ग्रामीण दू रसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको
२०७७ साउन मसान्तसम्मको प्रगबत बििरण सम्बन्धमा प्राबिकरणिाट जारी
प्रेश बिज्ञप्ति
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोधिम खडा गररएको
ग्रामीण दूरसञ्चार धबकास कोषको पररचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड नेटवकक एक्सेस तथा सूचना
महामागक धनमाकण गनक सञ्चाधलत धबधिन्न पररयोिनाहरुको धब.सं. २०७७ साउन मसान्त सम्ममा िएका प्रगधत
सम्बन्िी संधक्षप्त धबबरण देहाय बमोधिम रहेको ब्यहोरा सम्बधन्ित सबैको िानकारीका लाधग प्रेधसत गररएको
छ।

१. िौधतक प्रगधतिः
१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलव्ि गराउने पररयोिना:
ग्रामीण दूरसञ्चार धबकास कोष पररचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ि गराउने १८ वटा प्याके िहरु मध्ये १२
वटा प्याके िमाफक त ४६ धिल्लाका तोककए बमोधिमका स्थानहरूमा १००% तथा एउटा प्याके ि अन्तगकतका ४
धिल्लाका तोककए बमोधिमका स्थानहरूमा ५०% कायक सम्पन्न िई सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । ४ वटा
प्याके ि अन्तगकतका २० धिल्लाका तोककए बमोधिमका स्थानहरूमा नेटवकक तथा ब्रोडब्याण्ड कनेधक्टधिटी
िडानको लाधग सेवा प्रदायकहरु छनौट िई धनमाकण कायक िईरहेको छ र िााँबक एउटा प्याके िमाफक त ४
धिल्लाका तोककएका स्थानहरूमा नेटवकक तथा ब्रोडब्याण्ड कनेधक्टधिटी िडानको लाधग सेवा प्रदायक छनौट
भई सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ। नेटवकक तथा ब्रोडब्याण्ड कनेधक्टधिटी िडान सम्पन्न िएका पररयोिनाहरु

अन्तगकत सञ्चाधलत इन्टनेट सेवाको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार रहे/नरहेको सम्बन्िमा धबबरण धलने कायक तथा
सेवा प्रदायकको Network Operation Centre (NOC) बाट समेत समय समयमा परीक्षण तथा अनुगमन िइरहेको छ
।

२०७७ साउन मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेधखत ब्रोडव्याण्ड पररयोिनाहरुको संधक्षप्त िौधतक प्रगधत धबबरण यस
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१.२ मध्य पहाडी लोकमागक तथा धिल्ला सदरमूकाम िोड्ने सूचना महामागक:
ग्रामीण दूरसञ्चार धबकास कोष पररचालन गरी सञ्चाधलत मध्यपहाडी लोकमागक तथा धिल्ला सदरमुकाम िोड्ने
सूचना महामागक धनमाकण गने कायकलाई यस प्राधिकरणबाट देहायका तीन वटा प्याके िहरु माफक त अगाडी
बढाइएको छ ।
१.

प्याके ि१ (प्रदेशनं. १, २ र बागमती प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धल. संग २ बषकधित्र कायक

सम्पन्न गने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरी धनिबाट उल्लेधखत कायक शुरु िएको छ । २०७७ साउन मसान्त
सम्म २९८ कक. धम. अधप्टकल फाईबर धबछ्याउने कायक, २५ वटा DWDM System को िडान कायक तथा २८ वटा
Core Router Equipment हरु िडान गने कायक सम्पन्न िई हाल Provisional Acceptance Test (PAT) को प्रकक्रयामा
रहेको छ । साथै िडान िएका DWDM System हरुको Commissioning तथा Service migration को लाधग तयारी
िइरहेको छ।
२.

प्याके ि २ (गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं.५): श्री युनाइटेड टेधलकम धल. ले २ बषकधित्र कायक सम्पन्न

गने गरी सम्झौता िएकोमा धनिको सम्झौता बमोधिम कायकको िौधतक प्रगधत शुन्य रहेको हाँदा आयोिना
सम्पन्न हनेमा प्राधिकरण धवश्वस्त निएकोले सम्झौताको म्याद थप नगने धनणकय प्राधिकरणबाट िएको । उक्त
प्राधिकरणको धनणकय बदर गनकको लाधग सवोच्च अ अदालतमा ररट धनवेदन दायर िई सो धवषयमा सवोच्च अ
अदालतबाट उक्त ररट धनवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म अवधि थप नगने धनणकय कायाकन्वयन नगनक अन्तररम आदेश
िएको ।

३.

प्याके ि३ (कणाकली प्रदेश र सुदरू पधिम प्रदेश): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी धल. संग २ बषकधित्र

कायक सम्पन्न गने गरी सम्झौता िएको र साउन मधहनामा Microwave Transmission Network र ADSS Optical Fiber
Network गरी २ वटा Package को बोलपत्र आह्वान गरी खररद प्रकक्रया अगाडी बढेको छ । साथै अन्य Package
को बोलपत्र आह्वान गरी खररद प्रकक्रया अगाडी बढ्ने क्रममा रहेको छ ।
उपरोक्त सूचना महामागक धनमाकण गने पररयोिनाहरुको संधक्षप्त िौधतक प्रगधत धबबरण यस प्रकार रहेकोिः

धबबरण

प्याके ि१ (प्रदेश नं. १,

प्याके ि२ (गण्डकी
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२ र बागमती प्रदेश)

प्रदेश र प्रदेश नं.

र सुदरू पधिम प्रदेश)

५)

सम्झौता बमोधिम िडान
गनुकपने अधप्टकल फाइबरको

२१७९*
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X
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X

X

२६
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२८
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७३

५६

दूरी (कक. धम.)

हालसम्म सम्पन्न अधप्टकल
फाइबरको दूरी (कक. धम.)

हालसम्मको

अधप्टकल

फाइबर धबछ्याउने कायकको
प्रगधत (प्रधतशत)

सम्झौता बमोधिम िडान गनुकपने उपकरण सम्बन्िी धबबरणिः

१. DWDM System

२.

Core

Router

Equipment

हालसम्म िडान गररएको उपकरण सम्बन्िी धबबरणिः

१. DWDM System

२. Core Router Equipment
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२८
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X

सम्झौता बमोधिम िडान गनुकपने माईक्रोवेि ललंक सम्बन्िी धबबरणिः

माईक्रोवेि स्पटको संख्या

X

X
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हालसम्म िडान गररएको माईक्रोवेि ललंक सम्बन्िी धबबरणिः

माईक्रोवेि स्पटको संख्या

X

* SLO बाट Detail Implementation Plan िएपिात २०८३.५५१ कक.धम. मात्र हन आएको ।

२. धबत्तीय प्रगधत:
२०७७ श्रावण मसान्त सम्म ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना महामागक पररयोिनामा िएको धबत्तीय प्रगधत धबबरण।

सम्झौता िएका पररयोिनाहरुको िम्मा सम्झौता रकम



ब्रोडब्याण्ड पररयोिनाहरुको िम्मा सम्झौता रकम

रकम

रु. ५,२६,९७,७०,२०१।३९



सूचना महामागक पररयोिनाहरुको िम्मा सम्झौता

रु. ९,८९,१७,००,०००।००

रकम

ब्रोडब्याण्ड पररयोिनाको लाधग सेवा प्रदायकहरुलाई रु. २,४६,४६,००,४८९।२०
गररएको िुक्तानी

ब्रोडब्याण्ड पररयोिनाको श्रावण मसान्त सम्मको ४६.७६
धबत्तीय प्रगधत प्रधतशत

सूचना महामागक पररयोिनाको श्रावण मसान्त सम्मको प्याके ि १ र प्याके ि २ को लाधग Advanced
धबत्तीय प्रगधत

Payment मात्र िुक्तानी गररएको ।

३. अन्य कायक/ धबबरणिः
धनमाकणाधिन पररयोिना तथा सम्पन्न िएका पररयोिनाहरुको लाधग पूवाकिार धनमाकण/सेवा धबस्तार तथा ममकत
सम्िार कायकका लाधग Covid-19 को महामारीले हनसक्ने सम्िाधवत संक्रमणलाई ध्यानमा राखी उच्च अ सतकक ता
अपनाई िनशधक्त पररचालन गनक संघीय संसद, प्रधतधनधिसिा, धबकास तथा प्रधबधि सधमधतबाट प्राप्त धनदेशन
बमोधिम ब्यबस्था धमलाईएको छ। सेवा प्रदायकहरुलाई िनशधक्त पररचालन, उपकरण ढु वानी तथा ममकत
सम्िार कायकका लाधग आबश्यकताको आिारमा सवारी पास उपलब्ि समेत गराईएको छ । साथै दूरसंचार
सेवा चौधबसै घण्टा सुचारु राख्न अनुमधतपत्र प्राप्त संस्थाहरुका सवारी सािन तथा कमकचारीहरुलाई सम्बधन्ित
संस्थाको पररचयपत्रको आिारमा काठमाडौ ाँ उपत्यकाधित्र सहज रुपमा आवतिावत गने व्यवस्था धमलाउन
प्राधिकरणबाट नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयमा समन्वय भइरहेको छ ।
अछाम,बझाङ्ग र बािुरा धिल्लाहरुमा श्री Mercantile Communications Pvt. Ltd. ले िडान गरे को इन्टरनेट सेवा
सम्बन्िमा सेवा प्रदायकको Network Operation Centre (NOC) मा गई परीक्षण तथा अनुगमन कायय सम्पन्न गरीएको
छ

। हालको

बिषम

पररप्तथिबतमा

समेत

प्राबिकरणिाट

सञ्चाधलत पररयोिनाहरुको सहजीकरण

एिं

सरोकारिालाहरुलाई सुसुबचत गनय बनरन्तर रूपमा Zoom App माफक त online meeting सञ्चालन गरी तथ्ांक संकलन गने

तथा सेवा प्रदायकका काममा सहधिकरण गरी नेटवकक िडान, सेवा संचालन तथा अनुगमन गने कायकलाई
धनरन्तरता कदइदै आएको छ ।
धवश्विर फै धलएको Covid-19 को महामारीको कारण कधतपय सामुदाधयक धबद्यालयहरु क्वारे धन्टन तथा
उपचारको लाधग प्रयोग िईरहेको तथा स्थानीय धनकायहरु र सामुदाधयक स्वास््य संस्थाहरुलाई सूचना आदान
प्रदान गनक ईन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक िएकोले कोष पररचालन गरी सञ्चाधलत पररयोिना अन्तगकतका स्थानीय
धनकाय, शैधक्षक संस्था, स्वास््य संस्था आकदमा ब्रोडव्याण्ड सेवा अिरुद्ध हुन नबदन तथा रट क्षेत्रका अन्य संघ
संस्था तथा आम नागररकले इन्टरनेट सेवा िडान गनक चाहेमा प्राधिकरणवाट स्वीकृ त गरे वमोधिमको मात्र
दररे ट धलई सेवा िडान तथा संचालन गनुक पने व्यवस्था धमलाइएको छ | साथै ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट िडान
िईसके का धनकाय/संस्थाहरुमा सेवा सञ्चालन निएको िए तिा यस धवषयमा उपिोक्ता वगकको कु नै धसकायत
तथा धिज्ञासा िए प्राधिकरणमा िानकारी गराउन समेत सम्बधन्ित सबैलाई प्राधिकरणबाट अनुरोि गररएको
छ।

धमन प्रसाद अयाकल
प्रबक्ता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
२०७७/०५/०४

