
नेपाल सरकार
रक्षा मन्त्रालय 

आ.व. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति 
िथा काययक्रम र बजेट कायायन्त्वयनकायययोजना 

अन्त्िर्यि 
प्रथम चौमातसक अवतिको प्रर्ति वववरण

२०७५ मंतसर ८ 

ववष्णपु्रसाद लम्साल
सचचव



रक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध नीति िथा काययक्रम
ब ुँदा नं. विषय
३७ राष्ट्रपति चरेु संरक्षण काययक्रमको कायायन्त्वयनलाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ ।
५० पााँच वर्यतभर काठमाण्डौँ-तनजर्ढ द्रिुमार्य, मध्यपहाडी लोकमार्य र 

हलुाकी राजमार्यको सम्पूणय तनमायण कायय सम्पन्न र्नरनेछ ।
९० तनजामिी सेवा, नपेाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, 

रावष्ट्रय अनसुन्त्िान ववभार् र सम्पूणय सरकारी संयन्त्रमा समयानकूुल 
सिुार र्री प्रभावकारी बनाइनेछ ।

९५ राचष् िय सरुक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्त्िी नीतिर्ि, कानूनी र संस्थार्ि 
व्यवस्था तमलाइनेछ ।

९६ ववपद् व्यवस्थापनको पूवय ियारी र्नरनेछ ।
९७ पनुतनयमायणका प्रवक्रयाहरूलाई सरल बनाई भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि 

संरचना, सम्पदा िथा पूवायिारहरूको पनुतनयमायणमा िीव्रिा ददइनेछ । 



रक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध बजेट वक्तव्यका बुाँदाहरू
ब ुँदा नं. विषय

१६३ काठमाण्डौं-तनजर्ढ द्रिुमार्य तनमायण र्नय आवश्यक रकम ववतनयोजन र्नरएको । 
१६६ तनमायणािीन कालीर्ण्डकी कोनरडरलाई उत्तरी नाका कोरलादेचि ववस्िार र्री दचक्षण 

नाका तरवेणीसम्म जोतडनेछ ।  
१६७ कणायली राजमार्यलाई डोल्पा, मरु् ुर हमु्ला हुाँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने र्री 

र्मर्ढी-नाग्मा, तसतमकोट-वहल्सा र दनैु - मनरमलापास िण्डको तनमायण िथा 
स्िरोन्नति र्ने ।

१७८ पनुतनयमायणका अन्त्य आयोजनाहरू िोवकएको समयमै सम्पन्न र्नय तनमायण काययलाई 
थप िीब्रिा ददइनेछ । 

१७९ प्रदेश र स्थानीय िहसाँर्को सहकाययमा ववपद् व्यवस्थापनको लातर् पूवय ियारी 
र्नरनेछ ।

२१९ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको क्षमिा अतभववृद्ध र्री 
आितुनक र व्यावसावयक िलु्याइनेछ । नेपाली सेनाको “बङ्करदेचि ब्यारेक”

काययक्रमलाई तनरन्त्िरिा ददइनेछ ।



रक्षा मन्त्रालय अन्त्िर्यि सञ्चातलि वक्रयाकलापहरुको प्रथम 
चौमातसक अवतिको रेवटङ्गको सारांश

रेवटङ वक्रयाकलाप प्रतिशि कैवियि

***** ५ वटा ४५.४५
सन्त्िोर्जनक/राम्रो
प्रर्ति (८ वटा)**** ३ वटा २७.२७

*** - -
** १ वटा ९.०९

न्त्यून प्रर्ति (३ वटा)
* २ वटा १८.१९

जम्मा (प्रथम चौमासिकमा 
लक्ष्य तोककएका) ११ वटा १००

4
रक्षा मन्त्रालय र यस अन्त्िर्यिका तनकायको र्री कुल ४५ वटा वक्रयाकलाप सञ्चालन भइरहे पतन नेपाली सेना अन्त्िर्यिको वक्रयाकलापहरुको 

मातसक लक्ष्य उल्लेि नभएकोले िी वक्रयाकलापहरुको रेवटङ्ग र्नय नसवकएको । 
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राचष् िय सरुक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्त्िी नीतिर्ि, कानूनी र संस्थार्ि 
व्यवस्था (नीति काययक्रम बुाँदा नं. ९५)

क्र= 

सं .

ववर्य मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. रावष्ट्रय सरुक्षा नीति, 
२०७३ को 
पनरमाजयन

नयााँ रावष्ट्रय सरुक्षा 
नीतिको मस्यौदा ियार 
र्ने ।

• काययदल र्ठन
• सझुाव सङ्कलन
• प्रारचम्भक मस्यौदा

रावष्ट्रय सरुक्षा पनरर्द्को तमति २०७५।६।१ को 
तनणययानसुार नयााँ रावष्ट्रय सरुक्षा नीतिको मस्यौदा 
ियार र्नय माननीय उपप्रिानमन्त्री िथा रक्षा 
मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा एक उच्चस्िरीय 
सतमति र्ठन भई नयााँ नीतिको मस्यौदा ियार र्ने 
िथा ववतभन्न तनकाय िथा ववज्ञहरूबाट सझुाव 
सङ्कलन र्ने कायय भइरहेको ।

२. प्रतिरक्षा नीतिको 
िजुयमा र स्वीकृति

प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा 
ियार र्ने ।

• काययदल र्ठन
• सझुाव सङ्कलन
• प्रारचम्भक मस्यौदा

प्रतिरक्षा नीतिको प्रारचम्भक मस्यौदालाई थप 
पनरमाजयन र्री अचन्त्िम रूप ददन तमति
२०७५।५।२४ मा मन्त्रालयका नीति, योजना, 
अनसुन्त्िान िथा अन्त्िरायवष्ट्रय समन्त्वय महाशािा 
प्रमिुको संयोजकत्वमा कानून, न्त्याय िथा 
संसदीय मातमला, अथय, र्हृ, परराष्ट्र मन्त्रालय र 
नेपाली सेना िथा रावष्ट्रय सरुक्षा पनरर्द्को 
सचचवालयका प्रतितनतिहरू रहेको काययदल र्ठन 
भई काययदलले प्रतिरक्षा नीतिको प्रारचम्भक 
मस्यौदालाई पनुरावलोकन र्री पनरमाचजयि मस्यौदा 
पेश भएको । 



राचष् िय सरुक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्त्िी नीतिर्ि, कानूनी र संस्थार्ि 
व्यवस्था (नीति काययक्रम बुाँदा नं. ९५)

क्र= 

सं .

ववर्य मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

३. रावष्ट्रय सरुक्षा 
पनरर्द् ऐनको 
मस्यौदा ियार
र्ने

रावष्ट्रय सरुक्षा पनरर्द् 
ऐनको मस्यौदा ियार 
र्ने ।

• काययदल र्ठन
• सझुाव सङ्कलन
• प्रारचम्भक 
मस्यौदा

रावष्ट्रय सरुक्षा पनरर्द् ऐनको मस्यौदा िजुयमा
र्नय मन्त्रालयका कानून महाशािा प्रमिुको 
संयोजकत्वमा एक काययदल र्ठन भई
मस्यौदा िजुयमा सम्पन्न भई  रा.स.ुप. को 
बैठकमा पेश र्ने तनणयय भएको ।

४. रावष्ट्रय सरुक्षा 
पनरर्द्को 
सचचवालयको 
पनुरावलोकन 
र्री नयााँ संरचना 
ियार र्ने 

रावष्ट्रय सरुक्षा पनरर्द् 
सचचवालयको संर्ठन
पनुःसंरचना र्ने ।

• काययदल र्ठन
• अध्ययन ववश्लरे्ण 
काययको प्रारम्भ

रावष्ट्रय सरुक्षा पनरर्द्को सचचवालयको 
पनुरावलोकन र्री नयााँ संरचना ियार र्नय 
तमति २०७५।०७।३० मा मन्त्रालयका 
व्यवस्थापन महाशािा प्रमिुको 
संयोजकत्वमा अथय, र्हृ, संघीय मातमला 
िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय र रावष्ट्रय 
सरुक्षा पनरर्द्को सचचवालयका प्रतितनतिहरू 
सदस्य रहेको एक संर्ठन िथा व्यवस्थापन 
सतमति र्ठन भई कायय प्रारम्भ भएको ।
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राचष् िय सरुक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्त्िी नीतिर्ि, कानूनी र संस्थार्ि 
व्यवस्था (नीति काययक्रम बुाँदा नं. ९५)

क्र= सं. ववर्य मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

५. सैतनक ऐन, 
२०६३ को 
संशोिन

सैतनक ऐनको संशोिनका
लातर् प्रारचम्भक मस्यौदा 
ियार र्ने ।

• काययदल र्ठन
• प्रारचम्भक मस्यौदा
ियारी

सैतनक ऐन लर्ायिका कानूनको पनरमाजयनका 
लातर् तमति २०७५।४।३० मा 
मन्त्रालयका कानून महाशािा प्रमिुको 
संयोजकत्वमा एक सतमति र्ठन भई सैतनक 
ऐन संशोिनका लातर् प्रारचम्भक मस्यौदा 
ियार र्ने कायय अचन्त्िम चरणमा रहेको ।

६. सैतनक सेवा
तनयमावली,
२०६९ को 
संशोिन

सैतनक 
प्राववतिक सेवा 
तनयमावली

सैतनक सेवा तनयमावली, 
२०६९ मा संशोिनका 
लातर् मस्यौदा ियार र्ने 

सैतनक प्राववतिक सेवा 
तनयमावलीको मस्यौदा
ियार र्ने ।

• काययदल र्ठन
• संशोिनका लातर् 
परामशय शरुु 

तनयमावली संशोिनको प्रारचम्भक मस्यौदा 
ियार भएको ।

सैतनक प्राववतिक सेवा तनयमावलीको 
प्रारचम्भक मस्यौदालाई पनरमाजयन र्री 
सहमतिका लातर् पनुः कानून, न्त्याय िथा 
संसदीय मातमला मन्त्रालयमा पठाउने चरणमा 
रहेको ।

७. रक्षा 
मन्त्रालयको
भवन तनमायण

भवन तनमायण काययलाई 
तनरन्त्िरिा ददई चाल ुआ.व. 

मा सम्पन्न र्ने ।

भवन तनमायण 
काययको तनरन्त्िरिा

भवनको पााँच िलाको ढलान कायय सम्पन्न 
भई तभरी बावहरी र्ाह्रो लर्ाउने, प्लाष्टर र्ने 
िथा इलेक्ट्िीविकेशनको कायय भइरहेको ।
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द्रिुमार्य तनमायण आयोजना
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काठमाण्डौँ-तनजर्ढ द्रिुमार्य तनमायण कायय
(नीति िथा काययक्रम बुाँदा नं.५० र बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.१६३)

क्र= सं ववर्य/मखु्य वक्रयाकलाप माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति
१. ५४ वक.तम. िण्डको िमेशन लेभलको 

अथयवकय  काययलाई तनरन्त्िरिा ददने (साइट 
चक्ट्लयरेन्त्स, ववतभन्न प्रकारको ढुङ्गामाटो 
काट्ने, ढुङ्गामाटो भने र ववतभन्न साइजको 
कल्भटय तनमायण र्ने) ।

• अथयवकय  कायय २५%

सम्पन्न र्ने 
२७ लाि क्ट्यवुवक तमटर िने्न काम पूरा र्री
१६.22% कायय पूरा भई ६५% कायय सम्पन्न ।

२. १४ वटा बेतलबजृको तनमायण र्ने • ४ बेतलबजृ तनमायण 
र्ने

२ सेट बेतलबजृ उपलव्ि भई जडान र्ने कायय बााँकी
रहेकोले ४०% कायय सम्पन्न भएको ।

३. द्रिुमार्यको ववस्ििृ पनरयोजना प्रतिवेदन 
(DPR) ियार र्ने 

• परामशयदािा छनौट 
र्री पनरचालन र्ने

कोनरयन कम्पनी (Sosung) छनौट भई पनरचालन 
भएकोले १००% कायय सम्पन्न ।

४. परामशयदािा छनौट र्री तडजाइन िथा
सपुनरवेक्षण कायय र्ने 

• आशयपर (EoI) 
डकुमेन्त्ट ियार र्ने

Expression of Interest (EoI) डकुमेन्त्ट ियार भई 
१००% कायय सम्पन्न 

५. १००० वटा रुख कटान • ३०० रुि कटान र्ने २७ वटा रुि कटान भई ९% कायय सम्पन्न । 
६. क्ट्याम्प तनमायण • २ वटा क्ट्याम्प 

तनमायण र्ने
मकवानपरु िेदे्र इलाकामा तनमायण कायय भइरहेको र 
िोकना क्ट्याम्प तनमायणको लातर् बोलपर आह्वान र्री 
५०% कायय सम्पन्न । 

७. बााँकी (५%) जग्र्ाको मआुब्जा 
वविरण/िनरद कायय

• कार्जपर ियार र्री
पेश र्ने 

आवश्यक कार्जपरहरु ियार र्री सम्बचन्त्िि तनकायमा 
पेश र्नर सवकएकोले १००% कायय सम्पन्न । 

8. केन्त्द्रीय कायायलय तनमायण • कायय सम्पन्न र्ने ७०% कायय सम्पन्न । 



कालीर्ण्डकी कनरडोर सडक (80 वक.तम.)
(नीति िथा काययक्रम बुाँदा नं.५० र बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.१६६))

क्र= 

सं .

ववर्य/

मखु्य वक्रयाकलाप
माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. सडक चौडा र्ने • सडक स्िरोन्नति
• डबल लेनको बाटोको तनमायण 
शरुु हनेु ।

• ७.५ वक.तम. सडक चौडाइ 
र्ने ।

र्लु्मीको नरडीदेचि बाग्लङु्ग चजल्लाको मालढुङ्गासम्म
िोतलएको ८ तम. चौडाइको ८० वक.तम. 
ियाकलाई १० तम. चौडाइ र्ने योजना अनसुार 
यस आ.व.को प्रथम चौमातसक लक्ष्य बमोचजम 
७.५ वक.तम. चौडाइ र्री १००% कायय सम्पन्न ।



कणायली-कनरडोर सडक तनमायण आयोजना (१४५ वक.तम.)
(नीति िथा काययक्रम बुाँदा नं.५० र बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.१६७)

क्र= 

सं .

ववर्य/

मखु्य वक्रयाकलाप
माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. ियाक तनमायण र्ने • ियाक तनमायण कायय
• सडक स्िरोन्नति ।
• १ वक.तम. ियाक िोल्ने ।

वावर्यक काययक्रम स्वीकृि भई सोही अनसुार बाजरुा
चजल्लामा पने लेवडी, रास्कोटे िोप्या पवहरो, िेिीिोला
र हमु्ला चजल्लाको हलर्ौडेतभर, िमु्चा इलाकामा ियाक
िोल्ने कायय भइरहेको । यस आ.व.को प्रथम
चौमातसक लक्ष्य बमोचजम १ वक.तम. ियाक िोली
१००% कायय सम्पन्न ।
कालीकोट चजल्लाको घाटापरी चौर (३० वक.तम.)
सम्म सावयजतनक सवारी र सािाचौर (७६ वक.तम.)
सम्म ियाक्ट्टर िथा नेपाली सेनाको सवारी सािन
सञ् चालनमा आएको ।



जाजरकोट-डोल्पा (दनैु) सडक तनमायण आयोजना (११७.७ वक.तम.)
(नीति िथा काययक्रम बुाँदा नं.५० र बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.१६६)

क्र= 

सं .

ववर्य/

मखु्य वक्रयाकलाप
माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. ियाक िोल्ने कायय सम्पन्न र्री सडक 
हस्िान्त्िरण र्ने
(जाजरकोटको पासार्ाडदेचि डोल्पाको
तरपरुाकोट (सपुानी) सम्म

• ०.५ वक.तम. ियाक 
िोल्ने कायय सम्पन्न 
हनेु 

• सडक हस्िान्त्िरण 
कायय

नेपाली सेनालाई चजम्मेवारी प्राप्त कुल १०३.४ 
वक. तम. सडक (को ियाक िोल्ने कायय सम्पन्न 
भई तमति २०७५।८।४ र्िे उक्त सडकको 
िमुद्घाटन हनुकुा साथै सडक ववभार्लाई 
हस्िान्त्िरण र्री १००% कायय सम्पन्न ।



बेनीघाट-आरुघाट-लाकेभञ्ज्याङ्ग सडक तनमायण आयोजना (११८ वक.तम.)
(नीति िथा काययक्रम बुाँदा नं.५० र बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.१६६)

क्र= 

सं .

ववर्य/

मखु्य वक्रयाकलाप
माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. ियाक तनमायण र्ने • ियाक िोल्ने काययको 
तनरन्त्िरिा

• िलेुको ियाकको
स्िरोन्नति

• १ वक.तम. ियाक
िोल्ने 

यस आ.व.को प्रथम चौमातसक लक्ष्य बमोचजम १ 
वक.तम.ियाक िोली १००% कायय सम्पन्न । 

हालसम्म १० वक.तम.सम्म सवारी सािन 
आविजावि र्ने ियाक िोतलएको । 



पनुतनयमायण
(नीति िथा काययक्रम बुाँदा नं.९७ र बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.१७८)

क्र= 

सं .

ववर्य
मखु्य वक्रयाकलाप

माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि 
ववतभन्न भौतिक 
संरचनाहरू पनुतनयमायण 
र्नेः-
बजेट
सैतनक मखु्यालय,

भद्रकाली ।

• भवन तनमायण काययको तनरन्त्िरिा 
• Block C,D,E को बााँकी २५%

(सम्पूणय Finishing) कायय सम्पन्न र्ने 

Block A,B,F
स्िक्ट्चरको बााँकी काम १०% सम्पन्न 
र्ने  ।
Internal Finishing को काम थप 
२०% सम्पन्न र्ने ।
Electrification को काम थप २०% 
सम्पन्न र्ने ।
HVAC को काम थप २५% सम्पन्न 
र्ने ।
GFRC को काम थप २०% सम्पन्न ।
External Paints को काम थप ५% 
सम्पन्न र्ने 
External Boundry wall को काम थप 
२०% सम्पन्न र्ने 

▪ वावर्यक कायययोजना अनसुार प्रथम चौमातसक प्रर्ति 
२५% र हालसम्मको भौतिक प्रर्ति ७८% सम्पन्न 

▪ Block C,D,E को बााँकी १५% (सम्पूणय Finishing)

कायय सम्पन्न भई ६०% लक्ष्य हातसल भएको।
Block A,B,F

▪ स्िक्ट्चरको बााँकी काम ६% सम्पन्न र्री ६०% लक्ष्य 
हातसल .

▪ Internal Finishing को काम १५% सम्पन्न र्री ७५%

लक्ष्य हातसल।
▪ Electrification को काम २०% सम्पन्न र्री १००%

लक्ष्य हातसल ।
▪ HVAC (Heating Ventilating AC) को काम २५% 
सम्पन्न र्री १००% लक्ष्य हातसल ।

▪ GFRC (Glass Fiber Reinforce Concrete) को काम 
२०% सम्पन्न र्री १००% लक्ष्य हातसल ।

▪ External Paints को काम ५% सम्पन्न र्री १००%

लक्ष्य हातसल ।
▪ External Boundry wall को काम २०% सम्पन्न र्री 
१००% लक्ष्य हातसल । 



पनुतनयमायण
(नीति िथा काययक्रम बुाँदा नं.९७ र बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.१७८)

क्र= सं ववर्य
मखु्य वक्रयाकलाप

माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि ववतभन्न भौतिक संरचनाहरू 
पनुतनयमायण र्नेः-
सैतनक प्रहरी र्ण, भद्रकाली –

र्णेशदल र्ण, िोपिाना -

लक्ष्मीतनवास, महाराजर्न्त्ज -

वीरेन्त्द्र अस्पिाल, छाउनी -

• टेण्डर प्रवक्रया पूरा 
र्री जर् िन्ने कायय 
शरुु र्ने (२०%

कायय सम्पन्न र्ने) 

• टेण्डर प्रवक्रया पूरा 
र्री चाल ुतनमायणको 
तनरन्त्िरिा (२०%

कायय सम्पन्न र्ने)

• टेण्डर प्रवक्रया पूरा 
र्री जर् िन्ने कायय 
शरुु र्ने (२०%

कायय सम्पन्न) 

• बहवुर्ीय काययक्रम अन्त्िर्यिको ठेक्का सम्झौिा 
समाप्त भएकोले पनुः टेण्डरको लातर् नक्ट्सा र 
लार्ि इचस्टमेट ियार र्री टेण्डर प्रवक्रयामा 
रहेकोले १०% कायय सम्पन्न भई ५०% लक्ष्य 
हातसल। 

• बहवुवर्यय काययक्रम अन्त्िर्यिको ठेक्का सम्झौिा 
समाप्त भएकोले पनुः टेण्डरको लातर् नक्ट्सा, 
लर्ि इचस्टमेट र structural design िथा 
heritage सम्बन्त्िी नक्ट्साहरू ियार र्ने कायय 
भइरहेकोले ७% कायय सम्पन्न भई ३५%

लक्ष्य हातसल । 

• टेण्डरको लातर् नक्ट्सा र लार्ि इचस्टमेट 
ियार र्ने कायय भइरहेको  र भौतिक संरचना 
तनमायण र्नय स्थान एकीन र्ने कायय 
भइरहेकोले ५% कायय सम्पन्न भई २५%

लक्ष्य हातसल।   



बंकरदेचि ब्यारेक काययक्रम (बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.२१९)
क्र= 

सं .

ववर्य
मखु्य वक्रयाकलाप

माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. बंकरदेचि ब्यारेक काययक्रम अन्त्िर्यि नेपाली 
सेनाका ८ वटा पिृना अन्त्िर्यि मलुकुका ववतभन्न 
के्षरमा कुल १६९ वटा नयााँ भौतिक 
संरचना/पूवायिारहरू (ननवाि भवन, भान्छा घर,

कायाालय भवन, ककचन/डाइननङ्ग हल र अन्य
भवनहरु) तनमायण र्ने ।
पूवी पिृना अन्त्िर्यि -१३
मध्य पूवी पिृना अन्त्िर्यि -१८
मध्य पिृना अन्त्िर्यि -१२
पचिम पिृना अन्त्िर्यि -२०
मध्य पचिम पिृना अन्त्िर्यि -२०
उत्तर पचिम पिृना अन्त्िर्यि -१०
सदुरु पचिम पिृना अन्त्िर्यि -१४
उपत्यका पिृना अन्त्िर्यि -६२

• नयााँ भवन 
तनमायणको लातर् 
नक्ट्सा िथा लर्ि
इचस्टमेटको ियारी

• बोलपर आह्वान 
र्री जर् िन्न 
कायय शरुु र्ने । 
(२०%) 

▪ तनमायण र्नरने भौतिक संरचनाको तडजाइतनङ्ग
िथा ड्रइङ कायय सम्पन्न भई e-GP प्रणालीद्वारा 
ठेक्काको बोलपर आह्वान भएको ।

▪ केही यतुनटहरुमा तनमायणको लातर् जर्को कायय 
भइरहेकोले १७% कायय सम्पन्न भई ८५%

उपलचब्ि । 



नपेाली सेनाको क्षमिा अतभववृद्ध (ववपद् व्यवस्थापन क्षमिा अतभववृद्ध)(बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.२१९)
क्र=

सं .

ववर्य
मखु्य वक्रयाकलाप

माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. आ.व.०७४/७५ मा भएको िनरद सम्झौिा 
अनसुार तमतडयम हेतलकप्टर १ र लाइट 
हेतलकप्टर २ प्राप्त र्ने ।  

• हेतलकप्टर प्रातप्त लाइट हेतलकप्टर १ र तमतडयम हेतलकप्टर १ 
प्राप्त भएको । अको लाइट हेतलकप्टर-१ आर्ामी 
पौर् मवहनासम्म प्राप्त हनेु । 

२. CSSR, Fire Fighting Engineering Equipment

सामग्री िनरद र्ने ।
• बोलपर आह्वान स्वीकृि काययक्रम अनसुार िनरदको प्रवक्रयामा 

रहेको ।  
३. ववपद् व्यवस्थापन िातलम सञ् चालन र्ने । • ववतभन्न िातलम 

काययक्रमको सञ्चालन
ववतभन्न स्थानहरुमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
Tactical Level Search & Rescue िातलम ८ पटक 
र Medical First Responder/Collapsed Structure 

Search & Rescue (MFR/CSSR) िातलम १ पटक 
र Fire Fighting िातलम १ पटक सञ् चालन 
र्नरएको । USAR/Fire Fighting CBT िातलम 
सञ् चालन भइरहेको । 



नेपाली सेनाको क्षमिा अतभववृद्ध (हवाई क्षमिा अतभववृद्ध)
(बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.२१९)

क्र=

सं .

ववर्य
मखु्य वक्रयाकलाप

माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. नेपाली सेनाको हवाई क्षमिा अतभववृद्ध र्नय 
आवश्यक पने हवाई सािनहरु िनरद र्दै जाने 
योजना अनसुार आ.व.०७४/७५ मा िनरद 
सम्झौिा भएका देहायको हवाई सािनहरु प्राप्त
र्नेः-
Medium VVIP हेतलकप्टर -१
Fixed Wing Aircraft -१ 
Trainer जहाज - २

• हेतलकप्टर िथा जहाज 
िनरदका लातर् प्रिीि 
पर िोल्ने

• Pre-Delivery 

Inspection 

• तमतडयम हेतलकप्टर १ को प्रिीि पर िोल्ने 
कायय पूरा भएको।

• िेनर जहाज २ को Pre-Delivery Inspection 

Visit सम्पन्न भई आर्ामी पौर् मवहनासम्ममा 
जहाज प्राप्त हनेु प्रवक्रयामा रहेको । 

• Fixed Wing Aircraft १ को लातर् प्रिीि पर 
िोल्ने कायय सम्पन्न । 



नेपाली सेनाको क्षमिा अतभववृद्ध (सैतनक सामग्री उत्पादन क्षमिा अतभववृद्ध)
(बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.२१९)

क्र= 

सं .

ववर्य
मखु्य वक्रयाकलाप

माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. नेपाली सेनाको स्मल आम्सय उत्पादनको लातर् 
7.62mm Primer Inserting, reveting and 

lacquering machine िनरद र्ने ।
7.62 mm loading machine िनरद र्ने ।

• िनरदका लातर् 
आवश्यक कार्जािको
ियारी

• प्रिीि पर िोल्ने

• चालु आवमा LMBIS मा Lock-in भएको 
नेपाली सेनाको मेचशनरी औजार शीर्यकको 
रकम २०७५ कातियक ८ र्िे मार अथय
मन्त्रालयबाट Un- Lock भएकोले पूवय
तनिायनरि काययक्रम अनसुार प्रवक्रया अचघ 
बढाउन केही वढला भएको ।

२. ८१ तम.तम. मोटायर िथा १२० तम.तम. मोटायरको 
बम उत्पादन र्ने मेचशनहरुको स्पेयर पाटयस 
िनरद र्ने ।

• िनरदका लातर् 
आवश्यक कार्जािको
ियारी

• प्रिीि पर िोल्ने

• स्पेयर पाटयस िनरदका लातर् प्रिीि पर 
िोल्ने कायय सम्पन्न । 



नेपाली सेनाको क्षमिा अतभववृद्ध (मेचशनरी औजार क्षमिा अतभववृद्ध)
(बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.२१९)

क्र= 

सं .
ववर्य

मखु्य वक्रयाकलाप
माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. नेपाली सेनामा परुाना हतियारहरुलाई प्रतिस्थापन 
र्दै क्रतमक रुपमा M16 तसनरजका हतियारको 
व्यवस्थापन र्ने ।

• िनरदका लातर् 
आवश्यक 
कार्जािको ियारी

• प्रिीि पर िोल्ने

• चाल ुआवमा LMBIS मा Lock-in भएको 
नेपाली सेनाको मेचशनरी औजार शीर्यकको 
रकम २०७५ कातियक ८ र्िे मार अथय
मन्त्रालयबाट Un- Lock भएकोले पूवय तनिायनरि 
काययक्रम अनसुार प्रवक्रया अचघ बढाउन केही 
वढला भएिा पतन हनतयार िनरद सम्बन्त्िमा 
स्वीकृि वावर्यक काययक्रम अनसुार कायय प्रारम्भ 
र्नरएको । 

२. अविस इक्ट्यपु्मेन्त्ट, स्पेशल इक्ट्यपु्मेन्त्ट, सञ् चार 
उपकरण, इचन्त्जतनयनरङ्ग  इक्ट्यपु्मेन्त्ट िनरद र्ने 

• िनरदका लातर् 
आवश्यक 
कार्जािको ियारी

• बोलपर आह्वान
• प्रिीि पर िोल्ने

• पेश भएबमोचजम ववतभन्न सामग्रीहरु िनरदको 
लातर् मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई स्वीकृति 
ददइएको ।

• सञ् चार उपकरण र अन्त्य सामग्रीहरु िनरदको 
लातर् बोलपर आह्वान र्ने कायय अचघ बढेको।
। 

• Hospital Management Information System 

(HMIS) िनरदको लातर् लार्ि अनमुान ियार 
र्ने कायय भइरहेको । 



नेपाली सेनाको क्षमिा अतभववृद्ध (जतमनी पनरवहन क्षमिा अतभववृद्ध)
(बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.२१९)

क्र= 

सं .

ववर्य
मखु्य वक्रयाकलाप

माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. नेपाली सेनाको जतमनी पनरवहन क्षमिा
अतभववृद्धको लातर् प्राथतमकिाको आिारमा 
ववतभन्न प्रकारका ९५ वटा सवारी सािन 
(एस्कटय चजप/वपक अप, एम्बलेुन्त्स, वारुणयन्त्र,

हाडयटप चजप, तमतनबस/माइक्रोबस, MPV, मोटर 
साइकल र अन्त्य सवारी सािन) िनरद र्ने । 

• िनरदका लातर् 
आवश्यक कार्जािको
ियारी

• बोलपर आह्वान
• सम्झौिा

• हाडयटप चजप र वपकअप चजप िनरदको 
सम्झौिा भइसकेको,

• तमतनवस, माइक्रोबस र मोटरसाइकलको
बोलपर रद्द भई पनुः बोलपर आह्वान र्ने 
क्रममा रहेको,

• एस्कटय जीप िनरदको बोलपर मूल्याङ्कनको 
क्रममा रहेको, 

• Fire Fighting Truck िनरदको लातर् बोलपर
िोल्ने क्रममा रहेको, 

• एस्कटय वपक अप चजप िनरद सम्झौिा हनेु 
चरणमा रहेको,

• एम्बलेुन्त्सको लार्ि अनमुान ियार हनेु 
क्रममा रहेको,

• MPV बोलपर स्वीकृतिको आशय पर
ददइएको । 



राष्ट्रपति चरेु संरक्षण काययक्रम कायायन्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने
(नीति िथा काययक्रम बुाँदा नं.३७ र बजेट िथा काययक्रम बुाँदा नं.९२)

क्र= 

सं .
ववर्य

मखु्य वक्रयाकलाप
माइलस्टोन प्रथम चौमातसकको प्रर्ति

१. र्ि आ.व. को ववतनयोचजि बजेट अनसुार 
राष्ट्रपति चरेु-िराई/मिेश संरक्षण योजना 
अन्त्िर्यि तसराहा, रुपन्त्देही, बददयया र कैलाली 
चजल्लामा र्री ४ वटा िालहरुको संरक्षण िथा 
संवद्धयन र्ने सम्बचन्त्िि तनकायलाई हस्िान्त्िरण 
र्ने ।

चाल ुआ.व.को लातर् राष्ट्रपति चरेु-िराई मिेश 
संरक्षण ववकास सतमतिबाट वावर्यक बजेट 
ववतनयोजन भए पिाि ्काययक्रम िय र्नरने ।

• िाल िलैया संरक्षण 
िथा संवद्धयन

• हस्िान्त्िरण कायय

• तसराहा चजल्ला चस्थि कमल दह र बददयया 
चजल्ला चस्थि बढैया िाल संरक्षण, संवद्धयन,

जीणोद्धार, व्यवस्थापन िथा नयााँ तनमायण कायय 
सम्पन्न र्री तमति २०७५/६/१८ र्िे 
सम्बचन्त्िि तनकायलाई हस्िान्त्िरण र्नरएको । 

• रुपन्त्देही चजल्लाचस्थि र्जेडी िाल र कैलाली 
चजल्लाचस्थि कोइलही िाल संरक्षण, संवद्धयन
जीणोद्धार, व्यवस्थापन िथा नयााँ तनमायण कायय 
सम्पन्न र्री तमति २०७५/६/२८ र्िे 
सम्बचन्त्िि तनकायलाई हस्िान्त्िरण र्नरएको । 



ववर्य / वक्रयाकलाप हालसम्मको प्रर्ति

❖National Defence University स्थापना र्ने
सम्बन्त्िमा सम्भाव्यिा अध्ययन पूरा र्ने ।

❖सबै प्रदेशहरुमा १-१ वटा सैतनक
अस्पिाल तनमायण र्री सैतनक िथा
रै्रसैतनक सबैलाई सहज र सलुभ रूपमा
स्वास््योपचार सेवा उपलब्ि र्राउन
कायययोजना ियार र्ने ।

• सम्भाव्यिा अध्ययन टोलीबाट अध्ययन ववश्लरे्ण
भई प्रारचम्भक अविारणा प्रस्ििुीकरण
भइसकेको।

• प्रदेश नं. ५ को नेपालर्न्त्जमा सैतनक अस्पिाल
सञ् चालनमा आएको, प्रदेश नं.१ को इटहरीमा
सैतनक अस्पिालको तनमायण कायय अचन्त्िम चरणमा
परु्ेको र प्रदेश नं. ३ को पोिरामा पूवायिार
तनमायण कायय भइरहेको ।

क्रमशः.......

आ.व. २०७५/७६ मा उल्लेिनीय उपलचब्ि हातसल र्नय र्नरने 
नवप्रवियन िथा तसजयनशील प्रयासहरुसम्बन्त्िमा भएको प्रर्तिको वववरण



ववर्य/वक्रयाकलाप हालसम्मको प्रर्ति
❖ पााँचिाल चस्थि वीरेन्त्द्र शाचन्त्ि
कायय िातलम केन्त्द्रलाई भौतिक
पूवायिार िथा अन्त्य स्रोि सािन
सम्पन्न बनाई अन्त्िरायवष्ट्रयस्िरको
सैतनक प्रचशक्षण केन्त्द्र (Center of

Excellence) को रूपमा ववकास
र्ने ।

• केन्त्द्रलाई आवश्यकिा अनसुारका भौतिक सािनहरू
ववतनयोचजि बजेटका अिीनमा रही उपलब्ि र्राइाँदै
आइएको ।

• UN मा िैनाथ हनुपूुवय वीरेन्त्द्र शाचन्त्ि कायय िातलम केन्त्द्रमा
सञ् चालन हनेु UN Staff Officer Course र Pre-deployment

िातलमहरुलाई UN ले मान्त्यिा प्रदान र्रेको ।
• केन्त्द्रमा बहरुावष्ट्रय शाचन्त्ि सैतनकको सहभातर्िा सवहि
अन्त्िरायवष्ट्रयस्िरको अभ्यास िथा िातलम सञ् चालन भइरहेको

• नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका शाचन्त्ि स्थापनाथय िवटने
टोलीलाई समेि केन्त्द्रले िातलम प्रदान र्नररहेको ।

• तरभवुन ववश्वववद्यालय िथा काठमाण्डौ ववश्वववद्यालयमा
अन्त्िरायवष्ट्रय सम्बन्त्ि िथा द्वन्त्द्व व्यवस्थापनमा अध्ययनरि
स्नािकोत्तर िहका ववद्याथीहरुलाई भ्रमण र्राई अन्त्िवक्रय या
र्ने कायय प्रारम्भ र्नरएको । क्रमशः.......

आ.व. २०७५/७६ मा उल्लेिनीय उपलचब्ि हातसल र्नय र्नरने 
नवप्रवियन िथा तसजयनशील प्रयासहरुसम्बन्त्िमा भएको प्रर्तिको वववरण



चाल ुआ. व. मा कायायन्त्वयन र्नय प्रस्िाव र्नरएका नवप्रवियन 
िथा तसजयनशील ववर्यहरुको सूची

हालसम्मको प्रर्ति

❖ ववपद् िथा अन्त्य आपत्कालीन अवस्थामा पेिोल¸

तडजेल¸ग्यााँस लर्ायिका वस्िकुो अभाव हनु नददन िथा
द्रिुिर आपूतिय सतुनचिि र्नय नेपाली सेनालाई रणनीतिक
भण्डारण र इन्त्िन ढुवानीका लातर् आवश्यक ढुवानी
सािनको व्यवस्था र्ने ।

❖ नपेाली सेनालाई सैतनक सामग्री उत्पादनमा आत्मतनभयर 
बनाउन देहायका उद्योर्हरुको सदुृढीकरण र्दै जान-े
1. सैतनक पोशाकमा प्रयोर् हनुे सामग्री (मेडल, नरवन, 

िुली, हेडब्याज, नेम प्लेट, िमेशन/जङ्गी अड्डा 
साइन, कुम ब्याज, तसट्ठी कडय आदद) उत्पादन 
उद्योर् 

2. सैतनक इक्ट्वीपमेन्त्ट उत्पादन उद्योर् 
3. िकुुरी उत्पादन उद्योर्को स्िरोन्नति
4. मलुकुको ववकास तनमायणको लातर् आवश्यक हनुे 

ववष्िोटक पदाथयहरु, स्मल आमयस ्लर्ायि मद्दिी 
हतियारको एम्यतुनशनहरु उत्पादन उद्योर्

• उद्योर्, वाचणज्य िथा आपूतिय मन्त्रालयबाट काययटोली 
र्ठन भई अध्ययन भइरहेको । 

• हाल  भइरहेका उद्योर्हरूको पूणय क्षमिा उपयोर्   
भएको ।

• सनु्त्दरीजल आशयनल कायायलय िथा बहवु्यवसाय 
उद्योर् पवहरन सामग्री शािामा मेडल, नरवन, िुली,
नेमप्लेटको उत्पादन शरुु भइसकेको ।

• सैतनक वेभ इचक्ट्वपमेन्त्टको नमूना उत्पादन र्री
परीक्षण भइरहेको ।

• िकुुरी उत्पादनको लातर् प्लाण्ट Installation र्री
परीक्षण उत्पादन र्नरएको ।

• ववष्िोटक पदाथय (TNT) िथा १२०/८१ तम.तम.
मोटायरको बम उत्पादन र्री परीक्षण समेि भइसकेको

आ.व. २०७५/७६ मा उल्लेिनीय उपलचब्ि हातसल र्नय र्नरने 
नवप्रवियन िथा तसजयनशील प्रयासहरुसम्बन्त्िमा भएको प्रर्तिको वववरण



यस अवतिमा सम्पन्न केही नवीन कामहरूको प्रर्ति वववरण
❑ चीनका रक्षा मन्त्रीको तनमन्त्रणामा चीनको राजिानी बेइचजङ्गमा २४-२६ 

अक्ट्टोवर २०१८ मा आयोचजि 8th Xiangshan Forum मा सहभार्ी भई 
माननीय उपप्रिानमन्त्री िथा रक्षा मन्त्रीले नेपालले संयकु्त राष्ट्रसंघको 
आह्वानमा शाचन्त्ि सेना िटाई अन्त्िरायवष्ट्रय शाचन्त्ि स्थापनामा पयुायएको योर्दान र 
आर्ामी ददनमा शाचन्त्ि सेना पनरचालनमा र्नरनपुने सिुारका ववर्यमा नेपालको 
िारणा प्रस्ििु र्नुयभएको ।

❑ सोही भ्रमणको दौरान चीनले नेपाललाई उपलब्ि र्राउने १५ करोड ययुान 
(नेरु २ अबय ६० करोड) बराबरको सैन्त्य सहायिा आदान-प्रदान सम्झौिामा 
हस्िाक्षर भएको ।

❑ शाचन्त्ि सेनामा भार् तलनजाने सकल दजायका सेनाहरूको छनौटलाई व्यवचस्थि 
र पारदशी बनाउन मन्त्रालयबाट तमति २०७५।०८।०२ मा ‘’शाचन्त्ि सेना 
छनौट काययववति, २०७५’’ स्वीकृि भएको ।



आ=व= २०७५/७६ मा रक्षा मन्त्रालय अन्त्िर्यि संचातलि मखु्यमखु्य काययक्रमको ववत्तीय प्रर्ति

मखु्य काययक्रम वावर्यक ववतनयोचजि
बजेट (पूाँजीर्ि0

प्रथम चौमातसक 
लक्ष्य

प्रथम चौमातसक 
िचय

ववचत्तय प्रर्ति

रक्षा मन्त्रालय २२०० २१० २९४ १४०%

काठमाण्डौँ िराई /मिेश द्रिुमार्य तनमायण 15,39,7800 15,21,9813 1,09,1266 7%

काली र्ण्डकी कनरडोर तनमायण 10,0000 7,87,25 6,0024 ७६%

कणायली कनरडोर सडक तनमायण िथा स्िरोन्नति 20,0000 39269 50705 १२९%

जाजरकोट-डोल्पा (दनैु) सडक तनमायण 2,50,00 25651 20358 ७९%

बेनीघाट-आरुघाट-लाकेभञ्ज्याङ्ग सडक तनमायण 6,50,00 22597 40065 १७७%

सैतनक मखु्यालय पनुतनयमायण 50,4965 504965 168321 33% (सम्पन्न
काययको भकु्तानी 
हनु बााँकी)

भैरवनाथ र्ण, लक्ष्मी तनवास 32,5599 65119
(सम्पन्न काययको
भकु्तानी हनु 

बााँकी)
वीरेन्त्द्र अस्पिाल 16,7910 33582
र्णेशदल र्ण 19,7600 39520
सैतनक प्रहरी र्ण 4,0561 8113

रु. हजारमा

नोटः- KTFT आयोजनाको तड.वप.आर. ियार र्ने कायय, जग्र्ा मआुब्जा, बेतलबजृ िनरद, क्ट्याम्प ममयि र ववववि तनमायण काययहरुको  
भौतिक प्रर्ति भए िापतन भकु्तानी हनु बााँकी रहेकोले ववत्तीय प्रर्ति कम देचिएको ।



1
4


