नेपाल सरकार
शान्ति िथा पुनर्ननर्ााण र्तरालय
ससह दरवार, काठर्ाडौ

सूचनाको हक सम्वतधी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) बर्ोन्िर् प्रकान्शि न्ववरण
आ.व. २०७३/०७४(२०७३ र्ाघ देन्ि २०७३ चैर सम्र्- ३ र्न्हना)
१. न्नकायको स्वरूप र प्रकृ न्ि

g]kfn ;/sf/ / g]skf -dfcf]jfbL_ aLr @)^# ;fn dª\l;/ % ut] lj:t[t zflGt ;Demf}tf ;DkGg ePkl5 ;Demf}tfn] lgb]{z
u/]adf]lhd åGåsf gsf/fTds k|efjx¿nfO{ Go"g ug]{, åGåkLl8tx?nfO{ tTsfn /fxt k|bfg ug]{, k'glg{df{0f / k'gM:yfkg u/L
;fdflhs PsLs/0fsf dfWodaf6 ;dfhdf /x]sf cj/f]wx?nfO{ Go"g ub}{ d'n'sdf lbuf] zflGt sfod ug'{sf ;fy} ;f]
;Demf}tfsf] k|efjsf/L sfof{Gjog u/L zflGt k|lqmofnfO{ tfls{s lgisif{df k'¥ofpg] uxg lhDd]af/L zflGt ;lrjfnoaf6
eGbf Pp6f 5'§} dGqfnoaf6 lgjf{x ubf{ a9L pkof]uL / k|efjsf/L x'g] b]vL g]kfn ;/sf/, dlGqkl/ifb\sf] ldlt
@)^#÷!@÷!* sf] lg0f{ofg';f/ tTsfnLg zflGt ;lrjfno vf/]h u/L zflGt tyf k'glg{df{0f dGqfnosf] u7g ePsf] xf]
२. न्नकायको कार् किाब्य र अन्धकार
मिमि २०६९/२/५ गिे नेपाल सरकार, िन्त्रिपररषदबाट स्वीकृि नेपाल सरकार (कार्य ववभाजन) मनर्िावली, २०६९ अनुसार शान्त्रि िथा
पुनमनयिायण िरिालर्ले दे हार्का ववषर्हरुिा काि गने गरी क्षेिामिकार मनिायरण गररएको छ :



zflGt :yfkgf , åGå Joj:yfkg tyf ljsf; / åGåaf6 Iflt ePsf ef}lts ;+/rgfsf] k'glgdf{0fsf nflu tTsflng /
bL3{sfnLg gLlt , /0fgLlt , of]hgf tyf sfo{qmdsf] th{'df , sfof{Gjog , cg'udg / d'Nof+sg .



åGåkLl8tsf] ;fdflhs tyf cfly{s lasf;sf] gLlt, /0fgLlt / sfo{qmd .



lj:t[t zflGt ;Demf}tf nufotsf cGo ;Demf}tf , ;xdlt / lg0f{osf] sfof{Gjog , cg'udg tyf d"Nof+sg .



lbuf] zflGt sfod ug{ cfjZos ;+:yfut ,k|lqmofut tyf k|fljlws ljifo, zflGt :yfkgf tyf åGå Joj:yfkg ;DaGwL
cWoog , ljZn]if0f tyf cg'ejsf] cfbfg–k|bfg .



åGåaf6 kLl8t tyf lj:yflkt JolQmsf] /fxt, cfly{s ;xfotf tyf k'g::yfkg .



åGå–;+j]bgzLn k|0ffnLjf/] cWoog tyf cg';Gwfg .



zflGt :yfkgf tyf åGåsf] Joj:yfkg ;DaGwL ;"rgf ,cWoog ;fdu|L / cWoog k|lta]bgsf] clen]v s]G› tyf zflGt
/ åGå Joj:yfkgsf] k|fljlws ;|f]ts]G› ;DaGwL .



zflGt k|lqmof / åGåsf] ;+qmd0fsfnLg Joj:yfkg .



åGåsf

कारणबाट क्षमि भएका भौमिक सं रचनाको पुनमनिायण िथा

पुन:स्थापनाको

र्ोजना

िजुि
य ा, कार्ायरवर्न

मनकार्सं गको सिरवर्,



zflGt sf]ifaf6 ;+rflnt of]hgf tyf sfo{qmdsf] ;+rfng / cg'udg .



zflGt :yfkgf / åGå Joj:yfkg;Fu ;DalGwt ;/sf/L , u}/;/sf/L tyf cGt/fli6«o ;+3 –;+:yfsf] ;Dks{ .



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



a]kQf ;DaGwL 5fgljg cfof]u .



zflGt tyf k'g::yfkgf ;DaGwL k/fdz{ ;ldlt .
1

िथा

क्षेिगि



zflGt k|lqmof ;DaGwL pRr:t/Lo cg'udg ;ldlt .



:yfgLo zflGt ;ldlt .

३. न्नकायर्ा रहने कर्ाचारी संख्या र काया न्ववरण
िरिालर्लाई आवश्र्क पने कियचारी नेपाल सरकारले व्र्वस्था गदयछ | हाल िरिालर्िा ७९ जना कियचारीहरु छन |
स्वीकृि कियचारी दरवरदी सं ख्र्ा

९३ जना

स्थार्ी कियचारी सं ख्र्ा

६७ जना

करार सेवाका कियचारी

२६ जना

जम्िा कियचारी सं ख्र्ा

९३.जना

४. न्नकायबाट प्रदान गररने सेवा
श्रृजनशील द्वरद्व व्र्वस्थापनिा सहर्ोग पुर्र्ाउनुनु
ददगो शान्त्रिको लामग छलफल, गोष्ठी िथा अरियविर्ा र िामलि सं चालन गनुय
शान्त्रि प्रविर्ािा दे शका सम्बद्ध सबै पक्षको सिथयन र सहभामगिा जुटाउनुन सहर्ोग पुर्र्ाउनुनु
शान्त्रिको पक्षिा अरिराविर् सहर्ोग र सिथयन जुटाउनुनु
शान्त्रि बहाली गनय सरकारले गरे का मनणयर्हरुको कार्ायरवर्निा सहर्ोग पुर्र्ाउनुनु
द्वरद्व व्र्वस्थापन, राहि, पुनस्थायपन र पुनमनयिायणको कार्यर्ोजना मनिायण र कार्ायरवर्निा भूमिका खेल्नु
शान्त्रि र सहिमिको वािावरण मसजयना गनय अवलम्बन गनुय पने नीमि िथा रणनीमिहरु बारे अध्र्र्न गरी रार् सुझाव पेश गनुय

५. सेवा प्रदान गने न्नकायको र्हाशािा/शािा र सम्वन्तधि शािा प्रर्ुि
 प्रशासन योिना िथा वैदन्े शक सर्तवय र्हाशािा


र्हाशािा प्रर्ुि सह सन्चव श्री रार् प्रसाद भट्टराई



प्रशासन शािा प्रर्ुि उप सन्चव श्री प्रकाश आचाया



योिना िथा कायाक्रर् शािा प्रर्ुि उप सन्चव श्री अतिन तयौपाने



आर्नथक प्रशासन शािा प्रर्ुि उप सन्चव रर्ेश न्घन्र्रे



अनुगर्न िथा र्ुलयांकन शािा प्रर्ुि उप सन्चव श्री देवराि िोशी

 राहि िथा पुनस्थापन र्हाशािा


र्हाशािा प्रर्ुि सह सन्चव ददपेतरराि पौडेल



राहि िथा िथयांक शािा प्रर्ुि उप सन्चव न्वश्वराि तयौपाने.



पुनस्थापन शािा प्रर्ुि उप सन्चव न्वश्वराि तयौपाने

 कानुन िथा संचार र्हाशािा


र्हाशािा प्रर्ुि सह सन्चव (कानुन) ऋन्ि रािभण्डारी



कानुन िथा र्ानव अन्धकार शािा प्रर्ुि उप सन्चव चतरकाति पौडेल



सूचना संचार िथा िनसम्पका शािा प्रर्ुि उप सन्चव देव बहादुर अन्धकारी

 शान्ति संयतर सर्तवय र्हाशािा


र्हाशािा प्रर्ुि सह सन्चव रार् प्रसाद भट्टराई



स्थान्नय शान्ति सन्र्न्ि सर्तवय शािा उप सन्चव दुगाा प्रसाद भुिेल

 द्वतद्व व्यवस्थापन र्हाशािा
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र्हाशािा प्रर्ुि सह सन्चव सुदशान प्रसाद ढकाल



द्वतद न्वश्लेिण िथा नीन्ि न्नर्ााण शािा प्रर्ुि उप सन्चव िानुका सुवेदी वाग्ले



शान्ति प्रदक्रया सर्तवय िथा अनुगर्न शािा प्रर्ुि उप सन्चव िानुका सुवेदी वाग्ले



बारुदी सुरुंग व्यवस्थापन शािा प्रर्ुि उप सन्चव िानुका सुवेदी वाग्ले

 पूवााधार पुनर्ननर्ााण र्हाशािा


र्हाशािा प्रर्ुि सह सन्चव गणेश प्रसाद वस्िी



पूवााधार पुनन्नर्ााण शािा प्रर्ुि न्सडीई धुबा प्रसाद पौडेल |

 द्वतद्वोत्तर शान्ति िथा पुनर्ननर्ााण पररयोिना


पररयोिना सर्तवयकिाा श्री गणेश प्रसाद वस्िी

 राहि िथा पुनस्थापन इकाई


न्नन्र्त्त न्वभागीय प्रर्ुि श्री हररकृ ष्ण ज्ञवाली

 नेपाल शान्ति कोि सन्चवालय



कायाकारी न्नदेशक श्री हरर प्रसाद पाण्डे

सत्य न्नरुपण िथा र्ेलन्र्लाप आयोग को सन्चवालय



सन्चव श्री र्न्णरार् ओझा

 वेपत्ता पाररएका व्यन्िको छानन्वन आयोगको सन्चवालय


सन्चव श्री रािनप्रसाद भट्टराई

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्िुर र अवन्ध
न्नयर्ानुसारको शुलक लाग्ने छ |

७. उिुरी, न्नवेदन उपर न्नणाय गने प्रदक्रया र अन्धकारी
र्तरालयका न्नन्र्त्त सन्चव श्री सुदशान प्रसाद ढकाल

८. न्नणाय उपर उिुरी सुन्ने अन्धकारी
र्तरालयका न्नन्र्त्त सन्चव श्री सुदशान प्रसाद ढकाल

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


िरिालर्को भाबी कार्यददशा बारे िा िरिालर्का पूव य िरिीज्र्ू र सन्त्चवज्र्ूहरु सवहिको छलफल कार्यिि आर्ोजना
गरी सुझाव प्राप्त भएको l



ददगो शान्त्रि र ववकासका लामग द्वरद्वबाट क्षमिग्रस्ि भौमिक सं रचनाहरू िध्र्े चालु आ.व.को अर्र्सम्ििा पुनमनयिायण िथा
पुनस्थापना िफय २०४ आर्ोजना र शान्त्रिका लामग ववकास िफय १६३ आर्ोजना सम्पन्न हुने गरी सं चालनिा रहेको l




FM रे मिर्ो बाट शान्त्रि प्रबियन सम्बरिी गमिववमिहरु प्रचार प्रसार िथा प्रसारण गररएको,

ु
सं र्क्त
राि सं घ सुरक्षा पररषदको मनणयर् न.१३२५ र १८२० (िवहला, शान्त्रि, र सुरक्षा) को दोस्रो चरणको कार्यर्ोजना
िर्ार गने कार्य प्रारम्भ भएको l



िनकुटाको राजारानीिा निुना वस्िी मनिायणािीन रहे को l



काठिािौँको गोकणयिा गोकणय राविर् शहीद िथा मनजाििी पाकय मनिायण भै रहेको l



िनोसािान्त्जक परािशय सेवा िथा सहर्ोग पररर्ोजना सं चालनको लामग सेवा प्रदार्क सं स्था छनौट कार्य सम्पन्न भई १०
न्त्जल्लािा कार्यिि कार्ायरवर्नवाट ७२४२ जनाले िनोसािान्त्जक परािशय प्राप्त गरे का l
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स्र् मनरुपण िथा िेलमिलाप आर्ोग र बेपत्ता पाररएका व्र्न्त्क्तको छानमबन आर्ोगबाट आह्वान भएको म्र्ाद मभि
ििस: ५८०५२ वटा र २९६३ वटा उनुजुरी पनय आएको, उनुजुरीहरुको अमभले खन कार्य सम्पन्न भएको l



बेपत्ता पाररएका व्र्न्त्क्तको छानववन आर्ोग र स्र्मनरुपण िथा िेलमिलाप आर्ोग ऐन, २०७१ को पवहलो सं सोिन
िस्र्ौदा िजुि
य ाको लामग कानून रर्ार् िथा सं सदीर् िामिला िरिालर्िा पठाएको |



द्वरद्व प्रभाववि व्र्न्त्क्त,पररवार िथा सं रचनािा भएको क्षमिको वववरण छानववन एवं पररक्षण सम्वन्त्रि पााँचौं कार्यदल र
कार्य सिुहवाट प्राप्त प्रमिवेदन उनुपर ववस्िृि छानववन एवं परीक्षण गनय कार्यदल गठन भै विर्ान्त्शल रहे को |



स्थानीर् शान्त्रि समिमििा कार्यरि ७५ वटै न्त्जल्लाका कार्ायलर् सन्त्चबहरुलाई िरिालर्को नीमि िथा कार्यिि वारे
अमभिुखीकरण कार्यिि सम्पन्न भएको |

१०.

सूचना अन्धकारी र प्रर्ुिको नार् र पद



मनमित्त सन्त्चव श्री सुदशयन प्रसाद ढकाल



सूचना अमिकारी श्री दे व बहादुर अमिकारी

११.

ऐन, न्नयर्, नीन्ि िथा न्नदेन्शकाको सुची
१. स्र् मनरुपण िथा िेलमिलाप आर्ोग मनर्िावली, २०७२
२. वेपत्ता पाररएका व्र्न्त्क्तको छानववन आर्ोग मनर्िवाली , २०७२
३. बेपत्ता पाररएका व्र्न्त्क्तको छानववन, स्र् मनरुपण िथा िेलमिलाप आर्ोग ऐन, २०७१
४. स्थानीर्स्िरका शान्त्रि समिमिको कार्यिि कार्ायरवर्नसम्बरिी िागयदशयन , २०७०
५. िनोसािान्त्जक परािशय सेवा सञ्चालन सम्बरिी मनदे न्त्शका, २०७०
६. राजनीमिक द्वरद्वको िििा िृ्र्ुवरण गरे का वा वेपत्ता पाररएका व्र्न्त्क्तका

पररवारलाई पररचर् पि प्रदान गने

मनदे न्त्शका, २०६९
७. आिा बाबु गुिाएका बालबामलका पुनःस्थापन कार्यिि सञ्चालन कार्यववमि, २०६८
८. िाओवादी सेनाका घाइिे अपाङ्ग लिाकुहरु, सशस्त्र द्वरद्व, ऐमिहामसक जनआरदोलन र ििेश आरदोलनका घाइिे
अपाङ्गहरुका लामग पुनस्थापन एवं हेरचाह मनदे न्त्शका, २०६८
९. द्वरद्व प्रभाववि क्षेि ववशेष कार्यिि सं चालन मनदे न्त्शका, २०६८
१०. शान्त्रिको लामग ववकास कार्यिि सं चालन मनदे न्त्शका, २०६८
११. िाओवादी सेनाका गभयविी िथा पााँच वषयभरदा कि उनुिेरका बालबामलका भएका िवहला लिाकुहरुको लामग ववशेष
सुवविा प्रदान गने मनदे न्त्शका, २०६८
१२. िाओवादी सेनाका लिाकुहरुको पुनस्थापन सम्बरिी मनदे न्त्शका, २०६८
१३. िाओवादी सेनाका लिाकुहरुको रे खदे ख, मनर्रिण, मनदे शन प्रविर्ा र आचारसं वहिा सम्बरिी मनदे न्त्शका, २०६७
१४. सशस्त्र द्वरद्वका िििा पीमिि भएका व्र्न्त्क्तलाई रोजगार/स्वरोजगार सेवा सं चालन गने मनदे न्त्शका, २०६७
१५. स्थानीर् शान्त्रि समिमि मनदे न्त्शका, २०६६
१६. नागररक राहि, क्षमिपूमिय िथा आमथयक सहार्िा सम्बरिी (प्रथि सं शोिन) कार्यववमि, २०६८
१७. द्वरद्वबाट क्षमि भएका भौमिक पूवायिारहरुको पुनमनयिायण/पुनस्थापना िथा शान्त्रिका लामग ववकास कार्यिि सञ्चालन
कार्यववमि, २०६५
१८. स्थानीर् शान्त्रि समिमिका कार्यक्षेिगि शियहरु,२०६५
१९. वेपत्ता पाररएका व्र्न्त्क्तका हकदारलाई राहि प्रदान गने (प्रथि सं शोिन) मनदे न्त्शका, २०६८
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२०. िृिकका हकदारलाई आमथयक सहार्िा प्रदान गने (प्रथि सं शोिन) मनदे न्त्शका, २०६८
२१. शान्त्रि कोष सं चालन (कार्यववमि) मनर्िावली, २०६५
२२. द्वरद्वका कारण ववस्थावपि व्र्न्त्क्त िथा पररवारलाई राहि सुवविा प्रदान गने मनदे न्त्शका, २०६३
२३. आरिररक रुपिा ववस्थावपि व्र्न्त्क्तसम्बरिी राविर् नीमि, २०६३
२४. राविर् सवहद िथा शान्त्रि पाकय मनिायण िथा व्र्वस्थापन कार्यववमि २०७३

१२.

आम्दानी, िचा िथा आर्नथक कारोवार सम्वतधी अधवान्धक न्ववरण

खर्चको फााँटबारी

आर्थिक बर्ि:२०७३/७४

म॰ले॰प॰फा॰नं॰ १३

२०७३ साल चैत्र महिनासम्म

मसान्त

यस महिनाको

सम्मको

१,१०४,४६१.००

-

२११११

तलब

४५,०००.००

-

२१११३

७२०,८७२.००

-

३३७,५००.००

खचि

ननकासा

बजेट
नं॰

बजेट रकम

मसान्त

जम्मा बजेट

सम्मको खचि

बजेट बााँकी

२९,०१२,०००.००

१५,८२९,१०७.००

१३,१८२,८९३.००

मिं गी भत्ता

९६६,०००.००

४२६,२५१.००

५३९,७४९.००

२१११९

अन्य भत्ता

२,२१३,७६१.००

१,२०६,२७२.००

१,००७,४८९.००

-

२११२१

पोशाक

६२३,०००.००

३३७,५००.००

२८५,५००.००

५९,०९५.००

-

२२१११

१,३१०,०००.००

८६१,१२८.००

४४८,८७२.००

२,८५६.००

-

२२११२

पानी तथा बबजुली

५१३,०००.००

३७,७२२.००

४७५,२७८.००

३४६,०००.००

-

२२१२२

५००,०००.००

३४६,०००.००

१५४,०००.००

३१५,२९९.००

-

२२२११

३,४४१,०००.००

२,४२७,०९६.००

१,०१३,९०४.००

२,१४०,०००.००

१,८४०,०९५.००

२९९,९०५.००

२१५,०००.००

१६६,४८२.००

४८,५१८.००

२,९००,०००.००

१,४८९,२५९.००

१,४१०,७४१.००

१००,०००.००

४,०३९.००

९५,९६१.००

५०,०००.००

-

५०,०००.००

१४६,३३०.००

५,१९७.००

१४१,१३३.००

६,३०३,०००.००

६,२४४,८२७.००

५८,१७३.००

१४,१२०,०००.००

७९५,९२८.००

१३,३२४,०७२.००

संचार मिसल
ु
अन्य भाडा
इन्धन
संचालन तथा

६६७,१२५.००

-

२२२१२

ममित संभार

१६६,४८२.००

-

२२२१३

बीमा

६४७,०५९.००
-

-

२२३११
२२३१३
२२३१४

कायािलय

सम्बन्धी खचि
पस्
ु तक तथा

सामाग्री खचि
इन्धन-अन्य

प्रयोजन

सेवा र परामशि

५,१९७.००

-

२२४११

खचि

१,३७९,८४७.००

-

२२४१२

२२२,९७२.००

-

२२५२२

अन्य सेवा शल्
ु क
कायिक्रम खचि

अन्य कायिक्रम

-

-

२२५२९

खचि

१,९७५,०००.००

४१७,४०९.००

१,५५७,५९१.००

७४६,४४०.००

-

२२६११

अनग
ु मन,

३,४८६,०००.००

१,६६४,३१०.००

१,८२१,६९०.००
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१५,५००.००

-

२२६१२

२११,०९७.००

-

२२७११

मल्
ू यांकन खचि
भ्रमण खचि

४००,०००.००

४०,४५०.००

३५९,५५०.००

ववववध खचि

१,५७४,०००.००

१,२५२,१९७.००

३२१,८०३.००

-

जम्मा

-

चालक
ु ोर्

६,९९२,८०२.००

-

जम्मा

७१,९८८,०९१.००

३५,३९१,२६९.००

३६,५९६,८२२.००

६,९९२,८०२.००

-

समस्त रकम

७१,९८८,०९१.००

३५,३९१,२६९.००

३६,५९६,८२२.००

२०७३ चैि सम्ििा

बैकको नाि:

एकल कोष

-

खािा

दान्त्खला गनय

बााँकी रकि:

३५,३९१,२६९.००

बैं क खािा नं :

२३

बैं क िौज्दाि:

(३५,३९१,२६९.००)

१,३८२,०००.००

िहवील िौज्दाि:

-

को॰ले॰मन॰का॰

प्राप्त जम्िाजम्िी
मनकासा:
२०७३ चैि
सम्िको जम्िा
खचय:

२०७३ चैि सम्ि
फछर्ौटय नभएको

वफिाय:

बााँकी पेश्की:
पेश्की कट्टा गरी

३४,००९,२६९.००

जम्िा बााँकी:

-

बााँकी खुद खचय:

१३.

िोदकए बर्ोन्िर्का अतय न्ववरण
हाल लाइ नभएको |

१४.
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सावािन्नक न्नकायको वेवसाइट
र्तरालयको वेबसाइट www.peace.gov.np रे िको छ |

१६.

सावािन्नक न्नकायर्ा परे का सुचना र्ाग सम्वतधी न्नवेदन र सूचना ददइएको न्विय
चैर र्साति सम्र् यस आ.व. र्ा ८ िना ले सूचना र्ाग गरे कोर्ा ७ िनालाइ सूचना उपलव्ध गराईसके को र एक िनाको
न्नवेदन प्रदक्रयार्ा रहेको |

१७.

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

प्रस्िुि न्ववरण र्तरालयको वेवसाइट www.peace.gov.np र्ा हेना सदकने छ |
शान्ति िथा पुनर्ननर्ााण र्तरालय
फोन नं. ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९
Audio Notice No. 1618 01 4211097
ईर्ेलःinfo@peace.gov.np
वेभः www.peace.gov.np
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