नेपाल सरकार
शान्ति िथा पन
ु र्निर्ािण र्तरालय
ससिंहदरवार, काठर्ाडौ

सूचनाको हक सम्वतधी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) बर्ोन्िर् प्रकासशि वववरण

आ.व. २०७४/०७५

(२०७४ कार्तिक दे खि २०७४ पुष सम्म - ३ महिना)
१. र्नकायको स्वरूप र प्रकृर्ि

नेपाल सरकार र नेकपा (र्ाओवादी) बीच २०६३ साल र्ङ्ससर ५ गिे ववस्िि
ृ शान्ति सम्झौिा

सम्पतन

भएपर्ि

सम्झौिाले

र्नदे श

गरे बर्ोन्िर्

द्वतद्वका

नकारात्र्क

प्रभावहरूलाई

तयून

गने,

द्वतद्वपीडडिहरुलाई ित्काल राहि प्रदान गने, पुनर्निर्ािण र पुनःस्थापन गरी सार्ान्िक एकीकरणका

र्ाध्यर्बाट सर्ािर्ा रहे का अवरोधहरुलाई तयून गदै र्ल
ु क
ु र्ा ददगो शान्ति कायर् गनक
ुि ा साथै सो
सम्झौिाको प्रभावकारी कायाितवयन गरी शान्ति प्रक्रियालाई िाक्रकिक र्नष्कर्िर्ा पु¥याउने गहन न्िम्र्ेवारी

शान्ति सचचवालयबाट भतदा एउटा िुट्टै र्तरालयबाट र्नवािह गदाि बढी उपयोगी र प्रभावकारी हुने दे खी
नेपाल सरकार, र्न्तरपररर्द्को सर्र्ि २०६३÷१२÷१८ को र्नणियानुसार ित्कालीन शान्ति सचचवालय खारे ि
गरी शान्ति िथा पुनर्निर्ािण र्तरालयको गठन भएको हो

२. र्नकायको कार् कििब्य र अचधकार
नेपाल सरकार (कायि ववभािन) र्नयर्ावली, २०७२ अनुसार शान्ति िथा पुनर्निर्ािण र्तरालयको

कायिक्षेर अतिगिि दे हायका ववर्यहरु सर्ावेश िन ् –

१. शान्ति स्थापना, द्वतद्व व्यवस्थापन, ववकास र द्वतद्वबाट क्षर्ि भएका भौर्िक सिंरचनाको पुनर्निर्ािणका

लाचग ित्कालीन र दीर्िकालीन नीर्ि, रणनीर्ि, योिना िथा कायििर्को ििर्
ुि ा, कायाितवयन, अनुगर्न
र र्ल्
ू याङ्कन

२. द्वतद्वपीडडि क्षेरको सार्ान्िक िथा आचथिक ववकासको नीर्ि, रणनीर्ि र कायििर्
३. ववस्िि
ृ शान्ति सम्झौिा लगायिका अतय सम्झौिा, सहर्र्ि र र्नणियको कायाितवयन, अनुगर्न िथा
र्ूल्याङ्कन

४. दीगो शान्ति कायर् गनि आवश्यक सिंस्थागि, प्रकृयागि िथा प्राववचधक ववर्य

५. शान्ति स्थापना िथा द्वतद्व व्यवस्थापनसम्बतधी, अध्ययन, ववश्लेर्ण िथा अनभ
ु वको आदान–प्रदान
६. द्वतद्वबाट पीडडि िथा ववस्थावपि व्यडिको राहि, आचथिक सहायिा िथा पुनःस्थापन
७. द्वतद्व–सिंवेदनशील प्रणालीबारे अध्ययन िथा अनुसतधान
८.

शान्ति स्थापना िथा द्वतद्वको व्यवस्थापनसम्बतधी सूचना, अध्ययन सार्ग्री र अध्ययन प्रर्िवेदनको
असभलेख केतर िथा शान्ति र द्वतद्व व्यवस्थापनको प्राववचधक स्रोिकेतर सम्बतधी

९. शान्ति प्रक्रिया र द्वतद्वको सिंिर्णकालीन व्यवस्थापन
१०. द्वतद्वको कारणबाट क्षर्ि भएका भौर्िक सिंरचनाको पुनर्निर्ािण िथा पुनःस्थापनाको योिना ििर्
ुि ा,
कायाितवयन िथा क्षेरगि र्नकायसँगको सर्तवय

११. शान्ति कोर्बाट सञ्चासलि योिना िथा कायििर्को सञ्चालन र अनुगर्न

१२. शान्ति स्थापना र द्वतद्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्तधि सरकारी, गैरसरकारी िथा अतिरािविय सङ्र्–
सिंस्थाको सम्पकि
१३. सत्य र्नरुपण िथा र्ेलसर्लाप आयोग
1

१४. बेपत्तासम्बतधी िानबबन आयोग
१५. शान्ति िथा पुनःस्थापनासम्बतधी परार्शि ससर्र्ि

१६. शान्ति प्रक्रियासम्बतधी उच्चस्िरीय अनुगर्न ससर्र्ि
१७. स्थानीय शान्ति ससर्र्ि ।

३. र्नकायर्ा रहने कर्िचारी सिंख्या र कायि वववरण
र्तरालयलाई आवश्यक पने कर्िचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गदि ि | हाल र्तरालयर्ा ७९ िना
कर्िचारीहरु िन |
स्वीकृि कर्िचारी दरवतदी सिंख्या

९३ िना

स्थायी कर्िचारी सिंख्या

६७ िना

करार सेवाका कर्िचारी

२६ िना

िम्र्ा कर्िचारी सिंख्या

९३.िना

४. र्नकायबाट प्रदान गररने सेवा
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

श्रि
ृ नशील द्वतद्व व्यवस्थापनर्ा सहयोग पुर्याउनु ।

ददगो शान्तिको लाचग िलफल, गोष्ठी िथा अतििक्रिया र िासलर् सिंचालन गनुि ।

शान्ति प्रक्रियार्ा दे शका सम्बद्ध सबै पक्षको सर्थिन र सहभाचगिा िुटाउन सहयोग पुर्याउनु ।
शान्तिको पक्षर्ा अतिराविय सहयोग र सर्थिन िट
ु ाउनु ।

शान्ति बहाली गनि सरकारले गरे का र्नणियहरुको कायाितवयनर्ा सहयोग पुर्याउनु ।

द्वतद्व व्यवस्थापन, राहि, पुनस्थािपन र पुनर्निर्ािणको कायियोिना र्नर्ािण र कायाितवयनर्ा
भूसर्का खेल्नु ।

शान्ति र सहर्र्िको वािावरण ससििना गनि अवलम्बन गनुि पने नीर्ि िथा रणनीर्िहरुबारे
अध्ययन गरी राय सझ
ु ाव पेश गनुि

५. सेवा प्रदान गने र्नकायको र्हाशाखा/शाखा र सम्वन्तधि शाखा प्रर्ुख
 प्रशासन योिना िथा वैदेसशक सर्तवय र्हाशाखा






र्हाशाखा प्रर्ख
ु सह सचचव श्री रार् प्रसाद भट्टराई

प्रशासन शाखा प्रर्ुख उप सचचव श्री प्रकाश आचायि
योिना िथा कायििर् शाखा प्रर्ुख

आचथिक प्रशासन शाखा प्रर्ुख उप सचचव रर्ेश र्र्सर्रे

अनुगर्न िथा र्ुल्यािंकन शाखा प्रर्ुख उप सचचव श्री ध्रुब प्रसाद पौडेल

 राहि िथा पन
ु स्थापन र्हाशाखा




उप सचचव श्री ध्रुब प्रसाद पौडेल

र्हाशाखा प्रर्ुख सह सचचव

रार् प्रसाद भट्टराई

राहि िथा िथयािंक शाखा प्रर्ख
ु उप सचचव सर्रा आचायि
पुनस्थापन शाखा प्रर्ुख उप सचचव सर्रा आचायि

 कानुन िथा सिंचार र्हाशाखा




र्हाशाखा प्रर्ख
ु सह सचचव (कानन
ु ) ऋवर् रािभण्डारी

कानुन िथा र्ानव अचधकार शाखा प्रर्ुख उप सचचव चतरकाति पौडेल
सूचना सिंचार िथा िनसम्पकि शाखा प्रर्ुख

 शान्ति सिंयतर सर्तवय र्हाशाखा



उप सचचव दग
े
ु ाि प्रसाद भुिल

र्हाशाखा प्रर्ुख सह सचचव रार् प्रसाद भट्टराई

स्थार्नय शान्ति ससर्र्ि सर्तवय शाखा उप सचचव दग
े
ु ाि प्रसाद भि
ु ल

 द्वतद्व व्यवस्थापन र्हाशाखा
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र्हाशाखा प्रर्ुख सह सचचव रार् प्रसाद भट्टराई

द्वतद ववश्लेर्ण िथा नीर्ि र्नर्ािण शाखा प्रर्ुख उप सचचव सर्रा आचायि
शान्ति प्रक्रिया सर्तवय िथा अनुगर्न शाखा प्रर्ुख उप सचचव .....
बारुदी सुरुिंग व्यवस्थापन शाखा प्रर्ुख उप सचचव

.......

 पव
ू ािधार पन
ु र्निर्ािण र्हाशाखा



र्हाशाखा प्रर्ुख सह सचचव इश्वर चतर र्रहट्ठा

पूवािधार पुनर्नर्ािण शाखा प्रर्ुख ससडडई ध्रुब प्रसाद पौडेल

 द्वतद्वोत्तर शान्ति िथा पुनर्निर्ािण पररयोिना


पररयोिना सर्तवयकिाि श्री इश्वरचतर र्रहट्टा

 राहि िथा पन
ु स्थापन इकाई


र्नसर्त्त ववभागीय प्रर्ुख श्री बेदराि फुँयल

 नेपाल शान्ति कोर् सचचवालय




कायिकारी र्नदे शक श्री हरर प्रसाद पाण्डे

सत्य र्नरुपण िथा र्ेलसर्लाप आयोग को सचचवालय


सचचव श्री र्णणरार् ओझा

 वेपत्ता पाररएका व्यन्तिको िानववन आयोगको सचचवालय


सचचव श्री नप
ृ ध्वि र्नरौला

६. सेवा प्राप्ि गनि लाग्ने दस्िरु र अवचध


र्नयर्ानुसारको शुल्क लाग्ने ि |

७. उिुरी, र्नवेदन उपर र्नणिय गने प्रक्रिया र अचधकारी
र्तरालयका सचचव श्री कृष्णराि बब.सी.

८. र्नणिय उपर उिरु ी सत
ु ने अचधकारी

र्तरालयका सचचव श्री कृष्णराि बब.सी.

९. सम्पादन गरे को कार्को वववरण (शान्ति िथा पन
ु र्निर्ािण र्तरालय)


आ.ब. २०७४।७५ मा बजेट विर्नयोजन िुन नसकेका P1 तर्िका क्रमागत योजनािरुको श्िेत पत्र
तयार गरी अर्ि मन्त्त्रालयमा पठाएको, P2 तर्िका क्रमागत योजनािरुको लागत सहितको वििरण
तयार गररएको ।



जजल्लाबाट गत आ.ब. २०७३।७४ मा द्िन्त्द्ि वपडितिरुलाई वितरण गररएको राितको अभिलेि
तर्ा राित बााँड्न छुट िएकािरुको नाम नापेसी र आिश्यक रकम माग गरी वििरण तयार गने
कायि िइरिे को ।



भमर्त २०७४।५।५ गते काठमािौंमा सयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा पररषद्बाट पाररत प्रस्ताि नं. १३२५
र १८२० को कायािन्त्ियन गने भसलभसलामा द्िन्त्द्िकालीन यौन हिंसा विषयक कायिशाला गोष्ट्ठी
सम्पन्त्न िएको ।



स्र्ानीय शाजन्त्त सभमर्तमा कायिरत कमिचारीिरुलाई आ.ब. ०७४।७५ मा र्नरन्त्तरता गररएको ।



स्र्ानीय शाजन्त्त सभमर्तमा कायिरत कमिचारीिरुलाई आर्र्िक िषिमा िालसम्म िए।गरे का
कायिप्रगर्त सम्बजन्त्ित जजल्ला प्रशासन कायािलय मार्ित माग गररएको ।



ऐर्तिाभसक जनआन्त्दोलनका घाइतेका सन्त्तर्तलाई छात्रिवृ ि तर्ा द्िन्त्द्िको क्रममा आमाबाबु

गुमाएका बालबाभलकालाई आर्र्िक सिायता, अङ्गिङ्ग अपाङ्गिरुलाई जीिन र्निािि ििा तर्ा
आर्र्िक सिायता वितरणको लार्ग माभसक ििा र व्यिस्र्ापन िचि समेत गरी ७३ जजल्लाका
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सम्बजन्त्ित जजल्ला प्रशासन कायािलय प्रमि
ु लाई रु.९,१५,२६,६००।– (अक्षरपी नौ करोि पन्त्र लाि
छब्बीस िजार छ सय मात्र) अजततयारी पठाइएको ।



जीिन र्निािि ििा बापत रु. ६,१९,४९,६००।–



टुिुरा बालबाभलकाको लार्ग ििा बापत रु. २,२६,८०,०००।–



जनआन्त्दोलन घाइतेको घाइते माभसक िवृ ि (५० प्रर्तशत दे खि मार्ी) लाई रु.२६,१६,०००।-,
शहिद पररिारलाई रु.५,९७,०००।– पठाइएको ।




प्रशासर्नक िचि िापत रु.१५,००,०००।-

द्िन्त्द्ि पीडितिरुको तथ्याङ्क Verification तर्ा अध्यािर्िक, द्िन्त्द्ि पीडित तर्ा अन्त्य
व्यजक्तिरुले गरे को गुनासो सुन्त्ने तर्ा त्यसको व्यिस्र्ापन गने लगायत राित इकाइसाँग
सम्बन्त्िी पत्राचारिरु गने कायि गररएको ।



चालु अ.ब. २०७४/७५ को लार्ग प्रस्तावित आयोजनािरुमध्ये अर्ि मन्त्त्रालयबाट प्राप्त अजततयारी
तर्ा कायिक्रम सम्बजन्त्ित र्नकायमा पठाई सककएको ।



काठमािौँको गोकणिमा गोकणि राजष्ट्रय शिीद तर्ा र्नजामती पाकि र्नमािण िै रिे को र राजष्ट्रय
शहिद तर्ा र्नजामती पाकिको गुरु योजना अनुसार र्प कायििरुको बोलपत्रको सूचना २०७४/७/१
मा प्रकाभशत िएको ।



चालु अ.ब. २०७४/७५ को लार्ग प्रस्तावित आयोजनािरुमध्ये अर्ि मन्त्त्रालयबाट प्राप्त

अजततयारीमा केिी छुट आयोजनािरु समेत समािेश गरी संशोर्ित बावषिक कायिक्रम स्िीकृर्तको
लार्ग अर्ि मन्त्त्रालयमा पठाईएको ।



द्िन्त्द्ितर शाजन्त्त तर्ा पुनर्नमािण पररयोजनाबाट आ.ब. ०६४/६५ दे खि िालसम्मको सञ्चाभलत
आयोजनािरुको वििरण अध्यािर्िक िईरिे को ।



मत
ु ािउन तर्ा अन्त्य राित
ृ क र बेपिाका िकदारलाई रु पााँच लाि र्प गरी दश लाि पय

वितरणका लार्ग रु. ९ अिि १ करोि ६५ लाि १५ िजार ३ सय राित तर्ा पुनःस्र्ापन ईकाइ
मार्ित अजततयारी पठाईएकोमा सोको ८० प्रर्तशत राित वितरण गररएको ।



शाजन्त्तकोष सर्चिालय, द्िन्त्द्िोिर पररयोजना र राित तर्ा पुनःस्र्ापन इकाईका प्रमुििरुसाँग

कायि सम्पादन सम्झौता गररएको । यसबाट सम्बजन्त्ित र्नकायिरुको कायिसम्पादन प्रिािकारी



िुने ।
स्र्ानीय शाजन्त्त सभमर्तका कमिचारीको पररचालन सम्बन्त्िी कायिविर्ि मस्यौदा तयार गनि सत्य
र्नरुपण तर्ा मेलभमलाप आयोगका सिसर्चि र उपसर्चिको प्रर्तर्नर्ित्ि िई कायिविर्ि
मस्यौदा तयार गरे को ।



आयोगिरुबाट घटनास्र्लका आिारमा जजल्लागत उजरु ी िर्गिकरण कायि िइरिे को ।



सत्य र्नरुपण तर्ा मेलभमलाप आयोग र बेपिा पाररएका व्यजक्तको छानविन आयोगलाई सािन
र श्रोत सम्पन्त्न युक्त बनाउन मन्त्त्रालयका तर्िबाट पिल िैरिे को ।



घटनास्र्लका आिारमा उजरु ीिरुको िर्गिकरण तर्ा विषयगत िर्गिकरण गने कायि जारी रािी
छानिीन एिं अनुसन्त्िान कायि सुचारु रिे को ।



सत्य र्नरुपण तर्ा मेलभमलाप आयोगको संगठन तर्ा व्यिस्र्ापन सिेक्षण (O & M Survey)
को कायि र्ालनी गररएको ।



भमर्त

२०७४।४।२२

गते

काठमािौंमा

बेपिा

पाररएका

व्यजक्तको

छानविन

आयोगले

सरोकारिालािरुलाई जानकारी गराउने उद्यश्यले एक हदिसीय कायिक्रमको आयोजना गरे को ।



बेपिा पाररएका व्यजक्तको छानविन आयोगलाई प्रिािकारी र नर्तजामुिी बनाउका लार्ग भमर्त
२०७४।८।१ मा अनुसन्त्िान विज्ञमा अर्ििक्ता श्री चन्त्रबिादरु सापकोटा र मनोसामाजजक विज्ञमा
मनोविद श्री सुर्नता श्रेष्ट्ठलाई सेिा करारमा भलएको ।
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भमर्त २०७४।८।१८ गते बेपिा पाररएका व्यजक्तको छानविन आयोगका सदस्य श्री विजल
ु वि.क.

दल
ु ाल र शािा अर्िकृत श्री अन्त्जु सुनारबाट सुनसरी जजल्लामा ३५ जना पीडित पररिारसाँग
अन्त्तरकक्रया कायिक्रम सम्पन्त्न िएको ।



बेपिा पाररएका व्यजक्तको छानविन आयोगबाट भमर्त २०७४।६।३१ सम्म १७०२ र्ान उजुरीिरुमा
विस्तत
ृ छानविनमा लैजाने र्नणिय गररएको ।



विस्तत
ृ मा जाने र्नणिय िएका उजरु ीिरुमा विस्तत
ृ छानविन गनिका लार्ग दे िाय बमोजजमको ८
िटा कायिटोली गठन िई १५७ िटा उजुरीिरुमा उजुरीकताि र साक्षीिरुको कागज गराउने,

एण्टीमोटि म तथ्याङ्क संकलन र्ाराम तर्ा पररपूरणको र्ाराम िने कायि सुरु गरी विस्तत
ृ
छानविन िईरिे को ।



संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा पररषदको र्नणिय न.१३२५ र १८२० (महिला, शाजन्त्त, र सुरक्षा) को दोस्रो
चरणको कायियोजना तयार गने कायि प्रारम्ि िएको l



िनकुटाको राजारानीमा नमुना िस्ती र्नमािणािीन रिे को l



मनोसामाजजक परामशि सेिा तर्ा सियोग पररयोजना संचालनको लार्ग सेिा प्रदायक संस्र्ा
छनौट कायि सम्पन्त्न िई १० जजल्लामा कायिक्रम कायािन्त्ियनिाट १५२०६ (समद
ू ायस्तरको सेिा
१४१९७ जनालाई, मध्यम सेिा १४२२ सेसनमा ९९२ जनालाई र विशेष सेिा १७ जनालाई) जनाले
मनोसामाजजक परामशि सेिा प्राप्त गरे का l



सत्य र्नरुपण तर्ा मेलभमलाप आयोग र बेपिा पाररएका व्यजक्तको छानबबन आयोगबाट
आह्िान िएको म्याद भित्र क्रमस: ५८०५२ िटा र २९६३ िटा उजुरी पनि आएको र प्राप्त िुन
आएका र्प उजरु ीिरुको समेत संकलन तर्ा व्यिस्र्ापन गररएको l



बेपिा पाररएका व्यजक्तको छानविन आयोग र सत्यर्नरुपण तर्ा मेलभमलाप आयोग ऐन , २०७१
को पहिलो संसोिन मस्यौदा तजम
ुि ाको लार्ग कानून न्त्याय तर्ा संसदीय माभमला मन्त्त्रालयमा
पठाएको |

१०. सूचना अचधकारी र प्रर्ुखको नार् र पद
 सर्चि श्री कृष्णराि बब.सी.

 सच
े
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११. ऐन, र्नयर्, नीर्ि िथा र्नदे सशकाको सूची
१.

बेपिा पाररएका व्यजक्तको छानविन, सत्य र्नरुपण तर्ा मेलभमलाप आयोग ऐन, २०७१

२.
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२०६३

२३. आन्त्तररक रुपमा विस्र्ावपत व्यजक्तसम्बन्त्िी राजष्ट्रय नीर्त, २०६३
२४. राजष्ट्रय सहिद तर्ा शाजन्त्त पाकि र्नमािण तर्ा व्यिस्र्ापन कायिविर्ि २०७३
२५. सशस्त्र द्िन्त्द्िमा घाइते िई अपाङ्गता िएका व्यजक्तिरुको अपाङ्गता प्रर्तशत र्निािरण
तर्ा पन
ु रािलोकन कायिविर्ि, २०७४

6

आम्दानी, खचि िथा आचथिक कारोवार सम्वतधी अध्यावचधक वववरण

आर्र्िक बषि:२०७४/७५

खचिको फाँटबारी

ब॰उ॰भश॰नं॰: ३४९०११३ शाजन्त्त तर्ा पुनर्निमािण मन्त्त्रालय चालु िचि

१२. िोक्रकए बर्ोन्िर्का अतय वववरण
िाललाई निएको |
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१४. सावििर्नक र्नकायको वेवसाइट
मन्त्त्रालयको िेबसाइट www.peace.gov.np रे िको छ |

१५. सावििर्नक र्नकायर्ा परे का सुचना र्ाग सम्वतधी र्नवेदन र सूचना ददइएको ववर्य
सूचना माग गरे कोमा सूचना उपलव्ि गराईएको |

१६. सावििर्नक र्नकायका सूचनाहरु अतयतर प्रकाशन भएको वा हुने भए सो को वववरण
अन्त्यन्त्त्र प्रकाशन निएको |

प्रस्िुि वववरण र्तरालयको वेवसाइट www.peace.gov.np र्ा हेनि सक्रकने ि |
शाजन्त्त तर्ा पुनर्निमािण मन्त्त्रालय
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