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मन्तव्य 

मसु्लिम समदुायको इततहास र संलकृततको पहहचान, हकहहतको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशस्िकरणका िाति 
नेपािको संहवधान २०७२ को भाि २७ धारा २६४ मा सवैधातनक आयोिको रुपमा मसु्लिम आयोि र 
मसु्लिम आयोि ऐन, २०७४ भएको व्यवलथा अनसुार आयोििे आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पादन िरेका 
मखु्य मखु्य कायधहरुिाई समेटी बाहषधक प्रततवेदन प्रकाशन िररएको छ । 

प्रततवेदनमा आयोििे वषधभररमा िरेका कामहरु र भहवष्यमा िनुधपने सधुारसम्बन्धी तसफाररस िररएका कायधहरु 
समावेश िररएका छन ्। हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतिएका कोरोना भाईरस (COVID-19) का सम्बन्धमा 
मसु्लिम आयोिको आग्रहिाई सरकारी तनकायिे तिन ु भएको अग्रसरता तथा मसु्लिम समदुायिे देखाउन ु
भएको सद्भाभाविाई हार्दधक धन्यवाद र्दन  चाहन्छु । 

तराईका स्िल्िाहरुमा मसु्लिम समदुायको शव िाड्ने कहिलतान (शम्सानलथि), मस्लिदहरुको िग्िा 
अततक्रमण हनुबाट रोक्नको िाति संघीय मातमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्राियमाफध त ्लथानीय सरकारिाई 
अनरुोध िने, मदरसाको प्रभावकारी व्यवलथापन तथा मदरसा तथा इलिातमक धातमधक शैस्क्षक संलथाबाट प्राप्त 
हनुे शैस्क्षक प्रमाणपरहरु आलतानीया, फोकानीया, आितमयत, फिीित, इफ्ता आर्दिाई समकक्षता प्रदान 
िनधको िाति पतन मसु्लिम आयोिबाट सम्बस्न्धत तनकायहरुसँि समन्वय िने कायध भएको छ ।    

मसु्लिम समदुायको हक, हहतको आतथधक संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति यस वषधमा हवतभन्न 
सीपमूिक कायधक्रम, मसु्लिम समदुायको पहहचान तथा मदरसा सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान िलता कायधक्रम 
सञ्चािन भएको तथयो। यसै िरी मसु्लिम समदुायका व्यस्िहरुिाई सावधितनक प्रशासनमा बढी भन्दा बढी 
प्रवेश िराउनका िाति िोक सेवा आयोि तयारी कक्षा कायधक्रम सञ्चािन िररएको तथयो । हवतभन्न 
अन्तहकध या/कायधक्रमहरुमा मसु्लिम समदुायका हवज्ञ एवं हवद्बतविधहरुबाट हवतभन्न प्रकारका राय, सल्िाह, 
सझुावहरुसमेत यस प्रततवेदनमा समावेश िररएको छ।   
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राज्यिे पररकल्पना िरेको समरृ्द् नेपाि, सखुी नेपािी तथा र्दिो हवकासको िक्ष्य प्रातप्त िनध मसु्लिम 
समदुायको आतथधक, सामास्िक, शैस्क्षक, साँलकृततक तथा िणुलतरीय मानव हवकासवाट मार सम्भव भएकोिे 
यस आयोििे तीन तहका सरकार तथा अन्य संवैधातनक आयोि, मसु्लिम समदुायका हवद्बतविधहरु र 
संचारकमी एवं नािररक समािसँि समन्वय तथा सहकायध िनध हवितमा िदै आएको नेततृ्वदायी भतूमका 
आिामी र्दनमा अझै प्रभावकारी रुपमा अिाति बढाउन ेप्रततबर्द्ता व्यि िदधछु ।  

आयोिको कायध सम्पादनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोि पयुाधउन ु हनुे सबैिाई हार्दधक धन्यवाद र्दन 
चाहन्छु।साथै यस वाहषधक प्रततवेदन तयार िने कायधमा संिग्न आयोिका सस्चव ििायत सम्पूणध 
कमधचारीहरुिाई धन्यवाद र्दन चाहन्छु र आिामी र्दनमा पतन आयोििे संचािन िने हवहवध कायधक्रमहरुमा 
सबैको अमूल्य सझुाव र सहयोि पाईरहने हवश्वास तिएको छु। 

 

धन्यवाद ।              
 

  
  

 अध्यक्ष 

 सतमम तमया ँअन्सारी 
 मसु्लिम आयोि 
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कायधकारी साराशं 
मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशस्िकरणका िाति नेपािको संहवधान २०७२ 
को भाि २७ को धारा २६४ मा सवैधातनक आयोिको रुपमा मसु्लिम आयोिको व्यवलथा भए बमोस्िम 
मसु्लिम आयोि ऐन, २०७४ अनसुार मसु्लिम आयोि िठन भई संचािनमा रहेको छ । मसु्लिम आयोिमा 
अध्यक्ष र अन्य चार िनासम्म सदलय रहने, राष्ट्रपततिे संवैधातनक पररषदको तसफाररसमा आयोिका अध्यक्ष र 
सदलयको तनयसु्ि हनुे र आयोिका अध्यक्ष तथा सदलयको पदावतध तनयसु्ि भएको तमततिे छ वषधको हनु े
व्यवलथा रहेको छ । हाि अध्यक्षको पदमा तनयसु्ि र बाँकी सदलयहरुको पद ररि रहेको अवलथा छ ।  

 

यस आयोिको मखु्य कायध मसु्लिम समदुायको हक हहतको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति 
नेपाि सरकारिाई नीततित, कानूनी तथा संलथाित सझुाव र्दने, आयोििे िरेका तसफाररस वा र्दएका सझुाव 
कायाधन्वयनको सम्बन्धमा अनिुमन िने, मसु्लिम समदुायको हक हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा 
सशिीकरणको िाति चेतनामूिक कायधक्रम संचािन िनुध रहेको छ। 

 

आ.व.२०७६/०७७ मा आयोििाई प्राप्त भएको बिेट रकम, उपिब्ध स्रोत र साधनिाई अतधकतम उपयोि 
िरी देहायका मखु्य मखु्य कायधक्रम संचािन िरी उपिब्धीमूिक बनाउन प्रयास िररएको र आिामी आ.व. 
मा पतन यस आयोि प्रभावकारी कायधसम्पादन िनध प्रततबर्द् रहने छ ।  

 आ.ब. २०७५।०७६ को प्रथम वाहषधक प्रततवेदन सम्माननीय राष्ट्रपततज्यू समक्ष पेश भएको । 

 मसु्लिम समदुायको िनसंख्या अतधक भएका स्िल्िाहरुमा सीपमूिक एवम ्क्षमता हवकास (तसिाई 
कटाई, व्यटुी पािधर र सवारी साधन (मोटरसाइकि) ममधत) तातिम कायधक्रम संचािन भएकोमा  
९१ िना महहिा र ४० िना परुुष िरी कुि १३१ िना सहभािी भएको। 

 मसु्लिम समदुाय तभरका शैस्क्षक योग्यता पिुेका व्यस्िहरुिाई तन:शलु्क िोक सेवा तयारी कक्षा 
एक महहना संचािन भएकोमा शाखा अतधकृत ३३ िना र ना.स.ु १९ िना िरी कुि ५२ िना 
सहभािी भएको । 

 आतथधक, सामास्िक, शैस्क्षक एवमं पेशाित अवलथा र िनसंख्या आर्दको आधारमा मसु्लिम 

समदुायको पहहचान सम्बन्धी अध्ययन भई प्रततवेदन प्राप्त भएको । 

 अतधक मसु्लिम समदुायको िनसंख्या भएको ६ स्िल्िाहरुको मदरसा सम्बन्धी तथ्याङ्क र 
सूचनाहरु संकिन कायध सम्पन्न भई प्रततवेदन प्राप्त भएको।  
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 मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशस्िकरणका एवम ् हवद्यमान 
समलयाहरुको समाधानको िाति नेपाि सरकारका हवषयसँि सम्बन्धीत तनकायहरुिाई तसफाररस 
िररएको । 

 कोरोना भाइरस (COV19) सम्बन्धी हवषयमा केस्न्िय र स्िल्िा लतरमा मस्लिद अनिुमन िनध 
सतमतत िठन िरी मसु्लिम समदुायमा कोरोना भाइरसको व्यवलथापन तथा प्रभाव न्यूनीकरण िनध 
अनिुमन ििायत हवतभन्न कायधक्रमहरु आयोिबाट सम्पन्न भएको । 

मसु्लिम समदुाय नेपािको हवकासको मिुप्रवाहमा प्रवाहीत हनु नसकेको अवलथामा रहेको छ । नेपािको 
संहवधानमा मसु्लिम समदुायको िाति छुटै्ट मौतिक हकको व्यवलथा नभएको, मसु्लिम समदुायिाई रािनैततक 
प्रतततनतधत्वको व्यवलथा नभएको, मसु्लिम समदुायको उत्थान र हवकासको िाति तीन तहको सरकारबाट 
हवशेष नीतत तथा कायधक्रम समावेश नभएको, मदरसा व्यवलथापनका िाति एकीकृत नीतत तथा काननुी 
व्यवलथा नभएको, संहवधान प्रद्बत समानपुाततक समावेशीताको हक बमोस्िम मसु्लिम समदुायिाई छुटै्ट 
सकरात्मक हवभेद (आरक्षण) को व्यवलथा नभएको िलता नीततित समलया रहेका छन ्। त्यलतै दताध भएका 
मदरसाहरु सरकारी हवद्यािय सरह सेवा सहुवधा प्राप्त नभएको, मदरसामा प्रयाप्त र तातिम प्राप्त स्शक्षकको 
अभावका कारण िणुलतरीय स्शक्षण तसकाइ सतुनश्चीत हनु नसकेको, सीपमूिक एवम ्क्षमता हवकास सम्बन्धी 
कायधक्रमहरुमा मसु्लिम समदुायको पहुँच नपिुेको, सामास्िक िािरुकताको िाति सचेतनामिुक कायधक्रमको 
अभाव, राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र िाभमा मसु्लिम समदुायको न्यायोस्चत पहुँच हनु नसक्न,ु मस्लिद, 
कतिलथान र ईदिाहको व्यवलथा, संरक्षण र प्रवधधनको अभाव रहेको ििायत मसु्लिम समदुायको उत्थान, 
हवकास र सशिीकरणको िाति छुटै्ट हवशेष संरचनाित व्यवलथा नभएको िलता आतथधक तथा सामास्िक 
सशिीकरण क्षेरका समलयाहरु हवद्यमान रहेको पाइन्छ ।  

 

समानपुाततक समावेशीताको तसर्द्ान्तको आधारमा मसु्लिम समदुायिाई संहवधान प्रदत रािनैततक, आतथधक र 
सामास्िक अतधकार सतुनस्श्चतताका िाति काननुी व्यवलथा िने, तीन तहको सरकारबाट हवशेष नीतत तथा 
कायधक्रम तिुधमा िरी कायाधन्वयनमा ल्याइन ुपने, मदरसा स्शक्षािाई आधतुनक, व्यवहाररक र वैज्ञातनक वनाई 
राहष्ट्रय स्शक्षामा आवर्द् िनध मदरसा स्शक्षा ऐन तिुधमा िने, मदरसा स्शक्षािाई व्यवस्लथत र बैज्ञातनक बनाउन 
मदरसा स्शक्षा पररषद्िाई लवतन्र र अतधकार सम्पन्न बनाउने, तनिामती सेवा, सेना, प्रहरी, संलथान, बोिध, 
सतमतत, प्रातधकरण, कुटनीततक तनकाय ििायत अन्य सेवा प्रदान िने क्षेरमा नेपािी मसु्लिम समदुायिाई 
िनसंख्याको आधारमा छुटै्ट आरक्षणको व्यवलथा िररन ुपने, नेपािी मसु्लिमहरुिाई राज्यको प्रत्येक तह, क्षेर 
र संरचनामा समानपुाततक प्रतततनतधत्वको व्यवलथा िने िलता नीततित सझुावहरु रहेका छन ्। त्यलतै आतथधक 
तथा सामास्िक सशस्िकरणका कायधक्रम िदाध लथानीय तहमा मसु्लिम समदुायको सहभातिता अतनवायध 
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व्यवलथा िने, मसु्लिम समदुायिाई िस्क्षत िरी हवशेष कायधक्रम संचािन िने, महहिा, बािबातिका तथा िेष्ठ 
नािररक मन्रािय अन्तिधत रहेको राष्ट्रपतत महहिा उत्थान कायधक्रममा मसु्लिम महहिाहरुको सहभातिताको 
सतुनश्चतता िने, नेपािी मसु्लिम महहिाको उत्थानको िाति हवशेष कायधक्रम संचािन िने, मसु्लिम समदुायिाई 
रोििारमूिक बनाउन प्राहवतधक स्शक्षा तथा सीपमूिक तातिम संचािन िने, मसु्लिम बािबातिका, यवुा, 
महहिा तथा वृद्बवृद्बाको हक हहतको संरक्षणको िाति िनचेतनामूिक कायधक्रम िने िलता मसु्लिम समदुायको 
अतधकार प्रवर्द्धन तथा सशिीकरणका सझुावहरु तसफाररस िररएका छन ्।  

आिामी र्दनमा मसु्लिम आयोििे समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति 
सरकारिाई नीततित, कानूनी र संलथाित सधुारका हवषयमा सझुाव र्दने, मसु्लिम समदुायको अतधकार प्रवर्द्धन 
तथा सशिीकरणका िाति राहष्ट्रय नीतत तथा कायधक्रमको तिुधमा िरी कायाधन्वयनका िाति सरकारिाई 
तसफाररस िने, मसु्लिम समदुायसँि सम्बस्न्धत नीतत तथा कायधक्रम कायाधन्वयनको समीक्षा, अनिुमन तथा 
मूल्याङ्कन िने, आतथधक, सामास्िक, शैस्क्षक एवमं पेशाित अवलथा र िनसंख्या आर्दको आधारमा मसु्लिम 
समदुाय तभर रहेका थरहरु सूचीकृत िरी नेपाि सरकारिाई तसफाररस िने,  मिुकुमा उपिब्ध स्रोत 
साधनहरुमा मसु्लिम समदुायको समानपुाततक पहुँच बढाउने, राज्यका तीनै तहमा हनुे तनणधय प्रहक्रया तथा 
प्रशासतनक संरचनामा मसु्लिमको प्रतततनतधत्व वढाउन आरक्षणको व्यवलथा िने, मसु्लिम समदुायको क्षमता 
हवकास िाति सीपमूिक एवमं िनचेतनामूिक कायधक्रम सञ्चािन िने िलता कायधहरुमा िोि र्दन ु पने  
हनु्छ ।  

अत: मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशिीकरण िाति सीपमिुक तथा 
िनचेतनामूिक कायधक्रम ििायत समदुायको अतधकार प्रवर्द्धन तथा सशिीकरणका कायधक्रमहरु 
कायाधन्वयनमा ल्याउन, समदुाय तभर िैतिंक हवभेद तथा हहंसाको न्यूतनकरण िनध र सखुी, समदृ्व र आत्मतनभधर 
मसु्लिम समदुायको हवकास िनध आयोििे प्रभावकारी भतूमका खेल्न ुपदधछ।  
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पररच्छेद-१ 

पररचय  

१.१ आयोिको पषृ्ठभतूम: 

नेपािमा सर्दयौँदेस्ख मसु्लिम समदुायको बसोबास रहँदै आएको पाईन्छ। २०६८ को िनिणना अनसुार 
नेपािमा कुि िनसंख्याको कररब ४.४ प्रततशत मसु्लिमहरु रहेका छन ्। मसु्लिम समदुायको हक, हहतको 
संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति नेपािको संहवधान २०७२ को भाि २७ को धारा २६४ मा 
संवैधातनक आयोिको रुपमा मसु्लिम आयोिको व्यवलथा भए बमोस्िम मसु्लिम आयोि ऐन, २०७४ अनसुार 
मसु्लिम आयोि िठन भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूबाट तमतत २०७५।१२।०७ मा यस आयोिको 
अध्यक्ष पदमा श्री सतमम तमयाँ अन्सारीिाई तनयसु्ि तथा पदबहािी भएको र बाँकी सदलयहरुको पद 
हािसम्म ररि रहेको छ ।  

यस आयोिको मखु्य कायध मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति 
नेपाि सरकारिाई नीततित, कानूनी तथा संलथाित सझुाव र्दने, आयोििे िरेका तसफाररस वा र्दएका सझुाव 
कायाधन्वयनको सम्बन्धमा अनिुमन िने, मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा 
सशिीकरणको िाति चेतनामूिक कायधक्रम सञ्चािन िनुध रहेको छ। 

नेपािको सन्दभधमा मसु्लिम समदुाय मानव हवकास सूचकाङ्कको दृहिकोणिे सबैभन्दा पछाति रहेको छ। यस 
समदुाय तथा व्यस्िहरूको आतथधक, सामास्िक तथा साँलकृततक हवकासका िाति आतथधक सशिीकरण तथा 
सीप हवकास सम्वन्धी तातिम,  स्शक्षा, लवालथ्य र  रोििारमूिक िस्क्षत कायधक्रम  तथा सावधितनक क्षेरको 
रोििारीमा पहुँच, मसु्लिम समदुायको भाषा, तिहप, संलकृतत, इततहास, परम्परा, साहहत्य, किाको संरक्षण र 
संवद्बधनको साथै िैतिंक हवभेद तथा हहंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी कायधक्रम सञ्चािन िनुध अत्यावश्यक रहेको छ। 
यसको िाति तीन तहको सरकारिे मसु्लिम समदुायको सामास्िक, आतथधक, शैस्क्षक एवं साँलकृततक हवकास र 
उत्थानको िाति हवशेष िस्क्षत नीतत तथा कायधक्रम तिुधमा िरी प्रभावकारी रुपमा कायाधन्वयन िनुधपने  
देस्खन्छ । 

यस आयोिबाट आ. व. २०७६।०७७ मा िरेका काम कारबाहीको वाहषधक प्रततवेदन नेपािको संहवधान 
२०७२ को भाि ३२ को धारा २९४ तथा मसु्लिम आयोि  ऐन २०७४ को दफा २२ बमोस्िम सम्माननीय 
राष्ट्रपततज्यू समक्ष पेश िनुधपने व्यवलथा अनसुार बाहषधक प्रततवेदन तयार िररएको छ ।  
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१.२ सोच 

सखुी, समदृ्व र आत्मतनभधर मसु्लिम समदुाय । 

 

१.३ उद्दशे्य  

 मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरण िने, 

 मसु्लिम समदुायको आतथधक, सामास्िक, रािनैततक क्षेरमा अथधपूणध सहभातिता सतुनस्श्चत िने, 

 मिुकुमा उपिब्ध स्रोत तथा साधनहरुमा मसु्लिम समदुायको पहुँच वहृर्द् िने, 

 ऐततहातसक, साँलकृततक एवं धातमधक क्षेरको संरक्षण र सम्बर्द्धन िने, 

 िैहिक हवभेद तथा हहंसाको न्यूनीकरण िने। 

१.४  आयोिको काम कतधब्य र अतधकार 

नेपािको संहवधानको भाि २७ को धारा २६४ तथा मसु्लिम आयोि ऐन, २०७४ दफा ७ अनसुार आयोिको 
काम कतधब्य र अतधकार देहाय बमोस्िम रहेको छ। 

(क) मसु्लिम समदुायको समग्र स्लथततको अध्ययन िरी तत्सम्बन्धमा िनुधपने नीततित, कानूनी र संलथाित 
सधुारका हवषयमा नेपाि सरकार समक्ष तसफाररस िने । 

(ख) मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र संवधधन तथा त्यलतो समदुायको सशस्िकरणका िाति राहष्ट्रय 
नीतत तथा कायधक्रमको तिुधमा िरी कायाधन्वयनका िाति नेपाि सरकार समक्ष तसफाररस िने । 

(ि) मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र संवधधन तथा त्यलतो समदुायको सशिीकरणका सम्बन्धमा 
भएका व्यवलथा प्रभावकारी रूपमा कायाधन्वयन भए नभएको हवषयमा अध्ययन अनसुन्धान िरी 
प्रभावकारी कायाधन्वयन िनध चाल्न ुपने कदमका सम्बन्धमा नेपाि सरकारिाई सझुाव र्दने । 

(घ) मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र संवधधन तथा त्यलतो समदुायको सशिीकरणका सम्बन्धमा 
भइरहेका नीततित, कानूनी तथा संलथाित व्यवलथामा िनुधपने सधुारका सम्बन्धमा नेपाि सरकारिाई 
सझुाव र्दन े। 

(ङ) मसु्लिम समदुायसँि सम्बस्न्धत नीतत तथा कायधक्रम कायाधन्वयनको समीक्षा, अनिुमन तथा मूल्याङ्कन 
िने । 

(च) आयोििे िरेका तसफाररस वा र्दएका सझुाव कायाधन्वयनको सम्बन्धमा अनिुमन िने वा िराउने । 
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(छ) मसु्लिम समदुायतभर आतथधक वा सामास्िक रूपमा पछाति परेका व्यस्िको हवकास र सशिीकरणका 
िाति हवशेष कायधक्रम तिुधमा िरी कायाधन्वयन िनध नेपाि सरकार समक्ष तसफाररस िने । 

(ि) मसु्लिम समदुायको भाषा, तिहप, संलकृतत, इततहास, परम्परा, साहहत्य, किाको अध्ययन अनसुन्धान िरी 
त्यलतो भाषा, तिहप, संलकृतत, इततहास, परम्परा, साहहत्य, किाको संरक्षण र हवकासको िाति कायधक्रम 
तिुधमा िरी नेपाि सरकारिाई तसफाररस िने । 

(झ) मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र संवधधन तथा त्यलतो समदुायको सशस्िकरणको िाति 
चेतनामूिक कायधक्रम सञ्चािन िने । 

(ञ) सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य िनध र मसु्लिम समदुायको सशिीकरणको िाति कायधक्रम तिुधमा िरी 
नेपाि सरकारिाई तसफाररस िने ।  

(ट) मसु्लिम समदुायको सम्बन्धमा नेपाि पक्ष भएको अन्तराधहष्ट्रय सस्न्ध सम्झौता कायधन्वयन भए नभएको 
अनिुमन िरी नेपाि सरकारिाई कायाधन्वयनको िाति आवश्यक तसफाररस िने वा सझुाब र्दने । 

(ठ) मसु्लिम समदुायको अतधकार उिङ्घन िने व्यस्ि वा संलथाका हवरुर्द् उिरुी सङ्किन िरी सो उपर 
छानतबन तथा तहहककात िनध सम्बस्न्धत तनकायमा तसफाररस िने । 

(ि) मसु्लिम समदुायको पहहचानका सम्बन्धमा हवलततृ अध्ययन र अनसुन्धान िरी थर सूचीकृत िनध नेपाि 
सरकारिाई तसफाररस िने ।  

(ढ) मसु्लिम समदुायको भौततक, अभौततक संलकृततको संरक्षण र संवधधनका िाति स्िहवत सङ्ग्ग्रहािय 
लथापना तथा उदिमलथिको खोि अनसुन्धान िरी त्यलता परुातास्त्वक र ऐततहातसक संरचना, वलत ुर 
लथिहरूको संरक्षण र संवधधनका िाति नीतत तथा कायधक्रम तिुधमा िने र कायाधन्वयनका िाति नेपाि 
सरकारिाई तसफाररस िने । 

(ण) मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण, संवधधन र सशिीकरणका िाति नेपाि सरकार र अन्य सङ्घ 
संलथाहरूिे सञ्चािन िने चेतनामूिक कायधक्रमहरूको समीक्षा, अनिुमन तथा मूल्याङ्कन िने । 

(त) मसु्लिम समदुायको हपछतिएको अवलथा र हािको शैस्क्षक, रािनैततक, सामास्िक तथा आतथधक 
दरुावलथाको अध्ययन अनसुन्धान िरी समदुायको हवकासका िाति नेपाि सरकारिाई सझुाव र्दने । 

(थ) आयोिका अध्यक्ष, सदलय तथा कमधचारीको िाति आचारसंहहता बनाई िािू िने । 

(द) आयोिको वाहषधक योिना र कायधक्रम लवीकृत िने । 
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पररच्छेद - २ 

आयोिको प्रशासतनक एवं संिठनात्मक ढाचँा 
 

२.१ प्रशासन र संिठन सम्बन्धी पषृ्ठभतूम 
मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति नेपािको संहवधान २०७२ 
को भाि २७ को धारा २६४ मा संवैधातनक आयोिको रुपमा मसु्लिम आयोिको व्यवलथा भएको र मसु्लिम 
आयोि ऐन, २०७४ अनसुार मसु्लिम आयोि िठन भइ संचािनमा रहेको छ । संहवधानमा व्यवलथा भए 
बमोस्िम मसु्लिम आयोिमा अध्यक्ष र अन्य चार िनासम्म सदलय रहने, राष्ट्रपततिे संवैधातनक पररषद्को 
तसफाररसमा आयोिका अध्यक्ष र सदलयको तनयसु्ि िने र आयोिका अध्यक्ष तथा सदलयको पदावतध तनयसु्ि 
भएको तमततिे छ वषधको हनुे व्यवलथा रहेको छ । 

नेपाि सरकार मस्न्रपररषद्को तमतत २०७५/०३/०८ को तनणाधयानसुार मसु्लिम आयोिको पनुसंरचना पश्चात 
संिठन संरचना र दरवन्दी तेररि लवीकृत भएको छ । सो अनसुार मसु्लिम आयोिमा एक िना सस्चव (रा.प. 

हवस्शि शे्रणी) रहन ेिरी शाखा र कायधहरुका आधारमा एहककृत र खस्डित िररएको छ । लवीकृत संिठन 
संरचना अनसुार प्रशासन तथा योिना र अतधकार प्रवद्बधन तथा सशस्िकरण िरी दईु शाखा रहने िरी सो 
मातहतमा कमधचारी व्यवलथापन िररएको छ । तमतत २०७५।११।१९ को केही नपेाि ऐन संशोधन िने 
ऐन, २०७५ िे हवस्शि शे्रणीको सस्चव पद संशोधन िरी रा.प. प्रथम शे्रणीको सस्चव पद कायम िररएको र 
सो अनसुार हािको लथायी लवीकृत दरबन्दी संख्या ३० रहेको तथा अन्य व्यवलथा यथावत कायम रहेको  

छ । 
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२.२ आयोिको संिठनात्मक ढाचँा 
नेपािको संहवधान २०७२ को भाि २७ को धारा २६४ र मसु्लिम आयोि ऐन, २०७४ अनसुार संवैधातनक 
आयोिको रुपमा मसु्लिम आयोिको िठन भएको र आयोिको संचािनको िाति लथायी लवीकृत दरबन्दी 
भएको संिठन संरचना नेपाि सरकारबाट लवीकृतत भई कायाधन्वयनमा आएको छ।िसको हवलततृ हववरण ति 
उल्िेख िररएको छ ।  
 

मसु्लिम आयोि 

संिठनात्मक ढाचँा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

करार प्रयोिनका िाति   
 

 

 

 

कुि दरबन्दी संख्या ३० 

 

- 

सस्चव 

(रा.प.प्रथम/प्रशासन)–१ 

 

प्रशासन तथा योिना शाखा 
उपसस्चव रा.प.र्द्वततय (प्र./सा.प्र.) –१ 

शा.अ रा.प.त.ृ(प्र. /सा.प्र.) –१ 

ना.स ुरा.प.अनं.प्र(प्र. /सा.प्र.)–८ 

रा.प.अनं.प्रथम    (प्र.,िेखा)–१ 
ह.स.चा. (शे्रणीहवहहन)– ८ 

का.स, (शे्रणीहवहहन) –८ ,      

अतधकार प्रवद्बधन तथा सशस्िकरण शाखा 
उप सस्चव रा.प.र्द्वततय (प्र./सा.प्र.)–१ 

 

शा.अ. रा.प. त.ृ(प्र. /सा.प्र.) –१ 

 

अध्यक्ष–१ 

 

सदलय–१ 

 

सदलय–१ 

 

सदलय–१ 

 

सदलय–१ 
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२.३ हवद्यमान दरवन्दीको हववरण  

आयोिको लवीकृत लथायी दरबन्दी संख्या कूि ३० रहेको छ। िसमा हाि अतधकृत लतरको पद ररि 
नरहेको र सहायक लतरका केही पद मार पदपूततध हनु बाँहक रहेका छन ् । आयोिको हवद्यमान लथायी 
दरबन्दीको हवलततृ हववरण ति रहेको छ ।   

 

आयोिको लवीकृत लथायी दरबन्दी   

तसं .नं  पद शे्रणी/तह सेवा 
समूह/ 

उपसमूह 

मौिदुा 
दरबन्दी 

पदपूततध कैहफयत 

१ सस्चव रा .प.  प्रथम प्रशासन  
सामान्य 
प्रशासन 

१ १  

२ उपसस्चव रा .प.  हर्द्तीय प्रशासन  
सामान्य 
प्रशासन 

२ २  

३ शाखा अतधकृत रा .प.  ततृीय प्रशासन 
सामान्य 
प्रशासन 

२ २  

४ नायब सबु्बा रा .प.  अन प्रथम प्रशासन 
सामान्य 
प्रशासन 

८ ७  

५ िेखापाि रा .प.  अन प्रथम प्रशासन िेखा १ १  

६ 
हिकुा सवारी 
चािक 

शे्रणी हवहहन   ८ ४ 

करार, (एक 
िना 
सस्चवज्यूको 
सेवा सहुवधामा 
रहेको)   

७ 
का.स.  /मािी/ 
लवीपर/िािध 

शे्रणी हवहहन   ८ ८ करार 

 hDdf ३० २५  



d'l:nd cfof]u, jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&  7 

पररच्छेद - ३ 

आ.ब. २०७६/०७७ मा लवीकृत कायधक्रम र प्रितत हववरणहरु 

मसु्लिम आयोि ऐन २०७४ को दफा ७(द) मा आयोििे वाहषधक योिना र कायधक्रम लवीकृत िने कानूनी 
व्यवलथा भए बमोस्िम आयोिको वैठकबाट कायधक्रम लवीकृत भइ संचािन भएका कायधक्रम र प्रितत 
हववरणहरुिाई यस पररच्छेदमा समावेश िररएको छ । 

३.१ आयोिका लवीकृत कायधक्रमहरु  

यस आयोिबाट मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशस्िकरण एवं उि समदुायको 
उत्थान र हवकास िनध आयोििाई प्राप्त बिेटको सीमा, उपिब्ध स्रोत र साधनको पररतधतभर रही आयोिबाट 
संचािन भएका कायधक्रमहरु देहाय बमोस्िम रहेका छन ्। 
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आयोििे लवीकृत िरेका कायधक्रमहरु (२०७६।०८।१७ वैठक) रु हिारमा 

क्र.

सं. 
मखु्य कायधक्रम र 

संकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा  

(4*5) 

कायधक्रम िने 
समयावतध 

कायधक्रम 
िने लथान 

कायधक्रम 
िने तनकाय 

अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

कैहफयत 

१ 

मसु्लिम महहिाका 
िाति िैहिक हहंसा 
हवरुर्द्को कानूनी 
सचेतना र अतधकार 
प्रवर्द्धन एक र्दन े

तातिम (स्िल्िा 
लतरीय) 
 

पटक १० 100 1000 दोस्रो चौमातसक 

िोखाध, सखेुत, 

बाँके, 

कहपिवलत,ु 

बािरुा, 
सनुसरी, 
मोरि, सप्तरी, 
तसराहा, 
अघाधखाँची 

मसु्लिम 

आयोि 

मसु्लिम 

महहिािाई 
िैहिक हहंसा 
हवरुर्द् काननुी 
सचेतना र 
अतधकार 
बारेमा 
िानकारी भइ 
न्याय 

सम्पादनमा 
उनीहरुको 
पहुँचमा बरृ्द्ब 
हनुे। 

सहभािी  ५० िना, 
लटेसनरी, खािा,  
श्रोत व्यस्िको 
पाररश्रतमक, तथा 
अन्य फुटकर खचध, 
हवहवध(व्यानर, 

हिभािा, संयोिक 
भता र प्रततवेदन 
िेखन) 
(कायधसञ्चािन 
तनदेस्शकाको 
मापदडि बमोस्िम 
खचध हनु)े  

२ 

िाउँ/निर लतररय 
सीपमूिक/क्षमता 
हवकास कायधक्रम 

 वटा  १५  - ३०००           

क तसिाई कटाई तातिम वटा ५ 375 1875 दोस्रो चौमातसक 

कहपिवलत,ु 

पसाध, बारा, 
सनुसरी, 
पस्श्चम 
नविपरासी 

तातिम 

प्रदायक 
संलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमतामा बरृ्द्ब 
भइ 
िीवनलतरमा 
सधुार आउने  

२५ हिार प्रतत 
सहभािीका दरिे 
१५ िना सहभािी, 
(३ महहना) 
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क्र.

सं. 
मखु्य कायधक्रम र 

संकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा  

(4*5) 

कायधक्रम िने 
समयावतध 

कायधक्रम 
िने लथान 

कायधक्रम 
िने तनकाय 

अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

कैहफयत 

ख व्यटुीपािधर तातिम वटा ५ 150 750 दोस्रो चौमातसक 

मकवानपरु, 
काठमािौं, 
मोरि, 

महोतरी र 
तनहुँ 

तातिम 

प्रदायक 
संलथा 

िस्क्षत समूहको 
क्षमतामा बरृ्द्ब 
भइ 
िीवनलतरमा 
सधुार आउने  

प्रतत व्यस्त 
१८,७५०हिारको 
दरिे ८ िना (३ 
महहना) 

ि 

सवारी साधन ममधत 
तातिम 

(मोटरसाइकि) 

वटा ५ 75 375 दोस्रो चौमातसक 

पसाध, 
रुपन्देही, 
सिाधही, झापा 
र बारा 

तातिम 

प्रदायक 
संलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमतामा बरृ्द्ब 
भइ आतथधक 
िीवनलतरमा 
सधुार आउने  

प्रतत व्यस्तरु रु 
७,५०० को दरिे 
१० िना (१ 
महहना) 

३ िोकसेवा तयारी कक्षा पटक २ 500 1000 दोस्रो चौमातसक काठमािौं 
तातिम 

प्रदायक 
संलथा 

नीतत तनमाधण 
एवं प्रशासतनक 
संरचनामा 
मसु्लिम 
समदुायको 
समानपुाततक 
प्रतततनतधत्वमा 
बरृ्द्ब आउन े 

50 िना नायब 
सबु्बा र ५० 
िना शाखा 
अतधकृत िरी 
कुि १०० 
हवद्याथीिाई िोक 
सेवा तयारी 
कक्षामा सहभािी 
िराइने ।  

४ 

बाहषधक र्दवस तथा 
प्रततवदेन कायधक्रम 
खचध 

पटक १ 388 388 पहहिो चौमातसक         
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क्र.

सं. 
मखु्य कायधक्रम र 

संकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा  

(4*5) 

कायधक्रम िने 
समयावतध 

कायधक्रम 
िने लथान 

कायधक्रम 
िने तनकाय 

अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

कैहफयत 

५ 
शैस्क्षक सामाग्री 
हवतरण कायधक्रम 

पटक १ 500 500 दोस्रो चौमातसक 

धनषुा, 
कहपिबलत,ु 

र सनुसरी 

मसु्लिम 

आयोि 

मसु्लिम समदुाय 
तभरका न्यून 
आय लतर 
भएका बाि 
बातिकािाई 
पठनपाठनमा 
तनरन्तरता 
ल्याउन सहयोि 
पगु्ने ।  

मदरसा लकूिमा 
हवतरण िररने । 

  िम्मा       5888           
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अध्ययन अनसुन्धान शीषधकको विेट तथा कायधक्रम बािँफाँि (२०७६/१०/३ बैठक) रु. हिारमा 

क्र.

स.ं 
मखु्य कायधक्रम र 

संकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा  

(4*5) 

कायधक्रम 
िने 

समयावतध 

कायधक्रम अध्ययन 
िने लथान 

कायधक्रम 
िने तनकाय 

अपेस्क्षत उपिस्ब्ध 

१ 
अध्ययन 

अनसुन्धान 
  ० ० १२००         

क 

मदरशा सम्बन्धी 
अध्ययन 
अनसुन्धान 

वटा १ ४०० 400 
दोस्रो र 
तेस्रो 
चौमातसक 

मसु्लिम समदुायको 
बढी बसोबास भएका 
तराईका ५ स्िल्िा र 
पहािको १ स्िल्िा 
नमूना अध्ययन । 

अध्ययन 

अनसुन्धान 

िने संलथा 

मसु्लिम समदुायमा अध्यापन िराउन े 

मदरसाको भौततक पूवाधधार र शैस्क्षक 
िणुलतर तथा मान्यता र आतथधक अवलथाको 
अध्ययन अनसुन्धान  िरी समदुायको शैस्क्षक 
िणुलतर हवकासका िाति नेपाि सरकारिाई 
सझुाव प्राप्त हनुे। 

ख 

मसु्लिम 

समदुायको 
पहहचान सम्बन्धी 
अध्ययन 

अनसुन्धान 

वटा १ ४०० 400 
दोस्रो र 
तेस्रो 
चौमातसक 

मसु्लिम समदुायको 
बढी बसोबास भएका 
क्षेर र स्िल्िाहरु 

अध्ययन 

अनसुन्धान 
िने संलथा 

मसु्लिम समदुायको पहहचानका सम्बन्धमा 
हवलततृ अध्ययन र अनसुन्धान भइ थर 
सूचीकृत िनध नेपाि सरकारिाई सहयोि 
पगु्ने । 

ि 

मसु्लिम 

समदुायको 
आरक्षण सम्बन्धी 
नीततित अध्ययन 
अनसुन्धान 

वटा १ ४०० 400 
दोस्रो र 
तेस्रो 
चौमातसक 

मसु्लिम समदुायको 
बढी बसोबास भएका 
क्षेर र स्िल्िाहरु 

मसु्लिम 

आयोि 

मसु्लिम समदुायका िनतािाई सावधितनक 
सेवामा सहभािी िराउन हवद्यमान नीततित, 

कानूनी र संलथाित व्यवलथामा िनुधपने 
सधुारका क्षेरमा नेपाि सरकारिाई सझुाव 
प्राप्त हनुे । 

कुि िम्मा बिेट ३ ४०० 1200         
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३.२ आयोिबाट लवीकृत कायधक्रमहरुको प्रितत हववरण : 

आयोिका हवतभन्न वैठकबाट लवीकृत भइ सञ्चािन भएका मखु्य मखु्य कायधक्रमहरुको कायध प्रितत देहाय 
बमोस्िम रहेको छ। 

आ .ब.  २०७६।७७ को लवीकृत कायधक्रमको प्रितत हववरण 

क्र .सं.  
सम्पादन भएका मखु्य 

कायधहरु 
उपिब्धी 

१.  
सीपमूिक/क्षमता 
हवकास तातिम 
कायधक्रम 

 मसु्लिम समदुायको बाहलु्यता भएका एघार स्िल्िामा 
सीपमूिक/क्षमता हवकास (तसिाई कटाई, व्यटुीपािधर र सवारी 
साधन (मोटरसाइकि) ममधत) तातिम कायधक्रम संचािन भएको।यस 
तातिम कायधक्रममा ९१ िना महहिा र ४० िना परुुष िरी कुि 
१३१ िना सहभािी भएका तथए। 

 मसु्लिम समदुाय तभर आतथधक वा सामास्िक रुपमा पछाति परेका 
व्यस्िको क्षमता हवकासमा सहयोि पगु्न िएको । 

 मसु्लिम महहिाहरुको क्षमता हवकास हनु िई उनीहरुको आतथधक 
िीवनलतरमा सधुार ल्याउन सहयोि पगु्न िएको । 

 मसु्लिम समदुायमा रोििारीका अवसरहरु तसिधना िनध सहयोि पगु्न 
िएको ।  

 महहिाहरुको सीपमूिक क्षेरमा सहभातिता बढनकुा  साथै 
सशिीकरण र हवकासमा सहयोि पिुेको । 

 मसु्लिम समदुायमा पेशाित अतभवरृ्द्ब ल्याउन सहयोि पगु्न िएको । 

२.  
िोक सेवा तयारी 
कक्षा 

 मसु्लिम समदुाय तभरका शैस्क्षक योग्यता पिुेका व्यस्िहरुिाई 
तन:शलु्क िोक सेवा आयोिको शाखा अतधकृत र नायव सबु्बाको 
प्रारस्म्भक चरणको तयारी  कक्षा एक महहना सम्म संचािन 
भएको।उि कक्षामा शाखा अतधकृत ३३ िना र ना स ु१९ िना 
सहभािी भएका तथए ।  

 नीतत तनमाधण तह एवं तनणधय प्रहक्रयामा मसु्लिम समदुायको पहुँच 
बढाउन सहयोि पगु्न िएको। 

 मसु्लिम समदुायको सशस्िकरण र समानपुाततक हवकास िाति 
व्यस्िको क्षमता हवकासमा सहयोि पगु्न िएको। 
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क्र .सं.  
सम्पादन भएका मखु्य 

कायधहरु 
उपिब्धी 

३.  
शैस्क्षक सामाग्री 
हवतरण कायधक्रम 

 

 मसु्लिम समदुाय तभर आतथधक अवलथा ज्यादै न्यून भएका पररवारका 
बािबातिकाहरुिाई पठनपाठनको िाति हवद्यािय पठाउन अतभप्ररेरत 
िने उद्देश्यिे रास्खएको यस कायधक्रम कोरोना महामारीिे िदाध 
हवतरण िनध बाँकी रहेकोिे आिामी आतथधक वषधमा हवतरण िररने। 

४.  
मसु्लिम समदुायको 
पहहचान सम्बन्धी 
अध्ययन  

 ऐततहातसक पररवेश, आतथधक, सामास्िक, शैस्क्षक एवं पेशाित अवलथा 
र िनसंख्या आर्दको आधारमा मसु्लिम समदुाय तभर थरहरुको 
पहहचान भएको ।  

 मसु्लिम समदुायको पहहचानका सम्बन्धमा भएको अध्ययनिे पेशाको 
आधारमा पहहचान भएका थर सूचीकृत िनध नेपाि सरकारिाई सहयोि 
पगु्न।े 

 सरकारिाई मसु्लिम समदुायको उत्थान र हवकासका िाति भहवष्यमा 
तिुधमा िने कायधक्रम तसफाररस िनध सहयोि पगु्ने ।   

 मसु्लिम समदुायको आतथधक, सामास्िक, शैस्क्षक एवं पेशाित 
अवलथाको बारेमा िानकारी भएको ।  

५.  
मदरसा सम्बन्धी 
अध्ययन अनसुन्धान 

 अध्ययन क्षेरको मदरसा सम्वन्धी आधारभतू तथ्याङ्कको बारेमा 
िानकारी भएको ।  

 मदरसा स्शक्षािाई राहष्ट्रय स्शक्षामा आबर्द् िराउन सहयोि पगु्ने । 

 यस अध्ययनबाट मदरसामा स्शक्षाको िणुलतरीयता र शैस्क्षक 
मान्यताका हवषयमा िानाकारी प्राप्त भएको । 

 मदरसा स्शक्षाको हवकासको िाति आयोििाई भावी रणनीतत योिना 
तयार िनध सहयोि पगु्ने। 
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३.३ कायधक्रमको हवतीय एवं भौततक प्रिततहरु 

यस आयोिबाट यस आ.व. मा सञ्चािन िररएका कायधक्रमहरुको हवतीय एवं भौततक प्रिततहरु देहाय बमोस्िम रहेका छन ्। 

आ. व. २०७६।२०७७ मा लवीकृत कायधक्रमहरुको हवतीय एवं भौततक प्रितत 

तस.नं. कायधक्रमको नाम हवतनयोस्ित बिेट  )रु(  हवतीय प्रितत )रु(  भौततक प्रितत कैहफयत 

१ 
िोक सेवा तयारी 

कक्षा 
१०,००,०००।- ४,००,५८५।- 

 मसु्लिम समदुाय तभरका शैस्क्षक योग्यता 
पिुेका व्यस्िहरुिाई तन:शलु्क िोक सेवा 
आयोिको तयारी  कक्षा  एक महहना 
सञ्चािन भएको ।  

 उत कक्षामा शाखा अतधकृतमा ५ महहिा 
र २८ परुुष िरी कुि ३३ िना र ना. 
स.ु मा ७ महहिा र १२ परुुष िरी कुि 
१९ िना प्रस्शक्षाथी सहभािी भएका  
तथए । 

कायधक्रमको उपिब्धी 
सन्तोषिनक रहेको 

२ 

िाउँ/निर लतरीय 
सीपमूिक/क्षमता 
हवकास कायधक्रम 

३०,००,०००।- १९,४१,३९०।- 

 मसु्लिम समदुायको बाहलु्यता भएका ११ 
स्िल्िामा सीपमूिक/क्षमता हवकास 
तातिम कायधक्रम अन्तिधत देहाय 
बमोस्िमका कायधक्रम सञ्चािन भएको । 

 तसिाई कटाई तातिम कायधक्रम तीन 
महहना सम्म बारा, पसाध, सनुसरी, 
कहपिबलत ु र पस्श्चम नविपरासीमा ७५ 
िना महहिा सहभािी भएको । 

 

 मसु्लिम समदुायका 
महहिा र परुुष 
िाभास्न्वत 
भएका। 

 मसु्लिम समदुायमा 
रोििारीका 
अवसरहरु सिृना 



 

d'l:nd cfof]u, jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&  15 

तस.नं. कायधक्रमको नाम हवतनयोस्ित बिेट  )रु(  हवतीय प्रितत )रु(  भौततक प्रितत कैहफयत 

 व्यटुी पािधर तातिम कायधक्रम तीन 
महहनासम्म मोरि र मकवानपरुमा १६ 
िना महहिा सहभािी भएको । 

 सवारी साधन (मोटरसाइकि) ममधत 
तातिम कायधक्रम एक महहनासम्म बारा, 
पसाध, झापा, र रुपन्देहीमा ४० िना यवुा 
परुुष सहभािी भएको । 

िनध कायधक्रम 
उपिब्धीमूिक 
रहेको । 

  

३ 
शैस्क्षक सामाग्री 
हवतरण कायधक्रम 

५,००,००० ।÷ ४,४०,७०० ।÷ 
 कोरोना महामारीिे िदाध हवतरण िनध 
बाँकी रहेको। 

 

४ 

मसु्लिम महहिाका 
िाति िैहिक हहंसा 
हवरुर्द्को काननुी 
सचेतना र 
अतधकार प्रवर्द्धन 
एक र्दने तातिम 
(स्िल्िालतरीय) 

10,00,000 ।÷ 0 ।÷ 

 कोरोना महामारीिे िदाध कायधक्रम सम्पन्न 
िनध नसहकएको । 

 

 
कूि कायधक्रमको 
विेट र खचध 

५५,००,०००।÷ २७,८२,६७५।÷ 
  

 खचध प्रततशत  50.59%   
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अध्ययन अनसुन्धान कायधक्रमको भौततक एवं हवतीय प्रितत 

तस.नं. कायधक्रमको नाम हवतनयोस्ित बिेट 
)रु(  

हवतीय प्रितत 
)रु(  

भौततक प्रितत कैहफयत 

५ 

मसु्लिम 

समदुायको 
पहहचान सम्बन्धी 
अध्ययन 
अनसुन्धान 

४,००,००० ÷ 3,96,517 ।÷ 

 ऐततहातसक पररवेश, आतथधक,सामास्िक, शैस्क्षक एवं पेशाित 
अवलथा र िनसंख्या आर्दको आधारमा मसु्लिम समदुायतभर 
४३ वटा थरहरुको सूची पहहचान भएको।  

 अतधक मसु्लिम समदुायको िनसंख्या भएका स्िल्िा (मोरि, 
सनुसरी, सप्तरी, पसाध, वाँके र पाल्पा) हरुमा नमूना संकिन 
हवधीर्द्ारा तथ्याङ्क र सूचनाहरु संकिन िने कायध भएको ।  

मसु्लिम 
समदुायको 
आधारभतू तथ्य 
र तथ्याङ्क एवमं 
सूचनाहरु प्राष्त 
िनध 
उपिब्धीमूिक 
रहेको 

६ 
मदरशा सम्बन्धी 
अध्ययन 
अनसुन्धान 

४,००,०००।÷ 3,94,031।÷ 

 अतधक मसु्लिम समदुायको िनसंख्या भएको स्िल्िा (मोरि, 
सनुसरी, रौतहट, पसाध, दाि र लयाङ्ग्िा) हरुिाई सांकेततक 
रुपमा तिई २३६ मदरसाको नमूना संकिन हवधीर्द्ारा 
तथ्याङ्क र सूचनाहरु संकिन र हवश्लषेण कायध भएको ।  

 g]kfndf !!(& db|;fx¿ lhNnf lzIff sfof{nox¿df 

btf{  भएका । 

 g]kfndf sl/a tLg xhf/sf] xf/fxf/Ldf k"j{ k|fylds 
b]lv dfWolds / sn]h tx;Ddsf db|;fx¿ ;~rfngdf 

/x]sf . तर उि मदरसाबाट प्राप्त भएका शैस्क्षक 
प्रमाणपरको समकक्षता भने प्राप्त भएको अवलथा नरहेको । 

 g]kfnsf db|;fx¿df sl/a b'O{ nfv eGbf a9L ljBfyL{ 

cWoog/t\ /x]sf . 

मदरसा सम्बस्न्ध 
आधारभतू 
सूचनाहरु प्राप्त 
िनध 
उपिब्धीमूिक 
रहेको 

कूि विेट र खचध ८,००,०००।÷ 7,90,548।÷   
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३.४ आयोिको वाहषधक बिेट र खचध:  

यस आयोिको आतथधक वषध २०७६।०७७ को कूि बिेट र खचध स्लथतत यस प्रकार रहेको छ ।  

कूि बिेट र खचध स्लथतत 

क्र.स. शीषधक विेट उप शीषधक हवतनयोस्ित बिेट खचध (रु) खचध प्रततशत  कैहफयत 
१ 
 

चाि ुखचध पदातधकारी २३४००००१३ ६४,००,००० १४,०६,४२०.०० २१.९७५  

२ चाि ुखचध कायाधिय २३४०००११३ ३,१४,००,००० १,९९,६६,९१४.४० ६३.५८९  

३ पूिँीित खचध २३४०००११४ १,२३,००,००० ३२,०८,०३२.52 २६.०८२  

४ हवस्शि व्यस्िको भ्रमण 
खचध  

६०२०००११३ ५,८३,६२८ 5,83,628 १००.०० हवदेश 
भ्रमणको 
थप तनकासा 
भएको । 

  िम्मा  5,06,83,628 2,51,64,994.92 ४९.६५१  
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३.५ आयोिका अध्यक्षबाट भएका भ्रमण तथा उपिस्ब्धहरु 

तस.नं. भ्रमण तमतत 
भ्रमण िररएको 

स्िल्िा 
हवस्तय व्ययभार 
(रकम रू.) 

उपिस्ब्ध 

१ २०७६।०४।०८ २०७६।०४।०९ िनकपरु ९,०२५ 
बाढी प्रभाहवत क्षेर र मदरसाको तनरीक्षण तथा 
अविोकन िररएको । 

२ २०७६।०४।१० २०७६।०४।१३ 
बारा, पसाध  र 
मकवानपरु 

१३,२८५ बाढी प्रभाहवत क्षेर तनरीक्षण तथा अविोकन िररएको । 

३ २०७६।०४।२० २०७६।०४।२२ रौतहट ११,८६५ 
मसु्लिम समदुायको हकहहतको सम्बन्धमा 
बहुर्द्िीहवहरुसँि अन्तहक्रध या िररएको । 

४ २०७६।०४।२८ २०७६।०४।३२ 
बारा, पसाध, रौतहट  

र सिाधही 
२१,६९० 

ईदको अवसरमा मसु्लिम समदुायसँि भेटघाट तथा 
शभुकामना आदान प्रदान िररएको । 

५ २०७६।०५।५ २०७६।०५।०८ रौतहट १४,३६५ 
बाढी पीतितसँि भेटघाट िरर उनीहरुको अवलथाको 
बारेमा िानकारी प्राप्त िररएको । 

६ २०७६।०५।१३ २०७६।०५।१५ बारा ११,६२५ 
मदरसाको हववाद समाधान सम्बन्धी छिफि  

िररएको ।  

७ २०७६।०५।१५ २०७६।०५।१६ रौतहट ९,३६५ 

लथानीय  वरु्द्दिीवी, नािररक समाि तथा लथानीय 
वातसन्दाहरुसँि अन्तहक्रध या तथा मसु्लिम कम्यतुनटी 
सेन्टर भवन तनरीक्षण िररएको । 

८ २०७६।०५।१७ २०७६।०५।१७ तबराटनिर १५,७२५ 

लथानीय वरु्द्दिीवी, नािररक समाि तथा लथानीय 
वातसन्दाहरु अन्तहक्रध या तथा मसु्लिम कम्यतुनटी सेन्टर 
भवन तनरीक्षण िररएको । 
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तस.नं. भ्रमण तमतत 
भ्रमण िररएको 

स्िल्िा 
हवस्तय व्ययभार 
(रकम रू.) 

उपिस्ब्ध 

९ २०७६।०५।१९ २०७६।०५।२३ पसाध ६,७३७ 
अन्तहक्रध या  तथा एतसि पीतित पररवारसँि भेटघाट  

िररएको । 

१० २०७६।०६।०४ २०७६।०६।०६ पसाध ५,६२५ 

मदरसाको िोष्ठी तथा मसु्लिम कम्यतुनटी सेन्टरको भवन 
तनमाधण बारे छिफि  तनरीक्षण तथा लतरोन्नतीको िाति 
छिफि िररएको । 

११ २०७६।०६।०८ २०७६।०६।१२ सिाधही, िनकपरु १०,६२५ 
मदरसाको तनरीक्षण िरर लतरोन्नतीको िाति अन्तहक्रध या 
िररएको । 

१२ २०७६।०६।२८ २०७६।०६।३० नविपरु, स्चतवन १०,३६५ 
कहिलथान तथा मदरसाको िाति िग्िा तनरीक्षण 
िररएको । 

१३ २०७६।०७।०१ २०७६।०७।०३ महोतरी ५,६२५ 
रोिा मािारमा अन्तहक्रध या तथा एक मसु्लिम महहिाको 
घर भत्काएको हवषयमा छिफि िररएको । 

१४ २०७६।०७।२२ २०७६।०७।२४ सिाधही ५,६२५ 

मसु्लिम धमध संलकृतत तथा धमध प्रवतधक मोहम्मद 
र्दवशमा मसु्लिम समदुायसँि भेटघाट तथा यस धमध 
संलकृततको संरक्षण, सम्बर्द्धन सम्बन्धी अन्तहक्रध या 
िररएको । 

१५ २०७६।०८।१८ २०७६।०८।२४ िनकपरु ८,१२५ 
साफको pb\3f6gdf आफ्नो भनाई व्यि िररएको, 
नेपािी खेिािीको मनोबि बढाउने कायध  िररएको । 

१६ २०७६।०९।१० २०७६।०९।१३ सप्तरी ८,१२५ 
मसु्लिम समदुायको धातमधक प्रवचन ईस्ज्तमाको सरुक्षा 
व्यवलथापन सम्बन्धी कायध िररएको । 
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तस.नं. भ्रमण तमतत 
भ्रमण िररएको 

स्िल्िा 
हवस्तय व्ययभार 
(रकम रू.) 

उपिस्ब्ध 

१७ २०७६।०९।१६ २०७६।०९।२० 
िनकपरु, किैया 

र रौतहट 
७,५०० 

मसु्लिम समदुायका धमधिरुु मौिाना शेरे नेपािको ४० 
औ ँ पूडयततथीमा सहभािी तथा मदरसािाई लतरीय 
बनाउने हवषयमा आवश्यक छिफि िररएको । 

१८ २०७६।०९।२९ २०७६।१०।०२ सप्तरी ५,६२५ 
ईस्ज्तमा सबै रािनीततक दि एवं समन्वय िदै 
कायधक्रममा हवतभन्न व्यवलथा तमिाइएको । 

१९ २०७६।१०।०६ २०७६।१०।०९ सप्तरी ८,१२५ 

ईस्ज्तमाको िाति शास्न्त सरुक्षा प्रदान िनध िहृ 
मन्राियको पर आयोिकिाई बझुाइएको तथा 
कायधक्रम व्यवलथापनका िाति खट्न तनदेशन  

र्दइएको । 

२० २०७६।१०।१५ २०७६।१०।१९ सप्तरी १०,६२५ 
ईस्ज्तमामा शास्न्त सरुक्षा कायम िनध रािनीततक दि एवं 
सरुक्षा तनकायसँि छिफि िररएको । 

२१ २०७६।१०।२२ २०७६।१०।२४ बारा ५,६२५ 
मदरसाको भौततक पूवाधधार हवकास सम्बन्धमा सम्बस्न्धत 
तनकायसँि सहयोि माग्ने तनणधय िररएको । 

२२ २०७६।१०।२६ २०७६।१०।२८ झापा र सप्तरी २३,८२५ 

मसु्लिम महहिा नेततृ्व हवकास कायधक्रममा प्रमखु 
अतततथको रुपमा सहभािी भएको । 

ईस्ज्तमाको व्यवलथापन पक्षको तनरीक्षण िररएको । 

२३ २०७६।११।०१ २०७६।११।०७ सप्तरी १५,६२५ ईस्ज्तममा संचािनमा आवश्यक व्यवलथापन िररएको । 
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तस.नं. भ्रमण तमतत 
भ्रमण िररएको 

स्िल्िा 
हवस्तय व्ययभार 
(रकम रू.) 

उपिस्ब्ध 

२४ २०७६।११।१६ २०७६।११।१८ 
रौतहट, बारा र 

पसाध 
५,६२५ 

हहन्द ु र मसु्लिम कहवहरुको कहवता वाचन कायधक्रममा 
सहभािी भई कहवहरुिाई प्रोत्साहन िररएको। 

मदरसाको अनिुमन िररएको । 

२५ २०७६।१२।१६ २०७६।१२।१८ मकवानपरु ८,१२५ 
COVID-19 को सम्बन्धमा रािनीततक दिका नेता तथा 
लथानीय तनकायिे सहयोि िने प्रततबर्द्ता िनाएको। 

२६ 2019 NOV.13 2019 NOV.25 अमेररका ५,८३,६२८ 

ANTA कायधक्रममा नेपािको हवकासको सन्दभधमा आफ्नो 
तबचार रास्खएको, न्यूयोकध  स्लथत नेपािका िाति UN 

रािदूत समक्ष नेपािी मसु्लिम समदुायको हक हहत 
तथा उत्थानका िाति के कसरी अस्घ बढ्न सहकन्छ 
भन्ने हवषयमा छिफि िररएको, अमेररकाका हवतभन्न 
सहरहरुमा रहेका नेपािी समदुायका नािररकहरुसँि 
भेटवाताध िरर उनीहरुको अवलथा तथा समलयाको 
सम्बन्धमा िानकारी तिइएको । 

िम्मा ८,४२,१३५ 
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३.६ आयोिको आ. व. २०७५।०७६ का वैठकका तनणधयहरुको कायाधन्वयन प्रिततहरु 

यस आयोिको ित आ. ब. २०७५।०७६ मा १३ (तेह्र) वटा वैठकहरु वसेकोमा आयोिका मखु्य मखु्य वैठकका तनणधयहरुको कायाधन्वयन प्रितत 
हववरणहरु तपतसि बमोस्िम रहेका छन ्। 

क्र.सं. तनणधयहरु प्रितत 
१  मसु्लिम साँलकृततक पवधहरुमा सावधितनक हवदाबारेेः मसु्लिम 

समदुाय र राज्यबीच भएका तीनवटा सहमततहरुमा राज्यिे 
मसु्लिम समदुायका साँलकृततक पवधहरु ईदिु हफर, ईदिु अज्हा, 
महुम्मद र्दवस १२ रब्बीउि अब्बि, महुरम र शबे बारातमा 
सावधितनक तबदा र्दने सम्झौता भएको र देशभरका मसु्लिम 
समदुायिे उि हवदाहरुको माि िदै तनरन्तर आवाि उठाइरहेको 
हुँदा मसु्लिम समदुायको धातमधक र साँलकृततक पवधहरुमा 
सावधितनक तबदा घोषणा िनध नपेाि सरकारिाई तसफाररस िने । 

 मसु्लिम समदुायको महानपवधमा राहष्ट्रय सावधितनक हवदाको 
िाति नेपाि सरकारिाई तसफाररस िररएको र ईदउि 
हफरमा राहष्ट्रय सावधितनक हवदा भएको । 

२  हिको कोटा बहृर्द् बारेेः यस सम्बन्धमा छिफि िदाध हिको 
साहवकमा र्दँदै आएको कोटामा १००० (एक हिार) वहृर्द् िनध 
नेपाि सरकार समक्ष तसफाररस िने । 

 

 हिमा िाने हािीहरुको हवितका वषधहरुमा १२०० िनाको 
कोटा भएकोमा आयोिको पहिमा ३०० थप भइ िम्मा 
१५०० कोटा पिुेको र हिमा िाने हािीहरुिाई आयोिका 
अध्यक्ष तथा अन्य कमधचारीबाट तरभवुन अन्तराधहष्ट्रय 
हवमानलथिमा हवदाई तथा सहिीकरण कायध िरेको । 

३  अन्य आयोिहरु समावेशी आयोि, मधेशी आयोि र थारु 
आयोिसँि समन्वय र सहकायध िने । 

 राहष्ट्रय मानव अतधकार आयोि ििायत अन्य संवैधातनक 
आयोिहरुसँि समसामहयक हवषयमा छिफि, वैठक तथा 
समन्वय र सहकायध तनरन्तर  भइरहेको। 
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क्र.सं. तनणधयहरु प्रितत 
४  तमतत २०७५ चैर १७ िते आइतवारका र्दन बारा र पसाध 

स्िल्िामा आएको आधँी हरुी टोनाधिोिे व्यापक धनिन तथा 
भौततक पूवाधधारको क्षतत भएकोिे उि लथानमा यस आयोिका 
माननीय अध्यक्ष ज्यूको संयोिकत्वमा परकार २ िना र अन्य 
हवज्ञ १ िनाको टोिी लथिित अविोकन भ्रमणमा िाने भएकोिे 
उि भ्रमणमा िाँदा िािेको भ्रमण भता यस आयोििे व्यहोने 
तनणधय िररयो । 

 पसाधमा आएको हावाहरुीको हवनासको माननीय अध्यक्षबाट 
तनरीक्षण भइ पीतितिाई सहयोिको िाति सम्वस्न्धत 
तनकायको ध्यानाकषधण िराइएको । 

 

५  मसु्लिम आयोिको समन्वयमा मसु्लिम समदुायको हकहहतको 
संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशस्िकरणका सम्बस्न्ध अन्तहक्रध या 
कायधक्रमहरु संघ र प्रदेश लतरमा सञ्चािन िने तनणधय िररयो ।    

 प्रदेश नं. १ को ईटहरी, 
 प्रदेश नं. २ को िनकपरु, 
 प्रदेश नं. ३ को स्चतवन, 
 प्रदेश नं. ४ को पोखरा, 
 प्रदेश नं. ६ को नेपाििञ्ज र 
 संघ को काठमाडिौ 

 सबै अन्तहक्रध या कायधक्रमहरु समयमा नै  संचािन िरी 
सम्पन्न िररएको। 

 यी कायधक्रमहरुमा कुि ७५३ िनाको  सहभातिता रहेको 
तथयो । 

o प्रदेश नं॰ १ को इटहरी, 
o प्रदेश नं॰ २ को िनकपरु,  

o प्रदेश नं॰ ५ को नेपाििञ्ज,  

o प्रदेश नं. ३ को ितितपरु र 

o संघलतर काठमाडिौं, 
६  मसु्लिम समदुायको धातमधक, साँलकृततक र सामास्िक कायधका 

िाति प्रदेश नं. २ को हवरिंि तथा प्रदेश नं. ५ को नेपाििंिमा 
मसु्लिम कम्यतुनटी हि तनमाधण िनध बिेट व्यवलथाका िाति 
संघीय मातमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्राियमा अनरुोध िने । 

 प्रदेश नं. २ को हवरिंि तथा प्रदेश नं. ५ को नेपाििंिमा 
मसु्लिम कम्यतुनटी हि तनमाधण िनध बिेट व्यवलथाका िाति 
संघीय मातमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्राियमा पराचार 
भएको । 
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क्र.सं. तनणधयहरु प्रितत 
 मसु्लिम समदुायको संलकृतत झल्कने तथा हवतभन्न स्िल्िाबाट 

ततथाधटनका िाति आउने हियारीको आवास व्यवलथापनका िाति 
काठमािौँमा मसु्लिम संग्रहािय तथा हि िहृ तनमाधण िनध बिेट 
व्यवलथाका िाति संघीय मातमिा तथा सामान्य प्रशासन 
मन्राियमा अनरुोध िने । 

   

 काठमािौँमा तनमाधण िररने मसु्लिम संग्रहािय तथा हि िहृका 
िाति िग्िा उपिब्ध िराइर्दन वन तथा वातावरण मन्राियमा 
अनरुोध िने । 

 हियारीको आवास व्यवलथापनका िाति काठमान्िौंमा 
मसु्लिम संग्रहािय तथा हि िहृ तनमाधण िनध बिेट 
व्यवलथाका िाति संघीय मातमिा तथा सामान्य प्रशासन 
मन्राियमा पराचार भएको ।  

 मसु्लिम संग्रहािय तथा हि िहृका िाति िग्िा उपिब्ध 
िराइर्दन वन तथा वातावरण मन्राियिाई पराचार  

िररएको । 

७  आतथधक वषध २०७५।०७६ को प्रलताहवत बिेट तथा कायधक्रम 
लवीकृत िरी सञ्चािन िने तनणधय िररयो ।  

o इफ्तार कायधक्रम 

o िोक सेवा तयारी कक्षा 
o िैतिि हहँसा सम्बन्धी िनचेतामूिक कायधक्रम 

o शैस्क्षक सामाग्री हवतरण कायधक्रम 

o िकुमेन्री कायधक्रम 

 सबै कायधक्रम समयमा नै संचािन िरी सम्पन्न  

िररएको । 

o इफ्तार कायधक्रम काठमािौंमा सम्पन्न भएको । 

o िोक सेवा तयारी कक्षामा शाखा अतधकृत 47 िना र ना स ु
५5 िना िरी कुि १०२ िना सहभािी भएको । 

o िैतिि हहँसा सम्बन्धी िनचेतामूिक कायधक्रम ६ स्िल्िामा 
संचािन भएको। 

o शैस्क्षक सामाग्री हवतरण कायधक्रम ३ स्िल्िामा संचािन 
भएको । 

o मसु्लिम समदुायसँि सम्बस्न्धत आतथधक, सामास्िक, 
साँलकृततक, धातमधक एवं शैस्क्षक हवषयिाई समेटेर 
सचेतनामूिक सन्देश सहहतको िकुमेन्री तयार िरी 
टेतितभिन च्यानिबाट प्रसारण िररएको । 
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क्र.सं. तनणधयहरु प्रितत 
८ नेपािको संहवधानको प्रलतावनामा ॰॰॰॰॰ आतथधक समानता, समरृ्द्ब र 

सामास्िक न्याय सतुनस्श्चत िनध समानपुाततक समावेशी र 
सहभातितामूिक तसद्बान्तका आधारमा समातामूिक समािको तनमाधण 
िने संकल्प िरेको त्यसै िरी भाि ३ को धारा ४२ को उपधारा १ 
को ×.......... मसु्लिम, हपछािाविध, अल्पसंख्यक, 

सीमान्तकृत……समानपुाततक समावेशी तसर्द्ान्तका आधारमा राज्यका 
तनकायमा सहभातिताको हक हनुेछ" र ऐ संहवधानको उपधारा २ िे 
आतथधक रुपिे हवपन्न तथा िोपोन्मखु समदुायका नािररकका संरक्षण 
उत्थान सशस्िकरण र हवकासका िाति स्शक्षा, लवालथ्य, आवास, 

रोििारी, खाद्यान्न र सामास्िक सरुक्षमा हवशेष अवसर तथा िाभ 
पाउने हकको व्यवलथा िरेको छ । 

त्यसै िरी ऐ संहवधानको राज्यका तनदेशक तसर्द्ान्त नीतत तथा 
दाहयत्वको धारा 51 (ञ) को १० मा मधेशी समदुाय, मसु्लिम र 
हपछिा विधिाई आतथधक, सामास्िक तथा साँलकृततक अवसर र 
िाभको समान हवतरण तथा त्यलता समदुाय तभरका हवपन्न 
नािररकको संरक्षण, उत्थान, सशस्िकरण र हवकासको अवसर तथा 
िाभको िाति हवशेष व्यवलथा िने भन्ने उल्िेख भएको छ । 

नेपाि सरकारिे संघीय व्यवलथाहपका संसदमा प्रलततु िरेको संघीय 
तनिामती सेवा हवधेयकमा मसु्लिम समदुायिाई समेत समावेशी 

 सावधितनक प्रशासनमा संहवधानको व्यवलथा अनरुुप 
समानपुाततक समावेशीताको तसर्द्ान्त अनरुुप सबै विध र 
समूहका नािररकिाई सहभािी हनुे व्यवलथाका िाति 
सम्बस्न्धत तनकायिाई ध्यान आकषधण िराउने, प्रसे हवज्ञतप्त 
िारी िररनकुो साथै संहवधानमा उल्िेस्खत हवषयहरुमा प्रसे 
हवज्ञतप्त आयोिबाट तनयतमत रुपमा प्रकाशन भएको ।  
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क्र.सं. तनणधयहरु प्रितत 
आरक्षणको व्यवलथा उल्िेख िररएको र उि संसदमा हवचारातधन 
अवलथाको हवधेयक हवपरीत कमधचारी समायोिन ऐन, 207५ को 
दफा १२ को व्यवलथा तथा नेपाि सरकार (मस्न्रपररषद्) को तमतत 
2076/02/06 को तनणधय अनसुार संघीय मातमिा तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रािय माफध त ्प्राप्त लथानीय तहको ररि रहेको पदहरुको 
पदपूततध िनध िोक सेवा आयोििे तमतत 2075/02/15 िते सूचना 
नम्वर ५३०।075-76 बाट हवज्ञापन प्रकाशन रहेकोमा यस 
आयोिको िम्भीर ध्यानाकषधण भएको छ । अत समावेशी तसर्द्ान्तको 
मूि ममधिाई ध्यानमा राखी उि प्रकास्शत हवज्ञापन संशोधन िरी 
सावधितनक प्रशासनमा हवतभन्न विधिाई सहभािी हनुे व्यवलथा िररर्दन ु
हनु सम्बस्न्धत तनकायहरुको ध्यानाकषधणको िाति प्रसे हवज्ञतप्त 
तनकाल्ने तनणधय िररयो ।  
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क्र.सं. तनणधयहरु प्रितत 
९  आयोिका पदातधकारी तथा कमधचारीहरुको िाति आचार संहहता 

१५ र्दन तभर तयार िरी आयोि समक्ष पेश िनध तनम्नानसुारको 
सतमतत िठन िने तनणधय िररयो । 

o सस्चव श्री शम्भ ुबहादरु खड्का       … संयोिक 

o उप सस्चव श्री िमनुा तमश्र           … सदलय         
      

o उप सस्चव श्री अतनि खनाि         … सदलय   
o सम्बस्न्धत हवषयका हवज्ञ अतधविा 
एक िना                            …  सदलय  
o शा.अ. श्री पडुय माया िरुािाई        …  सदलय सस्चव 

 मसु्लिम आयोिको आचारसंहहता, २०७६ तमतत 
२०७६।०३।३१ मा आयोिबाट लवीकृत भइ तमतत 
२०७६/04/01 बाट कायाधन्वयनमा आएको । 

 

१०  आयोिको मौिदुा दरवन्दीबाट आयोिको काम कतधव्य सम्पन्न 
िनध िराउन पयाधप्त नदेस्खएकोिे संिठन संरचना र कमधचारी 
दरवन्दी पनुराविोकन सम्बन्धी कायध िने तनणधय िररयो । 

 संहवधान र ऐनिे तोकेको कायधक्षेर, कायधप्रकृतत र 
कायधक्रमको आधारमा आयोिको हवद्यमान संिठन संरचना र 
दरबन्दीमा केही हेरफेर एवं थपघट िरी आयोिको संिठन 
तथा व्यवलथापन सवेक्षण प्रततवेदन तयार भइ आयोिको 
वैठकमा पेश भएको । 
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क्र.सं. तनणधयहरु प्रितत 
११  हाि यस आयोििे प्रयोि िरररहेको कायाधिय भवन हािको 

कमधचारी दरवन्दी संरचना तथा आयोिका अध्यक्षज्यू तथा 
सदलयहरुका िाति अपयाधप्त हनुकुो साथै संवैधातनक आयोिको 
लतरिाई ध्यानमा राखी कुनैपतन आधारभतू सेवासहुवधा नभएकोिे 
दैतनक कायध तथा हवशेष कायधक्रम संचािन िनध कर्ठनाई भोग्दै 
आएकोमा लथानीय हवकास प्रस्शक्षण प्रततष्ठान िाविाखेिको 
आफ्नो नयाँ आधतुनक सहुवधा सम्पन्न भवन बनाई सररसकेको 
हनुािे उि प्रततष्ठानिे हवितमा प्रयोि िरेको परुानो भवन यस 
आयोिको िाति उपयिु हनुे भएकोिे श्री संघीय मातमिा तथा 
सामान्य प्रशासन मन्रािय समक्ष उपिब्ध िराई र्दनहुनु अनरुोध 
िने तनणधय िररयो । 

 महहिा प्रस्शक्षण केन्िको भवनमा रहेको आयोिको कायाधिय 
लथानीय हवकास प्रस्शक्षण प्रततष्ठान िाविाखेिको परुानो 
भवनमा सरी तनयतमत कायध संचािन भइरहेको । 
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३.७ आयोिबाट सम्पन्न भएका अन्य िततहवतधहरुको प्रितत 

आयोिबाट आ.व. २०७६/०७७ मा कायध सम्पादन भएका अन्य िततहवतध र ततनको उपिस्ब्धहरु यस प्रकार 
रहेको छ । 

1. मसु्लिम समदुायको महान ्पवधमा राहष्ट्रय सावधिधतनक हवदाको िाति नेपाि सरकारिाई तसफाररस िररएको 
र ईदउि हफरमा राहष्ट्रय सावधितनक हवदा भएको । 

2. मसु्लिम आयोिको मध्यकािीन खचध संरचना (Medium Term Expenditure Frame-MTEF) (आतथधक वषध 
२०७७।७८-२०७९।८०) तिुधमा िरी राहष्ट्रय योिना आयोिमा पठाएको । उि MTEF अनसूुस्च – 
१ मा संिग्न िररएको छ ।  

3. हवतभन्न समयमा हवतभन्न हवषयसँि सम्बन्धी शभुकामना र प्रसे हवज्ञतप्त आयोिबाट प्रकास्शत भएको ।  

4. मसु्लिम समदुायको समलया समाधानको हवषयमा माननीय अध्यक्षज्यूबाट मसु्लिम समदुाय र संघसंलथाहरु 
बीच भेटघाट तथा छिफि कायधक्रमहरु सपन्न भएको। 

5. (संहवधान र ऐनिे तोकेको कायधक्षेर, कायधप्रकृतत र कायधक्रमको आधारमा आयोिको हवद्यमान संिठन 
संरचना र दरबन्दीमा केही हेरफेर एवमं थपघट िरी) आयोिबाट लवीकृत भएको संिठन तथा 
व्यवलथापन सवेक्षण प्रततवेदन संघीय मातमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्राियमा पठाइएको । 

6. कोरोना भाइरस (COV19) सम्बन्धी हवषयमा केस्न्िय र स्िल्िालतरमा मस्लिद अनिुमन िनध सतमतत िठन 
िरी मसु्लिम समदुायमा कोरोना भाइरसको व्यवलथापन तथा प्रभाव न्यूनीकरण िनध अनिुमन ििायत 
हवतभन्न कायधक्रमहरु आयोिबाट सम्पन्न भएको । 

7. यस आयोिका माननीय अध्यक्ष श्री सतमम तमया ँअन्सारीज्यूको अध्यक्षतामा हव.सं. २०७८ सािमा हनु 
िहहरहेको िनिणनामा मसु्लिम समदुायका तथ्य र तथ्याङ्कहरु समेट्न ुपने हवषयमा मसु्लिम समदुायका 
हवज्ञहरुसँि अन्तहक्रध या कायधक्रम सम्पन्न भएको ।  

8. यस आयोिका माननीय अध्यक्ष श्री सतमम तमयाँ अन्सारीज्यूको अध्यक्षतामा हव स २०७८ सािमा हनु 
िहहरहेको िनिणनाका सम्बन्धमा केन्िीय तथ्याङ्क हवभाि र आयोिहरुकाबीच अन्तहक्रध या कायधक्रम 
सम्पन्न भएको । 

9. राहष्ट्रय मानव अतधकार आयोि ििायत अन्य संवैधातनक आयोिहरुसँि समसामहयक हवषयमा छिफि, 
अन्तहक्रध या तथा समन्वय र सहकायध िररएको। 

10. यस आयोिका कमधचारीहरुको प्रयोिनका िाति सवारी साधन आवश्यक भएकोिे २ वटा दईु पांग्र े
सवारी साधन खररद िररएको। 
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11. हिमा िाने हािीहरुिाई आयोिका अध्यक्ष तथा अन्य कमधचारीबाट तरभवुन अन्तराधहष्ट्रय हवमानलथिमा 
हवदाई तथा सहिीकरण कायध िरेको । 

12. आयोिका काम कारवाहीिाई तनयतमत र पारदशी बनाउन तथा आयोिबाट भएका काम कारबाहीिाई 
तछटो साधन माफध त िनमानसमा सम्प्रषेण िने उद्देश्यिे आयोिको वेव साइट 

www.muslimcommission.gov.np तनमाधण िरी आयोिको कायध प्रितत र सूचनाहरु वेव साइटमा  

रास्खएको । 

13. आयोिमा कायधरत सम्पूणध कमधचारीहरुको पदलथापना तथा कायधहवभािन िरी कायध स्िम्मेवारी  

तोहकएको । 

14. माि भए बमोस्िमका सूचनाहरु प्रवाह िनधको िाति प्रवक्ता र सूचना अतधकारी तोहकएको । 
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पररच्छेद – ४ 

हवहवध 

४.१ आयोिको वैठकका तनणधयहरु 

यस आयोिको आ. ब. २०७६।०७७ मा बीस वटा बैठकहरु वसेकोमा आयोिका मखु्य मखु्य बैठकका 
तनणधयहरु देहाय बमोस्िम रहेका छन ्। 

क्र.सं. तनणधय तमतत तनणधयहरु 

१ २०७६।०४।२३ 

मसु्लिम समदुायको महत्वपूणध सांलकृततक पवध इदिु अज्हा (बकर इद) 
यहह तमतत २०७६।४।२७ िते सोमबारका र्दन पने भएकोिे उि 
र्दन सावधितनक हवदाको घोषण िनध नेपाि सरकार. प्रधानमन्री तथा 
मन्रीपररषद्को कायाधियिाई अनरुोध िरी पठाउन े र सोको िानकारी 
िहृ मन्राियिाई समेत र्दने तनणधय िररयो।  

२ २०७६।०६।०१ 

मसु्लिम आयोिका संिठन तथा व्यवलथापन सवेक्षण िनध िर्ठत 
सतमततिे पेश िरेको मसु्लिम आयोिको संिठन तथा व्यवलथापन 
सवेक्षण प्रततवेदन लवीकृत िरी श्री संघीय मातमिा तथा सामान्य प्रशासन 
मन्राियमा आवश्यक कारवाहीका िाति पठाउने तनणधय िररयो।   

३ २०७६।०६।०१ 

 मसु्लिम आयोििे सञ्चािन िने हवतभन्न कायधक्रम लवीकृत िरी श्री 
अथध मन्राियमा वडिाको लवीकृततका िाति पठाउने तनणधय िररयो। 

 संहवधान र्दवस तथा राहष्ट्रय र्दवस २०७६ असोि २, ३ र ४ िते 
भव्य रुपमा मनाउने तनणधय िररयो।   

४ २०७६।०७।१५ 

२०७६ साि काततधक १३ िते कहपिवलतकुो कृष्णनिरमा िक्ष्मी 
पूिाको मूततध हवसिधन िने तसितसिामा लथानीय समदुायबीच हववाद 
तसिधना भइ द्वन्द्वको अवलथा तसिधना हनु िएको र उि घटनामा १ 
िनाको तनधन हनुकुा साथै केही मातनस घाइतेसमेत भएकािे सबै 
घाइतेको शीघ्र लवालथ्यको कामना िदै उि घटनाको 
सम्वेदनस्शितािाई ध्यानमा राखी आयोिबाट प्रसे हवज्ञतप्त तनकाल्ने 
तनणधय िररयो। 
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५ २०७६।०७।१९  

संसारका प्राय सबै प्रमखु अन्तराधहष्ट्रय हवमानलथिमा इलिामीक प्राथधना 
कक्ष (Prayer Room) रहने िरेको र पयधटन वषध २०२० िाई समेत 
मध्यनिर िरी तरभवुन अन्तराधहष्ट्रय हवमानलथितभर इलिातमक प्राथधना 
कक्ष व्यवलथा िररर्दनका िाति संलकृतत, पयधटन तथा नािररक उड्डयान 
मन्राियिाई तसफाररस िने तनणधय िररयो ।  

६ २०७६।०७।२१ 

तमतत २०७६।७।२४ िते आइतबारका र्दन महुम्मद र्दवस पने 
भएको र उि र्दन सावधितनक हवदा घोषण िनध हवतभन्न मसु्लिम 
संिठनबाट अनरुोध भइ आएकोिे सावधितनक हवदा र्दन नेपाि सरकार, 
िहृ मन्राियमा तसफाररस िने तनणधय िररयो ।  

७ २०७६।०८।१७ 

यस आयोििे बिेट लवीकृततका िाति अथध मन्राियमा पठाइएकोमा 
तमतत २०७६।७।३ ितेको श्री अथध मन्राियको परबाट बिेट तथा 
कायधक्रम लवीकृत भएबमोस्िम २०७६।७७ को चौमातसक हवभािन 
सहहतको बिेट तथा कायधक्रम कायाधन्वयन िने तनणधय िररयो ।उि 
लवीकृत कायधक्रमको हवलततृ हववरण अनसूुस्च २ मा रहेको छ । 

८ २०७६।०९।०६ 

 मसु्लिम आयोि र लथानीय हवकास प्रस्शक्षण प्रततष्ठानबीच तमतत 
२०७६।५।९ को सम्झौता बमोस्िम प्रततष्ठानिे आयोििाई वैठक 
कक्ष, प्रस्शक्षण हि, ७ वटा कोठाहरु र मातथल्िो तिा सबै प्रयोि 
िने िरी सम्झौता भएकोमा प्रततष्ठानिे मातथल्िो तिा खाति 
निररर्दएकोिे मातथल्िो तत्िा उपिब्ध निराएसम्म अन्य कोठा 
प्रयोि िरेवापत रु. एक िाख पचास हिार प्रतत महहनाको दरिे 
प्रततष्ठानिाई रकम उपिब्ध िराउने तनणधय िररयो।  

९ २०७६।०९।२३ 

आ.व.२०७६।७७ को चाि ु खचधतफध को व.उ.शी.नं २३४००११३ 
अन्तिधत रहेको ख.स्श.नं. १२४११ (सेवा र परामशध खचध) मा रहेको 
रु.१५२५०००।– अक्षेरुपी पन्र िाख पच्चीस हिार रकममध्ये 
रु.१२ िाख अध्ययन अनसुन्धान हवशेषज्ञ सेवा सल्िाहको िाति 
हवतनयोिन भएकोमा तपतसि बमोस्िम बिेट वाँिफाँि िरी कायधक्रम 
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सञ्चािन िने तनणधय िररयो ।उि लवीकृत कायधक्रमको हवलततृ हववरण 
अनसूुस्च २ मा रहेको छ ।  

१० २०७६।१०।०५ 

नेपािमा बसोबास िने मसु्लिमहरुको तनयतमत रुपमा प्रत्येक वषध सम्पन्न 
हनुे िरेको “इस्ज्तमा ” सम्मेिन यस वषध तमतत २०७६ साि फािनु ३, 
४ र ५ िते सप्तरी स्िल्िाको वोदे वसाधइन न.पा. वािध ५ िाँिरमा 
सम्पन्न हनु िइरहेकोमा यस प्रकारको धातमधक सभा æइस्ज्तमाÆ तनयतमत 
रुपमा प्रत्यक वषध भइरहने र ित हवित वषधमा पतन धरान, दहुवी, 
भोक्राहा, इटहरी, छातावेशी, नेपाििंि, रािहवराि, काठमाडिौ र 
िोरखामा सम्पन्न भैसकेको छ । ित हवित वषधमा झैं यस वषध हनु े
उि धातमधक सभामा भारतीय सीमाका वरीपरी रहेका तछमेकी 
वलतीहरुका केही संख्यामा भारतीय मसुिमान तथा भारतको र्दल्िीका 
तसतनयर धमधिरुु हिरत मौिाना साद साहबिाई तनम्त्याइएको र यस 
बाहेक अन्य कुनै हवदेशीहरुिाई आमन्रण िररएको छैन  र नेपाि तभरै 
वसोवास िरी रहेका मसु्लिम नािररकहरु मार भेिा भै आपसी सदभाव 
असि संलकार तसकाउनकुा साथै देशको समहृर्द्को कामना समेत िने 
िदधछन।्उि आम भेिामा अन्दािी ५०,००० को संख्यामा 
नािररकहरु उपस्लथत हनु सक्ने हदुाँ आवश्यक सरुक्षा प्रबन्ध पतन 
िनुधपने र उि कायधक्रममा अन्य कुनै िैर कानूनी िततहवतध नहनुे 
व्यहोरा समेत आयोिक इस्ज्तमा नेपाि २०२०, इस्ज्तमा व्यवलथापन 
सतमती, सप्तरीवाट अनरुोध भइ आएकोिे यस आयोि  सबै मसु्लिम 
समदुायको साझा आयोि भएको कारणिे यस प्रकारका सभा समारोहको 
आयोिना हदुाँ यसिे पतन आफ्नो  स्िम्मेवारी र दाहयत्व वहन िनुध नै 
पने हनु्छ ।तसथध आयोि समेतको समन्वय, तनिरानी र सपुररवेक्षणमा 
संचािन हनुे र आिामी २०७६ साि फािनु ३, ४ र ५ िते हनुे उि 
“इस्ज्तमा” कायधक्रम सम्पन्न िनधको िाति आवश्यक लवीकृती, समन्वय 
एवं सरुक्षा व्यवलथाको प्रबन्ध िररर्दनको िाति श्री िहृ मन्राियमा 
अनरुोध िने तनणधय िररयो । 
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११ २०७६।१०।२१ 

नेपािमा बसोबास िने मसु्लिमहरुको तनयतमत रुपमा प्रत्येक वषध सम्पन्न 
हनुे िरेको “इस्ज्तमा ” सम्मेिन यस वषध तमतत २०७६ साि फािनु ३, 
४ र ५ िते सप्तरी स्िल्िाको वोदे बसाईन न पा वािध ५ िाँिरमा 
सम्पन्न हनु िइरहेको आम भेिामा अन्दािी ५०,००० को संख्यामा 
नािररकहरु उपस्लथत हनु सक्ने हदुाँ आवश्यक सरुक्षा प्रबन्ध पतन 
िनुधपने र उि कायधक्रममा अन्य कुनै िैर कानूनी िततहवतध नहनुे 
व्यहोरा समेत आयोिक इस्ज्तमा नेपाि २०२०, इस्ज्तमा व्यवलथापन 
सतमतत, सप्तरीबाट अनरुोध भइ आएकोिे यस आयोि  सबै मसु्लिम 
समदुायको साझा आयोि भएको र उि कायधक्रम व्यवस्लथत तथा 
प्रभावकारी ढंििे संचािन िनध तनम्न बमोस्िमको इस्ज्तमा व्यवलथापन 
(लवयंसेवक) सतमतत आयोििाई हवतीय व्ययभार नपने िरी िठन  

िने । 

सतमतत 

१. श्री सतमम तमया अन्सारी, अध्यक्ष, मसु्लिम आयोि – संयोिक  

२. श्री िाहकर हसेुन                        – सदलय  

३. श्री समशेर तमया                           – सदलय  

४. श्री रािमोहमद अन्सारी                      – सदलय  

५. श्री निबलु्िा अन्सारी                       – सदलय  

६. श्री मोहमद किम                          – सदलय  

७. श्री शम्भ ुबहादरु खड्का, सस्चव, मसु्लिम  

आयोि                              – सदलय सस्चव 

१२ २०७७।०१।१२ 

कोरोना भाइरस संक्रमणिे राहष्ट्रय हवपदको रुप तिएपतछ सरकारिे नै 
िकिाउन घोषणा िरेको पररपेक्ष्यमा मसु्लिम समदुायसँि सम्बस्न्धत 
मस्लिद, मदरसाहरुमा िकिाउनको उल्िघंन भइरहेको समाचार सवधर 
व्यापक भएपतछ मसु्लिम आयोििे मस्लिद, मदरसाििायत मसु्लिम 
समदुायमा िकिाउनिाई पूणध रुपमा िािू िराउनको िाति तमतत 
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२०७७।०१।०७ िते मसु्लिम आयोिका अध्यक्ष सतमम तमयाँ 
अन्सारीको अध्यक्षतामा वसेको मसु्लिम समदुायको सवधपक्षीय वैठकिे 
िकिाउन अवतधभर कायध िने िरी केन्िलतर, उपत्यकालतरीय र 
स्िल्िालतरीय अनिुमन सतमतत िठन भएकोमा अनिुमनका क्रममा 
सतमततका सदलयहरुिाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सरुस्क्षत रहन 
तपतसि बमोस्िमका आधारभतू लवालथ्य सामग्रीहरु उपिब्ध िराउन 
सामग्री खररद िरी हवतरण िने तनणधय िररयो ।  

     तपस्शि: 

 ग्िोव -२००० प्रतत  
 माक्स – २००० प्रतत  
 Hand Wash - २५० वटा  

१३ २०७७।०२।४ 

मसु्लिम समदुायको धातमधक र साँलकृततक पवधहरुमा देहाय बमोस्िम 
सावधितनक हवदा घोषणा िनध नेपाि सरकारिाई तसफाररस िनध अनरुोध 
िने तनणधय िररयो ।  

हवदा र्दनपुने र्दनहरु : 

ईदिु हफर (ईद) िेष्ठ ११ िते 
आइतवार  

नेपािराज्य भर १ र्दन 
सावधितनक हवदा  

ईदिु अज्हा -बकर ईद_ नेपािराज्य भर १ र्दन 
सावधितनक हवदा  

महुम्मद ियन्ती -महुम्मद र्दवस_ नेपािराज्य भर १ र्दन 
सावधितनक हवदा  

महुरधम  नेपािराज्य भर १ र्दन 
सावधितनक हवदा  

शबे बारात नेपािराज्य भर १ र्दन 
सावधितनक हवदा   

१४ २०७७।०३।२४ 
१. मसु्लिम समदुायको पहहचान सम्बन्धी अध्ययनको Public welfare 

Society Nepal िे पेश िरेमो अस्न्तम प्रततवेदन लवीकृत िने तनणधय 



 

 36  d'l:nd cfof]u, jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& 

क्र.सं. तनणधय तमतत तनणधयहरु 

िररयो । 

२. मदरसा स्शक्षा सम्बन्धी अध्ययनको Our Mission िे पेश िरेको 
अस्न्तम प्रततवेदन लवीकृत िने तनणधय िररयो । 

१५ २०७७।०३।३१ 

यस आयोिका माननीय अध्यक्षज्यूिाई संम्बोधन िरी तराईका 
स्िल्िाहरुबाट कततपय िाउँपातिका र निरपातिकाहरुिे मसु्लिम 
समदुायको शव िाड्ने कहिलतान (शम्सान लथि), मस्लिदहरुको िग्िा 
अततक्रमण िरी सावधितनक भवनहरु तनमाधण िने कायध भइरहेको भनी 
िनुासाहरु आएकोिे मसु्लिम समदुायको शव िाड्ने कहिलतान (शम्सान 
लथि), मस्लिदको िग्िा अततक्रमण हनुबाट रोक्न लथानीय तहहरुिाई 
तनदेशन र्दनका िाति श्री सघीय मातमिा तथा सामान्य प्रशासन 
मन्राियिाई अनरुोध िने तनणधय िररयो । 
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४.२ कोतभि हवशषे कायधक्रममा आयोिका तनणधयहरु:  

हाि हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतिएको कोरोना भाइरस (COV19) बाट प्रभाहवतहरुको व्यवलथापन तथा 
प्रभाव न्यूनीकरणसँि सम्बन्धी हवषयमा यस आयोिका माननीय अध्यक्ष सतमम तमयाँ अन्सारीज्यूको 
अध्यक्षतामा मसु्लिम अिवुाहरुसँि वैठक बसी तपतसि बमोस्िमको तनणधय कायाधन्वयनको िाति सम्बस्न्धत 
तनकायहरुमा तसफाररस िररएको ।  

1. तमतत २०७६।१२।०५ वैठकको तनणधय:  

हाि हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतिएको कोरोना भाइरस (COV19) कारण सांलकृततक, सामास्िक 
ििायतका कायधहरुमा पाटी प्यािेस, मठ मस्न्दर, िमु्बा, मस्लिद, चचध िलता धातमधक र सावधितनक लथिहरुमा 
२५ िनाभन्दा बढी मातनसहरु भेिा हनु बन्द िने भनी नेपाि सरकारिे तनणधय िरेकोिे मसु्लिम समदुायिे 
तनयतमत रुपमा पहढने नमाि र शकु्रबारका र्दन पहढने िमु्माको नमाि सकेसम्म घर, किकारखाना आर्दमा 
पढ्ने र मस्लिदमा सकेसम्म कम उपस्लथततमा पढ्ने पढाउने,  मदरसाहरुमा पठनपाठन बन्द िराउने र अतत 
आवश्यक नभइ कुनै पतन कायधक्रममा सहभािी नहनु सम्बस्न्धत सबै मसु्लिम समदुायमा अनरुोध िने तनणधय 
िररयो । 

२. तमतत २०७७।०१।०७ वैठकको तनणधय:  

(१) कोरोना भाइरसिे तनम्त्याएको राहष्ट्रय संकटमा मसु्लिम समदुायिे सरकारिे िरेका सबै 
तनणधयहरुिाई प्रभावकारी ढंििे िािू िराउन सबै हकतसमिे सहयोि िने ।  

(२) तब्िीि िमातका अिवुाहरुिे दईु र्दनतभर देशभरका मस्लिदमा िमातहरु रहेको तथ्याङ्क मसु्लिम 
आयोििाई उपिब्ध िराउने छ । कुनै मस्लिदमा कुनै िमात रहेको छ भने त्यसिाई प्रशासन 
माफध त ्आयोििे लवालथ्य परीक्षण िराई क्वारेडटाइनमा पठाउने व्यवलथा तमिाउनेछ ।  

(३) दईु महहनातभरको अवतधमा कोही व्यस्ि तस्ब्िि िमातमा िान ु भएको रहेछ भने लवयं 
प्रशासनको सम्पकध मा आई लवालथ्य परीक्षण िराउने ।  

(४) देशभरका मस्लिद, मदरसाहरुमा हनुे कुनै पतन हकतसमको भीि हनु नर्दन सोको अनिुमन र 
तनिरानी िनध केस्न्िय लतरमा मसु्लिम आयोिका माननीय अध्यक्ष सतमम तमयाँ अन्सारीज्यूको 
अध्यक्षतामा मा. मोहम्मद िाहकर हसैुन (पूवध राज्यमन्री), मा. शेख चान्द तारा (सांसद, प्रतततनतध 
सभा), मा. मोहना अन्सारी (आयूि, राहष्ट्रय मानव अतधकार आयोि), अब्दि सतार (अध्यक्ष, 

मसु्लिम संघ), खसु्शदध इलिामी (ओिामा) र मौ. खातिद तसर्द्दकी (ओिामा) रहेको सात 
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सदलयीय अनिुमन सतमतत िठन िरेको छ । त्यलतै मसु्लिम आबादी रहेका स्िल्िाहरुमा दईु 
र्दनतभर स्िल्िा लतरीय अनिुमन सतमतत िठन िनेछ । 

(५) केही र्दनपतछ शरुु हनुे मसु्लिम समदुायको रमिानको एक महहने ितको अबतधमा हनुे इफ्तार 
घरमै िनध र तरावीहरुको नमाि मस्लिदमा नपढी घरमै पढ्न मसु्लिम समदुायिाई आह्ववान  
िने । 

(६) कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तनयन्रण तथा उपचार कोषमा सहयोि िनध मसु्लिम 
समदुायिाई आह्रवान िने । 

(७) नेपािमा रहेका हवदेशी तब्िीि िमातका व्यस्िहरुिाई उनीहरुको देश हफताध पठाउन नेपाि 
सरकारिाई अनरुोध िने ।  

(८) हवतभन्न सञ्चार माध्यम तथा सामास्िक सञ्जािमा मसु्लिम समदुाय हवशेषिाई िस्क्षत िरी भइरहेको 
भ्रामक सूचना प्रवाह तनयन्रण तथा रोकथाम िनध नेपाि सरकारिाई पराचार िने । 

३. तमतत २०७७।०१।१५ वैठकको तनणधय: 

(१) मसु्लिम आयोििे स्िल्िा तहमा बनाएको अनिुमन सतमतत कोरोना भाइरस (COVID-19) महामारी 
एवं नेपाि सरकारबाट िारी िररएको िकिाउन अवतधसम्म कायम रहनेछ ।  

(२) आयोिको तमतत २०७७।०१।०७ ितेको तनणधयबाट िर्ठत स्िल्िालतरीय सतमततमा आयोििे 
तोकेको व्यस्ि मार सो सतमततमा रही कामकाि िनेछ ।  

(३) अनिुमन िरेको भोतिपल्ट संयोिक वा तनििे तोकको सदलयिे आयोिको फोन नं. ०१-
५५४२६५१ मा (समय १०: ०० बिेदेस्ख १:०० बिेसम्म) अनिुमनका मखु्य मखु्य बुदँाहरु 
हटपोट िराउने । 

(४) यातायात सहुवधाको िाति स्िल्िा प्रशासन कायाधिय र लथानीय निर/िाउँपातिकाहरुसँि सहयोिको 
िाति अनरुोध िने ।  

(५) कायधशतध (TOR) मा उल्िेस्खत अनिुमनका कायधहरु स्िल्िा प्रशासन कायाधिय, निरपातिका, 
िाउँपातिका, स्िल्िा िनलवालथ्य कायाधिय र लथानीय सरुक्षा तनकायहरुसमेतको समन्वयमा सञ्चािन 
िने  

(६) लथानीय सञ्चार माध्यमहरुिाई अनिुमनको क्रममा पररचािन िने ।  

(७) केन्िीय अनिुमन सतमततिे आवश्यकता अनसुार स्िल्िाहरुको अनिुमन िनेछ । 

(८) आयोिका अध्यक्षिे आवश्यकतानसुार कुनै पतन लतरको अनिुमन सतमततमा पदातधकारी वा सदलय 
तोक्नेछ । 
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४. तमतत २०७७।०१।२३ वैठकको तनणधय: 
(१) बाँके स्िल्िाको नेपाििञ्जस्लथत महेन्िपाकध  निर भवनमा क्वारेन्टाइन तनमाधण िनध स्िल्िा प्रशासन 

कायाधिय, बाँकेिाई अनरुोध िने । 

(२) तमतत २०७७।०१।०७ ितेको वैठकबाट िर्ठत स्िल्िा अनिुमन सतमततका कततपय संयोिकहरु 
सहक्रय रुपमा कायध निनुध भएकोिे संयोिक पररवतधन िने । 

(३) स्िल्िा अनिुमन सतमततहरु आवश्यकतानसुार थप िने । 

(४) केन्िीय अनिुमन, उपत्यकालतर अनिुमन सतमतत, स्िल्िा अनिुमन सतमततका सदलयहरुिाई मसु्लिम 
आयोिबाट आधारभतू लवालथ्य सामग्रीहरु उपिब्ध िराएकोमा धन्यवाद र्दने ।  

(५) स्िल्िा प्रशासन कायाधियहरु, स्िल्िा सरुक्षा पररषद् ििायतका सरुक्षाकमीहरुिे केन्िीय अनिुमन 
सतमततिाई िरेको सहयोिप्रतत धन्यवाद र्दने । 

१. तमतत २०७७।०२।०४ वैठकको तनणधय: 
1. हाि हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) कारण सांलकृततक, 

सामास्िक र धातमधक कायधहरुमा मस्लिद, मदरसा िलता धातमधक र सावधितनक लथिहरुमा भेिा नभइ 
समदुायिे तनयतमत रुपमा पहढने नमाि, शकु्रबारका र्दन पहढने िमु्माको नमाि, रमिान महहनामा 
पढ्ने तरावी नमाि घरमा नै पढ्दै आएको र मदरसाहरुमा पठनपाठन बन्द िराउन ेिलता धातमधक 
कायध िनुध भइ सहयोि िनुध भएकोमा सम्पूणध मसु्लिम समदुायहरुिाई मसु्लिम आयोिको तफध बाट 
हार्दधक धन्यवाद प्रदान िने ।  

2. हाि देशमा कोरोना भाइरस फैतिदैँ िएको सन्दभधमा मसु्लिम धमाधविम्बीहरुको महत्वपूणध चाि इद 
उि हफरको नमाि मस्लिद, इदिाहामा निई घरमै पढ्ने तनणधय िररयो ।  

४.३ प्रसे हवज्ञतप्त र शभुकामना मन्तव्यहरु: 
चाि ुआ.ब.मा यस आयोिबाट प्रकास्शत प्रसे हवज्ञतप्त एवं शमुकामना मन्तव्यहरु तनम्नानसुार रहेको छ । 

यसको हवलततृ हववरण अनसूुची– ३ मा रास्खएको छ । 

१. लथानीय तहमा सामास्िक सद्भभाव कायम राख्न ेसम्बन्धमा प्रसे हवज्ञतप्त िारी भएको । 

२. रमिान र ईद पवधको िाति माननीय अध्यक्षबाट शभुकामना विव्य प्रकास्शत भएको । 

३. हाि हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैतिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) हवषयमा प्रसे हवज्ञतप्त 
प्रकास्शत भएको । 
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पररच्छेद – ५ 

समलया, सझुाव र तनष्कषध 
 

५.१ मसु्लिम समदुाय तभर रहेका समलयाहरु 

यस आयोिका हवतभन्न तमततमा संघ, प्रदेश र लथानीय लतरमा संचािन िररएका कायधक्रम, वैठक र अन्य 
हवतभन्न छिफि तथा अन्तहक्रध या कायधक्रमबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा मसु्लिम समदुाय तभर रहेका हवद्यमान 
प्रमखु समलयाहरु देहाय बमोस्िम रहेका छन ्।  

 १.नीततित समलया 
 नेपािको संहवधानमा मसु्लिम समदुायको िाति छुटै्ट मौतिक हकको व्यवलथा नभएको । 

 राज्यका सम्पूणध तनकाय (वािध, िा. पा., न. पा., प्रदेश, संघ, संवैधातनक तनकाय, सावधितनक सेवा, 
संसद, मस्न्रपररषद्) मा समानपुाततक समावेशी तसर्द्ान्तका आधारमा प्रतततनतधत्व व्यवलथा भएतापतन 
मसु्लिम समदुायको प्रतततनतधत्व नभएको । 

 संहवधानमा व्यवलथा भए बमोस्िम मसु्लिम समदुायिाई रािनैततक प्रतततनतधत्वको व्यवलथा नभएको 
उदाहरण लवरुप राहष्ट्रय सभामा मसु्लिम सहभातिता शून्य रहेको । 

 मसु्लिम समदुायको उत्थान र हवकासको िाति संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र लथानीय सरकारबाट 
हवशेष नीतत तथा कायधक्रम समावेश नभएको । 

 नेपाि सरकारबाट तयार िररने हवतभन्न वाहषधक तथा आवतधक प्रततवेदन र अध्ययनमा मसु्लिम 
समदुायको खस्डिकृत तथ्याङ्क (Disaggrigate Data)  समावेश नहनु ु। 

 मसु्लिम समदुायको शैस्क्षक, आतथधक र सामास्िक क्षेरको उत्थान र हवकासका िाति हवशेष 
अतधकारको व्यवलथा संहवधानमा नभएको । 

 राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र िाभमा मसु्लिम समदुायको न्यायोस्चत पहुँचका िाति नीततित 
व्यवलथा नभएको। 

 मदरसा व्यवलथापनका िाति एकीकृत नीतत तथा काननुी व्यवलथा नभएको । 

 मसु्लिम समदुायिाई राज्यका तनकायमा मूिप्रवाहीकरणको छुटै्ट नीततको अभाव रहेको । 

 संहवधान प्रद्बत समानपुाततक समावेशीताको हक बमोस्िम मसु्लिम समदुायिाई छुटै्ट सकरात्मक हवभेद 
(आरक्षण) को नीततित व्यवलथा नभएको । 
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२.शैस्क्षक क्षरेका समलया 
 दताध भएका मदरसाहरु सरकारी हवद्यािय सरह सेवा सहुवधा प्राप्त नभएको ।  

 मदरसामा अध्ययनरत हवद्याथीहरुको शैस्क्षक योग्यतािे नेपाि सरकारबाट मान्यता नपाएको sf/0f 

मसु्लिम समदुायिे सरकारी सेवा ििायत हवतभन्न रोििारीको अवसरबाट बस्न्चत हनुे अवलथा 
हवद्यमान रहेको । 

 मदरसाहरुमा स्शक्षण िररने kf7\oqmd / kf7\ok':tsdf Ps¿ktfsf] cefj रहेको । 

 सबै मदरसािाई राहष्ट्रय स्शक्षामा आबर्द् िराउन नसहकएको । 

 मदरसामा प्रयाप्त र तातिम प्राप्त स्शक्षकको अभावका कारण िणुलतरीय स्शक्षण तसकाइ सतुनस्श्चत हनु 
नसकेको ।  

 

३. आतथधक तथा सामास्िक सशिीकरण क्षरेका समलया:- 
 राज्यका तीन तहका तनकायबाट संचािन भएका आतथधक तथा सामास्िक सशिीकरणका कायधक्रममा 

मसु्लिम समदुायको सहभातिता ज्यादै न्यून रहेको । 

 क्षमता/सीप हवकास सम्बन्धी कायधक्रमहरुमा मसु्लिम समदुायको पहुँच नपिुेको । 

 मसु्लिम समदुायका महहिाको उत्थान र हवकासको िाति सम्वस्न्धत तनकायबाट हवशेष कायधक्रमको 
व्यवलथा हाि सम्म नभएको ।  

 सामास्िक िािरुकताको िाति सचेतनामूिक कायधक्रमको अभाव रहेको। 

४. अन्य हवहवध क्षरेका समलया  
 केन्िीय तथा प्रदेशलतरमा मसु्लिम मसुाहफर खाना -कम्यतुनटी हि_ र हि िहृको अभाव रहेको । 

 मस्लिद, कतिलथान र ईदिाहको व्यवलथा, संरक्षण र प्रवधधनको अभाव रहेको । 

 व्यवसाहयक कृहष प्रणािी तथा उद्यमशीिता हवकासमा सहभातिता न्यून रहेको ।  
 मसु्लिम समदुायको संलकृतत, भाषा, किा, तिपी र साहहत्यको संरक्षणको अभाव रहेको। 

 मसु्लिम समदुायको उत्थान, हवकास र सशिीकरणको िाति छुटै्ट हवशेष संरचनाित व्यवलथा 
नभएको । 

 

५.२ कायध सम्पादनमा देस्खएका समलयाहरु 

 संवैधातनक आयोिको रुपमा कायाधिय लथापना भएको र यस आयोिको प्रदेश मातहतका 
कायाधियहरु नभएकोिे कायधक्रम संचािन र व्यवलथापनमा समलया भएको । 

 आयोिमा सदलय पदातधकारी पूणधरुपमा तनयसु्ि हनु नसकेको कारण तनणधय प्रहक्रया र कायध 
सम्पादनमा समलया भएको । 
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 आयोिको आफ्नै कायाधिय भवन र भौततक संरचनाहरु तथा साधनहरु नभएकोिे तनयतमत रुपमा 
कायध संचािनमा अप्ठयारो परेको । 

 संहवधान र कानूनिे प्रदान िरेको कायधक्षेर बमोस्िम काम कारबाही प्रभावकारी रुपमा संचािन िनध 
आयोिको संिठनात्मक संरचना र कमधचारी प्रयाप्त नभएको । 

 साधन स्रोतको अभावका कारण आयोिको क्षेरातधकार अनरुुप अध्ययन अनसुन्धानात्मक कायधिाई 
बाधा परेको । 

 

५.३ सझुावहरु: 
मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण सवधर्द्न र शसिीकरण एवमं समदुायको उत्थान र हवकासका िाति 
देहायका सझुावहरु सरकार समक्ष तसफाररस िररएको छ । 

१. नीततित क्षरेका सझुावहरु: 
 नीतत तनमाधण एवं रािनैततक तहमा मसु्लिम समदुायको समानपुाततक प्रतततनतधत्वको सतुनस्श्चतता  

िने ।  
 समानपुाततक समावेशीताको तसर्द्ान्तको आधारमा मसु्लिम समदुायिाई संहवधान प्रदत रािनैततक, 

आतथधक र सामास्िक अतधकार सतुनस्श्चतताका िाति काननुी व्यवलथा िने । 

 नेपाि सरकारबाट तयार िररने हवतभन्न वाहषधक तथा आवतधक प्रततवेदन र अध्ययनमा मसु्लिम 
समदुायको खस्डिकृत तथ्याङ्क (Disaggrigate Data) समेत संकिन र प्रकाशन िने व्यवलथा िने । 

 मसु्लिम समदुायको उत्थान र हवकासको िाति संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र लथानीय सरकारबाट 
हवशेष नीतत तथा कायधक्रम तिुधमा िरी कायाधन्वयनमा ल्याउने । 

 मदरसा स्शक्षािाई व्यवस्लथत र बैज्ञातनक बनाउन dदर;f lzIff पररषद्िाई लवतन्र र अतधकार सम्पन्न 
बनाउन े. 

 dbर;f Joj:yfkg kl/ifb\nfO{ k|efjsf/L ¿kdf Jojl:yt िरी l/Qm रहेका kbflwsf/L÷;b:ox¿ 
यथाशीघ्र तनयसु्ि िररन ुपने . 

 वाहषधक रुपमा कायाधन्वयन िररने नीतत तथा कायधक्रममा मसु्लिम उतरदायी विेट व्यवलथा िररन ु 
पने । 

 सावधितनक प्रशासनमा संहवधानमा व्यवलथा भए अनरुुप हहमाि, पहाि तराईमा छररएर बसेका नेपािी 
मसु्लिमहरुको राज्यको प्रत्येक तह, क्षेर र संरचनामा समानपुाततक प्रतततनतधत्वको नीततित व्यवलथा 
िने। 
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 तनिामती सेवा, सेना, प्रहरी, संलथान, बोिध, सतमतत, प्रातधकरण, कुटनीततक तनकाय ििायत अन्य सेवा 
प्रदान िने क्षेरमा नेपािी मसु्लिम समदुायिाई िनसंख्याको आधारमा छुटै्ट आरक्षणको व्यवलथा िरी 
प्रतततनतधत्व िराउन ेनीततित व्यवलथा िने । 

 समावेशी तसर्द्ान्तको आधारमा छारावसृ्तको िाति सूचना प्रकास्शत हुँदा थोरै सीट संख्या भएको बेिा 
दशमिबमा हहसाब हनुे भएकोिे कम प्रततशत आरक्षण पाउने मसु्लिम ििायतका समदुाय पटक 
पटक छुट्न िाने भएकोिे यसिाई वैज्ञातनक बनाउन त्यसपतछका हवज्ञापनमा सोही समूहिे पाउने 
िरी काननुी व्यवलथा िने । 

 मसु्लिम समदुायको सामास्िक तथा धातमधक संहहतासँि सम्बस्न्धत अर्द्धन्याहयक मदु्दाहरु मसु्लिम 
आयोििे हेने काननुी व्यवलथा िरी यलता अर्द्धन्याहयक मदु्दाहरुमा छिफि र मेितमिाप िराई 
समाधान हनु नसकेका मदु्दा सम्बस्न्धत तनकायमा तसफाररस िने अतधकार आयोििाई प्रदान िने । 

२. शैस्क्षक क्षरेका सझुावहरु  -:   

 मदरसाबाट प्राप्त हनुे शैस्क्षक प्रमाण परिाई समकक्षता प्रदान िनध स्शक्षा मन्राियिे नीततित 
व्यवलथा िने । 

 मसु्लिम समदुायको बािबातिकाको हवद्याियको पढाईमा सहभातिता वहृर्द् िनध समदुायमा 
अतभयानमखुी कायधक्रम (Enrollment Campign) संचािन िरी हवद्यािय स्शक्षाको महत्वको बारेमा 
उिािर िने । 

 स्शक्षाको िणुलतर, मदरसाको व्यवलथापन तथा शैस्क्षक अनशुासनको तनयतमत अनिुमन िने । 

 मदरसा स्शक्षािाई आधतुनक, व्यवहाररक र वैज्ञातनक वनाई राहष्ट्रय स्शक्षामा आवर्द् िनध आवश्यक 
काननुी पूवाधधार तयार िनध मदरसा स्शक्षा ऐन तिुधमा िने ।  

 ;fd'bflos ljBfno / राहष्ट्रय स्शक्षामा आवर्द् भएका मदर;fx¿nfO{ lbOg] सेवा ;'ljwf न्यायोस्चत 
रुपमा हवतरणको व्यवलथा िने . 

 dदर;f btf{ / ;dfof]hgsf] ;DaGwdf j}1flgs dfkb08 तयार िरी सबै मदरसािाई राहष्ट्रय 
स्शक्षामा आवर्द् िनध नीततित व्यवलथा िने । 

 मदरसाको न्यूनतम मापदडि अनसुार पूवाधधार (भवन, शौचािय, खेि मैदान) तोकी कायाधन्वयन िने, 
िराउने । 

 सरकारी मान्यता प्राप्त शैस्क्षक संलथाहरुमा मसु्लिम हवद्याथीहरुको पठनपाठनको िाति आरक्षणको 
व्यवलथा तमिाउन ुपने । 

 

 

 



 

 44  d'l:nd cfof]u, jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& 

३. आतथधक तथा सामास्िक सशिीकरण क्षरेका सझुावहरु :-  

 आतथधक तथा सामास्िक सशिीकरणका कायधक्रम िदाध सम्बस्न्धत लथानीय तहमा रहेको मसु्लिम 
समदुायको िनसंख्याको आधारमा सहभातिता हनुे अतनवायध व्यवलथा िने । 

 सशिीकरण तथा आय आिधन सम्बन्धी कायधक्रम संचािन पश्चात उि सीप र ज्ञान कायधरुप प्रदान 
िने follow up कायधक्रम र seed money  वा प्रहवतध हलतान्तरण कायधक्रमिाई अतनवायध िने । 

 परम्पराित पेशा व्यवसाय िदैं आएका मसु्लिम समदुायको पेसा व्यवसाय लतरोन्नतत र आधतुनककरण 
िने खािको हवशेष िस्क्षत कायधक्रम संचािन िने र हवतभन्न पहुँचिाई सतुनस्श्चत िने कायधक्रम 
संचािन िने।(िलतै कृहष, उद्योि, वास्णज्य मन्रािय) 

 महहिा मन्राियिे संचािन िदै आएको राष्ट्रपतत महहिा उत्थान कायधक्रममा मसु्लिम महहिाहरुको 
सहभातिताको सतुनश्चतताको िाति नीतत तय िने । 

 बािबातिका, यवुा, महहिा तथा वदृ्बवदृ्बाको हकहहतको संरक्षणको िाति िनचेतनामूिक कायधक्रम िने, 
िराउने । 

 मसु्लिम यवुाहरुको सशस्िकरणका िाति हवतभन्न सरकारी तनकाय तथा सामास्िक संघ संलथाहरुसँि 
समन्वय िरी सीपमूिक तातिम संचािन िने, िराउने । 

 लवरोििार तथा रोििारको क्षेरमा नेपाि सरकारद्बारा हवतभन्न सीपमूिक तातिम र लवरोििारका 
कायधक्रम संचािन िदाध मसु्लिम समदुायको सहभातितािाई सतुनस्श्चत िराउन ुपने । 

 सरकारी तथा िैरसरकारी संलथाद्बारा हवतभन्न सीपमूिक कायधक्रम आयोिना िदाध मसु्लिम समदुायिाई 
अतनवायध सहभािी िराउन ुपने । 

 नेपािी मसु्लिम महहिाको उत्थानको िाति हवशेष कायधक्रम संचािन िने, िराउने । 
 मसु्लिम समदुाय िस्क्षत िैहिक हहंसा हवरुर्द्को िनचेतनामूिक कायधक्रम संचािन िने, िराउने । 

 मसु्लिम समदुायिाई रोििारमूिक बनाउन प्राहवतधक स्शक्षा तथा सीपमूिक तातिम संचािन िने 
िराउने ।  

 व्यवसाहयक कृहष प्रणािीको हवकासको िाति सरकारबाट मसु्लिम समदुायिाई हवशेष अनदुान र 
तसचाइ तथा उस्चत मि, तबउतबिन र बिारको व्यवलथा हनु ुपने । 

४.  अन्य हवहवध क्षरेका सझुावहरु  
 केस्न्िय तथा प्रदेशलतरमा मसु्लिम मसुाहफर खाना -कम्यतुनटी हि_ र हि िहृ तनमाधण िनध सम्वस्न्धत 

तनकायिाई पहि िररर्दन ुपने । 

 आवश्यकता भएको लथानमा मदरसा, मस्लिद, कतिलथान, ईदिाह, कबधिा, मिार, मसुहफरखाना 
आर्दको व्यवलथा, संरक्षण र प्रवधधन िरी यी धातमधक धरोहरहरुिाई राज्यको मूि प्रवाहीहरण िने ।   
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 मसु्लिम समदुायको संलकृतत, भाषा, किा,  तिपी र साहहत्यको संरक्षण हनु ुपने । 

 हव.स. २०७८ मा हनुे िनिणनामा मसु्लिम समदुायको स्शक्षा, रोििारी, पेशा, व्यवसाय, मदरसा 
ििायतका खस्डिकृत तथ्याङ्क संकिन हनुे प्रश्नाविी समावेश िररनकुो साथै अतधक िनसंख्या भएका 
क्षेरमा मसु्लिम िणक राख्न ेव्यवलथा िने । 

५.४ भावी कायधर्दशा 

मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति आिामी र्दनमा देहायका 
कायधहरु सम्पादन िने िरी आयोििे भावी कायधर्दशा तनदेस्शत िरेको छेः–  

 मसु्लिम समदुायको समग्र स्लथततको अध्ययन िरी नीततित, कानूनी र संलथाित सधुारका हवषयमा 
सरकारिाई सझुाव र्दने । 

 मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा समदुायको सशिीकरणका िाति राहष्ट्रय 
नीतत तथा कायधक्रमको तिुधमा िरी कायाधन्वयनका िाति सरकारिाई तसफाररस िने । 

 मसु्लिम समदुायको उत्थान र हवकासको िाति समयानसुार तनदेस्शका तथा कायधहवतध तनमाधण िरी 
कायाधन्वयनमा ल्याउने । 

 मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति आयोििाई सवि 
र सक्षम तथा अतधकार सम्पन्न बनाई नेततृ्वदायी भतूमका खेल्ने . 

 मसु्लिम समदुायसँि सम्बस्न्धत नीतत तथा कायधक्रम कायाधन्वयनको समीक्षा, अनिुमन तथा मूल्याङ्कन 
िने । 

 सखुी, र िणुलतरीय िीवन भएका मसु्लिम समदुायको हवकास िने कायधमा आयोिको भतूमका शसि 
बनाउदै ितिनेछ ।  

 मसु्लिम समदुाय तभरको िररवी न्यूनीकरणमा सहयोि प¥ुयाउन सम्बस्न्धत तनकायमा तसफाररस  
िने । 

 मसु्लिम समदुायको आतथधक, सामास्िक, शैस्क्षक, धातमधक, सांलकृततक, भाहषक र ऐततहातसक अवलथा 
बारे अध्ययन तथा अनसुन्धान िने । 

 आयोििे िरेका काम कारवाहीहरु तनश्पक्ष, पारदशी ढंिबाट सतमक्षा र सावधितनकरण िने । 

 आतथधक, सामास्िक, शैस्क्षक एवमं पेशाित अवलथा र िनसंख्या आर्दको आधारमा मसु्लिम समदुाय 
तभर रहेका थरहरुको सूची मसु्लिम व्यस्िको पहहचानको मापदडि बनाएर नेपाि सरकारिाई 
तसफाररस िने। 
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 मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरण िरी समदुाय तभर िैहिक 
समानता कायम िनध सहयोिीको भतूमका खेल्ने । 

 राज्यका तीनै तहमा हनुे तनणधय प्रहक्रया तथा यसका प्रशासतनक संरचनामा सकारात्मक हवभेद 
(आरक्षण) को माध्यमबाट मसु्लिम समदुायको सहभातिता सतुनस्श्चत िने । 

 मसु्लिम समदुायको आतथधक, सामास्िक र भौततक हवकास िाति तीन तहका सरकारसँि सहकायध र 
समन्वय िरी उपयिु सझुाव तसफाररस िने। 

 संवैधातनक आयोिहरु र सरकारी तनकायहरुसँि समसामहयक हवषयमा छिफि, वैठक तथा समन्वय 
र सहकायधको कायधिाई तनरन्तरता र्दने । 

५.५ तनष्कषध  

मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरणका िाति यस आतथधक वषधमा यस 
आयोिबाट िोक सेवा तयारी, िाउँ/निर लतररय सीपमूिक/क्षमता हवकास, अध्ययन अनसुन्धान ििायतका 
हवहवध कायधक्रमहरु सञ्चािन िररएको तथयो । यी हवतभन्न कायधहरुको हवश्लषेण िदाध मसु्लिम समदुायका 
अतधकांश िनता िररबीको रेखामनुी रहेका, अन्य समदुायहरुको तिुनामा मसु्लिम समदुाय अस्शस्क्षत र 
बेरोििार रहेका, सावधितनक सेवाका क्षेरमा मसु्लिम समदुायका िाति छुटै्ट आरक्षणको व्यवलथा नभएको, 
राज्यका सम्पूणध तनकायमा समानपुाततक प्रतततनतधत्व व्यवलथा भएतापतन मसु्लिम समदुायको प्रतततनतधत्व 
नभएको, मसु्लिम समदुायको उत्थान र हवकासको िाति हवशेष नीतत तथा कायधक्रम नभएको, मदरसाहरुको 
भौततक पूवाधधार ििायत स्शक्षाको िणुलतर ज्यादै कमिोर अवलथामा रहेको, आतथधक तथा सामास्िक 
सशिीकरणका कायधक्रममा मसु्लिम समदुायको पहुँच नपिुेको, मस्लिद, कतिलथान र ईदिाहको व्यवलथा, 
संरक्षण र प्रवधधनको अभाव रहनकुो साथै सामास्िक िािरुकताको िाति सचेतनामूिक कायधक्रमको अभाव 
रहन,ु िलता हवद्यमान समलयाहरु रहेका छन ्।यलता समलयाहरुको नीततित रुपमा सम्बोधन िरी सम्वस्न्धत 
तनकायिाई कायाधन्वयन िनध िराउन आयोििे हवशेष पहि िनुध पनेछ। 

मसु्लिम समदुायको शैस्क्षक, आतथधक र सामास्िक क्षेरको उत्थान र हवकासका िाति हवशेष अतधकारको 
व्यवलथा िनध, सीपमिुक एवं चेतनामूिक कायधक्रम संचािन िरी मसु्लिम समदुाय तभरको िररवी न्यूनीकरण 
िनध, परम्पराित शैस्क्षक ब्यवलथाको रुपमा रहेको मदरसा स्शक्षािाई सदुृढ र संलथाित िनध आिको 
आवश्यकता रहको देस्खन्छ। मसु्लिम समदुायका धातमधक तथा सांलकृततक महत्व राख्न े मस्लिद, मदरसा, 
ईदिाह, मिार, कवधिा, किलथानहरुको अतभिेख, िग्िाको भोिातधकार र लवातमत्विाई व्यवस्लथत र 
अतभिेखबर्द् िनुधपने देस्खन्छ । त्यलतै मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरण 
एवं उत्थान र हवकासको िाति राज्य संयन्रका तबतभन्न तनकायबाट सञ्चातित िस्क्षत कायधक्रमहरुमा मसु्लिम 
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समदुायका तबपन्न नािररकको सहभातितािाई सतुनस्श्चत िराउने नीततित व्यवलथा िररन ुपने देस्खन्छ । अत: 
राज्यिे पररकल्पना िरेको समरृ्द् नेपाि, सखुी नेपािी तथा र्दिो हवकासको िक्ष्य प्रातप्त िनध मसु्लिम 
समदुायको आतथधक, सामास्िक, साँलकृततक तथा िणुलतरीय मानव हवकासवाट मार सम्भव भएकोिे तीन 
तहका सरकार तथा अन्य संवैधातनक आयोिसँि समन्वय तथा सहकायध िनध आयोििे आफ्नो भतूमकािाई 
अझ प्रभावकारी बनाउदै िैिान प्रततवर्द् रहेको छ ।  
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अनसूुची – १ 

मध्यकािीन खचध संरचना  

(आतथधक वषध २०७६/७७-२०७८/७९) 

१. पषृ्ठमूतम:  

मसु्लिम समदुायको इततहास र संलकृततको पहहचान, हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरणका 
िाति नेपािको संहवधान २०७२ को भाि २७ को धारा २६४ मा संवैधातनक आयोिको रुपमा मसु्लिम 
आयोिको व्यवलथा भएको र मसु्लिम आयोि ऐन, २०७४ अनसुार मसु्लिम आयोि िठन भइ संचािनमा 
रहेको छ ।  

यस आयोिको मखु्य कायध मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशस्िकरणका िाति 
नेपाि सरकारिाई नीततित, कानूनी तथा संलथाित सझुाव र्दने, आयोििे िरेका तसफाररस वा र्दएका सझुाव 
कायाधन्वयनको सम्बन्धमा अनिुमन िने, मसु्लिम समदुायको हकहहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा 
सशिीकरणको िाति चेतनामूिक कायधक्रम संचािन िनुध रहेको छ। 

मसु्लिम समदुाय नेपािको सन्दभधमा मानव हवकास सूचकाङ्कको दृहिकोणिे सवभन्दा पछाति रहेको छ। सो 
समदुाय तथा व्यस्िहरूको उत्थान एवं हवकासका िाति सीप हवकास तातिम, छारवसृ्त, किाध र रोििारमूिक 
िस्क्षत कायधक्रम, स्शक्षा तथा सावधितनक क्षेरको रोििारीमा आरक्षण, मातभृाषाको संरक्षण र संवद्बधनसम्बन्धी 
कायधक्रम सञ्चािन िनुध अत्यावश्यक रहेको छ । अत: यस समदुायको सामास्िक आतथधक एवम ्सांलकृततक 
हवकासका िाति रणनैततक कायधयोिना बनाई प्रभावकारी रुपमा कायधक्रम कायाधन्वयन िनुधपने देस्खन्छ । 
िसिे मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरणर्द्ारा समदुाय तभर िररवी 
न्यूनीकरण  भइ सखुी, समदृ्व र आत्मतनभधर मसु्लिम समदुायको हवकासमा सहयोि पयुाधउनेछ।  

२. समलया तथा चनुौती 
समलया   

 हवतभन्न विध र क्षेरका समदुाय र मसु्लिम समदुाय वीच सामास्िक क्षेरमा ठुिो अन्तर रहन ु। 

 राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र िाभमा मसु्लिम समदुायको न्यायोस्चत पहुँच नहनु ु। 

 रािनीततक र प्रशासतनक संरचनामा मसु्लिम समदुायको उस्चत प्रतततनतधत्व नहनु ु। 

 मसु्लिम समदुायका अतधकांश िनता िररवीको रेखामनुी रहेकािे आतथधक सामास्िक तथा रािनैततक 
क्षेरमा पछाति पनुध । 
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चनुौतत  

 हवतभन्न विध र क्षेरका समदुाय र मसु्लिम समदुाय वीच आतथधक, सामास्िक तथा शैस्क्षक क्षेरिाई 
समान लतरमा पयुाधउन ु। 

 राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र िाभमा मसु्लिम समदुायको न्यायोस्चत पहुँच लथाहपत िनध । 

 मसु्लिम समदुाय तभरको नकरात्मक सामास्िक मूल्य मान्यता र िैहिक हहसांको अन्त्य िनुध । 

३. सोच 

सखुी, समदृ्व र आत्मतनधभर मसु्लिम समदुाय । 

४. उद्दशे्य  

 मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरण िने । 

 मसु्लिम समदुायको आतथधक, सामास्िक, रािनैततक क्षेरमा अथधपूणध सहभातिता सतुनस्श्चत िने । 

 स्शक्षा तथा मिुकुमा उपिब्ध स्रोत तथा साधनहरुमा मसु्लिम समदुायको पहुँच वहृर्द् िने । 

 ऐततहातसक, साँलकृततक एवं धातमधक क्षेरको संरक्षण र सम्बर्द्धन िने । 

 िैहिक हवभेद तथा हहंसाको न्यूनीकरण िने। 

 

५. रणनीतत 

 मिुकुमा उपिब्ध स्रोत साधनहरुमा मसु्लिम समदुायको समानपुाततक पहुँच बढाउने । 

 मसु्लिम समदुायको हक, हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशिीकरण िने। 

 राज्यका तीनै तहमा हनुे तनणधय प्रहक्रया तथा यसका प्रशासतनक संरचनामा सकारात्मक हवभेद र 
आरक्षणको माध्यमबाट मसु्लिम समदुायको सहभातिता सतुनस्श्चत िने । 

 मसु्लिम समदुायको क्षमता हवकास िाति सीप हवकास सम्बन्धी कायधक्रम सञ्चािन िरी मिुकुमा 
उपिब्ध रोििारी अवसर उपयोि िनध सक्ने िनशस्िको हवकास िने। 

 मसु्लिम समदुायको मातभृाषा एवंम मदरसा स्शक्षा र संलकृततको संरक्षण एवंम संम्बर्द्धन िने । 
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६. हवषय क्षरेित नततिा सूचक र िक्ष्य  

हवषय क्षरेित नततिा सूचक र िक्ष्य 

सूचक एकाई{ 

आ.व. २०७५/७५ 
सम्मको वालतहवक 

उपिस्ब्ध 

आ.व. २०७६/७७ 
सम्मको अनमुातनत 

उपिस्ब्ध 

मध्यमकािीन िक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

अन्तहक्रध या 
कायधक्रम 

संख्या 

  केन्िीय लतरमा १ र 
प्रदेश लतरमा ४ 
पटक  अन्तहक्रध या  
कायधक्रम सम्पन्न 
भएको, 

 

 

 

 मसु्लिम समदुायको हक, 
हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन 
तथा सशिीकरण िरी 
समदुाय तभर िैतिि समानता 
कायम िने । 

 मसु्लिम समदुायको आतथधक, 
सामास्िक, रािनैततक क्षेरमा 
अथधपूणध सहभातिता सतुनस्श्चत  
िने । 

 

 मसु्लिम समदुायको 
सशिीकरण र 
समानपुाततक हवकास 
िने । 

 मसु्लिम समदुायको 
आतथधक सामास्िक र 
सालकृततक 
िीवनलतरमा 
अतभवरृ्द्ब ल्याउने  

 मसु्लिम समदुाय 
तभरको िररवी 
न्यूनीकरण   
िने । 

 सखुी, समदृ्व  र 
आत्मतनभर  
मसु्लिम 
समदुायको 
हवकास  

िने ।  
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सूचक एकाई{ 
आ.व. २०७५/७५ 
सम्मको वालतहवक 

उपिस्ब्ध 

आ.व. २०७६/७७ सम्मको 
अनमुातनत उपिस्ब्ध 

मध्यमकािीन िक्ष्य 
मध्यमकािीन 

िक्ष्य 

सूचक एकाई{ 

 

सीप 
हवकास 
तातिम 
सञ्चािन 

संख्या  

 पहहिो पटक िोकसेवा 
आयोिको प्रथम 
चरणको तयारी कक्षा 
काठमाडिौंमा  संचािन 
भइ कुिा १०२ िना 
प्रस्शक्षाथी िाभास्न्वत 
भएको। 

 िैहिक हहंसा हवरुद्दको 
िनचेतनामिुक 
कायधक्रम संचािन 
भएको । 

 

 

 हवतभन्न स्िल्िामा संचािन हनुे 
सीपमिुक तातिमबाट १३१ 
िना िाभास्न्वत भएको। 

 मसु्लिम महहिाका िाति िैहिक 
हहंसा हवरुर्द्को काननुी सचेतना 
र अतधकार प्रवर्द्धन स्िल्िा 
लतरीय तातिम कायधक्रम 
संचािन भएको । 

 मसु्लिम समदुायको नीतत 
तनमाधणमा सहयोि पूयाधउने 
उद्देश्यिे ३ वटा हवषयमा 
अध्ययन अनसुन्धान कायध अस्घ 
बढाइएको ।  

 िोकसेवा आयोिको तयारी 
कक्षा नायब सबु्बा र शाखा 
अतधकृतको ५२ िना 
प्रस्शक्षाथीहरु िाभास्न्वत 

भएको। 
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७. हवषय क्षरेित खचध तथा स्रोतको तरवषीय अनमुान     रकम रु= िाखमा  

cf=j= 

ah]6 cg'dfg ;|f]t 

s'n rfn' k'FhLut 
ljQLo 

Joj:yf 
g]kfn 

;/sf/ 

j}b]lzs 
cg'dfg 

j}b]lzs 
C0f 

२०७७/७८ ५१६ ३९३ १२३  ५१६ 
  

२०७८/७९ ५६८ ४३३ १३५  ५६८ 
  

२०७९/८० ६२५ ४७७ १४८  ६२५ 
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८. कायधक्रम/आयोिनाको संस्क्षप्त हववरण 

ब.उ.शी.नं. 
कायधक्रम/ 

आयोिना 
उद्दशे्य 

आयोिना 
अवतध (शरुु 
र समातप्त) 

िाित रू 
िाखमा 

पषु््ाईँ आिामी तीन वषधको उपिस्ब्ध सूचक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

२३४००००१ 

२३४०००११ 

मसु्लिम  
आयोि 

 क्षमता हवकास  

िने । 

 अन्तहक्रध या 
कायधक्रम िने।  

 अध्ययन अनसुन्धान 
िने। 

 अनिुमन तथा 
मूल्याकन िने  

साि 

वसािी 
१६१   मसु्लिम समदुायको मातभृाषा एवम ्मदरसा 

स्शक्षा र संलकृततको संरक्षण एवम ्संम्बर्द्धन 
भएको हनुे । 

  मसु्लिम समदुायको आतथधक तथा सामास्िक 
हवकास भएको हनुे ।  

 मिुकुमा उपिब्ध स्रोत साधन र हवकासको 
प्रततफिमा मसु्लिम समदुायको समानपुाततक 
पहुँच भएको हनुे  

 मसु्लिम समदुाय तभर मिुकुमा उपिब्ध 
रोििारीको अवसर उपयोि िनध सक्ने सक्षम 
िनशस्िको हवकास िने। 

 िैतिि समानता कायम िनध सहयोिीको 
भतूमका खेल्ने । 

 मसु्लिम समदुाय तभरको िररवी न्यूनीकरण 
िनध सहयोि पयुाधउने  

 सखुी, समदृ्व र आत्मतनभर मसु्लिम समदुायको 
हवकास िनध सहयोि पगु्ने । 
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९. िोस्खम पक्ष तथा अनमुान 

 देशमा हाि महामारी रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस रोिको पररस्लथततको कारणिे िदाध समयमै 
हफल्िमा कायधसम्पादन हनु नसकेकोिे िक्ष्य अनसुार काम हनु नसक्न ेिोस्खम रहेको छ।  

 स्रोत साधनको कमीिे समयमा नै कायधक्रम सम्पन्न िनध कर्ठन पने देस्खन्छ ।  

 परुातन सोच भएका मसु्लिम समदुायहरुमा महहिा िस्क्षत आतथधक सामास्िक क्षेरका सधुारका 
कायधक्रम सञ्चािन िदाध केही हवरोधका आवाि आउन सक्ने िोस्खम छ ।    

१०. कायधक्रमको प्राथतमकीकरण, साकेंतीकरण तथा तरवषीय खचध अनमुान कायधक्रमको 
प्राथतमकीकरण, साकेंतीकरण तथा तरवषीय खचध अनमुान 

(रकम रु.िाखमा) 
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/आ
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आ.व. २०७७/७८ 
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आ.व. 
२०७७/७८ को 
खचध प्रक्षपेण 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
खचध प्रक्षपेण 
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ततक

 ल
तम्
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तरवषीय खचधको स्रोत प्रके्षपण                      (रकम रु.िाखमा) 
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अनसूुस्च -२ 

आ व २०७६।०७७ को चौमातसक हवभािन सहहतको बिेट तथा कायधक्रमहरु: 
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अनसूुस्च ३ 

आयोिबाट प्रकास्शत शभुकामना र प्रसे हवज्ञप्तीहरु 
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अनसूुस्च ४ 

हव.सं.२०६८ को िनिणना अनसुार मसु्लिम  समदुायको कुि िनसंख्या हववरण 

  कूि परुुष महहिा 

कुि िनसंख्या १,१६२,३७० ५८३,७९९ ५७८,५७१ 

शहरी क्षेर १७५,५२६ ९५,६०८ ७९,९१८ 

ग्रातमण क्षेर ९८६,८४४ ४८८१९१ ४९८६५३ 

हहमािी क्षेर ४६४ २९४ १७० 

पहािी क्षेर ५६,३७३ ३३९३९ २२४३४ 

तराई क्षेर १,१०५,५३३ ५४९५६६ ५५५९६७ 

     

 

प्रततशत  (कूि िनसंख्या २,६४,९४,५०४) ४.४०% 

 
 

   
हव.सं.२०६८ को िनिणना अनसुार स्िल्िाित िनसंख्या 

 
स्िल्िा कुि परुुष महहिा 

१ रौतहट १३५२८३ ६७३७० ६७९१३ 

२ कहपिवलत ु १०३८३८ ५१९८८ ५१८५० 

३ बाँके ९३२६३ ४७२३० ४६०३३ 

४ बारा ८९६८६ ४५५१९ ४४१६७ 

५ सनुसरी ८८०७२ ४३५३७ ४४५३५ 

६ पसाध ८७०३३ ४४८१३ ४२२२० 

७ महोतरी ८३६९६ ३९९४८ ४३७४८ 

८ रुपन्देही ७२४२८ ३५९०३ ३६५२५ 

९ धनषुा ६३०९९ ३०७२४ ३२३७५ 

१० सिाधही ६०६७९ ३०३९६ ३०२८३ 

११ सप्तरी ५७००४ २७१७२ २९८३२ 
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१२ तसराहा ४७५६६ २२१६५ २५४०१ 

१३ मोरङ ४५७५५ २३३४० २२४१५ 

१४ झापा २५९७४ १२८११ १३१६३ 

१५ नविपरासी २४१६० ११७७३ १२३८७ 

१६ काठमाडिौ २१८६६ १५०५८ ६८०८ 

१७ बर्दधया ११०८४ ५५४९ ५५३५ 

१८ स्चतवन ६७४१ ४०४२ २६९९ 

१९ कैिािी ४९३० २५५६ २३७४ 

२० दाङ ४७८१ २४५२ २३२९ 

२१ कालकी ४४३७ २७४६ १६९१ 

२२ तनहुँ ४१५७ २००३ २१५४ 

२३ ितितपरु ३०८० २१२८ ९५२ 

२४ िोरखा ३०५६ १३३७ १७१९ 

२५ उदयपरु  २१६८ १०५४ १११४ 

२६ लयाङ्ग्िा १९७८ ९३२ १०४६ 

२७ सखेुत १८२५ ९७५ ८५० 

२८ मकवानपरु १७८७ १०९३ ६९४ 

२९ अघाधखाची १७७३ ८१९ ९५४ 

३० भतपरु १५०६ १०६१ ४४५ 

३१ पाल्पा १२२६ ६२९ ५९७ 

३२ धार्दङ १०३४ ६०६ ४२८ 

३३ िमििु ९४२ ४५४ ४८८ 

३४ बाग्िङ ७३४ ३७२ ३६२ 

३५ पवधत ६२४ ३४१ २८३ 

३६ प्यठुान ६१४ २७९ ३३५ 

३७ कन्चनपरु ४६१ २७८ १८३ 
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३८ दैिेख ४५९ २२९ २३० 

३९ िलु्मी ४३१ २३१ २०० 

४० नवुाकोट ३५१ १८१ १७० 

४१ काभ्रपेिान्चोक ३१८ २३२ ८६ 

४२ सल्याण २६८ १२८ १४० 

४३ अछाम  २५७ १५४ १०३ 

४४ ईिाम २२९ १४६ ८३ 

४५ रोल्पा २१६ ११७ ९९ 

४६ म्याग्दी १८० १०९ ७१ 

४७ तसन्धिुी १७९ ११३ ६६ 

४८ धनकुटा १६१ १०७ ५४ 

४९ रुकुम १२६ ६७ ५९ 

५० िोटी ११६ ६७ ४९ 

५१ िमु्िा १११ ६९ ४२ 

५२ बािरुा १०० ५१ ४९ 

५३ पाँचथर ५५ ३६ १९ 

५४ दोिखा ४६ ३१ १५ 

५५ खोटाङ ४३ ३१ १२ 

५६ संखवुासभा ४१ २५ १६ 

५७ तसन्धपुाल्चोक ३८ २५ १३ 

५८ ििेिधरुा ३७ २४ १३ 

५९ रामेछाप ३३ २० १३ 

६० तेह्थमु ३१ १४ १७ 

६१ दाच ुधिा ३१ २२ ९ 

६२ कािीकोट २७ १६ ११ 

६३ ओखिढंुिा २६ १३ १३ 
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६४ बैतिी २१ १८ ३ 

६५ भोिपरु १९ १० ९ 

६६ िोल्पा १४ १३ १ 

६७ सोिखुमु्ब ु १३ ९ ४ 

६८ हमु्िा ११ ११ ० 

६९ िािरकोट १० ५ ५ 

७० रसवुा ९ ७ २ 

७१ बझाङ ८ ४ ४ 

७२ मिु ु ६ ४ २ 

७३ मनाङ ४ ३ १ 

७४ मलुताङ ३ ३ ० 

७५ ताप्िेिङु २ १ १ 

  
कूि ११,६२,३७० ५,८३,७९९ ५,७८,५७१ 
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अनसूुस्च ५ 

आयोिमा कायधरत कमधचारीहरुको हववरण 

तस.नं. नाम पद शाखा 
1 शम्भ ुबहादरु खिका सस्चव  

2 सीता पररयार उपसस्चव प्रशासन तथा योिना  

3 िमनुा तमश्र उपसस्चव अतधकार प्रवद्बधन तथा सशिीकरण 

4 दयाराम ततवारी शाखा अतधकृत प्रशासन तथा योिना 
5 िणेश बलताकोटी शाखा अतधकृत अतधकार प्रवद्बधन तथा सशिीकरण 

6 तसर्द्ान्त दाहाि िे.पा. आतथधक प्रशासन 

7 र्दपक राि देवकोटा ना.स.ु अध्यक्षज्यूको सस्चवािय 

८ नपृराि उपाध्याय ना.स.ु स्िन्सी  

९ चन्दा वेल्वासे ना.स.ु प्रशासन तथा योिना 
१० रािेश ढंुिेि ना.स.ु अतधकार प्रवद्बधन तथा सशिीकरण 

११ कहवता बढुाथोकी ना.स.ु प्रशासन तथा योिना 
१२ कमिा कु. बोहरा ना.स.ु प्रशासन तथा योिना 
१३ अचधना आचायध ना.स.ु प्रशासन तथा योिना 
१४ पारसनाथ ज्ञाविी ह.स.चा.  

१५ स्ितेन्ि शे्रष्ठ ह.स.चा.  

१६ धनिाि तामाि ह.स.चा.  

१७ सरलवती आचायध का.स.  

१८ अन्िना भडिारी का.स.  

१९ हविय रुम्बा का.स.  

२० हवश्वराि अतधकारी का.स.  

२१ पहवरा के.सी.काकी का.स.   

२२ इन्िकिा कणेि का.स.  

२3 उज्वि ररमाि का.स.  

24 ििुी चौधरी का.स.  
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sfo{qmdsf tl:a/x?M

! cfof]usf] k|yd jflif{s k|ltj]bg ;DaGwL tl:a/x?M

;DdfgLo /fi6«kltHo" ;dIf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo"af6 cfof]usf] k|yd jflif{s k|ltj]bg k|:t't

k|yd aflif{s k|ltj]bg sfo{qmd ;df/f]xsf] ;fd"lxs tl:a/

 d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& n 69



af/f, k;f{, ;'g;/L, gjnk/f;L -ab{3f6 ;':tf klZrd_ / slkna:t' lhNnfdf ;+rfng ePsf l;nfO{ 
s6fO{ tflnd sfo{qmdsf emnsx?

 @= ;Lk ljsf; tflnd sfo{qmdsf tl:a/x?M

70 n  d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& 



emfkf, af/f, k;f{ / ?kGb]xL lhNnfdf ;+rfng ePsf ;jf/L ;fwg -df]6/;fOsn_ dd{t tflnd sfo{qmdsf 
emnsx? 

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& n 71



dsjfgk'/ / df]/Ë lhNnfdf ;+rfng ePsf Jo'6L kfn{/ tflnd sfo{qmdsf emnsx? 

72 n  d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& 



#= sf]/f]gf efO/; -COVID-19_  ;DaGwL j}7s Pj+ sfo{qmdsf tl:a/x?M

sf]/f]gf efO/; -COVID-19_ ;DaGwL d'l:nd lj1x?;Fusf] j}7s

sf]/f]gf efO/; -COVID-19_ sf] ljifodf s]G›Lo cg'udg ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] dl:hb cg'udg / 
6«flkms dxfzfvf k|d'vnfO{ :jf:Yo ;'/Iff ;fdfu|L x:tfGt/0f

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& n 73



$= cfof]uaf6 eP u/]sf cGo sfo{qmdx?sf tl:a/x?M
  

 lj= ;+= @)&* df x'g] hgu0fgf ljifodf d'l:nd lj1;Fu / ;+u7g ;+/rgfsf] ljifodf cGo cfof]usf 
kbflwsf/L Pj+ sd{rf/L;Fu 5nkmn sfo{qmd

/f}tx6 lhNnfdf dlxnf db/;fsf] cg'udg

74 n  d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& 



k|b]z g+= @ sf df= d'VodGqL nfnafa' /fptHo" / cfof]usf cWoIf df= ;ldd ldofF cG;f/LHo" 
OlHtdf ;Dd]ng @)&^ sf] Joj:yfkg kIfdf ePsf] 5nkmn

OlHtdf ;Dd]ng @)&^ sf] Joj:yfkg kIfsf] lg/LIf0f

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& n 75



OlHtdf ;Dd]ng @)&^, ;Kt/Ldf ;'ef/De

cfof]usf cWoIf df= ;ldd ldofF cG;f/LHo", ;Kt/L lhNnfsf] k|d'v lhNnf clwsf/L / ;'/Iff 
k|d'vx?aLr 5nkmn 

76 n  d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& 



cfof]usf cWoIf df= ;ldd ldofF cG;f/LHo"af6 ;'g;/Lsf] O6x/Ldf db/;f ejgsf] l;nfGof;

blIf0f Pl;ofnL v]ns"b @)&^ hgsk'/wfddf k|b]z g+= @ sf df= d'VodGqL nfnafa' /fpt / cfof]
usf cWoIf df= ;ldd ldofF cG;f/L v]nf8Lx?sf ;fydf

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& n 77



cfof]usf cWoIf df= ;ldd ldofF cG;f/L k;f{ lhNnfdf ljt/0fsf] emns

d'l:nd dlxnf g]t[Tj ljsf; tflnd 
emfkfdf pb\3f6g

d'l:nd dlxnf g]t[Tj ljsf; tflnd emfkfdf ;xefuLx?

78 n  d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&& 



g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @($ adf]lhd ;DdfggLo

/fi6«klt;dIf k|:t't ul/Psf] d'l:nd cfof]usf]

jflif{s k|ltj]bg
-@)&^ >fj0f – @)&& cfiff9_

d'l:nd cfof]u, g]kfn
hfjnfv]n, nlntk'/, g]kfn
kmf]g g++= M ±(&&–)!–%%$@^%!
Od]n M muslimcomission.nepal@gmail.com
j]e;fO6 M www.muslimcommission.gov.np
6f]n lk|m g+= M !^^))!!)!@@@

d'l:n
d c

fof]u jflif{s
 k|ltj]bg                                                                                                    c

f=j= @)&^÷)&&
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