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मुस्लिम आयोगसँग सम्बन्धित सार्वजनिक वर्र्रण 

सूचिाको हक सम्बधिी ऐि, २०६४ को दफा ५(३) को 
प्रयोजिार्व (२०७८ वैशाख देखख २०७८ असार मसान्तसम्म) 
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सूचिाको हक सम्बधिी ऐि, २०६४ को दफा ५(३) र सूचिाको हकसम्बधिी नियमार्िी २०६५ को 
नियम ३ बमोन्जम सार्वजनिक गररएको वर्र्रण २०७८ र्ैशाख देखख २०७८ असार महहिासम्म 
सम्पाहदत प्रमुख क्रियाकिापहरुको वर्र्रणहरु अद्यार्धिक गरी प्रकाशि गररएको छ ।  

 
१. मुस्लिम आयोगको लवरुप र प्रकृतत  

नेपालमा सदियौंिेखि मखुललम समिुायको बसोबास रहिै आएको पाईन्छ। २०६८ को जनगणना 
अनसुार नेपालमा कररव ४.४ प्रतिशि मखुललमहरु बसोबास गरेको पाइन्छ ।मखुललम समिुायको 
इतिहास र संलकृतिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा सशखिकरणका लातग 
नेपालको संहवधान २०७२ को भाग २७ को धारा २६४ मा सवैधातनक आयोगको रुपमा 
मखुललम आयोगको व्यवलथा भएको र मखुललम आयोग ऐन, २०७४ अनसुार मखुललम आयोग 
गठन भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट तमति २०७५।१२।०७ मा यस आयोगको अध्यक्ष 

पिमा श्री सतमम तमयााँ अन्सारीलाई तनयिु गनुध भई उि दिन न ै सम्माननीय 

प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट पि िथा गोपतनयिाको सपथ तलई पिबहाली भएको छ । यसै गरी 
आयोगको ४ सिलयमा तमति २०७७।१०।२१ गिे मा. महमदिन अली र मा. तमजाध असधि वेग 
र मा.मोहमि समशलु हक तमति २०७८।३।१० गिे तनयखुि हनु ुभएको छ । बााँकी १ जना 
सिलयहरुको पि हाल सम्म ररि रहेको छ ।  
 

यस आयोगको मखु्य कायध मखुललम समिुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा 
सशखिकरणका लातग नेपाल सरकारलाई नीतिगि, कानूनी िथा संलथागि सझुाव दिने, आयोगले 
गरेका तसफाररस वा दिएका सझुाव कायाधन्वयनको सम्बन्धमा अनगुमन गने, मखुललम समिुायको 
हक हहिको संरक्षण र सम्बर्द्धन िथा सशखिकरणका लातग चेिनामूलक कायधक्रम संचालन गनुध 
रहेको छ। 

 

नेपालको सन्िभधमा मखुललम समिुाय मानव हवकास सूचकाङ्कको दृहिकोणले सवभन्िा ियनीय 

अवलथामा रहेको छ। यस समिुाय िथा व्यखिहरूको आतथधक, सामाखजक िथा सााँलकृतिक 
उत्थान एवम ् हवकासका लातग सीप हवकास िातलम,  छात्रवृखि,  कजाध र  रोजगारमूलक लखक्षि 
कायधक्रम, खशक्षा लवाल्य िथा सावधजतनक क्षेत्रको रोजगारीमा पहुाँच, मािभृाषाको संरक्षण र 
संवर्द्धन िथा परम्परा रुढीवािी िथा धातमधक अन्धहवश्वास र लैंहिक हवभेिको अन्त्य सम्बन्धी 
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कायधक्रम सञ्चालन गनुध अत्यावश्यक रहेको छ ।यसको फललवरुप आयोगले मखुललम समिुायको 
सामाखजक, आतथधक, शैखक्षक एवम ् सालकृतिक हवकासका लातग रणनैतिक कायधयोजना बनाई 
प्रभावकारी रुपमा कायधक्रम कायाधन्वयन गनुध पने िेखिन्छ । 

सोच 

सिुी, समदृ्व र आत्मतनभधर मखुललम समिुाय । 

 

उद्दशे्य  

• मखुललम समिुायको हक, हहिको संरक्षण र सम्बर्द्धन िथा सशिीकरण गने, 
• मखुललम समिुायको आतथधक, सामाखजक, राजनैतिक क्षेत्रमा अथधपूणध सहभातगिा सतुनखिि गने, 
• मलुकुमा उपलब्ध स्रोि िथा साधनहरुमा मखुललम समिुायको पहुाँच वृहर्द् गने, 
• ऐतिहातसक, सााँलकृतिक एवं धातमधक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गने, 
• लैहिक हवभेि िथा हहंसाको न्यूनीकरण गने। 

२. आयोगको काम किधब्य र अतधकार 

नेपालको संहवधानको भाग २७ को धारा २६४ िथा मखुललम आयोग ऐन, २०७४ िफा ७ अनसुार 
आयोगको काम किधब्य र अतधकार तनम्नानसुाार रहेको छ। 

(क) मखुललम समिुायको समग्र खलथतिको अध्ययन गरी ित्सम्बन्धमा गनुध पने नीतिगि, कानूनी र 
संलथागि सधुारका हवषयमा नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गने । 

(ि) मखुललम समिुायको हक हहिको संरक्षण र सम्बर्द्धन िथा त्यलिो समिुायको सशिीकरणका 
लातग राहष्ट्रय नीति िथा कायधक्रमको िजुधमा गरी कायाधन्वयनका लातग नेपाल सरकार समक्ष 
तसफाररस गने । 

(ग) मखुललम समिुायको हक हहिको संरक्षण र सम्बर्द्धन िथा त्यलिो समिुायको सशिीकरणका 
सम्बन्धमा भएका व्यवलथा प्रभावकारी रूपमा कायाधन्वयन भए नभएको हवषयमा अध्ययन 
अनसुन्धान गरी प्रभावकारी कायाधन्वयन गनध चाल्न ुपने किमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई 
सझुाव दिने । 

(घ) मखुललम समिुायको हक हहिको संरक्षण र सम्बर्द्धन िथा त्यलिो समिुायको सशिीकरणका 
सम्बन्धमा भइरहेका नीतिगि, कानूनी िथा संलथागि व्यवलथामा गनुध पने सधुारका सम्बन्धमा 
नेपाल सरकारलाई सझुाव दिने । 
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(ङ) मखुललम समिुायसाँग सम्बखन्धि नीति िथा कायधक्रम कायाधन्वयनको समीक्षा, अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कन गने । 

(च) आयोगले गरेका तसफाररस वा दिएका सझुाव कायाधन्वयनको सम्बन्धमा अनगुमन गने वा 
गराउने । 

(छ) मखुललम समिुायतभत्र आतथधक वा सामाखजक रूपमा पछाति परेका व्यखिको हवकास र 
सशिीकरणका लातग हवशेष कायधक्रम िजुधमा गरी कायाधन्वयन गनध नेपाल सरकार समक्ष 
तसफाररस गने । 

(ज) मखुललम समिुायको भाषा, तलहप, संलकृति, इतिहास, परम्परा, साहहत्य, कलाको अध्ययन अनसुन्धान 
गरी त्यलिो भाषा, तलहप, संलकृति, इतिहास, परम्परा, साहहत्य, कलाको संरक्षण र हवकासको लातग 
कायधक्रम िजुधमा गरी नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने । 

(झ) मखुललम समिुायको हक हहिको संरक्षण र सम्बर्द्धन िथा त्यलिो समिुायको सशिीकरणको 
लातग चेिनामूलक कायधक्रम सञ्चालन गने । 

(ञ) सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गनध र मखुललम समिुायको सशिीकरणको लातग कायधक्रम 
िजुधमा गरी नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने ।  

(ट) मखुललम समिुायको सम्बन्धमा नपेाल पक्ष भएको अन्िराधहष्ट्रय सखन्ध सम्झौिा कायधन्वयन भए 
नभएको अनगुमन गरी नेपाल सरकारलाई कायाधन्वयनको लातग आवश्यक तसफाररस गने वा 
सझुाब दिने । 

(ठ) मखुललम समिुायको अतधकार उलङ्घन गने व्यखि वा संलथाका हवरुर्द् उजरुी सङ्कलन गरी सो 
उपर छानतबन िथा िहहककाि गनध सम्बखन्धि तनकायमा तसफाररस गने । 

(ि) मखुललम समिुायको पहहचानका सम्बन्धमा हवलििृ अध्ययन र अनसुन्धान गरी थर सूचीकृि गनध 
नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने ।  

(ढ) मखुललम समिुायको भौतिक, अभौतिक संलकृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लातग खजहवि सङ्ग्ग्रहालय 
लथापना िथा उिगमलथलको िोज अनसुन्धान गरी त्यलिा परुािाखत्वक र ऐतिहातसक संरचना, 
वलि ु र लथलहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लातग नीति िथा कायधक्रम िजुधमा गने र 
कायाधन्वयनका लातग नेपाल सरकारलाई तसफाररस गने । 

(ण) मखुललम समिुायको हक हहिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सशिीकरणका लातग नेपाल सरकार र 
अन्य सङ्घ संलथाहरूले सञ्चालन गने चेिनामूलक कायधक्रमहरूको समीक्षा, अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कन गने । 
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(ि) मखुललम समिुायको हपछतिएको अवलथा र हालको शैखक्षक, राजनैतिक, सामाखजक िथा आतथधक 
िरुावलथाको अध्ययन अनसुन्धान गरी समिुायको हवकासका लातग नेपाल सरकारलाई सझुाव 
दिने । 

(थ) आयोगका अध्यक्ष, सिलय िथा कमधचारीको लातग आचारसंहहिा बनाई लागू गने । 

(ि) आयोगको वाहषधक योजना र कायधक्रम लवीकृि गने । 

 

३. आयोगमा रहने कमधचारीको संख्या र कायधहववरण 
मखुललम समिुायको इतिहास र संलकृतिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा 
सशिीकरणका लातग नेपालको संहवधान २०७२ को भाग २७ को धारा २६४ मा सवैधातनक 
आयोगको रुपमा मखुललम आयोगको व्यवलथा भएको र मखुललम आयोग ऐन, २०७४ अनसुार 
मखुललम आयोग गठन भई संचालनमा रहेको छ । संहवधानमा व्यवलथा भए बमोखजम मखुललम 
आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सिलय रहने, राष्ट्रपतिले संवैधातनक पररषिको तसफाररसमा 
आयोगका अध्यक्ष र सिलयको तनयखुि गने र आयोगका अध्यक्ष िथा सिलयको पिावतध तनयखुि 
भएको तमतिले छ वषधको हनुे व्यवलथा रहेको छ । 

 

नेपालको संहवधान २०७२ को भाग २७ को धारा २६४ र मखुललम आयोग ऐन, २०७४ अनसुार 
सवैधातनक आयोगको रुपमा मखुललम आयोगको गठन भएको र आयोगको संचालनको लातग तमति 
२०७७/०8/३० गिेको मन्त्रीपररषद्को तनणधयानसुार नयााँ िरबन्िी लवीकृिी भई कायाधन्वयनमा 
आएको छ। जसको हवलििृ हववरण िल उल्लेि गररएको छ । 
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सागंठनात्मक ढााँचा 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

११ 

पनुिः  

 

 

 
 

 पनुिः 
• अध्यक्ष, सिलयहरु र सखचवको सखचवालय िथा अन्य शािामा रहन े कमधचारीहरु प्रशासन    

शािाबाट िटाउन सहकने छ । 

• आयोगका पिातधकारी/सिलयहरु तनयिु भई पिावतध कायम रहिासम्म आवश्यक पने तनजी 
सहायकहरु (रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी सरहको) प्रत्येक पिातधकारी/सिलयलाई १(एक) जनाको िरले 
िरबन्िी रहने गरी करार सेवाबाट पिपतूिध गनध सहकने छ । 

• आयोगका पिातधकारी/सिलयहरु तनयखुि भई पिावतध कायम रहिासम्म आवश्यक पने हलकुा 
सवारी चालक (शे्रणीहवहहन) प्रत्येक पिातधकारी/सिलयलाई १ (एक) जनाको िरले िरबन्िी रहने 
गरी करार सेवाबाट पिपूतिध गनध सहकने छ । 

• आयोगका सिलयहरु तनयखुि भई पिावतध कायम रहिासम्म आवश्यक पने कायाधलय सहयोगी 
(शे्रणीहवहहन) िईु(२) जना सिलयलाई १(एक) जनाको िरले िरबन्िी रहने गरी करार सेवाबाट 

अध्यक्ष 

सिलय सिलय सिलय सिलय 

सखचव 
रा.प.प्रथम(प्र.)-१ 

प्रशासन, योजना िथा अनगुमन शािा 
उ.स. रा.प.दर्द्िीय (प्र./सा.प्र.)-१ 

शा.अ. रा.प.ििृीय(प्र./सा.प्र.)-१ 

लेिापाल रा.प.अन. (प्र./ले.)-१ 

ना.स.ु रा.प.अन. (प्र./सा.प्र.)-१ 

कम््यटुर अपरेटर रा.प.अन. (हवहवध)-१ 

ह.स.चा.(शे्रणीहवहहन)-२ 

कायाधलय सहयोगी(शे्रणीहवहहन)-३ 

 

 

 

 

 

अतधकार प्रबधधन िथा सशखिकरण इकाई 

शा.अ. रा.प.ििृीय(प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु रा.प.अन. (प्र./सा.प्र.)-१ 
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पिपूतिध गनध सहकने छ । लवीपर १ जनाको लातग बजेट व्यवलथा गरी सेवा करारबाट कायध 
संचालन गनध सहकने छ । 

• कम््यटुर अपरेटर पि लथायी पिपतूिध नभएमा करार सेवाबाट पिपूतिध गनध सहकन ेछ । 

• लवीपर १ जनाको लातग बजटे व्यवलथा गरी सेवा करारबाट कायधसंचालन गनध सहकने छ  

 

लवीकृत दरबन्दी संरचना 
आयोगको लवीकृि लथायी िरबन्िी संख्या कुल १३ रहेको छ । आयोगको हवद्यमान लथायी 
िरबन्िीको हवलििृ हववरण िल रहेको छ ।   

 

क्र.सं. पि नाम शे्रणी/िह सेवा समूह उपसमूह लवीकृि 
िरबन्िी 

कैहफयि 

१ सखचव रा.प.प्रथम प्रशासन   १  

२ उपसखचव रा.प.दर्द्िीय प्रशासन सा.प्र.  १  

३ शािा अतधकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सा.प्र.  २  

४ नायव सबु्बा रा.प.अन.प्रथम प्रशासन सा.प्र.  २  

५ लेिापाल रा.प.अन.प्रथम प्रशासन लेिा  १  

६ कम््यटुर अपरेटर रा.प.अन.प्रथम हवहवध   १  

७ हलकुा सवारी 
चालक 

शे्रणीहवहहन    २  

८ कायाधलय सहयोगी शे्रणीहवहहन    ३  

जम्मा १३  

 

यस आयोगमा कम््यूटर अपरेटरको पिमा बाहेक सबै पिमा कायधरि रहेका छन ्।  
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४. आयोगबाट प्रिान गररने सेवाहरु 

• मखुललम समिुायको समग्र खलथतिको अध्ययन, 
• नीतिगि, कानूनी र सलथागि सधुारका हवषयमा नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गने 
• मखुललम समिुायको भाषा, तलपी, संलकृति, इतिहास, परम्परा, साहहत्य, कलाको अध्ययन 

अनसुन्धान मखुललम समिुायसाँग सम्बखन्धि नीति िथा कायधक्रम कायाधन्वयनको समीक्षा, 
अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गने 

• चेिनामूलक कायधक्रम, सशखिकरण, कुरीति र शोषणको न्यूनीकरण, सीप र प्रहवतधको 
प्रबधधन 

 

५. सेवा प्रिान गने तनकायको शािा, खजम्मेवार अतधकारी र शािा प्रमिु 

• यस आयोगको लवीकृि संगठन संरचना अनसुार एउटा शािा र एउटा इकाई रहेको छ । 
खजम्मेवार अतधकारी र शािा/इकाई प्रमिुको नामावली िेहायबमोखजम रहेको छ । 

 

तस.नं. शािा/इकाईको नाम शािा/इकाई प्रमिु खजम्मेवार अतधकारी 

१. प्रशासन, योजना िथा 
अनगुमन शािा 

उपसखचव अतनल िनाल उपसखचव अतनल िनाल 

२. अतधकार प्रबधधन िथा 
सशखिकरण इकाई 

उपसखचव िगुाध बञ्जािे उपसखचव िगुाध बञ्जािे 

 

६. सेवा प्राप्त गनध लाग्ने िलिरु र अवतध 

• यस आयोगबाट प्रिान गररने सेवामा कुनै हकतसमको िलिरु नलाग्ने । 

• सूचना माग गिाध तनयमानसुारको िलिरु लाग्नेछ । 

 

७. तनवेिन, उजरुी उपर तनणधय गने प्रहक्रया र अतधकारी 
- यस आयोगमा ििाध भएका तनवेिन/उजरुी प्राप्त भएपिाि सम्बखन्धि शािामा जाने गिधछ 

।  

- सम्बखन्धि शािाबाट एक हप्तातभत्र तनणधय गने अतधकारी वा पिातधकारी वा आयोगबाट 
तनणधय गराइने व्यवलथा रहेको छ । 
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-  

८. तनणधयउपर उजरुी सनु्न ेअतधकारी 
- कायाधलय प्रमिु 

 

९. सूचना अतधकारी र प्रमिुको नाम र पि 

यस आयोगको प्रमिु र सूचना अतधकारीको नाम र पि िेहायबमोखजम रहेको छ । 

तस.नं नाम थर पि 

१. सतुनिा नेपाल सखचव (प्रमिु) 

२. ियाराम तिवारी शािा अतधकृि (सूचना अतधकारी) 

 

 

 

१०.  ऐन, तनयम, हवतनयम वा तनिेखशकाको सूची 
यस आयोगसंग सम्बखन्धि ऐन, तनयम, हवतनयम वा तनिेखशकाको सूची िेहायबमोखजम रहेको छ  

 

तस.नं ऐन, तनयम, हवतनयम वा तनिेखशकाको सूची 
१. मखुललम आयोग ऐन,२०७४  
२. मखुललम आयोग आचारसंहहिा, २०७६ 
३. मखुललम आयोगको बैठक संचालन कायधहवतध, २०७७ 
४. मखुललम आयोगको आन्िररक व्यवलथापन तनिेखशका, २०७७ 

 

 

११.  आम्िानी, िचध िथा आतथधक कारोबार सम्बन्धी अध्यावतधक हववरण 

 

अनसूुचीमा संलग्न गररएको छ ।  

 
१२.  सावधजतनक तनकायको वेभसाइट भए सो को हववरण 

Website: www.muslimcommission.gov.np 

टोल फ्री नं. १६६००११०१२२२ 

 

http://www.muslimcommission.gov.np/
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१३.  सावधजतनक तनकायले प्राप्त गरेको वैिेखशक सहायिा, ऋण, अनिुान एवं प्राहवतधक सहयोग र 
सम्झौिा सम्बन्धी हववरण 

-वैिेखशक सहायिा, ऋण, अनिुान एवं प्राहवतधक सहयोग र सम्झौिा नभएको । 

 

१४. सम्पािन गरेको कामको हववरण  

यस आयोगले यस अवतधमा िेहाय अनसुार बजेटगि रुपमा कायध सम्पािन गरेको छः 
क. सीप हवकास कायधक्रम  

• गाउाँ/नगरलिरीय सीपमूलक/क्षमिा हवकास कायधक्रम अन्िगधि िेहाय बमोखजमका 
खजल्लाहरुमा तनम्न कायधक्रम संचालनका लातग सम्झौिा भई कायाधिेश दिएकोमा 
कोतभि-१९ का कारण व्यटुीतसयन िातलम िनहुाँमा बाहेक अरु कायधक्रम सञ्चालन हनु 
नसकी प्रगति हातसल भएको छैन ।  

 

क्र.सं
. 

कायधक्रमको नाम प्रखशक्षाथीको 
संख्या 

िातलमको समयावतध कायधक्रम 
संचालन हनुे 

खजल्ला 

१ व्यटुीतसयन िातलम १० ३ महहना (३९० घण्टा) काठमाण्िौं र िनहुाँ 

२ ईलेखरितसयन िातलम १० १ महहना (१३० घण्टा) बारा र पसाध  

३ ्लखम्वि िातलम १० १ महहना (१३० घण्टा) झापा र धनषुा  

४ मोबाईल ममधि िातलम १० १ महहना (१३० घण्टा) कालकी र रुपन्िेही  

५ वेखल्िि िातलम १० १ महहना (१३० घण्टा) रौिहट र सलाधही  

६ सवारी साधन 
ममधि(मोटरसाईकल) 
िातलम 

१० १ महहना (१३० घण्टा) तसराहा र सप्तरी  

७ तसलाई कटाई 
िातलम(एिभान्स) 

१५ ३ महहना (३९० घण्टा) बारा, पसाध, 
सनुसरी, 
कहपलवलि ुर 
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नवलपरासी(बदिधघा
ट सलुिा पखिम) 

८ तसलाई कटाई 
िातलम(आधारभिु) 

१५ ३ महहना (३९० घण्टा) महोिरी र 
नेपालगञ्ज 

 

ि. अन्िहक्रध या कायधक्रम  

आयोगले िेहाय बमोखजमका खजल्लाहरुमा मखुललम समिुायको हकहहि सम्बन्धी 
जनचेिनामूलक कायधक्रम र लथानीय तनकायका पिातधकारीहरुसाँग मखुललम समिुायको 
हकहहि सम्बन्धी अन्िरहक्रया कायधक्रम सञ्चालन गररएको ।  

तस.नं. कायधक्रम लथान कायधक्रम 
सञ्चालनको तमति 

सहभागी 
संख्या 

कैहफयि 

१ अन्िरहक्रया काठमािौं २०७७/१०/१८ ३१८  

२ अन्िरहक्रया वीरगञ्ज, पसाध  २०७७/१०/२६ ७८  

३ जनचेिना कायधक्रम गौर, रौिहट २०७७/१०/२७ ८९  

४ जनचेिना कायधक्रम तसरहा न.पा., तसरहा २०७७/१०/२८ ९०  

५ जनचेिना कायधक्रम कञ्चनपरु न.पा. सप्तरी २०७७/१०/२८ १५०  

६ जनचेिना कायधक्रम सन्धीिकध , अघाधिााँची २०७७/११/१७ १४२  

७ जनचेिना कायधक्रम कहपलवलि ु न.पा. 
कहपलवलि ु

२०७७/११/१९ १९७  

८ अन्िरहक्रया नेपालगञ्ज, बााँके २०७७/११/२० ५३  

९ जनचेिना कायधक्रम गोरिा न.पा. गोरिा २०७७/१२/०४ ९४  

१० जनचेिना कायधक्रम िमौली न.पा. िनहुाँ २०७७/१२/०५ १३१  

११ जनचेिना कायधक्रम पोिरा म.न.पा. कालकी २०७७/१२/०७ २१४  

१२ अन्िरहक्रया इनरुवा, सनुसरी २०७७/१२/२३ १२७  
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ग. जनगणना सम्बन्धी सचेिना कायधक्रम  

• जनगणना सम्बन्धी सचेिना कायधक्रम अन्िगधि बारा, पसाध, रौिहट, महोिरी, धनषुा, तसराहा, 
सप्तरी,  नवलपरासी पखिम, रुपन्िेही, कहपलवलि,ु अधाधिााँची,  बााँके र मकवानपरुमा कायधक्रम 
सञ्चालन गररएको ।  

घ. अध्ययन अनसुन्धान कायधक्रम  

• आतथधक वषध २०७७।७८ मा जम्मा िईु वटा अध्ययन अनसुन्धानको कायधक्रम 
भएकोमा १ (एक) वटा मात्र अध्ययन अनसुन्धानको कायध सम्पन्न भएको ।  

 

१५. आयोगको मखु्य मखु्य तनणधयहरु  

• नेपालको संहवधानको धारा २९४ बमोखजम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष मखुललम 
आयोगको वाहषधक प्रतिवेिन प्रलििु गररएको ।  

• हवतभन्न गाउाँपातलका र नगरपातलकाबाट मिरसा तनमाधण, कहिलिान संरक्षण लगायिका 
कायधहरु गनधका लातग तनवेिन प्राप्त भएकोमा यस आयोगबाट तनणधय गराइ सम्बखन्धि 
तनकायहरुमा बजेटमा समावेश गनध पठाइएको ।  

• नेपालको संहवधानले राज्यका सबै िह र तनकायमा मखुललम समिुायको समानपुातिक 
समावेशीकरणको प्रत्याभतुि गरे पतन संहवधानका धाराहरुको कायाधन्वय गनध गराउन 
हवतभन्न ऐनहरुको िजुधमा र संशोधन भई नसकेको हुाँिा मखुललम समिुायका व्यखिहरुले 
संहवधान बमोखजमका समानपुातिक प्रतितनतधत्वको अतधकार सिपुयोग गनध समथध 
नरहेकोले मखुललम समिुायको समेि समानपुातिक समावेशी प्रतितनतधत्व हनुे गरी 
िपतसल बमोखजमका क्षेत्रमा हवतभन्न ऐन कानूनहरु िजुधमा/संशोधन गरी व्यवलथाहपका 
संसिबाट पाररि गराइ लाग ु गराउनका लातग प्रधानमन्त्री िथा मखन्त्रपररषद्को 
कायाधलय, कानून न्याय िथा संसिीय व्यवलथा मन्त्रालय, संसि सखचवालय र हवधायन 
सतमतिलाई तसफाररस गररएको ।    

िपतसलः 
१. तनजामिी कमधचारी  ८. रक्षा तनकायहरु 

२. लोकसेवा आयोग  ९. कुटनीतिक तनकायहरु 

३. खशक्षा सेवा आयोग  १०.संवैधातनक तनकायहरु 

४. हवश्व हवद्यालयहरु  ११. मखन्त्रपररषि(संघ, प्रिेश) 
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५. लवाल्य   १२. सावधजतनक संलथानहरु 
६. सरुक्षा तनकायहरु  १३. हवकास सतमतिहरु 

७. न्याहयक तनकायहरु  १४. नीखज प्रतिष्ठानहरु 

• सरकारी सेवामा मखुललम समिुायको सहभातगिाको अध्ययन शरुु गररएको ।  

• मखुललम आयोग ऐन २०७४ मा व्यवलथा भए बमोखजम मखुललम समिुायतभत्र आतथधक 
िथा सामाखजक रुपमा पछाति परेका व्यखिको हवकास र सशखिकरणका लातग हवशेष 
लखक्षि कायधक्रम िजुधमा गरी कायाधन्वयन गनध िथा वाहषधक रुपमा कायधक्रमको प्रगति 
यस आयोगमा उपलब्ध गराउन े व्यवलथा गनधका लातग नेपाल सरकार र प्रिेश 
सरकारका सम्बखन्धि तनकायहरुमा तसफाररस गररएको ।  

 

• मखुललम आयोग ऐन २०७४ मा व्यवलथा भए बमोखजम मखुललम समिुायको भौतिक, 
अभौतिक संलकृति संरक्षण र सम्बर्द्धनका लातग परुािाखत्वक र ऐतिहातसक संरचना, 
वलि ुर लथलहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लातग आवश्यक कायधक्रम िथा बजेटको 
व्यवलथा गनध िथा वाहषधक रुपमा कायधक्रमको प्रगति यस आयोगमा उपलब्ध गराउन े
व्यवलथा गनधका लातग नेपाल सरकार र प्रिेश सरकारका सम्बखन्धि तनकायहरुमा 
तसफाररस गररएको ।  

 
• हवतभन्न िेशमा मिरसा व्यवलथापन र तनयमनका लातग भएको व्यवलथा िथा 

कानूनहरुको अध्ययन गरी मिरसा खशक्षा व्यवलथापन िथा तनयमन हवधयकको िाका 
समेि पेश गने गरी अध्ययन कायध शरुु भएको ।  

 

• मखुललम बातलकाहरुलाई सरकारी िथा तनजी हवद्यालयहरुमा अध्ययन गनधको लातग 
लगाउने पोशाक मखुललम समिुायको धातमधक िथा सांलकृतिक मान्यिालाई सम्मान गिै 
हवद्यालयहरुमा प्रयोग हनुे कपिाको मखुललम समिुायले लगाउने पहहरन (कुिाध सरुुवाल 
िथा हहजाव) नै लगाउन दिने व्यवलथा गनधको लातग नीतिगि व्यवलथा गनध खशक्षा िथा 
हवज्ञान प्रहवतध मन्त्रालयलाई तसफाररस गररएको ।  
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• हवतभन्न तनकायहरुबाट आगामी आतथधक वषध २०७८।७९ का लातग बजेटको माग भइ 
आएकोले आयोगको तनणधयबाट संलकृति पयधटन िथा नागररक उड्डायन मन्त्रालय, शहरी 
हवकास मन्त्रालय, अथध मन्त्रालय, खशक्षा हवज्ञान िथा प्रहवतध मन्त्रालय वा अन्िगधि, 

उजाध, जलस्रोि िथा तसाँचाई मन्त्रालय, काठमािौँ महानगरपातलकालाई बजेट 
हवतनयोजनका लातग लेखि पठाइएको ।  

 

१६.  सावधजतनक तनकायले वगीकरण िथा संरक्षण गरेको संचनाको नामावली र त्यलिो सूचना 
संरक्षण गनध िोहकएको समयावतध 

- हालसम्म निोहकएको 
 

१७.  सावधजतनक तनकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी तनवेिन र सो उपर सूचना दिइएको हवषय 

-  यस अवतधमा सूचना माग नभएको । 

 

१८.  सावधजतनक तनकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनेु भएको भए सो को हववरण 

- अन्यत्र सूचना प्रकाशन हनुे नगरेको । 

 

१९. िोकएबमोखजमका अन्य हववरण  

-क्रमश प्रकाशन हनुे । 



15 
 

 

 

आम्िानी, िचध िथा आतथधक कारोबार सम्बन्धी अध्यावतधक हववरणसम्बन्धी अनसूुची 
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