ग्रामभण दूयसञ्चाय मफकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चामरत ऩरयमोजनाहरुको २०७८ सार बाद्र भसान्तसम्भको
प्रगमत मफफयण
१. बौमतक प्रगमत्
१.१ ब्रोडव्माण्ड ईन्टयनेट सेवा उऩरव्ध गयाउने ऩरयमोजना:
ग्रामभण दूयसञ्चाय मफकास कोष ऩरयचारन गयी ब्रोडव्माण्ड सेवा उऩरब्ध गयाउने १८ वटा प्माकेजहरु भध्मे १६ वटा
प्माकेजहरु भापफत ६५ जजल्राहरुका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा १००% तथा

एउटा प्माकेज भापफत ५

जजल्राहरुका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा ५०% बन्दा फढी कामफ सम्ऩन्न बई सेवा सञ्चारनभा यहेको अवस्था छ।
साथै एउटा प्माकेज भापफत ४ जजल्राहरुका तोककए फभोजजभका स्थानहरूभा ३०% बन्दा फढी कामफ सम्ऩन्न बई सेवा
सञ्चारनभा यहे को अवस्था छ।हारसम्भ जडान कामफ सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा यहे का Site हरुको मफफयण मस प्रामधकयणको
Website भा यहेको मरङ्क https://nta.gov.np/en/nta-rtdf-progress/ भा हेन फ सककन्छ।
सम्ऩन्न बएका ऩरयमोजनाहरु भध्मे हारसम्भ ६ वटा ऩरयमोजनाको Monitoring तथा Verification को कामफ सम्ऩन्न
बइसकेको, २ वटा ऩरयमोजनाको प्रामधकयणफाट मनमुक्त ऩयाभर्फदाताहरुफाट Phase I अन्तगफतको Monitoring तथा
Verification को कामफ सम्ऩन्न बएको, २ वटा ऩरयमोजनाहरुको Phase II अन्तगफतको Monitoring तथा Verification को
कामफ बइयहे को, एउटा ऩरयमोजनाको Phase III अन्तगफतको Monitoring तथा Verification को कामफ बइयहे को छ।
२०७८ बाद्र भसान्तसम्भ उऩयोक्त उल्रेजित ब्रोडव्माण्ड ऩरयमोजनाहरुको सॊ जऺप्त बौमतक प्रगमत मफफयण मस प्रकाय यहेको्

कववयण

स्थामनम मनकामको

वडा

भाध्ममभक

स्वास््म

कामाफरम

कामाफरम

कवद्यारम

सॊ स्थाको सॊ ख्मा

कुर

सम्झौता बएका १८ प्माकेजका साईट सॊ ख्मा

702

5,933

5,225

4,122

15,982

इन्टयनेट जडान सम्ऩन्न बएको

66३

5,555

4,925

3,946

15,08९

३९

378

300

176

89३

94.४४

93.63

94.26

95.73

94.४१

जडान गनफ फाॉकक सॊ ख्मा
इन्टयनेट जडान सम्ऩन्न प्रमतर्त (%)

१.२ भध्मऩहाडी रोकभागफ तथा जजल्रा सदयभूकाभ जोड्ने सूचना भहाभागफ:
ग्रामभण दूयसञ्चाय मफकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चामरत भध्मऩहाडी रोकभागफ तथा जजल्रा सदयभुकाभ जोड्ने सूचना
भहाभागफ मनभाफण गने कामफराई तीनवटा प्माकेजहरु भापफत अगाडी फढाइएको छ।

१.

प्माकेज १ (प्रदे र् नॊ. १, २ य फागभती प्रदे र्): नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी मर. सॊ ग २ फषफ मबत्र कामफ सम्ऩन्न गने

गयी सम्झौता गयी मनजफाट कामफ र्ुरु बएको छ। हारसम्भ १०१३.८७२ कक. मभ. अजप्टकर पाईफय मफछ्याउने कामफ,
२७ वटा DWDM System हरुको जडान बई Cluster 1 साईटहरुको PAT तथा Cluster 2 साईटहरुको
Commissioningको कामफ बईयहेको।४७ वटा Core Router Equipment हरुको Provisional Acceptance Certificate जायी
बई Stabilization period भा यहेको।साथै सडक कवस्तायका कायण

Scope ऩरयवतफन गनुऩ
फ ने रुटहरुको सबे बइयहे को।

२. प्माकेज २ (गण्डकी प्रदे र् य रुजम्फनी प्रदे र्): श्री मुनाइटे ड टे मरकभ मर. रे २ फषफ मबत्र कामफ सम्ऩन्न गने गयी
सम्झौता बएकोभा मनजको सम्झौता फभोजजभ कामफको प्रगमत र्ुन्म यहेको हुॉदा आमोजना सम्ऩन्न हुनेभा प्रामधकयण कवश्वस्त
नबएकोरे सम्झौताको म्माद थऩ नगने मनणफम बएको।उक्त मनणफम फदय गनफको रामग सवोच्च अदारतभा रयट मनवेदन
दामय गये को य सो कवषमभा सवोच्च अदारतफाट उक्त रयट मनवेदनको टु ङ्गो नरागेसम्भ अवधी थऩ नगने मनणफम
कामाफन्वमन नगनफ अन्तरयभ आदे र् बएको।
३. प्माकेज ३ (कणाफरी प्रदे र् य सुदूयऩजिभ प्रदे र्): नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी मर. सॊ ग २ फषफ मबत्र कामफ सम्ऩन्न गने गयी
सम्झौता बएको छ।उक्त कामफको रामग ADSS को सम्झौताको बई कामाफन्वमनको चयणभा यहे को।High Capacity
DWDM को रामग उऩकयणहरुको जडान प्रकिमाभा यहेको य Core Router को Factory Inspection को Test Procedure
हरु

Review को िभभा यहे को।साथै Microwave Transmission Network तथा Optical Fiber Network(UG) Package

१,२ &३ को रामग प्राप्त फोरऩत्रहरुको

भुल्माङ्कन बइ LOI/LOA जायी गने िभभा यहेको।साथै ADSS Optical Fiber

Network को Factory Inspection कामफ सम्ऩन्न बएको।
उऩयोक्त सूचना भहाभागफ मनभाफण गने ऩरयमोजनाहरुको सॊ जऺप्त बौमतक प्रगमत मफफयण मस प्रकाय यहेको्

मफफयण

सम्झौता फभोजजभ अजप्टकर

प्माकेज १ (प्रदे र् नॊ.

प्माकेज २ (गण्डकी

प्माकेज ३ (कणाफरी

१, २ य फागभती

प्रदे र् ४ य रुजम्फनी

प्रदे र् य सुदूयऩजिभ

प्रदे र्)

प्रदे र् )

प्रदे र्)

२१७९*

२१६०

१९९२

१०१३.८७२

X

X

पाइफयको दूयी (कक. मभ.)

हारसम्भ सम्ऩन्न अजप्टकर
पाइफयको दूयी (कक. मभ.)

४६.५३

हारसम्भको अजप्टकर

X

X

पाइफय मफछ्याउने कामफको
प्रगमत (प्रमतर्त)

सम्झौता फभोजजभ जडान गनुऩ
फ ने उऩकयण सम्फन्धी मफफयण्

१. DWDM System

२६(+२ जगेडा)

२१

२८

२. Core Router

४८

७३

५६

Equipment

हारसम्भ जडान गरयएको उऩकयण सम्फन्धी मफफयण्

१. DWDM System

२७**

X

X

२. Core Router Equipment

४७

X

X

सम्झौता फभोजजभ जडान गनुऩ
फ ने भाईिोवेब मरॊ क सम्फन्धी मफफयण्

भाईिोवेब स्ऩटको सॊ ख्मा

X

X

हारसम्भ जडान गरयएको भाईिोवेब मरॊ क सम्फन्धी मफफयण्

18 hops

भाईिोवेब स्ऩटको सॊ ख्मा

X

X

X

* सेवा प्रदामकफाट Detail Implementation Plan बए ऩिात २०८३.५५१ कक.मभ. भात्र हुन आएको।
** सेवा प्रदामकरे जगेडाको रुऩभा यहेको २ थान DWDM Test Bench को रुऩभा ऩोिया य फुटवरभा जडान गये को।
१.३ आधायब ुत मफद्यारमहरुभा कजम्तभा 20 Mbps ऺभताको Non-Dedicated ब्रोडब्माण्ड इन्टयनेट सेवा जडान तथा
सञ्चारन गने कामफिभ सम्फन्धभा:
ग्रामभण दूयसञ्चाय मफकास कोष ऩरयचारन गयी सञ्चामरत ऩरयमोजनाहरु भध्मे ब ुकम्ऩफाट अमत प्रबाकवत ८ जजल्राहरु
(काभ्रेऩरान्चोक, मसन्धुऩाल्चोक, यसुवा, नुवाकोट, दोरिा, मसन्धुरी, याभेछाऩ य ओिरढु ङ्गा) का सफै स्थामनम तहको
कामाफरमहरु, वडा कामाफरमहरु, साभुदाकमक भाध्ममभक कवद्यारमहरु, साभुदाकमक स्वास््म सॊ स्थाहरुभा ऺभता अमबवृकि गनफ
य जडान गनफ य सम्ऩूणफ आधायब ुत कवद्यारमहरु गयी करयफ ४,२५१ स्थानहरुभा कजम्तभा 20 Mbps ऺभताको NonDedicated ब्रोडब्माण्ड इन्टयनेट सेवा जडान गयी २ फषफ सम्भको रामग भहर्ुर फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाउने कामफको
रामग

सम्फजन्धत

गाउॉऩामरका/नगयऩामरकाहरुसॊ ग

सभझदायी-ऩत्रभा

हस्ताऺय

गयी

कामफ

अगाडी

फढाइएकोभा

बाद्रभसान्तसम्भभा कुर ७६ भध्मे ७० गाउॉऩामरका/नगयऩामरकाहरुसॉग सभझदायी-ऩत्रभा हस्ताऺय बईसकेको।
साथै ब ुकम्ऩफाट अमत प्रबाकवत ८ जजल्राहरु य काठभाडौँ उऩत्मका फाहेकका ६६ जजल्राहरुका सम्ऩूणफ साभुदाकमक
आधायब ुत मफद्यारमहरुभा कजम्तभा 20 Mbps ऺभताको Non-Dedicated ब्रोडब्माण्ड इन्टयनेट सेवा जडान तथा सञ्चारन
गनफ कामफिभ अजि फढाइएकोभा कुर ६५६ भध्मे २६५ स्थामनम तहहरुसॉग सभझदायी-ऩत्रभा हस्ताऺय बईसकेको।
२. मफत्तीम प्रगमत:
हारसम्भ उऩयोक्त ब्रोडव्माण्ड तथा सूचना भहाभागफ ऩरयमोजनाहरुको सॊ जऺप्त मफत्तीम प्रगमत मफफयण मस प्रकाय यहे को।

कववयण

यकभ

ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजना जम्भा सम्झौता यकभ

रु. ५,६७,४६,९१,२७६।३९

सूचना भहाभागफ ऩरयमोजना जम्भा सम्झौता यकभ

रु. ९,८९,१७,००,०००।००

हार सम्भ ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजनाको रामग सेवा

रु. ३,३८८,७९३,४५८.०२

प्रदामकहरुराई गरयएको ब ुक्तानी

हार सम्भ ब्रोडब्माण्ड ऩरयमोजनाको मफत्तीम प्रगमत

५९.७१

प्रमतर्त (%)

हार सम्भ सूचना भहाभागफ ऩरयमोजना ऩरयमोजनाको

प्माकेज १ को रामग Advanced Payment फाऩत रु

मफत्तीम प्रगमत

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

सन्तोष ऩौडेर
प्रवक्ता
मनदे र्क
नेऩार दूयसञ्चाय प्रामधकयण

