ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको २०७७ आबिन
मसान्तसम्मको प्रगबत बििरण सम्िन्धमा प्राबधकरणिाट जारी
प्रेश बिज्ञबि
दयू सञ्चाय ऐन, २०५३ को दपा ३० को उऩदपा (४) फभोजजभ खडा गरयएको ग्राभीण दयू सञ्चाय
बफकास कोषको ऩरयचारन गयी ग्राभीण ऺेत्रभा ब्रोडब्माण्ड नेटवकक एक्सेस तथा सूचना भहाभागक
ननभाकण सम्फन्धभा
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प्राधधकयणफाट

अनघ

फढाइएकोभा उक्त ऩरयमोजनाहरुको सम्फन्धभा बफ. सॊ. २०७७ आजववन भसान्तसम्भभा बएका
प्रगनत सम्फन्धी सॊक्षऺप्त बफफयण दे हाम फभोजजभ यहे को ब्महोया सम्फजन्धत सवैको जानकायीको
राधग प्रेषषत गरयएको छ ।
१. भौतिक प्रगति्
१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उऩऱव्ध गराउने ऩररयोजना:
ग्राभीण दयू सञ्चाय बफकास कोष ऩरयचारन गयी ब्रोडव्माण्ड सेवा उऩरब्ध गयाउने १८ वटा
प्माकेजहरु भध्मे १२ वटा प्माकेजहरु भापकत ४६ जजल्राका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा
१०० % तथा २ वटा प्माकेज भापकत ९ जजल्राका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा ५० % कामक
सम्ऩन्न बई सेवा सञ्चारनभा यहे को अवस्था छ । साथै ४ वटा प्माकेज अन्तगकतका १९
जजल्राका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा नेटवकक तथा कनेजक्टलबटी जडानको राधग सेवा
प्रदामकहरु छनौट बई ननभाकण कामक बईयहे को छ।
सम्ऩन्न बएका ऩरयमोजनाहरुभध्मे हारसम्भ एउटा ऩरयमोजनाको अनुगभन गयी प्रभाणीकयण कामक
सम्ऩन्न बइसकेको, २ वटा ऩरयमोजनाहरुको प्राधधकयणफाट ननमक्
ु त ऩयाभर्कदाताहरुफाट Phase I
अन्तगकतको अनुगभन गयी प्रभाणीकयण कामक बइयहे को, ६ वटा ऩरयमोजनाहरुको Phase II अन्तगकतको
अनुगभन गयी प्रभाणीकयण कामक बइयहे को, तथा ५ वटा ऩरयमोजनाहरुको Performance Monitoring
को कामक बइयहे को छ ।

२०७७ आश्ववन मसान्िसम्म उऩरोक्ि उल्ऱेखिि ब्रोडव्याण्ड ऩररयोजनाहरुको संक्षऺप्ि भौतिक प्रगति
बििरण यस प्रकार रहे को्
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इन्टरनेट जडान सम्ऩन्न प्रतिशि

१.२ मध्यऩहाडी ऱोकमागा िथा श्जल्ऱा सदरमक
ू ाम जोड्ने सच
ू ना महामागा:
ग्राभीण दयू सञ्चाय बफकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चालरत भध्मऩहाडी रोकभागक तथा जजल्रा सदयभुकाभ
जोड्ने सूचना भहाभागक ननभाकण गने कामकराई तीनवटा प्माकेजहरु भापकत अगाडी फढाइएको छ ।
१.

प्याकेज १ (प्रदे श नं. १, २ र िागमिी प्रदे श): नेऩार दयू सञ्चाय कम्ऩनी लर. सॊग २ फषक लबत्र कामक

सम्ऩन्न गने गयी सम्झौता गयी ननजफाट कामक र्रु
ु बएको छ । हारसम्भ ३०८ कक. लभ. अजप्टकर पाईफय
बफछ्माउने कामक, २५ वटा DWDM System हरुको जडान बई ६ स्थानहरुभा Commissioning कामक
सम्ऩन्न बएको तथा ४४ वटा Core Router Equipment हरु जडान गने कामक सम्ऩन्न बई हार काठभाण्डौ
उऩत्मकाभा जडान सम्ऩन्न बएका ३ वटा Core Router Equipment हरुको Provisional Acceptance
Test (PAT) अन्तगकतको Logical Test हरु बइयहे को छ । साथै अन्म जडान बएका DWDM System
हरुको Commissioning तथा Service migration को राधग तमायी बइयहे को अवस्था छ ।
२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदे श र ऱुश्म्िनी प्रदे श): श्री मुनाइटे ड टे लरकभ लर. रे २ फषक लबत्र कामक सम्ऩन्न गने
गयी सम्झौता बएकोभा ननजको सम्झौता फभोजजभ कामकको बौनतक प्रगनत र्ुन्म यहे को हुॉदा आमोजना
सम्ऩन्न हुनेभा प्राधधकयण षवववस्त नबएकोरे सम्झौताको म्माद थऩ नगने ननणकम बएको । उक्त ननणकम
फदय गनकको राधग सवोच्च अदारतभा रयट ननवेदन दामय बएको य सो षवषमभा सवोच्च अदारतफाट उक्त

रयट ननवेदनको टुङ्गो नरागेसम्भ अवधी थऩ नगने ननणकम कामाकन्वमन नगनक अन्तरयभ आदे र् बएको
अवस्था छ ।
३. प्याकेज ३ (कणााऱी प्रदे श र सुदरू ऩश्वचम प्रदे श): नेऩार दयू सञ्चाय कम्ऩनी लर. सॊग २ फषक लबत्र कामक
सम्ऩन्न गने गयी सम्झौता बएको य बाद्र भहहनाभा Microwave Transmission Network य ADSS
Optical Fiber Network गयी २ वटा Package को फोरऩत्र आह्वान गयी खरयद प्रकिमा अगाडी फढे कोभा
ADSS Optical Fiber Network को प्राप्त फोरऩत्रहरु भूल्माङ्कनको िभभा यहे को छ । साथै अन्म
Package को फोरऩत्र आह्वान गयी खरयद प्रकिमा अगाडी फढ्ने िभभा यहे को छ ।
उऩयोक्त सूचना भहाभागक ननभाकण गने ऩरयमोजनाहरुको सॊक्षऺप्त बौनतक प्रगनत बफफयण मस प्रकाय यहे को्
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३. अन्य काया/ बििरण्
ग्राभीण दयू सञ्चाय षवकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चालरत ऩरयमोजनाहरुको सभम सभमभा सम्फजन्धत सेवा
प्रदामकको Network Operation Center (NOC) भा गई अनग
ु भन तथा ननरयऺणको कामक गने गरयएकोभा मस
प्राधधकयणरे आफ्नै कामाकरम ऩरयसयफाट जुन सक
ु ै सभमभा ऩनन उक्त नेटवककको अनग
ु भन तथा ननयीऺण गनकको
राधग Network Management System स्थाऩना

गने कामक अनघ अगाडी फढाइएको छ। साथै दयू सञ्चाय

ऩव
ू ाकधायभा हुने अनाववमक दोहोयो रगानी ननरुत्साहहत गनक तथा बएका ऩव
ू ाकधायहरुको अधधकतभ उऩमोग गनकको
राधग ग्राभीण दयू सञ्चाय षवकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चालरत ऩरयमोजनाहरुभा ननभाकण बएका ऩव
ू ाकधायहरुको
सहप्रमोग गने सम्फन्धभा सभेत सेवा प्रदामकहरुसॉग छरपर बई Infrastructure Sharing Modality तमाय ऩाने
कामक बइयहे को छ।

लभन प्रसाद अमाकर
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