नेपाल सरकार
शान्ति िथा पुनर्ननमााण मतरालय
ससहदरवार, काठमाडौ

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

आ.व. २०७४/०७५
(२०७४ श्रावण देन्ि २०७४ असोज सम्म- ३ मन्हना)
१. न्नकायको स्वरूप र प्रकृ न्ि
नेऩार सयकाय य नेकऩा (भाओवादी) फीच २०६३ सार भङ्ससय ५ गते ववस्तृत शाङ्तत सम्झौता
सम्ऩतन बएऩछि सम्झौतारे छनदे श गये फभोङ्िभ द्वतद्वका नकायात्भक प्रबावहरूराई तमून गने

,

द्वतद्वऩीडडतहरुराई तत्कार याहत प्रदान गने , ऩुनछनिभािण य ऩुन्स्थाऩन गयी साभाङ्िक एकीकयणका
भाध्मभफाट सभािभा यहे का अवयोधहरुराई तमून गदै भुरुकभा डदगो शाङ्तत कामभ गनुिका साथै सो
सम्झौताको प्रबावकायी कामाितवमन गयी शाङ्तत प्रडिमाराई ताडकिक छनष्कषिभा ऩु ¥माउने गहन ङ्िम्भेवायी
शाङ्तत सछचवारमफाट बतदा एउटा िुट्टै भतरारमफाट छनवािह गदाि फढी उऩमोगी य प्रबावकायी हुने दे खी

नेऩार सयकाय, भङ्तरऩरयषद्को छभछत २०६३÷१२÷१८ को छनणिमानुसाय तत्कारीन शाङ्तत सछचवारम खाये ि
गयी शाङ्तत तथा ऩुनछनिभािण भतरारमको गठन बएको हो

२. न्नकायको काम किाब्य र अन्धकार
नेऩार सयकाय (कामि ववबािन) छनमभावरी, २०७२ अनुसाय शाङ्तत तथा ऩुनछनिभािण भतरारमको
कामिऺेर अततगित दे हामका ववषमहरु सभावेश िन –्
१.

शाङ्तत स्थाऩना, द्वतद्व व्मवस्थाऩन, ववकास य द्वतद्वफाट ऺछत बएका बौछतक सॊयचनाको ऩुनछनिभािणका
राछग तत्कारीन य दीघिकारीन नीछत, यणनीछत, मोिना तथा कामििभको तिुिभा, कामाितवमन, अनुगभन
य भूल्मासकन

२. द्वतद्वऩीडडत ऺेरको साभाङ्िक तथा आछथिक ववकासको नीछत, यणनीछत य कामििभ
३. ववस्तृत शाङ्तत सम्झौता रगामतका अतम सम्झौता, सहभछत य छनणिमको कामाितवमन, अनुगभन तथा
भूल्मासकन
४. दीगो शाङ्तत कामभ गनि आवश्मक सॊस्थागत, प्रकृ मागत तथा प्राववछधक ववषम
५. शाङ्तत स्थाऩना तथा द्वतद्व व्मवस्थाऩनसम्फतधी, अध्ममन, ववश्लेषण तथा अनुबवको आदान–प्रदान
६. द्वतद्वफाट ऩीडडत तथा ववस्थावऩत व्मविको याहत, आछथिक सहामता तथा ऩुन्स्थाऩन
७. द्वतद्व–सॊवेदनशीर प्रणारीफाये अध्ममन तथा अनुसतधान
८. शाङ्तत स्थाऩना तथा द्वतद्वको व्मवस्थाऩनसम्फतधी सूचना, अध्ममन साभग्री य अध्ममन प्रछतवेदनको
अछबरेख केतर तथा शाङ्तत य द्वतद्व व्मवस्थाऩनको प्राववछधक स्रोतकेतर सम्फतधी
९. शाङ्तत प्रडिमा य द्वतद्वको सॊिभणकारीन व्मवस्थाऩन
१०. द्वतद्वको कायणफाट ऺछत बएका बौछतक सॊयचनाको ऩुनछनिभािण तथा ऩुन्स्थाऩनाको मोिना तिुिभ, ा
कामाितवमन तथा ऺेरगत छनकामसॉगको सभतवम
११. शाङ्तत कोषफाट सञ्चाछरत मोिना तथा कामििभको सञ्चारन य अनुगभन
१२. शाङ्तत स्थाऩना य द्वतद्व व्मवस्थाऩनसॉग सम्फङ्तधत सयकायी, गैयसयकायी तथा अततयािविम ससघ–
सॊस्थाको सम्ऩकि
१३. सत्म छनरुऩण तथा भेरछभराऩ आमोग
१४. फेऩत्तासम्फतधी िानवफन आमोग
१५. शाङ्तत तथा ऩुन्स्थाऩनासम्फतधी ऩयाभशि सछभछत
1

१६. शाङ्तत प्रडिमासम्फतधी उच्चस्तयीम अनुगभन सछभछत
१७. स्थानीम शाङ्तत सछभछत ।

३. न्नकायमा रहने कमाचारी संख्या र काया न्ववरण
भतरारमराई आवश्मक ऩने कभिचायी नेऩार सयकायरे व्मवस्था गदि ि | हार भतरारमभा ७९ िना
कभिचायीहरु िन |
स्वीकृ त कभिचायी दयवतदी सॊख्मा
स्थामी कभिचायी सॊख्मा

६७ िना

कयाय सेवाका कभिचायी
िम्भा कभिचायी सॊख्मा

९३ िना

२६ िना
९३.िना

४. न्नकायबाट प्रदान गररने सेवा
१.

श्रृिनशीर द्वतद्व व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩुमाि उनु ।

२.

डदगो शाङ्ततको राछग िरपर, गोष्ठी तथा अततिडिमा य ताछरभ सॊचारन गनुि ।

३.

शाङ्तत प्रडिमाभा दे शका सम्फद्ध सफै ऩऺको सभथिन य सहबाछगता िुटाउन सहमोग ऩुमािकउनु ।

४.

शाङ्ततको ऩऺभा अततयाविम सहमोग य सभथिन िुटाउनु ।

५. शाङ्तत फहारी गनि सयकायरे गये का छनणिमहरुको कामाितवमनभा सहमोग ऩुमािउउनु ।
६.

द्वतद्व व्मवस्थाऩन , याहत, ऩुनस्थािऩन य ऩुनछनिभािणको कामिमोिना छनभािण य

कामाितवमनभा

बूछभका खेल्नु ।
७. शाङ्तत य सहभछतको वातावयण छसििना गनि अवरम्फन गनुि ऩने नीछत तथा
अध्ममन गयी याम सुझाव ऩेश गनुि

५. सेवा प्रदान गने न्नकायको महाशािा/शािा र सम्वन्तधि शािा प्रमुि
 प्रशासन योजना िथा वैदेन्शक समतवय महाशािा


भहाशाखा प्रभुख

सह सछचव श्री याभ प्रसाद बट्टयाई



प्रशासन शाखा प्रभुख उऩ सछचव श्री प्रकाश आचामि



मोिना तथा कामििभ शाखा प्रभुख



आछथिक प्रशासन शाखा प्रभुख उऩ सछचव यभेश छघछभये



अनुगभन तथा भुल्माॊकन शाखा प्रभुख उऩ सछचव श्री ध्रुफ प्रसाद ऩौडे र

उऩ सछचव श्री ध्रुफ प्रसाद ऩौडे र

 राहि िथा पुनस्थापन महाशािा


भहाशाखा प्रभुख सह सछचव

सुदशिन प्रसाद ढकार



याहत तथा तथमाॊक शाखा प्रभुख उऩ सछचव छभया आचामि



ऩुनस्थाऩन शाखा प्रभुख उऩ सछचव छभया आचामि

 कानुन िथा संचार महाशािा


भहाशाखा प्रभुख सह सछचव (कानुन) ऋवष यािबण्डायी



कानुन तथा भानव अछधकाय शाखा प्रभुख उऩ सछचव चतरकातत ऩौडे र



सूचना सॊचाय तथा िनसम्ऩकि शाखा प्रभुख

 शान्ति संयतर समतवय महाशािा

उऩ सछचव दग
ु ाि प्रसाद बुतेर



भहाशाखा प्रभुख सह सछचव याभ प्रसाद बट्टयाई



स्थाछनम शाङ्तत सछभछत सभतवम शाखा उऩ सछचव दग
ु ाि प्रसाद बुतेर

 द्वतद्व व्यवस्थापन महाशािा


भहाशाखा प्रभुख सह सछचव सुदशिन प्रसाद ढकार
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यणनीछतहरुफाये



द्वतद ववश्लेषण तथा नीछत छनभािण शाखा प्रभुख उऩ सछचव ........



शाङ्तत प्रडिमा सभतवम तथा अनुगभन शाखा प्रभुख उऩ सछचव .....



फारुदी सुरुॊग व्मवस्थाऩन शाखा प्रभुख उऩ सछचव .......

 पूवााधार पुनर्ननमााण महाशािा


भहाशाखा प्रभुख सह सछचव गणेश प्रसाद वस्ती



ऩूवािधाय ऩुनछनभािण शाखा प्रभुख छसडडई ध्रुफ प्रसाद ऩौडे र

 द्वतद्वोत्तर शान्ति िथा पुनर्ननमााण पररयोजना


ऩरयमोिना सभतवमकताि श्री गणेश प्रसाद वस्ती

 राहि िथा पुनस्थापन इकाई


छनछभत्त ववबागीम प्रभुख श्री फेदयाि पुॉमार

 नेपाल शान्ति कोष सन्चवालय


कामिकायी छनदे शक श्री हरय प्रसाद ऩाण्डे



सत्य न्नरुपण िथा मेलन्मलाप आयोग को सन्चवालय



सछचव श्री भङ्णयाभ ओझा

 वेपत्ता पाररएका व्यन्िको छानन्वन आयोगको सन्चवालय


सछचव

श्री नृऩध्वि छनयौरा

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्िुर र अवन्ध


छनमभानुसायको शुल्क राग्ने ि |

७. उजुरी, न्नवेदन उपर न्नणाय गने प्रक्रिया र अन्धकारी
भतरारमका सछचव श्री गिेतर कुभाय ठाकुय

८. न्नणाय उपर उजुरी सुन्ने अन्धकारी
भतरारमका सछचव श्री गिेतर कुभाय ठाकुय

९. सम्पादन गरे को कामको न्ववरण (शान्ति िथा पुनर्ननमााण मतरालय)


मभमि २०७४।५।५ गिे काठभाडौंभा समुक्त याष्ट्र सॊघ, सुयऺा ऩरयषद्बाट ऩारयि प्रस्िाव नॊ. १३२५ य
१८२० को कामाान्वमन गने मसरमसराभा द्वन्द्वकारीन मौन हहॊ सा ववषमक कामाशारा गोष्ठी
सम्ऩन्न बएको ।



स्थानीम शान्न्ि समभमिभा कामायि कभाचायीहरुराई आ.फ. ०७४।७५ भा मनयन्ियिा गरयएको ।



ऐमिहामसक जनआन्दोरनका घाइिेका सन्िमिराई छात्रवृवि िथा द्वन्द्वको क्रभभा आभाफाफु
गुभाएका फारफामरकाराई आमथाक सहामिा, अङ्गबङ्ग अऩाङ्गहरुराई जीवन मनवााह बिा िथा
आमथाक सहामिा ववियणको रामग भामसक बिा य व्मवस्थाऩन खचा सभेि गयी ७३ न्जल्राका
सम्फन्न्धि न्जल्रा प्रशासन कामाारम प्रभुखराई रु.९,१५,२६,६००।– (अऺयऩी नौ कयोड ऩन्र राख
छब्फीस हजाय छ सम भात्र) अन्तिमायी ऩठाइएको ।



जीवन मनवााह बिा फाऩि रु. ६,१९,४९,६००।–



टु हुया फारफामरकाको रामग बिा फाऩि रु. २,२६,८०,०००।–



जनआन्दोरन घाइिेको घाइिे भामसक वृवि (५० प्रमिशि दे न्ख भाथी) राई रु.२६,१६,०००।-,
शहहद ऩरयवायराई रु.५,९७,०००।– ऩठाइएको ।




प्रशासमनक खचा वाऩि रु.१५,००,०००।-

द्वन्द्व ऩीहडिहरुको िथ्माङ्क Verification िथा अध्मावमधक, द्वन्द्व ऩीहडि िथा अन्म व्मवक्तहरुरे
गये को गुनासो सुन्ने िथा त्मसको व्मवस्थाऩन गने रगामि याहि इकाइसॉग सम्फन्धी ऩत्राचायहरु
गने कामा गरयएको ।
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चारु अ.फ. २०७४/७५ को रामग प्रस्िाववि आमोजनाहरुभध्मे अथा भन्त्रारमफाट प्राप्त अन्तिमायी
िथा कामाक्रभ सम्फन्न्धि मनकामभा ऩठाई सहकएको ।



काठभाडौँको गोकणाभा गोकणा यावष्ट्रम शहीद िथा मनजाभिी ऩाका मनभााण बै यहे को य यावष्ट्रम
शहहद िथा मनजाभिी ऩाकाको गुरु मोजना अनुसाय थऩ कामाहरुको फोरऩत्रको सूचना २०७४/७/१
भा प्रकामशि बएको ।



चारु अ.फ. २०७४/७५ को रामग प्रस्िाववि आमोजनाहरुभध्मे अथा भन्त्रारमफाट प्राप्त

अन्तिमायीभा केही छुट आमोजनाहरु सभेि सभावेश गयी सॊशोमधि फावषाक कामाक्रभ स्वीकृ मिको
रामग अथा भन्त्रारमभा ऩठाईएको ।



द्वन्द्विय शान्न्ि िथा ऩुनमनभााण ऩरयमोजनाफाट आ.फ. ०६४/६५ दे न्ख हारसम्भको सञ्चामरि
आमोजनाहरुको वववयण अध्मावमधक बईयहे को ।



भृिक य फेऩिाका हकदायराई रु ऩाॉच राख थऩ गयी दश राख ऩुमााउन िथा अन्म याहि
ववियणका रामग रु. ९ अवा १ कयोड ६५ राख १५ हजाय ३ सम याहि िथा ऩुन्स्थाऩन ईकाइ
भापाि अन्तिमायी ऩठाईएकोभा सोको ८० प्रमिशि याहि ववियण गरयएको ।



शान्न्िकोष समचवारम, द्वन्द्वोिय ऩरयमोजना य याहि िथा ऩुन्स्थाऩन इकाईका प्रभुखहरुसॉग कामा
सम्ऩादन सम्झौिा गरयएको । मसफाट सम्फन्न्धि मनकामहरुको कामासम्ऩादन प्रबावकायी हुने ।



स्थानीम शान्न्ि समभमिका कभाचायीको ऩरयचारन सम्फन्धी कामाववमध भस्मौदा िमाय गना सत्म
मनरुऩण िथा भेरमभराऩ आमोगका सहसमचव य उऩसमचवको प्रमिमनमधत्व बई कामाववमध
भस्मौदा िमाय गये को ।



आमोगहरुफाट घटनास्थरका आधायभा न्जल्रागि उजुयी वमगाकयण कामा बइयहे को ।



सत्म मनरुऩण िथा भेरमभराऩ आमोग य फेऩिा ऩारयएका व्मवक्तको छानववन आमोगराई साधन
य श्रोि सम्ऩन्न मुक्त फनाउन भन्त्रारमका िपाफाट ऩहर बैयहे को ।



घटनास्थरका आधायभा उजुयीहरुको वमगाकयण िथा ववषमगि वमगाकयण गने कामा जायी याखी
छानवीन एवॊ अनुसन्धान कामा सुचारु यहे को ।



सत्म मनरुऩण िथा भेरमभराऩ आमोग को सॊगठन िथा व्मवस्थाऩन सबेऺण (O & M Survey)
को कामा थारनी गरयएको ।



मभमि २०७४।४।२२ गिे काठभाडौंभा

फेऩिा ऩारयएका व्मवक्तको छानववन आमोग

रे

सयोकायवाराहरुराई जानकायी गयाउने उद्यश्मरे एक हदवसीम कामाक्रभको आमोजना गये को ।



फेऩिा ववरुद्दको अन्ियावष्ट्रम हदवस २०१७ को अवसयभा August 30 भा फेऩिा ऩारयएका व्मवक्तका
ऩरयवायहरु िथा सयोकायवाराहरु सहहिको उऩन्स्थमिभा एक अन्िहक्रामा कामाक्रभ गयी उक्त हदवस
सम्ऩन्न गये को ।



फेऩिा ऩारयएका व्मवक्तको छानववन आमोग फाट मभमि २०७४।६।३१ सम्भ १७०२ थान उजुयीहरुभा
ववस्िृि छानववनभा रैजाने मनणाम गरयएको ।



ववस्िृिभा जाने मनणाम बएका उजुयीहरुभा ववस्िृि छानववन गनाका रामग दे हाम फभोन्जभको ८
वटा कामाटोरी गठन बई १५७ वटा उजुयीहरुभा उजुयीकिाा य साऺीहरुको कागज गयाउने ,

एण्टीभोटा भ िथ्माङ्क सॊकरन पायाभ िथा ऩरयऩूयणको पायाभ बने कामा सुरु गयी ववस्िृि
छानववन बईयहे को ।



सॊमुक्त याष्ट्र सॊघ सुयऺा ऩरयषदको मनणाम न.१३२५ य १८२० (भहहरा , शान्न्ि, य सुयऺा) को दोस्रो
चयणको कामामोजना िमाय गने कामा प्रायम्ब बएको l



धनकुटाको याजायानीभा नभुना वस्िी मनभााणाधीन यहे को l
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भनोसाभान्जक ऩयाभशा सेवा िथा सहमोग ऩरयमोजना सॊचारनको रामग सेवा प्रदामक सॊस्था
छनौट कामा सम्ऩन्न बई १० न्जल्राभा

कामाक्रभ कामाान्वमनवाट १५२०६ (सभूदामस्ियको सेवा

१४१९७ जनाराई, भध्मभ सेवा १४२२ सेसनभा ९९२ जनाराई य ववशेष सेवा १७ जनाराई ) जनारे
भनोसाभान्जक ऩयाभशा सेवा प्राप्त गये का l



सत्म मनरुऩण िथा भेरमभराऩ आमोग य फेऩिा ऩारयएका व्मवक्तको छानवफन आमोगफाट आह्वान
बएको म्माद मबत्र क्रभस: ५८०५२ वटा य २९६३ वटा उजुयी ऩना आएको य प्राप्त हुन आएका थऩ
उजुयीहरुको सभेि सॊकरन िथा व्मवस्थाऩन गरयएको l



फेऩिा ऩारयएका व्मवक्तको छानववन आमोग य सत्ममनरुऩण िथा भेरमभराऩ आमोग ऐन

, २०७१

को ऩहहरो सॊसोधन भस्मौदा िजुभ
ा ाको रामग कानून न्माम िथा सॊसदीम भामभरा भन्त्रारमभा
ऩठाएको |



नेऩारभा शान्न्ि प्रहक्रमाको दश वषा (२०६३-७४) वषा ८ अॊक ८ दोस्रो सॊस्कयण प्रकाशन गये को ।



नेऩारको शान्न्ि प्रहक्रमाभा
मनणामहरुको सॊकरन

हारसम्भ बएका सम्झौिा, सहभमि, सभझदायी, घोषणा य

(फाह्र फुॉदे सभझदायी य ववस्िृि शान्न्ि सम्झौिा सभेि

) ऩुन : छऩाई

गये को ।

१०.

सूचना अन्धकारी र प्रमुिको नाम र पद
 समचव श्री गजेन्र कुभाय ठाकुय
 सूचना अमधकायी श्री दग
े
ु ाा प्रसाद बुिर

११.

ऐन, न्नयम, नीन्ि िथा न्नदेन्शकाको सूची
१.

फेऩिा ऩारयएका व्मवक्तको छानववन, सत्म मनरुऩण िथा भेरमभराऩ आमोग ऐन , २०७१

२. सत्म मनरुऩण िथा भेरमभराऩ आमोग मनमभावरी , २०७२
३. वेऩिा ऩारयएका व्मवक्तको छानववन आमोग मनमभावरी , २०७२

४. स्थानीमस्ियका शान्न्ि समभमिको कामाक्रभ कामाान्वमनसम्फन्धी भागादशान , २०७०
५. भनोसाभान्जक ऩयाभशा सेवा सञ्चारन सम्फन्धी मनदे मशका, २०७०
६.

याजनीमिक द्वन्द्वको क्रभभा भृत्मुवयण गये का वा वेऩिा ऩारयएका व्मवक्तका

ऩरयवायराई

ऩरयचम ऩत्र प्रदान गने मनदे मशका , २०६९
७. आभा फाफु गुभाएका फारफामरका ऩुन्स्थाऩन कामाक्रभ सञ्चारन कामाववमध , २०६८
८. भाओवादी सेनाका घाइिे अऩाङ्ग रडाकुहरु , सशस्त्र द्वन्द्व, ऐमिहामसक जनआन्दोरन य भधेश
आन्दोरनका घाइिे अऩाङ्गहरुका रामग ऩुनस्थाऩन एवॊ हे यचाह मनदे मशका , २०६८
९.

द्वन्द्व प्रबाववि ऺेत्र ववशेष कामाक्रभ सॊचारन मनदे मशका, २०६८

१०. शान्न्िको रामग ववकास कामाक्रभ सॊचारन मनदे मशका , २०६८
११. भाओवादी सेनाका गबाविी िथा ऩाॉच वषाबन्दा कभ उभेयका फारफामरका बएका भहहरा
रडाकुहरुको रामग ववशेष सुववधा प्रदान गने मनदे मशका, २०६८
१२. भाओवादी सेनाका रडाकुहरुको ऩुनस्थाा्ऩन सम्फन्धी मनदे मशका, २०६८
१३. भाओवादी सेनाका रडाकुहरुको ये खदे ख , मनमन्त्रण, मनदे शन प्रहक्रमा य आचायसॊहहिा सम्फन्धी
मनदे मशका, २०६७
१४. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रभभा ऩीहडि बएका व्मवक्तराई योजगाय/स्वयोजगाय सेवा सॊचारन गने
मनदे मशका, २०६७
१५. स्थानीम शान्न्ि समभमि मनदे मशका , २०६६
१६. नागरयक याहि, ऺमिऩूमिा िथा आमथाक सहामिा सम्फन्धी (प्रथभ सॊशोधन) कामाववमध , २०६८
5

१७. द्वन्द्वफाट ऺमि बएका बौमिक ऩूवााधायहरुको ऩुनमनाभााण/ऩुनस्थाऩना िथा शान्न्िका रामग
ववकास कामाक्रभ सञ्चारन कामाववमध , २०६५
१८. स्थानीम शान्न्ि समभमिका कामाऺेत्रगि शिाहरु ,२०६५
१९. वेऩिा ऩारयएका व्मवक्तका हकदायराई याहि प्रदान गने (प्रथभ सॊशोधन) मनदे मशका, २०६८
२०. भृिकका हकदायराई आमथाक सहामिा प्रदान गने (प्रथभ सॊशोधन) मनदे मशका , २०६८
२१. शान्न्ि कोष सॊचारन (कामाववमध) मनमभावरी, २०६५
२२. द्वन्द्वका कायण ववस्थावऩि व्मवक्त िथा ऩरयवायराई याहि सुववधा प्रदान गने मनदे मशका , २०६३
२३. आन्िरयक रुऩभा ववस्थावऩि व्मवक्तसम्फन्धी यावष्ट्रम नीमि , २०६३
२४. यावष्ट्रम सहहद िथा शान्न्ि ऩाका मनभााण िथा व्मवस्थाऩन कामाववमध २०७३
२५. सशस्त्र द्वन्द्वभा घाइिे बई अऩाङ्गिा बएका व्मवक्तहरुको अऩाङ्गिा प्रमिशि मनधाायण िथा
ऩुनयावरोकन कामाववमध, २०७४
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आम्दानी, िचा िथा आर्नथक कारोवार सम्वतधी अध्यावन्धक न्ववरण

खचिको पाॉटफायी
आमथाक फषा:२०७४/७५

भ॰रे॰ऩ॰पा॰नॊ॰ १३

फ॰उ॰मश॰नॊ॰: ३४९०११३ शान्न्ि िथा ऩुनमनाभााण भन्त्रारम चारु खचा
मस

भसातत

भडहनाको

सम्भको

खचि

छनकासा

२७६८८९.००
३५०००.००
६६००.००

-

फिेट नॊ॰

फिेट यकभ

५३१९२८८.००

२११११

िरफ

१११४३४.००

२१११३

९०६००.००

फिेट फाॉकी

सम्भको खचि
५३१९२८८.००

२७२७३७१२.००

भहॊ गी बिा

८१००००.००

१११४३४.००

६९८५६६.००

२१११९

अन्म बिा

९७५०००.००

९०६००.००

८८४४००.००

२११२१

ऩोशाक

५२५०००.००

-

५२५०००.००

३२९१७२.००

२२१११

ऩानी िथा वफजुरी

१९१००००

३२९१७२.००

१५८०८२८.००

८२५०.००

२२११२

सॊचाय भहसुर

५६१०००.००

८२५०.००

५५२७५०.००

८३२९४९.००

२२२११

इन्धन

२१२७०००.००

८३२९४९.००

१२९४०५१.००

१५७००००.००

५८१२४४.००

९८८७५६.००

२७५०.००
१९२८४२.००

भसातत

३२५९३०००.००

-

-

िम्भा फिेट

सॊचारन िथा
९१९०.००

-

५८१२४४.००

-

२२२१२

भभाि सॊबाय

२२२१३

फीभा

४७९०००.००

४७९०००.००

-

कामाारम सम्फन्धी
१८९७५.००

६०३६८७.००

२२३११

खचा

२६५००००.००

६०३६८७.००

२०४६३१३.००

ऩुस्िक िथा
-

२२३१३

साभाग्री खचा

२५९०४६४

२२४१२

अन्म सेवा शुल्क

३३९००.००

२२५२२

-

२२५२९

-

५९९२४४.००

-

१२४०९५.००

-

-

३१३७५.००

२७७९६४.००

२१७२८६५.००

-

१०९०३०४७.००

१५००००.००

-

८५५३०००.००

२५९०४६४

कामाक्रभ खचा

९२२००००.००

३३९००.००

अन्म कामाक्रभ खचा

२६५००००.००

अनुगभन,

२२६११

भूल्माॊकन खचा

२२६१२
२२७११

५९६२५३६.००
९१८६१००.००
२६५००००.००

-

२०१३०००.००

१२४०९५.००

१८८८९०५.००

भ्रभण खचा

४०००००.००

-

४०००००.००

ववववध खचा

१४२४०००.००

२७७९६४.००

११४६०३६.००

६८६१००००.००

१०९०३०४७.००

५७७०६९५३.००

िम्भा
चारुकोष

-

१५००००.००

-

-

-

२१७२८६५.००

१०९०३०४७.००

जम्भा

६८६१००००.००

१०९०३०४७.००

५७७०६९५३.००

२१७२८६५.००

१०९०३०४७.००

सभस्ि यकभ

६८६१००००.००

१०९०३०४७.००

५७७०६९५३.००

२०७४ बार सम्भभा प्राप्त
जम्भाजम्भी मनकासा:

दान्खरा गना
१०९०३०४७.००

२०७४ बार सम्भको जम्भा
खचा:

फैकको नाभ: एकर कोष खािा

फाॉकी यकभ:

फैंक खािा नॊ
१०९०३०४७.००

:

फैंक भौज्दाि:
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१२.

िोक्रकए बमोन्जमका अतय न्ववरण
हारराई नबएको |

१३.
आ.व. २०७४।७५

यस आ.व. मा संचान्लि कायािमहरु

भा सॊचाछरत आमोिना, कामििभहरुको प्रगछत ङ्स्थछत

यकभ रु '००० भा
ि.स.
१.

आमोिना य कामििभको
नाभ
शाङ्तत तथा ऩुनछनिभािण

वावषिक विेट
चारु

ऩुॊन्जगि

जम्भा

प्रथभ

प्रथभ

चौभाछसक

चौभाछसक को

विेट
जम्भा

प्रथभ चौभाछसक

ववषिक खचि

खचि

प्रगछत ङ्स्थछत
(%)

जम्भा

बौमिक वविीम

जम्भा

वावषिक

प्रगछत

ङ्स्थछत

-Ü_

बौमिक

वविीम

कैडपमत

भतरारम (P1)
क)

शाङ्तत तथा ऩुनछनिभािण
भतरारम

ख)

सत्म छनरुऩण तथा
भेरछभराऩ आमोग

ग)

वेऩत्ता ऩारयएका व्मविको
िानववन आमोग

२८०६१.६

६८६१०

१८३१

७०४४१

१४५८४५

३७८६

१४९६३१

१२६१६.९१

१४०२८३

-

१४०२८३

८४५९.७९३

२

ऩुनछनिभािण तथा ऩुनस्थाऩना (P1)

क)

याहत तथा ऩुनस्थाऩन

११००१.०२

७

९१५२६.६०

इकाई

३९.२

११००१.०२

३९.२

१२६१६.९१

८४५९.७९
३

न्ज.प्र.का.

९१५२६.६०

प्रभुखराई
अन्तिमायी
ऩठाइएको

ख)

ऩुनछनिभािण ऩरयमोिना

- ७६४२००

७६४२००

०

७६४२००

०

०

शाङ्तत तथा ऩुनछनिभािण
भतरारम
३

स्थानीम शाङ्तत सछभछत
(P1)

X

४

शाङ्तत कोष सछचवारम
(P1)

१३३०१

५

शाङ्ततको राछग ववकास

X

कामििभ (P2)

फजेट ववमनमोजन
नबएको

१३३०१ ३३२५.२५

२२८८.१२१

६८.८१ २२८८.१२१

फजेट ववमनमोजन
नबएको

कुर िम्भा

१४.

सावाजन्नक न्नकायको वेवसाइट
भन्त्रारमको वेफसाइट www.peace.gov.np ये हको छ |

१५.

सावाजन्नक न्नकायमा परे का सुचना माग सम्वतधी न्नवेदन र सूचना क्रदइएको न्वषय
सूचना भाग गये कोभा सूचना उऩरव्ध गयाईएको |

१६.

सावाजन्नक न्नकायका सूचनाहरु अतयतर प्रकाशन भएको वा हुने भए सो को न्ववरण
अन्मन्त्र प्रकाशन नबएको |

प्रस्िुि न्ववरण मतरालयको वेवसाइट www.peace.gov.np मा हेना सक्रकने छ |
शान्न्ि िथा ऩुनमनाभााण भन्त्रारम
पोन नॊ. ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९

Audio Notice No. 1618 01 4211097
ईभेर्info@peace.gov.np
वेब्

६८.८१

www.peace.gov.np
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