ग्रामीण दूरसञ्चार बबकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको २०७७ फाल्गुण
मसान्तसम्मको प्रगबत बबबरण सम्बन्धमा प्राबधकरणबाट जारी
प्रेश बबज्ञबि
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 सञ्चालरत बफलबन्न ऩरयमोजनाहरु कामक अनघ फढाइएकोभा उक्त ऩरयमोजनाहरुको सम्फन्धभा
बफ. सॊ. २०७७ पाल्गुण भसान्तसम्भभा बएका प्रगनत वववयण दे हाम फभोजजभ यहे को ब्महोया सम्फजन्धत
सफैको जानकायीको रागग प्रेवषत 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
१३ वटा प्माकेजहरु भापकत ५० जजल्राका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा १००% तथा दईु वटा प्माकेज
भापकत १० जजल्राका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा ५०% बन्दा फढी कामक सम्ऩन्न बई सेवा
सञ्चारनभा यहे को अवस्था छ । साथै ३ वटा प्माकेजहरु भापकत १४ जजल्राहरुका तोककए फभोजजभका
स्थानहरूभा नेटवकक तथा कनेजक्टलबटी जडानको रागग सेवा प्रदामकहरु छनौट बई ननभाकण कामक बईयहे को
छ। हारसम्भ जडान कामक सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा यहे का Site हरुको वववयण मस प्रागधकयणको
वेफसाइट (लरङ्क https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/)

भा उऩरब्ध छ । सम्ऩन्न बएका

ऩरयमोजनाहरु भध्मे हारसम्भ ५ वटा ऩरयमोजनाको Monitoring तथा Verification कामक सम्ऩन्न
बइसकेको, २ वटा ऩरयमोजनाहरुको प्रागधकयणफाट ननमक्
ु त ऩयाभर्कदाताहरुफाट Phase I अन्तगकतको
Monitoring तथा Verification कामक बइयहे को, ४ वटा ऩरयमोजनाहरुको Phase II अन्तगकतको
Monitoring तथा Verification कामक बइयहे को तथा एउटा ऩरयमोजनाको Performance Monitoring
कामक बइयहे को अवस्था छ।
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२०७७ पाल्गण
भसान्तसम्भ उऩयोक्त उल्रेखखत ब्रोडव्माण्ड ऩरयमोजनाहरुको बौनतक प्रगनत बफफयण दे हाम
ु
वभोजजभ यहे को्
स्थातनय
वववरण

तनकायको
कायााऱय

वडा

माध्यममक

स्वास््य

कायााऱय

ववद्याऱय

संस्थाको संख्या

कूऱ

सम्झौता बएका १८ प्माकेजका साईट सॊख्मा

702

5,933

5,225

4,122

15,982

इन्टयनेट जडान सम्ऩन्न बएको

550

4,474

3,792

3,153

11,969

जडान गनक फाॉकक सॊख्मा

152

1,459

1,433

969

4,013

78.35

75.41

72.57

76.49

74.89

इन्टरनेट जडान सम्ऩन्न प्रतिशि

१.२ मध्यऩहाडी ऱोकमागा िथा जजल्ऱा सदरमूकाम जोड्ने सूचना महामागा सम्बन्धमा:
ग्राभीण दयू सञ्चाय बफकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चालरत भध्मऩहाडी रोकभागक तथा जजल्रा सदयभक
ु ाभ
जोड्ने सच
ू ना भहाभागक ननभाकण गने कामकराई तीनवटा प्माकेजहरु भापकत अगाडी फढाइएको छ ।
१. प्याकेज १ (प्रदे श नं. १, २ र बागमिी प्रदे श): नेऩार दयू सञ्चाय कम्ऩनी लर. सॊग २ फषक लबत्र कामक
सम्ऩन्न गने गयी सम्झौता गयी ननजफाट कामक कामक बैयहे को छ । हारसम्भ ७६७ कक. लभ.
अजप्टकर पाईफय बफछ्माउने कामक, २७ वटा DWDM System हरुको जडान बई १० स्थानहरुभा
Commissioning कामक सम्ऩन्न बएको य Cluster 1 को PAT कामकको रागग PAT Team गठनको
प्रकिमाभा यहे को छ । साथै ४६ वटा Core Router Equipment जडान गने कामक सम्ऩन्न बई
Comprehensive Technical Verification कामक सम्ऩन्न बएको य Cluster 1 को Physical PAT
कामक सम्ऩन्न बएको अवस्था छ ।
२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदे श र ऱुजम्बनी प्रदे श): श्री मन
ु ाइटे ड टे लरकभ लर. रे २ फषक लबत्र कामक
सम्ऩन्न गने गयी सम्झौता बएकोभा ननजको सम्झौता फभोजजभ बौनतक कामकको प्रगनत र्न्
ु म
यहे को हुॉदा आमोजना सम्ऩन्न हुनेभा प्रागधकयण ववश्वस्त नबएकोरे सम्झौताको म्माद थऩ नगने
ननणकम बई उक्त ननणकम फदय गनकको रागग ननज मुनाइटे ड टे लरकभ लर. सवोच्च अदारतभा रयट
ननवेदन दामय गये को य सो ववषमभा सवोच्च अदारतफाट उक्त रयट ननवेदनको टुङ्गो नरागेसम्भ
अवधी थऩ नगने ननणकम कामाकन्वमन नगनक अन्तरयभ आदे र् बएको अवस्था छ ।
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३. प्याकेज ३ (कणााऱी प्रदे श र सुदरू ऩजचचम प्रदे श): नेऩार दयू सञ्चाय कम्ऩनी लर. सॊग २ फषक लबत्र
कामक सम्ऩन्न गने गयी सम्झौता बएको छ। उक्त कामकको रागग नेऩार टे लरकभवाट ADSS को
LOA जायी बई सम्झौताको प्रकिमाभा यहे को तथा Microwave Radio Document Review कामक
बइयहे को य Bid Document तमायीको अजन्तभ चयणभा यहे को य High Capacity DWDM को
LOA जायी बएको तथा Core Router को रागग फोरऩत्र आव्हान बइ भल्
ु माॊकनको प्रकिमाभा
यहे को अवस्था छ । लभनत २०७७/११/०९ भा कणाकरी तथा सुदयू ऩजश्चभ प्रदे र्भा RTDF अन्तगकत
Optical Fiber Network(UG) को प्माकेज १,२,३ को फोरऩत्र सभेत प्रकालर्त बएको अवस्था
छ ।
सच
ू ना भहाभागक ननभाकण गने ऩरयमोजनाहरुको सॊक्षऺप्त बौनतक प्रगनत बफफयण मस प्रकाय यहे को्

बबबरण

सम्झौता फभोजजभ अजप्टकर

प्याकेज १ (प्रदे श

प्याकेज २

प्याकेज ३ (कणााऱी

नं. १, २ र

(गण्डकी प्रदे श ४ र

प्रदे श र सुदरू ऩजचचम

बागमिी प्रदे श)

ऱुजम्बनी प्रदे श )

प्रदे श)

२१७९*

२१६०

१९९२

७६७

X

X

३५.१९

X

X

पाइफयको दयू ी (कक. लभ.)

हारसम्भ सम्ऩन्न अजप्टकर
पाइफयको दयू ी (कक. लभ.)

हारसम्भको अजप्टकर
पाइफय बफछ्माउने कामकको
प्रगनत (प्रनतर्त)

सम्झौता फभोजजभ जडान गनऩ
ुक ने उऩकयण सम्फन्धी बफफयण्
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१. DWDM System

२६(+२ जगेडा)

२१

२८

२. Core Router

४८

७३

५६

Equipment

हारसम्भ जडान गरयएको उऩकयण सम्फन्धी बफफयण्

१. DWDM System

२७**

X

X

२. Core Router

४६

X

X

Equipment

सम्झौता फभोजजभ जडान गनऩ
ुक ने भाईिोवेब लरॊक सम्फन्धी बफफयण्

भाईिोवेब स्ऩटको सॊख्मा

X

X

18 hops

हारसम्भ जडान गरयएको भाईिोवेब लरॊक सम्फन्धी बफफयण्

भाईिोवेब स्ऩटको सॊख्मा

X

X

X

* सेवा प्रदायकबाट Detail Implementation Plan भए पश्चात २०८३.५५१ बक.बम. मात्र हु न आएको ।
** जगेडाको रुपमा रहे को २ थान DWDM Test Bench को रुपमा पोखरा र बुटवलमा जडान भएको ।

4

२. बफत्तीम प्रगनत:
ब्रोडव्माण्ड तथा सूचना भहाभागक ऩरयमोजनाहरुको २०७७ पाल्गुण भसान्त सम्भको बफत्तीम प्रगनत
बफफयण दे हाम वभोजजभ यहे को :

वववरण

रकम

ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजना जम्भा सम्झौता यकभ

रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९

सूचना भहाभागक ऩरयमोजना जम्भा सम्झौता यकभ

रु. ९,८९,१७,००,०००।००

हार सम्भ ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजनाको रागग सेवा

रु. 2,980,876,348.88

प्रदामकहरुराई गरयएको बुक्तानी

हार सम्भ ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजनाको बफत्तीम प्रगनत

५२.५२

प्रनतर्त (%)

हार सम्भ सच
ू ना भहाभागक ऩरयमोजना ऩरयमोजनाको

प्माकेज १ को रागग Advanced Payment फाऩत रु

बफत्तीम प्रगनत

६१,५५,११,७७९।६३ तथा बन्साय भहर्ुर फाऩत रु
१२,८०,२०,४५७।०० भात्र बुक्तानी गरयएको। प्माकेज
२ को रागग Advanced Payment फाऩत रु
४०,२०,००,०००।०० भात्र बुक्तानी गरयएको।

बमन प्रसाद अयाा ल
प्रवक्ता
नेपाल दूरसञ्चार प्राबधकरण
२०७७|११|८
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