ग्रामीण दू रसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत पररयोजनाहरुको २०७८
साल जेष्ठ मसान्तसम्मको प्रगबत बििरण
१. भौबतक प्रगबतिः
१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउने पररयोजना:
ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरु मध्ये
१५ वटा प्याकेजहरु मार्फत ६० जजल्लाहरुका तोककए िमोजजमका स्थानहरूमा १००% तथा २ वटा प्याकेज
मार्फत १० जजल्लाहरुका तोककए िमोजजमका स्थानहरूमा ५०% भन्दा िढी कायफ सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा
रहेको अवस्था छ। साथै एउटा प्याकेज मार्फत ४ जजल्लाहरुका तोककए िमोजजमका स्थानहरूमा नेटवकफ तथा
कनेजटटबभटी जडानको लाबग सेवा प्रदायक छनौट भई बनमाफण कायफ भईरहे को छ। हालसम्म जडान कायफ
सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका Site हरुको बििरण यस प्राबधकरणको Website मा रहे को बलङ्क
https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/ मा हेन फ सककन्छ।
सम्पन्न भएका पररयोजनाहरु मध्ये हालसम्म ६ वटा पररयोजनाको Monitoring तथा Verification को कायफ
सम्पन्न भइसकेको, एउटा पररयोजनाको प्राबधकरणिाट बनयुक्त परामर्फदाताहरुिाट Phase I अन्तगफतको
Monitoring तथा Verification को कायफ भइरहे को, ३ वटा पररयोजनाहरुको Phase II अन्तगफतको
Monitoring तथा Verification को कायफ भइरहे को छ।
२०७८ जेष्ठ मसान्तसम्म उपरोक्त उल्लेजित ब्रोडव्याण्ड पररयोजनाहरुको सं जिप्त भौबतक प्रगबत बििरण यस
प्रकार रहेकोिः

कववरण

स्थाबनय बनकायको वडा
कायाफलय

माध्यबमक स्वास््य

कायाफलय कवद्यालय

सं स्थाको सं ख्या

कुल

सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट सं ख्या

702

5,933

5,225

4,122 15,982

इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको

662

5,230

4,603

3,633 14,128

जडान गनफ िााँकक सं ख्या

40

703

622

489

1,854

इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रबतर्त

94.30

88.15

88.10

88.14

88.40

१.२ मध्यपहाडी लोकमागफ तथा जजल्ला सदरमूकाम जोड्ने सूचना महामागफ:
ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष पररचालन गरी सञ्चाबलत मध्यपहाडी लोकमागफ तथा जजल्ला सदरमुकाम जोड्ने
सूचना महामागफ बनमाफण गने कायफलाई तीनवटा प्याकेजहरु मार्फत अगाडी िढाइएको छ।
१. प्याकेज १ (प्रदे र् नं. १, २ र िागमती प्रदे र्): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी बल. सं ग २ िषफ बभत्र कायफ सम्पन्न
गने गरी सम्झौता गरी बनजिाट कायफ र्ुरु भएको छ। हालसम्म ९७९ कक. बम. अजप्टकल र्ाईिर बिछ्याउने
कायफ, २७ वटा DWDM System हरुको जडान भई १२ स्थानहरुमा Commissioning कायफ सम्पन्न भएको र
Cluster 1 को PAT कायफ प्रकियामा रहेको। ४७ वटा Core Router Equipment हरु जडान गने कायफ सम्पन्न
भई Comprehensive Technical Verification कायफ सम्पन्न भएको र Cluster 1 र Cluster 2 को Physical
PAT कायफ सम्पन्न भएको।
२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदे र् र लुजम्िनी प्रदे र्): श्री युनाइटे ड टे बलकम बल. ले २ िषफ बभत्र कायफ सम्पन्न गने गरी
सम्झौता भएकोमा बनजको सम्झौता िमोजजम कायफको प्रगबत र्ुन्य रहे को हुाँदा आयोजना सम्पन्न हुनेमा
प्राबधकरण कवश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगने बनणफय भएको। उक्त बनणफय िदर गनफको लाबग
सवोच्च अदालतमा ररट बनवेदन दायर गरे को र सो कवषयमा सवोच्च अदालतिाट उक्त ररट बनवेदनको टु ङ्गो
नलागेसम्म अवधी थप नगने बनणफय कायाफन्वयन नगनफ अन्तररम आदे र् भएको।
३. प्याकेज ३ (कणाफली प्रदे र् र सुदूरपजिम प्रदे र्): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी बल. सं ग २ िषफ बभत्र कायफ सम्पन्न
गने गरी सम्झौता भएको छ। उक्त कायफको लाबग ADSS को सम्झौताको भइ Detail Timeline स्वीकृत भएको
र Detail survey सम्पन्न भइ DIP को प्रकियामा रहे को।Microwave Transmission Network को लाबग
िोलपत्र आव्हान भएको।High Capacity DWDM को सम्झौता भइ LC को प्रकियामा रहे को,Factory
Inspection को लाबग तेस्रो पि बनयुक्त गने प्रकिया सम्पन्न भएको र Factory Inspection को Test Cases
finalize गने प्रकियामा रहेको| Core Router को लाबग LOI जारी गने प्रकियामा रहे को।बमबत
२०७७/११/०९ मा कणाफली तथा सुदूरपजिम प्रदे र्मा RTDF अन्तगफत Optical Fiber Network(UG)
Package १,२,३ को िोलपत्र प्रकाजर्त भएकोमा Bid Submission को लाबग COVID-19 को कारण
िन्दािंदी रहेकाले म्याद थप भएको।
उपरोक्त सूचना महामागफ बनमाफण गने पररयोजनाहरुको सं जिप्त भौबतक प्रगबत बििरण यस प्रकार रहे कोिः

बििरण

सम्झौता िमोजजम अजप्टकल

प्याकेज १ (प्रदे र् नं.

प्याकेज २ (गण्डकी

प्याकेज ३ (कणाफली

१, २ र िागमती

प्रदे र् ४ र लुजम्िनी

प्रदे र् र सुदूरपजिम

प्रदे र्)

प्रदे र् )

प्रदे र्)

२१७९*

२१६०

१९९२

९७९

X

X

४४.९२

X

X

र्ाइिरको दूरी (कक. बम.)

हालसम्म सम्पन्न अजप्टकल
र्ाइिरको दूरी (कक. बम.)

हालसम्मको अजप्टकल
र्ाइिर बिछ्याउने कायफको
प्रगबत (प्रबतर्त)

सम्झौता िमोजजम जडान गनुप
फ ने उपकरण सम्िन्धी बििरणिः

१. DWDM System

२६(+२ जगेडा)

२१

२८

२. Core Router Equipment

४८

७३

५६

हालसम्म जडान गररएको उपकरण सम्िन्धी बििरणिः

१. DWDM System

२७**

X

X

२. Core Router Equipment

४७

X

X

सम्झौता िमोजजम जडान गनुप
फ ने माईिोवेभ बलं क सम्िन्धी बििरणिः

माईिोवेभ स्पटको सं ख्या

X

X

18 hops

हालसम्म जडान गरिएको माईक्रोवेभ ललिंक सम्बन्धी बबबिणः

माईिोवेभ स्पटको सं ख्या

X

X

X

* सेवा प्रदायकिाट Detail Implementation Plan भए पिात २०८३.५५१ कक.बम. मात्र हुन आएको।
** सेवा प्रदायकले जगेडाको रुपमा रहेको २ थान DWDM Test Bench को रुपमा पोिरा र िुटवलमा जडान
गरे को।
२. बित्तीय प्रगबत:
हालसम्म उपरोक्त ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना महामागफ पररयोजनाहरुको सं जिप्त बित्तीय प्रगबत बििरण यस प्रकार
रहेको ।

कववरण

रकम

ब्रोडब्याण्ड पररयोजना जम्मा सम्झौता रकम

रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९

रु. ९,८९,१७,००,०००।००

सूचना महामागफ पररयोजना जम्मा सम्झौता
रकम

रु. ३,०३,३८,७३,७३५।८८

हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको लाबग
ु ानी
सेवा प्रदायकहरुलाई गररएको भक्त

५३.४६

हाल सम्म ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको बित्तीय
प्रगबत प्रबतर्त (%)

हाल सम्म सूचना महामागफ पररयोजना

प्याकेज १ को लाबग Advanced Payment

पररयोजनाको बित्तीय प्रगबत

िापत रु ६१,५५,११,७७९।६३ तथा
भन्सार महर्ुल िापत रु
ु ानी
१२,८०,२०,४५७।०० मात्र भक्त
गररएको। प्याकेज २ को लाबग Advanced
Payment िापत रु ४०,२०,००,०००।००
ु ानी गररएको।
मात्र भक्त

--------------------------सन्तोष पौडेल
प्रिक्ता

बनदे र्क
नेपाल दूरसञ्चार प्राबधकरण

