ग्रामिण दूरसञ्चार मिकास कोष पररचालन गरी सञ्चामलत पररयोजनाहरुको २०७८ साल िंमसर
िसान्तसम्िको प्रगमत मििरण
१. भौमतक प्रगमतिः
१.१ ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउने पररयोजना:
ग्रामिण दूरसञ्चार मिकास कोष पररचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजहरु
िध्ये १६ वटा प्याकेजहरु िार्फत ६५ जजल्लाहरुका तोककए ििोजजिका स्थानहरूिा १००% तथा
एउटा प्याकेज िार्फत ५ जजल्लाहरुका तोककए ििोजजिका स्थानहरूिा ५०% भन्दा िढी कायफ सम्पन्न
भई सेवा सञ्चालनिा रहेको अवस्था छ। साथै एउटा प्याकेज िार्फत ४ जजल्लाहरुका तोककए
ििोजजिका स्थानहरूिा ३०% भन्दा िढी कायफ सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनिा रहे को अवस्था
छ।हालसम्ि जडान कायफ सम्पन्न भई सञ्चालनिा रहे का Site हरुको मििरण यस प्रामधकरणको
Website िा रहे को मलङ्क https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/ िा हे न फ सककन्छ ।
सम्पन्न भएका पररयोजनाहरु िध्ये हालसम्ि ६ वटा पररयोजनाको Monitoring तथा Verification को
कायफ सम्पन्न भइसकेको, १ वटा पररयोजनाको प्रामधकरणिाट मनयुक्त परािर्फदाताहरुिाट Phase I
अन्तगफतको Monitoring तथा Verification को कायफ सम्पन्न भएको, २ वटा पररयोजनाहरुको Phase
II अन्तगफतको Monitoring तथा Verification को कायफ भइ प्रमतवेदन प्राप्त भएको, एउटा पररयोजनाको
Phase III अन्तगफतको Monitoring तथा Verification को कायफ परािर्फदातािाट सम्पन्न भई प्रमतवेदन
प्राप्त भएको छ ।
२०७८ िंमसर िसान्तसम्ि उपरोक्त उल्लेजित ब्रोडव्याण्ड पररयोजनाहरुको सं जिप्त भौमतक प्रगमत
मििरण यस प्रकार रहेकोिः

कववरण

स्थामनय

वडा

िाध्यमिक स्वास््य

मनकायको

कायाफलय

कवद्यालय

सं स्थाको

कुल

1

कायाफलय

सं ख्या

सम्झौता भएका १८ प्याकेजका साईट सं ख्या

702

5,933

5,225

4,122

15,982

इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको

679

5,664

5,023

4,027

15,393

23

269

202

95

589

96.72

95.47

96.13

97.70

96.31

जडान गनफ िााँकक सं ख्या
इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रमतर्त (%)

१.२ िध्यपहाडी लोकिागफ तथा जजल्ला सदरिूकाि जोड्ने सूचना िहािागफ:
ग्रामिण दूरसञ्चार मिकास कोष पररचालन गरी सञ्चामलत िध्यपहाडी लोकिागफ तथा जजल्ला सदरिुकाि
जोड्ने सूचना िहािागफ मनिाफण गने कायफलाई तीनवटा प्याकेजहरु िार्फत अगाडी िढाइएको छ ।
१. प्याकेज १ (प्रदे र् नं. १, २ र िागिती प्रदे र्): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मल. सं ग २ िषफ मभत्र कायफ
सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएकोिा मनजिाट हालसम्ि १०२४.८७२ कक. मि. अजप्टकल र्ाईिर
मिछ्याउने कायफ, २७ वटा DWDM System हरुको जडान भई Cluster 1 को सम्पुणफ १३ साईटहरुको
PAT सम्पन्न भइ Migration सिेत सम्पन्न भएको र Cluster 2 को १३ िध्ये ४ साईटहरुको
Commissioning को कायफ सम्पन्न भएको छ। ४७ वटा Core Router Equipment हरुको जडान
कायफ सम्पन्न भएको ।
२. प्याकेज २ (गण्डकी प्रदे र् र लुजम्िनी प्रदे र्): श्री युनाइटे ड टे मलकि मल. ले २ िषफ मभत्र कायफ सम्पन्न
गने गरी सम्झौता भएकोिा मनजको सम्झौता ििोजजि कायफको प्रगमत र्ुन्य रहे को हुाँदा आयोजना सम्पन्न
हुनेिा प्रामधकरण कवश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगने मनणफय भएको।उक्त मनणफय िदर
गनफको लामग सवोच्च अदालतिा ररट मनवेदन दायर गरे को र सो कवषयिा सवोच्च अदालतिाट उक्त ररट
मनवेदनको टु ङ्गो नलागेसम्ि अवधी थप नगने मनणफय कायाफन्वयन नगनफ अन्तररि आदे र् भएको ।
३. प्याकेज ३ (कणाफली प्रदे र् र सुदूरपजिि प्रदे र्): नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मल. सं ग २ िषफ मभत्र कायफ
सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएको छ। उक्त कायफको लामग ADSS को सािान आपुमतफ भइ केकह
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स्थानहरुिा जडान कायफ सुरु भएको। High Capacity DWDM उपकरण अन्तगफत २१ वटा
स्थानहरुिा जडान सम्पन्न भएको र Core Router उपकरणको Factory Inspection सम्पन्न भई
उपकरण आपूमतफको क्रििा रहे को । साथै Microwave Transmission Network को LOA जारी भई
सम्झौताको प्रकक्रयािा रहे को तथा Optical Fiber Network(UG) Package १,२ & ३ को लामग LOI
जारी भई पुनरावलोकनको प्रकक्रयािा रहे को ।
उपरोक्त सूचना िहािागफ मनिाफण गने पररयोजनाहरुको सं जिप्त भौमतक प्रगमत मििरण यस प्रकार रहे कोिः

मििरण

सम्झौता ििोजजि

प्याकेज १ (प्रदे र् नं.

प्याकेज २

प्याकेज ३ (कणाफली

१, २ र िागिती

(गण्डकी प्रदे र् ४ र

प्रदे र् र सुदूरपजिि

प्रदे र्)

लुजम्िनी प्रदे र् )

प्रदे र्)

२,१७९*

२,१६०

१,९९२

१,०२४.८७२

X

X

४७.०३४%

X

X

अजप्टकल र्ाइिरको दू री
(कक. मि.)

हालसम्ि सम्पन्न
अजप्टकल र्ाइिरको दू री
(कक. मि.)

हालसम्िको अजप्टकल
र्ाइिर मिछ्याउने
कायफको प्रगमत (प्रमतर्त)

सम्झौता ििोजजि जडान गनुप
फ ने उपकरण सम्िन्धी मििरणिः
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१. DWDM System

२६(+२ जगेडा)

२१

२८

२. Core Router

४८

७३

५६

Equipment

हालसम्ि जडान गररएको उपकरण सम्िन्धी मििरणिः

१. DWDM System

२७**

X

२१

२. Core Router

४७

X

X

Equipment

सम्झौता ििोजजि जडान गनुप
फ ने िाईक्रोवेभ मलं क सम्िन्धी मििरणिः

िाईक्रोवेभ स्पटको सं ख्या

X

X

18 hops

हालसम्ि जडान गररएको िाईक्रोवेभ मलं क सम्िन्धी मििरणिः

िाईक्रोवेभ स्पटको सं ख्या

X

X

X

* सेवा प्रदायकिाट Detail Implementation Plan भए पिात २०८३.५५१ कक.मि. िात्र हुन आएको ।
** सेवा प्रदायकले जगेडाको रुपिा रहे को २ थान DWDM Test Bench को रुपिा पोिरा र िुटवलिा
जडान गरे को ।
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१.३ तोककएका स्थानहरुिा कजम्तिा 20 Mbps ििताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा
जडान तथा सञ्चालन गने कायफक्रि सम्िन्धिा:
ग्रामिण दूरसञ्चार मिकास कोष पररचालन गरी सञ्चामलत पररयोजनाहरु िध्ये भ ुकम्पिाट अमत प्रभाकवत
८ जजल्लाहरु (काभ्रेपलान्चोक, मसन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलिा, मसन्धुली, रािेछाप र
ओिलढु ङ्गा) का सिै स्थामनय तहको कायाफलयहरु, वडा कायाफलयहरु, सािुदाकयक िाध्यमिक
कवद्यालयहरु, सािुदाकयक स्वास््य सं स्थाहरुिा ििता अमभवृकि गनफ र जडान गनफ र सम्पूणफ आधारभ ुत
कवद्यालयहरु गरी कररि ४,२५१ स्थानहरुिा कजम्तिा 20 Mbps ििताको Non-Dedicated
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट से वा जडान गरी २ िषफ सम्िको लामग िहर्ुल िापतको रकि उपलब्ध गराउने
कायफको लामग सम्िजन्धत गाउाँपामलका/नगरपामलकाहरुसं ग सिझदारी-पत्रिा हस्तािर गरी कायफ
अगाडी िढाइएकोिा काजतफक िसान्तसम्ििा कुल ७६ िध्ये ७१ गाउाँपामलका/नगरपामलकाहरुसाँग
सिझदारी-पत्रिा हस्तािर भईसकेको।
साथै भ ुकम्पिाट अमत प्रभाकवत ८ जजल्लाहरु र काठिाडौँ उपत्यका िाहे कका ६६ जजल्लाहरुका सम्पूणफ
सािुदाकयक आधारभ ुत मिद्यालयहरुिा कजम्तिा 20 Mbps ििताको Non-Dedicated ब्रोडब्याण्ड
इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गनफ कायफक्रि अजि िढाइएकोिा कुल ६५६ िध्ये २६७ स्थामनय
तहहरुसाँग सिझदारी-पत्रिा हस्तािर भईसकेको।
२. मितीय प्रगमत:
हालसम्ि उपरोक्त ब्रोडव्याण्ड तथा सूचना िहािागफ पररयोजनाहरुको सं जिप्त मितीय प्रगमत मििरण यस
प्रकार रहे को।

कववरण

रकि

ब्रोडब्याण्ड पररयोजना जम्िा सम्झौता रकि

रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९
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सूचना िहािागफ पररयोजना जम्िा सम्झौता

रु. ९,८९,१७,००,०००।००

रकि

हाल सम्ि ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको लामग सेवा

रु. ३,८९,७०,३१,६३०.०२

प्रदायकहरुलाई गररएको भ ुक्तानी

हाल सम्ि ब्रोडब्याण्ड पररयोजनाको मितीय

६८.६७

प्रगमत प्रमतर्त (%)

हाल सम्ि सूचना िहािागफ पररयोजना

प्याकेज १ को लामग Advanced Payment िापत

पररयोजनाको मितीय प्रगमत

रु ६१,५५,११,७७९।६३ तथा भन्सार िहर्ुल
िापत रु १२,८०,२०,४५७।०० िात्र भ ुक्तानी
गररएको। प्याकेज २ को लामग Advanced
Payment िापत रु ४०,२०,००,०००।०० िात्र
भ ुक्तानी गररएको ।

सन्तोष पौडे ल
प्रवक्ता
मनदे र्क
नेपाल दूरसं चार प्रामधकरण
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