नेपाल सरकार
शान्ति िथा पुनर्ननर्ााण र्तरालय
ससहदरवार, काठर्ाडौ

सूचनाको हक सम्वतधी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) बर्ोन्िर् प्रकान्शि न्ववरण

आ.व. २०७३/०७४
(२०७४ बैशाख देन्ख २०७४ असार सम्र्- ३ र्न्हना)
१. न्नकायको स्वरूप र प्रकृ न्ि
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मङ्ससर ५ गते ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौता

सम्पतन भएपछि सम्झौताले छनदे श गरे बमोन्िम द्वतद्वका नकारात्मक प्रभावहरूलाई तयून गने,
द्वतद्वपीडितहरुलाई तत्काल राहत प्रदान गने, पुनछनिमािण र पुनःस्थापन गरी सामान्िक एकीकरणका

माध्यमबाट समािमा रहे का अवरोधहरुलाई तयून गदै मुलुकमा ददगो शान्तत कायम गनक
ुि ा साथै सो
सम्झौताको प्रभावकारी कायाितवयन गरी शान्तत प्रक्रियालाई ताक्रकिक छनष्कर्िमा पु¥याउने गहन न्िम्मेवारी

शान्तत सचचवालयबाट भतदा एउटा िुट्टै मतरालयबाट छनवािह गदाि बढी उपयोगी र प्रभावकारी हुने दे खी
नेपाल सरकार, मन्तरपररर्द्को समछत २०६३÷१२÷१८ को छनणियानुसार तत्कालीन शान्तत सचचवालय खारे ि
गरी शान्तत तथा पुनछनिमािण मतरालयको गठन भएको हो

२. न्नकायको कार् किाब्य र अन्धकार
नेपाल सरकार (कायि ववभािन) छनयमावली, २०७२ अनुसार शान्तत तथा पुनछनिमािण मतरालयको

कायिक्षेर अततगित दे हायका ववर्यहरु समावेश िन ् –
१.

शान्तत स्थापना, द्वतद्व व्यवस्थापन, ववकास र द्वतद्वबाट क्षछत भएका भौछतक संरचनाको
पुनछनिमािणका लाचग तत्कालीन र दीर्िकालीन नीछत, रणनीछत, योिना तथा कायििमको तिुिमा,

२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

कायाितवयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन

द्वतद्वपीडित क्षेरको सामान्िक तथा आचथिक ववकासको नीछत, रणनीछत र कायििम
ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौतालगायतका अतय सम्झौता, सहमछत र छनणियको कायाितवयन, अनुगमन तथा
मल्
ू याङ्कन

दीगो शान्तत कायम गनि आवश्यक संस्थागत, प्रकृयागत तथा प्राववचधक ववर्य

शान्तत स्थापना तथा द्वतद्व व्यवस्थापनसम्बतधी, अध्ययन, ववश्लेर्ण तथा अनुभवको आदान–प्रदान
द्वतद्वबाट पीडित तथा ववस्थावपत व्यन्ततको राहत, आचथिक सहायता तथा पुनःस्थापन
द्वतद्व–संवेदनशील प्रणालीबारे अध्ययन तथा अनुसतधान

शान्तत स्थापना तथा द्वतद्वको व्यवस्थापनसम्बतधी सच
ू ना, अध्ययन सामग्री र अध्ययन

प्रछतवेदनको असभलेख केतर तथा शान्तत र द्वतद्व व्यवस्थापनको प्राववचधक स्रोतकेतर सम्बतधी
९.

शान्तत प्रक्रिया र द्वतद्वको संिमणकालीन व्यवस्थापन

१०. द्वतद्वको कारणबाट क्षछत भएका भौछतक संरचनाको पुनछनिमािण तथा पुनःस्थापनाको योिना तिम
ुि ा,
कायाितवयन तथा क्षेरगत छनकायसँगको समतवय

११. शान्तत कोर्बाट सञ्चासलत योिना तथा कायििमको सञ्चालन र अनग
ु मन

१२. शान्तत स्थापना र द्वतद्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्तधत सरकारी, गैरसरकारी तथा अततरािन्ष्िय सङ्र्–
संस्थाको सम्पकि
१३. सत्य छनरुपण तथा मेलसमलाप आयोग
१४. बेपत्तासम्बतधी िानबबन आयोग
१५. शान्तत तथा पन
ु ःस्थापनासम्बतधी परामशि ससमछत
1

१६. शान्तत प्रक्रियासम्बतधी उच्चस्तरीय अनुगमन ससमछत
१७. स्थानीय शान्तत ससमछत ।

३. न्नकायर्ा रहने कर्ाचारी संख्या र काया न्ववरण
मतरालयलाई आवश्यक पने कमिचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गदि ि | हाल मतरालयमा ७९ िना
कमिचारीहरु िन |
स्वीकृत कमिचारी दरवतदी संख्या

९३ िना

स्थायी कमिचारी संख्या

६७ िना

करार सेवाका कमिचारी

२६ िना

िम्मा कमिचारी संख्या

९३.िना

४. न्नकायबाट प्रदान गररने सेवा
श्रि
ृ नशील द्वतद्व व्यवस्थापनमा सहयोग पर्ु याउनु ।

ददगो शान्ततको लाचग िलफल, गोष्ठी तथा अततिक्रिया र तासलम संचालन गनुि ।

शान्तत प्रक्रियामा दे शका सम्बद्ध सबै पक्षको समथिन र सहभाचगता िुटाउन सहयोग पुर्याउनु ।
शान्ततको पक्षमा अततरान्ष्िय सहयोग र समथिन िुटाउनु ।

शान्तत बहाली गनि सरकारले गरे का छनणियहरुको कायाितवयनमा सहयोग पुर्याउनु ।

द्वतद्व व्यवस्थापन, राहत, पन
ु स्थािपन र पन
ु छनिमािणको कायियोिना छनमािण र कायाितवयनमा

भूसमका खेल्नु ।

शान्तत र सहमछतको वातावरण ससििना गनि अवलम्बन गनुि पने नीछत तथा रणनीछतहरु बारे
अध्ययन गरी राय सुझाव पेश गनुि

५. सेवा प्रदान गने न्नकायको र्हाशाखा/शाखा र सम्वन्तधि शाखा प्रर्ुख
 प्रशासन योिना िथा वैदन्े शक सर्तवय र्हाशाखा
महाशाखा प्रमुख

सह सचचव श्री राम प्रसाद भट्टराई

प्रशासन शाखा प्रमख
ु उप सचचव श्री प्रकाश आचायि
योिना तथा कायििम शाखा प्रमुख

उप सचचव श्री ध्रुब प्रसाद पौिेल

आचथिक प्रशासन शाखा प्रमुख उप सचचव रमेश छर्समरे

अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा प्रमुख उप सचचव श्री ध्रुब प्रसाद पौिेल
 राहि िथा पुनस्थापन र्हाशाखा
महाशाखा प्रमख
ु सह सचचव

सद
ु शिन प्रसाद ढकाल

राहत तथा तथयांक शाखा प्रमख
ु उप सचचव ववश्वराि तयौपाने
पुनस्थापन शाखा प्रमुख उप सचचव ववश्वराि तयौपाने

 कानुन िथा संचार र्हाशाखा

महाशाखा प्रमुख सह सचचव (कानुन) ऋवर् रािभण्िारी

कानुन तथा मानव अचधकार शाखा प्रमुख उप सचचव चतरकातत पौिेल

सच
ू ना संचार तथा िनसम्पकि शाखा प्रमख
ु
 शान्ति संयतर सर्तवय र्हाशाखा

उप सचचव दग
े
ु ाि प्रसाद भत
ु ल

महाशाखा प्रमुख सह सचचव राम प्रसाद भट्टराई

स्थाछनय शान्तत ससमछत समतवय शाखा उप सचचव दग
े
ु ाि प्रसाद भुतल

 द्वतद्व व्यवस्थापन र्हाशाखा

महाशाखा प्रमुख सह सचचव सुदशिन प्रसाद ढकाल
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द्वतद ववश्लेर्ण तथा नीछत छनमािण शाखा प्रमुख उप सचचव ववश्वराि तयौपाने

शान्तत प्रक्रिया समतवय तथा अनुगमन शाखा प्रमुख उप सचचव ववश्वराि तयौपाने
बारुदी सुरुंग व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उप सचचव

ववश्वराि तयौपाने

 पूवााधार पुनर्ननर्ााण र्हाशाखा

महाशाखा प्रमुख सह सचचव गणेश प्रसाद वस्ती

पव
ू ािधार पन
ु छनमािण शाखा प्रमख
ु ससडिई ध्रब
ु प्रसाद पौिेल
 द्वतद्वोत्तर शान्ति िथा पुनर्ननर्ााण पररयोिना
पररयोिना समतवयकताि श्री गणेश प्रसाद वस्ती

 राहि िथा पुनस्थापन इकाई
छनसमत्त ववभागीय प्रमुख श्री दे वराि िोशी

 नेपाल शान्ति कोष सन्चवालय

कायिकारी छनदे शक श्री हरर प्रसाद पाण्िे



सत्य न्नरुपण िथा र्ेलन्र्लाप आयोग को सन्चवालय
सचचव श्री मणणराम ओझा

 वेपत्ता पाररएका व्यन्िको छानन्वन आयोगको सन्चवालय
सचचव

श्री नप
ृ ध्वि छनरौला

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्िुर र अवन्ध
छनयमानस
ु ारको शुल्क लाग्ने ि |

७. उिुरी, न्नवेदन उपर न्नणाय गने प्रक्रिया र अन्धकारी
मतरालयका सचचव श्री गिेतर कुमार ठाकुर

८. न्नणाय उपर उिुरी सुन्ने अन्धकारी
मतरालयका सचचव श्री गिेतर कुमार ठाकुर

९. सम्पादन गरे को कार्को न्ववरण (शान्ति िथा पुनर्ननर्ााण र्तरालय)


अन्तरराष्ट्रिय शाष्ट्न्त दिवसको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको प्रमुख आततथ्यतामा
प्रभातफेरी सदितको शाष्ट्न्त दिवसको काययक्रम सञ्चालन गररएको ।



२०७३ मंससर ५ गतेका दिन यस मन्रालयका पूवय मन्रीज्यूिरु र पूवय सचचवज्यूिरुसँग शाष्ट्न्त

तथा पन
ु तनयमायण मन्रालयको िश वर्यको उपलव्धी र भावी काययदिशा वारे मा अन्तरक्रक्रया काययक्रम
सम्पन्न गरी विांिरुबाट मित्वपूणय सुझाविरु प्राप्त भएको ।



शाष्ट्न्त तथा पुनतनयमायण मन्रालयको १० बर्यको उपलष्ट्धध समेटेर अन्तरराष्ट्रिय शाष्ट्न्त दिवशको
अवसरमा (शाष्ट्न्त प्रक्रक्रयाका १० बर्य ) शाष्ट्न्त पत्ररका प्रकाशन



गररएको

मत
ृ क र बेपत्ताका िकिारलाई रु पाँच लाख थप गरी िश लाख पुयायउन तथा अन्य राित

ववतरणका लाचग रु. ९ अवय १ करोड ६५ लाख १५ िजार ३ सय राित तथा पन
ु ःस्थापन ईकाइ
माफयत अष्ट्ततयारी पठाईएकोमा सोको ८० प्रततशत राित ववतरण गररएको ।



शाष्ट्न्तकोर् सचचवालय, द्वन्द्वोत्तर पररयोजना र राित तथा पुनःस्थापन इकाईका प्रमुखिरुसँग
कायय सम्पािन सम्झौता गररएको । यसबाट सम्बष्ट्न्धत तनकायिरुको काययसम्पािन प्रभावकारी



िुने ।
राष्ट्रिय सच
ू ना आयोगबाट सच
ु नाको िक सम्बन्धमा पररक्षण िुंिा शत प्रततशत कायय सम्पािन
गरे कोमा प्रशंसा गररएको ।
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राष्ट्रिय योजना आयोगबाट काययक्रम स्वीकृतत भई प्राथसमकता प्राप्त (पी १ ) अन्तगयत

पुनतनयमायण तफय १९४० आयोजनाका लाचग रु १ अवय ३७ करोड ८५ लाख २४ िजार अष्ट्ततयारी
सम्वष्ट्न्धत तनकायिरुमा समयमा नै पठाईएको ।



शाष्ट्न्तका लाचग ववकास काययक्रम तफय ३७३१ आयोजनाको लाचग रु.६० करोड १० लाख ४०
िजारको अष्ट्ततयारी डोलीडारमा समयमा नै पठाईएको ।



स्थानीय शाष्ट्न्त ससमततको मागमा आधाररत काययक्रम तफय िरे क ष्ट्जल्लाका लाचग रु. ५ लाखका
िरले बजेट त्रबतनयोजन गरी पठाइएको ।



उत्कृरट शाष्ट्न्त ससमततिरुको छनौट र प्रशंसापर प्रिानः स्थानीयस्तरमा उत्कृरट योगिान गने

िरे क प्रान्तबाट एक ष्ट्जल्लास्तरीय शाष्ट्न्त ससमततलाई अन्तराष्ट्रिय शाष्ट्न्त दिवसका अवसरमा
प्रशंसापर प्रिान गररएको । छनौट भएका शाष्ट्न्त ससमततिरुलाई काययक्रम संचालन गनय थप
रकम उपलधध गराइने



शाष्ट्न्त प्रबधयन सम्बन्धी गततववचधिरु िे श भरका ७४ ष्ट्जल्लाका स्थानीय एफ.एम. रे डडयोबाट
प्रचार प्रसार गनय उज्यालो नेटवकय ९० मेगािजयबाट प्रसारण गररएको ।



सत्य तनरुपण तथा मेलसमलाप आयोग र बेपत्ता पाररएका व्यष्ट्ततको छानववन आयोगलाई
साधन र श्रोत सम्पन्न युतत बनाउन मन्रालयका तफयबाट पिल भैरिे को ।



मन्रालयको भाबी काययदिशा बारे मा मन्रालयका पव
ू य मन्रीज्यू र सचचवज्यूिरु सदितको छलफल
काययक्रम आयोजना गरी सझ
ु ाव प्राप्त भएको l



दिगो शाष्ट्न्त र ववकासका लाचग द्वन्द्वबाट क्षततग्रस्त भौततक संरचनािरू मध्ये चालु आ.व.को
अन्त्यसम्ममा पुनतनयमायण तथा पुनस्थापना तफय २०४ आयोजना र शाष्ट्न्तका लाचग ववकास तफय



१६३ आयोजना सम्पन्न िुने गरी संचालनमा रिे को l
FM रे डडयो बाट शाष्ट्न्त प्रबधयन सम्बन्धी गततववचधिरु प्रचार प्रसार तथा प्रसारण गररएको,



संयत
ु त रारि संघ सरु क्षा पररर्िको तनणयय न.१३२५ र १८२० (मदिला, शाष्ट्न्त, र सरु क्षा) को िोस्रो
चरणको कायययोजना तयार गने कायय प्रारम्भ भएको l



धनकुटाको राजारानीमा नमुना वस्ती तनमायणाधीन रिे को l



काठमाडौँको गोकणयमा गोकणय राष्ट्रिय शिीि तथा तनजामती पाकय तनमायण भै रिे को l



मनोसामाष्ट्जक परामशय सेवा तथा सियोग पररयोजना संचालनको लाचग सेवा प्रिायक संस्था
छनौट कायय सम्पन्न भई १० ष्ट्जल्लामा काययक्रम कायायन्वयनवाट 15206 (समि
ू ायस्तरको सेवा

14197 जनालाई, मध्यम सेवा 1422 सेसनमा ९९२ जनालाई र ववशेर् सेवा १७ जनालाई)
जनाले मनोसामाष्ट्जक परामशय सेवा प्राप्त गरे का l



सत्य तनरुपण तथा मेलसमलाप आयोग र बेपत्ता पाररएका व्यष्ट्ततको छानत्रबन आयोगबाट
आह्वान भएको म्याि सभर क्रमस: ५८०५२ वटा र २९६३ वटा उजुरी पनय आएको, उजुरीिरुको
असभलेखन कायय सम्पन्न भएको l



बेपत्ता पाररएका व्यष्ट्ततको छानववन आयोग र सत्यतनरुपण तथा मेलसमलाप आयोग

न, २०७१

को पदिलो संसोधन मस्यौिा तजम
ुय ाको लाचग कानून न्याय तथा संसिीय मासमला मन्रालयमा
पठाएको |



द्वन्द्व प्रभाववत व्यष्ट्तत,पररवार तथा संरचनामा भएको क्षततको वववरण छानववन एवं पररक्षण
सम्वष्ट्न्ध पाँचौं काययिल र कायय समि
ु वाट प्राप्त प्रततवेिन उपर ववस्तत
ृ छानववन एवं परीक्षण
गनय काययिल गठन भै क्रक्रयासशल रिे को |



स्थानीय शाष्ट्न्त ससमततमा काययरत ७५ वटै ष्ट्जल्लाका कायायलय सचचबिरुलाई मन्रालयको नीतत
तथा काययक्रम वारे असभमुखीकरण काययक्रम सम्पन्न भएको |



शाष्ट्न्त प्रक्रक्रयाको सम्बन्धमा िाल सम्मको गततववचध समेटेर डकुमेन्िी तयार गरे को ।
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नेपालमा शाष्ट्न्त प्रक्रक्रयाको िश वर्य (२०६३-७४) वर्य ८ अंक ८ िोस्रो संस्करण प्रकाशन गरे को ।



नेपालको शाष्ट्न्त प्रक्रक्रयामा

िालसम्म भएका सम्झौता, सिमतत, समझिारी, घोर्णा र

तनणययिरुको संकलन (बाह्र बँि
ु े समझिारी र ववस्तत
ृ शाष्ट्न्त सम्झौता समेत) पुन: छपाई
गरे को ।

१०.

सूचना अन्धकारी र प्रर्ुखको नार् र पद
 सचचव श्री गजेन्र कुमार ठाकुर

 सूचना अचधकारी श्री िग
े
ु ाय प्रसाि भुतल

११.

ऐन, न्नयर्, नीन्ि िथा न्नदेन्शकाको सुची
१.

सत्य तनरुपण तथा मेलसमलाप आयोग तनयमावली, २०७२

२.

वेपत्ता पाररएका व्यष्ट्ततको छानववन आयोग तनयमवाली, २०७२

३.

बेपत्ता पाररएका व्यष्ट्ततको छानववन, सत्य तनरुपण तथा मेलसमलाप आयोग

४.

स्थानीयस्तरका शाष्ट्न्त ससमततको काययक्रम कायायन्वयनसम्बन्धी मागयिशयन, २०७०

५.

मनोसामाष्ट्जक परामशय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी तनिे सशका, २०७०

६.

राजनीततक द्वन्द्वको क्रममा मत्ृ युवरण गरे का वा वेपत्ता पाररएका व्यष्ट्ततका

न, २०७१

पररवारलाई

पररचय पर प्रिान गने तनिे सशका, २०६९
७.
८.
९.

आमा बाबु गम
ु ाएका बालबासलका पन
ु ःस्थापन काययक्रम सञ्चालन काययववचध, २०६८

माओवािी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुिरु, सशस्र द्वन्द्व, ततिाससक जनआन्िोलन र
मधेश आन्िोलनका घाइते अपाङ्गिरुका लाचग पुनस्थापन एवं िे रचाि तनिे सशका, २०६८
द्वन्द्व प्रभाववत क्षेर ववशेर् काययक्रम संचालन तनिे सशका, २०६८

१०. शाष्ट्न्तको लाचग ववकास काययक्रम संचालन तनिे सशका, २०६८
११. माओवािी सेनाका गभयवती तथा पाँच वर्यभन्िा कम उमेरका बालबासलका भएका मदिला
लडाकुिरुको लाचग ववशेर् सुववधा प्रिान गने तनिे सशका, २०६८

१२. माओवािी सेनाका लडाकुिरुको पुनस्थापन सम्बन्धी तनिे सशका, २०६८

१३. माओवािी सेनाका लडाकुिरुको रे खिे ख, तनयन्रण, तनिे शन प्रक्रक्रया र आचारसंदिता सम्बन्धी
तनिे सशका, २०६७

१४. सशस्र द्वन्द्वका क्रममा पीडडत भएका व्यष्ट्ततलाई रोजगार/स्वरोजगार सेवा संचालन गने
तनिे सशका, २०६७
१५. स्थानीय शाष्ट्न्त ससमतत तनिे सशका, २०६६
१६. नागररक राित, क्षततपूततय तथा आचथयक सिायता सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) काययववचध, २०६८

१७. द्वन्द्वबाट क्षतत भएका भौततक पूवायधारिरुको पुनतनयमायण/पुनस्थापना तथा शाष्ट्न्तका लाचग
ववकास काययक्रम सञ्चालन काययववचध, २०६५

१८. स्थानीय शाष्ट्न्त ससमततका काययक्षेरगत शतयिरु ,२०६५
१९. वेपत्ता पाररएका व्यष्ट्ततका िकिारलाई राित प्रिान गने (प्रथम संशोधन) तनिे सशका, २०६८
२०. मत
ृ कका िकिारलाई आचथयक सिायता प्रिान गने (प्रथम संशोधन) तनिे सशका, २०६८
२१. शाष्ट्न्त कोर् संचालन (काययववचध) तनयमावली, २०६५

२२. द्वन्द्वका कारण ववस्थावपत व्यष्ट्तत तथा पररवारलाई राित सवु वधा प्रिान गने तनिे सशका,
२०६३

२३. आन्तररक रुपमा ववस्थावपत व्यष्ट्ततसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतत , २०६३
२४. राष्ट्रिय सदिि तथा शाष्ट्न्त पाकय तनमायण तथा व्यवस्थापन काययववचध २०७३
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आम्दानी, खचा िथा आर्नथक कारोवार सम्वतधी अध्यावन्धक न्ववरण

खचिको फाँटबारी
आचथयक बर्य:२०७३/७४

म॰ले॰प॰फा॰नं॰ १३

ब॰उ॰सश॰नं॰: ३४९०११३ शाष्ट्न्त तथा पन
ु तनयमायण मन्रालय चालु खचय
यस मदिनाको

मसान्त सम्मको

बजेट

खचय

तनकासा

नं॰

२,३६२,१६६.००

२१,९४६,२६२.००

४८,०००.००

५६४,६४७.००

१६४,२३२.२५

१,९७७,१५२.२५

-

३४५,०००.००

२९३,२१७.००

१,५०३,९५५.००

२५२,७५०.००

३१२,५२३.००

(४८,३९५.००)

३५७,६०५.००

२३९,३५९.००

३,३८१,२७६.००

बजेट रकम

२११११ तलब

जम्मा बजेट

मसान्त सम्मको
खचय

बजेट बाँकी

२८,८१२,०००.००

२१,९४६,२६२.००

६,८६५,७३८.००

२१११३ मिं गी भत्ता

९६६,०००.००

५६४,६४७.००

४०१,३५३.००

२१११९ अन्य भत्ता

२,२१३,७६१.००

१,९७७,१५२.२५

२३६,६०८.७५

६२३,०००.००

३४५,०००.००

२७८,०००.००

१,६१०,०००.००

१,५०३,९५५.००

१०६,०४५.००

५१३,०००.००

३१२,५२३.००

२००,४७७.००

५००,०००.००

३५७,६०५.००

१४२,३९५.००

४,१४१,०००.००

३,३८१,२७६.००

७५९,७२४.००

२११२१ पोशाक
२२१११ पानी तथा त्रबजल
ु ी
२२११२ संचार मिसुल
२२१२२ अन्य भाडा
२२२११ इन्धन
संचालन तथा ममयत

६८९,१०९.००

२,५९०,०००.००

२२२१२ संभार

२,५९०,०००.००

२,५९०,०००.००

-

५,०९६.००

१७१,५७८.००

२२२१३ बीमा

२१५,०००.००

१७१,५७८.००

४३,४२२.००

२,४५०,०००.००

२,४३८,७७१.००

११,२२९.००

१००,०००.००

६,०३९.००

९३,९६१.००

५०,०००.००

-

५०,०००.००

१४६,३३०.००

५,२५०.००

१४१,०८०.००

८,३०३,०००.००

८,१६४,१६०.००

१३८,८४०.००

कायायलय सम्बन्धी
४२१,७८४.००

२,४३८,७७१.००

-

६,०३९.००

२२३११ खचय
पुस्तक तथा

२२३१३ सामाग्री खचय
इन्धन-अन्य

-

-

-

५,२५०.००

१,२६१,९२१.००

८,१६४,१६०.००

१,४३८,७७७.००

२,७३७,१२२.००

-

४६६,५४७.००

२२४,७८०.००

२,२६७,७७०.००

-

५४,६५०.००

८१,८२४.००

१,५४४,०८७.००
५०,८३४,३९४.२५
-

७,४३४,६२०.२५

५०,८३४,३९४.२५

७,४३४,६२०.२५

५०,८३४,३९४.२५

२०७४ असार सम्ममा प्राप्त

२२३१४ प्रयोजन
२२४११ सेवा र परामशय खचय
२२४१२ अन्य सेवा शुल्क
२२५२२ काययक्रम खचय

१४,१२०,०००.००

२२५२९ अन्य काययक्रम खचय

१,३७५,०००.००

४६६,५४७.००

९०८,४५३.००

२२६११ मूल्यांकन खचय

३,०८६,०००.००

२,२६७,७७०.००

८१८,२३०.००

२२६१२ भ्रमण खचय

४००,०००.००

५४,६५०.००

३४५,३५०.००

२२७११ ववववध खचय

१,५७४,०००.००

१,५४४,०८७.००

२९,९१३.००

अनग
ु मन,

जम्मा
चालुकोर्
जम्मा

७३,७८८,०९१.००

५०,८३४,३९४.२५ २२,९५३,६९६.७५

समस्त रकम

७३,७८८,०९१.००

५०,८३४,३९४.२५ २२,९५३,६९६.७५

५०,८३४,३९४.२५

बैकको नाम:

एकल कोर्

िाखखला गनय बाँकी

खाता

रकम:

बैंक खाता नं :

२३

बैंक मौज्िात:

तिवील

-

को॰ले॰तन॰का॰ क्रफताय:

जम्माजम्मी तनकासा:
२०७४ असार सम्मको जम्मा खचय:
२०७४ असार सम्म फछयौट नभएको

५०,८३४,३९४.२५
१६,०००.००

बाँकी पेश्की:
पेश्की कट्टा गरी बाँकी खि
ु खचय:

२,७३७,१२२.०० ११,३८२,८७८.००

मौज्िात:
५०,८१८,३९४.२५

जम्मा बाँकी:
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१२.

िोक्रकए बर्ोन्िर्का अतय न्ववरण
िाललाई नभएको |

१३.

अन्िल्लो आ.व. र्ा संचान्लि कायािर्हरु
cf=j= @)&@.&# df ;+rflnt cfof]hgf, sfo{qmdx?sf] jflif{s k|ult l:ylt
/sd ? '))) df

s|=;= cfof]hgf
/sfo{qmdsf] gfd
!=
s_

Jfflif{s jh]6

zflGt tyf
rfn'
k'glg{df{0f dGqfno
(P1)_
zflGt tyf
65,220
k'glg{df{0f dGqfno

t];|f] rf}dfl;s
jh]6

t];|f] rf}dfl;s
sf] vr{

k'+lhut

hDdf

hDdf

hDdf

t];|f]
jlif{s vr{
rf}dfl;s
k|ult l:ylt
(%)
Eff}lts ljQLo hDdf

jflif{s k|ult s}lkmot
l:ylt
Ü_

2,450

67,670

26,189

25,058

98

96

48,262

82

72

Eff}lts ljQLo

;To lg?k0f tyf
d]nldnfk cfof]u

88,233

16,900

105,133

40,642

31,019

86

77

61,655

89

59

j]kQf kfl/Psf
JolQmsf] 5fgljg
cfof]u
s'n hDdf - jh]6 pk
zLif{s g+ #$()!!_

55,035

9,977

65,012

26,274

21,717

82

83

40,067

80

62

208,488

29,327

237,815

93,105

77,794

106,447

92

85

v_
u_

149,984

@

k'glg{df{0f tyf k'g:yfkg (P1)

-s_

/fxt tyf
k'g:yfkg OsfO{

124,836

0

124,836

-v_

k'glg{df{0f
kl/of]hgf
:yfgLo zflGt
;ldlt (P1)

0

1674554

1674554

1049138

857994

66

82

1274259

78

76

183,969

2,000

185,969

3,642

3,366

100

93

184,978

100

99

$

zflGt sf]if
;lrjfno (P1)

1,000,000

0

1,000,000

%

zflGtsf] nflu
ljsf; sfo{qmd
(P2)

0

582439

582439

s'n hDdf

1,517,293

2,288,320 3,805,613

#

१४.

583,500
427887

427887

1,573,772

1,367,041

100

100 471587

nfeu|fxL
;+Vof
!%*^

58
81

81

2,770,755

सावािन्नक न्नकायको वेवसाइट
मन्रालयको वेबसाइट www.peace.gov.np रे िको छ |

१५.

सावािन्नक न्नकायर्ा परे का सुचना र्ाग सम्वतधी न्नवेदन र सूचना क्रदइएको न्वषय
०७४ असार मसान्त सम्म यस आ.व. मा ८ जना ले सूचना माग गरे कोमा ७ जनालाई सूचना उपलव्ध

गराईसकेको र एक जनाको तनवेिन प्रक्रक्रयामा रिे को |

१६.

सावािन्नक न्नकायका सूचनाहरु अतयतर प्रकाशन भएको वा हुने भए सो को न्ववरण
अन्यन्र प्रकाशन नभएको |

प्रस्िुि न्ववरण र्तरालयको वेवसाइट www.peace.gov.np र्ा हेना सक्रकने छ |
शाष्ट्न्त तथा पुनतनयमायण मन्रालय

फोन नं. ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९

Audio Notice No. 1618 01 4211097
ईमेलःinfo@peace.gov.np
वेभः

www.peace.gov.np
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