आ.ि 2076/077
सम्ममा फर्छ्यौट
रकम

४८, १०१

फर्छ्यौट
प्रबतशत

कैवफयत

२२.३७

2.6 बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण
रू हजारमा

बस.न.
१.

शशषतक
आयसम्िन्त्िी वििरण

कर
३९, ३९.४३

गैर कर

कैवफयत

6, 42, 53.56

2.7 अिसर र च ुनौतीहरू
नेपालमा रे बडयो प्रसारणको अग्रणी सं स्था रही िततमानमा "राविय रे बडयो रािको सञ्चार" भन्ने दुरदृवष्ट
िोकेको "आिुबनक नेपालको समािेशी आिाज" पबन हो यद्यवप रे बडयो नेपालका च ुनौतीहरू पबन छन ।
जस अन्त्तगतत

 आमसञ्चार नीबत २०७३ अनुरूप साितजबनक प्रसारण सं स्थामा रूपान्त्तरण हुने प्रवक्रयामा रहनु ।
ाँ को अस्िस्थ व्यापार प्रबतस्पिात झेल्नु ।
 मोफसलका ६०० भन्त्दा िढी रे बडयो प्रसारण सं स्थाहरूसग

 स्थलगत र अनुसन्त्िानमा आिाररत रे बडयो कायतक्रमको सं ख्या न्त्यून हुन ु ।
ाँ पुर्याउन नसक्नु ।
 शतप्रबतशत भू-भागमा रे बडयो नेपालको पहुच

 प्रबतस्पिातका नाममा समाचार र जनचेतनामूलक कायतक्रमको समयमा व्यापाररक सम्झौता गनत नसक्नु ।
 आत्मबनभतर हुन नसकेकाले प्रसारण सेिा विकास र विस्तारका लाबग पयातप्त स्रोत सािन उपलधि नहुन ु
 रे बडयो नेपाल एक सेिामुखी सस्था भएकोले पयातप्त आम्दानी गनत प्रमुख च ुनौती रहेको छ ।
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 वहमाली र उच्च पहाडी क्षेरमा विकट भौगोबलक स्िरूपका कारण रे बडयो सुनाउन प्रविबि तथा प्राकृबतक
प्रकोपको च ुनौती रहेको छ ।
ाँ च ुनौतीहरू मार होहन प्रसस्त अिसर पबन छनःरे बडयो नेपालसग

 साितजबनक प्रसारण सं स्था PSB का लाबग पयातप्त सं रचना रहेको ।

 सरकारी स्िाबमत्ि र आबिकाररकता प्राप्त अग्रणी राविय प्रसारण सं स्था भएको ।

 राविय तथा अन्त्तराविय सं स्थाहरू (ITU, ABU, AIBD, RNTC, RAPA, NHK) साँग बनरन्त्तर सम्िन्त्ि
रहनु ।

 सं िीयतालाहत समेत सम्िोिन गनत सक्ने दे शव्यापी प्रसारण सं रचना रहनु ।
 पयातप्त अचल सम्पबत (जग्गा जमीन) र आिारभूत सं रचना हुन ु ।

 AC Nielson, BBC World Service Trust आददको प्रबतिेदन अनुसार सुिार हुने गुन्त्जाहतस रहनु ।
 रे बडयो प्रसारणसाँग सम्िशन्त्ित पयातप्त श्रधय सामग्री तथा अबभलेखहरू रहनु ।

 दे शैभररका विविि भाषाहरूमा कायतक्रम र समाचार प्रसारण हुाँदै आउाँन ु ।(समािेशशता)

 Media Convergence को अििारणा उपयोग गनत सवकने प्रच ुर सम्भािना रहेको ।

 समािेशी र सम्मृद्ध राि बनमातणको लाबग राज्यले अिलम्िन गरे का नीबत, बसद्धान्त्त, ऐन, कानुन, बनयम
आददको पालना गनत गराउाँन सिै बनकायहरूलास तदारूत गने अिसर यसकता दे खाउन अबभप्रेरर
सबमबतलास बमले को छ। सत्य, तयाय र सही सूचना तथा जानकारी प्रसारण गरर स्रोतको विश्वास शजत्दै

जनता र सरकारको सम्िन्त्िसेत ु िन्ने अिसर रे बडयो नेपाललास प्राप्त भएको छ । यो सं गै रे बडयो प्रसारणको

क्षेरमा समय सापेक्ष आिुबनकीकरण गदै अगाबड िवढरहेकोले अग्रणी सस्थाको रूपमा अगाबड िढ्ने अिसर
बमलेको छ ।

2.8 कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू
ाँ ा समय सीमा बभर रहेर खररद वक्रयाकलपा अशि िढ्न
यस सबमबतको िावषतक िजेट समयमा स्िीकृत नहुद
नसक्नुका साथै २०७६ चैर ११ गतेदेशख

कोबभड-१९ कारण लक डाउन हुाँदा अन्त्य कायत हुन

नसकेको। चालु खचतमा पयातप्त रकम अभािका कारण कमतचारीहरूलाहत तलि भत्ता बनकासा माग गरी
ाँ ीगत खचतिाट तलि भत्ता बनकासा गने गरी बनदे शन भएिमोशजम चालु खचत रकम भएकाले
पठाउाँदा पूज
पबन कायतक्रम कायातन्त्ियन हुन नसकेको । चालु खचत तफत थप बनकासा माग गररएको ।
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15.

राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्र
1.

पररचय

1.1 पृष्ठभूबम:
नेपाल सरकारको सम्पूणत e-Service हरू एकै स्थानिाट सितसािारण जनता एिं सरोकारिाला

समक्ष पुर्याउने उद्देश्यले राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्रले National Portal (www.nepal.gov.np) स्थापना
भएको हो । साथै नेपाल सरकारका विबभन्त्न बनकायहरूवि ारा बनमातण भएका सफ्टियेरहरूलास eService माफतत् अन्त्तरआिद्धता सुबनशश्चतता कायम गनत र एकरूपता कायम गनतका लाबग राविय सूचना
प्रविबि

केन्त्द्रले

Government Enterprises Architecture

तथा Government Interoperability

Framework को विकास गरे को छ। यसलास अबनिायत ददनको बनशम्त बनदे शशकाको बनमातण भएको
छ। सरकारी बनकायहरूको Internet Service Provider को रूपमा कायत गदै आएको यस सस्थाले

Web Hosting, Email, Internet, सेिा प्रदान गने कायत गदै आएको छ ।सरकारी बनकायहरूको
Domain एकीकृत रूपमा व्यिस्थापन गने उद्देश्यले राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्रमाफतत् DNS Registration

को कायत भस रहेको छ। सरकारी सेिा प्रिाह र सूचना व्यिस्थापनमा दक्ष जनशशक्तको ठू लो
महत्त्िपूणत स्थान रहेको हुाँदा राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्रले विबभन्न सरकारी बनकायमा कायतरत करीि
4000 जबत कमतचारीहरूलास सूचना प्रविबि तथा विद्युतीय

सरकारीसम्िन्त्िी ताबलम प्रदान गरी

सकेको छ। बसं हदरिारबभरका तथा केही िावहरका सरकारी बनकायहरूमा सूचना आदान प्रदानको
लाबग Government Network को स्थापना भस Internet सञ्चालनमा रहेको र त्यसको व्यस्थापन राविय

सूचना प्रविबि केन्त्द्रले गदे आएको छ। विबभन्त्न दातृराि एिं सं स्थाहरूको सहयोगमा विबभन्न सरकारी

बनकायहरूमा e-Service Application बनमातण भसरहेको र GIDC मा सभतरहरू स्थानान्त्तरण भसरहेको
छ।यस Co-location Service िाट एक पासला अगाबड िढी हाल यस केन्त्द्रले Virtualization तथा

Cloud Service पबन प्रदान गदै आएकोछ।डाटा तथा सभतरको सुरक्षणको लाबग Data backup को

व्यिस्था Disaster Recovery Center हेटौडामा सञ्चालन भै रहेको छ। सरकारले प्रदान गने सेिामा
अिरोि नआउने तथा दे शका विबभन्त्न क्षेरको पहुाँचको वहसािले Load Balancing समेत गने लक्ष्य
बलएको छ।

यस केन्त्द्रले सूचना प्रविबिमा आिाररत साितजबनक सेिा तथा ज्ञानमा आिाररत उद्यमशीलता बनमातण
गने गरी सूचना प्रविबि नीबत कायातन्त्ियन गने दू रदृवष्ट बलएको छ। यसले सूचना प्रविबिमा आिाररत
साितजबनक सेिा तथा ज्ञानमा आिाररत उद्यमशीलता बनमातण गनत सस्थागत क्षमता विकास गने उद्देश्य

बनिातररत गरे र सो दू रदृवष्ट हाबसल गनत प्रयत्नशील रहेको छ।रावियस्तरका सिै वकबसमका बिद्युतीय
तयायाङ्क सङ्कलन गरी सूचना िैंकको रूपमा कायत गने तथा तयायाङ्कहरूको सुरशक्षत भण्डारण गने,

बसं हदिार पररसरको High speed backbone network व्यिस्थापन गने, सभतरहरू host गने, National

Cyber Emergency Team(NCERT) को सञ्चालन गने, सरकारी कायातलयहरूको िेि-सासटको Domain
र Host गने, सरकारी समेल सेिा प्रदान गने, सरकारी बनकायहरूलास सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी प्राविबिक
सेिा उपलधि गराउने कायतको लाबग राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्र विकास सबमबत गठन आदे श, 2058
िाट गदठत यो केन्त्द्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालय अन्त्तगततको बनकाय हो ।
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1.2 बनकायको स्िरूप र प्रकृबत:-

विकास सबमबत ऐन, 2013 ले ददएको अबिकार प्रयोग गरी राविय सूचना प्रविबि विकास सबमबत

2058 को गठन आदे शानुसार राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्र स्थापना भएको हो।यस केन्त्द्रका उद्देश्यहरू
बनम्नानुसार छन ।



सरकारी बनकायहरूको Internet Service Provider को रूपमा कायत गदै आएको यस सस्थाले Web
Hosting, Email, Internet सेिा प्रदान गने.



सरकारी बनकायहरूको Domain एकीकृत रूपमा व्यिस्थापन गने उद्देश्यले राविय सूचना प्रविबि
केन्त्द्रमाफतत् DNS Registration को कायत गने।

 नेपाल सरकारको सम्पूणत e-Service हरू एकै स्थानिाट सितसािारण जनता एिं सरोकारिालासमक्ष
पुर्याउने उद्देश्यले राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्रले National Portal (www.nepal.gov.np) बनमातण गरी कायातन्त्ियन
गने।


सरकारी सेिा प्रिाह र सूचना व्यिस्थापनमा दक्ष जनशशक्तको ठू लो महत्त्िपूणत स्थान रहेको हुाँदा विबभन्न
सरकारी बनकायहरूलास आिश्यतानुसार विबभन्न ताबलम प्रदान गने ।



बसं हदरिार बभरका तथा केही िावहरका सरकारी बनकायहरूमा सूचना आदान प्रदानको लाबग Government
Network को स्थापना भस Internet सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने ।



विबभन्न सरकारी बनकायहरूमा e-Service Application बनमातण भसरहेको र GIDC मा सभतरहरू स्थानान्त्तरण
भसरहेको छ।हाल यस Co-location Service िाट एक पासला अगाबड िढी यस केन्त्द्रले Virtualization
तथा Cloud Service पबन प्रदान गदै आएकोछ ।



डाटा तथा सभतरको सुरक्षणको लाबग Data backup को व्यिस्था Disaster Recovery Center हेटौडामा
सञ्चालन भैरहेको छ ।



रावियस्तरका सिै वकबसमका विद्युतीय तयायाङ्क सङ्कलन गरी सूचना िैङ्क रूपमा कायत गने तथा

तयायाङ्कहरूको सुरशक्षत भण्डारण गने, बसं हदिार पररसरको High speed backbone network व्यिस्थापन
गने, सभतरहरू host गने, National Cyber Emergency Team(NCERT) को सञ्चालन गने ।


Security Operation Center (SOC) तथा Network Operation Center (NOC) सञ्चालन गने।



थप दुस िटा डाटा केन्त्द्र र सन्त्टरनेट एक्स्चेञ्ज केन्त्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने।



National Payment Gateway कोसमेत प्राविबिक

परामर्श तथा पर्ू ाशधार तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने।

1.3 केन्त्द्रको काम कततव्य र अबिकार

 सूचना प्रविबिको विकासको लाबग रावियस्तरमा सिै वकबसमका तयायाङ्क सङ्कलन गरी डाटा बडपोशजटरीको
समेत काम गनत सूचना िैंकको रूपमा काम गने ।

 सरकारी कायतलयहरूमा कम्प्युटर अबभलेखीकरण र विषय िस्तुको विकास तथा विस्तार गने काममा
सिाउ पुर्याउने ।

 सूचना प्रविबिको अनुसन्त्िान र विकासमा सहयोग पूर्याउने ।

 नेपाल सरकारका सिै कायातलयमा िेिसाहट राख्ने र सोलास अद्यािबिक गरी सञ्चालन गने काममा
सहयोग गने।
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 सूचना प्रविबि सम्िन्त्िमा एकरूपता ल्याउन आिश्यक कोबडङ्ग र स्तर बनिातरण
को व्यिस्था गरी सोको अनुगमन गने ।

(स्टे ण्डडतराहजेशन)

 सूचना विज्ञान तथा सूचना प्रविबिसम्िन्त्िी नीबत तथा योजनाको कायातन्त्ियन गने, गराउने ।

 काम कारिाही सुचारू रूपले सञ्चालन गनतको लाबग आिश्यकता अनुसार सल्लाहकार तथा परामतश
दाताहरू बनयुक्त गने ।

 सरकारी डाटा केन्त्द्रको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने,

 सरकारी नेटिकतको विस्तार, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने,
 राविय विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गने, गराउने,

 सूचना प्रविबिको विकास गनतका लाबग नेपाल सरकारले तोकेका अन्त्य कायतहरू गने ।

1.4 केन्त्द्रले प्रदान गने सेिाहरू:

 सरकारी कायातलयहरूलास Internet सेिा प्रदान गने।
 सरकारी बनकायहरूलास e-mail सेिा प्रदान गने।
 Singh Durbar E-gate pass सेिा प्रदान गने।

 नेपाल सरकारका कमतचारीहरूकोदक्ष जन शशक्त विकासका लाबग विविि सूचना तथा सञ्चार
साँग सम्िशन्त्ित ताबलम

प्रदान गने ।

प्रविबि

 बसं हदरिार पररसर को High Speed Backbone Network पूिातिारको सम्पूणत व्यिस्थापन यसकेन्त्द्रको
मातहतमा सञ्चालन गने ।

 नेपाल सरकारअन्त्तगततका विबभन्न बनकायहरूलास Server Hosting गनतका लाबग यस केन्त्द्रले Public
IP प्रदान गने ।

ुत ासजेसन र क्लाउड सेिा प्रदान गने।
 भचल

 विबभन्न मन्त्रालयहरू तथा विभागहरूलास Video Conferencing सेिा प्रदान गरररहेको छ।
 सरकारी कायातलयहरूको िेभ सासट Host सेिा प्रदान गरररहेको छ।
 सरकारी बनकायहरूकोServer Co-location सेिा प्रदान गरररहेको छ।

1.5 सङ्गठन संरचना

राविय सूचना प्रविबि केन्त्द्रको कायातलय बसं हदरिारका अबतररक्त हेटौडामा बडजास्टर ररकिरी सेन्त्टर समेत

सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल सरकारले बनयुक्त गरे को कायतकारी अबिकृतले नेतत्ृ ि गने केन्त्द्रको सङ्गठन
सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची ३० मा सं लग्न गररएको छ ।

1.6 गठन आदे श

विकास सबमबत ऐन 2013 को दफा 3 ले ददएको अबिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले राविय सूचना
प्रविबि विकास सबमबत (गठन) आदे श, 2058 िाट गदठत सं स्था हो।

1.7 नागररक िडापर

यस केन्त्द्रिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी
गररएको नागररक िडापर अनुसूची ३१ मा सं लग्न गररएको छ ।
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1.8 भािी योजना र क्रायतक्रम :

 कोहोलपुर डाटा सेन्त्टरबनमातण : यस केन्त्द्रको भािी योजना अन्त्तगतत कोहोलपुरडाटा सेन्त्टरको भौबतक
पूिातिारको बनमातण कायत प्रारम्भ गररने।

 लबलतपुर डाटा सेन्त्टर र हन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ज सेन्त्टर बनमातण: लबलतपुरमा डाटा सेन्त्टर/हन्त्टरनेट
एक्सचेन्त्जसेन्त्टरको भौबतक पूिातिारको बनमातण कायत प्रारम्भ गररने।

 राविय विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सूचना प्रविबि पूिातिार अद्यािबिक गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
 हेटौडाको DRC को Electromechanical प्रणाली थप सुदृढ गररने।

 सूचना प्रविबिको विकास तथा िढ्दो प्रयोगसाँगै दे शखएको साहिर सुरक्षा जोशखमको पवहचान, त्यसिाट
हुने असरको न्त्यूनीकरण र आकशस्मक साहिर सुरक्षाको व्यिस्थापन कायतलास बनरन्त्तर ददने ।

2. प्रगबत

2.1

विगत 5 िषतको आबथतक वििरण (रू.हजारमा)
क्र.सं .

आबथतक िषत

विबनयोशजत िजेट

खचत

1

2072/73

394701

258858

2

2073/74

53152

509413

3

2074/75

748982

678189

4

2075/76

616134

561859

5

2076/77

६१७८00

495123

2.2 आ.ि.2076/77 को िावषतक विबनयोजन र खचत वििरण
विबनयोशजत िजेट
617800

रू.हजारमा

खचत

वितीय प्रगबत

भौबतक प्रगबत

495042

80.13%

76.5%

2.3 आ.ि.2076/77 को मुख्य /मुख्य कायतक्रम र प्रगबत
क्र.सं .

मुख्य कायतक्रम

प्रगबत

१

Network/system operation center को स्थापना

सम्पन्न भै सकेको

२

नेपाल

सरकारको

केन्त्द्रीय

समेल,

िेभ

होवष्टं ग सम्पन्न भै सकेको

सञ्चालन गनत Hardware अन्त्य securityसम्िन्त्िी
उपकरण खररद

३

NITC ले प्रदान गरे का सेिाहरू Onlineमाफतत् Report Website, Online Domain
application,
Support
गनत आिश्यक प्रणाली बनमातण गने
Helpdesk, नागररक एप्स तथा
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कैवफयत

क्र.सं .

मुख्य कायतक्रम

प्रगबत
नयााँ

कैवफयत
बनमातण

website

गररएको।
४

GIDC र

DRC मा

भएका

५

GIDC मा Host भएका Website हरूको Vulnerability सम्पन्न भै सकेको ।
Assessment

६

GIDC को भिन ममतत

७

आि

८

Upgradation गने कायतक्रमकोदावयत्ि भुक्तानी गने
Relational Database Management System सम्पन्न भै सकेको
(RDMS) लाहसेन्त्स विस्तार र निीकरण

९

National Portal मा Integration गनत API बनमातण गने 22 बनकायहरूकोसेिा राविय

लाहसेन्त्स निीकरण

75/76

Applications हरूको सम्पन्न भै सकेको ।

सम्पन्न भै सकेको

को

GIDC

तथाElectromechanical

को

electrical सम्पन्न भै सकेको

उपकरणहरूको

पोटतलमा

Integration

गररएको।
1०

हेटौडाको
DRC
STRENTHENING

को

ELECTROMECHANICAL हेटौडा वििुत प्राबिकरणिाट
DRC केन्त्द्रमा Dual Feeder
जडान सम्पन्न भै सकेको ।

1१
2.4

समेल security को लाहसेन्त्स तथा उपकरण खररद

सम्पन्न भै सकेको ।

िेरूजु फछयौँटसम्िन्त्िी वििरण
क्र.सं
1

आ.ि.2076/77
सम्मको िेरूजु
लगत

4390

आ.ि.2076/77
मा फछयौँट रकम
4390

आ.ि.2076/77

सम्म फछयौँट रकम
4390

फछयौँट
प्रबतशत

कैवफयत

100%

2.5 अिसर र च ुनौतीहरू

क) अिसरहरु:

1 सूचना प्रविबिमा आिाररत साितजबनक सेिा वितरण प्रणाली स्थावपत गनत पूिातिार र क्षमता विकास
गने।

2 सरकारी बडशजटल तयायाङ्कको सं ग्रह, सुरक्षा र एकीकृत प्रिाह गने।

3 सम्पूणत सरकारी बनकायहरको िेभसासट होशस्टङ, समेल सेिा, DNS रशजष्टे शनको सेिा प्रदान गरी
कायत सञ्चालनमा सहजता ।
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4 सरकारी e-Service लास अविबछन्त्न िनाउन GIDC को डाटा तथा सभतरको सुरक्षणको लाबग Data
backup को व्यिस्था गनत हेटौडामा Disaster Recovery Center सञ्चालन गरी डाटा तथा सभतरको
सुरक्षा गने।

ु भ आिुबनक पूिातिारको विकास गरी उच्च ददगो
5 बडशजटल नेपाल बनमातणमा अन्त्तरआिद्ध भस सितसल
विकासमा योगदान प्रदान गने ।

6 बछटो, कम लागतको, प्रभािकारी तथा गुणस्तररय विद्युतीयशासन सेिाको क्षमता बनमातण गने- ।
7 सूचना प्रविबिको प्रयोग गरी व्यािसावयक दक्षता िृवद्ध गने ।
ख) च ुनौतीहरू:

1 डाटा सेन्त्टर र हन्त्टरनेट एक्चेन्त्ज सेन्त्टर स्थापना गनतको लाबग हालसम्म जग्गाको भोगाबिकार प्राप्त
हुन नसकेको।

2 सरकारी बनकायिाट हुने भुक्तानीहरू) Electronic Payment Gateway ) वि ारा गने कायतको सञ्चालन
गनत महालेखा बनयन्त्रक कायातलयको RIMS साँग Integration गने कायतमा कदठनास भएको।

3 ददगो विकास र सूचना प्रविबिको विस्तारका लाबग साितजबनक र बनजी क्षेर दुिैको संलग्नतामा दक्ष
जनशशक्त अभाि।

4 सूचना प्रविबिको विकास तथा िढ्दो प्रयोगसाँगै दे शखएको साहिर सुरक्षा जोशखमको पवहचान, त्यसिाट
हुने असरको न्त्यूनीकरण र आकशस्मक साहिर सुरक्षाको व्यिस्थापन कायत च ुनौती पूणत रहेको।

2.6 कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे खा परे का समस्या तथा समािानका लाबग गररएका प्रयासहरूको वििरण
क्र.सं .

कायतक्रमको
नाम

हटहरी
1.

समस्याको

िााँकेमा
सेन्त्टर
गने

वििरण
र

डाटा

स्थापना

लबलतपुर

िुटिलमा
२.

हन्त्टरनेट
एक्चेन्त्ज

सेन्त्टरस्थापना
गने

डाटा सेन्त्टरको
लाबग हालसम्म
जग्गा

भोगाबिकार
नभएको

र

समािानका
प्रयासहरू

सरोकारिाला
जग्गा

लाबग

गररएका समस्या समािानका लाबग
सुझािहरू

ाँ
बनकायहरूसग

भोगाबिकारको

लाबग

छलफल तथा पराचार भस
रहेको।

सेन्त्टरको लाबग
हालसम्म
जग्गा

भोगाबिकार

सरोकारिाला
जग्गा

ाँ
बनकायहरूसग

भोगाबिकारको

लाबग

छलफल तथा पराचार भस
रहेको।

नभएको
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प्राबप्तका

लाबग

मन्त्रालयले सरोकारिाला
बनकायहरूसाँग आिश्यक
पहल/समन्त्िय
पने।

हन्त्टरनेट
एक्चेन्त्ज

जग्गा

जग्गा

प्राबप्तका

गररददनु

लाबग

मन्त्रालयले सरोकारिाला
बनकायहरूसाँग आिश्यक
पहल/समन्त्िय
पने ।

गररददनु

क्र.सं .

कायतक्रमको

समस्याको

नाम

वििरण

सरकारी

प्रयासहरू

लाबग

गररएका समस्या समािानका लाबग
सुझािहरू

बनकायिाट हुने

यस केन्त्द्रले NEPG को सूचना

(Electronic
Payment

गरे को र यसलास नेपाल राि

प्रविबि

भुक्तानीहरू

महाले खा

Gateway ) द्रारा बनयन्त्रक
गने
कायतको कायातलयको
३.

समािानका

सञ्चालन

पूिातिारको

स्थापना

िैंकमाफतत् सञ्चालनमा ल्याउने

सम्िन्त्िमा सूझाि प्रदान गनत नेपाल

बमबत 2076/09/23 को कायतदलले

गनत RIMS
साँग गभतनर स्तरीय बनणतय अनुसार
महाले खा
Integration
नेपाल राि िैं क, भुक्तानी
बनयन्त्रक
गने
कायतमा प्रणाली विभागका बनदे शकको
कायातलयको
कदठनाह
सं योजकत्िमा
गदठत
RIMS

साँग भएको।

Integration गने
कायतमा

कदठनास
भएको।

सरोकारिाला

बनकायहरू

सशम्मबलत कायतदलले अयमययन
गरर

नेपाल

राि

प्रबतिेदन पेश गरे को ।
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िैंकमा

राि

पेश

िैंकमा

गरे को

प्रबतिेदन प्रबत आिश्यक
समन्त्िय र सहकायत गरी

कायत सञ्चालनमा सहयोग
गने।

16.

सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्र
1.

पररचय

1.1 पृष्ठभुबमः
आिुबनक साितजबनक व्यिस्थापनका कायतक्षर
े हरूमा सुरक्षण मुद्रणलास एक अबत आिश्यक¸ विश्वसनीय र विशशष्ट
प्रविबि बनदे शशत उद्योग माबनएको छ । पासपोटत ¸ स्माटतकाडत¸ िैक नोट¸ िैक चेक¸ हुलाक वटकट¸ स्टक
प्रमाणपर¸ राजस्ि वटकट¸ उत्पादन आबिकाररकता¸ प्रमाणपर बसक्का मुद्रा जस्ता उच्च महत्त्िका सुरक्षण िस्तु
ु को राविय अशस्तत्िसाँग
उत्पादन तथा छपास गने कायत सुरक्षण कायत हो । सुरक्षण मुद्रण कुनै पबन मुलक
गााँबसएको विषय हो । नेपाल सरकारले वि.सं . २०७३ साल काबततक ८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविबि
मन्त्रालयको मातहत रहने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास सबमबतको गठन गरी िैंक नोट, पासपोटत, हुलाक वटकट,
राजस्ि शस्टकर लगायतका सम्पूणत सुरक्षण मुद्रणसाँग सम्िशन्त्ित, सामग्रीहरू नेपालमै छपाह गनतको लाबग कायातदेश
ददएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविबि मन्त्रालयका सशचिको अयमयक्षतामा रहने सबमबतको कामकाज सुरक्षण
मुद्रण केन्त्द्रको नामिाट हुने व्यिस्था रहेको छ। सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी आिश्यक नीबतगत कानुनी तथा
सं स्थागत व्यिस्था गरी मानि स्रोत विकासका साथै भौबतक पूिातिारको विकासमाफतत् नेपालमा सुरक्षण मुद्रणको
कायत प्रारम्भ गररने सम्िन्त्िमा चालु १५ औ योजनाले आिश्यक व्यिस्था गरे को छ । आ. ि. २०७६/२०७७
को िावषतक िजेटले आगामी दुस िषतबभर दे शबभरै सुरशक्षत छापाखाना स्थापना गरी राहदानी¸ िैंक नोट¸
अन्त्तःशुल्क शस्टकर¸ हुलाक वटकट¸ जग्गा िनी प्रमाणपूजात र साितजबनक महत्त्िका कागजातहरूको सुरक्षण
मुद्रण गनत काभ्रेपलाञ्चोक शजल्लामा पूिातिारहरूको बनमातण प्रारम्भ गररने व्यिस्था गरे को छ । सुरक्षण मुद्रणमा
ु ो रूपमा सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्रलास विकास गरी
नेपाललास आत्मबनभतर िनास अन्त्तरातविय िजारमा आकषतण विन्त्दक
सुरक्षण मुद्रणलास राविय आय, उत्पादनशील रोजगारी तथा िढी मारामा िैदेशशक मुद्रा आजतन गने स्रोतको
रूपमा विकास गनुप
त ने दे शखन्त्छ।
1.2 बनकायको स्िरूप र प्रकृबतः
सुरक्षण मुद्रण विकास सबमबत गठन आदे शिमोशजम गठन भएको सुरक्षण मुद्रण विकास सबमबतको नेतत्ृ ि
मन्त्रालयका सशचििाट हुने र कामकाजको नेतत्ृ ि नेपाल सरकारिाट बनयुक्त हुने कायतकारी बनदे शकले गने
व्यिस्था रहेको छ । सुरक्षण मुद्रण पूिातिार विकास गरी दे शबभर सुरक्षण मुद्रणको कायत गनत यो बनकायको
गठन भएको हो ।
1.3

बनकायको काम, कततव्य र अबिकारः

सुरक्षण मुद्रण विकास सबमबतको काम, कततव्य र अबिकार दे हाय िमोशजम रहेका छन् ।
(क)

सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी नीबत, योजना, िजेट तथा कायतक्रम स्िीकृत गने,

(ग)

सुरक्षण मुद्रणको लाबग आिश्यक पने भौबतक पूिातिार बनमातण गने िा गराउने,

(ख)

सबमबतको लाबग आिश्यक पने आबथतक स्रोतको व्यिस्था गने ,
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(ि)

राहदानी, हुलाक वटकट, अन्त्तःशुल्क शस्टकर, िैंक नोट, स्माटत काडत, चेकिुक आददको मुद्रणको

(ङ)

राहदानी र स्माटत काडतहरूको पसतनलाहजेसन गने,

(च)

(छ)
(ज)

(झ)

लाबग सुरक्षण प्रेसको स्थापना गरी सञ्चालन गने,
सबमबतले प्रदान गने सेिाको शुल्क बनिातरण गने,

सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी आिश्यक अयमययन अनुसन्त्िान गने िा गराउने,

सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी ताबलम तथा प्रशशक्षण कायतक्रम सञ्चालन गने िा गराउने,
अन्त्य आिश्यक कायत गने ।

1.4 बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू( महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)
सुरक्षण मुद्रण विकास सबमबत (गठन) आदे श, २०७३ को दफा ५ िमोशजम बनकायिाट प्रदान गने सेिाहरुः
(क)

सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी नीबत, योजना, िजेट तथा कायतक्रम स्िीकृत गने,

(ख)

सबमबतको लाबग आिश्यक पने आबथतक स्रोतको व्यिस्था गने ,

(ग)

सुरक्षण मुद्रणको लाबग आिश्यक पने भौबतक पूिातिार बनमातण गने िा गराउने,

(ि)

राहदानी, हुलाक वटकट, अन्त्तःशुल्क शस्टकर, िैंक नोट, स्माटत काडत, चेकिुक आददको मुद्रणको लाबग
सुरक्षण प्रेसको स्थापना गरी सञ्चालन गने,

(ङ)

राहदानी र स्माटत काडतहरूको पसतनलाहजेसन गने,

(च)

सबमबतले प्रदान गने सेिाको शुल्क बनर्िातरण गने,

(छ)

सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी आिश्यक अयमययन अनुसन्त्िान गने िा गराउने,

(ज)

सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी ताबलम तथा प्रशशक्षण कायतक्रम सञ्चालन गने िा गराउने,

(झ)

अन्त्य आिश्यक कायत गने ।

1.5 सूचनाको हक अनुसारको वििरण प्रकाशन
सूचनाको हकको दफा ५को उपदफा ३ िमोशजम ३/३ मवहनाको वििरण अद्यािबिक गने गररएको छ ।
1.6 भािी योजना र कायतक्रमः
सुरक्षण मुद्रणलास तीन चरणमा विकास गनतका बनबमत्त एक कायतमूलकएिं नतीजामूलक गुरूयोजना तजुम
त ा
गने
1. प्रथम चरणः नेपाललास पााँचिषतबभर आत्मबनभतर िनाउने
2. दवि तीय चरणः आगामी दशिषतबभर सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी विश्वसनीय सेिा र गुणस्तररय सुरक्षण िस्तु

साकत र दशक्षणपूिी एशशयाका रािहरूमा उपलधि गराउने
3. तृतीय चरणः आगामी १५ िषत बभर सुरक्षणमुद्रणसम्िन्त्िी विश्वसनीय सेिा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण िस्तु

ु हरूमा उपलधि गराउने
अन्त्य िााँकी तेस्रो मुलक
4. उच्च प्राथबमकताप्राप्त राविय गौरिका आयोजनासरह सुरक्षण मुद्रण विकाससम्िन्त्िी कायतक्रमहरूलास

मुख्य प्राथबमकता ददने
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5. सुरक्षण मुद्रणलास अबत आिश्यक सेिाको रूपमा पूण त मान्त्यता ददन कानुनी व्यिस्था गने
6. ख्याबत प्राप्त विज्ञ, प्राशज्ञक व्यशक्तत्ि, अनुभि प्राप्त प्रशासकहरू सशम्मबलत एक सङ्गठन विकास अयमययन

समूह गठन गरी सो समूहिाट प्राप्त हुने

2.

प्रबतिेदनका आिारमा सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्रको कायतमूलक

सङ्गठनात्मक ढााँचाको विकास र आिश्यक जनशशक्तको बनिातरण गने ।
प्रगबत

विगत पााँच आबथतक िषतको आबथतक वििरण ( विबनयोजन र खचत)
आबथतक िषत

िजेट विबनयोजन

खचत

२०७४/०७५

१९९४००००

१९१६८६९७

२०७५/०७६

५३४७६४७६४

३३६३९५१६३

२०७६/०७७

५७२६०००००

५०७१५२०००

७००००००००

विगत ५ िषतको आबथतक वििरण ( विबनयोजन र खचत)

६००००००००

५००००००००
४००००००००
बजेट विनियोजि

३००००००००

बजेट खर्च

२००००००००
१००००००००
०

2.1

२०७४/०७५

२०७५/०७६

२०७६/०७७

आ.ि. २०७६/०७७ को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)

विबनयोशजत िजेट
५७२६०००००

खचत
५०७१५१६७६

भौबतक प्रगबत
९२.21 प्रबतशत
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वित्तीय प्रगबत
ाँ ीगत)
८८.57 प्रबतशत (चालु र पूज

2.2

आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य-मुख्य कायतक्रम र प्रगबतः
क्र.सं .
1.

२.

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य
Landscapes and Land
Development Works

Electromechanical &
Power System

प्रगबत
केन्त्द्रको Landscapes and Land

जग्गाको बभरालो

Development Worksसम्िन्त्िी आंशशक

भागलास सम्याउने

कायत मार सम्पन्न भएको ।

कायत िााँकी रहेको।

सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको लाबग
आिश्यक पने ३ लाख बलटर क्षमता
भएको Fuel tank को बनमातण कायत
सम्पन्न भएको ।

३.

Heavy duty Multifunctional केन्त्द्रलास आिश्यक पने Printer,
Printer, plotter, PC
plotter को खररदसम्िन्त्िी कायत सम्पन्न
भएको ।

४.

Underground Water
Reservoir बनमातण

२ लाख बलटर क्षमता भएको
Underground Water Reservoir
बनमातण कायत सम्पन्न भैसकेको ।

५.

underground High
Transmission लास

केन्त्द्रलास आिश्यक पने

4000 KVA विद्युत लासन
व्यिस्थापन गने तथा Factory
जडानसम्िन्त्िी कायत अशन्त्तम चरणमा
लास आिश्यक पने 4000 KVA
रहेको ।
विद्युत लासन जडान गने
६.

साविकको IT Park को

प्राविबिक रूपिाट
अनुगमन गरी
भुक्तानीसम्िन्त्िी
कायत िााँकी रहेको।

सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्रको प्रशासबनक भिन

प्रशासबनक भिन आिास ममतत तथा आिासको ममतत कायत पुरा भएको।
2.3

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरणः
बनकाय
सुरक्षण मुद्रण केन्त्द्र

2076/077 सम्मको जम्मा

आ.ि.2076/077 मा

िेरूजु लगत

फर्छ्यौट रकम

११००००

११००००

224

फर्छ्यौट (%)
१०० प्रबतशत

2.4

बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरणः
क्र.सं .

राजस्ि शशषतक

कर

गैरकर

1

अन्त्य प्रशासबनक सेिा शुल्क

-

१८२०००

२

प्रशासबनक दण्ड जररिाना

-

८४५३४५

३

िेरूजु

-

१०७२५०

-

रू.११३४५९५

जम्मा

कैवफयत

अिसर र च ुनौतीहरुः

2.5


सुरशक्षत छपाहसाँग सम्िशन्त्ित सामग्रीहरू स्िदे श मै छपाह हुनेहद
ु ााँ ठू लो सं ख्यामा रोजगारी बसजतना
हुने।

 छपाह कायतको लाबग िावहररने रकम िचत हुने ।

 राविय महत्त्िका गोप्य सूचनाहरूको National Biometric Database तयार भस नेपालमै रहने।
ु हुन सहयोग पुग्ने ।
 आत्मबनभतरतातफत उन्त्मख

सुरक्षण मुद्रणको लाबग आिश्यक सुरक्षण मुद्रणसम्िन्त्िी ज्ञानभएका शीपयुक्त, उत्पादनशील तथा



नैबतकिान कमतचारी प्राप्त गनुत ।

सुरक्षण मुद्रणका सम्िन्त्िमा नीबत बनमातात, जनप्रबतबनबि, नागररक समाज, प्रेसबमबडया तथा अन्त्य



सरोकारिाला बनकायहरूमा सकारात्मक दृवष्टकोणको विकास गराउनु ।

मुद्रण कायतमा पयातप्त साििानी अपनाउन नसवकएमा उत्पाददत सामग्री दुरूपयोग हुने सम्भािना रहनु।



सुरक्षण मुद्रणका सेिाहरूलास विश्वसनीय र गुणस्तरीय िनाह अन्त्तराविय िजारमा प्रबतस्पिी रूपमा



उपलधि गराउन ।
2.6

कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरुः
कदठनास तथा च ुनौतीहरुः


शीपयुक्त, उत्पादनशील तथा नैबतकिान

प्रयासहरुः


कमतचारी प्राप्त गनुत ।

सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण, कमतचारीको सेिा
शतत र सुवििासम्िन्त्िी विबनयमािलीको मस्यौदा
तयार भएको हाल काजमा कमतचारी खटास
कायतसञ्चालन गरे को



विकास बनमातण कायतक्रम

मन्त्रालयमाफतत् सम्िशन्त्ित बनकायसाँग समन्त्िय



कायातन्त्ियनसाँग सम्िशन्त्ित विबभन्न

गरी कायतक्रम कायातन्त्ियनमा सहजीकरण

बनकायसाँग समन्त्िय गनत कदठन हुन ु

गररएको।
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कदठनास तथा च ुनौतीहरुः


कमतचारीलास आिश्यक Training तथा
exposure को कमी हुन ु

प्रयासहरुः


कमतचारीलास आिश्यक ताबलम तथा सीप
विकाससम्िन्त्िी िजेट तथा कायतक्रमका लाबग
मन्त्रालयमाफतत् अथत मन्त्रालयमा पहल गररएको
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17. गोरखापर सं स्थान
1.

पररचय

1.1 पृष्ठभूबम:
1.2 गोरखापर सं स्थान ऐन, २०१९ र गोरखापर सं स्थान बनयमािली, २०२१ िमोशजम स्थापना तथा सञ्चालन

भहरहेको सं स्थानहरुको िगीकरणमा सामाशजक सेिा अन्त्तगतत पने आमसञ्चारको क्षेरमा छापामायमयममा
१२० िषत दे शखको बनरन्त्तरता िोकेको ऐबतहाबसक सं स्थानको रूपमा वक्रयाशील सञ्चार गृह हो ।सं स्थानले
गोरखापर दै बनक (राविय सं स्करण, विराटनगर सं स्करण र कोहलपूर सं स्करण), The Ri si ng Nepal Nat i onal

Edi t i on, Bi rat nagar Edi t i on, Kohal pur Edi t i on, मिुपकत सावहशत्यक माबसक

प्रकाशन, युिामञ्च, युिा माबसक

प्रकाशन, मुना, िाल प्रकाशन माबसक प्रकाशन गनुक
त ा साथै गोरखापर

अनलासन समाचार पोटतल सञ्चालन गदै आएको छ ।
1.3 बनकायको स्िरूप र प्रकृबत

मूलत: परकाररताको मायमयमिाट जनचेतना अबभिृवद्ध गरी सुसंस्कृत र सभ्य विकबसत समाजको बनमातण
गने लक्ष्य रहेको यस बनकायको स्िरुप केन्त्द्रीय तथा प्रादे शशकस्तर सम्म फैबलएको छ । लामो अिबिसम्म
केशन्त्द्रकृत स्िरुपमा रहेको यस सं स्थानको सेिा प्रिाहको स्िरुप सातिटै प्रदे श राजिानी सम्म फैबलएको
छ । काठमाडौमा िाट प्रकाशशत राविय सं स्करण ले िाग्मती र गण्डकी प्रदे शका २४ शजल्लामा
ाँ सहज, बनयबमत र बछटोछररतो िनाएको छ । २०७६ असोज ३ गते दे शख पूिक्ष
प्रकशनको पहुच
त ेर
विराटनगर सं स्करण र पशश्चमक्षेर कोहलपूर सं स्करणको छपाह आरम्भ गरी पुिक्षेर सं स्करण िाट प्रदे श
ाँ सहज, बनयबमत र बछटोछररतो िनाएको छ । २०७६ फाल्गुन ७
न १ र २ का २२ शजल्लामा पहुच
गते दे शख पशश्चम क्षेर सं स्करण िाट प्रदे श न ५, कणातली र सुदूर पशश्चम प्रदे श का ३१ शजल्ला सम्मको
पहुाँच सहज, बनयबमत र बछटोछररतो िनासएको छ ।नेपाल सरकारको सेिा िगीकरण िमोशजम गोरखापर
सं स्थानको सेिाको प्रकृबत अत्यािश्कीय सेिा अन्त्तगतत रहेको छ ।
1.4 बनकायको काम, कततव्य र अबिकार

गोरखापर सं स्थान ऐन, २०१९ र गोरखापर सं स्थान बनयमािली, २०२१ अनुसार यस सं स्थानको काम,
कततव्य र अबिकार दे हायअनुसार रहेको छ ।

 राविय दृवष्टकोण तथा व्यापकताले पूणस्त िस्थ,

ु
उत्तरदायी तथा मनोरञ्जन सामग्रीलेयक्त
पर-पबरकाको

प्रकाशन एिं वितरण वि ारा दे शी विदे शी समाचार एिं अन्त्य उपयोगी कुराहरूको जानकारी सितसािारणलास
नेपालभर सरल,



सुलभ, एिं सुपथ वकबसमले उपलधि गराउनु सं स्थानको कततव्य हो ।

गोरखापर दै बनकको मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, सञ्चालन, आदद सिै काम गने।

 गोरखापर दै बनक र द-रासशजङ्ग नेपालका विबभन्न सं स्करण प्रकाशनको स्तरमा सुिार ल्याउनेत तथा
दे शी एिं विदे शी समाचारलास सकभर व्यापकरूपमा समािेश गने।
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रावियता र प्रजाताशन्त्रक भािनालस विकबसत गदै लै जाने वकबसमका आकषतक, रोचक, सं स्कृबत

पररचायक तथा मनोरञ्जनपूणत प्रकाशनहरू प्रकाशशत गने।

 गोरखापर दै बनक, द-राहशजङ्ग नेपाल र सं स्थानका अन्त्य प्रकाशनका विबभन्न सं स्करण, आकार प्रकार र
मूल्य अन्त्यदस्तूर आदद बनिातरण गने र असूल गने।

 आफूले गनुप
त ने कामको अबतररक्तजन-िारणले प्रकाशन गनत ल्याएको कुरा आिश्यक दस्तूर बलस
छपाहददने।

 सं स्थानबभर िा िावहरका व्यशक्तलास सं स्थानको कामकुरामा शशक्षा एिं ताबलमको व्यिस्था गने।
 आफूले गनत पाउने काम गनतका लाबग चलअचल सम्पशत्त प्राप्त गने, भोग गने र नामसारी गने।

 आफ्नो अबिकारको प्रयोगगनत र कततव्यको पालन गनत मामद्दत हुने वकबसमको सिै ठे क्का पट्टा बलने ददने
र कायातन्त्ियन गने।

 सं स्थानको सम्पशत्त बितो िन्त्िक राखी अरूसाँग सापटी बलने।

 सं स्थानको सम्पशत्त भाडामा ददने, बिक्री गने िा अरूप्रकारको िन्त्दोिस्त गने।
 बडपोशजटको धयाज ददने र सं स्थानको शेयरको लाभांश िााँड्ने।

 आफ्नो प्रकाशनप्रबत जनताको विश्वास िढाउन आिश्यक प्रचार गने।

 आफ्नो प्रकाशनको बिक्री वितरणको लाबग नेपालबभर र विदे शमासमेत ठाउाँठाउाँमा बिक्रीकेन्त्द्र खोल्ने
िा एजेन्त्सी ददने।

 आफ्नो पदाबिकारी िा अरूकमतचारीलास बनिृत्तभरण िा उपदानको व्यिस्था गने तथा िचतखाता खोल्ने।
 आफ्नो रकमलास नेपालसरकारले अनुमबत ददएका सेक्युररटीहरूमा लगाउने।

 यो ऐनअन्त्तगततको आफ्नो कततव्यहरूको पालन र अबिकारहरूको प्रयोग गरी

ऐनको उद्देश्यहरूलास

कायातन्त्ियन गनत आिश्यक भएका र त्यसको बसलबसलामा चावहने अरू सिै काम कुराहरू गने।

1.5 सङ्गठन संरचना

सरकारले बनयुक्त गरे को अयमयक्षको अयमयक्षतामा सञ्चालन

सबमबत रहेको छ । सञ्चालक सबमबतको

मातहतमा अयमयक्ष र महाप्रिन्त्िम सवहत केन्त्द्रीय कायातलय काठमाडौं र सिै प्रदे शमा प्रादे शशक कायातलय
रहेका छन् । गोरखापर सं स्थानको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची ३2 मा सं लग्न गररएको
छ ।
1.6 गोरखापर संस्थानिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)

क्र.सं .

विभागको नाम

कायत विभाजन

१

वितरण विभाग

दै बनक, माबसक प्रकाशनहरू वितरणसम्िन्त्िी सम्पूणत कायत

२

धयापार विभाग

दै बनक, माबसक र अनलासन प्रकाशनमा विज्ञापनसम्िन्त्िी सम्पूणत कायत

३

योजना विभाग

निीन योजना, क्षमता अबभिृवद्धका ताबलम र पुस्तकालयसम्िन्त्िी कायत

सूचना प्रबिबि

सिैस्तरका कायातलयहरू लास सूचना प्रविबि सफ्टिेयरमाफतत जोडी बछटो

विभाग

छररतो कायत सम्पादन गनत गराउने कायत

४
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क्र.सं .

विभागको नाम

कायत विभाजन

५

उत्पादन विभाग

दै बनक, माबसक प्रकाशनहरू वप्र-प्रेस र गुणस्तरीय छपाहसम्िन्त्िी सम्पूणत कायत

६

प्रशासन विभाग

सस्थानको दै बनक प्रशासकीय र धयिस्थापकीय कायतहरू

७

अथत विभाग

सस्थानका सिै स्तरका कायातलयहरूको आय, व्यय र लेखा सम्िन्त्िी कायतहरू

1.7 गोरखापर सं स्थान सम्िद्ध ऐन,

बनयमहरू,

नीबत,

गठन आदे श तथा बनदे शशका,

कायतविबि र अन्त्य

कानूनी व्यिस्था
1. आम सञ्चार नीबत, २०७५
2. गोरखापर सं स्थान ऐन, २०१९
3. साितजबनक खररद ऐन, २०६३
4. गोरखापर कपोरे शन बनयमािली, २०२१
5. साितजबनक खररद बनयमािली, २०६४
6. गोरखापर सं स्थान कमतचारी सेिा शतत विबनयमािली, २०५२
7. गोरखापर सं स्थान आबथतक विबनयमािली, २०६५
8. गोरखापर सं स्थानका प्रकाशन बिक्रीवितरण बनदे शशका, २०५९
9. गोरखापर सतस्थानका प्रकाशनहरूमा विज्ञापन प्रकाशन तथा विज्ञापन एजेन्त्सीसम्िन्त्िी बनदे शशका, २०६९
10. गोरखापर अनलासन विज्ञापनसम्िन्त्िी बनदे शशका
11. गोरखापर सं स्थानका प्रकाशनहरूमा विज्ञापन प्रकाशनसम्िन्त्िी रे टकाडत तथा कायतविबि
12. कमतचारी आचार सं वहता, २०६५
1.8 सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन अनुसार प्रकाशन गररएको वििरण

प्रत्येक चौमाबसक अिबिमा सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन २०६४ िमोशजमको तोवकएको ढााँचा िमोशजमको
वििरण सं स्थानको िेि-साहट र सूचना पाटीमा बनयबमत रूपमा प्रकाशन गने गररएको छ ।
1.9 नागररक िडापर :

सं स्थान कायातलयको मूल प्रिेशवि ारमा सं स्थानिाट प्रदान गररने सेिाको वििरण , सेिा िापत लाग्ने शुल्क,
सम्िशन्त्ित शाखा विभाग, सेिा उपलधि गराउन लाग्ने समय र गुनासो सुन्ने अबिकारीको नाम र सम्पकत नम्िर समेत
उल्लेख भएको नागररक िडापर अनुसूची ३3 मा राशखएको छ ।
1.10 भािी योजना र कायतक्रम:

योजनाः
1. कोहलपुरमा भिन सं रचनाहरू बनमातण गने ।
2. कोहलपुरमा िेभ वप्रशन्त्टङ्ग प्रेस स्थापना गने ।
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3. निलपुर, गैडाकोटिाट मयमयक्षेर सं स्करण प्रकाशन र गोदाम भिन बनमातण गने तर जमीन प्राप्त भै

नसकेको ।
कायतक्रमः
1. ७५३ िटै स्थानीय बनकायका िडातह सम्म गोरखापरको वितरण

ाँ विस्तार गने ।
पहुच

2. सिै स्थानीय बनकायका समाचार कभरे ज प्रयोजनका लाबग कम्तीमा एकजना समाचारदाता बनयुक्त

गने।
3. आसटी प्रयोग गरे र ७५३ स्थानीय बनकायमा गोरखापर उपलधि गराउने

2.1

प्रगबत

2.2

विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
सािारण खचत

ाँ ीगत खचत
पूज

आम्दानी

आ.ि.
विबनयोजन

खचत

विबनयोजन

खचत

विबनयोजन

खचत

2072/73

४८५,०१८,303

३९६,०१५,४८३

५४६,९९४,153

४८०,२६७,४९९

५९२,६५९,500

८८,४४४,७२५

2073/74

५६९,५५०,०२१

५०६,०५८,६८७

६३१,९८१,९८०

६३४,११९,०१८

६०,८६४,०००

८४,६०१,२०५

2074/75

६४४,६७५,९७४

५२७,६६५,९७८

६६०,६२०,६८५

५६८,८९४,८५५

१५,७६५,८५०

९२,१८९,३७८

2075/76

६७९,९४८,११९

५६५,८४७,३१४

७२२,२९२,२९८

५७४,९१५,६६२

२५,२९६,३५०

१००,१९३,०९०

2076/77

७२४,९०५,२५६

४८०,४४३,४५६

८२२,१६८,४८१

६२०,६५०,८११

४७,९८७,०५०

१६२,१३२,७८२

2.3

आ.व. २०७६/७७ को वावषिक ववनियोजि र खचि(ववत्तीय र भौनिक प्रगनि समेि)
वििरण

वित्तीय प्रगबत
विबनयोजन

खचत

भौबतक प्रगबत
प्रगबत प्रबतशत

सािारण खचत

७७४,९०५,२५६

४८०,४४३,४५६

६६.२८

आम्दानी

८२२,१६८,४८१

६२०,६५०,८११

७५.४९

४७९,८७,०५०

१६२,१३३,७८२

१००

ाँ ीगत खचत
पूज
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2.4

आ.ि. २०७६/७७ को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत

बस.न.
1
2

3

मुख्य कायतक्रम/अन्त्य

प्रगबत

गोरखापर सं स्थान काठमान्त्डौको

एल.सी. खोली आयत प्रवक्रया अशि िढाहएको र

गोरखापर सं स्थानलाह समािेशी

बनयबमत रूपमा ३८ िटा भाषामा समाचार/ले ख रचना

गोरखापर दै बनक पशश्चमक्षेर

कम्पाउण्डिाल, कमतचारी आिास भिनको बनमातण

बनमातण

रहेको ।

लाबग बसटफेड

ले खरचना प्रकाशन गनत अनुदान

कैवफयत

मेशशन प्राबप्तको चरणमा रहेको ।
प्रकाशन गररएको ।

कोहलपुर प्रकाशन गनत भिन

कायत सुरु भएको, प्रेस भिनको िोलपरको चरणमा

गोरखापर अनलाहन न्त्यूज पोटतल

अनलाहन न्त्यूज पोटतल सञ्चालनमा आएको ।

5

विराटनगर सं स्करण प्रकाशन

वि.सं . २०७६ असोज ३ गतेिाट सुरु भएको।

6

कोहलपुर सं स्करण प्रकाशन

वि.सं . २०७६ फाल्गुण ७ गतेिाट सुरु भएको।

7

बडशजटल अकातहभ िनाउने

बडशजटल अकातहबभङ्गको कायत भहरहेको ।

4

2.5

सञ्चालन गने

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण
आ.ि. २०७६/०७७

आ.ि २०७६/०७७

आ.ि २०७६/०७७

फर्छ्यौट

सम्मको िेरुजु लगत

मा फर्छ्यौट रकम

सम्ममा फर्छ्यौट रकम

प्रबतशत

पेश्की, सापटी

३१,७४७,१५५

२१,८८६,३३६

िक्यौता

२८७,२७२,६६४

वििरण

2.6

४३,८२०,८९३

२१,८८६,३३६

६८.९४

४३,८२०,८९३

१५.२५

कैवफयत

बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण
(रकम रु हजारमा)

बस.न.

शशषतक

कर

१

भ्याट

२

पाररश्रबमक आयकर

७९२१

३

अबग्रम आयकर

१६६९

४

सामाशजक सुरक्षाकर

कैवफयत

७९५००

९३९
९००२९

जम्मा
2.7

गैर कर

६२०,६५०

अिसर र च ुनौतीहरू

सं स्थानका अिसरहरुः

 काठमाडौ, विराटनगर र कोहलपुरिाट छपाह भैरहेकोले ७७ िटै शजल्लामा पहुच विस्तारको अिसर छ ।
ु ा लाबग अिसर छ ।
 सरकार र नागररकिीचको सम्िन्त्िसेतक
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 हबतहास, भाषा, कला सं स्कृबत र बलवप सं रक्षणका लाबग अिसर छ।
 नयााँ नेपाल समािेशी ३८ भाषामाफतत् लशक्ष्यत समुदाय सम्म पहुच िढाउने अिसर छ।
 नयााँ बसटफेड मेशीनिाट गुणस्तरीय छपाह (सिैिाबनक बनकाय, आयोग आददका) गरी आयमा िृवद्ध गने
अिसर छ।
सं स्थानका च ुनौतीहरुः

 लामो सेिाअिबि भएका पुराना तर

आिुबनक प्रविबिमैरी नभएका कमतचारीिाट पररणाम आउन नसक्ने

च ुनौती छ ।
 ९० सालको भुकम्पिाट क्षबतग्रस्त भिनमा कायतिातािरण अनुकुल हुन नसकेको अिस्था छ ।
 िेरै िषत पुरानो िााँकी िक्यौता असुली मा समस्या छ ।
2.8

कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू।

 ताबलम गोष्ठी आददमाफतत् कमतचारीहरूको क्षमता िृवद्धको प्रयास गररएको छ।
 कम्प्युटर , सफ्टिेयर प्रणालीिाट कायत सम्पादन बछटो छररतो र कम लागतमा गने प्रयास गररएको छ।
 प्रदे श कायातलयहरूलास पररचालन गरी िाकी िक्यौता असुलउपर को योजना िनास प्रयास गररउको छ।
 गुणस्तस्तरीय केनेबडयन न्त्यूजवप्रन्त्ट कागजमा गोरखापर छपाह तथा फोटो र पाठ्यसामग्रीसमेत पठनीय िनास
समग्र सुिार गररएको छ ।
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18.

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी बलबमटे ड
1.

पररचय

1.1 पृष्ठभूबम

वि.सं . २०१६ सालमा दू रसञ्चार विभागको स्थापना भस बनरन्त्तर सेिा सञ्चालन गदै आएकोमा २०२६ सालमा
विकास सबमबत ऐन २०१३ अन्त्तगतत नेपाल दू रसञ्चार विकास सबमबत स्थापना भएको र २०३२ साल आषाढ
१ गते सञ्चार सं स्थान ऐन २०२८ अन्त्तगतत नेपाल दू रसञ्चार सं स्थानको स्थापना भस दू रसञ्चार सं स्थानको
तफतिाट दू रसञ्चार सेिाको सञ्चालन विकास तथा विस्तार हुदै आएको हो ।
यसै बसलबसलामा २०६० साल माि २२ गते कम्पबन रशजस्रारको कायतलयमा दतात नं. ८६९/०६०-६१ मा
तत्कालीन कम्पबन ऐन, २०५३ िमोशजम नेपाल दू रसञ्चार कम्पबन बलबमटे ड दतात भएको हो । नेपाल राजपर
भाग ३ बमबत २०६०/१२/२६ को सूचना नं. १ िाट नेपाल दू रसञ्चार सं स्थान बमबत २०६१ िैशाख १ गते
दे शख बििटन भएको र सोवह सूचना िमोशजम नेपाल दू रसञ्चार सं स्थानको सम्पबत, दावयत्ि तथा कमतचारी नेपाल
दू रसञ्चार कम्पबन बलबमटे डमा सरी आउने गरी सूचना प्रकाशन भएकोले सोही आिारमा साविक सं स्थानका सिै
सम्पशत्त यस कम्पनीमा सरी आएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार
दू रसञ्चार ऐन, २०५३, कम्पनीको सािारण सभा,

कम्पनी बलबमटे डिाट कम्पबन ऐन, २०६३,

सञ्चालक सबमबतका बनणतय र आबथतक तथा कमतचारी

विबनयमािलीिमोशजम दू रसञ्चार सेिा सञ्चालन तथा व्यिस्थापनसम्िन्त्िी कामकारिाही हुदै आएको छ।
1.2 बनकायको स्िरूप र प्रकृबत

कम्पनी ऐन, २०६३ यस कम्पनीको प्रिन्त्िपर तथा बनयमािलीिमोशजम सािारण सभा र ७ सदस्यीय सञ्चालन
सबमबत रहेको छ । सञ्चालक सबमबतमातहत प्रिन्त्ि बनदे शक रहने गरी कम्पनीको केन्त्द्रीय कायातलय काठमाडौं
का साथै अन्त्य कायातलयहरू सिै शजल्लाहरूमा रहेका छन् ।यसले बनयामक बनकायको बनदे शन र राज्यको
आिश्यकता अनुसार दू रसञ्चार क्षेरसाँग

सम्िशन्त्ित सेिाहरू

र सोको लाबग आिश्यक पूिातिारहरूको विकास

समेत गने कायत गदतछ ।
1.3 बनकायको काम, कततव्य र अबिकार

कम्पनी ऐन २०६३, दू रसञ्चार ऐन २०५३ प्रिन्त्िपर, बनयमािलीिमोशजम बनयमक बनकायतको बनदे शन राज्यको
आिश्यकतािमोशजम नेपाल दू रसञ्चार कम्पनी बलबमटे ड िाट दू रसञ्चार सेिाको सञ्चालन र विकाससम्िन्त्िी कायत
हुदै आएको छ । कम्पनीको प्रिन्त्िपर र बनयमािलीअनुसार कम्पनीको काम कततधय र अबिकारहरू बनम्नअनुसार
रहेका छन ।
1.3.1 कम्पनीको उद्देश्य



दू रसञ्चार सेिालास व्यािसावयकरण गरी स्तररय सेिा प्रदान गने ।
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दू रसञ्चार सेिा प्रदान गने ।



दू रसञ्चार सेिा आदान प्रदान गराउने ।



दरूसञ्चार सेिा विकास गनत आिुबनक दू रसञ्चार प्रणालीको विकास एिं विस्तार गने ।



दू रसञ्चार सेिा सञ्चालन गनत भू-उपग्रह स्थापना गने, एण्टे ना बनमातण तथा जडान गने, शस्िशचङ्ग
उपकरण बनमातण तथा जडान गने, गराउने ।



ग्राहकलास नेपाल राज्यबभर तथा िावहर दू रसञ्चार

सेिा उपलधि गराउने ।



दू रसञ्चार प्रणालीको प्रयोगका लाबग तार िा केिुल राख्ने, खम्िा, एण्टे ना, लठ्ठा तथा अन्त्य
उपकरणहरू बनमातण तथा जडान गने र बतबनहरूको लाबग आिश्यक अन्त्य सं रचनाको बनमातण गने ।



दू रसञ्चार सेिा विस्तारका लाबग सं भाव्यता अयमययन गने गराउने ।



दू रसञ्चार सेिा सञ्चालन तथा विकासका लाबग आिश्यक अन्त्य कायत गने ।

1.3.2 कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गनत गररने कामहरू



कम्पनीले प्रचबलत नेपाल कानुन िमोशजम सम्िशन्त्ित बनकायिाट अनुमबत िा हजाजत प्राप्त गरर मार
उपयुक्त एिं कायातन्त्ियन गने ।



कम्पनीलास आिश्यक पने भिन बनमातण गने िा भाडामा िा बलजमा बलने र कम्प्युटर, टे बलफोन,
टासपराहटर, फ्याक्स जस्ता कायातलय सामान तथा सिारी सािन खररद गने िा भाडामा बलस प्रयोग
गने ।



कम्पनीलास आिश्यक पने कमतचारी बनयुक्त गने तथा बतनको सेिाका शततहरू बनिातरण गने ।



कम्पनीमा लगानी भएको शेयरको रकम तथा त्यसिाट आशजतत रकम िैंकमा जम्मा गरी िैंक खाता
सञ्चालन गने।



कम्पनीलास आिश्यक पने रकम िैंक िा कुनै वित्तीयसं स्थािाट बितो राखी िा नराखी कजात बलने।



कम्पनीको नामिाट शेयर तथा बडिेञ्चर खररद गनत तथा त्यसलास बिक्री गनत सक्ने ।

1.4 सङ्गठन संरचना

यस कम्पनीको सङ्गठन सं रचना र दरिन्त्दी तेररज अनुसूची 34 मा सं लग्न गररएको छ ।
1.5 बनकायिाट प्रदान गररने सेिाहरू (महाशाखा/शाखागत कायत विभाजन)

6. Wi-Fi Hotspot

A. LAND LINE SERVICE (Voice)
1. Local/National/International Call
2. Call Forward/Call Waiting/Wakeup/
Locking Code
3. Conference Call
4. FTTH Voice

7. FTTH Data
E. VALUE ADDED SERVICES
1. Missed Call Alert
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2. Caller Ring Back Tone (CRBT)
3. Namaste Credit Service (Loan Service)
4. Music Streaming Service
5. Video Streaming Service
6. Infotainment Service
7. Bulk SMS
8. SMS Alert
9. Easy Call Card
10. Toll Free Number
11. Easy Phone (SIP) Service
F. PACKAGES/OFFERS
1. Voice Pack
2. Data Pack
3. SMS Pack
4. Various Packs (Keep on changing)
G. Enterprise/Corporate Level Services
1. Toll Free Service (Advanced Free
Phone Service)
2. Corporate User Group (CUG) Service
Leased Internet Service
3. Bulk SMS Service
ADSL Service (Unlimited Package/Volume
Based Package)
4. SMS Alert Service
2G/ 3G/4G
5. Leased Internet/Intranet Service
Sky Data/EVDO
WiMAX

B. GSM SERVICES
1. Postpaid/Prepaid Mobile Service
2. International Roaming
3. SMS
4. Friends & Family
5. Call Forwarding/Call Waiting/Call Hold
6. Web SMS/Bulk SMS/Alert
7. Corporate User Group (CUG)
8. Conference Call Service
C. CDMA SERVICES
1. Mobile (Sky Phone Postpaid/Prepaid)
2. Friends & Family
3. SMS
4. Conference Call Service
5. Call Waiting/Do not Disturb
6. Corporate User Group (CUG)
D. DATA SERVICES
1.
2.
3.
4.
5.

SMS Short Codeमाफतत् प्राप्त हुने सुवििाहरू:
Service

Syntax

Outstanding Bill query (Postpaid)

Type “CB” and send to 1415

Balance query (Prepaid)

Type “BL” and send to 1415

Data Volume query

Type “VL” and send to 1415

Free Resource query

Type “FR” and send to 1415

Night call Package (CDMA only)

Type “Night” and send to 1415

Friends and Family (FNF) service
subscription

Type “FNFSUB*MDN” and send to 1415

Type “FNFADD*and send to 1415
Note: 1 MDN at a time
Type “FNFMOD*oldMDN*newMDN” and send to
Friends and Family (FNF) modify member 1415
and send to 1415
Friends and Family (FNF) delete member Type “FNFDEL*MDN” and send to 1415
Friends and Family (FNF) add member
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Friends and Family (FNF) member inquiry Type “FNFINQ” and send to 1415
For Help

Type “Help” and send to 1415

Different Package Subscription
(Voice, Data, SMS etc.)

Type sub code and send SMS to 1415.
(Visit NT website to view different sub code)

Subscribe to NT Wi-Fi Hotspot

Connect to Available Hotspot to subscribe package.
Based on information send SMS to 1416

Caller Ring Back Tone Service

Type Sub and send SMS to 1455 to start service
Type Unsub and send SMT to 1455 to stop service

SEE Result Inquiry

Type SEE Symb. No and Send SMS to 1600

Airtime Credit Service Status (Loan
Service)

Type Status and send SMS to 1477

Missed Call Alert Service

Type sub and send SMS to 1400 to START
Type unsub and send SMS to 1400 to STOP

Note: MDN = NT phone number (CDMA, PSTN, GSM)
IVRमाफतत् प्राप्त हुने सुवििाहरू:
IVR
Number
1412

Free

Bill payment by using Recharge Card
Balance query/ credit limit query/ recharge/ missing claim/ cancel
missing claim/ first call activation/ PUK query/ data volume query

1415
1607

Service

Charge

Airtime

PUK number Enquiry

191/1498
192

Free

General Enquiry

Free

Fault Handling

197

Free

Number Enquiry

198

Free

Line Maintenance (PSTN, ADSL, VSAT & FTTH)

1600

Airtime

1455

Airtime

SEE Result Inquiry

Caller Ring Back Tone Service
S
USSD माफतत् प्राप्त हुने सुवििाहरू:
GSM Mobile Balance
Inquiry
4G Activation

New
Prepaid
Activation

Dial *400#
Dial *444#
(If SIM change is required to upgrade to 4G, please visit

nearest NT Office)
Number Dial *1414#
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Package Subscription

Dial *1415#
(For Subscription of various offers provided by NT)

Recharge
other
numbers Dial *412#
(Using another GSM number)
GSM Mobile Recharge (from Dial *412*Pin Number#
Recharge Card)
Balance Transfer (Prepaid)
Dial *422*security_code*Mobile Number*Amount#
Missed Call Alert Service

Dial *1400#

Caller Ring Back Tone(CRBT) Dial *1455#
Mobile Appमाफतत् उपलधि सेिाहरू
Download ‘Nepal Telecom’ Mobile APP from android Play store or iOS store.

Services on NT Mobile App











Recharge
Balance Transfer
Balance Query
Package Subscription
Volume Query
Gift Packages to others
Bill Payment
Call Details Query
Many More

Websiteमाफतत् उपलधि सेिाहरू
Recharge from Recharge Card
Package subscription

http://webrecharge.ntc.net.np
http://offer.ntc.net.np

Volume Query

http://offer.ntc.net.np/VolumeQuery.aspx

Gift Packages

http://offer.ntc.net.np/GiftPack.aspx

Special Codes
100

Nepal Police

101

Fire Brigade

102

Ambulance

103

Traffic Police

104

Central Child Welfare Board

105

Army: Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur

106

Army Kendriya Sainik Prahari Gulmi

107

Commission for the Investigation of Abuse of Authority
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188

Fraud Call Complain

197

PSTN Telephone Enquiry

198

Telephone Maintenance

1091

Chief minister office, province 1

1092

Chief minister office, province 2

1093

Chief minister office, province 3

1094

Chief minister office, province 4

1095

Chief minister office, province 5

1096

Chief minister office, province 6

1097

Chief minister office, province 7

1098

CWIN

1103

Traffic Police Lalitpur

1111

Hello Sarkar

1144

Tourist Police

1177

Metropolitan Police - Crime Division

1415

Mobile IVR care

1498

Complain Handling/Customer Support/CCC

1604

for ADSL/landline service inquiry

1606

PSTN Bill Enquiry

1610

VMS

1611

VMS

1612

VMS

1614

VMS

1618

Notice Board Service

1650

Easy call card

1660

Toll Free

1680

PCL Service

1681

PCL Service Care

1698

Fixed Intelligent Network Query
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1.6 सम्िद्ध ऐन, बनयमहरू, नीबत, गठन आदे श तथा बनदे शशका, कायतविबि र अन्त्य कानूनी व्यिस्था

क. दूरसञ्चार सेिासम्िन्त्िी नीबत


दू रसञ्चार नीबत, २०६०



दू रसञ्चार तथा सञ्चार क्षेरको दीितकाबलन नीबत, २०५९



सूचना प्रविबि नीबत, २०६७



रे बडयो विक्िेन्त्सी नीबत, २०६९



दू रसञ्चार आबथतक उदारीकरण र बनजी क्षेर



VOIP को बनयमनसम्िन्त्िी विद्यमान व्यिस्था

ख. दूरसञ्चार सेिासम्िन्त्िी ऐन बनयम तथा विबनयम


नेपाल दू रसञ्चार कम्पबन बलबमटे डको प्रिन्त्ि पर



नेपाल दू रसञ्चार कम्पबन बलबमटे डको बनयमािली



नेपाल दू रसञ्चार कम्पबन बलबमटे डको आबथतक विबनयमािली, २०७१



नेपाल दू रसञ्चार कम्पबन बलबमटे डको कमतचारी विबनयमािली, २०६१



सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८



दू रसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार बनयमािली २०५४



विद्युतीय कारोिार ऐन २०६३

ग. आबथतक कारोिार सम्िन्त्िी ऐन बनयम तथा विबनयम


साितजबनक खररद ऐन, २०६४



अशख्तयार दुरूपयोग ऐन, २०४८



भ्रष्टाचार बनिारण ऐन, २०५९



मूल्य अबभिृवद्ध कर ऐन, २०५३ र मूल्य अबभिृवद्ध कर बनयमािली



कम्पबन ऐन, २०६३



आयकर ऐन, २०५८



उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०५४ तथा बनयमािली



िातािरण सं रक्षण ऐन, २०५३ र िातािरण बनयमािली, २०५४



सूचनाको हकसम्िन्त्िी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्िन्त्िी बनयमािली, २०६४



जग्गा प्राबप्त ऐन, २०३४



आिश्यक सेिा सञ्चालन ऐन, २०१४



सुशासन ऐन, २०६४

ि. अन्त्य
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नेपाल टे बलकमको चालु आिबिक योजना

1.7 सूचनाको हकअनुसारको वििरण प्रकाशन गरे को

Disclosure as per Securities Registration and Issue Regulations,

2073, sub-

Regulation(1) of Regulation (26) अनुसार बनयबमत रूपमा वििरण प्रकाशन गने गररएको ।
1.8 नागररक िडापर

कम्पनीिाट प्रदान गररने सेिाहरूको िारे मा सरोकारिालाहरूलास जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी गररएको
नागररक िडापर अनुसूची 35 मा सं लग्न गररएको छ।
1.9 भािी योजना र कायतक्रम (मुख्य-मुख्य)



दे शभरर 4G/LTE प्रविबिको सेिा विस्तार कायतलास बनरन्त्तरता ददहने गरी 4G/LTE आयोजनाको िााँकी
रहेको कररि २, ५०० eNodeB हरू जडान गरी सेिा सञ्चालन गररनेछ ।



कम्पनीको सेिाको पहुंच नपुगेको राजमागत तथा पयतटकीय स्थानहरूको पवहचान गरी 2G/3G/4GLTE आयोजनाअन्त्तगतत जडान र विस्तार कायतलास केशन्त्द्रत गरी त्यस्ता क्षेरहरूमा कम्पनीको ग्राहक
आिार िृवद्ध गररनेछ ।



4G/LTE अन्त्तगतत Voice over LTE (VoLTE) सेिाको व्यािसावयक सञ्चालन गररनेछ । Optical
Network / FTTH प्रविबििाट स्तरीय र भरपदो Fixed Broadband हन्त्टरनेट तथा भ्िाहस सेिा

विस्तारलास बनरन्त्तरता ददस IPTV सेिा समेत प्रदान गररने गरी कररि ३ लाख लाहन क्षमताको FTTH
Network जडान गने ।


FTTH network प्रयोग गरी यस आबथतक िषतमा कररि २ लाख २० हजार नयां FTTH ग्राहक थप

गरी सेिा सञ्चालनमा ल्याहनेछ ।


साथै FTTH सेिा विस्तार नभएका क्षेरमा NGN/IMS/ADSL प्रविबिमाफतत् ब्रोडधयाण्ड सेिा प्रदान

गररनेछ ।

 दू रसञ्चार सेिाको पहुंच नपुगक
े ा स्थानहरूमा आिश्यक Tower बनमातण गरी BTS जडान गरी मोिाहल

सेिा विस्तार गनत 4G/LTE आयोजना अन्त्तगततको ६४० िटा टािरहरूको अलािा थप २२८ नयां
Tower (GBT/RTT) बनमातण गररनेछ ।



RTDF Fund अन्त्तगतत प्रदे श नं १, २ रिागमती प्रदे शको मयमयपहाडी लोकमागत तथा सोसाँग जोबडएका
क्षेरहरूमा २, १७९ वक.बम. Optical Fiber Network मयमये कररि १, ३५० वक.बम. नेटिकत पूिातिार

तयार गने कायत सम्पन्न गररनेछ । साथै कणातली प्रदे श र सुदूर पशश्चम प्रदे शको विबभन्न स्थानहरूमा

कररि ८६३ वक.बम. Optical Fiber Network मयमये ४४६ वक.बम. को पूिातिार तयार गने कायत सम्पन्न
गररनेछ।

 RTDF Fund का आयोजना िाहेकका अन्त्य स्थानहरूमा कररि ९५० वक.बम. ADSS तथा कररि ३४०

वक.बम. Underground Optical Fiber Cable (३०० वक.बम. Underground तथा ४० वक. बम. Direct
Buried Cable सवहत) पूिातिार तयार गने पररयोजनाहरू सञ्चालन गररनेछ।
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 भौगोबलक विकटताको कारण Optical Network विस्तार गनत नसवकने विबभन्न स्थानहरूमा Microwave
Radio Link को स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ ।

 VSAT प्रबिबिमाफतत् सेिा सञ्चालनमा रहेका स्थानहरूमा सेिाको गुणस्तर तथा क्षमता अबभिृवद्ध गनत
VSAT link लास Microwave link िाट प्रबतस्थापन गने कायत जारी राशखनेछ ।

 धयाकिोन नेटिकतको क्षमता अबभिृवद्ध,

नेटिकतमा Redundancy विकास आददका कामहरू गरी

धयाकिोन पूिातिारलास थप सशक्त र भरपदो िनाहनेछ ।

 िैकशल्पक उजात (Solar, Windmill) मा आिाररत Power System प्रयोग गदै लबगनेछ ।

 समयसापेक्ष व्यािसावयक कायतयोजना अनुरूप सेिा प्रिाह गनत उच्च क्षमताको अत्यािुबनक एिं पररष्कृत
Real Time Billing System खररद गने प्रवक्रया अगाबड िढाहनेछ ।

2.

2.1

प्रगबत
विगत पााँच आबथतक िषतको वित्तीय वििरण
(रू. हजारमा)

2.2

क्र.सं .

आ.ि.

विबनयोजन

खचत

१

2071/72

45,423,562

२४,३०१,०५९

२

२०७२/७३

४९,०६४,९२५

३१,१४५,४०३

३

२०७३/७४

४८,७९२,३१८

३०,७५९,५६९

४

२०७४/७५

४२, ५०३,२०५

२४,५०६,३८४

5

२०७५/७६

४७,१६७,७८६

२९,७८९,७१६

कैवफयत

आ.ि. २०७6/77 को िावषतक विबनयोजन र खचत (वित्तीय र भौबतक प्रगबत समेत)
(रू. हजारमा)
क्र.सं .

आ.ि.

विबनयोजन

खचत

कैवफयत

1

२०७6/७7

५०,१९६,१००

२९,९४३,०९९

unaudited
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2.3

आ.ि. २०७6/77 को मुख्य मुख्य कायतक्रम र प्रगबत

क) 4G/LTE


दे शको सिै ७७ िटै शजल्लाहरूमा 4G LTE सेिा विस्तार तथा सञ्चालनमा आएको ।



५३२ स्थानीय बनकायहरूमा 4G सेिा विस्तार भएको ।

आयोजना

उपलधिी

वक्रयाकलाप

• Phase-I को उपकरणहरू जडान भस सेिा सञ्चालनमा आएको ।
• Phase-I को PCRF Migration कायत बमबत 2076/११/२१ मा
सम्पन्न भएको ।

Core
4G LTE

(94%)

• Phase- I को Core Equipment र Service को PAC जारी भएको।
• Power उपकरणहरूको PAC जारी भएको
• Phase-II को उपकरणहरू जडान भस PAT कायत जारी रहेको ।

Network-I

• हालसम्म 2141 eNodeB (out of 3291) उपकरणहरू
सञ्चालनमा आएको ।

(65%)
Network-II

• हालसम्म २१२० eNodeB (out of 3446) उपकरणहरू

(62%)

सञ्चालनमा आएको ।

ख) FTTH (Fiber to the Home)
आयोजना

वक्रयाकलाप
नेटिकत

उपलधिी
कररि २ लाख क्षमताको नेटिकत जडान भएको ।

विस्तार(58%)
FTTH

लासन जडान (35%)

कररि ७6 हजार लासन वितरण भएको।
(new+migration)
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ग) मयमयपहाडी लोकमागत आयोजना (प्रदे श नं १, २ रिागमती प्रदे श)
आयोजना

वक्रयाकलाप

उपलशधि
• New Route मा कुल ४० वक.मी. Trenching कायत सम्पन्न

Optical Fiber
Network (Package 1)-596 KM
(२०%)

भएको।

• New Route मा कुल २८ वक.मी. Ducting कायत सम्पन्न
भएको

• Maintenance Route मा कुल ५२ वक.मी. Maintenance
कायत सम्पन्न भएको ।

MidHill Optical
Fiber Project

• New Route मा १११ वक.मी. Trenching कायत सम्पन्न
Optical Fiber
Network (Package 2)-1028 KM
(२५%)

भएको।

• New Route मा ५३ वक.मी. Ducting कायत सम्पन्न
भएको।

• Maintenance Route मा ८९ वक.मी. Maintenance कायत
सम्पन्न भएको।

Optical Fiber
Network (Package 3)-555 KM
(२०%)
DWDM System for
Midhill
Transmission
Network(28

• New Route मा कुल ५८ वक.मी. Trenching कायत सम्पन्न
भएको ।

• New Route मा कुल ५१ वक.मी. Ducting कायत सम्पन्न
भएको

• सम्पूणत स्थानमा उपकरण जडान भएको ।
• Commissioning तथा Service Migration
तयारी भसरहेको ।

को लाबग

Nodes) (८०%)
Core Router
Equipment for
Midhill
Transmission

• Core Router उपकरण जम्मा १७ स्थानमा जडान
सम्पन्न भएको ।

Network(51
Nodes)
(३३%)
2.4

िेरूजु फर्छ्यौटसम्िन्त्िी वििरण



आ.ि. २०७6/77 मा िेरूजु रकम नभएको ।



बनयबमत आन्त्तररक परीक्षण तथा अशन्त्तम लेखा परीक्षण समयमै हुने गरे को ।
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िेरूजु दे शखएमा सम्िशन्त्ित पक्षिाट असुल गने गररएको ।


2.5

बनकायको आयसम्िन्त्िी वििरण

आ.ि. ०७६/७७ को राजस्ि सङ्कलन वििरण
बस.न.

शशषतक

कर

गैर कर

राजस्ि (ने.रू.)

कैवफयत

१

ग्राहकसाँगको सम्झौतािाट प्राप्त आय

२

वित्तीय आम्दानी

५, ६७०, ९३१, ५५६

३

अन्त्य आम्दानी

१, २४९, ११४, ६६०

३४, ५७४, ७२१, ५९५ अपररस्कृत

जम्मा

४१, ४९४, ७६७, ८११

(Unaudite)
वित्तीय

वििरण

अनुसार

अिसर र च ुनौतीहरू

2.6

अिसरहरू


डाटा सेिामा िृवद्ध



VAS सेिामा विवििीकरण



ब्रोडधयाण्ड सेिाको िढ्दो माग



सेिाहरूमा विवििीकरण



लगानी विवििीकरण

च ुनौतीहरू


परम्परागत राजस्ि स्रोतमा कमी



प्रविबिको बछटो पररिततन



िढ्दो प्रबतस्पिात



खरीद प्रवक्रया र खरीद ऐन



स्पेक्रम र लाहसेन्त्स शुल्क

2.7

कायतक्रम कायातन्त्ियनमा दे शखएका समस्या र समािानका लाबग गररएका प्रयासहरू
समस्या

समािानका उपाय

नेपाल विद्युत प्राबिकरणले पोलको भाडा अत्याबिक नेपाल विद्युत प्राबिकरणसाँग यस विषयमा मन्त्रालय
िृवद्ध गदात Optical Fiber विस्तारमा समस्या भएको। स्तरिाट

समन्त्िय

गनुत

पने।

यो

सम्िन्त्िमा

• ADSS Optical Fiber नेटिकत तयार गनत नेपाल मन्त्रालयिाट गठन भएको कबमवटको प्रबतिेदन पेश
विद्युत प्राबिकरणले पोल/टािर भाडा एकपक्षीय भएको । नेपाल विद्युत प्राबिकरणिाट बनणतय हुन
रूपमा भारी मारामा िृवद्ध गरे को र सोको कारण िााँकी ।
लागत िढ्ने र आयोजना सञ्चालन हुन कदठनाह
भएको हुनाले िैज्ञाबनक रूपमा पोल भाडा बनिातरण
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समस्या
सम्िन्त्िमा

बनक्यौल

हुन

समािानका उपाय
नसकेको

कारणले

अपेक्षाकृत उपलशधि हुन नसकेको ।
नयााँ सडक बनमातण तथा पुरानो सडकको विस्तारमा नयााँ सडक बनमातण तथा पुरानो सडकको विस्तारमा
नेपाल टे बलकमको भौबतक सं रचनामा क्षबत ।
नेपाल टे बलकमको भौबतक सं रचनामा क्षबत
• PSTN, ADSL, FTTH underground cable न्त्यूनीकरण गनत तथा Underground network
(copper/optical) र पोलहरूमा क्षबत भस पटक- विस्तार कायतको लाबग सडक विभाग तथा भौबतक
पटक सेिाहरू अिरूद्ध भएको ।
योजना मन्त्रालयसाँग समन्त्िय गनुत पने । हालसम्म
यस कम्पबनको पूिातिारमा भएको क्षबत िापत कुनै
पबन क्षबतपूबतत प्राप्त नभएको ।
िन तथा बनकुन्त्ज क्षेरहरूमा टािर तथा भिन िन तथा बनकुन्त्ज क्षेरहरूमा सेिा विस्तार गनत
बनमातण हुन नपाउदा पज क्षेर शस्थत मोिाहल टािर अनुमबत प्राप्त गनत मन्त्रालयस्तरिाट िन तथा
िातािरण मन्त्रालयसाँग समन्त्िय गनुत पने ।

विस्तार हुन नपाएको ।
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अनुसूची - 1
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सङ्गठन सं रचना र दरबन्त्दी तेररज

क. सङ्गठन संरचना

मन्त्री
सचचि

प्रशासन तथा योजना

आधथिक प्रशासन
शाखा

विक्िेन्त्सी व्यिस्थापन महाशाखा

सञ्चार महाशाखा

महाशाखा

प्रशासन तथा
विकास सहायता

सचचिज्यूको धनजी सचचिालय

सूचना प्रविधि महाशाखा

श्रव्य दृष्य तथा प्रशारण

विक्िेन्त्सी व्यिस्थापन तथा

सूचना प्रविधि कायािन्त्ियन

शाखा

विश्लेषण शाखा

तथा समन्त्िय शाखा

प्रेश तथा सूचना समन्त्िय

रे धियो विक्िेन्त्सी अनुगमन

शाखा
योजना अनुगमन
तथा मूल्याङ्कन
शाखा

सं स्थान समन्त्िय
शाखा

शाखा

कानून तथा फैसला

कायािन्त्ियन शाखा
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शाखा

साइिर सुरक्षा शाखा

ख. दरबन्त्दी तेररज
धस. नं.

पद

श्रे णी

सेिा

१

सचचि

विशीष्ट श्रे णी

नेपाल प्रशासन सेिा

2

सह-सचचि

रा.प.प्रथम श्रे णी

नेपाल प्रशासन सेिा

3

प्रमुख टे क्नीकल अवफसर रा.प.प्रथम श्रे णी

नेपाल इचन्त्जधनयररङ्ग
सेिा

समूह उपसमूह

स्िीकृत कैवफ

दरबन्त्दी
१

सामान्त्य प्रशासन समूह

२

इलेक्रोधनक एण्ि

१

टे धलकम्युधनकेशन
ईचन्त्जधनयररङ्ग

4

सह-सचचि प्रा.

रा.प.प्रथम श्रे णी

विविि

5

उप सचचि

रा.प.द्वितीय श्रे णी

नेपाल प्रशासन सेिा

6

उप सचचि प्रा.

रा.प.द्वितीय श्रे णी

विविि

२

7

उप सचचि (कानुन)

रा.प.द्वितीय श्रे णी

नेपाल न्त्याय

१

8

उप सचचि (लेखा)

रा.प.द्वितीय श्रे णी

9

िररष्ठ प्राविधिक अवफसर

रा.प.द्वितीय श्रे णी

१
सामान्त्य प्रशासन समूह

६

सेिा/कानून
नेपाल प्रशासन
नेपाल इचन्त्जधनयररङ्ग
सेिा

लेखा

१

इलेक्रोधनक एण्ि

२

टे धलकम्युधनकेशन
ईचन्त्जधनयररङ्ग

10

शाखा अधिकृत

रा.प.तृतीय श्रे णी

नेपाल प्रशासन सेिा

सामान्त्य प्रशासन समूह

11

लेखा अधिकृत

रा.प .तृतीय

नेपाल प्रशासन सेिा

लेखा

१

12

कानुन अधिकृत

रा.प .तृतीय

न्त्याय

कानून

१

13

कम््युटर अधिकृत

रा.प .तृतीय

नेपाल विविि सेिा

रा.प.तृतीय श्रे णी

विविि

14

15

कम््युटर/सूचना
इचन्त्जधनयर
इलेक्रोधनक इचन्त्जधनयर

रा.प.तृतीय श्रे णी

14

१
४

नेपाल इचन्त्जधनयररङ्ग
सेिा

इलेक्रोधनक एण्ि

५

टे धलकम्युधनकेशन
ईचन्त्जधनयररङ्ग

16

नायि सुब्बा

रा.प.अनं.प्रथम श्रे णी नेपाल प्रशासन सेिा

सामान्त्य प्रशासन समूह

17

लेखापाल

रा.प.अनं.प्रथम श्रे णी नेपाल प्रशासन

लेखा

१

18

टाइवपस्ट ना.सु

िेग अनुसार

सामान्त्य प्रशासन समूह

2

इलेक्रोधनक एण्ि

२

नेपाल प्रशासन सेिा
नेपाल इचन्त्जधनयररङ्ग

११

19

इलेक्रो सहायक

रा.प.अनं.प्रथम श्रे णी

20

कम््युटर अपरे टर

रा.प.अनं.प्रथम श्रे णी नेपाल विविि सेिा

4

21

भारी सिारी चालक

श्रे णी विहीन

१

22

ह. सिारी चालक

श्रे णी विहीन

7

23

कायािलय सहयोगी

श्रे णी विहीन

सेिा

ईचन्त्जधनयररङ्ग

नेपाल प्रशासन सेिा
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टे धलकम्युधनकेशन

सामान्त्य प्रशासन समूह

14

हाल कायम रहेको कूल दरिन्त्दी सं ख्या

85

यत

अनुसूची - २
कायािलय प्रमुख, प्रिक्ता र सूचना अधिकारीको नाम र सम्पकि नम्बर
क्र.सं .

1.

कायािलयको नाम

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
मन्त्रालय, धसं हदरिार ।

पदाधिकारीको वििरण

9841204104

01-4211650

प्रिक्ता (सह सचचि)

श्री गोकणिमणी दुिािी

9841454474

01-4211435

श्री चशिप्रसाद धरपाठी

9841207496

01- 4211771

श्री सं गीता ओझा

9851208591

01-4211625

श्री सं गीता ओझा

9851208591

01-4211625

कायािलय प्रमुख (सचचि)

श्री मचणराम ओझा

9851213113

०१-४४९६५४७

प्रिक्ता (सह सचचि)

श्री कमला ओली थापा

9841573189

०१-४४९६५४८

सूचना अधिकारी (उपसचचि)

श्री बाबुराम पाण्िे

9851244665

महाधनदे शक/कायािलय

श्री धिल्लीराम शमाि

9841261044

गुनासो सुन्ने अधिकारी (उप
सचचि)
सूचना अधिकारी/ सहायक

(उपसचचि)

अनामनगर, काठमाण्िौ

हुलाक सेिा
३.

4.

सम्पकि/कायािलय फोन नं.

श्री हररप्रसाद बस्याल

लै वङ्गक सम्पकि व्यचक्त

राविय सूचना आयोग,

मोबाइल नम्िर

कायािलय प्रमुख (सचचि)

प्रिक्ता (उपसचचि)

2.

नाम, थर

प्रमुख

विभाग,बबरमहल,
काठमाण्िौ

धनदे शक

धबनोद उपध्याय

9841548765

सूचना तथा प्रसारण

कायािलय प्रमुख (महाधनदे शक)

श्री वकरण राज शमाि

9851151324

प्रिक्ता (धनदे शक)

श्री इश्वर राज दाहाल

9851168773

विभाग, धतलगंगा,
काठमाण्िौ
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०१-४४९६५४४,
४६४४१२,

01-4224116
01-4229321
01-4224116
01-4224117
01-4112717
01-4112504

५.

6.

सूचना प्रविधि विभाग,
थापागाउँ, काठमाण्िौ

मुद्रण विभाग, धसं हदरिार,
काठमाण्िौ

प्रमाचणकरण धनयन्त्रकको
७.

कायािलय, अनामनगर,
काठमाण्िौ

नेपाल दुरसञ्चार
8.

प्राधिकरण, कमलादी,
काठमाण्िौ

सूचना अधिकारी (धनदे शक)

श्री सुमन बज्राचायि

9841297868

कायािलय प्रमुख (महाधनदे शक)

श्री प्रेमशरण श्रे ष्ठ

9851186426

dg@doit.gov.np

प्रिक्ता (धनदे शक)

श्री लोकराज शमाि

9851165983

lokraj.sharma@nepal.gov.np

सूचना अधिकारी

श्री तेज कुमार के.सी.,

9841212065

कायािलय प्रमुख (महाधनदे शक)

श्री ध्रिु कुमार पोखरे ल

9841446044

प्रिक्ता (उपसचचि)

श्री प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्याय

सूचना अधिकारी

श्री पद्मराज पाठक

9841372948

कायािलय प्रमुख (धनयन्त्रक)

श्री अधनल कुमार दत्त

9841028510

सूचना अधिकारी (क.ई.)

श्री सधतस सुिेदी

9849679038

कायािलय प्रमुख (अध्यक्ष)

श्री पुरुषोत्तम खनाल

9841381609

प्रिक्ता (धनदे शक)

श्री धमन प्रसाद अयािल

९८४१३७६२०३

mparyal@nta.gov.np

सूचना अधिकारी (उपधनदे शक)

श्री सं द्वदप अधिकारी

९८४१२३५६८८

sadhikari@nta.gov.np

श्री झधबन्त्द्र भ ुसाल

9860982341

श्री द्वदपक खनाल

9841485529

श्री रािेश्याम अधिकारी

९८५१०३००३५

कायािलय प्रमुख (प्रमुख
प्रशासवकय अधिकृत)
९.

प्रेस काउचन्त्सल नेपाल,
धतलगंगा, काठमाण्िौ

प्रिक्ता (िररठ प्रशासकीय

अधिकृत)/सूचना अधिकारी
गुनासो सुन्ने अधिकारी

(उपप्रशासकीय अधिकृत)
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01-4112816

tej.kc@nepal.gov.np
०१-४२११६९५

98411875596

०१४२५६१४३/

chairman@nta.gov.np

नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी
10.

धलधमटे ि, भद्रकाली
्लाजा, काठमाण्िौ

११.

राविय समाचार सधमधत,
भद्रकाली, काठमाण्िौ

कायािलय प्रमुख (प्रबन्त्ि धनदे शक)

श्री धिल्लीराम अधिकारी

9851104755

प्रिक्ता (प्रिन्त्िक)

श्री राजेश जोशी

9851095453

सूचना अधिकारी (प्रिन्त्िक)

श्री शोभन अधिकारी

9851105000

कायािलय प्रमुख (अध्यक्ष)

हररहर अधिकारी श्यामल

9851018505

प्रिक्ता (कायिकारी व्यिस्थापक)

श्री उत्तम धसल्िाल

9841212584

श्री उत्तम धसल्िाल

9841212584

िा. महेन्त्द्र विष्ट

9851065938

श्री विष्णुराम न्त्यौपाने

9851063777

िा. टं कप्रसाद उप्रेती

9851228889

श्री बुवि बहादुर के.सी.

9849209911

प्रिक्ता (धनदे शक)

श्री पुष्कर राज गौतम्

9741139882

सूचना अधिकारी (उपधनदे शक)

श्री मोहन आङ्गिो

9849397907

सूचना अधिकारी (कायिकारी
व्यिस्थापक)
कायािलय प्रमुख (कायिकारी

12.

नेपाल टे धलधभजन,
धसं हदरिार, काठमाण्िौ

अध्यक्ष)
गुनासो सुन्ने अधिकारी (नायब
महाप्रबन्त्िक)
सूचना अधिकारी

रे धियो प्रसार सेिा विकास
१३.

सधमधत

(रे धियो

नेपाल), धसं हदरिार,
काठमाण्िौ

कायािलय प्रमुख (कायिकारी
धनदे शक)

कायािलय प्रमुख (अध्यक्ष)
14.

गोरखापर सं स्थान,
िमिपथ, काठमाण्िौ

कृष्णमुरारी भण्िारी

९८४१२७७५९६

प्रिक्ता

तारा बहादुर बस्याल

9841251674

सूचना अधिकारी/सहायक प्रिक्ता

सोम बहादुर घले

9841350282

250

सुरक्षण मुद्रण विकास
१५.

सधमधत, धसं हदरिार,
काठमाण्िौ
राविय सूचना प्रविधि

16.

केन्त्द्र, धसं हदरिार,
काठमाण्िौ

१७.

18.

चलचचर विकास िोिि,

कायािलय प्रमुख (कायिकारी
धनदे शक)
सूचना अधिकारी (शाखा
अधिकृत)

कायािलय प्रमुख (कायिकारी
धनदे शक)
सूचना अधिकारी (सहायक
धनदे शक)

कायािलय प्रमुख (अध्यक्ष)

चािवहल, काठमाण्िौ

सूचना अधिकारी (सूचना तथा

न्त्यूनतम पाररश्रधमक

कायािलय प्रमुख (अध्यक्ष)

धनिािरण सधमधत, धतलगंगा,
काठमाण्िौ

अन्त्तरािविय सम्बन्त्ि अधिकृत)

सूचना अधिकारी (अनुगमन
सहजकताि)

श्री विकल पौिेल

9841223729

श्री हरर िल्लभ चघधमरे

9841831427

श्री सुधनल पौिेल

9841898466

श्री रमेश प्रसाद पोखरे ल

9841295538

श्री दयाराम दहाल

9849165551

श्री चचरञ्जीिी गुरागाईँ

9851029200

श्री राजेन्त्द्र अयािल

9851072193

श्री वहरा धबसुराल

9849083681
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01-4822860

अनुसूची - 3
मन्त्रालयको नागररक बिापर
क्र.सं .
1

सेिा सुवििाहरूको
वििरण
पररिर्तयि विदे शी मुद्रा

आिश्यक पने कागजातहरू

लाग्ने समय

- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सेिा सञ्चालनको

२ द्वदन

लाग्ने शुल्क
धनिःशुल्क

चजम्मेिार

गुनासो सुन्ने

कमिचारी

अधिकारी

उपसचचि शाखा

सहसचचि

सटही सुवििा

अनुमधत प्रा्त सं स्थाको हकमा प्राधिकरणको

(१ लाख

अधिकृत

धसफाररस गने

धसफाररस पर

िलरभन्त्दा कमको

सं स्थान

- सम्बचन्त्ित सं स्थाको विदे शी मुद्रा सटही सुवििा

सोही द्वदन)

प्रशासन
महाशाखा

समन्त्िय शाखा

उपलब्ि गराइद्वदनेसम्बन्त्िी पर
- सम्झौताको प्रधतधलवप (नोटरी गररएको)
- सम्बचन्त्ित सं स्थाले पेस गरे को Invoice पर
- Tax Clearenceकर च ुक्ता प्रमाणपर

- अचघल्लो विदे शी मुद्राका लाधग राि बैं कको
धसफाररस पर

- अधिम आयकर च ुक्ता गरे को प्रमाणपर
- अनुगमन/धनरीक्षण प्रधतिेदन
2

भन्त्सार छु टको लाधग
धसफाररश गने।
(दूरसञ्चार र

- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको धसफाररश पर।

7 द्वदन

धन:शुल्क

- सम्बचन्त्ित सं स्थाले पेश गरे को Invoice

उपसचचि

शाखा अधिकृत

सहसचचि
प्रशासन

प्रशासन प्रमुख

महाशाखा

चलचचर जांच

श्रव्यदृश्य तथा

सह सचचि,

दस्तुर:

प्रसारण शाखा

सञ्चार

इन्त्टरनेट सेिा
प्रदायकलाई)
3.

चलचचर
जाँचसम्िन्त्िी

- तोवकएको ढाँचामा धनिेदन

२ द्वदन

- चलचचर वििरण इजाजतपर प्राधि अधिकाररक
विरतकको प्रमाणपर

स्िदे शी

- पैठारी गरी ल्याइएको भए वप्रन्त्ट सं ख्या, भन्त्सार

चलचचर भए

दस्तूर िुझाएको प्रमाणपर । स्िदे शमै प्रशोिन गरी

रु.५,०००

वप्रन्त्ट धनकाधलएको भए र्तयस्तो कम्पनीको धसफाररस

विदे शी चलचचर
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महाशाखा

कैवफयत

क्र.सं .

सेिा सुवििाहरूको

आिश्यक पने कागजातहरू

वििरण

लाग्ने समय

पर ।

लाग्ने शुल्क

चजम्मेिार

गुनासो सुन्ने

कमिचारी

अधिकारी

श्रव्यदृश्य तथा

सह-सचचि

भए

- राजस्ि खाता न. १-१-५-९९मा बुझाएको रधसद

रु.१०,०००

िा भौचर।
- चलचचर धनमािताले द्वदएको अधिकार पर
- चलचचरको चस्क्र्ट (कथासार)

- जनस्िास्थयसँग प्रर्तयक्ष सम्िन्त्िीत विषयको
विज्ञापन चलचचर सम्िन्त्िमा सम्िन्त्िीत
धनकायिाट प्रमाचणत गररएको गुणस्तरीय प्रमाणपर
- स्िदे शी चलचचरको हकमा चलचचर विकास
िोििको धसफाररसपर
4

विदे शी चलचचर
धनमािण इजाजत

- धनिािररत ढांचामा धनिेदन

२ द्वदन

- धनमािताले प्रदान गरे को अधिकार पर/मञ्जुरीनामा
- चलचचर कथासार

रु.५० को

हुलाक वटकट
(धनषेधित क्षेर

- छायाङ्कन टोलीको सदस्यको व्यचक्तगत वििरण र
पासपोटिको फोटोकापी

बाहेक)
धन:शुल्क

- मूल्य सवहतको उपकरण वििरण
- छायाङ्कन कायिक्रम ताधलका (Itinurary)
- छायाङ्कन गररने स्थलको आिारमा सम्िन्त्िी
धनकायको सहमधत
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प्रसारण शाखा

सञ्चार

महाशाखा

कैवफयत

अनुसूची - 4
राविय सूचना आयोगको सङ्गठन सं रचना र दरबन्त्दी तेररज

क. सङ्गठन संरचना

प्रमुख सूचना आयुक्त

zfvf clws[t /f=k=t[ k|= ;f=k| !

सूचना आयुक्त

सहसचिव
/f=k= k|yd k|zf;g !

आधथिक प्रशासन शाखा
n]vf clws[t /f=k=t[ k|=n] !
n]vfkfn /f=k=cg+= k|= k=n] !

sDKo'6/ ck/]6/ /f=k=cg+= ;f=k| !

सूचना आयुक्त

सचचि
/f=k= ljlzi6 -Gofo_ !

प्रशासन शाखा
pk ;lrj /f=k=l4 ;f=k|= !
zfvf clws[t /f=k=t[ k|= ;f=k| !
sDKo'6/ OlGhlgo/ /f=k=t[=ljljw !
gfoj ;'Jjf /f=k=cg+= k|= ;f=k| !
sDKo'6/ ck/]6/ /f=k=cg+= ;f=k| !
xn'sf ;jf/L rfns ->]0fLljxLg ^_
sfof{no ;xof]uL ->]0fLljxLg &_
kfn]÷rf}lsbf/ ->]0fLljxLg @_
:jLk/ ->]0fLljxLg !_

zfvf clws[t /f=k=t[ k|= ;f=k| !
gfoj ;'Jjf /f=k=cg+= Gof= sfg"g !

योजना तथा प्रिििन शाखा
pk ;lrj /f=k=l4 ;f=k|= !
zfvf clws[t /f=k=t[ k|= ;f=k| !
gfoj ;'Jjf /f=k=cg+= k|= ;f=k| !
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zfvf clws[t /f=k=t[ k|= ;f=k| !

zfvf clws[t /f=k=t[ k|= ;f=k| !

gfoj ;'Jjf /f=k=cg+= k|= ;f=k| !

पुनरािेदन तथा फैसला

कायािन्त्ियन शाखा
pk ;lrj /f=k=l4 Gof= sfg"g !
sfg"g clws[t /f=k=t[ Gof= sfg"g @
gfoj ;'Jjf /f=k=cg+= k|= Gof= sfg"g

ख. दरबन्त्दी तेररज
धस.नं.

पदनाम

श्रे णी

स्िीकृत दरिन्त्दी सं ख्या

नेपाल न्त्याय

रा.प. विचशष्ट

१

रा.प.प्रथम

१

सेिा

समूह

१

सचचि

२

सह सचचि

प्रशासन

३

उप सचचि

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

रा.प. द्वितीय

2

४

उप सचचि

न्त्याय

कानून

रा.प. द्वितीय

1

५

शाखा अधिकृत

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

रा.प. तृतीय

6

६

कानुन अधिकृत

न्त्याय

कानून

रा.प. तृतीय

२

७

लेखा अधिकृत

प्रशासन

लेखा

रा.प. तृतीय

१

८

कम््युटर इचन्त्जनयर

विविि

रा.प. तृतीय

1

९

नायब सुव्िा

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

रा.प.अनं. प्रथम

5

10

नायब सुव्िा

कानून

सामान्त्य प्रशासन

रा.प.अनं. प्रथम

1

१1

लेखापाल

प्रशासन

लेखा

रा.प.अनं. प्रथम

1

१2

कम््युटर अपरे टर

विविि

रा.प.अनं. प्रथम

२

१3

ह.स.चा.

विहीन

6

१4

का.स.

विहीन

७

१5

पाले चौवकदार

विहीन

२

१6

कुचचकार

विहीन

१

जम्मा

३९
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अनुसूची - ५
राविय सूचना आयोगको नागररक बिापर

qm=;+=
!=

@=

#=

;]jfsf] lsl;d

;]jf k|bfg ug]{ tNnf
;]jf k|bfg ug]{
lg0f{o k|lqmof tyf ;]jf k|fKt ug{ k]z ug'{kg]{ sfuhft ;]jf k|fKt ug{ ;]jf k|fKt ug{
zfvf
sd{rf/Lx¿
nfUg] z'Ns
nfUg] ;do
;fj{hlgs lgsfoaf6 k'g/fj]bg tyf bf];|f] — pk ;lrj >L afa'/fd — ;fj{hlgs lgsfosf] k|d'vn] u/]sf] lg0f{opk/ lrQ
s'g} z'Ns k'g/fj]bg k/]sf]
;"rgf gkfPsf], unt
km};nf
tNnf
kf08]
ga'em\g] JolQmn] #% lbgleq cfof]u;dIf k'g/fj]bg
gnfUg]
^) lbgleq
jf cw'/f] ;"rgf
sfof{Gjog
df]=g+= (*%!@$$^^%
lbg;Sg] .
kfPsf] ;DaGwdf
zfvf
— sfg'g clws[t >L — o;/L k|fKt k'g/fj]bgsf] sf/jfxL / lsgf/f ubf{ cfof]un]
k'g/fj]bg, ;"rgf
zflGt jfUn]
;DalGwt k|d'v jf ;"rgf clwsf/LnfO{ cfkm" ;dIf
clwsf/L ÷;xfos
— zfvf clws[t >L
pkl:yt u/fO{ aofg u/fpg, s'g} lnvt k]z ug{
k|jQmf
dlGb/f dxh{g
nufpg, ;f] ;DaGwdf ;fIfL k|df0f a'em\g jf ;fj{hlgs
— gfoj ;'Aaf >L ljb'/
lgsfoaf6 s'g} lnvtsf] gSsn dfu ug]{ .
cfrfo{
— k'g/fj]bgsf] Joxf]/f dgfl;a b]lvPdf ;dofjlw tf]sL
k'g/fj]bsnfO{ ljgf z'Ns ;"rgf pknAw u/fpg' egL
;DalGwt lgsfosf] k|d'vsf] gfddf cfb]z ug]{ .
— k'g/fj]bg lg/y{s b]lvPdf vf/]h ug]{ .
— ;f] k'g/fj]bgsf] ;DaGwdf cfjZos sf/jfxL u/L
clGtd lg0f{o ug]{ / cfof]usf] cfb]zsf] sfof{Gjogsf]
cg'udg ug{] .
of]hgf th'{df ug{], of]hgf tyf klxnf] — pk ;lrj slkn k|;fb — of]hgf tyf k|j4{g zfvf k|d'vn] jflif{s ¿kdf
s'g} z'Ns
lg/Gt/
;"rgfsf] xssf]
k|j4{g zfvf tNnf
pkfWofo
;~rfng ug]{ sfo{qmd tof/ ug]{ .
gnfUg]
k|j4{g ug{] tyf
— zfvf clws[t >L — :jLs[t jflif{s sfo{qmd cg';f/ ug'[{kg]{ sfdx¿sf] ah]6,
cg'udg ug]{
l8NnL/fd e§
sfo{qmd / cf}lrTo ;d]t ljrf/ u/L sfo{qmd
;~rfngsf] nflu cjwf/0ff tof/ ug{] / sfof{Gjog ug{]
.
— ;"rgf kl/of]hgf sfof{Gjog ug{] .
cfof]usf] b}lgs k|zf;g zfvf e'O{
pk ;lrj >L kml0fGb| — sd{rf/L k|zf;g, cfly{s k|zf;g, cfGtl/s k|zf;g s'g} z'Ns
lg/Gt/
k|zf;g ;~rfng
tNnf
bfxfn
ug{] .
nfUb}g
zfvf clws[t >L lx/f — :6f]/ Joj:yfkg nufot ;a} sfd ug{] .
s'df/L ofbj
— cfof]u;Fu ;DalGwt ;"rgf dfu ePadf]lhd pknAw
zfvf clws[t >L ;GWof
u/fpg] .
l;Ub]n
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;]jf k|fKt gePdf ph'/L÷k'g/fj]bg s}lkmot
;'Gg] clwsf/L
cfof]un] u/]sf] ;hfo pk/
k'g/fj]bg cbfntdf k'g/fj]bg
nfUg], cGosf] xsdf k'g/fj]bg
gnfUg] . cfof]usf] sfo{ /
k|lqmofsf ;DaGwdf k|d'v ;"rgf
cfo'Qm ;dIf ph"/L ug{ ;lsg] .

;lrj >L dl0f/fd cf]emf

;lrj >L dl0f/fd cf]emf

अनुसूची - ६
सङ्गठन संरचना

हुलाक सेिा विभागको सङ्गठन संरचना र दरबन्त्दी तेररज
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क. दरबन्त्दी तेररज

क्र.

पद

सं .

श्रे णी

सेिा

समूह

उपसमूह

मौजुदा

दरबन्त्दी

१

सह सचचि

रा.प. प्रथम

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१

२

उप-सचचि

रा.प. द्वितीय

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१०

३

शाखा अधिकृत

रा.प. तृतीय

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१०३

४

ले खा अधिकृत

रा.प. तृतीय

प्रशासन

ले खा

२

५

कला अधिकृत

रा.प. तृतीय

चशक्षा

कला

६

कम््युटर इचन्त्जधनयर

रा.प. तृतीय

विविि

७

नायब सुब्बा

रा.प. अनं. प्रथम

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

२१४

८

टाइवपस्ट ना.सु.

रा.प.अनं. प्रथम

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१

९

ले खापाल

रा.प. अनं. प्रथम

प्रशासन

ले खा

२७

१०

कम््युटर अपरे टर

रा.प. अनं. प्रथम

विविि सेिा

प्राविधिक

५

११

खररदार

रा.प.अनं. द्वितीय

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१०८७

१२

सह-लेखापाल

रा.प.अनं. द्वितीय

प्रशासन

ले खा

५२

१३

धसधनयर धमस्त्री

रा.प.अनं. द्वितीय

मे.ई.समूह

प्राविधिक

३

इलेचक्रधसयन

रा.प.अनं. द्वितीय

इचन्त्जधनयररङ

१४

चचरकला

१
१

इलेचक्रकल

इचन्त्जधनयररङ

१

१५

हेभी सिारी चालक

श्रे णी विहीन

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

३

१६

हलुका सिारी चालक

श्रे णी विहीन

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१८

१७

गािी धमस्त्री

विविि

१

१८

हल्कारा

श्रे णी विहीन

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१९८९

१९

हुलाकी

श्रे णी विहीन

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

२५९९

२०

कायािलय सहयोगी

श्रे णी विहीन

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१७१

२१

स्िीपर

५
जम्मा
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६२९४

कैवफ
यत

अनुसूची - ७
हुलाक सेिा विभागको नागररक बिापर
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अनुसूची - ८
क. सङ्गठन संरचना

सूचना प्रविधि विभागको सङ्गठन सं रचना र दरबन्त्दी तेररज
महातनर्दे शक

रा.प.प्रथम श्रेणी (ववववध)

(ववववध/सूिना प्रववचध)

वर्द्युिीय शासन शाखा
ननर्दे शक, रा.प.द्ववतीय (ववववध)-१

प्रमाणीकरण तथा साईबर फरे चन्त्सकशाखा

पर्
ू ााधार वर्कास, अनस
ु न्धान, सरु क्षण

क.टे . रा.प.अन. प्रथम (प्रा.) -१

ननर्दे शक, रा.प.द्ववतीय (ववववध)-१

ननर्दे शक, रा.प.द्ववतीय (ववववध)-१

प्रमाणीकरण (विद्युतीय हस्ताक्षर) एकाई

प्रणाली वर्कास िथा संचालन र मापर्दण्ड
तनधाारण एकाई

सू.प्र.ई. रा.प.तत
ृ ीय (ववववध)- १

सू.प्र.ई. रा.प.तत
ृ ीय (ववववध)-१

िथा तनयमन शाखा

पूिाििार विकास एकाई
स.ु प्र.अ. रा.प.तत
ृ ीय (ववववध)-१

साईबर फरे चन्त्सक एकाई

सू.प्र.ई. रा.प.तत
ृ ीय (ववववध)-१

समन्र्यन, प्रर्धान िथा िाललम इकाई

सू.प्र.अ. रा.प.तत
ृ ीय (ववववध)-१

सू.प्र.ई. रा.प.तत
ृ ीय (ववववध)- १

आर्थाक प्रशासन एकाई

लेखा अचधकृत, रा.प.त.ृ /लेखा -१

लेखापाल, रा.प.अनं. प्रथम/लेखा -१

कानुन तथा परामशि एकाई

कानन
ू अचधकृत रा.प.तत
ृ ीय,न्याय/कानून-१

प्रशासन, योजना र अनग
ु मन एकाई
शा.अ. रा.प.त.ृ (प्र.)-१

नायव सुब्बा, रा.प.अन.प्रथम -3
क.टे ., रा.प.अन. प्रथम (प्रा.) -8
हलुका सवारी िालक -२

कायाालय सहयोगी -६
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अनुसन्धान र सुरक्षण एकाई

स.ु प्र.ई. रा.प.तत
ृ ीय (ववववध)- १

अनुमति िथा तनयमन उपशाखा
सु.प्र.ई./क.ई.

रा.प.तत
ृ ीय (ववववध)-१

ख. दरबन्त्दी तेररज
क्र.स

नाम

श्रे णी

सेिा

समूह

कायम दरबन्त्दी

१

महाधनदे शक

रा.प.प्रथम

विविि

१

२

धनदे शक

रा.प.द्वितीय

विविि

३

3

सूचनाप्रविधि अधिकृत

रा.प.तृतीय

विविि

2

४

सूचनाप्रविधिइचन्त्जधनयर

रा.प.तृतीय

विविि

6

५

शाखाअधिकृत

रा.प.तृतीय

प्रशासन

सा.प्र.

1

६

कानुन अधिकृत

रा.प.तृतीय

न्त्याय

कानुन

१

७

लेखा अधिकृत

रा.प.तृ.

प्रशासन

लेखा

१

८

नायबसुब्बा

रा.प.अं .प्रथम

विविि

सा.प्र.

३

९

लेखापाल

रा.प.अं .प्रथम

लेखा

लेखा

१

१०

कम््यूटर टे चक्नधसयन

रा.प.अं .प्रथम

विविि

८

११

हलुका सिारी चालक

श्रे णी विहीन

करार

२

१2

कायािलय सहयोगी

श्रे णी विहीन

करार

६

जम्मा

35

261

अनुसूची - ९
सूचना प्रविधि विभागको नागररक बिापर
सेिा प्राि गनि
क्र.सं .

सेिाको वििरण

सेिािाहीले पूरा गनुप
ि ने

आिश्यक कागजात

प्रवक्रया
1.

पर धनिेदन/दताि

पर/धनिेदन

-

लाग्ने
शुल्क
धनिःशुल्क

लाग्ने
अनुमाधनत

चजम्मेिार कमिचारीशाखा/

समय
तर्तकाल

दताि/चलानी

सेिा प्रिाह

गुनासोसुन्ने

गने समय

अधिकारी

कायािलय

महाधनदे शक

समय धभर
2.

भ ुक्तानी

, िरौटी

धबल

धबल, खररद/दाचखला

आदे श िा प्रकृया पूरा

धनिःशुल्क

लेखा अधिकृत (आधथिक

कायािलय

कायिद्वदन

प्रशासन एकाई)

समय धभर

कायििोझका

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा

कायािलय

आिारमा 2

साईबर फरे चन्त्सक शाखा)

समय धभर

कायििोझका

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा

कायािलय

आिारमा 2

साईबर फरे चन्त्सक शाखा)

समय धभर

1कायिद्वदन

धनदे शक (विद्युतीय शासन

कायािलय

धभर

शाखा)

समय धभर

1५कायिद्वदन

धनदे शक (विद्युतीय शासन

कायािलय

धभर

शाखा)

समय धभर

बढीमा

7

महाधनदे शक

भएको
3.

IT System/Web
Application/ Website
(Security) Audit

धनिेदन/आधिकाररक

-

धनिःशुल्क

पर

दे चख 15

(सरकारी धनकायको)
4.

IT Emergency
Response सम्िन्त्िी

महाधनदे शक

कायिद्वदन
धनिेदन

-

धनिःशुल्क

महाधनदे शक

दे चख 15
कायिद्वदन
5.

Government Cloud को

आधिकाररक पर

फाराम

आधिकाररक पर

Requirement
Analysis & Design
Document

धनिःशुल्क

सेिा प्रदान गने
6.

सूचना प्रविधि प्रणाली
प्रणाली मापदण्ि (GEA)
अनुसार भएनभएको -

धनिःशुल्क

जाँच गने
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महाधनदे शक
महाधनदे शक

सेिा प्राि गनि
क्र.सं .

सेिाको वििरण

सेिािाहीले पूरा गनुप
ि ने

आिश्यक कागजात

प्रवक्रया
7.

IT Park शैचक्षक

आधिकाररक पर

-

9.

10.

प्राविधिक परामशि प्रदान

धनिेदन/ आधिकाररक

गने

पर

सरकारी कमिचारीलाई

धनिेदन/आधिकाररक

आई.टी.सम्िन्त्िी ताधलम

पर

प्रदान गने

बजेट व्यिस्था

सूचना प्रविधिसम्िन्त्िी र

धनिेदन/आधिकाररक

यस विभागसँगसम्बन्त्िीत

-

-

-

अनुमाधनत

शुल्क
धनिःशुल्क

भ्रमणसम्बन्त्िी
8.

लाग्ने

लाग्ने

धनिःशुल्क

धनिःशुल्क

धनिःशुल्क

पर

चजम्मेिार कमिचारीशाखा/

समय

सेिा प्रिाह

गुनासोसुन्ने

गने समय

अधिकारी

3कायिद्वदन

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा

कायािलय

धभर

साईबर फरे चन्त्सक शाखा)

समय धभर

2 कायिद्वदन

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा

कायािलय

धभर

साईबर फरे चन्त्सक शाखा)

समय धभर

1 मवहना

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा

कायािलय

धभर

साईबर फरे चन्त्सक शाखा)

समय धभर

बढीमा 7

सूचना अधिकारी

कायािलय

कायिद्वदन

महाधनदे शक

महाधनदे शक

महाधनदे शक

महाधनदे शक

समय धभर

जानकारी
11.

जनगुनासो र उजुरी

धनिेदन िा सूचना

छानधबन
12.

योजनाकायिक्रम तथा ,

सम्बचन्त्ित

धनिःशुल्क

कागजातहरू
धनिेदन

-

धनिःशुल्क

प्रगधतसम्िन्त्िी
13.

Centralized eAttendance
जिानसम्िन्त्िी

14.

e-School MIS

धनिेदन/आधिकाररक

-

धनिःशुल्क

पर

बढीमा 7

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा

कायािलय

कायिद्वदन

साईबर फरे चन्त्सक शाखा)

समय धभर

बढीमा 7

धनदे शक (प्रमाणीकरण तथा

कायािलय

कायिद्वदन

साईबर फरे चन्त्सक शाखा)

समय धभर

बढीमा 5

धनदे शक (पूिाििार विकास,

कायािलय

कायिद्वदन

अनुसन्त्िान, सुरक्षण तथा

समय धभर

महाधनदे शक

महाधनदे शक

महाधनदे शक

धनयमन शाखा)
धनिेदन/आधिकाररक

-

धनिःशुल्क

पर

-

धनदे शक (पूिाििार विकास,

कायािलय

अनुसन्त्िान, सुरक्षण तथा

समय धभर

धनयमन शाखा)
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महाधनदे शक

सेिा प्राि गनि
क्र.सं .

सेिाको वििरण

सेिािाहीले पूरा गनुप
ि ने

आिश्यक कागजात

प्रवक्रया
15.

ICT in Education &

धनिेदन/आधिकाररक

Digital Contentसम्िन्त्िी

पर

-

लाग्ने
शुल्क
धनिःशुल्क

लाग्ने
अनुमाधनत

चजम्मेिार कमिचारीशाखा/

समय

गुनासोसुन्ने

गने समय

अधिकारी

बढीमा 2

धनदे शक (पूिाििार विकास,

कायािलय

कायिद्वदन

अनुसन्त्िान, सुरक्षण तथा

समय धभर

धनयमन शाखा)
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सेिा प्रिाह

महाधनदे शक

अनुसूची - १०
मुद्रण विभागको सङ्गठन संरचना र दरबन्त्दी तेररज

क. सङ्गठन संरचना

महाधनदे शक
सहसचचि रा.प.प्र.प्र|=(सा.प्र.) - १
ममित तथा सम्भार शाखा

प्रशासन तथा व्यिस्थापन शाखा

िररष्ठ मुद्रण अधिकृत उपसचचि, रा.प.वि.प्रा. (चशक्षा /मुद्रण /मुद्रण ब्यबस्थापन) – १

धनदे शक उपसचचि रा.प.द्वि.प्र.(सा.प्र.) – १

प्रशासन तथा योजना इकाइ
शाखा अधिकृत रा.प.तृ.प्र.(सा.प्र.) -१
ना.सु.रा.प.अनं .प्र.प्र.(सा.प्र.) - #
कम््युटर अपरे टर रा.प.अनं .प्र.(विविि) - ३ बररष्ठ मुद्रण सहायक
रा.प.अनं .प्र.प्रा. (चशक्षा/मुद्रण/मुद्रण ब्यिस्थापन) - २८

मुद्रण प्रिन्त्ि इकाइ

मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा
(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रण
ब्यिस्थापन )
-१

मुद्रण सहायक रा.प.अनं .वि.प्रा. (चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन) - ३१

राजपर सम्पादन इकाई

खररदार रा.प.अनं .वि.प्र.(सा.प्र.) - २

मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा

धसधनयर ईले क्रीधसयन रा.प.अनं .वि.प्रा. (इचन्त्जधनयररङ/जनरल इले चक्रकल) –१
धसधनयर मेकाधनक्स रा.प.अनं .वि.प्रा. (चशक्षा/मुद्रण/मुद्रण ब्यिस्थापन_ –१

(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन)-१

बाइचण्िङ इकाइ

मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा
(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन)
-१
प्रोसेस तथा धस.ट.वप.इकाई
मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा

(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन –
१

अफसे ट क इकाई
मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.
(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन) - १

अफसे ट ख इकाई
मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा
(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन) -१

्लम्िर (विविि) – १
हे .स.चा. श्रे णीविहीन - १
ह.स.चा. श्रे णीविहीन - २
कायािलय सहयोगी श्रे णीविहीन - १५

विद्युतीय अधभले ख इकाई
मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.
(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन
–

१

शाखा अधिकृत रा.प.तृ.प्र.(सा.प्र.) -१

(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन

कला तथा धिजाइन इकाइ
कला अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.

मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा
(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन) –

मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा
१

गुण धनयन्त्रण तथा धिजीटल इकाई
खररद तथा भण्िार इकाई

सुरक्षण मुद्रण इकाई

१

(चशक्षा/कला /चचरकला)

- १

अफसे ट ग इकाई
मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.
(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन)

ममित इकाई
मेकाधनकल इन्त्जीधनयर रा.प.तृ.प्रा.
(इचन्त्जधनयररङ/मे काधनकल) १

राजपर वितरण इकाई

आधथिक प्रशासन इकाई

मुद्रण अधिकृत रा.प.तृ.प्रा

ले खा अधिकृत रा.प.तृ.प्र.(ले खा.) – १

(चशक्षा/मुद्रण/मुद्रणब्यिस्थापन) – १

ले खापाल रा.प.अनं .प्र.प्र(ले खा) – १
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-१

ख. दरबन्त्दी तेररज
क्र.सं .

पदको नाम

१

महाधनदे शक

२

धनदे शक

३

िररष्ठ मुद्रण
अधिकृत

४

शाखा अधिकृत

५

ले खा अधिकृत

६

मुद्रण अधिकृत

७

कला अधिकृत

८
९

मेकाधनकल
इचन्त्जधनयर

नायब सुब्बा

१०

ले खापाल

११

कम््युटर अपरे टर

१२
१३
१४

िररष्ठ मुद्रण
सहायक

धसधनयर मेकाधनक्स
धसधनयर

इलेचक्रधसयन

१५

खररदार

१६

मुद्रण सहायक

मौजुदा

श्रे णी

सेिा

समूह/उपसमूह

रा.प.प्रथम (प्र.)

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१

रा.प.द्वितीय (प्र.)

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

१

रा.प.द्वितीय

चशक्षा

(प्रा.)

रा.प. तृतीय
(प्र.)

रा.प. तृतीय
(प्र.)

रा.प. तृतीय
रा.प. तृतीय
रा.प. तृतीय
(प्रा.)

२

प्रशासन

ले खा

१

इचन्त्जधनयररङ

रा.प.अनं. प्रथम

मुद्रण

व्यिस्थापन
कला/चचरकला
मेकाधनकल

इचन्त्जधनयररङ

पदपूधति

१

सामान्त्य प्रशासन

चशक्षा

(प्रा.)

व्यिस्थापन

प्रशासन

चशक्षा

(प्रा.)

मुद्रण

दरिन्त्दी

१

११
१
१

1

प्रशासन

सामान्त्य प्रशासन

३

प्रशासन

ले खा

१

रा.प.अनं. प्रथम

विविि

-

३

3

रा.प.अनं. प्रथम

चशक्षा

२८

5

(प्र.)

रा.प.अनं. प्रथम
(प्र.)

रा.प.अनं. प्रथम

चशक्षा

(प्रा.)

रा.प.अनं. प्रथम
(प्रा.)

इचन्त्जधनयररङ

रा.प.अनं. द्वितीय

प्रशासन

(प्र.)

रा.प.अनं. द्वितीय

चशक्षा

(प्रा.)
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मुद्रण

व्यिस्थापन
प्रेस इचन्त्जधनयररङ्
जनरल

इलेचक्रकल
सामान्त्य प्रशासन
मुद्रण

व्यिस्थापन

१
१
२
३१

17

कैवफयत

क्र.सं .

पदको नाम

१७

पलम्िर

१८

हेभी सिारी चालक

१९
२०

हलुका सिारी
चालक

कायािलय सहयोगी

श्रे णी

सेिा

रा.प.अनं. द्वितीय

समूह/उपसमूह

मौजुदा

दरिन्त्दी

पदपूधति

विविि

-

१

श्रे णीविहीन

-

-

१

श्रे णीविहीन

-

-

२

करार

श्रे णीविहीन

-

-

१५

५ ररक्त

(प्रा.)

कुल दरिन्त्दी

१०८
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कैवफयत

अनुसूची - ११
मुद्रण विभागको नागररक ििापर
क्र.

सेिा सूवििा हरुको

आिश्यक पने कागजात /

सं .

वििरण

प्रमाणपरहरु

लाग्ने समय

छपाई गने सामिी र धनिेदन िा पर
१

मुद्रण सेिा

पेश गदाि छावपने सामिीको प्रधत, पृष्ठ

(सािारण मुद्रण र

सं ख्या, छावपने कागजातको गुणस्तर,

सुरक्षण मुद्रण)

िाईचण्िङ्गको प्रकार छपाईको रङ्ग

लाग्ने शूल्क

कामको चाप र
छावपने सामिी

उल्लेख भएको स्िीकृत दररे ट बमोचजम।

धनिािरण हुने ।

आद्वद उल्लेख गनुप
ि ने।

गुनासो

कमिचारी/शाखा

सुन्ने

/इकाइ

अधिकारी

िररष्ठ मुद्रण
मुद्रण विभागबाट प्रकाचशत मुद्रण महशुल पूचस्तकामा

अनुसार अििर धलं दा

चजम्मेिार

अधिकृत

मुद्रण तथा
सम्भार शाखा

महाधनदे
शक

धनMशुल्क
क) बावषिक िाहक मूल्य

राजपर प्रकाशन

-प्रकाशन पश्चात कायािलयबाट बुचझ लै जाने िाहकको

तथा वितरण
२

- सािारण हुलाकबाट बुझ्ने िाहकको लाधग बावषिक रु

कागजपर प्राि

राजपर प्रकाशन

राजपर वितरण

लाधग रु ५९०।-

प्रकाशनको लाधग
भएको दुई द्वदनधभर
नेपाल सरकारको विधभन्न मन्त्रालयहरु

सामान्त्यत

र नेपालका सं िैिाधनक धनकायहरुबाट

सोमबार

प्रकाशनको

प्रकाशन हुने प्रकाशन

लाधग

प्राि

धनयमािली तथा सूचनाहरु

हुने

ऐन

हरे क

M

राजपर

भएको हिा द्वदनधभर
िेधलभरी हुने एक हिा
धभर

हुलाकमा

गरी सवकने
फुटकर धबक्री

पोष्ट

७४५।- हुलाकबाट रचजविमाफित बुझ्ने र उपर्तयकाधभर का.स.
माफित बुझ्ने िाहकको लाधग बावषिक रु१,१६०।- राजपरको फुटकर शुल्क

- १ पेजदे चख ८ पेजसम्म रु ५।- ९ पेजदे चख २४ पेजसम्म रु १०।- २५ पेजदे चख ४० पेजसम्म रु.१५।- ४१ पेजदे चख ५६ पेजसम्म रु २०।- ५७ पेजदे चख ७२ पेजसम्म रु २५।- ७३ पेजदे चख माधथ जधतसुकै पेज भएपधन प्रधत पेज २८
पैसाका दरले हुने मूल्य

- बावषिक सं गालो (एक बषिभरर छावपएका राजपरहरुको
सं िह) राजपरको मूल्य अनुसार धनिािरण हुने ।
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मुद्रण अधिकृत
राजपर
सम्पादन इकाइ

महाधनदे
शक

क्षधत
पूधति

कैफ
च य
त

अनुसूची - १२
सुचना तथा प्रसारण विभागको सङ्गठन संरचना र दरबन्त्दी तेररज
क. सङ्गठन संरचना
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ख. दरबन्त्दी तेररज
धस.नं.

पदको नाम

सेिा/समूह

उपसमूह

श्रे णी

दरबन्त्दी

१

महाधनदे शक

प्रशासन/सा.प्र.

रा.प.प्रथम

१

२

धनदे शक

प्रशासन/सा.प्र.

रा.प.द्वितीय

१

३

धनदे शक

इचन्त्जधनयररङ/इले क्रोधनक्स एण्ि टे धलकम

रा.प.द्वितीय

१

४

धनदे शक

चशक्षा/कला

छविकला रा.प.द्वितीय

१

५

शाखा अधिकृत

प्रशासन/सा.प्र.

रा.प.तृतीय

४

६

कानुन अधिकृत

न्त्याय/कानुन

रा.प.तृतीय

१

७

इले क्रोधनक इचन्त्जनयर इचन्त्जधनयररङ/इले क्रोधनक्स एण्ि टे धलकम

रा.प.तृतीय

२

८

कम््युटर इचन्त्जधनयर

विविि

रा.प.तृतीय

१

९

छविकार

चशक्षा/कला

छविकला रा.प.तृतीय

२

१०

ले खा अधिकृत

प्रशासन/ले खा

रा.प.तृतीय

१

११

नायि सुब्बा

प्रशासन/सा.प्र.

रा.प.अनं.प्र.

५

१२

ले खापाल

प्रशासन/ले खा

रा.प.अनं.प्र.

१

१३

इले क्रोधनक सहायक

इचन्त्जधनयररङ/इले क्रोधनक्स एण्ि टे धलकम

रा.प.अनं.प्र.

२

१४

कम््युटर अपरे टर

विविि

रा.प.अनं.प्र.

३

१५

खररदार

प्रशासन/सा.प्र.

रा.प.अनं.द्वि

४

१६

कायािलय सहयोगी

प्रशासन/सा.प्र.

.
श्रे णीविहीन

८

१७

हलुका सिारी चालक

सेिा/समूह

उपसमूह श्रे णीविहीन

२

कूल
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40

अनुसूची - १३
सूचना तथा प्रसारण विभागको नागररक ििापर

क्र.
सं .
1

प्रदान गररने सेिा

सम्पकि
अधिकारी

सम्बचन्त्ित
कोठा नं.

शाखा र

दस्तुर

इकाइ

लोककल्याणकारी

विज्ञापनको भ ुक्तानी

आिश्यक कागजात
१. सञ्चार प्रधतष्ठानको धनिेदन, ्यान र भ्याट

लेखा अधिकृत

१२

लेखा

अवङ्कत धबल

१७

शाखा

२. तोवकएको अं क तथा आकारमा फरक–फरक

धन:शुल्क

विज्ञापन प्रकाचशत पधरका
2

सूचना तथा प्रसारण
विभागबाट प्रकाचशत

शाखा अधिकृत

22

सामिीहरू वितरण
3

प्रकाशन
इकाइ

पधरका अस्थायी/

१.सम्बन्त्िीत धनकायको पर
२.सम्बन्त्िीत व्यचक्तको माग धनिेदन

धन:शुल्क

१. चजल्ला प्रशासन कायािलयको पर

स्थायी दताि

२.सम्बन्त्िीत सञ्चार प्रधतष्ठानको धनिेदन (स्थायी

धसफाररस

धनदे शक,

शाखा अधिकृत

धसफाररसको लाधग मार)
16, 17

प्रेस इकाइ

३. अस्थायी दताि प्रमाणपरको प्रधतधलवप (स्थायी

धन:शुल्क

धसफाररसको लाधग मार)
४. तोवकए अनुसारको प्रकाचशत पधरका (स्थायी
धसफाररसको लाधग मार)

4

विदे शी

१.सम्बन्त्िीत सं स्थाको धसफाररस

प्रेस प्रमाणपरका लाधग रु.

परकारहरुको प्रेस

२. राहदानी र धभसाको प्रधतधलवप

१५००/–

३.सम्बन्त्िीत दुतािास र कन्त्सुलेटको धसफाररस

अस्थायी प्रेस प्रमाणपरका लाधग

४. पासपोटि साइजको फोटो ४ प्रधत

रु. ९००/–

५. चौमाधसक कायिप्रगधत

गैर पयिटक धभसा धसफाररसका

प्रधतधनधि प्रमाणपर
(अस्थायी)
जारी/निीकरण

र

धनदे शक,

शाखा अधिकृत

१६, २१,
२४

प्रेस इकाइ

गैरपयिटक धभसा

लाधग रु. ५००/–

धसफाररस
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समय
अिधि

5

प्रेस प्रधतधनधि

१. नेपाली नागररकताको प्रधतधलवप

१. नयाँ रु. ३००/–, अस्थायी

२. शैचक्षक योग्यताका प्रमाणपरका प्रधतधलवप

रु. ९००/–

(सम्पादकसमेत)

(सम्पादकको हकमा स्नातकसम्मको)

२. निीकरणिः क) ३५

जारी, निीकरण,

३. सं स्थाको धसफाररश, धनयुचक्त पर िा करार

द्वदनसम्म रु. ५०/–, ख) १२५

परको प्रधतधलवप

द्वदनसम्म रु. १००/– र म्याद

४. पासपोटि साइजको फोटो ४ प्रधत

नाघेको असार मसान्त्तसम्म रु.

प्रमाणपर

प्रधतधलवप र सं स्था
पररितिन

धनदे शक,

शाखा अधिकृत

१६,
२१,२४

प्रेस इकाइ

२५०/–
३. सं स्था पररितिन रु.
१००/–
४. प्रेस प्रमाणपरको प्रधतधलवप
रु. २००/–
५. प्रेस पररचयपरको प्रधतधलवप
रु. ५०/–

6

स्ितन्त्र परकार प्रेस

१. धनिेदन, नागररकताको प्रधतधलवप र पासपोटि

१. नयाँ जारी रु. ६००/–

प्रधतधनधि प्रमाणपर

साइजको फोटो ३ प्रधत ।

२. निीकरणिः क) ३५

जारी र निीकरण

२. एसएलसीदे चख स्नातकसम्मको शैचक्षक योग्यता

द्वदनसम्म रु. ५०/–, ख) १२५

र चाररधरक प्रमाणपरको प्रधतधलवप

द्वदनसम्म रु. १००/– र म्याद

३. परकाररता पेशामा काम गरे को सञ्चारगृहको

नाघेको असार मसान्त्तसम्म रु.

नाम र अिधि खुलेको वििरण

२५०/–

धनदे शक,

शाखा अधिकृत

१६, २१,
२४

४. परकाररतामा िाइलाइन समाचार, स्तम्भ
प्रेस इकाइ

लेखन, सम्पादन गरे को कामको प्रर्तयेक िषिको
पधरकामा प्रकाचशत ६ िटा प्रकाशनको सक्कलप्रधत
(स्नातकमा परकाररता विषय भए १० िषि
अन्त्यथा १५ िषि) र एफ एम र वट.धभ.भए अिधि
उल्लेख गरी सञ्चारगृहको धसफाररसपर, १२ िटा

फुटे ज, क्ली्स िा अनलाइनमा प्रकाचशत समाचार
र राि, समाज र परकाररता क्षेरमा योगदान पुग्ने
कचम्तमा ३०० शब्दको मौधलक लेख ।
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५. यस अचघ प्रेस प्रधतधनधि प्रमाणपर धलएको भए
सुरुदे चखको प्रधतधलवप ।
7

अध्यक्ष, प्रकाशक,

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप

अध्यक्ष तथा प्रकाशकको

२.सम्बन्त्िीत सं स्थाको धसफाररस पर

पररचयपर रु. १,०००/–

३. धनयुक्ती परको प्रधतधलवप

प्रबन्त्ि धनदे शक तथा

४. पदीय है धसयत प्रवष्टने कागजातहरू

व्यिस्थापकको पररचयपर रु.

पररचयपर वितरण

५. पासपोटि साइजको फोटो २ प्रधत

९००/–

परकाररता अनुभि

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप

महाप्रबन्त्िक, प्रबन्त्ि
धनदे शक,
व्यिस्थापकको
8

प्रमाचणत र धसफाररस

9

धनदे शक,

शाखा अधिकृत

धनदे शक,

शाखा अधिकृत

१६, १७,
२०

१६, १७,
२०

प्रेस इकाइ

प्रेस इकाइ

२. १५ िषिसम्म परकाररता गरी प्रकाचशत
बाइलाइन समाचार, अनलाईन, वटभी, रे धियोमा

रु. १००/–

प्रकाचशत, प्रसाररत समाचारको चक्ल्स रफुटे ज

अनलाईन धमधिया

कम्पनी दताि प्रमाणपर, प्रबन्त्िपर (अनलाइन

अधभलेखीकरण

परकाररता), धनयमािली, िोमेन दताि, ्यान/भ्याट
(अनलाइन परकाररता) दताि, प्रेस काउचन्त्सल
धनदे शक,

शाखा अधिकृत

१६, १७,
१८

प्रेस इकाइ

नेपालमा सूचीकरण गरे को प्रमाणपर, सञ्चालक र
सम्पादकको नागररकता तथा स्नातक तहसम्मको

धन:शुल्क

शैचक्षक योग्यता र चाररधरक प्रमाणपरको प्रधत,
बैठकको धनणिय प्रधतधलवप, सञ्चालकको ३ प्रधत
फोटो, श्रमजीिी दरबन्त्दी वििरण
10
11

फोटो वितरण

धनदे शक,

३,

फोटो

छविकार

१५

इकाइ

श्रमजीिी परकार र
व्यस्थापनबीचको
वििाद समािान

सं स्थाको पर िा धनिेदन

धन:शुल्क

१. उजुरी र उजुरी गनेको धनयुचक्त पर तथा
महाधनदे शक

९,

महाधनदे श

२४

क

पररचयपर
२. धनष्काशन गरे को पर

धन:शुल्क

३. माग दािी (कानूनी आिार)
12

टे धलफोन जिान र
आंचशक महसूल
छु ट धसफाररस

धनदे शक,

शाखा अधिकृत

१६, २१,
२४

१. प्रकाशकको धनिेदन
प्रेस इकाइ

२. पधरका स्थायी दताि प्रमाणपरको प्रधतधलवप
३. प्रकाचशत पधरका
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धन:शुल्क

13
14

गुनासो सुन्ने

धनदे शक

16

प्रशासन

उजूरी, धनिेदन

(अ) टे धलधभजन

 तोकेको ढाँचामा दरखास्त

इजाजततफि

 सं स्थाको रचजिे शन दताि, प्रिन्त्िपर, प्रिन्त्िपर

(क) भू–उपिह,
(ख)भू–सतही
(ग) केिुल
टे धलधभजन

इलेक्रे धनक्स
इचञ्जधनयर

7, 8

शाखा

१. धनिेदन दस्तुररु. ५०००/–
२. इजाजतपर दस्तुर रु.

सामाचजक/सामुदावयक र गैर सरकारी

१०,००,०००/–

सं स्थाको हकमा वििान र धनयमािली, प्रसारण

ख) भू–सतही रधभ.एच.एफ,

केन्त्द्र िा स्टे शन रहने स्थानको वििरण,

यु.एच.एफ प्रयोग गने

घरजग्गा, भिनको प्रमाणपूजाि, घर/जग्गा

अनुमधतपर दस्तुर

भािामा भए स्िाधमर्ति हुने व्यचक्तको मञ्जुरीनामा

१. धनिेदन दस्तुर रु.

 प्रसारण सं स्था सञ्चालन गनि सवकने प्रष्ट आिार

प्रसारण

क) भू–उपिह

धनयमािली र आयकर दतािको कागजात,

रीतपूिक
ि को धलखत । (नोटरी प्रमाचणत)

धनदे शक,

धन:शुल्क

इकाइ

५०००/–
रान्त्सधमटर प्रणालीबाट गररने

खुल्ने गरी तयार पाररएको प्राविधिक आधथिक,

सतहगत टे धलधभजन प्रसारण

व्यिसावयक स्थापना र सञ्चालनसम्िन्त्िी

केन्त्द्र िा प्रर्तयेक ररले स्टे शनको

प्रधतिेदन ।
 चजल्ला प्रशासन कायािलयको चालचलनको
पर।

 प्रसारण सं स्थाको प्रसारण पहुँच दे खाइएको
नक्सा
 विदे शी/स्िदे शी भू–उपिहको प्रयोगको लाधग
उक्त सं स्थासँग भएको

लाधग

 ५०० िाट क्षमता सम्मको
लाधग रु. ५,००,०००/–
 ५०० िाटदे खी १ वकलोिाट
क्षमता सम्मको लाधग रु.
७,५०,०००/–
 १–३ वकलोिाट

 सम्झौता ।

क्षमतासम्मको लाधग रु.

 केिुल टे धलधभजनको हकमािः केिुल प्रसारक

१०,००,०००/–

सं स्थासँगको सम्झौता ।

 धनिेदन दतािको लाधग रीतपूिक
ि सञ्चालक
सधमधतको धनणिय गरी अचख्तयारी द्वदएको
धलखतपर ।

 ३–५ वकलोिाट
क्षमतासम्मको लाधग रु.
१५,००,०००/–
 ५–१० वकलोिाट
क्षमतासम्मको लाधग रु.
२५,००,०००/–

274

(ग) केिुल टे धलधभजन
१. धनिेदन दस्तुर रु.
५०००/–
२. इजाजत दस्तुर (प्रधत
च्यानल) रु. १०,००,०००/–
15

(आ) एफ.एम.
रे धियो इजाजतपर
तफि

१. तोकेको ढाँचामा दरखास्त

१. धनिेदन दस्तुर रु.

२. सं स्थाको रचजिे शन दताि, प्रिन्त्िपर, प्रिन्त्िपर

२०००/–

धनयमािली र आयकर दतािको कागजात,

२. इजाजतपर दस्तुर

सामाचजक/सामुदावयक र गैर सरकारी सं स्थाको

 २० िाट क्षमतासम्म रु.

हकमा वििान र धनयमािली, प्रसारण केन्त्द्र िा

स्टे शन रहने स्थानको वििरण, घरजग्गा, भिनको
प्रमाणपूजाि, घर/जग्गा भािामा भएमा स्िाधमर्ति हुने
व्यचक्तको मञ्जुरीनामा रीतपूिक
ि को धलखत ।
(नोटरी प्रमाचणत)
धनदे शक,

१,

इलेक्रे धनक्स

७,

इचञ्जधनयर

८

३. प्रसारण सं स्था सञ्चालन गनि सवकने प्रष्ट
प्रसारण

आिार खुल्ने गरी तयार पाररएको प्राविधिक

शाखा

आधथिक, व्यिसावयक स्थापना र सञ्चालनसम्िन्त्िी
प्रधतिेदन ।

४. प्रसारण सं स्थाको प्रसारण पहुँच दे खाइएको

१०००/–
 २०–५० िाट क्षमतासम्म रु.
२०००/–
 ५०–१०० िाट क्षमतासम्म
रु. २०,०००/–
 १००–२५० िाट क्षमतासम्म
रु. १,५०,०००/–
 २५०–५०० िाट क्षमतासम्म
रु. ३,००,०००/–
 ५००–१००० िाट

नक्सा

क्षमतासम्म रु.

५. धनिेदन दतािको लाधग रीतपूिक
ि सञ्चालक

७,५०,०००/–

सधमधतको धनणिय गरी अचख्तयारी द्वदएको
धलखतपर ।

 १०००–२००० िाट
क्षमतासम्म रु.
१०,००,०००/–
 २००० िाट क्षमताभन्त्दा
माधथको लाधग रु.
२०,००,०००/–

275

16

धसग्नल वितरक

धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स

7, 8

इचञ्जधनयर
17

१. िाउनधलङ्क च्यानलको वििरण, अचख्तयारनामा

१. धनिेदन दस्तुर रु.

प्रसारण

(विदे शी प्रसारण सं स्थाबाट)

१०,०००/–

शाखा

२. ्यान, कम्पनी दताि, प्रबन्त्िपर

२. धसग्नल वितरकको लाधग
प्रधत च्यानल रु. ५०,०००/–

MSO (धिचजटल
केिल,
DTH/MMDS/DTIB
वितरक)

धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स

7, 8

इचञ्जधनयर

१. आधथिक, प्राविधिक तथा व्यिसावयक पक्षमा

१. धनिेदन दस्तुर रु.

विस्तृत अध्ययन प्रस्तािना ।

५,०००/–

२. सं स्था दतािको प्रमाणपर, प्रबन्त्िपर तथा

२. इजाजतपर िापत दस्तुर रु.

प्रसारण

धनयमािलीको प्रमाचणत प्रधतधलवप ।

१,००,००,०००/–

शाखा

३. शेयर होल्िरहरूको नागररकताको प्रमाणपरको
प्रधतधलवप ।
४. घरबहाल सम्झौता र लालपूजािको प्रधतधलवप ।
५. प्रसारण केन्त्द्र रहने ठाउँ को वििरण ।

18

विदे शी मुद्रा

१. मन्त्रालय÷सम्बचन्त्ित बैंकको यसअचघ

धसफाररस

धन:शुल्क

धसफाररस भएको पर।
२. माइन्त्यू ट, TDS/VAT धतरे को कागजात,

धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स

7, 8

इचञ्जधनयर

प्रसारण
शाखा

Invoice।
३. SWIT बाट पठाएको रकमसँगसम्बन्त्िीत
कागजात।
४. विदे शी प्रसारण सं स्था/धसग्नल वितरकसँगको
सम्झौता । (नोटरी प्रमाचणत)

19

िाउनधलङ्क
च्यानलको

धनदे शक,

अनुमधतपर

इलेक्रे धनक्स

7, 8

इचञ्जधनयर

प्रसारण

१. दरखास्त, कम्पनी दताि, VAT (सं स्था भएमा),

१. धनिेदनिः रु. १०,०००/–

विदे शी च्यानलबाट अचख्तयारनामा ।

२. धनिःशुल्क च्यानल विज्ञापन
रवहत रु. १ लाख

शाखा

३. सिःशुल्क च्यानल विज्ञापन
रवहत रु. ३ लाख

20

इजाजत पर
निीकरण

धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स
इचञ्जधनयर

7, 8

१. दरखास्त, राजस्ि भौचर, करच ुक्ता, कम्पनी

१. इजाजतपर/अनुमधत जारी

प्रसारण

अध्यािधिक।

रकमको १०% ।

शाखा

२. सङ्गीत रोयल्टी समाजको पर िा रधसद र
सम्झौता ।
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३. न्त्यू नतम पाररश्रधमकसम्बन्त्िी कागजात (बैंक
स्टे टमेन्त्ट) ।
21

रे धियो यन्त्र

१. रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४९
को अनुसूची–२ (धनयम ३ सँगसम्बन्त्िीत)

उर्तपादकको
लाइसेन्त्स

(अनुसूची ५)

धनदे शक,

(धनयम ४

इलेक्रे धनक्स

सँगसम्बन्त्िीत)

इचञ्जधनयर

7, 8

प्रसारण
शाखा

११. रे धियो सञ्चार तथा
प्रसारणसम्िन्त्िी रे धियो यन्त्र

बमोचजमको दरखास्त

उर्तपादनको लाधग,–

२. स्थायी लेखा नम्बर (PAN), कम्पनी दतािको

क. व्यापाररक प्रयोजन रु.

प्रमाणपर, नागररकता को प्रमाणपर आद्वदको

२,००,०००/–

प्रधतधलवपहरू ।

ख. अनुसन्त्िानको लाधग,–

३. उर्तपादन गने रे धियो यन्त्रको प्राविधिक

१. व्यचक्तगत रु. ५,०००/–

वििरण (Technical Specifications)

२. सं घ/सं स्थाको लाधग रु.
१०,०००/–

22

रे धियो यन्त्र आयात
धसफाररश

१. आयात धसफाररश माग गरे को पर,
धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स

7, 8

इचञ्जधनयर

प्रसारण
शाखा

धन:शुल्क

२. Signature, Date, Invoice No., Quantity,
Model No., Cost Amount स्पष्ट खुलेको
Proforma Invoice- २ प्रधत
३. लाइसेन्त्सको प्रधतधलवप

23

एमेच्योर रे धियो

१. रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४९
को अनुसूची–१ (घ) (धनयम ३ सँगसम्बन्त्िीत)

को लाइसेन्त्स

(अनुसूची ४ घ)
(धनयम ४
सँगसम्बन्त्िीत)

धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स
इचञ्जधनयर

7, 8

प्रसारण
शाखा

१०. एमेच्योर रे धियो हकमा,–
क. कन्त्रोल अपरे टरको लाधग

बमोचजमको दरखास्त

(उपकरणसवहत) रु.

२. नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवपहरू

१,०००/–

३. उपकरण विवक्रकतािबाट जारीभएको
Signature, Date, Invoice No., Quantity, Model

ख. सञ्चालनको लाधग (उपकरण

No. , Cost Amount स्पष्ट खुलेको Performa

ग. एमेच्योर रे धियो क्लब

Invoice (२ प्रधत/अको उपकरण प्रयोग गने
सहमधत पर

४. उपकरणहरूको Technical Specifications.
५. उपकरणहरूको Type Approval Certificate /
Self Declaration Certificate / Declaration of
Conformity /Equivalent Certificate.
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बाहे क)

रु. ६००/–

स्टे शन (Amateur Radio Club
Station) को लाधग (उपकरण
सवहत) रु. १,५००/–

६. विभागबाट धलएको परीक्षा पास भएको
प्रमाणपर ।
24

रे धियो यन्त्र विक्री

१. रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४९
को अनुसूची–३ (धनयम ३ सँगसम्बन्त्िीत)

वितरण गने

लाइसेन्त्स (अनुसूची

१२. रे धियो सञ्चार तथा
प्रसारणसम्िन्त्िी रे धियो यन्त्र

बमोचजमको दरखास्त

धबक्री वितरणको लाधग रु.

६) (धनयम ४

२. विक्री वितरण गनि उपकरण को टे चक्नकल

५०,०००/–

सँगसम्बन्त्िीत)

स्पेधसवफकेशन, ३. यन्त्र उर्तपादन गने कम्पनीले
धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स

7, 8

इचञ्जधनयर

प्रसारण
शाखा

द्वदएका आधिकाररक वितरक प्रमाचणत हुने
कागजात,

४. स्थायी लेखा नम्बर (PAN), कम्पनी दतािको
प्रमाणपर, नागररकता को प्रमाणपर आद्वदको
प्रधतधलवपहरू ।
५. रीतपूिक
ि भररएको Customer Application
Information Forms.
६. विवक्र वितरणकेन्त्द्रको (Latitude, Longitude,
Altitude सवहतको) नक्सा

25

लाइसेन्त्स निीकरण

१. रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४९
को अनुसूची–८ (धनयम १० (२)

धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स

7, 8

इचञ्जधनयर

प्रसारण

सँगसम्बन्त्िीत)लाईसेन्त्स निीकरणको लाधग

शाखा

दरखास्त,

लाइसेन्त्स जारी दस्तुर को
५०% दस्तुर

२. लाइसेन्त्सको सक्कल प्रधत,
३. निीकरण शुल्क बुझाएको रधसद, भौचर

26

लाइसेन्त्सको

रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४९
कोअनुसूची–९ (धनयम १२

वििरण बदल्ने
धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स
इचञ्जधनयर

7, 8

प्रसारण
शाखा

सँगसम्बन्त्िीत)लाइसेन्त्सको वििरण बदल्नको लाधग
दरखास्त
१. उपकरणहरूको Technical Specifications.
२. उपकरणहरूको Type Approval Certificate /
Self Declaration Certificate / Declaration of
Conformity /Equivalent Certificate.
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रु. १००/–

27

रे धियो यन्त्रको
नामसारी गने

१. रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४९
धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स

7, 8

इचञ्जधनयर

प्रसारण
शाखा

को अनुसूची–१० (धनयम १३ (१)

प्रधत लाइसेन्त्स रु. १००/–

सँगसम्बन्त्िीत)रे धियो यन्त्रको नामसारी गनिको
लाधग दरखास्त, हक छाड्ने रहक पाउने दुिैको
प्रसारण लाइसेन्त्सपरको प्रधतधलवप,
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स्याटे लाइट ररधसधभङ्ग

१. रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४९

१. स्याटलाइट ररधसधभङ्ग

धसष्टम, कम्युधनकेशन

को अनुसूची–१ (क) (धनयम ३ सँगसम्बन्त्िीत)
बमोचजमको दरखास्त,

क. आम जनताको लाधग प्रसारण

को लाइसेन्त्स

२. रीतपूिक
ि भररएको म्बतब Data Form,
Application For TV/Radio Broadcast &
Customer Application Information Forms.
३. स्थायी लेखा नम्बर (PAN), कम्पनी दतािको

गररएको प्रसारण प्राि गनि सक्ने

धसष्टम, (अथि स्टे शन)
(अनुसूची–४ (क)
धनयम ४
सँगसम्बन्त्िीत)

प्रमाणपर, नागररकता को प्रमाणपर आद्वदको
प्रधतधलवपहरू ।
४. उपकरण विवक्रकतािबाट जारीभएको
Signature, Date, Invoice No. , Quantity, Model
धनदे शक,
इलेक्रे धनक्स
इचञ्जधनयर

7, 8

प्रसारण
शाखा

धसस्टमको लाधग,

(स्याटलाइट ररधसभर)को
लाधगरु.३००/–
ख. अन्त्य प्रकारको सञ्चार प्राि
गनि सक्ने प्रधत स्याटे लाइट
ररधसधभङ्ग धसष्टमको लाधगरु.
१०००/–

No. , Cost Amount स्पष्ट खुलेको Performa

२. स्याटे लाइट कम्युधनकेशन

५. उपकरणहरूको Technical Specifications.

लाधग,–

Invoice- २ प्रधत

६. प्रयोगस्थानको (Latitude, Longitude, Altitude
सवहतको) नक्सा– Topological Map

धसष्टम िा अथि स्टे शनको

क. स्याटे लाइट कम्यू धनकेशन

धसष्टम िा अथि स्टे शन (भ्िाइस

७. विदे शबाट सोझै अयात गने उपकरणको

च्यानल) को लाधग

हकमा उपकरणको Type Approval Certificate,
Self Declaration Certificate, Declaration of
Conformity, Equivalent Certificate.

ख. स्याटे लाइट कम्यू धनकेशन

रु.३०,०००/–
धसष्टम िा अथि स्टे शन (िाटा

च्यानल) को लाधग ६४ वकलो
विट्स प्रधतसेकेन्त्ि क्षमता भएको
धभस्याट िा अन्त्य स्टे शनको

लाधग रे धियो विक्िेन्त्सी प्रयोगका
लाधग रु. १५०००/– र र्तयस
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पधछको प्रर्तयेक थप ६४ वकलो
विट्स प्रधत सेकेन्त्िको लाधग थप
अधतररक्त दस्तुर रु. १,०००/–
29

प्रसारणसम्बन्त्िी
रान्त्सधमटरहरू को

लाइसेन्त्स (अनुसूची–
४ (ग) (धनयम ४
सँगसम्बन्त्िीत)

१. रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४९
को अनुसूची–१ (ग) (धनयम ३ सँगसम्बन्त्िीत)

क. प्रसारणसम्िन्त्िी रे धियो यन्त्र
राख्न िा प्रयोग गनिको लाधग,–

बमोचजमको दरखास्त

अ. एफ.एम. रे धियो

२. प्रसारण इजाजतको प्रधतधलवप,

स्टे शनहरूले प्रयोग गने रे धियो

३. रीतपूिक
ि भररएको Data Form, Application
For TV/Radio Broadcast & Customer
Application Information Forms.
४. स्थायी लेखा नम्बर (PAN), कम्पनी दतािको

यन्त्रको लाधग

प्रमाणपर, नागररकता को प्रमाणपर आद्वदको
प्रधतधलवपहरू ।
५. उपकरण विवक्रकतािबाट जारीभएको
Signature, Date, Invoice No. , Quantity, Model

१०० िाट क्षमतासम्म रु.
२,०००/–,
ख. १००–५०० िाटसम्म रु.
५,०००/–,
ग. ५००–२००० िाटसम्म रु.
२०,०००/–,

No., Cost Amount स्पष्ट खुलेको Performa

घ. २००० िाटभन्त्दा बढी जधत

६. उपकरणहरूको Technical Specifications.

आ. भू–सतही (Terrestrial TV)

Invoice -२ प्रधत

७. प्रयोगस्थानको (Latitude, Longitude, Altitude
सवहतको) नक्सा– Topological Map

भए पधन रु. २५,०००/–
प्रसारण केन्त्द्रबाट वटधभ प्रसारण
गने,–

८. विदे शबाट सोझै अयात गने उपकरणको हकमा

१०० िाट क्षमतासम्म रु.

उपकरणको Type Approval Certificate, Self
Declaration Certificate, Declaration of
Conformity, Equivalent Certificate.

िाटसम्म रु. १५,०००/–, ग.

१०,०००/–, ख. १००–५००
५००–५००० िाटसम्म रु.
२०,०००/–, घ. ५००० िाट
भन्त्दा बढी रु. ३०,०००/–
इ. बावहरी प्रसारण केन्त्द्र

(Outside Broadcast System)
को लाधग,–
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भू–सतही टे धलधभजनसम्िन्त्िी
उपकरण जिान भएको
प्रधतस्टे शन रु. ५०,०००/–,
ख. अन्त्य प्रकारको भू–सतही
प्रसारणसम्िन्त्िी धलं क
उपकरणको लाधग प्रधत च्यानल
रु. ३०,०००/–
ई. Multi Channel Multi Point
Distribution System (MMDS)
प्रसारण/प्रणाली (जुनसुकै

Frequency Range को लाधग) प्रधत १ MHz विक्िेन्त्सी व्याण्ि
विथ रु. ३०,०००/–, ख.
प्रधतप्रसारण केन्त्द्र

(Transmission Station) को
लाधग थप रु. १०,०००/–
उ. प्रसारण केन्त्द्रमा रहने

स्याण्ििाई उपकरणको हकमा
प्रर्तयेक स्टे शन िा च्यानलको
लाधग थप एउटा स्याण्ििाई
उपकरणको लाधग दस्तूर लाग्ने
छै न (लाइसेन्त्स धलनुपने छ) ।
ख. भू–उपिह (अथि स्टे सन)
प्रसारण केन्त्द्र Radio/Tv प्रसारण
गने,

१. Satellite TV Broadcasting
earth station उपकरणको
लाधग
(प्रधत स्टे सन)
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आफ्नै प्रयोग गने रु.
३,००,०००/–
अकािको प्रयोग गने रु.
१,००,०००/–
२. Satellite Audio
Broadcasting Earth Station
(VSAT) उपकरण (प्रधत स्टे सन)
आफ्नै अथि स्टे सन प्रयोग गने
रु. १,५०,०००/–
अकािको अथि स्टे सन प्रयोग गने
रु. ५०,०००/–
३. बहु टे धलधभजन च्यानलहरू
अपधलङ्ग गने प्रयोजनका लाधग
जिान एिं प्रयोग गररने अथि–
स्टे शनको (Teleport/DTH
समेत) लाधग रु.
१,००,००,०००/–
४. धिचजटल प्रविधिमा आिाररत
केिुल वट.धभ. र Internet
Protocol Television (IPTV)/
Multi Channel Multi Point
Distribution System (MMDS)
प्रसारण गने Head End रु.
५,००,०००/–
५. केबुल नेटिकि सं स्था

धिचजटल प्रणालीमा रुपान्त्तरण
गने प्रयोजनका लाधग स्थापना
एिं सञ्चालन गररने हे िइण्ि रु.
५,०००/–
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ग. बावहरी प्रसारण केन्त्द्र

(Outside Broadcast System)
को लाधग,–
१. स्याटलाइट टे धलधभजन
प्रसारणसम्िन्त्िी उपकरण जिान
भएको प्रधत स्टे शन रु.
१,००,०००/–
30

अन्त्य सबै प्रकारको
रे धियो उपकरण
(िावक–टाकी,
चजवपएस, धभस्याट)

१. रे धियो सञ्चार (लाइसेन्त्स) धनयमािली, २०४०
को अनुसूची -१ (ग) (धनयम ३ सँगसम्िन्त्िीत)

१. िेस (आिार) स्टे शनको
लाधग (VHF/UHF) र

बमोचजमको दरखास्त

सोसम्बन्त्िीत प्रधत स्टे शन, प्रधत

२. धनिेदक सं स्थाको लाइन एजेन्त्सीको धसफाररस

जोिी विक्िेन्त्सी प्रयोग गनेिः

पर,

क. िेस स्टे शनको लाधगिः अ)

३. िाटा फमि, Application For Land/Mobile &
Customer Application Information Form.

५ िाटसम्म RF output Power

४. PAN/VAT, कम्पनी दतािको प्रमाणपर,

सम्म RF output Power रु.

नागररकता को प्रमाणपर आद्वदको प्रधतधलवपहरू ।
५. उपकरण धबवक्रकतािबाट जारी भएको
Signature, Date, Invoice No., Quantity, Model
No., Cost Amount स्पष्ट खुलेको Performa
Invoice - २ प्रधत

६. उपकरणहरूको Technical Specifications.
७ . प्रयोगस्थानको (Latitude, Longitude,
Altitude सवहत) को नक्सा
८. विदे शबाट सोझै अयात गने उपकरणको हकमा
उपकरणको Type Approval Certificate, Self
Declaration Certificate, Declaration of
Conformity, Equivalent Certificate.

रु. ५०००/–, आ) २५ िाट
१०,०००/–, इ) २५ िाटभन्त्दा
बढी RF output Power रु.
२५,०००/–
ख. ररवपटर स्टे शनको लाधगिः
अ) ५ िाटसम्म RF output
Power रु. १०,०००/–, आ)
२५ िाट सम्म RF output
Power रु. २५,०००/–, इ)
२५ िाट भन्त्दा बढी RF output
Power रु. ३५,०००/–
ग. िेस स्टे शन/ररवपटर स्टे शन
सँग सम्पकि गने चस्थर िा चल
(मोबाइल) स्टे शनहरूको लाधग
प्रधत स्टे शनिः अ) ५ िाटसम्म
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RF output Power रु.
२०००/–, आ) २५ िाट सम्म
RF output Power रु.
१००००/–, इ) २५ िाट भन्त्दा
माधथ RF output Power रु.
२५,०००/–
२. अचल स्टे शनको लाधग,–
क. ३० MHz भन्त्दा मुधन दुई
िटासम्म रान्त्सधमवटङ्ग
विक्िेन्त्सीहरू प्रयोग गनि सवकने
२५ िाटसम्म R.F. पािरको
आउटपुट क्षमताको प्रधत
स्टे शनको लाधग रु.
२०,०००/– र २५ R.F. पािर
आउटपुटभन्त्दा माधथको प्रधत
स्टे शनको लाधग रु.
३०,०००/–
ख. ३०MHz दे चख १०.५
धगगाहजिधभर एक िा दुईसम्म
रान्त्सधमवटङ्ग विक्िेन्त्सीहरू
प्रयोग गनि सवकने अचल
स्टे शनको लाधग धनम्नबमोचजम
खास ओगटे को R.F. रे धियो
विक्िेन्त्सी व्याण्ि विथको
आिारमा,–
– ३६ वक.हजिसम्म रु.
५०००/–

– ३६–४०० वक. हजिसम्म रु.
१०,०००/–
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– ४००–२,८०० वक. हजिसम्म
रु. १५,०००/–
– २,८००–१०,०००
वक.हजिसम्म रु. २०,०००/–
– १०,०००–२०,०००
वक.हजिसम्म रु. ३०,०००/–
– २०,०००–४०,०००
वक.हजिसम्म रु. ५०,०००/–
– ४०,०००–८०,०००/–
वक.हजिसम्म रु. ८०,०००/–
– ८०,०००–१,६०,०००
वक.हजिसम्म रु.
१,५०,०००/–
– १,६०,००० वक.हजि भन्त्दा
माधथ रु. ३,००,०००/–
– १०.५ GHz भन्त्दा माधथ
१५.३५ धगगाहजिसम्म, एउटै
मार विक्िेन्त्सी प्रयोग गनि
सवकने र २० मेगाहजि भन्त्दा
कम R.F. व्याण्ि विथको
ओगट्ने प्रधत स्टे शन रु.
६०००/–
– १०.५GHz भन्त्दा माधथ
१५.३५ धगगाहजिसम्म एउटै
मार विक्िेन्त्सी प्रयोग गनि
सवकने र २० मेगाहजिभन्त्दा
माधथ R.F. व्याण्ि विथ ओगट्ने
प्रधत स्टे शन रु. ७०००/–
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– १५.३५GHz भन्त्दा माधथ
एउटै मार विक्िेन्त्सी प्रयोग
गनि सवकने र २० मेगाहजिभन्त्दा
कम R.F. व्याण्ि विथ ओगट्ने
प्रधत स्टे शन रु. ५,०००/–
– १५.३५GHz भन्त्दा माधथ
एउटै मार विक्िेन्त्सी प्रयोग
गनि सवकने र २० मेगाहजिभन्त्दा
बढी R.F. व्याण्ि विथ ओगट्ने
प्रधत स्टे शन रु. ७,५००/–
– १५.३५GHz भन्त्दा माधथ
एउटै मार विक्िेन्त्सी प्रयोग
गनि सवकने र २० मेगाहजिभन्त्दा
बढी R.F. व्याण्ि विथ ओगट्ने
प्रधत स्टे शन रु. ७,५००/–

286

अनुसूची - 14
प्रमाचणकरण धनयन्त्रणको कायािलयको सङ्गठन सं रचना र दरबन्त्दी तेररज

क. सङ्गठन संरचना
धनयन्त्रक-१

(रा.प.प्रथम प्रा.)

उप-धनयन्त्रक-१

(रा.प.द्वितीय प्रा.)

योजना तथा प्रशासन
शाखा

शाखा अधिकृत-२
रा.प.तृतीय

लेखा शाखा

लेखा अधिकृत-१
रा.प.तृतीय

कानून शाखा

सुरक्षण तथा प्रविधि

अनुसन्त्िान तथा विकास

कम््युटर इचन्त्जधनयर-१

कम््युटर इचन्त्जधनयर-१

शाखा

कानून अधिकृत-१
रा.प.तृतीय

रा.प.तृतीय प्रा.

शाखा

रा.प.तृतीय प्रा.

ना.सु.-२ (स्टोर-१)

कम््युटर अपरे टर-१

हलुका सिारी चालक-१
कायािलय सहयोगी-२

लेखापाल-१

कम््युटर टे चक्नधसयन-२

रा.प.अनं.प्रथम

रा.प.अनं.प्रथम प्रा.
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कम््युटर टे चक्नधसयन-२
रा.प.अनं.प्रथम प्रा.

ख.दरबन्त्दी तेररज
क्र.स
१

पद
धनयन्त्रक

श्रे णी

सेिा

समूह

दरबन्त्दी

रा.प.प्रथम(प्रा)

विविि

१

२

उप-धनयन्त्रक

रा.प.द्वितीय(प्रा)

विविि

१

३

कम््युटर इचन्त्जधनयर

रा.प.तृतीय(प्रा)

विविि

२

४

शाखा अधिकृत

रा.प.तृतीय(प्र)

प्रशासन

सा.प्र.

२

५

कानून अधिकृत

रा.प.तृतीय

न्त्याय

कानून

1

६

ले खा अधिकृत

रा.प.तृतीय

प्रशासन

ले खा

१

७

नायब सुब्बा

रा.प.अं.प्रथम

विविि

सा.प्र.

२

८

ले खापाल

रा.प.अं.प्रथम

ले खा

ले खा

१

९

कम््यूटर टे चक्नधसयन

रा.प.अं.प्रथम(प्रा)

विविि

४

१०

कम््यूटर अपरे टर

रा.प.अं.प्रथम(प्रा)

विविि

१

११

कायािलय सहयोगी

श्रे णी विहीन

करार

२

12

हलुका सिारी चालक

श्रे णी विहीन

करार

१

जम्मा

१९
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अनुसूची - १५
प्रमाचणकरण धनयन्त्रणको कायािलयको नागररब बिापर
क्र.
सं .

सेिाको प्रकार
चचठी पर दताि

सेिा

सेिा प्राि गनिको लाधग

प्रिाह गने

सेिािाहीले पुरा गनुप
ि ने

ठाउँ

प्रवक्रया

वप.ए.

धनिेदन

आिश्यक कागजात

दस्तुर

लाग्ने समय

नलाग्ने

तर्तकाल

चजम्मेिार

सेिा प्रिाह गने

उजुरी गने

व्यचक्त

समय

ठाउँ

ना. सु.

विहान १०:१५

धनयन्त्रक

शाखा

१.

दे चख साँझ
४:३० बजे
सम्म

भ ुक्तानी

लेखा

धबल

शाखा

२.

धबल/खररद

नलाग्ने

बढीमा ७ द्वदन

ले.अ.

विहान १०:१५

आदे श/दाचखला/िा

दे चख साँझ

प्रवक्रया पुरा भएको

४:३० बजे

धनयन्त्रक

सम्म
साईिर अपराि
३.

ल्याब

धनिेदन/आधिकाररक पर

प्राविधिक पररक्षण

कम््युटर, हाििधिक्स,

नलाग्ने

कायिबोझका

क.ई.

विहान १०:१५

मोबाइल, धसिी तथा अन्त्य

आिारमा २

दे चख साँझ

विद्युतीय उपकरणहरु

दे चख ७ द्वदन

४:३० बजे

धनयन्त्रक

सम्म
प्रमाणीकरण गने

प्रशासन

विद्युतीय कारोिार

(क) प्रमाणीकरणसम्िन्त्िी

२५,०००/-

धनकायका रुपमा

शाखा

धनयमािली २०६४ को
अनुसूची - २ बमोचजम

वििरण

(पच्चीस हजार

दे चख साँझ

(ख) धनिेदकको पवहचान

मार)

४:३० बजे

ढाँचामा रु. ५००/- सवहत

तथा सनाखतको पुष्टी हुने

इजाजत पर द्वदने

४.

धनिेदन द्वदने

वकधसमको कागजातहरु
(ग) विधतय स्रोत,

जनशचक्त तथा आिश्यक
अन्त्य सुवििा
(घ) विद्युतीय कारोबार
धनयमािली २०६४ को
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६० द्वदन

धनयन्त्रक

विहान १०:१५

सम्म

धनयन्त्रक

क्र.
सं .

सेिाको प्रकार

सेिा

सेिा प्राि गनिको लाधग

प्रिाह गने

सेिािाहीले पुरा गनुप
ि ने

ठाउँ

प्रवक्रया

आिश्यक कागजात

दस्तुर

लाग्ने समय

चजम्मेिार

सेिा प्रिाह गने

उजुरी गने

व्यचक्त

समय

ठाउँ

धनयन्त्रक

विहान १०:१५

धनयन्त्रक

धनयम १२ बमोचजमका
कागजातहरु तथा िरौटी
प्रमाणीकरण गने

प्रशासन

इजाजतपरको म्याद समाि

(क) विद्युतीय कारोिार

२०,०००/-

धनिेदन दताि

धनकायका रुपमा

शाखा

हुन २ मवहना अगाधि

धनयमािली २०६४ को

(बीस हजार

धमधतले १

दे चख साँझ

विद्युतीय कारोिार

धनयम १२(२) ग

मार)

मवहना धभर

४:३० बजे

धनयमािली २०६४ को

बमोचजम बैक ग्यारे न्त्टी

निीकरण गने
५.

अनुसूची - ४ बमोचजम
धनिेदन द्वदने

सम्म

(ख) निीकरण िापत
तोवकएको रकमको बैक
ग्यारे न्त्टी
(ग) सं लग्न ईजाजत पर

६.

प्रमाणीकरण गने

प्रशासन

धनकायको

साखा

सूचना/उजुरी

विद्युतीय

धनयन्त्रक

विहान १०:१५

(इलेक्रोधनक)

दे चख साँझ

लाइसेन्त्स खारे ज

कारोिार ऐन

४:३० बजे

गने

२०६३ को

सम्म

दफा २१
बमोचजम
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धनयन्त्रक

अनुसूची - १६
क. सङ्गठन संरचना

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना र दरबन्त्दी तेररज
cWoIf, g]=b"=k|f=
cWoIfsf] ;lrjfno tyf cGt/fli6«o ;DaGw
zfvf
-p=lg=k|=–!,, ;=lg=k|=–!, ;xfos–!_

cfGtl/s n]vfk/LIf0f zfvf
-p=lg=k|=–!, ;=lg=k|=–@, ;xfos–!_

k|zf;g tyf cg'dltkq lgb]{zgfno
-j=lg=–!_

k|ljlw tyf k"jf{wf/ ljsf; lgb]{zgfno
-j=lg=–!_

lgodg dxfzfvf
-lg=k|f=–!_

lk|mSj]G;L ljt/0f tyf
Joj:yfkg zfvf
-p=lg=k|f=–!,
;=lg=k|f=–#,
;xfos–!_

cGt/cfj4tf tyf gDal/Ë
zfvf
-p=lg=k|f=–!,
;=lg=k|f=–@,
;xfos–!_

k"jf{wf/ dxfzfvf
-lg=k|f=–!_
u|fdL0f b"/;~rf/ ljsf;
zfvf
-p=lg=k|f=–!, ;=lg=k|f=–#,
;xfos–!_
k"jf{wf/ ljsf; zfvf
-p=lg=k|f=–!,
;=lg=k|f=–@,
;xfos–!_

k|ljlw cg';Gwfg tyf
ljsf; zfvf -p=lg=k|f=–
!, ;=lg=k|f=–!, ;xfos–
!_

k|zf;g dxfzfvf
-lg=k|=–!_
:t/Ls/0f dxfzfvf
-lg=k|f=–!_

pks/0f :t/Ls/0f zfvf
-p=lg=k|f=–!, ;=lg=k|f=–@,
;xfos–!_

;]jf u'0f:t/ :tL/s/0f
zfvf
-p=lg=k|f=–!,
;=lg=k|f=–@,
;xfos–!_

dfgj ;+zfwg ljsf;
tyf cfGtl/s k|zf;g
zfvf
-p=lg=k|=–!, ;=lg=k|=–@,
;xfos–!_
cfly{s k|zf;g zfvf
-p=lg=k|=–!, ;=lg=k|=–@,
;xfos–@_

sfg'g tyf cg'dltkq
dxfzfvf
-lg=k|=–!_

cg'dltkq Joj:yfkg zfvf
-p=lg=k|=–!,
;=lg=k|=–@,
;xfos–!_
sfg'g zfvf
-p=lg=k|=–!,

;=lg=k|=–!, ;xfos–!_
of]hgf tyf Joj:yfkg
;"rgf k|0ffnL zfvf
-p=lg=k|=–!, ;=lg=k|=–@,
;xfos–!_
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pkef]Qmf lxt ;+/If0f
dxfzfvf
-lg=k|=–!_

cfly{s ljZn]if0f zfvf
-p=lg=k|=–!, ;=lg=k|=–@,
;xfos–!_

pkef]Qmf lxt ;+/If0f zfvf
-p=lg=k|=–!,
;=lg=k|=–@,
;xfos–!_

ख. दरबन्त्दी तेररज

l;=g+=

kb

k|fljlws

k|zf;g

!=

al/i7 lgb]{zs

!

!

@=

lgb]{zs

#

#

!

–

#=

pklgb]{zs

*

!)

–

–

$=

;xfoslgb]{zs

!*

!*

–

–

%=

;xfos

–

!(

–

–

^=

;jf/L rfns

–

!^

–

s/f/

&=

kl/r/

–

!@

–

s/f/

hDdf

#)

&(

!
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ljljw

s}lkmot
–

अनुसूची - १७
नेपाल दू रसञ्चार प्रधिकरणको नागररक ििापर

l;=
g+

!=

;]jfsf] lsl;d

OG6g]{6 -O–d]n ;lxt_

को अनुमधत पर प्रदान
गने

;Dks{ ug]{ sd{rf/L /
kb

pk lgb]{zs >L ;'Gb/
Kofs'/]n,
सहायक lgb]{zs >L सुधनता

cg'dltk
qsf]
nflu
lgj]bg
btf{
b:t'/
100.00

nfUg] b:t'/ -% jif{sf] nflu_

cg'dltkq b:t'/

gjLs/0f b:t'/

300,000.00

270,000=00

पाण्िे
सहायक

lgb]{zs >L

सुधनल

खधतििा

k]z ug'{ kg]{ d'Vo
sfuhftx?

cfly{s, k|fljlws, ahf/
Joa:yfkg, k|:tfjx? /
sDkgL btf{ k|df0fkq,
MOU, gful/stfsf]
k|ltlnlk, PAN, VAT
k|df0fkq .

@

g]6js{ ;le{; k|bfos

"

"

100.00

2,500,000.00

2,250,000.00

"

"

#=

k] kmf]g

"

"

100.00

3,000,000.00

2,700,000.00

"

"

$=

lk| k]8 slnË sf8{

"

"

100.00

3,000,000.00

2,700,000.00

"

"

%=

lh=Pd=lk=l;=P;= ;]jf

"

"

100.00

15,00,000.00

14,00,000.00

"

"

^=

pk/s0fsf] स्तर
धनिािरण lsl;d
-Type Approval)

1000 cyjf 15
o'=P;=*n/

14,00,000.00

उप

lgb]{zs >L

द्वदनेश

–

मैनाली
सहायक

lgb]{zs >L

सन्त्तोष

राज धतधमचल्सना
सहायक धनदे शक
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Radio, EMC, SAR, Safety
Test Report/Certification, 1
Type Approval Certificate,
Product Brochure etc.

cg'dlt
kq
k|bfg
;dodf sfd
ug{
nfUg] gePdf u'gf;f]
cg'dfl ;'Gg] clwsf/L
gt
;do
#
dlxgf*

"
"
"
"
"
"
"
"
b"O{ b]lv
rf/
xKtf

;dodf
u'gf;f
pk/ sfd
gePdf
l;sfot
ug]{
clwsf/L

lgb]{zs >L

cWoIf

सन्त्तोष पौिेल

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

lgb]{zs >L ldg
k|;fb cof{n /
jl/i7 lgb]{zs,
>L cfgGb/fh
vgfn

l;=
g+

;]jfsf] lsl;d

;Dks{ ug]{ sd{rf/L /
kb

cg'dltk
qsf]
nflu
lgj]bg
btf{
b:t'/

nfUg] b:t'/ -% jif{sf] nflu_

cg'dltkq b:t'/

gjLs/0f b:t'/

lgodfg';f/
lk|mSj]G;L b:t'/

gljs/0f ug]{
Joj:yf 5}g
cg'dltkq
cjlwe/

k]z ug'{ kg]{ d'Vo
sfuhftx?

cg'dlt
kq
k|bfg
;dodf sfd
ug{
gePdf u'gf;f]
nfUg] ;'
Gg] clwsf/L
cg'dfl
gt
;do

;dodf
u'gf;f
pk/ sfd
gePdf
l;sfot
ug]{
clwsf/L

श्री प्रज्ञा ढुं गाना

&

lk|mSj]G;L pknAw
u/fpg]

pk lgb]{zs >L

प्रद्वदप पौिेल

सहायक धनदे शक श्री
पधबरमचण दाहाल सहायक
धनदे शक सुरेन्त्द्र खरी

*

९

gDa/ pkknAw u/fpg]
/ अन्त्तर आिद्दता

pk lgb]{zs >L

सहजीकरण

रचन्त्जता पौिेल

गुणस्तर व्यिस्थापन

प्रद्वदप पौिेल

b'O{ b]lv
rf/
xKtf
clwQd

सहायक धनदे शक श्री

pk lgb]{zs >L
मैनाली

द्वदनेश

सहायक धनदे शक

श्री रािेश्याम योगल

१
०

पूिाििार धनमािण को

स्िीकृधत (स्तरीकरण )

उप

lgb]{zs >L अच्यू तानन्त्द
धमश्र सहायक lgb]{zs >L
प्रधतक्षा पौिेल
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lgb]{zs >L cDa/
:yflkt / jl/i7
lgb]{zs, >L
cfgGb/fh vgfn

"

"

lgb]{zs >L cDa/
:yflkt / jl/i7
lgb]{zs, >L
cfgGb/fh vgfn
lgb]{zs >L धमन
प्रसाद अयािल /
jl/i7 lgb]{zs,
>L cfgGb/fh
vgfn
lgb]{zs >L सुरेन्त्द्र
लाल हािा /
jl/i7 lgb]{zs,
>L cfgGb/fh
vgfn

"

"

l;=
g+

१
१
१

;]jfsf] lsl;d

dxz'n b/ :jLs[t ug]{
;DaGwdf

;Dks{ ug]{ sd{rf/L /
kb

cg'dltk
qsf]
nflu
lgj]bg
btf{
b:t'/

;xfos lgb]{zs, >L cGhgf
b]jsf]6f vgfn सहायक

nfUg] b:t'/ -% jif{sf] nflu_

cg'dltkq b:t'/

k]z ug'{ kg]{ d'Vo
sfuhftx?

gjLs/0f b:t'/

k|:tfljt dxz'nb/sf] ljj/0f ;lxtsf] lgj]bg

cg'dlt
kq
k|bfg
;dodf sfd
ug{
gePdf u'gf;f]
nfUg] ;'
Gg] clwsf/L
cg'dfl
gt
;do
kGw|
lgb]{zs, >L ch{'g
sfo{ lbg l3ld/]

धनदे शक श्री चशबलाल बसेल
उपभोक्तासँगसम्बन्त्िीत

उप धनदे शक श्री झलक

lgb]{zs >L अजुनि

२

गुनासोको धसकायत

बहादुर थापा मगर सहायक

चघधमरे

सुन्ने

धनदे शक श्री सधबता ज्ञिाली

१

IME दताि र (मोबाइल

उप धनदे शक श्री द्वदनेश

हराएको समेत )

मैनाली

३

सहायक धनदे शक

धन:शुल्क

lgb]{zs >L

धमन

प्रसाद अयािल

श्री सन्त्तोष राज धतधमचल्सना

jl/i7 lgb]{zs,
>L cfgGb/fh
vgfn
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/

;dodf
u'gf;f
pk/ sfd
gePdf
l;sfot
ug]{
clwsf/L
Æ

Æ

क) प्राधिकरणबाट प्रदान गररने कामको लाधग आिश्यक जानकारीहरु

l;=g+
1

k|flws/0faf6 k|bfg ul/g]
;]jf / sfdsf] d'Vo
ljj/0fx?
cg'dltkq ;DaGwL sfd
sf/jflxsf] nflu

;DaGwL zfvfx?
cg'dltkq zfvf

;Dks{ ug]{ sd{rf/L / kb
pk lgb]{zs ;xfos
lgb]{zs >L सुधनलखधतििा

;dodf sfd gePdf u'gf;f]
;'Gg] clwsf/L
lgb]{zs, >L

;dodf u'gf;f] उपर
sfd gePdf धसकायत
गने clwsf/L

सन्त्तोष पौिेल

cWoIf

श्री सुन्त्दर ्याकुरे ल

2
4
5

b"/;~rf/ ;]jf ;DjGwL
k|fljlws sfd sf/jflxsf]
nflu
sfg"gL sfd sf/jflxsf]
nflu
k|zf;lgs sfd
sf/jflxsf] nflu

:t/Ls/0f tyf k"jf{wf/ ljsf;
zfvf

उप

sfg"g zfvf

pk lgb]{zs >L /]jtL /fd kGy

k|zf;g tyf of]hgf zfvf

lgb]{zs >L lagf]b rGb| >]i7

उपधनदे श श्री सं द्वदप अधिकारर

lgb]{zs >L ldg k|;fb cof{n /
jl/i7 lgb]{zs, >L cfgGb/fh
vgfn
lgb]{zs, >L सन्त्तोष

पौिेल

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

lgb]{zs, >L lbk]z cfrfo{

;xfos lgb]{zs,>L ;"o{ k|;fb nfld5fने
;xfos lgb]{zs, सागर कुमार भट्टराई, सहायक
धनदे शक रचचता आचायि

6

n]vf ;DjGwL sfd
sf/jflxsf] nflu

cfly{s k|zf;g zfvf

7

cg'udg tyf lg/LIf0f
;DaGwL sfd sf/jflxsf]]
nflu

cg'dltkq zt{ cg'udg zfvf

pk lgb]{zs, >L ;'/]z a:g]t

सहायक धनदे शक

lgb]{zs, >L lbk]z cfrfo{

श्री विजय यादब

lk|mSj]G;L tyf ;]jf k|jfx
cg'udg zfvf

pk lgb]{zs, >L रे िती राम पन्त्थ , ;xfos
lgb]{zs, ;'lgn vltj8f
pk lgb]{zs, >L रोजा वकरण बासुकला

lgb]{zs, >L ljho s'df/ /fo
lgb]{zs, >L ljho s'df/ /fo

सहायक धनदे शक श्री शंकर प्रसाद शमाि
सहायक धनदे शक श्री ओम प्रकाश महतो

9

u|fdL0f b"/;~rf/ ;DaGwL
sfd sf/jflxsf] nflu

u|fdL0f b"/;~rf/ zfvf

pk lgb]{zs, >L

धबनोद चन्त्द्र श्रे ष्ठ सहायक

धनदे शक श्री धनराजन कोइराला सहायक
धनदे शक श्री ज्योधतमाि श्रे ष्ठ
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lgb]{zs >L सुरेन्त्द्र लाल हािा
/ jl/i7 lgb]{zs,
>L cfgGb/fh vgfn

!=

ख) cGo sfdx?sf] d"Vo ljj/0fx?
pks/0f cfoft l;kmfl/z pk lgb]z
{ s, >L ;'Gb/ Kofs'/]n,
;DaGwdf
;xfos lgb]{zs >L सुधनल
खधतििा

@

ljb]zL d'b|f l;kmfl/z
;DaGwdf

pk lgb]{zs, >L ;'Gb/ Kofs'/]n,
;xfos lgb]{zs >L सुधनल
खधतििा

i) Supplier contract document ii) L/C No iii)
Pro-forma and commercial invoices with
packing list iv) List of equipment to be tallied
with contract document and the invoices v)
Cost of the equipment vi) Entry point
(Customs) vii) Equipment installation sites

;Demf}tf kq, Invoice, MOU, Purchase Order / lgj]bg
kq
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dfu u/]sf] lgb]{zs, >L सन्त्तोष
ljj/0f k'/f
eP kl5
ltg sfo{
lbg .
dfu u/]sf] lgb]{zs, >L
ljj/0f k'/f
eP kl5
ltg sfo{
lbg .

पौिेल

cWoIf

सन्त्तोष पौिेल

Æ
Æ

अनुसूची - १८
नेपाल टे धलधभजनको सङ्गठन सं रचना र दरबन्त्दी तेररज

क.सङ्गठन संरचना

आन्त्तररक लेखापरीक्षण

सञ्चालक सधमधत

सल्लाहकार/विज्ञ

कायिकारी अध्यक्ष/

;~rfns ;ldltsf] ;lrjfno

अध्यक्ष/ महाप्रबन्त्िक
नायब महाप्रबन्त्िक

नायब महाप्रबन्त्िक

अन्त्तरािविय सम्बन्त्ि

इचञ्जधनयररङ्ग महाशाखा

नायब महाप्रबन्त्िक

(कायिक्रम)

(विकास)
योजना, अनुसन्त्िान तथा

पदपूधति सधमधतको सचचिालय

अपरे शन महाशाखा

समाचार महाशाखा

(प्रशासन)

कायिक्रम महाशाखा
-राविय प्रसारण

कायिक्रम महाशाखा

महाशाखा

योजना, अनुसन्त्िान तथा
समन्त्िय शाखा

स्टु धियो ममित तथा
प्रसारण शाखा
रान्त्सधमटर,ममित सम्भार

तथा प्रसारण केन्त्द्र

छायाङ्कन तथा ध्िधन

ररपोवटिङ शाखा

शाखा
दृश्य सम्पादन शाखा

कायिक्रम शाखा

वटि

विविि कायिक्रम

स्टे शन शाखा

शैचक्षक तथा

व्यापार महाशाख

प्रशासन

महाशाखा
प्रशासन

ले खा शाखा

व्यापार प्रिििन
शाखा

कमिचारी प्रशासन
शाखा

आय ले खा शाख

शाखा

विज्ञापन शाखा

सू चनामूलक

सामान्त्य से िा शाखा

कायिक्रम शाखा

शाखा
ओ.वि.भ्यान तथा अथि

महाशाखा

मनोरञ्जनार्तमक

दृश्य सं िहालय शाखा

पो
समाचार सम्पादन शाखा

आधथिक प्रशासन

एनटीभी ्लस

करे ण्ट अफेयसि तथा
अन्त्तरािविय समाचार
शाखा

मनोरञ्जनार्तमक
कायिक्रम शाखा

स्टोर शाखा

प्रादे चशक च्यानलहरु

विविि कायिक्रम
शाखा

सामान्त्य इचञ्जधनयररङ

sf

Rofgn
-k|d'v_

इटहरी

Rofgn
-k|d'v_

कोहलपुर

शाखा
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उर्तपादन
शाखा

g

प्रशारण

प्रशासन

उर्तपादन

प्रशारण

प्रशासन

शाखा

शाखा

शाखा

शाखा

शाखा

ख. दरबन्त्दी तेररज

स्िीकृत दरबन्त्दी

पूधति

ररक्त

कायिकारी अध्यक्ष

१

१

०

१

महाप्रबन्त्िक

१

१

०

२

नायब महाप्रबन्त्िक

११

३

१

२

३

धनदे शक

१०

१०

७

३

४

प्रमुख प्रशासन अधिकृत

९

२

१

१

५

प्रमुख धनमािता

९

५

४

१

६

प्रमुख क्यामराम्यान

९

२

२

०

७

प्रमुख समाचार सम्पादक

९

४

३

१

८

प्रमुख दृश्य सम्पादक

९

२

१

१

९

प्रमुख इचन्त्जधनयर

९

२

१

१

प्रमुख ले खा अधिकृत

९

२

१

१

१९

१३

६

क्र. सं.

१०

पदको नाम

तह

जम्मा
१

कायिकारी प्रशासन अधिकृत

८

४

३

१

२

कायिकारी ले खा अधिकृत

८

२

२

०

३

कायिकारी इचन्त्जधनयर

८

५

५

०

४

कायिकारी स्टु धियो धनमािता

८

१

१

०

५

कायिकारी दृश्य सम्पादक

८

३

२

१

६

कायिकारी समाचार सम्पादक

८

७

६

१

७

कायिकारी क्यामराम्यान

८

४

४

०

८

कायिकारी ध्िधन धनयन्त्रक

८

२

२

०

९

कायिकारी धनमािता

८

४

२

२

कायिकारी व्यापार प्रबििक

८

२

२

०

३४

२९

५

१०

जम्मा
१

िररष्ठ प्रशासन अधिकृत

७

७

६

१

२

िररष्ठ ले खा अधिकृत

७

५

४

१

३

इचन्त्जधनयर

७

१३

९

४

४

धसधभल इचन्त्जधनयर

७

१

१

०
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क्र. सं.

पदको नाम

तह

स्िीकृत दरबन्त्दी

पूधति

ररक्त

५

िररष्ठ ध्िधन धनयन्त्रक

७

४

४

०

६

िररष्ठ दृश्य सम्पादक

७

५

५

०

७

िररष्ठ समाचार सम्पादक

७

१५

१४

१

८

िररष्ठ धनमािता

७

४

१

३

९

िररष्ठ क्यामराम्यान

७

४

४

०

िररष्ठ व्यापार प्रबििक

७

२

१

१

६०

४९

११

१०

जम्मा
१

प्रशासन अधिकृत

६

९

५

४

२

ले खा अधिकृत

६

५

२

३

३

प्राविधिक अधिकृत

६

१०

९

१

४

ध्िधन धनयन्त्रक

६

६

४

२

५

स्टु धियो धनमािता

६

१

१

०

६

दृश्य सम्पादक

६

९

५

४

७

समाचार सम्पादक

६

१५

६

९

८

क्यामराम्यान

६

१२

८

४

९

धनमािता

६

४

१

३

१०

व्यापार प्रबििक

६

२

०

२

११

कम््युटर अधिकृत

६

४

३

१

१२

आवटिष्ट

६

१

०

१

१३

दृश्य सं िहालय अधिकृत

६

१

१

०

७९

४५

३४

अधिकृत

जम्मा
१

िररष्ठ सहायक प्रशासन

५

१३

११

२

२

िररष्ठ सहायक ले खा

५

८

५

३

३

िररष्ठ सहायक टाइवपष्ट

५

१

१

०

४

िररष्ठ सहायक प्राविधिक

५

३७

२९

८

५

िररष्ठ सहायक ध्िधन धनयन्त्रक

५

१४

६

८

६

िररष्ठ सहायक दृश्य सम्पादक

५

१३

८

५

७

िररष्ठ सहायक क्यामराम्यान

५

१९

१६

३
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क्र. सं.

पदको नाम

तह

स्िीकृत दरबन्त्दी

पूधति

ररक्त

८

िररष्ठ सहायक आवटिष्ट

५

२

२

०

९

िररष्ठ सहायक कम््युटर सहायक

५

४

३

१

१०

िररष्ठ सहायक समाचार

५

४

०

४

११

िररष्ठ सहायक कायिक्रम

५

४

०

४

११९

८१

३८

जम्मा
१

सहायक प्रशासन

४

१२

६

६

२

सहायक लेखा

४

२

१

१

३

सहायक टाइवपष्ट

४

१

१

०

४

सहायक प्राविधिक रा. अ.

४

३२

१४

१८

५

सहायक प्रा. धभवटआर

४

१

१

०

६

सहायक सुरक्षा

४

१

१

०

४९

२४

२५

जम्मा
१

उप सहायक सुरक्षा

३

१

१

०

२

सुरक्षा गािि

२

२

०

२

३

पाले

२

१

१

०

३

१

२

जम्मा
१

चालक

-

१५

१०

५

२

हल्कारा

-

२

२

०

३

कायािलय सहयोगी

-

३९

२५

१४

५६

३७

१९

कूल दरबन्त्दी

४३४

२८९

१४५

सहायक स्तर जम्मा

२२८

१४४

८४

अधिकृत स्तर जम्मा

२०६

१४५

६१

चजल्ला सम्बाददाता

९०

जम्मा

करार: (माधसक करार, दै धनक ज्यालादारी, बुलेवटन,
धसफ्ट बेधसस, माधसक ज्यालादारी सवहत)
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९२

अनुसूची - १९
नेपाल टे धलधभजनको नागररक ििापर
सम्पकि पदाधिकारी/
क्र.सं .

प्रदान गररने सेिाहरु

आिश्यक पने कागजात

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

महाशाखा/शाखा/कोठा
नं.

१.

समाचार सङ्कलन, प्रसारण तथा

धनमन्त्रणा पर, टे धलफोन, फ्याक्स,

टक सो कायिक्रम उर्तपादन

इमेल िा कागजात

अविलम्ब

धन:शुल्क

प्रमुख, समाचार

गुनासो सुन्ने
अधिकारी
महाप्रबन्त्िक

महाशाखा/धसफ्ट इन्त्चाजि

एबम प्रसारण गनि
२

कायिक्रम उर्तपादन गनि

आिश्यक वििरण खुलेको धनिेदन

सम्झौता

धनयमानुसारको

प्रमुख,कायिक्रम/व्यापार

अनुसार

शुल्क

महाशाखा/सम्बचन्त्ित

महाप्रबन्त्िक

शाखा र धनमािता
३

कायिक्रम प्रसारण गनि{

सं स्थाबाट कायिक्रमको वििरण

७ द्वदन

खुलेको धनिेदन

४

गीत/भजन On Air गनि

कायिक्रम महाशाखाबाट उपलब्ि हुने

धनयमानुसारको

प्रमुख, कायिक्रम

शुल्क

महाशाखा/सम्बचन्त्ित
शाखा

७ द्वदन

धन:शुल्क

फारम सवहत पेश गनुप
ि ने

प्रमुख, कायिक्रम महाशाखा
िासम्बन्त्िीत शाखा

नायब
महाप्रबन्त्िक
(कायिक्रम)
नायब
महाप्रबन्त्िक
(कायिक्रम)

५

िाह्य सं घ/सं स्थाका लाधग
धनमािण हुने कायिक्रमहरु
प्रसारण गनि

६

के कस्तो कायिक्रम धनमािण गने एिं

३ द्वदन

धन:शुल्क

छायाङ्कन स्थल खुलेको पर

प्रमुख, कायिक्रम महाशाखा
रसम्बन्त्िीत शाखा

नायब
महाप्रबन्त्िक
(कायिक्रम)

कायिक्रम प्रसारण प्रमाणपर

कुन कायिक्रम, कवहले प्रसारण भएको

धलन

हो ? खुलेको पर सवहतको धनिेदन

२ द्वदन

धनयमानुसार

प्रमुख, कायिक्रम/व्यापार
महाशाखा / विज्ञापन
शाखा
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नायब
महाप्रबन्त्िक
(प्रशासन)

कैवफयत

सम्पकि पदाधिकारी/
क्र.सं .

प्रदान गररने सेिाहरु

आिश्यक पने कागजात

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

महाशाखा/शाखा/कोठा
नं.

७

दृश्य सं िहालयबाट दृश्य

कुन दृश्य, कधत समयको, माग र

धलन

प्रयोजन के हो वििरण खुलेको

२ द्वदन

धनयमानुसार प्रधत

प्रमुख, कायिक्रम महाशाखा

धमनेट शुल्क

रसम्बन्त्िीत शाखा

धनिेदन

८

सूचना तथा प्रसारण तथा Live
Notice ÷ Ad notice

अििर लेटर, सूचना तथा प्रसारण योग्य

गुनासो सुन्ने
अधिकारी
नायब
महाप्रबन्त्िक
(कायिक्रम)

१ द्वदन

धनयमानुसार

सामिी

प्रमुख, विज्ञापन शाखा ÷
व्यापार महाशाखा

नायब
महाप्रबन्त्िक
(प्रशासन)

९

माधनस हराएको सूचना

प्रहरी ररपोटि

प्रकाशन गनि

फोटो १ थान

१ द्वदन

दुईपटक धनMशुल्क

प्रमुख, व्यापार महाशाखा÷

र थप प्रधतपटक

विज्ञापन शाखा

रु= ५६५/- शुल्क
विज्ञापन प्रसारण गनि

विज्ञापन अििर पर, प्रसारण सामिी

१/२ द्वदन

तथा प्रसारण अनुमधतपर (Censor)

महाप्रबन्त्िक
(प्रशासन)

धलएर
१०=

नायब

सं स्थानको Rate

प्रमुख, व्यापार महाशाखा÷

महाप्रबन्त्िक

Card अनुसार

विज्ञापन शाखा

/कायिकारी
अध्यक्ष

११

विज्ञापन प्रसारण प्रमाणपर

सम्बचन्त्ित कायािलय/एजेन्त्सीको पर

१ द्वदन

धन:शुल्क

प्रमुख, विज्ञापन शाखा

धलन

प्रमुख
व्यापार
महाशाखा/ना
यब
महाप्रबन्त्िक
(प्रशासन)

१२

एजेन्त्सी दताि गनि

रु एकलाखको बैंक अफ

७ द्वदन

काठमािौंमा दाचखलाको सक्कल भौचर

रु २०००/-

प्रमुख, व्यापार महाशाखा÷
विज्ञापन शाखा

कम्पनी/घरे ल ु दताि, प्रबन्त्िपर र
धनयमािली, ्यान, कर च ुक्ता,

कालोसूची र बाँकी बक्यौता नरहे को

303

महाप्रबन्त्िक

कैवफयत

सम्पकि पदाधिकारी/
क्र.सं .

प्रदान गररने सेिाहरु

आिश्यक पने कागजात

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

महाशाखा/शाखा/कोठा
नं.

गुनासो सुन्ने
अधिकारी

स्िघोषणापर र सबै प्रमाणपरमा
नोटरीबाट प्रमाणपरसवहत धनिेदन
१३

एजेन्त्सी निीकरण गनि

कम्पनी/घरे ल ु दताि, प्रबन्त्िपर र

धनयमािली, ्यान, कर च ुक्ता, साझेदारी

७ द्वदन

धनMशुल्क

प्रमुख, व्यापार महाशाखा÷

महाप्रबन्त्िक

विज्ञापन शाखा

तथा नाम ठे गाना पररितिन नभए

जानकारी र गत आि को कर च ुक्ता
प्रमाणपर, साझेदारीहरुको
नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप,
सबै प्रमाणपरमा नोटरीबाट
प्रमाणसवहत धनिेदन
१४
=

एजेन्त्सी खारे जी

१५
=

एजेन्त्सी पुन दताि{

आधिकाररक धनिेदन
धनिेदन, कम्पनी दताि/घरे ल ु दताि,

७ द्वदन
७ द्वदन

धनMशुल्क
रु १५,०००/-

प्रबन्त्िपर र धनयमािली, भ्याट/्यान

प्रमुख, व्यापार महाशाखा÷

महाप्रबन्त्िक

विज्ञापन शाखा
प्रमुख, व्यापार महाशाखा÷

महाप्रबन्त्िक

विज्ञापन शाखा

दताि कर च ुक्ता, सबै प्रमाणरमा
नोटरीबाट प्रमाचणत

१६

सं स्थानको कायिक्रम समय

िावषिक िोलपर माफित् बाँकी समय

धबक्री, कायिक्रम प्रायोजन,

िाताििारा धबक्री धनिेदन, कम्पनी

समाचारमा विज्ञापन ्याकेज
धबक्री आद्वद गनि

धनणिय पश्चात्

दताि/घरे ल ु दताि, प्रबन्त्िपर र

िावषिक िोलपर र

प्रमुख , व्यापार

कायिकारी

व्यापार धनदे चशका

महाशाखा/व्यापार प्रिििन

अध्यक्ष

बमोचजम

शाखा

धनयमािली, भ्याट/्यान दताि, कर

च ुक्ता, सबै प्रमाणपरमा नोटरीबाट
प्रमाचणत

१७

प्रर्तयक्ष प्रसारण

प्रस्ताि र कायिक्रम खाका तथा

धनणिय

आिश्यक कागजातसवहतको धनिेदन

पश्चात्
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सं स्थानको Rate
Card अनुसार

प्रमुख , व्यापार

कायिकारी

महाशाखा/व्यापार प्रिििन

अध्यक्ष

शाखा

कैवफयत

सम्पकि पदाधिकारी/
क्र.सं .

प्रदान गररने सेिाहरु

आिश्यक पने कागजात

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

महाशाखा/शाखा/कोठा
नं.

१८

इन्त्टनिचशप गनि

-शैचक्षक सं स्थाको अनुरोि पर
-कलेजमा अध्ययनरत रहे को

७ द्वदन

रु ५०००/-

-नागररकताको प्रधतधलवप
१९=

अिलोकन भ्रमण गनि

-सं स्थाको अनुरोि पर
-बढीमा ५०

२०

टे धलधभजन प्रसारण अिरोि
भएमा

जनासम्म

प्रमुख, कमिचारी

गुनासो सुन्ने
अधिकारी
महाप्रबन्त्िक

शाखा/सम्बचन्त्ित
महाशाखा

धनिेदन प्राि
भएको एक

-हिाको १ द्वदन शुक्रबार

हिाधभर

टे धलफोनबाट समस्या वटपाउन सवकने

तर्तकाल
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धन:शुल्क

धन:शुल्क

प्रमुख, कमिचारी प्रमुख

महाप्रबन्त्िक

शाखा/प्रसारण शाखा

प्रमुख, प्रसारण

नायब

शाखा/इचञ्जधनयररङ्ग

महाप्रबन्त्िक

महाशाखा

(विकास)

कैवफयत

अनुसूची - २०
चलचचर विकास बोििको सङ्गठन सं रचना र दरबन्त्दी तेररज

क. सङ्गठन संरचना

चलचचर विकास बोिि
सञ्चालक सधमधत
अध्यक्ष
सदस्य सचचि

प्रशासन शाखा

कल्याण कोष तथा
प्रेक्षालय शाखा
अधिकृत-१

अधिकृत-१

योजना शाखा
अधिकृत-१
योजना सहायक
खररदार -१

प्रशासन शाखा सहायक ना.सु.-

बोिि सचचिालय
शाखा
अधिकृत-१
सहायक

लेखा शाखा
अधिकृत-१

खररदार -१

धनमािण¸ प्रदशिन तथा
वितरण शाखा

लेखा सहायक
ना.सु.-१

ना.सु.-१

१
पुस्तकालय शाखा सहायक

कानूनी सल्लाहकार

च.वि.शुिःक (बक्स

सहायक ना.सु.-१

अधिकृत-१

अवफस) शाखा

सहायकिः(कम््युटर टे चक्नधसयन (ना.सु.) -२
सहायक खररदार-१

सहायक खररदार -२

कुचीकार - २

प्रद्रशन तथा वितरण शाखा

पाले - १

अधिकृत-१

सेिा करारिःहलुका सिारी चालक -१

सहायक ना.सु.-१

कायािलय सहयोगी - १
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सम्बन्त्ि शाखा

(कम््युटर ईचन्त्जधनयर)

दताि/चलानी शाखा

हलुका सिारी चालक -२

सूचना तथा अन्त्तरािविय

अधिकृत-१

धनमािण शाखा

कायािलय सहयोगी -४

अनुगमन तथा

सहायक खररदार -१

अधिकृत-१
सहायक ना.सु.-१
सहायक खररदार -१

ख. दरबन्त्दी तेररज
क)

अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रे णी सरह)

– ८ जना

ख)

सहायक ना.सु. स्तर (रा.प.अ.नं. तृतीय श्रे णी सरह)

– ६ जना

ग)

सहायक खररदार सरह (रा.प.अ.नं. द्वितीय श्रे णी सरह)

– ७ जना

घ)

हलुका सिारी चालक

(श्रे णीविहीन सरह)

– २ जना

ङ)

कायािलय सहयोगी (श्रे णीविहीन सरह)

– ४ जना

च)

कुचचकार (श्रे णीविहीन सरह)

– २ जना

छ)

पाले (श्रे णीविहीन सरह)

– ४ जना
जम्मा
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३३ जना

अनुसूची - २१
चलचचर विकास बोििको नागररक ििापर

धस. नं.
१.

कायि वििरण

आिश्यक पने कागजातहरू

(प्रदान गररने सेिा)
चलचचर प्रदशिन
ईजाजत–पर प्रदान

लाग्ने दस्तुर

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

ईजाजत पर धलँदा बुझाउनु पने राजस्ि

२. उद्योग, कम्पनी िा फमि दताि प्रमाणपरको

दस्तुर

प्रधतधलवप,

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी
प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
अधिकृत श्री धगररश शमाि

सेल्यू लाईि÷ धिचजटल चलचचरघर धभधियो

३. चलचचरघर धनमािण ईजाजतको प्रधतधलवप,
४. जग्गा िनी दताि प्रमाण पूजािको प्रधतधलवप िा धलज
िा भािा िा बन्त्िकी पर,

५. चलचचरघरको स्िीकृत नक्साको प्रधतधलवप,
६. प्रदशिन गने चलचचरघर जाँचपास प्रमाण परको
प्रधतधलवप,

७. करच ुक्ता प्रमाणपरको

लाग्ने

चलचचरघर
१.महानगरपाधलका
रू.३०,०००।- रू. २५,०००।–
२.उपमहानगरपाधलका
रू.२५,०००।– रू.२०,०००।–
३.नगरपाधलका

प्रधतधलवप,

८. एभरे ष्ट बैंक धलधमटे ि, धसं हदरबार शाखा िा
पुतलीसिक शाखामा “सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
(चलचचर विकास बोिि)” – कायािलयको कोि नं.
२७–३५८–०७, खाता नं. ५२०१२६५ मा राजस्ि
शीषिक नं. १४२२७ अन्त्तगित धनयम बमोचजमको
राजस्ि दाचखला गरे को सक्कल भौचर प्रधतधलवप
सवहत।
९. रू.१०।– को हुलाक वटकट तथा कम्पनीको े
छाप सवहतको दरखास्त ।
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रू.२०,०००।– रू. १५,०००।–
४. गाँउ विकास सधमधत
रू.१५,०००।– रू. १०,०००।–

२ द्वदन

धस. नं.
२.

कायि वििरण
(प्रदान गररने सेिा)
चलचचर प्रदशिन
ईजाजत–पर
निीकरण

आिश्यक पने कागजातहरू

लाग्ने दस्तुर

१. चलचचर प्रदशिन ईजाजतपर

इजाजतपरको अिधि समाि भएको धमधतले

२. निीकरण दस्तुर बुझाएको बैंक भौचर,

पवहलो पैंतीस द्वदनधभर दे हायका स्थानमा

३. कर च ुक्ता प्रमाणपरको प्रधतधलवप र च.वि. शुल्क,
४. रू.१०।– (दश) को हुलाक वटकट सवहतको
दरखास्त पर ।

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी
प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
अधिकृत श्री धगररश शमाि

चलचचरघरमा दे हाय बमोचजमको राजस्ि
दस्तुर लाग्ने छ ।
सेल्यू लाईि÷ धिचजटल चलचचरघर धभधियो
चलचचरघर
क.महानगरपाधलका
रू.२५,०००।– रू. २०,०००।–
ख.उपमहानगरपाधलका
रू.२०,०००।– रू.१६,०००।–
ग.नगरपाधलका
रू.१५,०००।– रू. १२,०००।–
घ.गाँउ विकास सधमधत
रू.१०,०००।–रू. ८,०००।
म्यादधभर ईजाजतपर निीकरण गनि नसकेमा
दे हायको

अिधिधभर दे हाय बमोचजमको े थप दस्तुर
धतरी
ईजाजतपर निीकरण गनि सवकनेछ ।
अ. ईजाजतपर निीकरण गने म्याद समाि
भएको धमधतले विधतय पैंतीस द्वदनधभर
निीकरण दस्तुरको पच्चीस प्रधतशत,
आ. द्वितीय पैंतीस द्वदन म्याद समाि भएको
धमधतले २ मवहनाधभर निीकरण
दस्तुरको ५० प्रधतशत,
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२ द्वदन

धस. नं.

कायि वििरण

आिश्यक पने कागजातहरू

(प्रदान गररने सेिा)

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी

इ. दुई मवहनाको म्याद समाि भएको
धमधतले ३(तीन) मवहनाधभर निीकरण
दस्तुरको ७५ प्रधतशत,
ई. तीन मवहनाको (७५ प्रधतशत) म्याद
समाि भएको धमधतले ३(तीन) मवहनाधभर
निीकरण दस्तुरको शत प्रधतशत ।
३.

चलचचर वितरण

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप

वितरण इजाजत धलँदा लाग्ने राजस्ि दस्तुर

ईजाजतपर प्रदान

२. उद्योग िा कम्पनी िा फमि दताि प्रमाणपरको

१. विदे शी चलचचर वितरण ईजाजतपर

प्रधतधलवप,

प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
अधिकृत श्री धगररश शमाि

दस्तुर

३. कर च ुक्ता प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

रू. २०,०००।–

४. एभरे ष्ट बैंक धलधमटे ि, धसं हदरबार शाखा िा

२. स्िदे शी चलचचर वितरण ईजाजतपर

पुतलीसिक शाखामा “सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
(चलचचर विकास बोिि)” – कायािलयको कोि नं.

दस्तुर
रू. १०,०००।–

२ द्वदन

२७–३५८–०७, खाता नं. ५२०१२६५ मा राजस्ि
शीषिक नं. १४२२७ अन्त्तगित धनयम बमोचजमको
राजस्ि दाचखला गरे को सक्कल भौचर प्रधतधलवप सवहत
।
५. रू. १०।– को वटकट तथा कम्पनी छाप सवहतको
दरखास्त ।
४.

चलचचर वितरण
ईजाजतपर निीकरण

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप,
२. उद्योग िा कम्पनी दताि प्रमाणपरको प्रधतधलवप,
३. कर च ुक्ता प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

वितरण इजाजत निीकरण गदाि लाग्ने राजस्ि
दस्तुरिः
१.

४. न एभरे ष्ट बैंक धलधमटे ि, धसं हदरबार शाखा िा
पुतलीसिक शाखामा “सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
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प्रदशिन तथा वितरण शाखा,

विदे शी चलचचर वितरण
ईजाजतपर दस्तुर

रू. २०,०००।–

२ द्वदन

अधिकृत श्री धगररश शमाि

धस. नं.

कायि वििरण

आिश्यक पने कागजातहरू

(प्रदान गररने सेिा)

लाग्ने दस्तुर

(चलचचर विकास बोिि)” – कायािलयको कोि नं.

२.

२७–३५८–०७, खाता नं. ५२०१२६५ मा राजस्ि

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी

स्िदे शी चलचचर वितरण
ईजाजतपर दस्तुर

शीषिक नं. १४२२७ अन्त्तगित धनयम बमोचजमको

रू. ७,०००।–

राजस्ि दाचखला गरे को सक्कल भौचर प्रधतधलवप
सवहत।
५. रू. १०।– को वटकट तथा कम्पनीको छाप
सवहतको दरखास्त ।
५.

प्रदशिन ईजाजतपरको
हक हस्तान्त्तरण

ु धलचखत मञ्जुरीनामा,
१.धलने÷द्वदने दुबै पक्षको सं यक्त

हक हस्तान्त्तरण गदाि लाग्ने राजस्ि दस्तुर

२. ईजाजतपरको सक्कल प्रधत,

सेल्यू लाईि÷धिचजटल चलचचरघर धभधियो

३. विक्री िा हक हस्तान्त्तरण गनुप
ि ने स्पष्ट कारण

चलचचरघर]
rnlrq3/
क.
महानगरपाधलका

४. विक्री िा हक हस्तान्त्तरणको मूल्य,

५. विक्री िा हक हस्तान्त्तरणको शति भए सो कुरा,
६. प्रदशिन तथा वितरण ईजाजतपरको हकमा
इजाजतर प्रदान गरी लाग्ने दस्तुरको आिा
दस्तुरसम्बन्त्िीत राजस्ि खातामा जम्मा गरे को
सक्कल भौचर,

रू.१५,०००।–रू.१२,५००।–
ख.

उपमहानगरपाधलका

१,

विदे शमा जाँच गरी

१ द्वदन

रू.१२,५००।– रू.१०,०००।–
ग.

नगरपाधलका

घ.

गाँउ विकास सधमधत रू.७,५००।–

रू.५,०००।–
नेपाली चलचचर

अधिकृत श्री धगररश शमाि

रू.१०,०००।– रू.७,५००।–

७. रू. १० को वटकट सवहतको दरखास्त ।

६.

प्रदशिन तथा वितरण शाखा,

रू.५,०००।–

चलचचरको प्रधत (वप्रन्त्ट) एिं ररल सं ख्या िा

रू. १०।– को हुलाक वटकट, अन्त्य दस्तुर

हािि धिस्क,

नलाग्ने

प्रदशिन गनि लैजाने

२.

प्रचार सामिी वििरण,

धसफाररस

३.

चलचचर जाँच पास प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

४.

चलचचर स्िाधमर्ति भएको सं स्था िा व्यचक्तको
मञ्जुरीनामा,
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प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
अधिकृत श्री धगररश शमाि

१ द्वदन

धस. नं.

कायि वििरण

आिश्यक पने कागजातहरू

(प्रदान गररने सेिा)

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी

ु को प्रदशिन गने सं स्था र
५. चलचचर प्रदशिन गने मुलक
चलचचर लैजाने बीच भएको सम्झैता िा चलचचर माग
गरे को पर,

७.

च्याररटी शो स्िीकृधत

६.

चलचचर प्रदशिन अिधि,

७.

रू. १०।– को वटकट सवहतको धनिेदन पर

१.सम्बन्त्िीत सं घ÷सं स्थाको ्यािमा च्याररटी शो गने
उद्देश्य खुलाएको आधिकाररक धनिेदन पर ।

रू. १०।– को हुलाक वटकट, अन्त्य दस्तुर

प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
अधिकृत श्री धगररश शमाि

नलाग्ने

२. सं स्था दताि प्रमाणपरको प्रधतधलवप,
३. समाज कल्याण पररषद्मा आििता प्रमाणपरको
प्रधतधलवप,
४. चलचचरघरले हल उपलब्ि गराएको पर,

१ द्वदन

५. सं स्थाको विद्यानको प्रधतधलवप,
६. चलचचर धनमािताले चलचचरको वप्रन्त्ट उपलब्ि
गराएको पर,
७. चलचचर जाँच पास प्रमाणपरको प्राधतधलवप,
८. रू. १०।– को वटकट सवहतको दरखास्त ।
८.

प्रदशिन
इजाजतसम्िन्त्िी
उद्योग दतािको लाधग
सहमधत पर

१. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

२. घरे ल ु तथा साना उद्योग कायािलय÷ विकास

रू. १०।– को हुलाक वटकट, अन्त्य दस्तुर

प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
अधिकृत श्री धगररश शमाि

नलाग्ने

सधमधतको उद्योग दताि सम्बन्त्िमा राय माग भएको
पर,

१ द्वदन

३. चलचचरघर तथा सञ्चालकको नाम र ठे गाना,
४. चलचचरघरको प्रस्तावित धसट सं ख्या,
५. रू. १०।– को वटकट सवहतको दरखास्त ।
९.

विदे शी चलचचर जाँच
धसफाररस

१. नेपाली िा अं िज
े ीमध्ये कुनै एक भाषामा अनुिाद
गररएको कथा, पटकथा, सं िाद सवहतको चस्क्र्ट,
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रू. १०।– को हुलाक वटकट, अन्त्य दस्तुर
नलाग्ने

१ द्वदन

प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
अधिकृत श्री धगररश शमाि

धस. नं.

कायि वििरण

आिश्यक पने कागजातहरू

(प्रदान गररने सेिा)

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी

२. चलचचरको पोष्टर तथा शो कािि,

ु को अधिकार प्राि धनकाय िा
३. सम्बचन्त्ित मुलक
अधिकारीले चलचचर जाँच गरी जारी गरे को
चलचचर जाँच प्रमाणपरको प्रधतधलवप,
४. चलचचर धनमािता÷वितरकले चलचचर वितरण
सम्बिमा द्वदएको अधिकारपर,
५. चलचचर आयात सम्बन्त्िमा भन्त्सार कायािलयले जारी
सो चलचचरसँगसम्बन्त्िीत गरे को भन्त्सार प्रज्ञापन
पर,
६. रू. १० को वटकट सवहतको दरखास्त ।
१०.

विदे श बाट सामान

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

रू. १०।– को हुलाक वटकट, अन्त्य दस्तुर

आयात गदाि भन्त्सार

२. मूल्य सूची (Proforma Invoice),

नलाग्ने

महशुल छु ट
धसफाररस

प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
अधिकृत श्री धगररश शमाि

३. विदे शी कम्पनी सँग भएको सम्झौता पर,
४. कम्पनी िा उद्योग दताि प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

१ द्वदन

५. आयकर तथा मु.अ. कर दताि तथा च ुक्ता
प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

६. रू. १०।– को वटकट सवहतको दरखास्त ।
११.

धसट सं ख्या हे रफेर

१. चलचचर प्रदशिन ईजाजतपरको प्रधतधलवप,

रू. १०।– को हुलाक वटकट, अन्त्य दस्तुर

२. रू. १०।– को वटकट सवहतको धसट सं ख्या

नलाग्ने

हे रफेरसम्िन्त्िी व्यहोरा भएको दरखास्त ।
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प्रदशिन तथा वितरण शाखा,
१ द्वदन

अधिकृत श्री धगररश शमाि

धनमािण शाखाबाट प्रदान गररने सेिाको वििरण
धस.

कायि वििरण

नं.

(प्रदान गररने सेिा)

१.

स्िदे शी चलचचर
(सेल्युलाइि, धिचजटल, धभधियो,

आिश्यक पने कागजातहरू

लाग्ने दस्तुर

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलवप (कम्पनी ÷ फमिमा

बीमा शुल्क रकम

१ जना भन्त्दा बढी सदस्य रहे का व्यचक्तहरुको हकमा

िृत्तचचर, विज्ञापन, लघु) धनमािण

कम्पनी÷फमिको धनणिय अनुसार कुनै १ व्यचक्तका नाममा

ईजाजत पर प्रदान,

इजाजतका लाधग द्वदएको अधिकार सवहतको धनणिय र सबै
सञ्चालकको नागररकताको फोटोकपी )
२. कम्पनी िा उद्योग िा फमि दर्रताि प्रमाण परको प्रधतधलवप ।

३. अचघल्लो आ.ि. सम्म को कर च ुक्ता प्रमाण परको प्रधतधलवप

सेल्युलाईि
रू. १३,५००।–
धिचजटल रू.१३,५००।–
धभधियो रू.६,७५०।–

िकुमेन्त्री रू. ३,३७५।–
राजस्ि दस्तुर

।प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

चलचचरको लाधग

४. कथासार र गीत, (कम््युटर टाइप गररएको हुनपु ने)
५. कथाकार र गीतकारको हरे क पृष्ठमा दस्तखत गरे को मञ्जुरीनामा,
६. मुख्य कलाकार (पुरुष र मवहला गरी कम्तीमा २ जना) र
धनदे शकसँग भएको सम्झौता

।

सम्झौता–पर,

७. चलचचरकमीको लाधग दू घट
ि ना बीमा शुल्क

बुझाएको भौचर िा

नगदी रधसद ।
८. चलचचरको पूण ि चस्क्र्ट २ प्रधत नेपाली भाषामा लेचखएको
कम््युटर टाइप गरी पेज नम्बर समेत उल्लेख भएको र

ु ने तथा प्रर्तयेक पृष्ठमा पटाकथाकारको
बाईचन्त्िङ्ग गररएको हुनप

दस्तखत र धनमािण कम्पनीको छाप समेत लगाईएको हुनपु ने ।
९.कम्पनीमा दताि भए कम्पनीको प्रबन्त्िपर र

धनयमािलीको

प्रधतधलवप,
७. दरखास्त फारममा रु.५०।– को हुलाक वटकट टाँस गरे को र
कम्पनी िा फमिको आधिकाररक व्यचक्तको दस्तखत र छाप ।
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रु.५०।– को
हुलाकवटकट

विज्ञापनको रू.१०००।–

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी

३ द्वदन

धनमािण शाखा,

अधिकृत श्री हररधसं ह रै खोला

धस.

कायि वििरण

नं.

(प्रदान गररने सेिा)

२.

विज्ञापन चलचचर

(१) कम्पनी÷फमिका सञ्चालकको नागररकताको प्रधतधलवप

राजस्ि दस्तुरिः

धनमािण इजाजत

(२) कम्पनी ÷उद्योग दताि प्रमाण परको प्रधतधलवप ।

विज्ञापनको

प्रदान,

आिश्यक पने कागजातहरू

(३) आयकर दताि प्रमाण परको प्रधतधलवप ।

(४)आयकर च ुक्ता (अचघल्लो आ.ि.सम्मको) प्रमाण परको प्रधतधलवप
।
(५)विज्ञापन चलचचरको दस्तखत सवहतको ३ प्रधत स्क्री्ट र छाप।

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी

१द्वदन

धनमािण शाखा,

रु.

अधिकृत श्री हररधसं ह रै खोला

१०००।–
बीमा शुल्क रकमिः
रु. १,१२५।–

(स्क्री्ट नेपाली भाषमा समेत उल्लेख भएको हुनपु ने ।)

(६) राजस्ि दस्तुर जम्मा गरे को नगदी रधसद ।
(७) बीमा शुल्क जम्मा गरे को भौचर िा नगदी रधसद ।

(८) विज्ञापन गने िस्तु उर्तपादक गने सं स्था, कम्पनी को कर च ुक्ता
प्रमाण परको प्रधतधलवप ।
(९)खाद्यिस्तुसम्िन्त्िी विज्ञापन भए गुणस्तर प्रमाण खुल्ने कागजात।
(१०)विज्ञापनमा उपहार राचखएको भए उपहार द्वदने प्रधतििता खुल्ने
पर ।
३.

स्िदे शी चलचचर जाँचको

१. रु. १० को हुलाक वटकट सवहत बोििबाट धनिािररत फारम भरी

धसफारीश (इजाजत प्रदान

कम्पनी÷फमिको लेटर्यािमा धनिदे न पेश गनुप
ि ने । (उद्योग िा

भएको धमधतले ९० द्वदन (३
मवहना पधछ) मार धसफाररश
गने )

१ द्वदन

धनमािण अधिकृत श्री हररधसं ह
रै खोला

कम्पनीको दफिबाट दरखास्त,)
२. अचघल्लो आ. ि.सम्म को

कर च ुक्ता प्रमाण परको प्रधतधलवप ।

३.स्िदे शमा post production को कायि भएको post production को
काम गरे को सं स्था÷कम्पनी÷फमिबाट प्रमाचणत व्यहोराको पर ।
४. post production को लाधग विदे श लधगएको भए भन्त्सार प्रज्ञापन
परको प्रधतधलवप ।

४.

स्िदे शी चलचचर धनमािणका
लाधग उपकरण आयात
धसफाररस
(खररद गरी ल्याइने)

१. रू. १०।– को हुलाक वटकट सवहत सम्िन्त्िीत उद्योग िा
कम्पनीको तफिबाट दरखास्त,

१ द्वदन

धनमािण शाखा, अधिकृत श्री
हररधसं ह रै खोला

२. खररद गने कम्पनीबाट जारी गररएको proforma invoice,
catalogue
३. अचघल्लो आ.ि.सम्मको करच ुक्ता प्रमाणपरको प्रधतधलवप,
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धस.

कायि वििरण

नं.

(प्रदान गररने सेिा)

आिश्यक पने कागजातहरू

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी

१ द्वदन

धनमािण शाखा, अधिकृत श्री

४. खररद गरी ल्याउने सामानको वििरण ।
६.

स्िदे शी चलचचरको प्रधबधि
पररिितन

१. रू. १०।– को हुलाक वटकट सवहत सम्िन्त्िीत उद्योग िा
कम्पनीको तफिबाट दरखास्त,

राजस्ि दस्तुर
रु.१०००।–

२. अचघल्लो आ.ि.सम्मको करच ुक्ता प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

हररधसं ह रै खोला

३. प्रविधि पररिितन गनुि परे को भरपदाि े प्रमाण ।
७.

स्िदे शी चलचचरको इजाजत
विक्री िा हस्तान्त्तरण

१.इजाजत पर धबक्री िा हस्तान्त्तरण गने िा धलने व्यचक्त
ु दरखास्त
उपचस्थत भई सं यक्त
वटकट टाँस गरे को हुनपु ने ।

स्ियं

र सो दरखास्तमा रु.२५ को हुलाक

१ द्वदन

धनमािण शाखा, अधिकृत श्री

१ द्वदन

धनमािण शाखा, अधिकृत श्री

हररधसं ह रै खोला

२.दुिै पक्षको अचघल्लो आ.ि.सम्मको करच ुक्ता प्रमाणपरको
प्रधतधलवप,

३. धलने र द्वदने दुिै कम्पनी÷फमिको सञ्चालक सधमधतको धनणिय ।
४. धलने र द्वदने दुबै कम्पनी÷फमिका सञ्चालकको नागररकताको
प्रधतधलवप ।

८

स्िदे शी चलचचरको धनमािण
इजाजत–पर निीकरण

१. तोवकएको म्यादधभर चलचचर धनमािण गनि नसकेको मनाधसब

कारण दे खाई ईजाजतपर प्राि व्यचक्तले ईजाजतपरको म्याद
समाि हुन ु अगािै म्याद थपको लाधग

हररधसं ह रै खोला

रू. १०।– को हुलाक

वटकट सवहतसम्बन्त्िीत उद्योग िा कम्पनीको तफिबाट दरखास्त,
(कथानक चलचचर भए एकिषि र अन्त्य चलचचर भए तीन
मवहनासम्मको म्याद थप हुने)

२. अचघल्लो आ.ि.सम्मको कर च ुक्ता प्रमाणपरको प्रधतधलवप ।
९.

विदे शीले नेपालमा चलचचर
छाँयाकनको लाधग उपकरण
आयात धसफाररस

१.उपकरण आयात धसफाररसका लाधग सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालयबाट बोििका नाममा लेचखएको पर,
२.सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रदान गररएको इजाजत परको
प्रधतधलवप ।
३.उपकरण धसफाररशका लाधगसम्बन्त्िीत भन्त्सार कायािलयलाई
धसफाररश गररद्वदनका लाधग नेपाल चस्थतसम्बन्त्िीत एजेन्त्सीको
तफिबाट धनिेदन । (रु.१० को हुलाक वटकट टाँस गने)
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१ द्वदन

धनमािण शाखा, अधिकृत श्री
हररधसं ह रै खोला

धस.

कायि वििरण

नं.

(प्रदान गररने सेिा)

आिश्यक पने कागजातहरू

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने

सम्बचन्त्ित शाखा र चजम्मेिार

समय

अधिकारी

४.सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलयबाट प्रमाचणत गररएको उपकरण सू ची,
१०.

उद्योग

दताि सहमधत

१. घरे ल ु तथा साना उद्योग कायािलयको पर र सो पर साथ सो
कायािलयमा पेश गरे को आिेदन फारमको प्रधतधलवप ।

११.

नेपालमा छायाङ्कन गररएको
चलचचर िेभलप गनि िा

(१) चलचचर धनमािण इजाजत परको प्रधतधलवप ।
(२) िेभलप िा प्रशोिन गनि लैजानेसम्िन्त्िी व्यहोराको धनिेदन ।

धनमािण शाखा, अधिकृत श्री
हररधसं ह रै खोला
धनमािण शाखा, अधिकृत श्री
हररधसं ह रै खोला

प्रशोिन गनि धबदे श लैजान
धसफाररश
१२.

नेपाली नागररकले विदे शमा
चलचचर छायाङ्कन गनिका
लाधग लैजाने उपकरण र सो
सँगसम्बन्त्िीत मालिस्तुको
धसफाररश

(१) चलचचर धनमािण इजाजत परको प्रधतधलवप ।

ु र चलचचर छायाङ्कन गनि
(२) चलचचर छायाङ्कन गनि जाने मुलक
लैजाने चलचचरसम्िन्त्िी यन्त्र उपकरणहरु र सो सँगसम्बन्त्िीत
मालिस्तुहरुको प्रमाचणत सूची सवहत छायाङ्कन पश्चात वफताि
ल्याउने व्यहोराको धनिेदन ।
(३) विदे शमा चलचचर छायाङ्कन गनिसम्बन्त्िीत दे शको धनकायबाट
धलएको अनुमधत ।
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धनमािण शाखा, अधिकृत श्री
हररधसं ह रै खोला

चलचचर सूचना केन्त्द्र शाखाबाट प्रदान गररने सेिाको वििरण
सम्बचन्त्ित
धस. नं.

कायि वििरण

आिश्यक पने कागजातहरू

(प्रदान गररने सेिा)

लाग्ने दस्तुर

लाग्ने समय

शाखा र
चजम्मेिार
अधिकारी

१.

चलचचर महोर्तसि आयोजना
स्िीकृधत

१.महोर्तसि आयोजना गने सं स्था भए सं स्था दतािको प्रमाणपर र वििान तथा

रू. १०।– को हुलाक

१ द्वदन

सूचना तथा

कम्पनी भए कम्पनी दतािको प्रमाणपर, कम्पनीको प्रबन्त्िपर र धनयमािली,

वटकट, अन्त्य दस्तुर

अन्त्तरािविय

२. महोर्तसि आयोजना गनेको स्थायी लेखा नम्बर दताि प्रमाणपर

नलाग्ने

सम्बन्त्ि शाखा
अधिकृत श्री

३. प्रदशिन गररने चलचचरहरूको कथासार (समय, धनदे शकको नाम, धनमािताको
नाम र कथासार),

चचरञ्जीिी

४. महोर्तसिमा प्रदशिन गररने चलचचरको धनमािता िा धनजिारा अधिकार प्राि

गुरागाईं

व्यचक्तबाट सो चलचचर प्रदशिन गनि द्वदइएको अनुमधतपर,
५. चलचचर महोर्तसि आयोजना गने िा चलचचर प्रदशिन गने स्थान प्रयोग
गनिसम्बन्त्िीत व्यचक्त िा धनकायले द्वदएको सहमधत,
(६)
२.

जो जससँग सम्बन्त्ि राख्दछ
(To whom it may
concern)

रू.१०।– को हुलाक वटकट सवहतको दरखास्त ।

१) सम्पूण ि व्यहोरा खुल्ने गरी चलचचर विकास बोििलाई सम्बोिन गररएको

रू. १०।– को हुलाक

१ द्वदन

सूचना तथा

धनिेदन पर (परमा उल्लेख गररएका विषयहरूलाई प्रमाचणत गने सहायक

वटकट, अन्त्य दस्तुर

अन्त्तरािविय

कागजातहरू (Supporting documents) समेत समािेश गनुप
ि ने),

नलाग्ने

सम्बन्त्ि शाखा

२) रू. १०।– को हुलाक वटकट सवहतको दरखास्त,

अधिकृत श्री

३) सम्बन्त्िीत व्यचक्तको फोटो एक प्रधत,

चचरञ्जीिी

४) नेपाली नागररकताको प्रमाण परको प्रधतधलवप (एक प्रधत),

गुरागाईं

५) आफू सं लग्न भएको वििा िा पेशा खुलाउने प्रमाचणत कागजातहरू
िासम्बन्त्िीत धनमािण कम्पनी िासम्बन्त्िीत पेशागत सं स्थाको धसफाररस पर
।
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अनुसूची - २२
प्रेस काउचन्त्सल नेपालको सङ्गठन सं रचना र दरबन्त्दी तेररज

क. सङ्गठन संरचना
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ख. दरबन्त्दी तेररज
स्थायी

क.सं

पद

तह

दरबन्त्दी

!

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दशौं

१

१

–

@

िररष्ठ प्रशासकीय अधिकृत

निौं

१

१

–

#

सह– प्रशासकीय अधिकृत

आठौं

१

१

–

$

उप– प्रशासकीय अधिकृत

सातौं

३

२

१

आ.प्र.बाट पूधति हुने

%

अधिकृत प्रशासन

छै ठौं

५

३

खुला/मवहला

^

लेखा अधिकृत

छै ठौं

१

१

२
–

&

सहायकस्तर (प्रशासन) पाँचौ

पाँचौ

६

२

खुला/मवहला

*

सहायकस्तर (ले खा) पाँचौ

पाँचौ

१

४
–

१

खुला

(

सहायकस्तर चौथो

चौथो

४

–

खुला/मवहला

!)

श्रे णीविहीन

श्रे णीविहीन

६

–

४
–

२९

१६

जम्मा
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पूधति

ररक्त

कैवफयत

ु ी - २३
अनुसच
प्रेस काउचन्त्सलको नागररक बिापर
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k|zf;sLo clws[t
emlaGb| e';fn, k|d'v
k|zf;sLo clws[t

emlaGb| e';fn, k|d'v
k|zf;sLo clws[t
emlaGb| e';fn, k|d'v
k|zf;sLo clws[t

lj:t[t ljj/0f
www.presscouncilnepal.org df x]g{ ;lsg]5 .

l;=g+=

k|bfg ul/g] ;]jf /
sfdsf] ljj/0f

l;=g+=
*=

(=

k|bfg ul/g] ;]jf /
sfdsf] ljj/0f

;Dks{ ug]{
sd{rf/L / kb

;~rf/dfWodsf] k'/fgf]
clen]v

/fdz/0f af]x/f,
pkk|zf;sLo
clws[t
-sf]7f=g++= !%_
/fdz/0f af]x/f,
pkk|zf;sLo
clws[t
-sf]7f=g++= !%_

cgnfOg ;"rLs/0f

k]z ug'{kg{] d'Vo–d'Vo sfuhft

!= :ki6 ljj/0f v'n]sf] lgj]bg
s_ sDkgLsf] dftxtdf cgnfOg ;"rLs/0f lgldQ
lgj]bg btf{sf nflu cfjZos sfuhftx? M
!_ sDkgLsf] n]6/Kof8df cgnfOg ;~rfng ug{
nfluPsf]n] ;"rLs/0f u/L ;f] sf] k|df0fkq;d]t
pknAw u/fO kfpmF egL :ki6 8f]d]g gfd
cª\u|]hLdf pNn]v u/L lgj]bg
@_ :ki6;Fu el/Psf] ;"rLs/0f kmf/fd
#_ ;"rgf tyf k|;f/0f ljefudf cgnfOg
;~rf/dfWofd btf{ ePsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_ sDkgL btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk
%_ Kofg/Eof6 btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk
^_ d'Vo ;~rfnssf] gful/stfsf] k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
&_ sDkgLsf] k|aGwkqsf] k|ltlnlk
→ sDkgL k|aGwkqdf …cgnfOg ldl8of ;~rfng
ug]{Ú ;DaGwL p2]Zo ;dfj]z ePsf] x'g'kg]{5
*_ sDkgLsf] lgodfjnLsf] k|ltlnlk
(_ ;~rfng x'g] cgnfOgsf] Domain Name
pNn]v ul/Psf] sDkgLsf] af]8{ a}7ssf] dfOGo"6sf]
k|ltlnlk -h;df Domain Name c+u|]hLdf
v'nfO{ pQm cgnfOgnfO{ k|]; sfplG;n g]kfndf
;"rLs/0f ug]{ tyf ;"rgf tyf k|;f/0f ljefudf
btf{ ug]{ egL lg0f{o ePsf] x'g'kg]{_
!)_ Domain sf] Who is Who Record df
k|:tfljt 8f]d]gsf] ;~rfns ;+:yf, ;~rfnssf]
gfd, 7]ufgf tyf ;Dks{ gDa/ pNn]v ePsf]
x'g'kg]{ / To;nfO{ lk|G6 u/L Nofpg'kg]{ .
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;dodf sfd
gePdf ph'/L ug]{
clwsf/L / kmf]g

nfUg] b:t'/

nfUg]
;dofjlw

8f6fcg';f/
nfUg] tf]lsPsf]
z'Ns

lgj]bg k|fKt
ePsf] !
lbgkl5

emlaGb| e';fn, k|d'v
k|zf;sLo clws[t

lgMz'Ns

lgj]bg k|fKt
ePs} lbg

emlaGb| e';fn, k|d'v
k|zf;sLo clws[t

s}lkmot

l;=g+=

k|bfg ul/g] ;]jf /
sfdsf] ljj/0f

;Dks{ ug]{
sd{rf/L / kb

k]z ug'{kg{] d'Vo–d'Vo sfuhft

nfUg] b:t'/

nfUg]
;dofjlw

;dodf sfd
gePdf ph'/L ug]{
clwsf/L / kmf]g

lgj]bg k|fKt
ePsf] ! lbg

emlaGb| e';fn, k|d'v
k|zf;sLo clws[t

v_ klqsfsf] gfdaf6 cgnfOg ;+:s/0fsf] ?kdf
cgnfOg ;~rfng ug{sf] nflu M
!_ klqsfsf] n]6/Kof8df klqsfsf] cgnfOg ;+:s/0f
;~rfng ug{ nfluPsf]n] pQm cgnfOgnfO{
;"rLs/0f u/L ;f]sf] k|df0fkq;d]t pknAw
u/fOkfpmF egL :ki6 8f]d]g gfd c+u|]hLdf pNn]v
u/L lgj]bg
@_ :ki6;Fu el/Psf] ;"rLs/0f kmf/fd
#_ ;"rgf tyf k|zf/0f ljefudf cgnfOg
;~rf/dfWofd btf{ ePsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_ klqsf :yfoL btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk
%_ Kofg/Eof6sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
^_ klqsf k|sfzssf] gful/stf k|df0fklqsf] k|ltlnlk
&_ Domain sf] Who is Who Record df
k|:tfljt 8f]d]gsf] ;~rfns ;+:yf, ;~rfnssf]
gfd, 7]ufgf tyf ;Dks{ gDa/ pNn]v ePsf]
x'g'kg]{ .

!)=

kqklqsf Joj:yfkg
k|0ffnL -PDF_

/fdz/0f af]x/f,
pkk|zf;sLo
clws[t
-sf]7f=g++= !%_

lgz'Ns
!= lgj]bg
@= kqklqsf btf{sf] k|df0fkq
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s}lkmot

l;=g+=

k|bfg ul/g] ;]jf /
sfdsf] ljj/0f

;Dks{ ug]{
sd{rf/L / kb

!!=

kqklqsf juL{s/0f

bLks vgfn,
jl/i7 k|zf;sLo
clws[t÷
/dxt'Nnf ldofF
ljt/0f ;Dk/LIf0f
clws[t
-sf]7f=g++= !#_

k]z ug'{kg{] d'Vo–d'Vo sfuhft

nfUg] b:t'/
;"rgfdf
tf]lsPcg';f/

!= ;DalGwt jif{sf] nflu tf]lsPsf] kmf/fdsf] ljj/0f
;fy kmf/fddf pNn]v ePsf sfuhft .
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nfUg]
;dofjlw
^ dlxgf

;dodf sfd
gePdf ph'/L ug]{
clwsf/L / kmf]g
emlaGb| e';fn, k|d'v
k|zf;sLo clws[t

s}lkmot

अनुसूची - २४
न्त्यूनतम पाररश्रधमक धनिािरण सधमधतको सङ्गठन सं रचना र दरबन्त्दी तेररज

क.सङ्गठन संरचना

अध्यक्ष
सर्दस्यहरु
सर्दस्य सचिव (प्रेस
रजिष्ट्रार)

कायाक्रम सहिकताा
(रा.प.त.ृ सरह)

अनग
ु मन
सहिकताा (रा.प.
अन. प्रथम श्रेणी
सरह)

कायाालय
सहयोगी

सवारी िालक

(श्रेणी ववहहन)
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ख. कमिचारी दरबन्त्दी तेररज
ऐनले यस सधमधतलाई स्थायी धनकायको रुपमा अंगीकार गरे पधन यसको स्िरुप र कायिक्षेर प्रष्ट पारे को नहुँदा
सधमधतको स्िरुप र कायिक्षेर समेतको स्पष्टताका लाधग ऐन सं शोिनको धनधमत्त मस्यौदा प्रस्तुत भैरहेकोले सो
नभएसम्म सधमधतमा दरबन्त्दी व्यिस्था गररएको छै न । अन्त्यरबाट काजमा ल्याइएका र सधमधतले करारमा
धनयुक्त गरे का गरी हाल धनम्न बमोचजम कमिचारीबाट यो कायािलय सं चालन भै आएको छ :
 कायिक्रम सहजकताि (रा.प. तृतीय सरह) - १ प्रशासन सवहत कायािलयको समष्टीगत व्यिस्थापन ।

 लेखा अधिकृत - १ बजेट तथा खचि व्यिस्थापन (हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका ले खा अधिकृतबाट
भइरहेको)
 अनुगमन सहजकताि एिं कम््युटर अपरे टर

- १ कम््युटर सवहत दताि चलानी लगायत चचठ्ठी पर

व्यिस्थापन
 सिारी चालक
 कायािलय सहयोगी

- १
-१
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अनुसूची - २५
न्त्यूनतम पाररश्रधमक धनिािरण सधमधतको नागररक बिापर
अध्यक्ष सवहत १३

क्र.सं .

प्रदान गररने सेिा

आिश्यक
कागजपर

दस्तुर

गुनासो

सदस्यीय बोिि

तथा

सदस्यहरु रहेपधन

ु ाई
सुनि

हाल सधमधतमा

हुने

धनम्नानुसारका

समयाििी

पदाधिकारी रहनु

उजुरी सुन्ने
पदाधिकारी
तथा
सम्पकि नं.

भएको छ ।
सञ्चार माध्यमले श्रमजीिी परकार
ऐनले तोके बमोचजम पाररश्रधमक तथा
१

अन्त्य सेिा सुवििा उपलब्ि नगराएमा
श्रमजीिी परकार, कमिचारी तथा
कामदारले सधमधतमा उजुरी द्वदन सक्ने

अध्य

।

क्ष÷स

सञ्चार प्रधतष्ठानमा कायिरत श्रमजीिी
परकार, कमिचारी र कामदारको
पाररश्रधमकमा आिश्यकताअनुसार
पुनरािलोकन गरी सरकारलाई
धसफाररश गने ।
२

श्रमजीिी परकार, कमिचारी र
कामदारको पदको तहगत िगीकरण
गने ।
न्त्यू नतम पाररश्रधमक र अन्त्य व्यिस्था

३

लागू भए÷नभएको अनुगमन गने ।

दस्यह
रु

१.धनिेदन
२.धनयुचक्त पर
तथा पररचय
परको फोटो कवप
३.तलब
भ ुक्तानीसम्बन्त्िी
आिश्यक
कागजपर

तोवकए बमोचजमका अन्त्य काम, कतिब्य
४
५

र अधिकारको धनिािह र प्रयोग गने ।
नेपाल सरकारिारा स्िीकृत कायिक्रम र
बजेट अनुसार अन्त्तरवक्रया र गोष्ठीहरु
गने ।
अनुगमनबाट प्राि सुझािलाई विश्लेषण
गरी सरकार समक्ष राय, धसफाररस,
सुझाि एबं प्रधतिेदन प्रस्तुत गने ।
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धनिःशुल्क

फोन नं.

उजुरी

अध्यक्ष

तथा

१.श्री राजेन्त्द्र अयािल

गुनासोको

सदस्य

प्रकृधत

२.श्री गोविन्त्द

हे रेर

आचायि

५६

सुनिाई

३.सदस्य सचचि

हुन] .

श्री वकरण राज शमाि

email :
mediawa
ge@gma
il.com
website :
www.me
dia
wage.go
v.np

४११२५
३९
४११२७

अनुसूची - २६
राविय समाचार सधमधतको सङ्गठन संरचना र दरबन्त्दी तेररज

क. सङ्गठन संरचना

रा.स.स.सञ्चालक सधमधत
अध्यक्ष
महाप्रबन्त्िक
नायिमहाप्रिन्त्िक

;dfrf/ dxfzfvf

k||zf;g zfvf

;dfrf/ ;ª\sng

c+u|]hL ;dfrf/

cGt/f{li6«o ;dfrf/

zfvf

zfvf

zfvf

If]qLo sfof{no–#

;fdfGo k|zf;g
zfvf

c~rn sfof{no–(

n]vf zfvf

lhNnf sfof{no–#

:6f]/ zfvf

>Jo zfvf

;dfrf/
;+sng zfvf

k':tsfno tyf
clen]v zfvf

k|ltlglw -l:6«Gh/_

ahf/ zfvf

;jf/L zfvf

k|fljlws zfvf

sDKo'6/
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ljB''t\

kmf]6f]

ख.दरिन्त्दी तेररज
श्रे णी

तह

कुल दरबन्त्दी

विचशष्ट

अध्यक्ष

1

विचशष्ट

महाप्रबन्त्िक

1

अधिकृतस्तर

11

3

10

7

9

9

8

15

7

17

6

28

5

19

4

25

3

6

हलुका सिारी चालक

6

कायािलय सहयोगी

30

जम्मा

167

सहायकस्तर

श्रे णीविहीन
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अनुसूची - २७
राविय समाचार सधमधतको नागररक ििापर
राससिारा उपलब्ि सेिाहरु
१.

ु लाइन सेिामाफित अविचच्छन्न
हरे क द्वदन धबहान ६.०० दे चख राधत २२.३० बजेसम्म विद्युतीय न्त्यज
रुपमा

आफ्ना सेिािाहीलाई नेपाली र अङ्ग्िेजी भाषामा समाचार तथा अधियो र फोटो सेिा

सम्प्रेषण ।
२.

एपी,
तचस्बर

एएफी,
चौबीसै

धसन्त्वा,
घण्टा

वपटीआई,
वितरण

क्योिोलगायतका अन्त्तरािविय समाचार सधमधतका समाचार र
सवहत

द्वदउँसो

१२.३०

बजेदेचख

राधत

२०.३०

बजेसम्म

महर्तिपूणि समाचार नेपाली भाषामा पधन सम्प्रेषण ।
३.

स्िदे शधभर र विदे शका जनअधभरुचचका तचस्बर महर्तिपूणि समाचारको श्रव्यसामिी (अधियो चक्लप)
र खोजपूणि विषयमा आिाररत आले ख समाचार सम्प्रेषण ।

राससको िाहक बन्ने प्रवक्रया
१.

इच्छु क सेिािाही समाचार सं स्था िा अन्त्य सं स्थाले िाहक बन्नका लाधग रु. एक हजार दताि
शुल्कसवहत औपचाररक धनिेदन द्वदनुपनेछ । धनिेदन द्वदएको एक घण्टाधभर िाहक बन्न सवकनेछ

२.

आम सञ्चारमाध्यम्को भौगोधलक क्षेर, िगीकरण, प्रकाशन अिधि पृष्ठ एिम् विक्री सङ्ग्ख्या, आकारका
आिारमा प्रधत मवहना रु.२७५०।– (अक्षरे पी रुवपयाँ दुई हजार सात सय पचास मार) दे चख रु. एक
लाखसम्म समाचार शुल्क लाग्नेछ । अनलाइन सञ्चार माध्यमको माधसक ५,५००।– (अक्षरे पी पाँच
हजार पाँच सय शुल्क लाग्नेछ ।

के विषयमा कहाँ सम्पकि गने
१.

महाप्रिन्त्िक (प्रशासधनक) ४२६२७३६ , ४२६२९१२

२.

समाचार महाशाखा प्रमुख (समाचारसम्बन्त्िी ) ४२६२६२८, ४२५०६७०

३.

यस बाहेक रासस केन्त्द्रीय कायािलयको
पोष्ट िक्स नं. २२०
फ्याक्स नं. ४२६२७४४, ४२६२९९८

इमेल ठे गाना - rssmail@rss.com.np र मातहतका सबै कायािलयमा रहेका उजुरी पेवटकामाफित गुनासोसवहत
सुझाि द्वदन सवकनेछ ।

330

अनुसूची - २८
रे धियो नेपालको सङ्गठन संरचना र दरबन्त्दी तेररज

क.सङ्गठन संरचना

331

ख.दरबन्त्दी तेररज
क्र.सं .

महाशाखा/प्रादे चशक प्रसारण केन्त्द्र/रान्त्सधमवटङ
स्टे शन

जम्मा दरबन्त्दी

१.

प्रशासन महाशाखा

२.

ईचन्त्जधनयररङ महाशाखा

५४

३.

व्यापार महाशाखा

१३

४.

समाचार महाशाखा

४९

५.

कायिक्रम महाशाखा

६०

६.

आधथिक महाशाखा

१६

७.

रे धियो नेपाल प्रसारण केन्त्द्र भैंसेपाटी, लधलतपुर

१९

८.

रे धियो नेपाल प्रसारण केन्त्द्र खुमलटार, लधलतपुर

२५

९.

रे धियो नेपाल प्रादे चशक प्रसारण कायािलय िद्वदििास

१०.

रे धियो नेपाल प्रादे चशक प्रसारण कायािलय पोखरा

११.

रे धियो नेपाल प्रादे चशक प्रसारण कायािलय सुखेत

१२.

रे धियो नेपाल प्रादे चशक प्रसारण कायािलय द्वदपायल,

१३.

रे धियो नेपाल प्रादे चशक प्रसारण कायािलय िनकुटा

३५

१४.

िरान रान्त्सधमवटङ स्टे सन

२२

१५.

रे धियो नेपाल प्रादे चशक प्रसारण कायािलय दाङ

१६.

१४५

महोत्तरी
कास्की

िोटी

जम्मािः
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२४
३९
३३
२४

०
५५८

कैवफयत
केन्त्द्रीय कायािलय सवहत
बाग्मती प्रदे श

प्रदे श नं. २
गण्िकी प्रदे श
कणािली प्रदे श
सुदूर पचश्चम प्रदे श
प्रदे श न. १
प्रदे श नं. ५

अनुसूची - २९
रे धियो नेपालको बिापर
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अनुसूची - ३०
राविय सूचना प्रविधि केन्त्द्रको सङ्गठन र दरबन्त्दी र तेररज

क. सङ्गठन संरचना
कायिकारी धनदे शक -

1

उप धनदे शक 1

सूचना प्रविधि शाखा

ईलेचक्रक शाखा

सहायक धनदे शक - 1

ईलेचक्रकल ईचन्त्जधनयर 1

क्यूटर ईचन्त्जधनयर -

6

धसस्टम एिधमधनस्रे टर -

1

ईलेचक्रकल ओभरधसयर - 1

प्रशासन, योजना तथा जनशचक्त धबकास शाखा
प्रशासकीय अधिकृत -

1

लेखा अधिकृत -

1

सूचना सं रक्षण अधिकृत -

1

प्रशासन सहायक - 1

खररदार - 1

टे धलफोन अपरे टर - 1

कम््यूटर अपरे टर - 1
ईलेचक्रकल सि- ओभरधसयर - 1

सिारी चालक -

कायािलय सहयोगी
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-

2

5

Disaster Recovery
Center (DRC) हेटौिाको
संगठन संरचना

सूचना प्रविधि शाखा
कम््यूटर ईचन्त्जधनयर - 5
धसस्टम एिधमधनस्रे टर - 1

धनदे शक - 1

ईलेचक्रक शाखा

प्रशासन, योजना तथा जनशचक्त धबकास शाखा

ईलेचक्रकल ईचन्त्जधनयर - 1

प्रशासकीय अधिकृत -1

ईलेचक्रकल

कम््यूटर टे चक्नधसयन - 1

टे चक्नधसयन - 2

आधथिक प्रशासन शाखा
लेखापाल - 1

खररदार -1
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सिारी चालक -

1

कायािलय सहयोगी -

4

ख दरबन्त्दी तेररज

सधमधतको
धस नं

पद

श्रे णी/तह

स्िीकृत

िाटासेन्त्टरको

धिजास्टििररकभरी

अस्थायी

केन्त्द्रको अस्थायी

दरबन्त्दी

दरबन्त्दी

दरबन्त्दी

कूल
जम्मा

1

कायिकारी धनदे शक

रा पप्रथम सरह

1

0

0

1

2

उप-धनदे शक

रा प द्वितीय सरह

1

0

0

1

3

धनदे शक

रा प द्वितीय सरह

0

0

1

1

4

सहायक धनदे शक

रा प तृतीय सरह

1

0

0

1

5

कम््यू टर ईचन्त्जधनयर

रा प तृतीय सरह

1

5

5

11

6

प्रशासकीय अधिकृत

रा प तृतीय सरह

1

0

1

2

7

लेखा अधिकृत

रा प तृतीय सरह

1

0

0

1

8

धसस्टम एिधमधनस्रे टर

रा प तृतीय सरह

1

0

1

2

9

सूचना सं रक्षण अधिकृत

रा प तृतीय सरह

0

1

0

1

10

ईलेचक्रकल ईचन्त्जधनयर

रा प तृतीय सरह

0

1

1

2

11

प्रशासन सहायक

रा प.अनं प्रथमसरह

1

0

0

1

12

लेखापाल

रा प अनं प्रथम सरह

0

0

1

1

13

ईलेचक्रकल ओभरधसयर

रा प अनं प्रथम सरह

0

1

0

1

14

ईलेचक्रकल टे चक्नधसयन

रा प अनं प्रथम सरह

0

0

2

2

15

कम््यू टर अपरे टर

रा प अनं प्रथम सरह

0

1

0

1

16

कम््यू टर टे चक्नधसयन

रा प अनं प्रथम सरह

0

0

1

1

17

टे धलफोन अपरे टर

रा प अनं द्वितीय सरह

0

1

0

1

18

खररदार

रा प अनं द्वितीय सरह

0

1

1

2

19

ईलेचक्रकल सि

0

1

0

1

ओभरधसयर

रा प अनं द्वितीय सरह

20

सिारी चालक

श्रे णी विहीन

0

2

1

3

21

सुरक्षा गािि

श्रे णी विहीन

0

0

2

2

22

कायािलय सहयोगी

श्रे णी विहीन

1

4

2

7

9

18

19

46

कुल जम्मा
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कै

वफ
यत

अनुसूची - ३१
राविय सूचना प्रविधि केन्त्द्रको नागररक ििापर

क्र.सं .

1

2

कामको वििरण

Domain
Registration

केन्त्द्रको ढाँचा अनुसार पर

Internet सेिा

धसं हदरिारधभरका

प्रदान गने

३

Web Hosting
गने

४

प्राविधिक

परामशि प्रदान
गने

५

जनशचक्त

ताधलम प्रदान
गने

६

Server Colocation गने

७

आिश्यक कागजातहरू

E-Gate
passsसं चालन
गने

काम गने
अिधि

३ द्वदन
धभर

३ द्वदन

कायािलयबाट अनुरोि पर
सरकारी कायािलयबाट Web
Security Audit सवहतको
अनुरोि पर

सम्बचन्त्ित सेिाको व्यहोरा
सवहत अनुरोि पर

सम्बचन्त्ित कायािलयबाट

आिश्यक ताधलमको व्यहोरा
सवहत अनुरोि पर

सरकारी कायािकयबाट सेिाको
अनुरोि साथै आिश्यकता
अनुसारको उपकरणहरू
धसं हदरिार धभरका

कायिकयबाट सेिाको लागी
माग पर
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धभर

शाखा

Internet &
Maintenance
शाखा
Internet &
Maintenance
शाखा

३ द्वदन

GIDC शाखा

1 द्वदन

प्रशासन

धभर

लाग्ने

गुनासो सुन्ने

शुल्क

उप

दस्तुर

अधिकारी

नलाग्ने

धनदे शक

शुल्क

उप

नलाग्ने

धनदे शक

शुल्क

उप

नलाग्ने

धनदे शक

शुल्क

कायिकारी

धभर

/योजना

नलाग्ने

३ द्वदन

प्रशासन

शुल्क

कायिकारी

शाखा

धनदे शक

धभर

/योजना

नलाग्ने

३ द्वदन

GIDC शाखा

शुल्क

कायिकारी

तर्तकाल

Internet &
Maintenance

शुल्क

उप

धभर

शाखा

शाखा

नलाग्ने

नलाग्ने

धनदे शक

धनदे शक

धनदे शक

क्र.सं .

कामको वििरण

८

आिश्यक कागजातहरू

सम्बचन्त्ित

मन्त्रालय/आयोग/धबभाग
Singhadubar
Optical Fiber
Maintenance

तथाकायिलयबाट अच्टकल

काम गने
अिधि

1 द्वदन
धभर

शाखा

Internet &
Maintenance
शाखा

लाग्ने

गुनासो सुन्ने

शुल्क

उप धनदे शक

शुल्क

उप

दस्तुर

नलाग्ने

अधिकारी

फाईबर िा नेटिकि धबधिएको
ममित गनि अनुरोि पर िा
फोनबाट सूचना

९

E-mail
Account खोल्ने

10

ुि ाईजेसन र
भचल
क्लाउि सेिा

सम्बन्त्िीत कायिकयबाट
अनुरोि पर

सम्बचन्त्ित कायािलयबाट
अनुरोि पर
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1 द्वदन
धभर

3 द्वदन
धभर

Internet &
Maintenance
शाखा
Internet &
Maintenance
शाखा

नलाग्ने

धनदे शक

शुल्क

उप-धनदे शक

नलाग्ने

अनुसूची - 3२
गोरखापर संस्थानको सङ्गठन र दरबन्त्दी र तेररज

क सङ्गठन संरचना
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ख दरबन्त्दी तेररज
कायािलयको नाम

ठे गाना

दरबन्त्दी संख्या

1.

गोरखापर सं स्थान

केन्त्द्रीय कायािलय

काठमान्त्िौ

४९७

2.

प्रदे शस्तरीय प्रकाशन कायािलय

विराटनगर, मोरङ्ग

प्रदे श नं.१

१९

3.

प्रदे शस्तरीय प्रकाशन कायािलय

कोहलपूर, बाँके

प्रदे श नं.५

१८

4.

प्रदे श नं २ प्रदे शस्तरीय कायािलय

जनकपुर

िनुषा

२

5.

बाग्मती प्रदे शस्तरीय कायािलय

हेटौिा

मकिानपुर

२

6.

गण्िकी प्रदे शस्तरीय कायािलय

पोखरा

कास्की

२

7.

प्रदे श नं ५ प्रदे शस्तरीय कायािलय

बुटिल

रुपन्त्दे ही

२

8.

कणािली प्रदे शस्तरीय कायािलय

सुखेत

सुखेत

२

9.

सुदूरपचश्चम प्रदे शस्तरीय कायािलय

िनगढी

कैलाली

२

जम्मा
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५४६ जना

अनुसूची - 3३
गोरखापर संस्थानको नागररक बिापर

cfjZos
kg]{
sfuh

;]jf ;'ljwfsf] ljj/0f
;+:yfgaf6 pknAw u/fOg] ;]jfx?
1. ;To, tYo ;dfrf/, n]v
/rgfx?sf] k|sfzg
2. ;+:yfgsf k|sfzgx? laqmL
ljt/0f
3. ;+:yfgsf k|sfzgx?df
lj1fkg k|sfzg
;+:yfgsf k|sfzgx?
uf]/vfkq b}lgs
lb /fO{lhË g]kfn b}lgs
dw'ks{ dfl;s
o'jfd~r dfl;s
d'gf dfl;s afnklqsf
;+:yfgsf k|sfzgx?sf] laqmL
ljt/0f Pj+ Ph]G6 lgo'lQm ug]{

lj1fkg k|sfzg Pj+ lj1fkg
Ph]G;L lgo'lQm ;]jf
lj1fkg b/sf] xsdf lj1fkg
/]6sf8{df pNn]v eP cg';f/
x'g]5 .

nfUg] z'Ns

jflif{s
?=#))).–

klqsf u|fxs
sxfF k'Ug] ;do

cw{ jflif{s
?=!^)).– u|fxs ag]sf]
ef]lnkN6
?=!%)).–
?=*)).–
u|fxs ag]sf]
ef]lnkN6
?=@%).–
csf]{ dlxgf
?=@%).–
csf]{ dlxgf
?=!%).–
csf]{ dlxgf
Ph]G6 aGg cfjZos kg]{ sfuhftx? M–
;]jf
– lgj]bgkq
– ;DalGwt klqsfsf] nflu nfUg] # dlxgfsf] w/f}6L
– b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f]
– gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk
– g]kfn ;/sf/df btf{ ePsf] / s/ r'Qmf
k|df0fkqsf] k|ltlnlk
Ph]G;L aGg cfjZos kg]{ sfuhftx? M–
– g]kfn ;/sf/sf] ;DalGwt lgsfodf btf{ ePsf]
s/ Pj+ PAN sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
– b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf6f]
– gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk
– lj1fkg w/f}6Lafkt ?=@,)),))).–
– gofF Ph]G;L btf{ z'Ns ?=%)).–
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lhDd]jf/
zfvf

u'gf;f] ;'Gg]
clwsf/L

;DkfbsLo

k|wfg;Dkfbs

;DkfbsLo

k|wfg;Dkfbs

;DkfbsLo
;DkfbsLo
;DkfbsLo
u|fxs ;]jf
zfvf

;Dkfbs
;Dkfbs
;Dkfbs
ljt/0f
ljefu
lgb]{zs

lj1fkg
zfvf

Jofkf/
ljefu
lgb]{zs

अनुसूची - ३४
नेपाल दूरसञ्चार कम्पधन धलधमटे िको सङ्गठन संरचना र दरबन्त्दी तेररज

क सङ्गठन संरचना

Board of Directors

Audit
Committe
Managing
Director

Chief Human
Resource Office

Chief Technical Office

Backbone Transmission
Directorate

Civil

Power

Telecom Trainning
Center

Company
Secretariat

Internal Audit and Inspection
Department

Management
Committe

Recruitment Secretariat

Chief Finance
Office

Chief Commercial
office

ISSD

342

International Service
Directorate

Business Unit Wireline

Regional
Directorates

Business Unit
Wireless

RTDF
Mobilization
Project

ख दरबन्त्दी तेररज
क्र.स

पदको नाम

तह

समुह

कायिरत

१

प्रबन्त्ि धनदे शक

१

२

ना.प्र.धन./धनदे शक

११

नखुलेको

१

३

ना.प्र.धन(कम्पधन सचचब)

११

नखुलेको

०

४

ना.प्र.धन/धनदे शक

११

प्रा

२

५

ना.प्र.धन (अथि)

११

प्र.

०

६

ना.प्र.धन (आ.ले.प)

११

प्र.

०

७

ना.प्र.धन (प्रशासन)

११

प्र.

०

८

धनदे शक

१०

प्रा.

२

९

प्रबन्त्िक

१०

नखुलेको

३

१०

प्रबन्त्िक(टे धलकम)

१०

प्रा

२२

११

प्रबन्त्िक(धसधभल)

१०

प्रा

०

१२

प्रबन्त्िक(प्रशासन)

१०

प्र.

०

१३

प्रबन्त्िक(ले खा)

१०

प्र.

७

१४

उप-प्रबन्त्िक(टे धलकम)

९

प्रा.

१०३

१५

उप-प्रबन्त्िक(धसधभल)

९

प्रा.

२

१६

उप-प्रबन्त्िक(प्राविधिक)

९

प्रा.

२

१७

उप-प्रबन्त्िक(प्रशासन)

९

प्र.

११

१८

उप-प्रबन्त्िक(लेखा)

९

प्र.

१२

१९

उप-प्रबन्त्िक(धस.ए)

९

प्र.

२

२०

ब.इ.(टे धलकम)

८

प्रा

१७६

२१

बा.प्रा.अ

८

प्रा

१४

२२

ब.इ.(धसधभल)

८

प्रा

९

२३

बा.प्रा.अ(धन.तथा म.)

८

प्रा

३

२४

ब.व्या.अ.

८

प्र

४

२५

ब.प्र.अ

८

प्र

९

२६

ब.ले.अ

८

प्र

३२

२७

चा.ए.

८

प्र

५

२८

इचन्त्जधनयर (टे धलकम)

७

प्रा.

२०१

२९

प्राविधिक अधिकृत

७

प्रा.

१४४

३०

इचन्त्जधनयर (धसधभल)

७

प्रा.

८

३१

प्राविधिक अधिकृत (धन.तथा.म)

७

प्रा.

१६

३२

इचन्त्जधनयर (धसधभल-आ)

७

प्रा.

१

३३

व्यापार अधिकृत

७

प्र.

१९
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क्र.स

पदको नाम

तह

समुह

कायिरत

३४

लेखा अधिकृत

७

प्र.

७२

३५

प्रशासकीय अधिकृत

७

प्र.

४४

३६

प्रशासकीय अधिकृत(कानुन)

७

प्र.

२

३७

स.प्रा.अ

६

प्रा.

४७२

३८

स.प्रा.अ (धन तथा म)

६

प्रा.

६

३९

स.प्रशासकीय अधिकृत(कानुन)

६

प्र.

२

४०

स.प्रशासकीय अधिकृत

६

प्र.

११४

४१

स.ब्यापार अधिकृत

६

प्र.

१००

४२

स.लेखा अधिकृत

६

प्र.

३३०

४३

ओभरधसयर

५

प्रा.

०

४४

धसधनयर टे चक्नधसयन

५

प्रा.

१२८

४५

बा.स.चा.

५

प्र

२४

४६

ब.स.

५

प्र

३७०

४७

टे धलकम टे चक्नधसयन

४

प्रा

९८

४८

सिारी चालक

४

प्र.

१४४

४९

सहायक

४

प्र.

११५

५०

जु.टे

३

प्रा.

१०२

५१

हा..स.चा

३

प्र.

१२०

५२

ला.मे.

२

प्रा.

७८४

५३

का.स./हे ल्पर

१

प्र

२४६
४०८४

जम्मा
प्रबन्त्ि-धनदे शक ज्यू को धलयन

१

जम्मा कायिरत

४०८३
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अनुसूची-३५
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धलधमटे िको नागररक बिापर
GSM/CDMA Prepaid Packages
1. One Hour Unlimited (Data + Voice + SMS) Pack
SN

Descriptions

1
1 Hour Unlimited
2. All Time Data Pack
SN

Descriptions

1
1 Day Data Pack
1.1
1 Day Data Pack
2
3 Days Data Pack
2.1
7 Days Data Pack
3
28 Days Data Pack
3.1
28 Days Data Pack
4
28 Days Data Pack
3. Day Data Pack

Unlimited

Validity
Hour
1 Hour

Data Volume

Validity Day

60 MB
250 MB
400 MB
800 MB
2.5 GB
7 GB
16 GB

1 Day
1 Day
3 Days
7 Days
28 Days
28 Days
28 Days

Rate Inclusive of Taxes
(NRs.)
15
25
60
100
280
500
800
Rate Inclusive of Taxes
(NRs.)
10
18

Data + Voice +SMS

Rate Inclusive of TSC and
VAT Only (NRs.)
20

Descriptions

Data Volume (MB)

1
1 Day Data
2
1 Day Data
4. One GB per Day Data Pack

80
250

Validity
Hour
24 Hours
24 Hours

SN

SN

Descriptions

Total Data Volume

Validity Day

1
2
3

1 Day Data
7 Days Data
28 Days Data

1GB
7 GB
28 GB

1 Day
7 Days
28 Days

345

Rate Inclusive of Taxes
(NRs.)
45
250
850

Time Band

All Time

Time Band
6:00 AM to
6:00 PM

5. Night Data Pack
SN
1

Descriptions
1 Night Data

Data Volume (MB)

Validity
Night

Rate Inclusive of Taxes
(NRs.)

400

1 Night

12

Validity
Night
1 Night
7 Night

Rate Inclusive of Taxes
(NRs.)
20
90

Time Band
11:00 PM to
6:00 AM

6. Unlimited Night Data
SN

Descriptions

Data Volume

1
1 Night Unlimited
Unlimited
2
7 Night Unlimited
Unlimited
7. Social Media Pack (Facebook, Twitter, Instagram, Whatapp)
SN

Descriptions

1
1 Day Social Media
8. YouTube (Streaming) Data Pack
SN

Descriptions

1
1 Day YouTube
9. All Time Voice Pack
SN

Descriptions

1
1 Day Voice Pack
1.1
1 Day Voice Pack
2
3 Days Voice Pack
3
7 Days Voice Pack
4
28 Days Voice Pack
5
35 Days Voice Pack
10. Night Time Voice Pack
SN
1
2
3

Descriptions
1 Night Voice
3 Nights Voice Pack
7 Nights Voice Pack

Data Volume (MB)

Validity Day

200

1 Day

Data Volume

Validity Day

1 GB

1 Day

Voice Minute

Validity Day

14
40
55
190
500
1,200

1 Day
1 Day
3 Days
7 Days
28 Days
35 Days

Voice Minute

Validity Day

60
200
350

1 Night
3 Nights
7 Nights

346

Rate Inclusive of Taxes
(NRs.)
15
Rate Inclusive of
Taxes (NRs.)
25
Rate Inclusive of
Taxes (NRs.)
12
25
40
100
250
500
Rate Inclusive of
Taxes (NRs.)
10
15
30

Time Band
11:00 PM to
6:00 AM
Time Band
All Time

Time Band
All Time
Time Band

All Time

Time Band
10:00 PM to 7:00
AM

11. Unlimited Night Voice Pack
Voice Minute

Validity Day

Rate Inclusive of
Taxes (NRs.)

Unlimited

1 Night

20

Descriptions

Voice Minute

Validity Day

1
1 Day Voice
2
1 Day Voice
Big Data (Large Data) Pack

30
120

24 Hours
24 Hours

Rate Inclusive of
Taxes (NRs.)
9
12

Validity
Day
60 Days
120 Days

Rate Inclusive of
Taxes (NRs.)
1,600
3,000

SN
1

Descriptions
1 Night Unlimited

Time Band
10:00 PM to 7:00
AM

12. Day Time Voice Pack
SN

SN

Descriptions

Data Volume (GB)

1
30 GB Pack
2
60 GB Pack
SMS Pack
SN
1
2
3

30
60

Descriptions

SMS Quota

1 Day
7 Days
28 Days

20
70
300

Validity
Days
1
7
28

5
15
60

Rate
Inclusive of
TSC & VAT
(NRs.)

Validity
(days)

50MB All Network+
50MB 4G Bonus

1

15

200MB All Network+
200MB 4G Bonus

1

25

5:00 AM to 5:00 PM
5:00 AM to 5:00 PM

Rate Inclusive of Taxes (NRs.)

4G/LTE Offer

Pack Name

Time Band

347

500MB All Network+
500MB 4G Bonus

7

100

1.5 GB All Network+
1.5GB 4G Bonus

28

260

Postpaid Pack (GSM/CDMA)
Postpaid Pack (Rental
Inclusive)
SN

1

2

Descriptions

Postpaid Basic pack

Post Paid (Premium)

3

Post Paid (Gold)

4

Post Paid (Diamond)

5

Post Paid (Platinum)

Voice/Data/SMS
Voice (on net)

800 Min

or

or

Data
Voice (on net)
Voice (off net)
Data
SMS (on net)
Voice (on net)
Voice (Off net)
Data
SMS (on net)
Voice (on net)
Voice (Off net)
Data
SMS (on net)
Voice (on net)
Voice (off net)

4 GB
800 Min
75 Min
4 GB
500
1500 Min
115 Min
10 GB
1000
Unlimited
175 Min
20 GB
1000
Unlimited
275 Min
Unlimited
(FUP @ 35 GB then
throttled to 512 kbps &

Data

348

NT base rate for voice is 50 Paisa per minute and data is 12 Paisa per
MB; in Off-Net call 54 Paisa per minute payable in sharing)
Rate Inclusive of
Validity
Rate (Paisa)
VAT/TSC
(Days)
(NRs.)
48 Paisa
This rate of voice and data is cheaper
than the other prepaid package
30
384
(e.gNrs 500-- 1100 Min--42 day)
9 Paisa
39 Paisa
8 Paisa

30

749

30

999

30

1499

30

2499

31 Paisa
5 paisa

3.5 Paisa

2.8 Paisa

SMS (on net)

throttled to 256 kbps after
40 GB)
Unlimited

ADSL Offer
1. ADSL VOLUME BASED
Data Volume
15 GB
25 GB
40 GB

Speed
Up to 5 Mbps
Up to 5 Mbps
Up to 5 Mbps

Price(NRs.)

Validity
200 30 Days
300
400

2. ADSL UNLIMITED
Package
1 Month Unlimited
6 Months Unlimited
12 Months Unlimited

Speed Upto
5Mbps
5Mbps
5Mbps

Price(NRs.)

Validity
800 1 Month
4300 6 Months
8000 1 Year

Corporate User Group (CUG) Pack: Value Added Service
CUG Pack Postpaid 500

Inside CUG

500 CUG Pack
(Prepaid + Postpaid)

Unlimited Voice Call

Outside CUG
Voice (On Net) (Min)

Validity

Rate Inclusive of
VAT/TSC (Nrs.)

500(all time)

Data (GB)

1

On-Net SMS (Number)

100

Voice (Off Net)(Min)

50

30 Days

500

Validity

Rate Inclusive of
VAT/TSC (Nrs.)

CUG Pack Postpaid 1000
1000 CUG Pack
(Postpaid only)

Inside CUG

Unlimited Voice Call

349

Outside CUG
Voice (On Net) (Min)

Data (GB)
On-Net SMS (Number)
Voice (Off Net)(Min)
CUG Pack Postpaid 1500
Inside CUG

Unlimited
(7am to 7pm)
OR
1000 (all time)
10 GB
200
100

30 days

Unlimited Voice Call

Validity

1000

Rate Inclusive of
VAT/TSC (Nrs.)

Outside CUG
Unlimited
Voice (On Net) (Min)

1500 CUG Pack
(Postpaid only )

(7am to 7pm)
OR
1500 (all time)

Data (GB)

30 days

20 GB

On-Net SMS (Number)

400

Voice (Off Net)(Min)

200

1500

FTTH Pack
1. FTTH Pack for Individual
Validity
1 Month/
250 minutes
3 months/
750 minutes

25 Mbps
(Combo=Data+
voice)
Auto Renewable Pack

8 Mbps (Data Only)
Non Renewable
Pack

15 mbps
(Combo=Data+ voice)

20Mbps
(Data Only)

800

1,000

1,200

2,300

3,000

3,600
350

50Mbps
(Data Only)

60 Mbps
(Combo=Data+
voice)

1,500

1,800

2,000

4,500

5,400

6,000

1 year/ 3000
8,000
minute
2. FTTH Package for Corporate
Users
10 Mbps Rate Rs.
Validity
3 Months
10,300
6 Months
18,400
1 Year
34,500
WiMAX
Offer
1. WiMAX unlimited Packages
S. No.
1
2

12,000

14,400

Validity
3 Months
6 Months
1 Year

20 Mbps Rate Rs.
19,500
36,800
69,000

18,000

21,600

Data Volume Rate with taxes
Validity
GB
Rs.
WiMAX, speed up to 512 Kbps, validity one month for Private users.
Unlimited
1500
30 Days
WiMAX, Speed upto 512 Kbps, validity one month for Rural
Unlimited
1000
Municipality.
Description

2.
WIMAX:

Volume based upto 2Mbps
Package
Price Data
Package Validity
Fallback
NRs(Excl. tax)
Volume(GB)
15 days
500
10
Fallback to
1 Month
1,000
20
lower speed
could not
3 Months
3,000
70
be
applied
6 Months
6,000
175
1 Year
12,000
500
1 Year
200,00
1000
1 Year Corporate Pack 35,000
2300
3. WiMax Packages Bundles with USB Shuttle(Dangol)
Package Validity

Package Price
Volume (GB)
NRs(Excl. tax)

1 Year

6,000

351

250

USB
Shuttle
(Rs)
Free

24,000

VSAT Offer
शशर्ाक
कल िािा (voice) माशसक प्रनत लाइन
डाटा िािा तर्ा

महशल
ु र्दर

रू ६०००।०० (कर बाहेक) ६००० कल नन:शल्
ु क

१२८ kbps rental(माशसक)

रू ६,४००।०० (कर बाहे क) १२८ kbps

२५६ kbps rental(माशसक)

रू १३,२००।००(कर बाहे क) २५६ kbps

५१२ kbps rental(माशसक)

रू १९,२००।००(कर बाहे क) ५१२ kbps

1.
Offer

International Packages
China

Description

Rate Inclusive of Taxes (Rs)

Call Minutes

Validity

Daily Pack
Weekly Pack

35
150

10 1 Day
45 1 Week

Monthly Pack

500

165 1 Month

2.
Offer

India

Description
Rate Inclusive of Taxes (Rs)
Daily Pack
Rs 35
Weekly Pack Rs 150
Monthly
Rs 500
Pack
3. Data Roaming Data Pack for India
SN
1
2
3

Descriptions
1 Day Roaming
7 Days Roaming
30 Days Roaming

Call Minutes
15 Minutes
65 Minutes

Validity
1 Day
1 Week

215 Minutes

1 Month

Data Volume (MB)

Validity Day

100
500
1024

1 Day
7 Days
28 Days

352

Rate Inclusive of
Taxes (NRs.)
125
555
1,125

S.N. Product Type
1

Amount

Credit Limit
New Connection charge

-

VAT

Total

-

-

-

-

460.00

-

-

-

-

34.70

-

0.70

4.60

40.00

494.70

-

0.70

4.60

500.00

SKY Phone Postapid
Installation Charge
Credit Limit
New Connection charge

3

OT

GSM Postpaid
Installation Charge

2

TSC

-

-

-

-

-

460.00

-

-

-

-

34.70

-

0.70

4.60

40.00

494.70

-

0.70

4.60

500.00

370.00

-

-

370.00

CPHONE prepaid
Installation Charge
Call Charge

1,535.59

Set

2,212.39

34.70

199.62
-

4,117.98

199.62

34.70

230.09

2,000.00

287.61

2,500.00

517.70

4,870.00

CPHONE postpaid
Credit Limit
Ownership tax
Installation Charge

4

750.00

-

-

-

500.00

320.00

-

-

1,070.00

-

500.00

-

FTTH Voice

353

65.00
65.00

750.00
565.00
320.00
1,635.00

Ownership Tax

-

500.00

65.00

565.00

Credit Limit

750.00

-

-

-

750.00

Installation charge

500.00

-

-

-

500.00

1,250.00

-

500.00

500.00

-

-

-

500.00

Installaiton charge

320.00

-

-

-

320.00

Credit Limit

750.00

-

-

-

750.00

-

500.00

65.00

565.00

1,070.00

-

500.00

65.00

1,635.00

200.00

-

-

-

200.00

10,000.00

-

-

-

10,000.00

-

500.00

10,000.00

-

-

20,000.00

-

500.00

65.00

20,565.00

900.00

-

-

117.00

1,017.00

Note: CPE charge additional
5

-

65.00

1,815.00

FTTH Data
Installation Charge
CPE charge is subject to package selection

6

PSTN

Ownership Tax

6

ADSL
Installation charge

7

-

VSAT
Installation Charge
Ownership Charge
Deposit

-

65.00
-

565.00
10,000.00

8

VSAT Data 28.8Kbps VDC

9

VSAT Data 64 Kbps VDC

1,600.00

-

-

208.00

1,808.00

10

VSAT Data 256Kbps VDC

4,800.00

-

-

624.00

5,424.00
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11

VSAT Data 128Kbps VDC

3,000.00

-

-

390.00

3,390.00

12

VSAT Data 256Kbps Private

9,600.00

-

-

1,248.00

10,848.00

13

VSAT Data 64Kbps Private

3,200.00

-

-

416.00

3,616.00

14

VSAT Data 128Kbps Private

6,600.00

-

-

858.00

7,458.00

15

VSAT DATA 28.8kbps Private

1,200.00

-

-

156.00

1,356.00

16

WIMAX
200.00

-

-

-

200.00

Installation Charge

6,000.00

-

-

-

6,000.00

Registration charge

500.00

-

-

-

500.00

Ownership Tax

500.00

-

-

-

500.00

50,000.00

-

-

-

50,000.00

150,000.00

-

-

-

150,000.00

SIM Activation

34.70

-

Call Value

38.39

Installation charge
17

SIP PBX

Deposit with no ISD
Deposit with ISD
18

GSM/CDMA Prepaid

4.99

73.09

4.99

355

1.57

0.70

4.60

40.00

0.87

5.75

50.00

10.35

90.00

फोटो सं िह

सम्माननीय रािपधतिारा नेपाली चलचचर स्िचणिम महोर्तसि, 2076 को समुद्घाटन हुदै।

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री िा. युिराज खधतििा पद बहाली गनुह
ि ँद
ु ै।

356

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री िा. युिराज खधतििा २०७७ सालको क्यालेन्त्िर साििजधनक
गनुह
ि द
ु ै।

माननीय मन्त्री िा. युिराज खधतििािारा सूचना तथा प्रसारण विभाग, सञ्चारिाम, धतलगंगामा अनुगमन।

357

माननीय उपप्रिानमन्त्री श्री ईश्वर पोखरे लज्यूबाट २०७६ को धनजामती सेिा द्वदिसको उपलक्ष्यमा उर्तकृष्ट
धनजामती सेिा पुरस्कार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचचि श्री राधिका अयािलज्यूले िहण गनुह
ि द
ु ै।

सम्माननीय रािपधतिारा प्रेस काउचन्त्सल नेपालको 50 औ ं िावषिकोर्तसि समारोहको समुद्घाटन हुदै।

358

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचचि श्री महेन्त्द्रमान गुरुङ्ग र

हुलाक सेिा विभागका महाधनदे शक

श्री दे िीप्रसाद ज्ञिालीज्यूका बीच आ.ि. 2076/77 को कायिसम्पादन सम्झौता हुँदै।

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटाज्यूबाट आ.ि. 2076/77 को
कायिक्रमहरू कायािन्त्ियनको एकीकृत कायियोजना साििजधनकीकरण गनुह
ि ँद
ु ै।

359

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचचि श्री दीपक सुिेदीज्यूको स्िागत कायिक्रम

सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूसमक्ष राविय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री महेन्त्द्रमान गुरुङ्गिारा सपथ
िहण गनुह
ि द
ु ै।

360

नेपाल सरकारिारा धनयधमतरुपमा आयोजना हुने परकार सम्मेलनमा सरकारका प्रिक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
मन्त्री िा. युिराज खधतििाज्यू र उद्योग िाचणज्य तथा आपूधति मन्त्री श्री लेखराज भट्टज्यू।

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुलप्रसाद बाँसकोटाज्यूिारा मातहतका धनकायका प्रमुखहरुलाई
धनदे शन द्वदनुहद
ु ै ।

361

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री िा. युिराज खधतििाज्यू िारा चलचचर विकास बोििको अनुगमन गनुह
ि द
ु ै।

LMBIS Training in Dhulikhel 2076

LMBIS Training in Dhulikhel 2076
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नेपाल सरकारिारा धनयधमतरुपमा आयोजना हुने परकार सम्मेलनमा सरकारका प्रिक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
मन्त्री िा. युिराज खधतििाज्यू ।

363

नेपाल सरकारिारा धनयधमतरुपमा आयोजना हुने परकार सम्मेलनमा सरकारका प्रिक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
मन्त्री िा. युिराज खधतििाज्यू ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी प्रदे शस्तरीय अन्त्तरवक्रया कायिक्रम िनगढीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
ँ ै।
मन्त्रालयका सचचिज्यू मन्त्तव्य राख्नु हुद
364

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी प्रदे शस्तरीय अन्त्तरवक्रया कायिक्रम िनगढीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
ँ ै।
मन्त्रालयका उपसचचिज्यू मन्त्तव्य राख्नु हुद

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी प्रदे शस्तरीय अन्त्तरवक्रया कायिक्रम बद्वदिबासमा सञ्चालन हुँदै ।
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सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी प्रदे शस्तरीय अन्त्तरवक्रया कायिक्रम बद्वदिबासमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
ँ ै।
मन्त्रालयका उपसचचिज्यू मन्त्तव्य राख्नु हुद

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी प्रदे शस्तरीय अन्त्तरवक्रया कायिक्रममा बाग्मती प्रदे शका प्रमुख सचचि तोयम राया

।
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ँ ै ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी प्रदे शस्तरीय अन्त्तरवक्रया कायिक्रम हेटौिामा सञ्चालन हुद
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