
 

 



 

नेपाल सरकार 
रक्षा मन्त्रालय 

 
आ=व= २०७5/७6 मा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र 

अन्त्तर्गत ननकायहरूबाट संचानलत  
ववकास कायगक्रम तथा आयोजनाहरूको  

तेस्रो चौमानसक तथा वावषगक प्रर्नत समीक्षा 
  

नमनतिः २०७6 श्रावण १६ र्ते 



प्रस्तनुतका ववषयहरू 

 आ.व= २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीनत तथा कायगक्रम र बजेट वक्तव्यमा 
रक्षा मन्त्रालय सम्बन्त्धी ववषय,  

 बजेट ननकासा र खचग स्स्थनत (चाल ुतथा प ूँजीर्त), 
 आ.व=२०७५/७६ मा मन्त्रालय, रा.स.ुप. सस्चवालय, नेपाली सेना र अन्त्तर्गत 

ननकायहरूबाट संचानलत कायगक्रम/आयोजनाहरुको भौनतक तथा ववत्तीय प्रर्नत 

वववरण,  
 आ.व.२0७५/७६ मा सञ्चानलत मखु्य मखु्य कायगहरुको तेस्रो चौमानसक एवं 

वावषगक प्रर्नत वववरण‚ 
 मन्त्रालय र अन्त्तर्गत ननकायहरुको बेरुज ुफर्छ्यौटको स्स्थनत‚ 
 राविय ववकास समस्या समाधान सनमनतको बैठकको ननणगय कायागन्त्वयन स्स्थनत‚ 
 कायगक्रम कायागन्त्वयनमा देस्खएका मखु्य चनुौती र सम्बोधन र्नुगपने ववषयहरू । 



 आ. व. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीनत तथा 
कायगक्रममा  रक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध बुूँदाहरू 

बुूँदा नं. ववषय 

३७ रािपनत चरेु संरक्षण कायगक्रमको कायागन्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

५० पाूँच वषगनभर काठमाण्डौँ-ननजर्ढ द्रतुमार्गको सम्प णग ननमागण कायग सम्पन्न र्ररनेछ । 

९० ननजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राविय अनसुन्त्धान 
ववभार् र सम्प णग सरकारी संयन्त्रमा समयानकु ल सधुार र्री प्रभावकारी बनाइनेछ । 

९५ रास्् िय सरुक्षा र प्रनतरक्षासम्बन्त्धी नीनतर्त, कान नी र संस्थार्त व्यवस्था नमलाइनेछ। 

९६ ववपद् व्यवस्थापनको प वग तयारी र्ररनेछ । 

९७ पनुननगमागणका प्रवक्रयाहरूलाई सरल बनाई भ कम्पबाट क्षनतग्रस्त संरचना, सम्पदा तथा 
प वागधारहरूको पनुननगमागणमा तीव्रता ददइनेछ ।  



आ. व. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको बजेट 
वक्तव्यमा उस्ललस्खत रक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध बुूँदाहरू 

बुूँदा नं. ववषय 

१६३ काठमाण्डौं-ननजर्ढ द्रतुमार्ग ननमागण र्नग आवश्यक रकम ववननयोजन र्ररएको ।  

१६६ 
ननमागणाधीन कालीर्ण्डकी कोररडरलाई उत्तरी नाका कोरलादेस्ख ववस्तार र्री दस्क्षण 
नाका नरवेणीसम्म जोनडनेछ ।   

१६७ 
कणागली राजमार्गलाई डोलपा, मरु् ुर हमु्ला हुूँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने र्री र्मर्ढी-
नाग्मा, नसनमकोट-वहलसा र दनैु - मररमलापास खण्डको ननमागण तथा स्तरोन्ननत र्ने । 

१७८ 
पनुननगमागणका अन्त्य आयोजनाहरू तोवकएको समयमै सम्पन्न र्नग ननमागण कायगलाई थप 
तीब्रता ददइनेछ।  

१७९ प्रदेश र स्थानीय तहसूँर्को सहकायगमा ववपद् व्यवस्थापनको लानर् प वग तयारी र्ररनेछ। 

२१९ 
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको क्षमता अनभववृद्ध र्री 
आधनुनक र व्यावसावयक तलुयाइनेछ । नेपाली सेनाको बङ्करदेस्ख ब्यारेक कायगक्रमलाई 
ननरन्त्तरता ददइनेछ । 



कायगक्रमको नाम ब=उ=शी= नं+= चाल ुबजेट प ूँजीर्त बजेट जम्मा कैवफयत 

रक्षा मन्त्रालय ३४५०११ ६,७६,०४ १२,८२,०० १९,५८,०४ 
रक्षा मन्त्रालयको भवन 
ननमागण समेत 

राविय सरुक्षा पररषद् ३४५०१२ ४,४६,६३ २१,०० ४,६७,६३ 
मन्त्रालयबाट रकमान्त्तर 
र्ररएको रु. ३५ लाख 
समेत जोडी 

जङ्गी अड्डा  ३४५०१३ ३६,39,32,80 1,20,43,729 ४8,4३,७०,0९   
सैननक हवाई 
महाननदेशनालय 

३४५०१४ ५१,०६,०० ७,९०,०० ५८,९६,००   

वीरेन्त्द्र अस्पताल ३४५०१५ ७2,5७,०० ५,००,०० ७7,5७,००   

सैननक कमाण्ड तथा स्टाफ 
कलेज  

३४५०१६ ७,९४,०० ८०,०० ८,७४,००   

राविय सेवा दल ३४५०१७ २९,९9,52 १७,०२,०० ४7,01,52   

अनत ववस्शष्ट व्यस्क्तहरूको 
सरुक्षा ३४५०१९ १,३०,०० - १,३०,००   

जम्मा रक्षा बजेट   ३८,१३,४1,९९ १2,४८‚१२‚२९ 50,६१‚५४‚2८, 

आ= व= २०७५/७६ को लानर् रक्षा मन्त्रालय अन्त्तर्गत 
ववननयोस्जत बजेट (संशोधन सवहत) 

(रकम रु. हजारमा) 



रक्षा बजेट बाहेक ववनभन्न ननकायबाट नेपाली सेनालाई 
अस्ख्तयारी प्राप्त बजेट (संशोधन सवहत) 

कायगक्रमको नाम ब=उ=शी=नं+= चाल ुबजेट प ूँजीर्त बजेट जम्मा कैवफयत 

 काठमाण्डौ-तराई/मधेश  
द्रतुमार्ग  ३३७१४१ - ५,९4,61,11 ५,९4,61,11 

भौनतक प वागधार तथा यातायात 

मन्त्रालयबाट अस्ख्तयारी प्राप्त 

 ववनभन्न ४ सडक कोररडर 
ननमागण 

- 88,72,3० 88,72,3० 
भौनतक प वागधार तथा यातायात 

मरालयबाट अस्ख्तयारी प्राप्त 

 

 सैननक सामग्री उत्पादन 
ननदेशनालय 

३०७०१९ १३,९८,०० २१,५०,०० ३५,४८,०० 
उद्योर् वास्णज्य तथा आप नतग 
मन्त्रालयबाट अस्ख्तयारी प्राप्त 

 राविय ननकुञ्ज सरुक्षा टोली ३२९०१८ ३,२०,९४,०० ११,२७,०० ३,३२,२१,०० 
वन तथा वातावरण 
मन्त्रालयबाट अस्ख्तयारी प्राप्त 

 भ कम्पबाट क्षनतग्रस्त ववनभन्न 
भौनतक संरचनाहरूको 
पनुननगमागण              

३०१८०१ - १,51,11,३3 १,51,11,३3 
राविय पनुननगमागण प्रानधकरणबाट 
अस्ख्तयारी प्राप्त 

जम्मा 
  

३,३४,९२,०० 8,6७,२१,74 12,०2,१३,74 
बाह्र अबग दईु करोड तेह्र 
लाख चौहत्तर हजार  

(रकम रु. हजारमा) 



ववनभन्न सडक कररडोर ननमागण आयोजना 
 भौनतक प वागधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट 

नस. नं. सडक आयोजनाको नाम ववननयोस्जत बजेट थप बजेट जम्मा बजेट 

१. जाजरकोट-डोलपा (दनैु) २,५०,०० 
४,७२,३० 

 
७,२२,३० 

२. कालीर्ण्डकी कररडोर १०,००,०० २०,००,०० ३०,००,०० 

३. कणागली कररडोर २०,००,०० १०,००,०० ३०,००,०० 

४. बेनीघाट-आरुघाट-लाके भञ्ज्याङ  ६,५०,०० १५,००,०० २१,५०,०० 

जम्मा ३९,००,०० ४९,७२,३० ८८,७२,३० 
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(रकम रु. हजारमा) 



 



बजेट ननकासा र खचग स्स्थनत (चाल ुतफग ) 

ब.नं.शी.उ. कायागलय 
वावषगक 

ववननयोजन 
२०७६ असार मसान्त्तसम्मको 

यथाथग खचग ववत्तीय प्रर्नत  % 
३४५०११   रक्षा मन्त्रालय ६,७६,०४ ४,९७,४५ ७३.५८ 

३४५०१३३ जङ्गी अड्डा ३६,39,3२,८0 35,84,86,04 98.50 

३४५०१४३ सैननक हवाई महाननदेशनालय ५१,०६,०० 46,55,37 91.१७ 

३४५०१५३ वीरेन्त्द्र अस्पताल ७2,5७,०० 72,13,40 99.40 

३४५०१६३ सैननक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज ७,९४,०० 7,92,40 99.80 

३४५०१८३ राविय सेवा दल २९,९9,52 29,09,79 9७.01 

३४५०१९३ अनत ववस्शष्ट व्यस्क्तहरूको सरुक्षा १,३०,०० 1,30,00 100 

३२९०१८३ 
 

राविय ननकुञ्ज सरुक्षा टोली 
(वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
बजेट) 

३,२०,९४,०० 3,00,75,05 93.71 

३०७०१९३ 
सैननक सामग्री उत्पादन ननदेशनालय 
(उद्योर् मन्त्रालय बजेट) १३,९८,०० 13,98,00 100 

जम्मा ४१,४३‚८७‚३६ 40,६१‚5७‚५० 98.0१ 

(रकम रु. हजारमा) 



ब.उ.शी. नं. कायगक्रमको नाम वावषगक बजेट 
असार मसान्त्त 
सम्मको खचग 

ववत्तीय प्रर्नत 
प्रनतशत 

भौनतक 
प्रर्नत 
प्रनतशत 

३४५०११ 
रक्षा मन्त्रालय  
(भवन ननमागण सवहत) 

 
१२,८२,०० 

 

७,५७,७७ ५९.१ ९५ 

३४५०१२ राविय सरुक्षा पररषद् २१०० २१०० १०० १०० 

३४५०१३४ जंर्ी अड्डा  12,04,37,29 11,45,52,31 95.11 70 

३४५०१४४ सैननक हवाई महाननदेशनालय ७,९०,०० 7,९0,00 100 100 

३४५०१५४ वीरेन्त्द्र अस्पताल ५,००,०० 5,00,00 100 100 

३४५०१६४ 
सैननक कमाण्ड तथा स्टाफ 
कलेज  

८०,०० 79,26 99.08 100 

३४५०१८४ राविय सेवा दल १७,०२,०० 16,81,32 98.78 100 

जम्मा 12,४८‚१२‚२९ 11,८३‚८१६६ 9४.८५% 9५% 

प ूँजीर्त बजेट ननकासा र खचग भौनतक प्रर्नत स्स्थनत 
(रकम रु. हजारमा) 



अन्त्य ननकायबाट अस्ख्तयारी प्राप्त प ूँजीर्त तफग को बजेट 
ननकासा, खचग र प्रर्नत स्स्थनत 

ब.नं.शी.उ. कायागलय/कायगक्रम 

ववननयोस्जत वावषगक 
बजेट रकम 

(कायगक्रम संशोधन 
सवहत) 

२०७6 असार 
मसान्त्तसम्मको यथाथग 

खचग 

ववत्तीय प्रर्नत % 
वावषगक बजेटको 

तलुनामा 

भौनतक प्रर्नत % 
 असार मसान्त्त 

सम्मको 

३३७४१४ 
काठमाण्डौ-तराई/मधेश 
द्रतुमार्ग  ५,९4,61,11 5,73,37,44 96.43 100 

ववनभन्न ४ सडक 
कोररडर ननमागण 

88,72,3० 88,72,30 100 100 

३०७०१९४ 
सैननक सामग्री उत्पादन 
ननदेशनालय 

२१,५०,०० 20,8६,4७ 97.0५ 97.00 

३२९०१८४ राविय ननकुञ्ज सरुक्षा  ११,२७,०० 11,26,18 99.9 10० 

३२९०१८४ 
भ कम्पबाट क्षनतग्रस्त 
संरचनाहरूको पनुननगमागण 

१,51,11,३3 1,50,96,15 99.9 100 

(रकम रु. हजारमा) 



 
आनथगक वषग २०७५/७६ मा सम्पादन भएका महत्त्वप णग 

कायगहरू 

 
 

नीनतर्त कान नी सधुार 

 
• नेपाल सरकार, मस्न्त्रपररषद्बाट नमनत २०७५।१२।०४ र्ते नयाूँ राविय सरुक्षा नीनत, 
२०७५ स्वीकृत भई कायागन्त्वयनमा आएको । 
 

• हाल सो नीनतमा आधाररत भई नेपाल कान न आयोर्सूँर् समन्त्वय र्री राविय सरुक्षा 
ववधेयकको मस्यौदा तयार र्ने कायग भइरहेको । 
 

• राविय सरुक्षा नीनत, २०७५ सूँर् तादात्म्य कायम हनेु र्री प्रनतरक्षा नीनत, २०७६ को 
मस्यौदा तयार भएको । 

 
• राविय सरुक्षा पररषद्को काम, कतगव्य र अनधकारलाई व्यवस्था र्नग बनेको ववधेयक नमनत 
२०७५/११/२८ र्ते संघीय संसदमा पेश भएकोमा हाल छलफलको क्रममा रहेको । 

 
 
• सैननक ऐनमा तत्काल संशोधन र्नुगपने ववषयहरूलाई केही नेपाल ऐन संशोधन र्ने ववधेयकमा 
समावेश र्री पेश र्ररएकोमा संघीय संसदबाट सो ववधेयक पाररत भई नमनत 
२०७५/११/१९ र्तेको नेपाल राजपरमा प्रकास्शत भएको । 

 



आनथगक वषग २०७५/७६ मा सम्पादन भएका महत्त्वप णग 
कायगहरू 

 • सैननक प्राववनधक सेवा ननयमावली, २०७५ नेपाल सरकार, मस्न्त्रपररषद् बाट स्वीकृत भई २०७६ जेठ २० र्तेको 
नेपाल राजपरमा प्रकास्शत भएको ।  

• सैननक सेवा (दोस्रो संशोधन) ननयमावली, २०७५ नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भई २०७५ चैर ७ र्ते नेपाल 
राजपरमा प्रकास्शत भएको । 

• शास्न्त्त सेनामा भार् नलन जान ेसकल दजागका सैननकहरूको छनौट प्रवक्रयालाई थप नन्पक्ष, वस्तनुनष्ठ र पारदशी 
बनाउन नमनत २०७५।०८।०२ मा नयाूँ “शास्न्त्त सेना छनौट कायगववनध, २०७५” स्वीकृत र्री कायागन्त्वयनमा 
लयाइएको । 

• नेपाली सैननक प्रनतष्ठानमा सञ् चालन हनु े अध्यापन कायगलाई समय सापेक्ष, र्णुस्तरीय एवम ् प्रभावकारी बनाई 
शैस्क्षकस्तर अनभववृद्ध र्नग नमनत २०७५।०८।०९ मा "नपेाली सैननक प्रनतष्ठान शैस्क्षक अध्यापन कायगववनध, 
२०७५" स्वीकृत र्री कायागन्त्वयनमा लयाइएको । 
 



आनथगक वषग २०७५/७६ मा सम्पादन भएका 
महत्त्वप णग कायगहरू 

 
 

क्षमता अनभववृद्धतफग िः 
• १६ जना कमगचारीहरूलाई योजना तजुगमा तथा खररद सम्बन्त्धी प्रस्शक्षण 
प्रदान र्ररएको । 

• १६ जना कमगचारीहरूलाई अंग्रजेी भाषाको तानलम प्रदान र्ररएको । 
• पाूँचथर र बटुवलमा र्री २ वटा अन्त्तरागविय मानवीय कान न र मानव 
अनधकारसम्बन्त्धी र्ोष्ठी/तानलम कायगक्रम सञ्चालन र्ररएको । जसमा कुल 
६४ जनालाई तानलम ददइएको । 

 



आनथगक वषग २०७५/७६ मा सम्पादन भएका 
महत्त्वप णग कायगहरू 

 रक्षा मन्त्रालयको भवन ननमागणतफग िः रु. १२ करोड 
• नसंहदरबार पररसरनभर रक्षा मन्त्रालयको  

 नवननमागण भइरहेको भवनको स्िक्चर 

 सवहत पाूँच तलाको ढलान, झ्याल,  

 ढोका सवहत Finishing (Plaster, Plumbing,  

 Marble, Water tank, आदद) को कायग 
 सम्पन्न भई हाल रंर्रोर्न, Electrification, 

 Parking ननमागण आददको कायग भइरहेको । 
• चाल ुआ.व.को कुल लक्ष्यको ९५% भन्त्दा बढी भौनतक प्रर्नत 
हानसल । हालसम्म भवनको कुल ननमागण कायगको ९०% भन्त्दा 
बढी कायग सम्पन्न । 

• चाल ुआ.व.मा खचग भएको रु. ६,८४,९८,४५३ खचग । 

 



आनथगक वषग २०७५/७६ मा सम्पादन भएका 
महत्त्वप णग कायगहरू 

 राविय सरुक्षा पररषद्को सस्चवालयतफग  
• नेपालको संववधानको धारा २६६ को उपधारा (३) बमोस्जम राविय सरुक्षा पररषद्को 
वावषगक प्रनतवेदन तयार र्री नमनत २०७५।०८।२८ र्ते सम्माननीय रािपनतज्य  समक्ष 
पेश र्ररएको ।  

 

• नमनत २०७५।०९।१५, नमनत २०७५।११।२७ र नमनत २०७६।३।१२ र्ते 
राविय सरुक्षा पररषद्को बैठक बसी राविय सरुक्षा नीनत‚ २०७५ को मस्यौदालाई 
अनमुोदन र्ने लर्ायतका ववनभन्न महत्वप णग ननणगयहरू भएको । 

 
• नमनत २०७५।११।२७ र्ते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्य को प्रमखु आनतथ्यमा राविय 
सरुक्षा पररषद्को १८ औ ँवावषगकोत्सव सम्पन्न भएको ।  

 
 

 



 
आनथगक वषग २०७५/७६ मा सम्पादन भएका  

महत्त्वप णग कायगहरू  
 
 
 
 

 

अन्त्तरागविय शास्न्त्त स्थापना नमशनसूँर् सम्बद्ध सैननक मञ्चमा सहभानर्ता 
• चीनको राजधानी बेइस्जङ्गमा २४-२६ अक्टोवर २०१८ मा आयोस्जत 8th Xiangshan 

Forum मा सहभार्ी भई माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्य ले 
नेपालले संयकु्त रािसंघको आह्वानमा शास्न्त्त सेना खटाई अन्त्तरागविय शास्न्त्त स्थापनामा परु-्
याएको योर्दान र आर्ामी ददनमा शास्न्त्त सेना पररचालनमा र्ररनपुने सधुारका ववषयमा 
नेपालको धारणा प्रस्ततु र्नुगभएको । 

 
• नमनत २०७५।१२।१५ देस्ख ऐ १८ र्तेसम्म संयकु्त रािसंघको मखु्यालय, न्त्य योकग मा 
आयोस्जत United Nations Peacekeeping Ministerial Conference on Uniformed 
Capabilities, Performance and Protection कायगक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा 
मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्य ले नेपालको तफग बाट भार् नलनभुई नेपालको अवधारणा प्रस्ततु 
र्नुगभएको । 
 

 



 
आनथगक वषग २०७५/७६ मा सम्पादन भएका  

महत्त्वप णग कायगहरू  
 
 
 
 

 

दद्वपक्षीय सैननक सम्बन्त्ध र सहयोर् ववस्तारिः 
• सन ् २०१८ को अक्टोबरमा नमरराि चीन सरकारका माननीय रक्षा मन्त्री श्री वेइ फेङ्ग र नेपाल सरकारका माननीय 
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलबीच नेपाली सेनाको क्षमता अनभववृद्धका लानर् चीन सरकारले उपलब्ध र्राउने 
१५ करोड ययुान (कररब २ अबग ६० करोड नेपाली रुपैँया) बराबरको सैन्त्य सहायता आदान-प्रदान सम्बन्त्धी सम्झौतामा दईु 
देशबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको । 

• सो अन्त्तर्गत प्राप्त र्ररने सैन्त्य सहायताको प्रोटोकलमा दईु देशका प्रधानसेनापनतहरूबीच यही २०७६ असार मवहनामा बेइस्जङ्गमा 
हस्ताक्षर सम्पन्न भएको। 

• Nepal-India Bilateral Consultative Group on Security Issues (NI-BCGSI) को तेह्रौँ बैठक २७-२८ मंनसर, २०७५ मा 
काठमाण्डौंमा आयोजना भई उक्त बैठकमा नेपाल र भारत दईु देशका सरुक्षा सरोकारका ववषयहरूका साथै नेपाली सेना र भारतीय 
सेनाबीच ववनभन्न क्षेरमा सहयोर् आदान-प्रदान र्ने ववषयमा ववस्ततृ छलफल भई ववनभन्न ननणगय तथा समझदारी भएको। 

• नेपाली सेनाका प्रधान सेनापनत महारथी श्री प णगचन्त्द्र थापाज्य ले नमनत २०७५/०९/२७ र्तेदेस्ख ऐ. २०७५/१०/०२ र्तेसम्म 
भारतको र नमनत २०७६/०३/०१ र्तेदेस्ख ऐ. ०७ र्तेसम्म चीनको भ्रमण र्नुगभई दद्वपक्षीय सैननक सम्बन्त्ध सदुृढ तलुयाउन 
मद्दत परेु्को। साथै‚ नमनत २०७६/३/२५ र २६ र्ते न्त्ययुोकग स्स्थत संयकु्त राि संघको मखु्यालयमा Chiefs of Defense 
Conference मा सहभार्ी हनुभुई नेपाल र स ंयकु्त राि संघ बीचको सम्बन्त्धलाई अझ मजबतु बनाउन सहयोर् परेु्को र सोही 
अवनधमा नमरराि अमेररका र अन्त्य नमररािहरुको उच्च पदस्थ सैननक अनधकारीहरुसूँर् भेटघाट भएको । 



 
 

रक्षा मन्त्रालय अन्त्तर्गत सञ्चानलत वक्रयाकलापहरुको रेवटङ्गको 
सारांश 

 
रेवटङ वक्रयाकलाप कैवफयत 

***** ७ वटा हररयो रङ्ग प्राप्त 

**** ५ वटा पहेलो रङ्ग प्राप्त 
 *** १ वटा 

** - रातो रङ्ग प्राप्त 

* १ वटा 
 

माइलस्टोन तोवकएका जम्मा 
वक्रयाकलाप 

१४ वटा   



रक्षा मन्त्रालयको  रेवटङ्ग वतृ्तस्चर (वावषगक)  



रक्षा मन्त्रालयको बेरुज ुफर्छ्यौट स्स्थनत 

 
• चाल ुआ.व. २०७५/७६ को असार मसान्त्तसम्मको बेरुज ुरकम र 

फछयौट स्स्थनत 
 

 जम्मा बेरुज ुरकम:- रु. ९,३३,४४,०५,०००।- 
 

 बेरुज ुफर्छ्यौट:- रु. 6,28,76,68,०००।- 
 

 प्रनतशत :- 67.३6% 

 

 



आ.व. २०७५/७६ मा हेलो सरकारबाट प्राप्त र्नुासो 
फर्छ्यौटसम्बन्त्धी प्रर्नत वववरण 

प्राप्त र्नुासो/ ननवेदन 
संख्या र्नुासो फर्छ्यौट संख्या फर्छ्यौट हनु 

बाूँकी सङ्खख्या कैवफयत 

१२७ ९२ ३५ ७२.४% फर्छ्यौट 



राविय ववकास समस्या समाधान सनमनतको ४२ औ ँबैठकको ननणगय कायागन्त्वयनको 
स्स्थनत  

ननणगय भएको ववषय 

नन.नं. २.  

 तयारी ववस्फोटक पदाथग आयात  र्नग कुनै अवरोध 
नरहे पनन ववस्फोटक पदाथगका लानर् आवश्यक 
कच्चा पदाथग आयातमा केही अवरोध रहने 
र्रेकोले परराि मन्त्रालय र उद्योर्, वास्णज्य तथा 
आप नतग मन्त्रालयले सरकारी तहमै भारतसूँर् वाताग 
र्री यस्तो कच्चा पदाथग आयातलाई २०७५ 
साउन मसान्त्तनभरमा सहज बनाउने र नपेाली 
सेनाबाट ववस्फोटक पदाथग तयार र्नग लर्ाई 
ववकास ननमागण कायगमा यसको अभाव नहनुे 
व्यवस्था र्ने । 

कायागन्त्वयन स्स्थनत 
 

यस ववषयमा नमनत २०७५।४।४ को श्रीमान ्
सस्चवस्तरीय ननणगयानसुार नमनत २०७५।४।०६ मा 
परराि मन्त्रालय, दस्क्षण एस्शया महाशाखालाई पर लेखी 
भारत सरकारनसत सरकारी तवर (G to G level) मा वाताग 
र्नग सवकने नसवकने सम्बन्त्धमा नयाूँ ददललीस्स्थत नेपाली 
राजद तावास माफग त बझु्न र सो को जानकारी यस 
मन्त्रालयलाई उपलब्ध र्राउन लेखी पठाइएकोमा जवाफ 
प्राप्त हनु बाूँकी ।   

कच्चा पदाथग आयातको हालको अवस्थािः 
आ.व. २07५/7६ मा ववस्फोटक पदाथग उत्पादनका 
ननस्म्त भारतबाट 20,66,300 के.जी कच्चा पदाथग 
खररद र्ने ननणगय भएकोमा  12,26,300 के.जी. कच्चा 
पदाथग प्राप्त भइसकेको र 8,40,000 के.जी. कच्चापदाथग 
आउने क्रममा रहेको । 

 
 



राविय ववकास समस्या समाधान सनमनतको ४३ औ ँबैठकको ननणगय कायागन्त्वयनको स्स्थनत  

ननणगय भएको ववषय 

नन.नं. १.  

 रािपनत चरेु तथा राविय ननकुञ् ज तथा वन्त्यजन्त्त ु
आरक्षण क्षरेको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी 
ननस्ित क्षरेहरुबाट राजमार्ग, ववद्यतु प्रसारण लाइन 
तथा राविय प्राथनमकता प्राप्त आयोजनाको लानर् 
Corridor तोक्न खाका पेश र्ने । 

 

कायागन्त्वयन स्स्थनत 
 

• नेपाली सेनाद्वारा संरस्क्षत ननकुञ् ज तथा 
आरक्षहरुमा राविय प्राथनमकता प्राप्त ववकासका 
आयोजना पने भए तापनन संरस्क्षत क्षरेको 
व्यवस्थापन राविय ननकुञ् ज तथा वन्त्यजन्त्त ु
संरक्षण ववभार्बाट हनुे हुूँदा आयोजनाहरुको 
कररडोर तोक्ने सम्बन्त्धमा नेपाली सेनाको 
भ नमका नभएको ।  

 

• सडक ववभार्बाट ननमागणाधीन सडक 
आयोजनाहरु मध्ये नेपाली सेनालाई स्जम्मेवारी 
प्राप्त ववनभन्न खण्ड (सडक आयोजना) हरुको 
रेखाङ्कन सडक ववभार्बाट नै हनुे र्रेको।   

 

क्रमशिः 



राविय ववकास समस्या समाधान सनमनतको ४३ औ ँबैठकको ननणगय कायागन्त्वयनको 
स्स्थनत 

ननणगय भएको ववषय 
नि.िं. ४.  

स्वीकृत खररद र्रुुयोजना अनसुार वावषगक बजेट ववननयोजन 
नभएको र खरीद योजना अनसुार कायग सम्पादनको अनरु्मन 
नभएको सन्त्दभगमा सबै ववषयर्त मन्त्रालयले खररद 
र्रुुयोजना अनसुार बन्ने वावषगक खररद योजना श्रावण 
मसान्त्तनभर स्वीकृत र्री सो अनसुार अनरु्मन र्री 
अद्यावनधक वववरण र प्रर्नत हनु नसकेको भए समस्या 
सवहत उललेख र्री २०७५ असोज मसान्त्तनभर रा. यो. आ. 
मा पेश  र्ने र अथग मन्त्रालयले स्वीकृत खररद योजना 
अनसुार वावषगक बजेट ववननयोजन र्ने। 
नि.िं. ५. 
राविय आयोजना बैंक (National Project Bank) ननमागण र्नग 
ववषयर्त मन्त्रालय तथा ननकायहरूले आयोजना बैंकमा 
समावेश हनेु आयोजनाहरूको वववरण २०७५ कानतगक 
मसान्त्तनभर राविय योजना आयोर्ले तोकेको ढाूँचामा 
आयोर्मा पेश र्ने । 
 

कायागन्त्वयन स्स्थनत 
नि.िं. ४.  

• रक्षा मन्त्रालयको भवन ननमागणको खररद र्रुुयोजना तयार भई सोही 
अनसुार वावषगक खररद योजना तथा कायगक्रम समयमै स्वीकृत भई 
कायागन्त्वयनमा रहेको । 

• नेपाली सेनाको लानर् आवश्यक सामग्री र उपकरण खररद र्नग खररद 
र्रुुयोजना तयार भई स्वीकृत खररद र्रुुयोजनामा आधाररत भई 
वावषगक खररद योजना तथा कायगक्रम स्वीकृत भई कायागन्त्वनयमा 
रहेको। 

• स्वीकृत खररद योजना अनसुार कायग भए नभएको ननयनमत रूपमा 
अनरु्मन र्ने र्ररएको । 

नि.िं. ५. 

• रक्षा मन्त्रालय र अन्त्तर्गत ननकायबाट आयोजना बैंकमा समावेश 
र्नुगपने आयोजनाहरूको वववरण ननधागररत ढाूँचामा भरी नमनत २०७५ 
मंनसर १० मा राविय योजना आयोर्मा उपलब्ध र्राई सवकएको । 



राविय ववकास समस्या समाधान सनमनतको ४४औ ँबैठकको  
ननणगय कायागन्त्वयनको स्स्थनत  

ननणगय भएको ववषय 
 

• बहवुषीय ठेक्का लार्ेका कायगक्रम/ आयोजनाहरूको 
हालसम्म नसस्जगत दावयत्वको एवकन तथ्याङ्क तयार 
र्ने। 

 

• काठमाडौं-तराई/मधेश द्रतुमार्ग आयोजना सम्बन्त्धी 
समस्याग्रस्त ३ ववषयहरु समाधान र्ने- 
• खोकना तथा बङु्गमती क्षेरमा देस्खएको जग्र्ा 

अनधग्रहण तथा मआुब्जा सम्बन्त्धी ववषय 

 
• सरुुङ्ग मार्ग पररवतगन सम्बन्त्धी ववषय 

 
• द्रतुमार्ग ननमागणमा संलग्न सैननकलाई खाजा तथा 

जोस्खम भत्ताको व्यवस्था 

 

कायागन्त्वयन स्स्थनत 
 
• मन्त्रालय र नेपाली सेना अन्त्तर्गत बहवुषीय ठेक्का लारे्का 
कायगक्रम/आयोजनाहरूको हालसम्म नसस्जगत दावयत्वको यवकन र्नग नीनत 
योजना महाशाखा प्रमखुको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाको ववकास ननमागण 
ननदेशनालय, बजेट ननदेशनालय र मन्त्रालयका आनथगक प्रशासन 
शाखाका उपसस्चव सदस्य रहेको सनमनत र्ठन भई दावयत्व रकम 
एकीन र्री नमनत २०७६।०३।४ र्ते रा.यो.आ.मा पठाइएको । 

 
• खोकना तथा बुंर्मती क्षेरको जग्र्ा अनधग्रहणको ववषयलाई सलयाउन 
रा.यो.आ.का माननीय सदस्यज्य को संयोजकत्वमा ववनभन्न मन्त्रालयका 
प्रनतनननधहरू सस्म्मनलत सनमनत र्ठन भई छलफल परामशग  
चनलरहेको।  

 
• सरुुङ्ग मार्गको ववषयमा अन्त्तरागविय परामशगदाताबाट पेश भएको  DPR 
स्वीकृनतका लानर् मस्न्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश भएकोले सोही अनसुार 
हनेु । 

 
• द्रतुमार्ग ननमागणमा संलग्न सैननकहरूलाई जोस्खम तथा खाजा भत्ता 
उपलब्ध र्राउने ववषयमा नमनत २०७५।१२।११ र्ते 
मस्न्त्रपररषद् बाट स्वीकृनत प्राप्त भएको ।  
 



कायगक्रम कायागन्त्वयनमा देस्खएका मखु्य चनुौती र सम्बोधन र्नुगपने 
ववषयहरू  

 बजेट ननकासा र खचग सम्बन्त्धीिः  
 

• LMBIS मा प्रवववष्ट भइसकेको बजेट रकम पनन लामो समयसम्म Lock-in भएर बस्दा पवहलो चौमानसकमा नेपाली 
सेनाको लानर् मेस्शनरी औजार शीषगकमा ववननयोस्जत बजेटबाट आवश्यक उपकरण खररद र्नग पवहलो चौमानसकमा 
आवश्यक प्रवक्रया शरुु र्नग नसवकूँ दा दोस्रो चौमानसकमा लक्ष्य अनसुार उपकरण खररद र्नग केही वढलाइ भएको। 

 
• ववनभन्न कारण देखाई बारम्बार कायगक्रम संशोधनका लानर् पेश हनुे तथा रै्र-बजेटरी कायगक्रमका लानर् बजेट मार् 

र्ने प्रवसृ्त्त । 
 
 काठमाण्डौ-तराई/मधेस द्रतुमार्ग सडक आयोजनासूँर् सम्बस्न्त्धत ववनभन्न ववषयहरूिः 
 

 द्रतुमार्ग ननमागणका लानर् कनतपय ठाउूँमा थप जग्र्ा अनधग्रहण र्नुगपने तथा कनतपय ठाउूँमा सानबकमा प्रस्ताववत 
सडक मार्गको एलाइनमेन्त्ट र सरुुङमार्गलाई पररवतगन र्री नयाूँ स्थानमा सरुुङ बनाउनपुने, खोकना बङुमती 
क्षेरमा अनधग्रहण भएका जग्र्ाको मआुब्जा कम भएको, त्यस क्षरेमा परुातास्त्वक सम्पदालाई संरक्षण र्ने र्री 
ननमागण कायग अस्घ बढाउनपुने स्थानीय बानसन्त्दाको मार्। 

 
  काठमाण्डौं-तराई/मधेश द्रतुमार्गको ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदनको स्वीकृनतमा भइरहेको वढलाइ । 

 



कायगक्रम कायागन्त्वयनमा देस्खएका मखु्य चनुौती र सम्बोधन र्नुगपने 
ववषयहरू  

 
 ववनभन्न कररडोर ननमागणका लानर् बजेट अपयागप्त 

 
  कालीर्ण्डकी कोररडर, कणागली कररडोर, बेनीघाट-आरुघाट-लाके भञ्ज्याङ्ग लर्ायतका सडक मार्ग 
ननमागणका लानर् आ.व.को शरुुमै पयागप्त बजेट ववननयोजन हनु नसक्दा पटक पटक कायगक्रम 
संशोधन तथा बजेट थप र्नग परेको ।  

 
 
 नेपाली सेनाको आधनुनकीकरण तथा क्षमता अनभववृद्धका लानर् बजेट  अपयागप्त    

 
नेपाली सेनालाई सालबसाली रूपमा प्राप्त हनेु र्रेको वावषगक बजेटमा प ूँजीर्त बजेट तलुनात्मक 
रूपमा ज्यादै न्त्य न रहेकोले ववपद् व्यवस्थापन लर्ायत ववनभन्न ववशेष इस्क्वपमेन्त्ट खररद र्नग र 
परुाना हातहनतयारलाई नयाूँ हनतयारले प्रनतस्थापन र्दै जाने नीनतलाई कायागन्त्वयन र्नग चनुौती 
रहेको । साथै, सैननक हवाई सेवाको लानर् थप जहाजहरू खररद र्नग तथा ब्यारेक ननमागण 
कायगको लानर् समेत बजेट अपयागप्त रहेको । 

 



आ=व= २०७५/७६ मा नेपाली सेनाबाट सञ्चानलत मखु्य-मखु्य कायगक्रमहरूको तेस्रो एवं 
वावषगक प्रर्नत वववरण 



नेपाली सेनाद्वारा आ.व.०७५/७६ मा सञ्चानलत मखु्य कायगक्रमहरू 

क्र.सं. कायगक्रम 

१. काठमाण्डौँ-तराई /मधेश द्रतुमार्ग ननमागण 

2. काली र्ण्डकी कररडोर ननमागण 

३. कणागली कररडोर सडक ननमागण तथा स्तरोन्ननत 

४. जाजरकोट-डोलपा (दनैु) सडक ननमागण 

५. बेनीघाट-आरुघाट-लाकेभञ्ज्याङ्ग सडक ननमागण 

६. सैननक मखु्यालय सवहत ववनभन्न संरचनाहरुको पनुननगमागण 

७. नपेाली सेनाको ववपद् व्यवस्थापन क्षमता अनभववृद्ध सम्बन्त्धी कायगक्रम 

८. नपेाली सेनाको हवाई क्षमता अनभववृद्ध सम्बन्त्धी कायगक्रम 

९. नपेाली सेनाको जनमनी पररवहन क्षमता अनभववृद्ध सम्बन्त्धी कायगक्रम 

१०. सैननक सामग्री उत्पादन क्षमता अनभववृद्ध सम्बन्त्धी कायगक्रम 

११. रािपनत चरेु संरक्षण कायगक्रम 



 राविय र्ौरवको काठमाण्डौं-तराई/मधेश द्रतुमार्ग सडक आयोजना अन्त्तर्गत जग्र्ा अनधग्रहणको लानर् प्रशासननक कायग 
भइरहेको र रुख कटान कायग ९७% सम्पन्न भएको । 

 ननमागणाधीन ५४ वक.नम. खण्ड मध्ये हालसम्म कररव २५.४४ वक.नम. सडक सव ग्रडे फमेशन लेभलसम्मको कायग 
शतप्रनतशत सम्पन्न भइसकेको । १०.९२ वक.नम. सडक ८० प्रनतशत भन्त्दा बढी र बाूँकी १६.०९ वक.नम. 
सडकको ५० देस्ख ८० प्रनतशतसम्म कायग सम्पन्न भएको । 

 ननजर्ढ, लेनडाूँडा र मख्खबेुशीमा लयाव घर ननमागण कायग सम्पन्न भएको । 
 आयोजनाको केस्न्त्द्रय कायागलय, खोकना र धेदे्र बेशक्याम्प ननमागण कायग सम्पन्न । क्याम्प ननमागण कायग शतप्रनतशत 

सम्पन्न । 

 ववस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन (Detail Project Report: DPR)तयार भई स्वीकृनतको लानर् नेपाल सरकारमा पेश 
र्ररएको । 

 अन्त्तरागविय परामशगदाता  छनौट अस्न्त्तम चरणमा रहेको । ६ वटा कम्पनीले Request for Proposal (RFP) 
Submission र्रेको । 

 ७ सेट बेनलबजृ प्राप्त भई २ सेट जडान र्री सन्त्चालनमा आइसकेको र २ सेट जडानको क्रममा रहेको । 

 
ववननयोस्जत बजेट मध्ये र्त आ.व.लाई आवश्यक रु ५ अबग ९4 करोड 
61 लाखको कायगक्रम संशोधन र्री ९ अवग ४५ करोड १६ लाख ८९ 
हजार समयमै वफताग र्ररएको  

काठमाण्डौँ-तराई/मधेश द्रतुमार्ग ननमागण 



काठमाडौं-तराई/मधेश द्रतुमार्ग सडक ननमागणको तस्स्बरहरु 



काठमाडौं-तराई/मधेश द्रतुमार्ग सडक ननमागणको तस्स्बरहरु 



कालीर्ण्डकी कररडोर सडक (80 वक.नम.) 
ववननयोस्जत बजेटिः रु ३० करोड 

क्र=सं. ववषय/मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. सडक चौडा र्ने • डबल लेनको बाटोको 
ननमागण सरुु हनु े। 

• सडक स्तरोन्ननत । 
• 31 वक.नम. ियाक १० 
नम. चौडाइ र्ने । 

 र्लुमी स्जललाको ररडीदेस्ख बाग्लङु्ग स्जललाको 
मालढुङ्गासम्म खोनलएको ८ नम. चौडाइको ८० 
वक.नम. ियाकमध्ये  आ.व. ०७५/७६ मा ३१ 
वक.नम.लाई १० नम. चौडाइ र्ने वावषगक लक्ष्य 
बमोस्जम 31 वक.नम. ियाक चौडाइ र्री भौनतक 
प्रर्नत १००% सम्पन्न । 

 हालसम्म 38 वक.नम. ियाक फरावकलो पाने कायग 
सम्पन्न । 



कालीर्ण्डकी कररडोर सडकको तस्स्बरहरु 



कणागली-कररडोर सडक ननमागण आयोजना (१४५ वक.नम.) 

    ववननयोस्जत बजेटिः रु 3० करोड  

क्र=सं. ववषय/मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१.  ियाक ननमागण र्ने  • बेनलवजृ जडान । 
• क्याम्प स्थापना । 
• 14 वक.नम. ियाक 
खोलने । 

 स्वीकृत वावषगक कायगक्रम बमोस्जम आ.व. 
०७५/७६ को तेस्रो एवं वावषगक लक्ष्य बमोस्जम 
14 वक.नम. ियाक खोलने कायग सम्पन्न भई भौनतक 
प्रर्नत १००% । 

 कुवाडीखोलामा ५१ नम.लामो बेलीबजृ जडान र 
खच्चा ११५ वक.नम.मा क्याम्प १ स्थापना   
सम्पन्न ।  

 हालसम्म 106 वक.नम. ियाक खोलने कायग प रा 
भएको । 



कणागली-कररडोर सडकको तस्स्बरहरु 



जाजरकोट-डोलपा (दनैु) सडक ननमागण आयोजना (११७.७ वक.नम.) 

क्र=सं. ववषय/मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. ियाक खोलने कायग सम्पन्न 
र्री सडक हस्तान्त्तरण 
र्ने 
(जाजरकोटको 
पासार्ाडदेस्ख डोलपाको 
नरपरुाकोट (सपुानी) सम्म 

• ०.५ वक.नम. ियाक खोलने 
कायग सम्पन्न हनेु । 

• सडक हस्तान्त्तरण कायग । 
• आवश्यक खण्डमा सधुार 
कायग र्ने । 

• नेपाली सेनालाई स्जम्मेवारी प्राप्त कुल १०३.४ वक. नम. 
सडकको ियाक खोलने कायग सम्पन्न र्री नमनत 
२०७५/८/४ र्ते उक्त सडकको समदुघाटन भई  
१००% कायग सम्पन्न ।  

• डोलपा सदरमकुाम दनैुसम्म खण्डीकृत रुपमा यातायात 
सचुारु।  

• सपुानी दनैुखण्ड (१०३.४ वक.नम.देखी ११७.७ वक.नम) 
को १४ वक.नम. ननमागण कायग सम्पन र्री कुल ११७.७ 
वक.नम.सम्पन्न । 

• सडक ववभार्लाई हस्तान्त्तरणका लानर् पराचार र्ने 
क्रममा रहेको । 

  ववननयोस्जत बजेटिः रु 7 करोड 22 लाख ३० हजार 



जाजरकोट-डोलपा (दनैु) सडकको तस्स्बरहरु 



बेनीघाट-आरुघाट-लाकेभञ्ज्याङ्ग सडक ननमागण आयोजना (११८ वक.नम.) 

 
  ववननयोस्जत बजेटिः रु २१ करोड ५० लाख 

क्र=सं. ववषय/मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. ियाक ननमागण र्ने • 9.2 वक.नम. ियाक खोलने  
• बेनलबजृको एवटुमेन्त्ट 
ननमागण 

• क्याप स्थापना 

• तेस्रो एवं वावषगक लक्ष्य बमोस्जम 9.2 वक.नम. ियाक 
ननमागण कायग सम्पन्न भई १००% भौनतक प्रर्नत हानसल। 

• सललेरी २६.वक.नम. (र्ोरखा) मा थप १ क्याम्प स्थापना र 
माछाखोला ९ वक.नम.मा बेनलबजृको एवटुमेन्त्ट ननमागण    
सम्पन्न । 

• हालसम्म २6 वक.नम. ियाक ननमागण सम्पन्न ।  



बेनीघाट-आरुघाट-लाकेभञ्ज्याङ्ग सडकको तस्स्बरहरु 



क्र=सं. 
ववषय/ 

मखु्य वक्रयाकलाप 
माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. भ कम्पबाट क्षनतग्रस्त 
ववनभन्न भौनतक संरचनाहरू 
पनुननगमागण र्नेिः  
 
सैननक मखु्यालय,  
भद्रकाली ।  
ववननयोस्जत बजेटिः 
93,99,98,००० 

• भवन ननमागण सम्पन्न र्ने ।  
 
 
 
• हालसम्म 100%  ननमागण कायग सम्पन्न 
 
• जंर्ी अड्डाको ननमागण कायग सम्पन्न भई 
२०७६/१/१० र्ते सम्माननीय रािपनतज्य बाट 
नवनननमगत भवनको समदु् घाटन भएको। 

 
 

क्रमशिः 
 

 ववननयोस्जत बजेटिः रु. १ अबग 51 करोड 11 लाख ३3 हजार 

भ कम्पबाट क्षनतग्रस्त संरचनाहरूको पनुननगमागण-१ 



क्र=सं=  ववषय/मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. भ कम्पबाट क्षनतग्रस्त ववनभन्न 
भौनतक संरचनाहरू पनुननगमागण र्नेिः 
             
(क) सैननक प्रहरी र्ण, भद्रकाली  
बजेटिः 3,13,88,०००।- 
 
(ख) र्णेशदल र्ण, तोपखाना  
  बजेटिः १९,७६,००,०००।- 
 

(र्) लक्ष्मीननवास, महाराजर्न्त्ज  
बजेटिः २8,29,31,०००।- 
 
(घ) वीरेन्त्द्र अस्पताल, छाउनी  
बजेटिः 5,92,16,०००।- 

• ननमागण कायगको 
ननरन्त्तरता                                             

 
 
 
 
 
 

  बहवुषीय कायगक्रम अनसुार ननकासा रकम बमोस्जम 
वावषगक लक्ष्यको १००% प्रर्नत हानसल भएको । 

 
 
 
 
 
 

उक्त आ.व.मा ववननयोस्जत रकमबाट शत प्रनतशत काम 
सम्पन्न । सम्प णग कायगक्रम परुा र्नग आ.व.०७६/७७ मा 

रकम ववननयोजन भएको 

भ कम्पबाट क्षनतग्रस्त संरचनाहरूको पनुननगमागण-२ 

ववननयोस्जत बजेटिः रु १ अबग 51 करोड 11 लाख ३3 हजार 



भवन ननमागण कायगक्रम 

क्र=सं. ववषय/मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. 
 
 
 
 
 
 
 
२. 

 

बङ्करदेस्ख ब्यारेक कायगक्रमिः अन्त्तर्गत 
नेपाली सेनाका ८ वटा पतृना अन्त्तर्गत 
मलुकुका ववनभन्न क्षेरमा क ल १६४ 
वटा नयाूँ भौनतक संरचना/प वागधारहरू 
(ननवास भवन, भान्त्छा घर, कायागलय 
भवन, वकचन/डाइननङ्ग हल र अन्त्य 
भवनहरु) ननमागण र्ने) 
 

जनता आवास पनुनगमागण(बारा र पसाग): 
२०७५ चैर १७ र्ते आएको 
हावाहरुी र चक्रवातका कारण बारा र 
पसाग स्जललाका ववनभन्न स्थानहरुमा 
क्षनत भएका ८८४ घरहरुको 
पनुननगमागण र्ने । 

 ननमागण कायग 
सम्पन्न र्ने  

 ननमागण कायग 100%  सम्पन्न । 
164 वटा भौनतक संरचनाको 
ननमागण सम्पन्न । 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 वटा घरहरुको सम्प णग ननमागण 
कायग सम्पन्न । 
१३१ वटा घरहरुको ननमागण कायग 
अस्न्त्तम चरणमा रहेको र बाूँकी 
घरहरुको ननमागण कायग तदारुकताका 
साथ भइरहेको । 

ववननयोस्जत बजेट रु. २ अबग ३३ करोड १७ लाख ४७ हजार 



नेपाली सेनाको क्षमता अनभववृद्ध (ववपद् व्यवस्थापन क्षमता अनभववृद्ध) 

क्र=सं.  वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 
1. CSSR, Fire Fighting Engineering 

Equipment सामग्री खररद  
 
हवाई साधन प्राप्त र्ने । 

• सामान खररद CSSR, Mountaineering, Fire Fighting, Waterman 
ship, Medial First Responder (MFR) का 
प्याकेजहरुको खररद सम्झौता सम्पन्न भई प्राप्त हनु े
क्रममा रहेको । 
 
वावषगक लक्ष्यको 10०% प्रर्नत हानसल । 
 
लाइट हेनलकप्टर २ र नमनडयम हेनलकप्टर १ 
प्राप्त भएको । 

2. ववपद् व्यवस्थापन तानलम 
सञ् चालन र्ने । 
 

• ववनभन्न तानलम 
कायगक्रमको 
सञ्चालन 

स्थानीय समदुायलाई लस्क्षत र्री ववनभन्न स्थानमा 
सञ्चानलत २४ वटा सामदुावयक ववपद् प्रनतकायग 
तानलममा ५७६ जनाले र नेपाली सेनामा ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्त्धी 28 वटा तानलमहरु सञ्चालन 
भई 995 ले प्रस्शक्षण नलएको। 
 
वावषगक लक्ष्यको १००% प्रर्नत हानसल । 



नेपाली सेनाको क्षमता अनभववृद्ध (हवाई क्षमता अनभववृद्ध) 

क्र=सं वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. 
 

हवाई क्षमता अनभववृद्ध र्नग आवश्यक पने 
हवाई साधनहरु खररद र्दै जान े योजना 
अनसुार आ.व.२०७४/७५ मा खररद 
सम्झौता भएका देहायको हवाई साधनहरु 
प्राप्त र्नेिः 
Medium VVIP हेनलकप्टर -१ 
Fixed Wing Aircraft     -१  
Trainer जहाज          -२ 

• प्रतीत पर खोलने 
• जहाज प्रानप्त 

 
• िेनर जहाज २, २०७५ पौष मवहनामा 

प्राप्त भएको ।   
• Medium VVIP हेनलकप्टर १ को Pre-

Shipment Inspection भइरहेको ।  
• Medium Aircraft (Fixed Wing) १ को 

Pre-Shipment Inspection तथा तानलमको 
तयारी भइरहेको । 

वावषगक लक्ष्यको १००% प्रर्नत हानसल । 

२. हवाई मेनसनरी औजार खररद (ववनभन्न 
स्पेयर पाटगस) 

• सामान प्रानप्त 
• ममगत सम्भार 

• हवाई साधनहरु ममगतको लानर् आवश्यक 
पाटगसहरु खररद तथा मरामत र्ररएको । 

 
वावषगक लक्ष्यको १००% प्रर्नत हानसल । 



नेपाली सेनाको क्षमता अनभववृद्ध (सैननक सामग्री उत्पादन क्षमता 
अनभववृद्ध) 

क्र=सं. वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. 
 

• सैननक सामग्री उत्पादन क्षमता 
अनभववृद्ध र्री क्रनमक रुपमा 
आत्मननभगर हनु े। 

  
 

• खररद प्रवक्रया 
सम्पन्न र्ने 

 

• Detonator Plant को Specification लाई 
अस्न्त्तम रुप ददई खररद प्रवक्रया अर्ानड 
बढाउन ेक्रममा ववनभन्न रािबाट G to G 
माफग त खररद र्नग Offer प्राप्त भई 
म लयाङ्कन पेश भएको । 

  
• आ.व.०७५/७६ को लानर् प्रस्ताव 

र्ररएको सम्प णग मेस्शनरी उपकरण र 
उत्पादन सामग्रीहरुको खररद प्रवक्रया 
सम्पन्न । 
 

• वावषगक लक्ष्यको १००% प्रर्नत हानसल ।  



नेपाली सेनाको क्षमता अनभववृद्ध (मेस्शनरी औजार क्षमता अनभववृद्ध) 

क्र=सं. वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो चौमानसक एवं वावषगक प्रर्नत 

१. 

 

परुाना हनतयारहरुलाई 
प्रनतस्थापन र्दै 
क्रनमक रुपमा M16 
वा सो नसररजका 
हनतयारको 
व्यवस्थापन र्ने । 
 

• खररद प्रवक्रया सम्पन्न • हनतयार खररद सम्बन्त्धमा स्वीकृत वावषगक 
कायगक्रमअनसुार हालसम्म कान नी रुपमा अस्न्त्तम 
टुङ्गोमा परु्ेका ववनभन्न हनतयार तथा स्पेयर पाटगस प्राप्त 
हनु ेप्रवक्रयामा रहेको।  

२. अवफस इस्क्वपम्मेण्ट, 
स्पेशल इस्क्वपम्मेण्ट, 

सञ् चार उपकरण, 
इस्न्त्जननयररङ्ग  
इस्क्वपम्मेण्ट खररद 
र्ने  

 

 

• सामान प्रानप्त र ववनभन्न 
यनुनटहरूलाई ववतरण 

• मेनसनरी  औजार सामग्री आप नतगको लानर् खररद 
सम्झौता भई ठेकेदारबाट सामान प्राप्त हनु े क्रममा 
रहेको र प्राप्त भएका सामग्रीहरु नबतरण प्रवक्रयामा 
रहेको । 
 

 



नेपाली सेनाको क्षमता अनभववृद्ध (जनमनी पररवहन क्षमता अनभववृद्ध) 

क्र=सं. वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो एवं वावषगक प्रर्नत 

१. 
 

प्राथनमकताको आधारमा ववनभन्न 
प्रकारका 88 वटा सवारी साधन 
(एस्कटग स्जप/वपक अप, एम्बलेुन्त्स, 
वारुणयन्त्र, हाडगटप स्जप, नमननबस/ 
माइक्रोबस, MPV, मोटर साइकल र 
अन्त्य सवारी साधन) खररद र्ने ।  

 
• खररद सम्झौता 
• सामान प्रानप्त 
 

• खररद सम्झौता सम्पन्न भई ववनभन्न 
प्रकारको ७५ वटा सवारी साधन प्राप्त 
भएको र १२ वटा सवारी साधनहरु प्राप्त 
हनुे क्रममा रहेको ।  

 
• ववनभन्न देशमा कायगरत सैननक 

सहचारीहरुको लानर् सवारी साधन खररद 
र्नग परराि मन्त्रालयमा रकम 
पठाइएको।  

• एम्बलेुन्त्स १ खररद रद्द भएको । 
 
 
वावषगक लक्ष्यको ९८.86% प्रर्नत हानसल ।  



रािपनत चरेु संरक्षण कायगक्रम कायागन्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने 
क्र=सं. ववषय/मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन तेस्रो एवं वावषगक प्रर्नत 

१. 

 

आ.व.०७४/७५ को ववननयोस्जत बजेट 
अनसुार रािपनत चरेु-तराई/मधेश संरक्षण 
योजना अन्त्तर्गत नसराहा, रुपन्त्देही, बददगया 
र कैलाली स्जललामा र्री ४ वटा 
तालहरुको संरक्षण तथा संवद्धगन र्ने 
सम्बस्न्त्धत ननकायलाई हस्तान्त्तरण र्ने । 
 
 
 
 
 
 
 
आ.व.०७५/७६ को लानर् रािपनत चरेु-
तराई मधेश संरक्षण ववकास सनमनतबाट 
कुनै बजेट ववननयोजन नभएको । 
 

• ताल तलैया 
संरक्षण तथा 
संवद्धगन 

 
• हस्तान्त्तरण कायग 

• नसराहा स्जललास्स्थत कमल दह र बददगया 
स्जललास्स्थत बढैया ताल संरक्षण, सम्बद्धगन, 
जीणोद्धार, व्यवस्थापन तथा नयाूँ ननमागण 
कायग सम्पन्न र्री नमनत २०७५/६/१८ 
र्ते सम्बस्न्त्धत ननकायलाई हस्तान्त्तरण 
र्ररएको ।  
 

• रुपन्त्देही स्जललास्स्थत र्जेडी ताल र 
कैलाली स्जललास्स्थत कोइलही ताल 
संरक्षण, सम्बद्धगन जीणोद्धार, व्यवस्थापन 
तथा नयाूँ ननमागण कायग सम्पन्न र्री नमनत 
२०७५/६/२८ र्ते सम्बस्न्त्धत ननकायलाई 
हस्तान्त्तरण र्ररएको । 



ववषय/वक्रयाकलाप हालसम्मको प्रर्नत 

 National Defence University (NDU) स्थापना र्ने 

सम्बन्त्धमा सम्भाव्यता अध्ययन प रा र्ने । 
 

 सबै प्रदेशहरुमा १/१ वटा सैननक अस्पताल 
ननमागण र्री सैननक तथा रै्रसैननक सबैलाई सहज 
र सलुभ रूपमा स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध 
र्राउन े। 

 सम्भाव्यता अध्ययन टोलीबाट अध्ययन ववश्लषेण भई 
प्रारस्म्भक अवधारणा प्रस्ततुीकरण भइसकेको । 

 
 
 प्रदेश नं. ५ को नेपालर्न्त्जमा सैननक अस्पताल 
सञ् चालनमा आएको, प्रदेश नं.१ को इटहरीमा सैननक 
अस्पतालको ननमागण कायग सम्पन्न भइ आवश्यक औषाधी 
तथा सामानहरु खररद र्ने प्रवक्रयामा रहेको र प्रदेश नं. 
४ को पोखरामा प वागधार ननमागण कायग भइरहेको । 

 
 
 
 
 

क्रमशिः 

आ.व. २०७५/७६ मा उललेखनीय उपलस्ब्ध हानसल र्नग र्ररने नवप्रवतगन  
तथा नसजगनशील प्रयासहरु सम्बन्त्धमा भएको प्रर्नतको वववरण 



ववषय/वक्रयाकलाप हालसम्मको प्रर्नत 

 पाूँचखालस्स्थत वीरेन्त्द्र शास्न्त्त कायग 
तानलम केन्त्द्रलाई भौनतक प वागधार तथा 
अन्त्य स्रोत साधन सम्पन्न बनाई 
अन्त्तरागवियस्तरको सैननक प्रस्शक्षण 
केन्त्द्र (Center of Excellence) को 
रूपमा ववकास र्ने । 

 केन्त्द्रलाई आवश्यकता अनसुारका भौनतक साधनहरू ववननयोस्जत 
बजेटका अधीनमा रही उपलब्ध र्राइूँदै आइएको । 
 

 UN मा तैनाथ हनुपु वग वीरेन्त्द्र शास्न्त्त कायग तानलम केन्त्द्रमा सञ् चालन 
हनुे UN Staff Officer Course र Pre-deployment तानलमहरुलाई UN 
ले मान्त्यता प्रदान र्रेको । 
 

 केन्त्द्रमा बहरुाविय शास्न्त्त सैननकको सहभानर्ता सवहत 
अन्त्तरागवियस्तरको अभ्यास तथा तानलम सञ् चालन भइरहेको । 
 

 नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल-नेपालका शास्न्त्त स्थापनाथग खवटने 
टोलीलाई समेत केन्त्द्रले तानलम प्रदान र्रररहेको । 
 

  नरभवुन ववश्वववद्यालय तथा काठमाण्डौ ववश्वववद्यालयमा अन्त्तरागविय 
सम्बन्त्ध तथा द्वन्त्द्व व्यवस्थापनमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका 
ववद्याथीहरुलाई भ्रमण र्राई अन्त्तवक्रग या र्ने कायग प्रारम्भ र्ररएको । 
 
 

क्रमशिः 

आ.व. २०७५/७६ मा उललेखनीय उपलस्ब्ध हानसल र्नग र्ररने  
नवप्रवतगन तथा नसजगनशील प्रयासहरुसम्बन्त्धमा भएको प्रर्नतको वववरण 



ववषय/वक्रयाकलाप हालसम्मको प्रर्नत 

 ववपद् तथा अन्त्य आपत्कालीन अवस्थामा पेिोल, नडजेल, ग्याूँस 
लर्ायतका वस्तकुो अभाव हनु नददन तथा द्रतुतर आप नतग 
सनुनस्ित र्नग नेपाली सेनालाई रणनीनतक भण्डारणको व्यवस्था 
र्ने । 

 

 नेपाली सेनालाई सैननक सामग्री उत्पादनमा आत्मननभगर बनाउन 
देहायका उद्योर्हरुको सदुृढीकरण र्दै जानेिः  
 
1. सैननक पोशाकमा प्रयोर् हनेु सामग्री उत्पादन उद्योर्  
2. सैननक इस्क्वपमेन्त्ट उत्पादन उद्योर् 
3. खकुुरी उत्पादन उद्योर्को स्तरोन्ननत 
4. मलुकुको ववकास ननमागणको लानर् आवश्यक हनेु 

वव्फोटक पदाथगहरु, स्मल आमगस ् लर्ायत मद्दनत 
हनतयारको एम्यनुनशनहरु उत्पादन उद्योर् 

 उद्योर्, वास्णज्य तथा आप नतग मन्त्रालयबाट कायग टोली 
र्ठन भई अध्ययन भइरहेको ।  
 
 
 
 
 सनु्त्दरीजल आशगनल कायागलय तथा बहवु्यवसाय उद्योर् 
पवहरन सामग्री शाखामा उत्पादन सरुु भइसकेको । 

 सैननक वेभ इस्क्वपमेन्त्टको नम ना उत्पादन र्री परीक्षण 
भइरहेको । 

 खकुुरी उत्पादनको लानर् प्लाण्ट Installation र्री परीक्षण 
उत्पादन र्ररएको ।  

 वव्फोटक पदाथग (TNT) तथा १२० नम.नम. र ८१ नम.नम. 
मोटागरको बम उत्पादन र्री परीक्षण समेत भइसकेको । 

 श्री सनु्त्दरीजल आशगनल कायागलयमा ७.६२ नम.नम. को 
नूँया प्लान्त्ट स्थापना र्नग South Korean Company को 
प्राववनधक टोली स्थलर्त अध्ययन र्री कायग प्रारम्भ 
भएको । 
 

आ.व. २०७५/७६ मा उललेखनीय उपलस्ब्ध हानसल र्नग र्ररने  
नवप्रवतगन तथा नसजगनशील प्रयासहरुसम्बन्त्धमा भएको प्रर्नतको वववरण 



अन्त्तरागविय शास्न्त्त सेनामा सहभानर्ता 
• ववश् व शास्न्त्तमा योर्दान परु् याउने नेपाल सरकारको परराि नीनतलाई सहयोर् पगु्ने र्री नेपाली सेनाले 
संयकु्त रािसंघको आह्वानमा ववश् वका द्वन्त्द्वग्रस्त मलुकुहरुमा शास्न्त्त सेनामा सहभार्ी र्राउने तथा थप 
मलुकुहरुमा समेत शास्न्त्त सेना फौजको उललेख्य उपस्स्थनत जनाई रास्् िय वहतको जरे्नाग र्ने नीनतलाई 
ननरन्त्तरता ददूँदै आइरहेको ।  

• शास्न्त्त स्थापनाथग फौजको संख्या वावषगक रुपमा कुल नविको १०% परु् याउने हेतलेु फौजको 
हातहनतयार तथा सैन्त्य सामग्रीहरुको व्यवस्थापन र्ररूँदै आइरहेको । 

आ.व. फौज 
योर्दान 

नमशनहरुमा 
सहभानर्ता 

शरुुदेस्ख आ.व. को 
अन्त्त्यसम्मको कुल सहभानर्ता  आ.व.को सहभानर्ता 

०७४/७५ 
छैटौं 
स्थान 

१२ वटा 
1,२०,825 जना  

(1,110 मवहला सैननक) 
५,०३३ जना  

(1३८ मवहला सैननक) 

०७५/७६ 
पाूँचौं 
स्थान 

१३ वटा 
१,२६,५०४  जना 

(१,२५७ मवहला सैननक) 
५,०७३ जना  

(२०५ मवहला सैननक) 



नार्ररक-सैननक सम्बन्त्ध, सहयोर् र सहकायग 
•   सपगदंश उपचार सेवा संख्या - ३,०३६ जना । 

•    ननिःशलुक स्वास्थ्य सेवा प्रदान - ८२,००९ जना । 

•    रक्तदान - २०२ जना सैननक व्यस्क्तहरुबाट । 

•    श्रमदान - ५४,३६५ जना सैननक व्यस्क्तहरुबाट । 

•     आर्लार्ी ननयन्त्रणमा पररचानलत फौज - ५०८ स्थानमा । 

•     Improvised Explosive Device (IED) ननस््क्रय - ८८ स्थान । 

•     Mine Risk Education (MRE) - ५२३ स्थानहरुमा सञ् चालन र्री लाभास्न्त्वत संख्या 19060 । 

•     हवाई उद्धार - २७५ जना  

•    वकृ्षारोपण - ६१,७६३ वटा तथा नपेाल सरकारको "एक नार्ररक एक फलफुल ववरुवा" कायगक्रम अन्त्तर्गत 
नमनत २०७६ आषाढ १३ र्तेबाट हालसम्म सातै प्रदेशहरुमा कुल ४८,९७३ वटा ववरुवा रोवपएको । 

 



नार्ररक-सैननक सम्बन्त्ध, सहयोर् र सहकायग 
नमनत 2076।03।26 देस्ख 28 र्ते सम्म परेको अववरल बषागको कारण भएका घटनाहरुमा नपेाली सेनाले 

र्रेको मखु्य कायगहरुिः 
• पवहरो हटाउने - ववनभन्न ७ स्जललाहरुको 10 स्थानमा 
• उद्धार - नबनभन्न ७ स्जललाहरुमा 723 जना 
• तटबन्त्ध ननमागण - ववनभन्न ८ स्जललाहरुको 18 स्थानमा 
• ववद्यतु लाईन ननमागण - ववनभन्न 3 स्जललाहरुको 3 स्थानमा 
• सरुस्क्षत सरथानमा स्थानान्त्तरण - ववनभन्न ७ स्जललाहरुको 1४ स्थानबाट 219 जना 
• खोलाको ननकास खोलने कायग - ववनभन्न ७ स्जललाहरुको 7 स्थानमा 
• सडक सचुारु र्ने कायग - ववनभन्न 4 स्जललाहरुको ६ स्थानमा 

 



सैननक कलयाणकारी कोषबाट आ.व. २०७५/७६ मा सम्पादन 
भएका मखु्य कायगहरू  

 
 

 
 
 • वव.सं.२०३२ सालमा रु.१ करोड २४ लाख १ हजारबाट सरुु भएको सैननक 
कलयाणकारी कोषमा २०७६ आषाढ मसान्त्तसम्म रु.३८ अबग ५७ करोड ६० लाख 
बैंक मौज्दात रहेको ।  
 

• कलयाणकारी कोष अन्त्तर्गतका ननकायहरुमा रु.५ अबग ६४ करोड ३० लाख ४० हजार 
सवहत कोषको यथाथग मौज्दात रु.४४ अबग २१ करोड ९० लाख ४० हजार रहेको ।  
 

• कोषबाट ववनभन्त् न ववकास क्षेरमा भ तप वग सैननक सम्मेलनमा भ तप वग सैननक तथा नतनका 
आस्श्रत पररवारहरुलाई लस्क्षत र्री देहायका कलयाणकारी कायगहरु सञ् चालन र्रेको । 

 

बढीभन्त्दा बढी बहालवाला तथा भ .प . सैननक र वहतानधकारीहरुको बसोबासलाई 
मध्यनजर र्री क्यान्त्टोनमेन्त्टको अवधारणालाई ववस्तार र्नग पोखरा र इटहरीका 
अनतररक्त बददगवास र कैलालीमा अस्पताल ननमागण प्रवक्रयामा रहेको ।  
      
          क्रमशिः 



सैननक कलयाणकारी कोषबाट आ.व. २०७५/७६ मा 
सम्पादन भएका मखु्य कायगहरू  

 
 

 
 
 
बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैननकका सन्त्तनतहरुलाई कक्षा ६ देस्ख कक्षा १२ 
सम्म अध्ययन सवुवधा उपलब्ध र्राउन हाल सैननक स्कुल नभएका प्रदेश नं.२ र ५ 
स्स्थत १९ वटा संस्थार्त ववद्यालयहरुसूँर् ननस्श् चत कक्षार्त कोटाको पररनधनभर रही 
शैस्क्षक सर २०७६ बाट लार्  हनेु र्री सम्झौता र्ररएको  
 

प्रदेश नं. २ को बददगवासमा सैननक महाववद्यालयको ननमागण कायग भइरहेको साथै प्रदेश 
नं.५ को वटुवलमा आ.व.०७६/७७ मा ननमागण सम्पन्न र्ने योजना रहेको  
 

मरृ्ौलासम्बन्त्धी रोर् लारे्का नबरामीहरुलाई उपलब्ध हनेु हेमोडायलानसस सेवालाई 
व्यवस्स्थत र्नग वीरेन्त्द्र अस्पताल भवनमा Hemo-dialysis Satellite Pharmacy सञ् चालन 
र्ररएको  

  
          क्रमशिः 



सैननक कलयाणकारी कोषबाट आ.व. २०७५/७६ मा सम्पादन 
भएका मखु्य कायगहरू  

 
 

 
 
 
• बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैननकका सन्त्तनतहरुलाई स्वदेश वा ववदेशमा 
स्चवकत्साशास्त्र, इस्न्त्जननयररङ्ग, स चना प्रववनध, कृवष ववज्ञान र वन ववज्ञान संकायमा 
स्नातक तह वा सोभन्त्दा मानथललो तहको अध्ययनका लानर् रु.२५ लाखसम्मको 
"सैननक सन्त्तनत प्राववनधक स्शक्षण सहनुलयत कजाग २०७५" कायागन्त्वयनमा लयाइएको  
 

• सैननक महाववद्यालय भक्तपरुमा वव.एस्स्स. माइक्रो बायोलोजी र सैननक महाववद्यालय 
स्चतवनमा ववज्ञान संकायमा शैस्क्षक कायगक्रम थप र्ररएको  

  
• प्रदेश नं. २ को बददगवासमा सैननक महाववद्यालयको ननमागण कायग भइरहेको साथै 
प्रदेश नं.५ को वटुवलमा आ.व.०७६/७७ मा ननमागण सम्पन्न र्ने योजना रहेको  
 

           



सैननक कलयाणकारी कोषबाट स्शक्षा के्षरमा भएका मखु्य 
कायगहरू  

 
 

 
 
 

सैननक स्क ल 
Army  -  5287 (वीरर्नत - 230)  
Civil  -  3024  (छारवसृ्त्त - 27 / Payment - 2997) 
कुल जम्मा =  8311 
 
NAIHS 
Army  -  468 
Civil  -  967 (छारवसृ्त्त - 138 / Payment - 748 / MD - 70 / नबदेशी - 11) 
कुल जम्मा  =  1435 

 
           



धन्त्यवाद 


