
नेपाल सरकार
रक्षा मन्त्रालय

स्वागतम्
आ= व= २०७४/७५ को तेस्रो चौमाससक 

एवं
वार्षिक प्रगसत समीक्षा

समसतिः २०७५ श्रावण २९ गते मंगलवार
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नेपाल सरकार
रक्षा मन्त्रालय

आ=व= २०७४/७५ मा रक्षा मन्त्रालय र
अन्त्तगित सनकायबाट संचासलत र्वकास 

कायिक्रम तथा आयोजनाहरूको 
तेस्रो चौमाससक तथा वार्षिक प्रगसत समीक्षा

एवं 
मन्त्रालयस्तर र्वकास समस्या समाधान 

ससमसतको बैठक
समसतिः २०७५ श्रावण २९ गते मंगलवार
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 नेपालको संर्वधान र नेपाल सरकार(कायि र्वभाजन सनयमावली)
२०७४ मा रक्षा क्षेर

 आ.व= २०७४।७५ को नेपाल सरकारको नीसत तथा कायिक्रम र 
बजेट वक्तव्यमा रक्षा मन्त्रालय सम्बन्त्धी र्वषय 

 आ.व= २०७४।७५ मा संचासलत कायिक्रम/आयोजनाहरुको तेस्रो
चौमाससक तथा वार्षिक अवसधको समग्र भौसतक तथा र्वत्तीय प्रगसत

 बजेट र खचि स्स्थसत सारांश
 मन्त्रालय र अन्त्तगित सनकायहरुको बेरुजु फर्छौटको स्स्थसत
 NDAC को ४२ औं बैठकको सनणिय र कायािन्त्वयनको अवस्था
 कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देस्खएका मखु्य चनुौती र सम्बोधन गनुिपने

र्वषयहरू

प्रस्तसुतका र्वषयहरू
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नपेालको संर्वधानमा रक्षा के्षर
• धारा ५१ राज्यका नीसत अन्त्तगित (क) रार्िय एकता र रार्िय

सरुक्षा सम्बन्त्धी नीसतिः
- नेपालको स्वतन्त्रता, साविभौमसत्ता, भौगोसलक अखण्डता र

स्वाधीनताको संरक्षण गदै रार्िय एकता अक्षणु्ण राख्ने ।
- र्वसभन्न जात, जासत, धमि,भाषा, सम्प्रदायबीच रार्िय एकता

प्रवधिन गने।
- सवािङ्गीण मानवीय सरुक्षाको प्रत्याभसूत गने ।
- रार्िय सरुक्षा नीसतका आधारमा नेपाली सेना लगायत सबै सरुक्षा

सनकायलाई सबल, सदुृढ, व्यावसार्यक समावेशी र जनउत्तरदायी
बनाउने।

- पूवि कमिचारी, सैसनक, प्रहरी लगायतका पूवि रािसेवकहरूमा
रहेको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई राि र्हतमा समसु्चत उपयोग
गने ।
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नेपालको संर्वधानमा रक्षा के्षर
• भाग २८ रार्िय सरुक्षा सम्बन्त्धी व्यवस्था अन्त्तगित

- धारा २६६ मा रार्िय सरुक्षा पररषद्को व्यवस्थािः
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मा. रक्षा, गहृ,
परराि र अथि मन्त्री तथा नेपाल सरकारको मखु्य
सस्चव र प्रधान सेनापसत सर्हतको सरुक्षा पररषद् ।

- रक्षा मन्त्रालयका सस्चव रा.स.ुप.को सदस्य-सस्चव ।
- धारा २६७ मा नेपाली सेना सम्बन्त्धी व्यवस्थािः

- संर्वधानप्रसत प्रसतबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको संगठन हनेु।
- रािपसत नेपाली सेनाको परमासधपसत हनेु ।
- नेपाली सेना सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था संघीय कानून बमोस्जम
हनेु ।
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नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) सनयमावली, 2074 मा उस्ललस्खत
रक्षा मन्त्रालयको कायिके्षर

1. रास्् िय सरुक्षा सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्वयन
र सनयमन

2. रास्् िय तथा रणनीसतक सरुक्षा सम्बन्त्धी सूचना सङ्कलन, र्वश् लेषण,
सञ् चार प्रणाली एवं सञ् जाल स्थापना, सञ् चालन र व्यवस्थापन

3. रास्् िय सरुक्षा पररषद् र सरुक्षा क्षेर सधुार
4. अन्त्तरािस्् िय ससमानाको सरुक्षा समन्त्वय
5. सीमाक्षेर सम्बन्त्धी सूचना सङ्कलन, र्वश् लेषण तथा उपयोग
6. नेपाली सेना गठन तथा पररचालन सम्बन्त्धी नीसत, रणनीसत, कानून,

मापदण्ड, योजना, कायािन्त्वयन, सनयन्त्रण र सनयमन
7. सैसनक ब्यारेक तथा कायािलय व्यवस्थापन
8. सैसनक असधकृत तथा जवानको अनशुासन, सेवाका सति, सैसनक

तासलम तथा सरु्वधा
9. सैसनक प्रसत् ठापन(इन्त्स्टलेसन) र सञ् चार तथा यातायात,
10.हातहसतयार, खरखजाना तथा र्व्फोटक पदाथि र असवाव उत्पादन

र प्रयोग, सो सम्बन्त्धी नीसत, कानून, मापदण्ड, कायािन्त्वयन,
सनयन्त्रण तथा ससलखाना 6



नेपाल सरकार (कायिर्वभाजन) सनयमावली, 2074 मा उस्ललस्खत 
रक्षा मन्त्रालयको कायिके्षर 

11. सैसनक भण्डार
12. सैसनक हातहसतयार तथा सामग्री खररद र उत्पादन
13. नेपाली सैसनक र्वमान सेवा
14.सैसनक गपु् तचर र्वभाग
15. सैसनक सनमािणशाला
16. बारुदी सरुुङ सन् प्रभावीकरण सम्बन्त्धी नीसत, कायािन्त्वयन र 

समन्त्वय
17. रास्् िय सेवादलको सङ्गठन, तासलम र प्रशासन
18. र्वकास कायि र र्वपद् उद्धार कायिमा सहयोग
19. सैसनक अस्पताल, सैसनक कलयाण र सैसनक कलयाणकारी 

योजना
20.रास्् िय सनकुञ् ज,वन्त्यजन्त्त ुआरक्षरमहत्वपूणि रास्् िय सम्पदा तथा 

स्मारकको सरुक्षा
21. अन्त्तरािर्िय शास्न्त्त प्रवद्धिनमा सहयोग
22.मन्त्रालय सम्बन्त्धी रार्िय अन्त्तरािर्िय संघ संस्थासँग सस्न्त्ध, 

सम्झौता, असभसस्न्त्ध, सम्पकि  र समन्त्वय 7



आ.व.२०७४/७५ को नेपाल सरकारको नीसत तथा 
कायिक्रममा उस्ललस्खत रक्षा मन्त्रालयसम्बद्ध बुदँाहरू

बुदँा नं. र्वषय
१७ रार्िय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेको

काठमाण्डौ-सनजगढ द्रतुमागिको सनमािण कायिलाई
प्राथसमकता साथ अस्घ बढाइनेर्छ ।

२९ नेपालको समग्र रार्िय र्हत प्रवद्धिनका लासग रार्िय
सरुक्षा नीसत कायािन्त्वयन गररनेर्छ । रार्िय
प्राथसमकता अनरुूप र्वकास सनमािण, रार्िय सम्पदा
संरक्षण र र्वपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको
पररचालन गररनेर्छ ।
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आ.व.२०७४/७५ को नेपाल सरकारको
बजेट वक्तव्यमा उस्ललस्खत रक्षा मन्त्रालयसम्बद्ध बुदँाहरू

बुदँा नं. र्वषय
५८ काठमाण्डौं-तराई-मधेश द्रतुमागि ४ वषिसभर सम्पन्न गने गरी नेपाली

सेनाद्वारा सनमािण गने प्रबन्त्ध समलाइएको र्छ। कालीगण्डकी कोररडोरको
जोमसोम-कोरला खण्ड तथा ररडी- बागलङु-बेनी-जोमसोम खण्डको
सनमािण कायिलाई सनरन्त्तरता ददइएको र्छ ।

५९ नेपाली सेनाद्वारा सनमािणाधीन खलुाल-ुलैफु-कालीकोट-सससमकोट सडक १
वषिसभर हमु्ला स्जलला सदरमकुामसम्म जोड्न र डोलपा सदरमकुामलाई
१ वषिसभर रार्िय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक रकम र्वसनयोजन
गररएको र्छ ।

१५१ देशभर र्छररएर रहेका नेपाल सरकारको स्वासमत्वमा रहेका क्षरेीय
संग्रहालयहरू, ऐसतहाससक गढी र र्कललाहरूको संरक्षण, संवद्धिनका
लासग नेपाली सेनालाई स्जम्मा ददइनेर्छ ।

१९९ नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाउँदै रार्िय सरुक्षा,
र्वपद् व्यवस्थापन र र्वकास सनमािण कायिमा प्रभावकारी रुपमा
पररचालन गररनेर्छ।
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रक्षा रक्षा मन्त्रालय र अन्त्तगित सनकायको आ. व. २०७४/७५ को
बजेट (चाल ुतफि ) (रु हजारमा)

ब.नं.शी.उ. कायािलय र्वसनयोस्जत रकम २०७५ असार मसान्त्तसम्मको 
यथाथि खचि %

३४५०११३ रक्षा मन्त्रालय ६९२७४ ४२६४६ ६१ .५

३४५०१२३ रार्िय सरुक्षा पररषद् सस्चवालय ४०९३० ३७५३४.३५ ९१ .७

३४५०१३३ जंगी अड्डा ३८२९२१४० ३७०१९१७३ ९६.६८

३४५०१४३ सैसनक हवाई महासनदेशनालय ५०३१८१ ४९५१२१ ९८.३

३४५०१५३ वीरेन्त्द्र अस्पताल ६९५४२२ ६९५४०२ ९९.९९

३४५०१६३ सैसनक कमाण्ड तथा स्टाफ 
कलेज

७६७४० ७६७३४ ९९.९९

३४५०१८३ रार्िय सेवा दल २५६३८० २४६९१८ ९६.३

३४५०१९३ असत र्वस्शष्ट व्यस्क्तहरूको 
सरुक्षा

११२१२ ११२१२ १००

जम्मा ३९९४५२७९ ३८६१४७४०।३५ ९६.६७



रक्षा मन्त्रालय र अन्त्तगित सनकायको आ. व. २०७४/७५को बजेट
(पूजँीगत तफि ) (रु हजारमा) 

ब.नं.शी.उ. कायािलय र्वसनयोस्जत रकम २०७५ असार 
मसान्त्तसम्मको यथाथि 

खचि

र्वस्त्तय
प्रगसत %

भौसतक प्रगसत

३४५०११४ रक्षा मन्त्रालय
मन्त्रालय भवन सनमािण

३५७२
१०००००

२५०९.९५
९६०८२

७०.२७
९६.०८

३४५०१२४ रार्िय सरुक्षा पररषद् 
सस्चवालय

२४०३ २४०२ ९९.९५

३४५०१३४ जंगी अड्डा ९३५१३१८ ९१२७९४५ ९७.६१ १००%
जग्गा खरिदको लागग िकम निकासा
ददइएको, २१७ वटा भवि निमााण, ममात 
सम्भाि, खाट तथा फनिाचि खरिद, पेरिममटि 
फेन्ससङ्ग तथा पािी टयाङ्की निमााण, बाटो 
ममात तथा सफ्टवयि निमााण

३४५०१४४ सैसनक हवाई 
महासनदेशनालय

६५१०० ६५१०० १०० १००%
हेमलकप्टि इन्सजि ओभिहल/ममात

३४५०१६४ सैसनक कमाण्ड तथा
स्टाफ कलेज

१३२०० १३२०० १०० १००%
लक्जिी बस १ वटा, फनिाचि ि मेमिििी 
औजाि खरिद

३४५०१८४ रार्िय सेवा दल २६४१८७ २६४१८७ १०० १००%
हान्ततखोि, कोहलपुि, याङ्गमिला ि
काठमाण्डौमा भवि निमााण, सवािी साधि ६ 
ि मभडडयो वाल सेट १ खरिद, कायाालय 
फनिाचिका सामाि ि पपकेट वायि खरिद

जम्मा ९७९९७८० ९५७१४२५।९५ ९७.६७%



उद्योग मन्त्रालय र वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयबाट प्राप्त आ. व. २०७४/७५
को बजेटको प्रगसत र्ववरण (रु हजारमा) 

ब.नं.शी.उ. कायािलय र्वसनयोस्जत रकम २०७५ असार 
मसान्त्तसम्मको यथाथि 

खचि

र्वस्त्तय
प्रगसत %

भौसतक प्रगसत

चाल ुतफि

सैसनक सामग्री
उत्पादन तथा 
यास्न्त्रक सेवा 
महासनदेशनालय

18,99,65 18,99,65 १००

रार्िय सनकुञ्ज 
तथा वन्त्यजन्त्तु
आरक्ष 
सनदेशनालय 

३,२८,७४१४ ३,२८,७४१४ १००

पूजँीगत तफि

सैसनक सामग्री
उत्पादन तथा 
यास्न्त्रक सेवा 
महासनदेशनालय

१ ,३२,०० १ ,३२,०० १०० १००%
Horizontal Casting Machine खररद
Machine को Accessories/Spare Parts 
खररद
 र्व्फोटक पदाथि उत्पादनको लासग 
कच्चा पदाथि खररद

रार्िय सनकुञ्ज 
तथा वन्त्यजन्त्तु

२६,४१ ,८७ २६,४१ ,८७ १०० १००%
३९ वटा भवन, ८४ वटा सवारी साधन



आ. व. २०७४/७५ मा रक्षा मन्त्रालयको कायिक्रम शीषिक 
अन्त्तगितको प्रगसत प्रसतवेदन ...cont.

क्र.सं. कायिक्रमको नाम बार्षिक 
लक्ष्य

वार्षिक 
बजेट 

(रकमान्त्तर 
पसर्छ)

वार्षिक प्रगसत

भौसतक र्वत्तीय (रु 
हजारमा)

१ ड्राइसभङ् तासलम १ २०० १०जनालाई ड्राइभर तासलम ददइएको १८१.३६
२ कम्प्यटुर तासलम १ १५० - -
३ योजना कायिक्रम र खररद 

सम्बन्त्धी तासलम
१ १०० - -

४ रार्िय सरुक्षा नीसतको प्रचार
प्रसार

७ ३३१८ - -
५ उच्च स्तरीय सरुक्षा तासलम १ १६०० - -
६ सैसनक काननुको पररमाजिन १ ३०० सैसनक कानूनको पररमाजिन अन्त्तगित - सैसनक सेवा

पर्हलो संशोधन सनयमावली २०७५, सैसनक प्राड
सेवा सनयमावली २०७४, सैसनक हवाई सनयमावली
२०७४, सैसनक र्वर्वध सेवा सनयमावली २०७४,

जारी भई नपेाल राजपरमा प्रकाशन भैसकेको ।
सैसनक ऐन २०६३ को पररमाजिन गने कायि
अस्न्त्तम चरणमा पगेुको । सैसनक सेवा (पर्हलो
संशोधन) सनयमावली २०७५ स्वीकृत भई नपेाल
राजपरमा प्रकाशन भएको ।

१३३

रकम रु हजारमा
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रक्षा मन्त्रालयको कायिक्रम शीषिक अन्त्तगितको 
प्रगसत प्रसतवेदन (रकम रु हजारमा) 

७ जेनेभा कन्त्भेन्त्सनमा र्छलफल र
पररमाजिन

१ ४०० जेनभेा महासस्न्त्धहरुका सम्बन्त्धमा
व्यवस्था गनि बनकेो र्वधेयकको
मस्यौदा तयार गने कायि भइरहेको

३१

८ रार्िय प्रसतरक्षा नीसत तजुिमा १ ७०० रार्िय प्रसतरक्षा नीसतको प्रारस्म्भक
मस्यौदा तयार गने कायि सम्पन्न
भएको ।

५८७

९ सैसनक अनसुन्त्धान ससमसतको
कायिक्रम

१० ३०० सैसनक अनसुन्त्धान सहमसतबाट
र्वसभन्न मदु्दाको अनसुन्त्धान कायि
भईरहेको ।

३६

१० अन्त्तरािर्िय मानवीय कानून र 
मानवअसधकार सम्बन्त्धी आवासीय 
कायिक्रम संचालन

१ १२०० - -

११ वार्षिक चौमाससक समीक्षा कायिक्रम ४ २०० २ वटा समीक्षा कायिक्रम सम्पन्न
भएको ।

६८
१२ नेपाल भारत दद्वपक्षीय सरुक्षा 

सम्बन्त्धी कायिक्रम
१ ११०० -

१३ र्वस्शष्ट तह अनगुमन तथा मूलयाकंन 
एवं कायिक्रम कायािन्त्वयन भ्रमण

५ ७५ -

जम्मा ९६,४३ १०,३६.३६
१०.७५%15



नीसतगत/कानूनी सधुारतफि   
 समसत २०७५।१।२१ मा आ.व.  २०७४/७५ को 

बाँकी अढाई मर्हना अवसधमा रक्षा मन्त्रालयबाट सम्पादन 
गनुिपने प्रमखु कायिहरूलाई १२ वटा क्षेर र ३९ वटा 
र्क्रयाकलापमा समेटी तत्काल कायियोजना स्वीकृत गरी 
कायािन्त्वयनमा लयाइएको ।

 समसत २०७५।०४।१ गते तत्काल कायियोजना अन्त्तगित 
सम्पन्न भएका र्क्रयाकलापहरूको प्रगसत समीक्षा गररएको।

 नेपाल सरकार कायिर्वभाजन सनयमावली¸ २०७४ मा
उललेख भएअनसुार रक्षा मन्त्रालयको कायिक्षेरसभर परेका
र्वषयहरूको प्रभावकारी कायािन्त्वनयका लासग र्वस्ततृ
कायियोजना तयार गररएको ।

क्रमशिः16



नीसतगत/कानूनी सधुारतफि  
 नेपाल सरकार कायिर्वभाजन सनयमावली¸ २०७४ मा

उललेख भएअनसुार रक्षा मन्त्रालयको कायिक्षेर सभर
परेका र्वषयहरूको प्रभावकारी कायािन्त्वनयका लासग
र्वस्ततृ कायियोजना तयार गररएको

 रार्िय सरुक्षा नीसत, २०७३ को पररमाजिनका लासग
प्रारस्म्भक कायि शरुु भएको ।

 सैसनक र्वर्वध सेवा सनयमावली २०७४ नेपाल राजपरमा
सूचना प्रकाशन भई जारी भएको ।

 सैसनक ऐन, २०६३ लाई पररमाजिन गने कायि अस्न्त्तम
चरणमा पगेुको।

 रा.स.ुप.को सांगठसनक पनुिःसंरचनाको लासग प्रसतवेदन प्राप्त
भई अध्ययनको क्रममा रहेको ।रा.स.ुप. ऐनको मस्यौदा
तयारी ।

 नेपाली सेना र स्चनीयाँ सेनाबीच Military Assistance
आदानप्रदान सम्बन्त्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको

17



रक्षा मन्त्रालयको भवन सनमािण
 वार्षिक बजेटिः रु. १० करोड
 २०७५ असार मसान्त्तसम्मको खचििः 

९,६०,८२०००।–

प्रगसतिः
भवनको तेस्रो तललाको र्छत ढलान कायि सम्पन्न 
आ. व. २०७४/७५ को भौसतक प्रगसतिः ११०%

 र्वत्तीय प्रगसतिः ९६.०८%

कायािन्त्वयन सनकायिः ससंहदरबार सस्चवालय पनुसनिमािण ससमसत
18
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 वार्षिक र्वसनयोस्जत बजेटिः १ अबि ३७ करोड ८८ लाख

 २075 असारसम्मको खचििः १ अबि ३७ करोड ८८ लाख

 प्रगसतिः जवान लाईन, डायसनङ्ग हल, ट्वाइलेट, कायािलय, बंकर आदी गरी जम्मा
२१७ वटा भवन सनमािण कायि सम्पन्न

 भौसतक प्रगसतिः १०० %

 र्वत्तीय प्रगसतिः १०० %

बंकरदेस्ख ब्यारेक भौसतक पूवािधार सनमािण

20



भौसतक पूवािधार सनमािण र जग्गा खररद
 बंकरबाट ब्यारेक कायिक्रम अन्त्तगित आ. व. २०७४/७५ मसान्त्तसम्म ३,०८३

वटा भवनको सनमािण कायि सम्पन्त् न र २,७६७ भवनहरु सनमािण हनु बाँकी ।

 आ.व.०७४/७५ मा भवन सनमािणतफि र्वसनयोस्जत बजेटबाट ब्यारेक घरहरु सनमािण
भई १०० प्रसतशत सनमािण कायि सम्पन्त् न भएको ।

 बहवुषीय पनुसनिमािण योजना अनसुार र्वसनयोस्जत बजेटबाट पनुसनिमािण कायि भइरहेको।

 हालसम्म र्वसनयोस्जत रकमबाट ६९७ वटा भौसतक पूवािधारहरुको ममित तथा
रेिोर्फट गरी प्रयोगमा लयाइएको र २१० वटा मध्ये ५१ वटा नयाँ भौसतक
पूवािधारहरुको सनमािण गररएको ।

 जग्गा खररद - (स्व.बा.खा.) का लासग तनहुँमा २०० रोपनी, गणको लासग तनहुँमा
२५-१०-०३-०३ रोपनी, धनषुामा १५-१८-0८ सबगाहा, इलाममा६ रोपनी, डोटीमा
५ रोपनी र लसलतपरुमा १६ रोपनी जग्गा खररद गररएको ।
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 वार्षिक र्वसनयोस्जत बजेटिः १ अबि २० करोड

 २075 असारसम्मको खचििः १ अबि २० करोड

 प्रगसतिः १ वटा जवानलाईन सनमािण सम्पन्न भई वहवुर्षिय योजनाका ५ वटा
(सैसनक मखु्यालय भद्रकाली, सैसनक प्रहरी गण भद्रकाली, लक्ष्मीसनवास
महाराजगन्त्ज, वीरेन्त्द्र अस्पताल र्छाउनी, गणेशदल गण तोपखाना) आयोजनाहरु
सनमािण भइरहेको

 भौसतक प्रगसतिः १०० %

 र्वत्तीय प्रगसतिः १०० %

पनुसनिमािण (रार्िय पनुसनिमािण प्रासधकरणबाट 
प्राप्त बजेटबाट संचासलत)

22



सैसनक हवाई सेवातफि
 मध्य एयर वेश (गौचर ब्यारेक): रेस््य,ु तासलम, असत र्वस्श् ट व्यस्क्तहरु ,

सससभल चाटिर, रेस््यु तथा रार्िय समारोहका लासग गरी जम्मा २,६९९
घण्टा उडान गरेको ।

 र्वस्शष्ट उडान सेवािः अपरेशनल, उद्धार तथा असत र्वस्श् ट व्यस्क्तहरुका
लासग जम्मा ५२१ घण्टा उडान गरेको ।

23



र्वपद् व्यवस्थापनतफि
 र्वपद् व्यवस्थापन तफि रु.३ अबिको सहमसत प्राप्त भए अनसुार कररब ५७

करोडको र्वपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरु खररद गररएको र कररब २ अबि ४३
करोड बराबरको ३ वटा हवाई साधन (समसडयम हेसलकप्टर-१ र लाईट
हेसलकप्टर-२) को खररद सम्झौता भई प्राप्त हनु बाँकी रहेको ।

 नपेाली सेनाको सबै पतृनाहरूको उपयकु्त स्थानमा स्रोत साधन सर्हत र्वपद्
व्यवस्थापनको फौजहरू तैनाथ गररएको ।

 र्वमान दघुिटना भएमा तत्काल उद्धार तथा राहत कायिको लासग नं. १४ वार्हनी
हाता (एयरपोटि) मा २४ घण्टा रहने गरी ४५ जनाको उद्धार टोली तैनाथ
गररएको ।

 खोज तथा उद्धार कायिको लासग आवश्यक र्वसभन्न इ्वीपमेन्त्टहरु जस्तै-
Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) लाई वार्षिक खररद योजना
अनसुार खररद गरी प्राथसमकताको आधारमा र्वतरण गररएको ।

24



र्वपद् व्यवस्थापनतफि
 मनसनुलाई मध्यनजर राखी उद्धार कायिको लासग पूविमा इटहरी तथा पस्श् चममा

पोखरा र सखेुतमा हेसलकप्टर स्याण्डवाई रास्खएको ।
 र्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी तासलम व्यवस्स्थत रूपमा सञ्चालन गने उदे्दश्यले

काठमाण्डौँको गोकणिमा र्वपद् व्यवस्थापन तासलम स्शक्षालय खडा गररएको ।
 स्वदेशी तथा र्वदेशी सम्बद्ध सनकायहरुसँग संयकु्त रुपमा Multinational Planning

and Augmentation Team "Tempest Express” र Disaster Response Exercise

& Exchange जस्ता तासलम तथा अभ्यासहरु सञ् चालन गररएको ।
 र्वपद् व्यवस्थापनसम्बन्त्धी र्वसभन्त् न तासलमहरु गरेका दक्ष जनशस्क्तलाई तत्काल

पररचालन गनि स्ने गरी तासलम ददई तयारी हालतमा रास्खएको ।
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२०७२ वैशाखको भकूम्पपसर्छको पनुसनिमािणमा सहयोग

 लाप्राक आवास सनमािणिः गोरखा स्जललाको गमु्सीपाखा लाप्राकमा
नेपालस्स्थत गैरआवासीय नेपाली संघको पहलमा भकूम्प प्रभार्वत
स्थानीय जनताको लासग भकूम्प प्रसतरोधात्मक घरहरु सनमािण गने
कायिमा सहयोग परु् याउने सन्त्दभिमा नेपाली सेनाको असधकृत इस्ञ् जसनयर
सर्हत २०० जना दक्ष/अधिदक्ष जनशस्क्त समसत २०७३ माघ १५
गतेबाट सनरन्त्तर खर्टइरहेको ।

 र्वद्यालय पनुसनिमािणिः भकूम्पपसर्छको पनुसनिमािणलाई तीव्रता ददने
उदे्दश्यले प्राथसमक तथा माध्यसमक र्वद्यालयहरुको कक्षा कोठा तथा
शौचालयहरुको सनमािणमा नेपाली सेनाका फौजहरु खर्टई पनुसनिमािण
कायि सम्पन्त् न गररएको ।
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नेपाली सेनाबाट 
भइरहेको सडक सनमािण 

कायिको प्रगसत
भौसतक पूवािधार तथा यातायात मन्त्रालय बाट प्राप्त 

बजेटबाट संचासलत
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ljlgof]lht ah]^ ? 
k|ult cjlw ;Ddsf] vr{

२५००००.००
२५००००.००

(हालसम्मको र्वसनयोजन रु.१ अवि २१ करोड ७० लाख)

qm=;
cfof]hgfsf] 

OsfO{ 

t];|f] rf}dfl;s tyf aflif{s s}lkmot

nIo
k|ult

sfo{ laj/)F nIo kl/df)F k|ltzt

1 |̂««ofs vf]Ng] sfd 4=7 ls=ld 4=7 4=20 89 

s'n 117=70 ls=ld=dWo] 
xfn ;Dddf 117=20 
ls=ld= «̂ofs vf]lnPsf] / 
*F]Nkf v)* cGtu{t 0=5 
ls=ld cToGt sl&g r [̂fgL
eL/v)* af+sL /x]sf] .

*F]Nkf lhNnf ;*s 
;+hfndf hf]l*Psf] . 87 
ls=ld ;Dd oftfoft
;+rfngsf] Joj:yf
ldnfOPsf] .

o; cf=a= df 4=7 ls=ld nIo adf]lhd xfn ;Dd 4=2 ;DkGg e} af+sL 0=5
ls=ld *f]Nkf ;b/d «sfd b «g} hf]*\g] u/L lgdf{)F sfo{ e}/x]s]f .

? xhf/df

cfof]hgfsf] gfdM जाजरकोट- -दनुै_ डोल्पा सडक
-117=7 ls=ld_
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ljlgof]lht ah]^ ? २०००००.००
k|ult cjlw ;Ddsf] vr{ २०००००.००

हालसम्मको र्वसनयोजन रु.१अवि १३ करोड ६४ लाख

qm=;
cfof]hgfsf] 

OsfO{ 

t];|f] rf}dfl;s tyf jflif{s s}lkmot

nIo
k|ult

sfo{ ljj/)F nIo kl/df)F k|ltzt

1

s_ sfnL u)*sL
sl/*F]/ 22 ls=ld 
-^Fs'/]le/-

kfn"évf]nf v)*_

V_ 7=5 ls=ld   -
l/*L-?b|a]gL_ 8 ld= 
rf}= af^ 10 ld= 
rf}=

22 ls=ld 22 22 100

 2070 cfiff(sf] bf];|f]] xKtfdf
kmf}h kl/rfng e} lgdf{)F sfo{
;+rfng e}/x]sf] o; ;*s
cGtu{t g]kfnL ;]gfnfO{ ljleGg
;]S^/ u/L afun"é lhNnfsf]
22 ls=ld ^fs'/]eL/ kfn«*vf]nf
v)* ;d]t 80 ls=ld ;DkGg
.

 uf}bL vf]nf 32 ls=ld df 21
ld, rf}/f vf]nf 43 ls=ld= df
27 ld, nf]jf vf]nf 43 ls=ld
df 27 ld / &]pn] vf]nf 64
ls=ld df 30 ld nfdf]
a]lnla Sh ;d]t h*Fg sfo{
;DkGg .

1= afuné lhNnfsf] ^fs'/L-kfn"é vf]nf 22 ls=ld nfO{ 8 ld= rf}= sf] lgdf{)F ;DkGg . 

2= l/*L-?b|a]gL 7=5 ls=ld 8 ld= rf}+ af^ 10 ld= rf}= sf] lgdf{)F sfo{ ;DkGg .

? xhf/df

cfof]hgfsf] gfdM sflnu)*sL sl/*F]/ 
-l/*L-?b|a]gL kfn «é vf]nf, dfn( «+uf v)*_

-22 ls=ld_
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ljlgof]lht ah]^ ? ३०,००००.००

हालसम्मको र्वसनयोजन रु. ८३ करोड k|ult cjlw ;Ddsf] vr{ ३०,००००.००

qm=;
cfof]hgfsf] 

OsfO{ 

t];|f] rf}dfl;s

nIo
k|ult 

sfo{ ljj/)F nIo kl/df)F k|ltzt

1
s)fF{nL sl/*F]/ 
-v'nfn' n}km ®-l;ldsf]^ 
v)*_ ^«ofs vf]Ng] sfo{

35 ls=ld 35 35 100

 2071 cfiff( 9 ut]af^ sfnLsf]^ 
lhNnfsf] lht]u/f 2 ls=ld / #f^Fkf/L 
rf}/ -/ftf*f*F_ 30=5 ls=ld  afh'/f 
lhNnfsf] 81 ls=ld ltlyrf}/ / 
uNkmfuf( 99=5 ls=ld df u/L hDdf
4 j^F SofDk :yfkgf u/L xfn;Dd
92 ls= ld= ;Dd «̂ofs vf]lnPsf] . 

 zflGtuf* 15 lsld= df 33 ld= / 
km'uf* vf]nf 22=5 ls=ld df 18 ld= 
nfdf] a]lnla Sh h*Fg sfo{ ;DkGg . 
;fy} h'*Luf( vf]nfdf 36 ld sf] 
a]lnla Sh OSjLkd]G^ lgdf{)F sfo{ u/L 
a]lnla Sh tof/ ug]{ sfo{ e}/x]sf] .

o; cf=j= sf] nIo adf]lhd cf+lzs :t/f]Ggltsf ;fy} gof+ ^«ofs vf]Ng] ;lxt s «n 35 
ls=ld= ^«ofs vf]Ng] sfo{ ;DkGg e};s]sf] .

? xhf/df

cfof]hgfsf] gfdM s)fF{nL sl/*F]/ 
-v'nfn-n}km' l;ldsf]^ v)*_

-145 ls=ld _

30



हालसम्म र्वसनयोजन रु.२७ करोड ५० लाख

ljlgof]lht ah]^
k|ult cjlw ;Ddsf] 
vr{

200000.00
200000.00

qm=;
cfof]hgfsf] 

OsfO{ 

t];|f] rf}dfl;s tyf jflif{s s}lkmot

nIo
k|ult

sfo{ ljj/)F nIo kl/df)F k|ltzt

1
^«ofs vf]Ng] 
sfo{

15 ls=ld 15 15 100

13 ls=ld vf]nf{ a]zL tyf -3
ls=ld cd{nf 2 a]; SofDk
;DkGg . xfn «̂ofs lgdf{)F 
sfo{ tLa| ultdf cufl* 
al(/x]sf ] .

o; cf=j= sf] nIo 15 ls=ld ;DkGg e} yk ^«ofs lgdf{)Fsf] sfo{ 
tbf?stfsf ;fy e}/x]sf] .

? xhf/df

cfof]hgfsf] gfdMuf]/vf cf?#f^ nfs]{ ;*s 
-118 ls=ld=_
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lalgof]lht ah]^ ? 200000.00 रु.हजािमा
k|ult cjlw ;Ddsf] vr{ 200000.00

क«ल बजेट रु.७० करोड ६९ लाख

qm=;
cfof]hgfsf] 

OsfO{ 

t];|f] rf}dfl;s tyf
jflif{s

s}lkmot

nIo
k|ult

sfo{ ljj/)F nIo kl/df)F k|ltzt

1 ^«ofs vf]Ng] sfo{ 10 ls=ld 10 10 100

 o; cfof]hgfsf] g]kfnL ;]gfnfO{ 
k|fKt 17 ls=ld ;*s v)*sf] 
*an n]g ;d]t lgdf{)F ;DkGg
u/L 2074 h]i& 6 ut] 
pb\#f^g u/L ;*s ljefunfO{ 
x:tfGt/)f ul/;s]sf] .

 s«n 17 ls=ld dWo] 5 ls=ld 
dfq O{=cfO{=P k|lsSof e}/x]sf] . 
12 ls=ld ;DalGwt lgsfoaf^ 
x'g af+sL /x]sf] . 

o; cf=j= sf] nIo cg';f/ 10 ls=ld l;+un n]g ^«ofs -4 b]lv 5 ld=_ nfO{ -9 b]lv
11 ld_ *an n]g lgdf{)F sfo{ ;DkGg .

cfof]hgfsf] gfdM uN%L lqz ®nL-:ofk|"a];L-/;"jfu(L ;*s
-d}n'é :ofk|"ma];L v)*_

-17 ls=ld=*an n]g, 9 b]lv 11 ld= rf}*FO{ _

32



काठमाण्डौ-तराई/मधेश 
द्रतुमागि सनमािण आयोजना
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cf=j= 074.75sf] वflif{s k|ult ljj/)f

l;=g+=

cfof]hgfsf] jflif{s ljj/)f

OsfO{

cf=a= 074.75 sf] k|ult xfn;Ddsf] 
;dli^ut

ef}lts k|ult
-k|ltzt_

s}lkmotef}lts ljQLo

sfo{ ljj/)f nIo kl/df)f k|ltzt k|ltzt

1
;fO^ lSno/]G; 
tyf ?v s^fgsf] 
sfo{

76=
2
ls=
dL=

71 100 100 96
s'n 20 xhf/ uf]^f ?vdWo] xfn;Dd 19619 uf]^f 
?v s^fg sfo{ ;DkGg ePsf] .

2

;ju|]* kmd{]zg
n]en;Dd
Earthwork sf] 
sfo{ ug{]

14
ls=
dL=

14 100 100 26

s=g]kfnL ;]gf / lgdf{)f Joj;foLx?af^ sl/a 54 
ls=dL= v)*df Earthwork cutting sf] sfo{ 
e}/x]sf] 

v= 60,17,000 #=dL= Earthwork cutting / 
8,09,000 #=dL= lkmlnésf] sfo{ ;DkGg ePsf]

u= k|:tfljt ;"?édfu{x? -dxfb]j*f+*f, w]b|] / 
n]g*f+*f_sf] /]vf+sgsf] PsLg eP kZrft ;dli^ut
ef}lts k|ult k|ltzt km/s kg{;Sg] .

3

;*s If]qflwsf/ 
leq k/]sf / 
SofDk lgdf{)fsf] 
nflu cfjZos
hUuf vl/b

10
0

% 100 100 94
53,24,517=44 a=dL= -10466 /f]kgL 2 cfgf 1 
k};f 2 bfd_ If]qkmnsf] hUuf clwu|x)f e};s]sf] .

4 SofDk lgdf{)f sfo{ 10 uf]^f 10 100 100 80
vf]sgf tyf w]|b]| Onfsfsf] SofDk lgdf{)f sfo{ cf=j= 
2075.76 df ;DkGg x"g] .

5
DPR - k/fdz{bftf
vl/b sfo{

Request for Proposal (RFP) cg';f/ d®Nof+sg sfo{ k|f/De 
ul/Psf] .

l*hfOg tyf
;"kl/j]If)f tyf
l*=lk=cf/= tof/ 
ug{] sfo{

10
0

%
75 75 5 50

s=/fli ŝo k/fdz{bftf vl/b sfo{ :jLs[ltsf] nflu
/Iff dGqfnodf k]z ul/Psf] .  

v=l*=lk=cf/= tof/ ug{ RFP d ®Nof°g sfo{ e}/x]sf] 

o; cf=j=sf] ef}lts k|ult 95%
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jflif{s sfo{qmd tyf k|ultsf] t «ngfTds rf {̂
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aflif{s nIo -k|ltzt_

aflif{s k|utL -k|ltzt_

xfn;Ddsf] ;dli^ut k|utL 

-k|ltzt_
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सैसनक स्वास््य सेवातफि
 गैरसैसनक/सविसाधारणलाई समेत स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने योजना अनसुार

वीरेन्त्द्र अस्पतालबाट सविसाधारण सबैलाई ओ.र्प.सड. सेवा प्रदान गररएको ।

 वीरेन्त्द्र अस्पताल पररसरमा स्वास््य सेवा व्यवस्थापन महाशाखा भवन (भेिान्त्स तथा
फेसमली ओ.र्प.सड.) को सनमािण सम्पन्त् न भई सञ् चालनमा आएको ।

 नेपाली सेना स्वास््य र्वज्ञान प्रसतष्ठानको एकेडेसमक हल, कन्त्रेन्त्स हल, पसु्तकालय र र्वसभन्त् न
र्वभागको स््लसनक सञ् चालन गने कोठाहरुको सनमािण कायि सम्पन्त् न भएको ।
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सैसनक स्वास््य सेवातफि Cont…
 काठमाण्डौंको महाकालस्स्थत Tri-Chandra Military Hospital (TCMH) को सनमािण कायि

पूरा भई डेण्टल, फामेसी सरु्वधा तथा Observation Room सञ्चालनमा आएको र
र्फस्जयोथेरापी, बाल ओ.र्प.सड., इमजेन्त्सी, प्याथोलोजी तथा रेसडयोलोजी सञ् चालनमा लयाउने
प्रर्क्रयामा रहेको । ।

 र्वसभन्त् न स्थानहरुमा सञ् चालन गरेको सैसनक स्वास््य स्शर्वरबाट ६,८७१ जना भ.ूपू.,
बहालवाला तथा सतनका र्हतासधकारी र अन्त्य सविसाधारण लाभास्न्त्वत भएका ।

Tri-Chandra Military Hospital 
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 स्वास््य सरु्वधाको के्षरलाई बढाउदै लैजान ेयोजना अनसुार इटहरी र पोखरामा सैसनक 
अस्पताल सनमािण कायि तीब्र गसतमा भइरहेको र नपेालगञ् जमा सनमािण सम्पन्न भई 
अस्पताल सञ् चालनमा आएको ।

सैसनक स्वास््य सेवातफि
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प्राकृसतक प्रकोप, जनर्हत तथा उद्धार कायि
 र्वसभन्न १८ वटा ब्यारेकबाट सपिदंश उपचार सेवा सञ्चालनिः लाभास्न्त्वत सबरामी

संख्या - ५,८६९ जना (तराई के्षरमा बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गनि तथा
उपचार सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन नपेाल सरकारको तफि बाट थप पहल
हनु आवश्यक देस्खएको)

 सनिःशलुक स्वास््य सेवा प्रदान - लाभास्न्त्वत सबरामी संख्या १,५७,२९६ जना
 रक्तदान - २,०८४ जना सैसनक व्यस्क्तहरुबाट
 श्रमदान - १,४०,१४० जनशस्क्त बरावरको श्रम ( Man- Day)

 आगलागी सनयन्त्रणमा पररचासलत फौज - ३४८ स्थान
 Improvised Explosive Device(IED) सनस््क्रय - ४२१ स्थान
 Mine Risk Education (MREd) - ८६० स्थानहरुमा सञ् चालन भएको
 हवाई उद्धार - २९६ जना
 वकृ्षारोपण - ६,२१,१३२
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संयकु्त रािसंघीय शास्न्त्त स्थापना कायि

 हालसम्म ४२ वटा संयकु्त रािसंघीय समशनहरुमा कररब
१,२०,६११ (१,०९८ मर्हला सैसनक सर्हत) नेपाली
शास्न्त्त सैसनकहरु सहभागी भइसकेकोमा ६३ जनाले
वीरगसत प्राप्त गरेका ।

 हाल र्वसभन्त् न १२ वटा समशनमा ५,०३३ जना (१३८
मर्हला सैसनक सर्हत) शास्न्त्त सैसनकहरु कायिरत रहेको ।

 शास्न्त्त स्थापनाथि फौजको संख्या १०,००० परु् याउने
उदे्दश्यका साथ प्रर्क्रया प्रारम्भ गररसर्कएको ।
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सैसनक कूटनैसतक सम्बन्त्ध
आ.व.२०७४/७५ मा भएको भ्रमणहरुको र्ववरण देहाय बमोस्जम रहेको

प्रधान सेनापसतद्वारा भएको सैसनक कूटनैसतक र्वदेश भ्रमण
क्र.सं. भ्रमण गरेको राि भ्रमण अवसध

१ संयकु्त राज्य अमेररका २०७४।०२।०३-१२ गतेसम्म
२ संयकु्त राज्य अमेररका २०७४।०३।२२-२४ 
३ संयकु्त असधराज्य बेलायत २०७४।०३।२६-३० 
४ ्यानडा २०७४।०५।१९-२१ 
५ संयकु्त अरब इसमरेट्स २०७४।०५।२३-२७ 
६ संयकु्त राज्य अमेररका २०७४।०७।०४-०९ 
७ श्रीलङ्का २०७४।१०।०३-११ 
८ प्रजातास्न्त्रक गणतन्त्र कंगो २०७४।१२।२०-२२ 
९ दस्क्षण सडुान २०७४।१२।२३-२६ 

१० पार्कस्तान २०७५।०२।०१-३ 
११ भारत २०७५।०२।२३-२७ 
१२ चीन २०७५।३।२४-३० 41



सैसनक कूटनैसतक सम्बन्त्ध
र्वदेशी सैसनक पदासधकारीहरूको नेपाल भ्रमण
क्र.सं. भ्रमण गनुिहनु ेर्वदेशी उच्च सैसनक असधकृत भ्रमण अवसध

१ समरराि बंगलादेशका Chief of Army Staff

General
२०७४।०२।२३-२७

२ म्यानमारका Commander in Chief of

Defense Services
२०७४।०८।२४-२७

३ जास्म्बयाका Army Commander २०७४।०९।१९-२५

४ बेलायतका General Sir Nicholas Carter

KCB CBE DSO ADC Gen
२०७४।१०।२३-२९

५
संयकु्त राज्य अमेररकाका (US Army Pacific)

का General Robert B.Brown,

Commanding General

२०७४।१०।२५-२८

६ समरराि भारतका Chief of the Army Staff
२०७४।१०।२९-
२०७४।११।०२ 42



रार्िय सेवादल
 रार्िय सेवादलबाट देशव्यापी रुपमा तासलम र्वस्तार गने उदे्दश्यले आ.व.२०७४/७५ मा

६,0१२ जनालाई तासलम ददइएको ।

 रार्िय सेवादलको तासलमबाट देशभरर हालसम्म ३२,8५० यवुा जनशस्क्त उत्पादन
भइसकेको ।

 रार्िय सेवादलको तासलम कायिक्रमलाई र्वस्तार गरी ७७ वटै स्जललामा वार्षिक ७,७०० को
संख्यामा तासलम सञ् चालन गने लक्ष्यानरुूप कायि प्रारम्भ गररएको ।

 सेवा दलको र्वस्तार योजना मतुासबक आ.व.२०७४/७५ बाट लागू हनेु गरी -

 रा.से.द. मखु्यालय, जङ्गी अड्डा-जगन्त् नाथदेवल,

 रा.से.द. पूवी तासलम स्शक्षालय-याङ्गससला,

 रा.से.द. मध्य तासलम स्शक्षालय-हास्त्तखोर, रा.से.द.

 पस्श् चम तासलम स्शक्षालय-कोहलपरु र

 रा.से.द. मध्यपूवी तासलम स्शक्षालय-महोत्तरी (आ.व.२०७५/७६ मा स्थापना गने योजना
रहेको) 43



नेपाली सेनाको क्षमता असभवरृ्द्धतफि
 पशेागत क्षमता असभवरृ्द्ध:

 वार्षिक तासलम ्यालेण्डर अनरुुप सामूर्हक तासलम बाहेक कररब ३४ हजार
जनशस्क्तलाई तासलम प्रदान गररएको ।

 सस. सं. २५ कमाण्ड तथा स्टाफ तासलम संचालन भइरहेको ।
 सस. सं. ५ हाइयर कमाण्ड तथा म्यानजेमेन्त्ट तासलम सम्पन्न भएको ।
 बेलायती सेनाको सहयोगमा Disaster Exercise तासलम सम्पन्न।
 नपेाली सेना र अमेररकी सेनाबीच संयकु्त रूपमा Balance Nail Exercise 18-02

अभ्यास सम्पन्न ।
 आगामी सेप्टेम्बर १७-२८ मा नपेाली सेना र स्चसनया सेनाबीच संयकु्त रूपमा

सञ्चालन हनुे Counter Terrorism तासलमको लासग चीनको चेन्त्दमुा Initial
Planning Conference (IPC) सम्पन्न ।

 अमेररकी सेना र नपेाली सेनाको सहभासगतामा संयकु्त रूपमा Subject Matter
Expert Exchange (SMEE) सम्पन्न भएको ।

 नपेाली सेना र भारतीय सेनाबीच भारतको र्पथौरागढमा अभ्यास सूयिर्करण १३
सञ्चालन भएको । 44



नेपाली सेनाको क्षमता असभवरृ्द्धतफि
 जसमनी पारवहन क्षमता असभवरृ्द्धिः २२५ वटा सवारी साधनहरु (थप र्वसनयोस्जत

रकम सर्हतको) खररद प्रर्क्रयामा रहेकोमा हालसम्म ८३ वटा सवारी साधनहरु प्राप् त
भएको र बाँकी १२२ वटा सवारी साधनहरु प्राप्त हनुे क्रममा रहेको ।

 मेस्शनरी औजार: M16 / M4 Rifle, Pistol तथा अन्त्य गरी जम्मा 6,492 नाल
हसतयारहरु खररद प्रर्क्रयामा रहेको ।

 हवाई क्षमता असभवरृ्द्ध - समसडयम सभ.सभ.आई.र्प. हेसलकप्टर-१,, समसडयम एयरक्राफ्ट-
१ र िेनर एयरक्राफ्ट-२ गरी जम्मा ४ वटा हवाई साधनहरुको खररद सम्झौता
सम्पन्त् न भई प्राप् त हनुे क्रममा रहेको र MI-17 V5 हेसलकप्टर-२ खररदको लासग
अथि मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त हनु बाँकी रहेको ।

 र्वपद् व्यवस्थापन क्षमता असभवरृ्द्ध अन्त्तगित हाल ३ वटा हेसलकप्टर (१ वटा
समसडयम र २ वटा लाइट) को खररद सम्झौता सम्पन्त् न भई हेसलकप्टरहरु प्राप् त हनुे
क्रममा रहेको । 45



सैसनक सामग्री उत्पादन
(उद्योग मन्त्रालय प्राप्त बजेट)

वार्षिक बजेटिः रु. 37 करोड 55 लाख 98 हजार (चालु तफि 18
करोड 99 लाख 65 हजार र पूजँीगत तफि 18 करोड 56 लाख 3
हजार)
र्वत्तीय प्रगसतिः 100% 

भौसतक प्रगसतिः 100% 

 Horizontal Casting Machine खररद
 Machine को Accessories/Spare Parts खररद
 सब्फोटक पदाथि उत्पादनको लासग कच्चा पदाथि खररद
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 सैसनक सामग्री उत्पादनमा आत्मसनभिर हनेु योजना अनरुुप 40 वषिभन्त्दा
परुाना एम्यसुनशन उत्पादन गने मेस्शनहरुलाई क्रसमक रुपमा प्रसतस्थापन
गनिको लासग कायियोजना तयार गररएको ।

 एम्यसुनशन उत्पादन गरी आपूसति गने सन्त्दभिमा 7.62mm Bullet

Vertical Transfer Press Machine प्राप्त भई Installation को क्रममा
रहेको तथा 7.62mm Necking Machine खररद गरी प्राप्त हनेु क्रममा
रहेको ।

 ८१ सम.सम. तथा १२० सम.सम. मोटािर सेल उत्पादन कायि पनुिः सचुारु
भएको ।

 Double Base Propellant Plant स्थापना गने कायि अनरुुप प्रतीतपर
खोलने क्रममा रहेको।

सैसनक सामग्रीहरुमा आत्मसनभिरता हाससल गनेतफि
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रार्िय सनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ुआरक्ष सनदेशनालय  
( वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट) 

वार्षिक बजेटिः रु. ३ अबि ५3 करोड ९० लाख २७ हजार (चालु तफि
३ अवि २8 करोड ७४ लाख १४ हजार र पूजँीगत तफि २५ करोड
१6 लाख १3 हजार)

र्वत्तीय प्रगसतिः 100% 

भौसतक प्रगसतिः 100% 

 चालू खचितफि  र्वसनयोस्जत बजेटबाट ८,११७ फौजको लासग तलव, 
भत्ता, खाद्यान्न, पोशाक तथा अन्त्य र्वर्वध खचि ।

 पूजँीगत तफि  र्वसनयोस्जत बजेटबाट ३९ वटा भवन, ८४ वटा सवारी 
साधन (साइकल ६७) तथा मेशीनरी औजार, खाट खररद ।
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चरेु-भावर संरक्षण कायि
आ.व. 074/75 को लासग प्राप्त 7 करोड 88 लाख

 रािपसत चरेु-तराई/मधेश संरक्षण योजना अन्त्तगित ताल तलैया, ससमसार
के्षर र वन तथा पयािवरण संवद्धिन एवं संरक्षणको क्रममा सम्पन्त् न
भएका मखु्य कायिहरु :

 हालसम्म मोरङ्ग, सनुसरी, सप्तरी, ससरहा, सलािही, धनषुा, रौतहट,

रुपन्त्देही, बददिया र कैलाली स्जललामा रहेका 10 वटा तालहरुको
पनुसनिमािण, संरक्षण तथा संवद्धिन कायि सम्पन्त् न गरी स्थानीय
सनकायलाई हस्तान्त्तरण भइसकेको ।

 वकृ्षारोपण कायिको लासग नसिरी सनमािण गरी सबरुवाहरु उत्पादन
तथा वकृ्षारोपण कायि भइरहेको ।

 ससरहा, रुपन्त्देही, बददिया र कैलाली स्जललामा गरी ४ वटा
तालहरुको पनुसनिमािण, संरक्षण तथा संवद्धिन गने कायि भइरहेको ।
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स्थानीय तह सनवािचन, प्रदेश तथा प्रसतसनसध सभा सदस्य 
सनवािचन 2074 मा सहयोग

 नेपालको संघीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्मक संर्वधानको
प्रावधान बमोस्जम भएको स्थानीय तह सनवािचन, २०७४ को
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो तीनवटै चरणको स्थानीय तह सनवािचनमा
नेपाली सेना पररचालन भई अहम् भसूमका सनवािह गरेको ।

 प्रसतसनसध सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सनवािचनमा पररचालन
भई एकीकृत सरुक्षा योजना अनरुुप प्राप्त स्जम्मेवारी उत्कृष्ट
ढङ्गले सम्पादन गदै सविसाधारण जनता, मतदाता र उम्मेदवार
तथा सनवािचन सम्बद्ध कमिचारीहरुलाई पूणि सरुक्षाको
प्रत्याभसूत ददई सनवािचन सफलतापूविक सम्पन्त् न गनि सहयोग
परु् याइएको । 50



सैसनक कलयाणकारी कायिक्रमतफि

 नेपाली सेना स्वास््य र्वज्ञान संस्थान, श्री स्चर्कत्सा शास्त्र
महार्वद्यालयमा (MBBS १०० जना), श्री नससिङ्ग
महार्वद्यालयमा (PCL Nursing ४०, B.Sc. Nursing ४० र
BNS ४० गरी जम्मा १२० जना) अध्ययनरत ।

कलेज अफ मेसडकल पोसलटेस््नकमा (CTEVT) को
सम्बन्त्धनमा (PCL In General Medicine (Health

Assistant) ४० जना, Diploma in Pharmacy ४० जना,
Diploma in Radiography ३० जना, Certificate Level

in Physiotherapy ३० जना र Diploma in Lab

Technician ३० जना गरी जम्मा १७० जना) अध्ययनरत

Master Program (MDMS) अन्त्तगित ३९ जना अध्ययरत51



सैसनक कलयाणकारी कायिक्रमतफि
 र्वगतमा द्वन्त्द्वको समयमा वीरगसत प्राप्त, र्वसभन्त् न प्राकृसतक

प्रकोपमा परी मतृ्यु भएका सैसनकका र्वधवा/र्वधरु र ८०
वषि पूरा भएका ज्येष्ठ भ.ूपू. सैसनकहरुलाई माससक रु.२
हजार प्रदान गने गररएको ।

 सैसनक ज्येष्ठ नागररकहरुलाई थप सम्मान गनिको लासग ९०
वषिदेस्ख ९९ वषिसम्म उमेर पगेुकाहरुलाई असत ज्येष्ठ
सनवतृ्तभरण माससक रु.३ हजार तथा सोभन्त्दा मासथ उमेर
पगेुकाको हकमा र्वशेष सनवतृ्तभरण माससक रु.१० हजार
परु् याइएको ।

 र्वगतमा द्वन्त्द्वको समयमा अपाङ्ग भएका नेपाली सेनाका
सकल दजािहरुको हौसला असभवरृ्द्ध गने उदे्दश्यले हालसम्म
३७ जनालाई चारपाङ्ग्ग्रे स्कुटर सनिःशलुक उपलब्ध गराइएको52



सैसनक कलयाणकारी कायिक्रमतफि
 सैसनक महार्वद्यालय/र्वद्यालयहरुमा अध्ययन गने अवसर नपाई अन्त्य

र्वद्यालयहरुमा अध्ययनरत बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैसनकका
र्छोरा/र्छोरीहरु मध्ये १ जनालाई "कलयाणकारी र्छारवसृ्त्त स्वदेश"

रकम वार्षिक रु.१०,०००।०० का दरले प्रदान गने गररएको (हाल
उक्त र्छारवसृ्त्त प्राप्त गनेको संख्या 21,507 जना रहेको)।

 भतूपूवि सैसनक सम्मेलनको क्रममा स्थलगत रुपमै र्वशेषज्ञ स्चर्कत्सक
सर्हत स्वास््य स्शर्वर सञ् चालन ।

 तनहुँको खैरेनीटार र बटुवलमा "ररपमुददिनी पेिोल स्टेशन" हरु सनमािण
सम्पन्त् न भई व्यावसार्यक रुपमा सञ् चालनमा लयाइएको ।

 २०७२ सालको र्वनाशकारी भकूम्पबाट पीसडतहरु ५३ हजार ७ सय
७५ जनालाई आसथिक राहत स्वरुप रु.२ अबि ४९ करोड ३४ लाख
१७ हजार राहत रकम प्रदान गररएको ।
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नेपाली सेनाको बजेट व्यवस्थापन
 आसथिक वषि 07४/7५ मा नेपाली सेनाको लासग जम्मा रु.४९ अबि

५२ करोड ८८ लाख ८० हजार व्यवस्था भएको ।
 चालु खचितफि रु.3९ अबि ८3 करोड ५० लाख ७५ हजार

(90.67%) र पूजँीगत खचितफि रु.९ अबि ६९ करोड ३८ लाख ०५
हजार (9.33%) र्वसनयोजन भएको ।

क्र.सं. खचि शीषिक रकम प्रसतशत

1
पाररश्रसमक/उपभोग खचितफि
(क) तलब र भत्ता
(ख) पोशाक
(ग) खाद्यान्त् न

३५,४५,९६,९५ ७१.६०

चाल ुखचितफि (रु. हजारमा)
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बजेट व्यवस्थापन
चालु खचितफि (रु. हजारमा)

क्र.सं. खचि शीषिक रकम प्रसतशत

2

मालसामान तथा सेवा उपयोगतफि
(क) पानी, सबजलुी र सञ् चार महसलु
(ख) इन्त्धन
(ग) सञ् चालन तथा ममित
(घ) भाडा
(ङ) कायािलय सम्बन्त्धी खचि
(च) कमिचारी तासलम
(र्छ) कायिक्रम खचि
(ज)   औषधी खररद
(झ) भ्रमण र अनगुमन मूलया ङ्कन खचि
(ञ) र्वर्वध र भैपरी आउने चालु खचि

४,३4,८९,7४ ८.७८
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बजेट व्यवस्थापन
चालु खचितफि (रु. हजारमा)

क्र.सं. खचि शीषिक रकम प्रसतशत

3 अनदुानतफि
(क) सनसति चालु अनदुान १०,१२० 0.02

4
सामास्जक सरुक्षातफि
(क) र्छारवसृ्त्त
(ख) जग्गाको भाडा

1,६२,८६ 0.0३

चाल ुखचितफि को जम्मा 3९,८3,५०,७५ ८०.४३
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बजेट व्यवस्थापन
पूजँीगत खचितफि (रु. हजारमा)
क्र.सं. खचि शीषिक रकम प्रसतशत

1 पूजँी स्थानान्त्तरण खचितफि
(क) जग्गा खररद ५,७९,५५० १.१७

2

पूजँी सनमािण खचितफि
(क) भवन सनमािण
(ख) पूजँीगत सधुार खचि
(ग) फसनिचर तथा र्फ्चसि
(घ) सवारी साधन
(ङ) मेस्शनरी औजार
(च) साविजसनक सनमािण

९१,१4,२५५ १८.४०

पूजँीगत खचितफि को जम्मा ९,६९,३,८०५ १९.५७
चाल ुखचितफि को जम्मा 3९,८3,५०,७५ ८०.४३

कूल जम्मा ४,९५,२८,८८० १००57



रक्षा मन्त्रालयको बेरुज ुफर्छ्यौट स्स्थसत

कुल बेरुजिुः ४,४७,०३,९३,०००।-

फर्छ्यौट बेरुजिुः २,४८,७३,४१,०००।९०

फर्छ्यौट प्रसतशतिः ५५=६४%
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सनणिय
को
बुदँा
नं. 

सनणिय कायािन्त्वयन अवस्था

२

तयारी र्वस्फोटक पदाथि आयात गनि
कुनै अवरोध नरहे पसन र्वस्फोटक
पदाथिका लासग आवश्यक कच्चा पदाथि
आयातमा केही अवरोध रहने गरेकोले
परराि मन्त्रालय र उद्योग, वास्णज्य
तथा आपूसति मन्त्रालयले सरकारी तहमै
भारतसँग वाताि गरी यस्तो कच्चा
पदाथि आयातलाई २०७५ साउन
मसान्त्तसभरमा सहज बनाउने र नेपाली
सेनाबाट र्वस्फोटक पदाथि तयार गनि
लगाई र्वकास सनमािण कायिमा यसको
अभाव नहनेु व्यवस्था गने ।

यस र्वषयमा समसत २०७५।४।४ को श्रीमान्
सस्चवस्तरीय सनणियानसुार समसत २०७५।४।०६
मा परराि मन्त्रालय, दस्क्षण एस्शया
महाशाखालाई पर लेखी भारत सरकारससत
सरकारी तवर (G to G level) मा वाताि गनि
सर्कने नसर्कने सम्बन्त्धमा नयाँ ददललीस्स्थत
नेपाली राजदूतावास माफि त बझु्न र सो को
जानकारी यस मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन
लेखी पठाएकोमा जवाफ प्राप्त हनु बाकँी ।

NDAC को 4२ औ ंबैठकको सनणिय र कायािन्त्वयनको 
अवस्था
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कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देस्खएका मखु्य चनुौती र 
सम्बोधन गनुिपने र्वषयहरू

• काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रतुमागि सनमािणका लासग कसतपय ठाउँमा थप जग्गा
असधग्रहण गनुिपने तथा कसतपय ठाउँमा सासबकमा प्रस्तार्वत सडक मागिको
एलाइनमेन्त्ट र सरुुङ् मागि पररवतिन गनुि पने भई काममा र्ढलाइ हनुे चनुौती
ससजिना भएको ।

• र्वकास सनमािण कायिमा आवश्यक सामग्रीको सहज र सनरन्त्तर आपूसति नहुँदा
बीचबीचमा सनमािण कायि अवरुद्ध हनुे चनुौती रहेको ।

• गत आसथिक वषिमा काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रतुमागि सनमािणका लासग र्वसनयोस्जत
रकम यस मन्त्रालय तथा आयोजनालाई कुनै जानकारी नददई कटौती गररँदा
आसथिक वषिको अन्त्त्यमा पनुिः बजेट सनकासा माग गनुिपदाि कदठनाइ भएको ।

• भकूम्पबाट क्षसतग्रस्त नेपाली सेनाको भौसतक संरचनाको पनुसनिमािणका लासग रार्िय
पनुसनिमािण प्रासधकरणबाट योजना अनसुार समयमै बजेट सनकासा नहुँदा सनधािररत
समयावसधसभरै सनमािण कायि सम्पन्न गनि चनुौती ससजिना भएको ।

• रक्षा मन्त्रालयको आफ्नै भवन नहुँदा कमिचारीहरूका लासग आवश्यक संख्यामा
कायिकक्षको अभाव भएको । 60



रार्ियस्तर र्वकास समस्या समाधान ससमसतको बैठकमा 
लैजानपुने र्वषयहरू

• काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रतुमागि सनमािणका लासग कसतपय ठाउँमा थप
जग्गा असधग्रहण गनुिपने तथा कसतपय ठाउँमा सासबकको सडक
मागि/सरुुङमागिको एलाइनमेन्त्ट पररवतिन गनुिपने र्वषयलाई सम्बस्न्त्धत
मन्त्रालयहरूले समयमै सम्बोधन गने ।

• काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रतुमागि लगायत रार्िय गौरवका आयोजनामा
आवश्यक पने ढंुगा, सगट्टी, बालवुा, ससमेन्त्ट, फलामे र्छड लगायतका
र्वकास सनमािण सामग्रीको सहज र सनरन्त्तर आपूसति हनेु व्यवस्था
समलाउने ।

• मन्त्रालय अन्त्तगित संचासलत रार्िय महत्त्वका कुनै पसन आयोजनाको
सनस्म्त शरुुमा र्वसनयोस्जत बजेटमा आसथिक वषिको बीचमा मन्त्रालयको
जानकारी र सहमसत बेगर संशोधन वा कटौती नगने व्यवस्था गने ।
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