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कार्यकारी साराांश 
मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि नेपािको सांहिधान २०७२ 
को भाि २७ को धारा २६४ मा सांिैधागनक आर्ोिको रुपमा मसु्लिम आर्ोिको व्र्िलथा भए बमोस्िम 
मसु्लिम आर्ोि ऐन, २०७४ अनसुार मसु्लिम आर्ोि िठन भएकोमा सम्माननीर् राष्ट्रपगतूर्टबाि गमगत 
२०७५।१२।०७ मा र्स आर्ोिको अध्र्क्ष पदमा मा. सगमम गमर्ााँ अन्सारी गनर्सु्ि तथा पदबहािी हनु ु
भएको र र्स आर्ोिका चार सदलर् पदहरुमध्रे् गमगत २०७७।१०।२१ िते मा. महमददन अिी र मा. 
गमिाय असयद िेि र गमगत २०७८।०३।११ मा मा. मोहम्मद समशिु हक पदिहािी हनु ुभएको र र्स 
आर्ोिको एक िना सदलर्को पद हाि सम्म ररि रहेको अिलथा छ ।  

र्स आर्ोिको मखु्र् कार्य मसु्लिम समदुार्को हक हहतको सांरक्षण र सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि 
नेपाि सरकारिाई नीगतित, कानटनी तथा सांलथाित सझुाि ददने, आर्ोििे िरेका गसफाररस िा ददएका सझुाि 
कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा अनिुमन िने, मसु्लिम समदुार्को हक हहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा 
सशस्िकरणको िागि चेतनामटिक कार्यक्रम सांचािन िनुय रहेका छन।् 

आ.ि.२०७७/०७८ मा आर्ोििाई प्राप्त भएको बिेि रकम, उपिब्ध स्रोत र साधनिाई अगधकत्तम उपर्ोि 
िरी देहार्का मखु्र् मखु्र् कार्यक्रम सांचािन िरी उपिस्ब्धमटिक बनाउन प्रर्ास िररएको छ भने आिामी 
आ.ि. मा पगन र्स आर्ोि प्रभािकारी कार्यसम्पादन िनय प्रगतबर्द् रहनेछ ।  

 आ.ब. २०७६।०७७ को िाहषयक प्रगतिेदन सम्माननीर् राष्ट्रपगतूर्ट समक्ष पेश भएको । 

 काठमाण्डौ (काठमाण्डौ, भिपरु र िगितपरुको सांर्िु), गसराहा, सप्तरी, अर्ायखााँची, कहपििलत,ु 
िोरखा, तनहुाँ र कालकी िरी दश स्िल्िामा मसु्लिम समदुार्साँि सम्बस्न्धत स्शक्षा, मदरसा स्शक्षा, 
लिाल्र् तथा िैगिांक हहाँसा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सांचािन भएको ।काठमाण्डौ उपत्र्काको 
सांर्िु कार्यक्रम काठमाण्डौ महानिरपागिकामा 310 िना, गसराहा स्िल्िाको गसराहा 
निरपागिकामा 90 िना, सप्तरी स्िल्िाको कञ्चनरुप निरपागिकामा 150 िना, अर्ायखााँची 
स्िल्िाको सन्धीखकय  निरपागिकामा 142 िना, कहपििलत ुस्िल्िाको कहपििलत ुनिरपागिकामा 
197 िना, िोरखा स्िल्िाको िोरखा निरपागिकामा 107 िना, तनहुाँ स्िल्िाको ब्र्ास 
निरपागिकामा 138 िना र कालकी स्िल्िाको पोखरा महानिरपागिकामा 212 िना िरी १० 
स्िल्िाहरुमा सांचागित कार्यक्रममा कट ि 1346 व्र्स्िहरुको सहभागिता रहेको गथर्ो ।  

 मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण, सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि सम्बस्न्धत पागिकाहरुिे 
सञ्चािन िरररहेका कार्यक्रम र आिामी ददनमा समािेश िनुयपने हिषर्हरुको सम्बन्धमा मसु्लिम 
समदुार्को बाहलु्र् रहेका चार स्िल्िाहरु पसाय, रौतहि, बााँके र सनुसरीमा एक ददने अन्तरहक्रर्ा 



कार्यक्रम सञ्चािन भएको गथर्ो।उि कार्यक्रममा पसाय स्िल्िाको बीरिञ्ज महानिरपागिकामा 78 
िना, रौतहि स्िल्िाको िौर निरपागिकामा 89 िना, बााँके स्िल्िाको नेपाििञ्ज 
उपमहानिरपागिकामा 53 िना र सनुसरी स्िल्िाको ईनरुिा निरपागिकामा 129 िना िरी चार 
स्िल्िामा िम्मा 349 िना व्र्स्िहरुको सहभागिता रहेको गथर्ो। उि कार्यक्रममा पागिकाका 
प्रगतगनगधूर्टहरुबाि आिामी ददनमा कार्यक्रमहरु समािेश िदै िाने प्रगतबर्द्ता व्र्ि िनुयभएको  
गथर्ो ।सीपमटिक कार्यक्रम कोगभड-१९ को हिषम पररस्लथगतिे िदाय सम्पन्न हनु नसकी भौगतक र 
हित्तीर् प्रिगत अपेस्क्षत रुपमा हागसि हनु सकेन ।  

 तनहुाँको ब्र्ास निरपागिकामा ३ महहने व्र्हुिपाियर तागिम सांचािन भई सम्पन्न भएको र उि 
तागिमबाि १० मसु्लिम महहिाहरु िाभास्न्ित भएको गथर्ो ।  

 गब.सां. २०७८ सािमा सञ्चािन हनुे िनिणना सम्बन्धमा मसु्लिम समदुार्का व्र्स्िहरुमा चेतना 
अगभिहृर्द् िने उद्देश्र्िे १५ स्िल्िामा सचेतना कार्यक्रम सञ्चािन भएको गथर्ो । उि कार्यक्रम 
अन्तियत मकिानपरु स्िल्िामा 97 िना, बारा स्िल्िामा 249 िना, पसाय स्िल्िामा २६९ िना, 
रौतहि स्िल्िामा 301 िना, महोत्तरी स्िल्िामा 216 िना, सिायही स्िल्िामा 155 िना, धनषुा 
स्िल्िामा 274 िना, गसरहा स्िल्िामा 250 िना, सप्तरी स्िल्िामा 215 िना, अर्ायखााँची 
स्िल्िामा 36 िना, बााँके स्िल्िामा 76 िना, कहपििलत ु स्िल्िामा 116 िना, रुपन्देही 
स्िल्िामा ८३ िना, नििपरासी स्िल्िामा 101 िना र पियत स्िल्िामा २५ िना िरी िम्मा 
2463 िना सहभािीहरुको उपस्लथगत रहेको गथर्ो । 

 सरकारी सेिामा मसु्लिम समदुार्को प्रगतगनगधत्ि कलतो रहेको छ भन्ने प्रगतिेदन तर्ार भएको ।  

 मसु्लिम आर्ोि र मसु्लिम सांर् सांलथाका प्रगतगनगधहरुबीच भटगम सम्बन्धी समलर्ा समाधान सम्बन्धी 
छिफि तथा अन्तहक्रय र्ा भएको र िालतहिक भटगमहहन मसु्लिमका िागि हिशेष ध्र्ान ददन भटगम 
सम्बन्धी समलर्ा समाधान आर्ोििाई आग्रह िररएको गथर्ो।  

 मसु्लिम आर्ोि र भटगम सम्बन्धी समलर्ा समाधान आर्ोिका पदागधकारी र अन्र् आर्ोिका 
पदागधकारीहरुसाँि भटगम सम्बन्धी समलर्ा समाधान हिषर्क अन्तहक्रय र्ा सम्पन्न भएको र उि 
अन्तहक्रय र्ा कार्यक्रममा िालतहिक मसु्लिम भटगमहहन समदुार्को हहतका िागि भटगम सम्बन्धी समलर्ा 
समाधान आर्ोिका पदागधकारीिाई अनरुोध िररएको ।  

 कोगभड-१९ को सांक्रमणबाि मतृ्र् ु हनुे मसु्लिम समदुार्को शि व्र्िलथापनका िागि िैकस्ल्पक 
लथान पहहचान िनय मसु्लिम आर्ोिका माननीर् अध्र्क्षूर्टको सांर्ोिकत्िमा िदठत कार्यदििे शि 
व्र्िलथापनका िागि दस्क्षणकािी निरपागिकाको िाडय नां ५ को िग्िा उपर्ुयि हनुे देस्ख 



 

िैकस्ल्पक कगिलतानको िागि िग्िा उपिब्ध िराउन Covid-19 Crisis Management Center 

(CCMC) मा गसफाररस िररएको ।  

 हिगभन्न ििय र क्षेत्रका समदुार् र मसु्लिम समदुार् िीच आगथयक, सामास्िक तथा शैस्क्षक क्षेत्रमा 
ठुिो अन्तर रहन,ु राूर्को स्रोत, साधन, अिसर र िाभमा मसु्लिम समदुार्को न्र्ार्ोस्चत पहुाँच 
नहनु,ु रािनीगतक र प्रशासगनक सांरचनामा मसु्लिम समदुार्को उस्चत प्रगतगनगधत्ि नहनु,ु मसु्लिम 
समदुार्का अगधकाांश िनता िररिीको रेखामनुी रहेकािे आगथयक सामास्िक तथा रािनीगतक क्षेत्रमा 
पछागड पनुय, मसु्लिम समदुार् गभत्रको नकरात्मक सामास्िक मटल्र् मान्र्ता र िैहिक हहसाांको अन्त्र् 
िनुय प्रमखु समलर्ा रुपमा रहेका छन ्।  

 अत: मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरण िागि सीपमिुक तथा 
िनचेतनामटिक कार्यक्रम ििार्त समदुार्को अगधकार प्रिर्द्यन तथा सशस्िकरणका कार्यक्रमहरु 
कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउन, समदुार् गभत्र िैगिांक हिभेद तथा हहांसाको न्र्टगनकरण िनय र सखुी, समदृ्व र 
आत्मगनभयर मसु्लिम समदुार्को हिकास िनय आर्ोििे प्रभािकारी भटगमका खेल्न ुपदयछ।  
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पररच्छेद-१ 

पररचर्  

१.१ आर्ोिको पषृ्ठभटगम 

नेपािमा सददर्ौँदेस्ख मसु्लिम समदुार्को बसोबास रहाँदै आएको पाईन्छ।२०६८ को िनिणना अनसुार 
नेपािमा कुि िनसांख्र्ाको कररब ४.४ प्रगतशत मसु्लिमहरु रहेका छन ्। मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको 
सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि नपेािको सांहिधान २०७२ को भाि २७ को धारा २६४ मा 
सांिैधागनक आर्ोिको रुपमा मसु्लिम आर्ोिको व्र्िलथा भए बमोस्िम मसु्लिम आर्ोि ऐन, २०७४ अनसुार 
मसु्लिम आर्ोि िठन भएकोमा सम्माननीर् राष्ट्रपगतूर्टबाि गमगत २०७५।१२।०७ मा र्स आर्ोिको 
अध्र्क्ष पदमा मा. सगमम गमर्ााँ अन्सारी गनर्सु्ि तथा पदबहािी हनु ु भएको र र्स आर्ोिका चार सदलर् 
पदहरुमध्रे् गमगत २०७७।१०।२१ िते मा. महमददन अिी र मा. गमिाय असयद िेि र गमगत 
२०७८।०३।११ मा मा. मोहमद समशिु हक गनर्सु्ि तथा पदिहािी हनु ुभएको र र्स आर्ोिको एक 
िना सदलर्को पद हाि सम्म ररि रहेको अिलथा छ ।  

र्स आर्ोिको मखु्र् कार्य मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि 
नेपाि सरकारिाई नीगतित, कानटनी तथा सांलथाित सझुाि ददने, आर्ोििे िरेका गसफाररस िा ददएका सझुाि 
कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा अनिुमन िने, मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा 
सशस्िकरणको िागि चेतनामटिक कार्यक्रम सञ्चािन िनुय रहेको छ। 

नेपािको सन्दभयमा मसु्लिम समदुार् मानि हिकास सटचकाङ्कको दृहिकोणिे सबैभन्दा पछागड रहेको छ। र्स 
समदुार् तथा व्र्स्िहरूको आगथयक, सामास्िक तथा सााँलकृगतक हिकासका िागि आगथयक सशस्िकरण तथा 
सीप हिकास सम्िन्धी तागिम, स्शक्षा, लिाल्र् र रोििारमटिक िस्क्षत कार्यक्रम तथा साियिगनक क्षेत्रको 
रोििारीमा पहुाँच, मसु्लिम समदुार्को भाषा, गिहप, सांलकृगत, इगतहास, परम्परा, साहहत्र्, किाको सांरक्षण र 
सांिर्द्यनको साथै िैगिांक हिभेद तथा हहांसा न्र्टनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चािन िनुय अत्र्ािश्र्क रहेको छ। 
र्सको िागि तीन तहको सरकारिे मसु्लिम समदुार्को सामास्िक, आगथयक, शैस्क्षक एिां सााँलकृगतक हिकास र 
उत्थानको िागि हिशेष िस्क्षत नीगत तथा कार्यक्रम तिुयमा िरी प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्िर्न िनुयपने  
देस्खन्छ । 

र्स आर्ोिबाि आ. ि. २०७७।०७८ मा िरेका काम कारबाहीको िाहषयक प्रगतिेदन नेपािको सांहिधान 
२०७२ को भाि ३२ को धारा २९४ तथा मसु्लिम आर्ोि  ऐन २०७४ को दफा २२ बमोस्िम सम्माननीर् 
राष्ट्रपगतूर्ट समक्ष पेश िनुयपने व्र्िलथा अनसुार बाहषयक प्रगतिेदन तर्ार िररएको छ ।  
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१.२ सोच 

सखुी, समदृ्व र आत्मगनभयर मसु्लिम समदुार् । 

१.३ उद्दशे्र्  

 मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा सशस्िकरण िने, 

 मसु्लिम समदुार्को आगथयक, सामास्िक, रािनैगतक क्षेत्रमा अथयपटणय सहभागिता सगुनस्ित िने, 

 मिुकुमा उपिब्ध स्रोत तथा साधनहरुमा मसु्लिम समदुार्को पहुाँच िहृर्द् िने, 

 ऐगतहागसक, सााँलकृगतक एिां धागमयक क्षेत्रको सांरक्षण र सम्बर्द्यन िने, 

 िैहिक हिभेद तथा हहांसाको न्र्टनीकरण िने। 

१.४ आर्ोिको काम कतयब्र् र अगधकार 

नेपािको सांहिधानको भाि २७ को धारा २६४ तथा मसु्लिम आर्ोि ऐन, २०७४ दफा ७ अनसुार आर्ोिको 
काम कतयब्र् र अगधकार देहार् बमोस्िम रहेको छ। 

(क) मसु्लिम समदुार्को समग्र स्लथगतको अध्र्र्न िरी तत्सम्बन्धमा िनुयपने नीगतित, कानटनी र सांलथाित 
सधुारका हिषर्मा नेपाि सरकार समक्ष गसफाररस िने । 

(ख) मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण र सांिधयन तथा त्र्लतो समदुार्को सशस्िकरणका िागि राहष्ट्रर् 
नीगत तथा कार्यक्रमको तिुयमा िरी कार्ायन्िर्नका िागि नेपाि सरकार समक्ष गसफाररस िने । 

(ि) मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण र सांिधयन तथा त्र्लतो समदुार्को सशस्िकरणका सम्बन्धमा 
भएका व्र्िलथा प्रभािकारी रूपमा कार्ायन्िर्न भए नभएको हिषर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान िरी 
प्रभािकारी कार्ायन्िर्न िनय चाल्न ुपने कदमका सम्बन्धमा नेपाि सरकारिाई सझुाि ददने । 

(र्) मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण र सांिधयन तथा त्र्लतो समदुार्को सशस्िकरणका सम्बन्धमा 
भइरहेका नीगतित, कानटनी तथा सांलथाित व्र्िलथामा िनुयपने सधुारका सम्बन्धमा नेपाि सरकारिाई 
सझुाि ददन े। 

(ङ) मसु्लिम समदुार्साँि सम्बस्न्धत नीगत तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको समीक्षा, अनिुमन तथा मटल्र्ाङ्कन 
िने । 

(च) आर्ोििे िरेका गसफाररस िा ददएका सझुाि कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा अनिुमन िने िा िराउने । 

(छ) मसु्लिम समदुार्गभत्र आगथयक िा सामास्िक रूपमा पछागड परेका व्र्स्िको हिकास र सशस्िकरणका 
िागि हिशेष कार्यक्रम तिुयमा िरी कार्ायन्िर्न िनय नेपाि सरकार समक्ष गसफाररस िने । 
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(ि) मसु्लिम समदुार्को भाषा, गिहप, सांलकृगत, इगतहास, परम्परा, साहहत्र्, किाको अध्र्र्न अनसुन्धान िरी 
त्र्लतो भाषा, गिहप, सांलकृगत, इगतहास, परम्परा, साहहत्र्, किाको सांरक्षण र हिकासको िागि कार्यक्रम 
तिुयमा िरी नेपाि सरकारिाई गसफाररस िने । 

(झ) मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण र सांिधयन तथा त्र्लतो समदुार्को सशस्िकरणको िागि 
चेतनामटिक कार्यक्रम सञ्चािन िने । 

(ञ) सबै प्रकारको शोषणको अन्त्र् िनय र मसु्लिम समदुार्को सशस्िकरणको िागि कार्यक्रम तिुयमा िरी 
नेपाि सरकारिाई गसफाररस िने ।  

(ि) मसु्लिम समदुार्को सम्बन्धमा नेपाि पक्ष भएको अन्तरायहष्ट्रर् सस्न्ध सम्झौता कार्यन्िर्न भए नभएको 
अनिुमन िरी नेपाि सरकारिाई कार्ायन्िर्नको िागि आिश्र्क गसफाररस िने िा सझुाब ददने । 

(ठ) मसु्लिम समदुार्को अगधकार उिङ्घन िने व्र्स्ि िा सांलथाका हिरुर्द् उिरुी सङ्किन िरी सो उपर 
छानगबन तथा तहहककात िनय सम्बस्न्धत गनकार्मा गसफाररस िने । 

(ड) मसु्लिम समदुार्को पहहचानका सम्बन्धमा हिलततृ अध्र्र्न र अनसुन्धान िरी थर सटचीकृत िनय नेपाि 
सरकारिाई गसफाररस िने ।  

(ढ) मसु्लिम समदुार्को भौगतक, अभौगतक सांलकृगतको सांरक्षण र सांिधयनका िागि स्िहित सङ्ग्ग्रहािर् 
लथापना तथा उदिमलथिको खोि अनसुन्धान िरी त्र्लता परुातास्त्िक र ऐगतहागसक सांरचना, िलत ुर 
लथिहरूको सांरक्षण र सांिधयनका िागि नीगत तथा कार्यक्रम तिुयमा िने र कार्ायन्िर्नका िागि नेपाि 
सरकारिाई गसफाररस िने । 

(ण) मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण, सांिधयन र सशस्िकरणका िागि नेपाि सरकार र अन्र् सङ्घ 
सांलथाहरूिे सञ्चािन िने चेतनामटिक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनिुमन तथा मटल्र्ाङ्कन िने । 

(त) मसु्लिम समदुार्को हपछगडएको अिलथा र हािको शैस्क्षक, रािनैगतक, सामास्िक तथा आगथयक 
दरुािलथाको अध्र्र्न अनसुन्धान िरी समदुार्को हिकासका िागि नेपाि सरकारिाई सझुाि ददने । 

(थ) आर्ोिका अध्र्क्ष, सदलर् तथा कमयचारीको िागि आचारसांहहता बनाई िािट िने  

(द) आर्ोिको िाहषयक र्ोिना र कार्यक्रम लिीकृत िने । 
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पररच्छेद - २ 

आर्ोिको प्रशासगनक एिां सांिठनात्मक ढााँचा 
 

२.१ प्रशासन र सांिठन सम्बन्धी पषृ्ठभटगम 
मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि नेपािको सांहिधान २०७२ 
को भाि २७ को धारा २६४ मा सांिैधागनक आर्ोिको रुपमा मसु्लिम आर्ोिको व्र्िलथा भएको र मसु्लिम 
आर्ोि ऐन, २०७४ अनसुार मसु्लिम आर्ोि िठन भई सांचािनमा रहेको छ । सांहिधानमा व्र्िलथा भए 
बमोस्िम मसु्लिम आर्ोिमा अध्र्क्ष र अन्र् चार िनासम्म सदलर् रहने, राष्ट्रपगतिे सांिैधागनक पररषद्को 
गसफाररसमा आर्ोिका अध्र्क्ष र सदलर्को गनर्सु्ि िने र आर्ोिका अध्र्क्ष तथा सदलर्को पदािगध गनर्सु्ि 
भएको गमगतिे छ िषयको हनुे व्र्िलथा रहेको छ । 

नेपाि सरकार मस्न्त्रपररषद्को गमगत २०७५/०३/०८ को गनणायर्ानसुार मसु्लिम आर्ोिको पनुसंरचना पिात ्
सांिठन सांरचना र दरिन्दी तेररि लिीकृत भएको गथर्ो । सो अनसुार मसु्लिम आर्ोिमा एक िना सस्चि 
(रा.प. हिस्शि शे्रणी) रहने िरी शाखा र कार्यहरुका आधारमा एहककृत र खस्ण्डत िररएको छ । लिीकृत 
सांिठन सांरचना अनसुार प्रशासन तथा र्ोिना र अगधकार प्रिर्द्यन तथा सशस्िकरण िरी दईु शाखा रहने िरी 
सो मातहतमा कमयचारी व्र्िलथापन िररएको गथर्ो । गमगत २०७५।११।१९ को केही नेपाि ऐन सांशोधन 
िने ऐन, २०७५ िे हिस्शि शे्रणीको सस्चि पद सांशोधन िरी रा.प. प्रथम शे्रणीको सस्चि पद कार्म िररएको 
गथर्ो । गमगत २०७७/०8/३० ितेको मस्न्त्रपररषद्को गनणयर्ानसुार नर्ााँ दरबन्दी लिीकृगत भई साहिक 
दरबन्दीमा किौती िरी रािपत्राांहकत प्रथम शे्रणीको सस्चि पद कार्म िरी १३ लथार्ी लिीकृत दरबन्दी 
कार्म भएको छ ।  
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२.२ आर्ोिको सांिठनात्मक ढााँचा 
नेपािको सांहिधान २०७२ को भाि २७ को धारा २६४ र मसु्लिम आर्ोि ऐन, २०७४ अनसुार सांिैधागनक 
आर्ोिको रुपमा मसु्लिम आर्ोिको िठन भएको र आर्ोिको सांचािनको िागि गमगत २०७७।८।३० 
ितेको मस्न्त्रपररषद्को गनणयर्ानसुार नर्ााँ सांिठन सांरचना सहहत लिीकृत दरबन्दी हिलततृ हििरण ति उल्िेख 
िररएको छ ।  

 
अध्र्क्ष 

सदलर् सदलर् सदलर् सदलर् 

सस्चि 
रा .प.प्रथम)प्र(.-१  

प्रशासनर्ोिना तथा अनिुमन शाखा , 
p=;=– ! -k|=÷;f=k|=_ /f=k+= låtLo 

zf=c=– ! -k|=÷;f=k|=_ /f=k+= t[tLo 

n]vfkfn – ! -k|=÷n]vfkfn_ /f=k+=cg+= k|yd 

gf=;'= – ! -k|=÷zf=k|=_ /f=k+=cg+= k|yd 

sDKo'6/ ck/]6/– ! -ljljw_ /f=k+=cg+= k|yd 

x=;=rf= – @ ->]0fLljxLg_  

sfof{no ;xof]uL– # ->]0fLljxLg_  

 

 

अगधकार प्रबधयन तथा सशस्िकरण इकाई 

zf=c=– ! -k|=÷;f=k|=_ /f=k+= t[tLo 

gf=;'= – ! -k|=÷zf=k|=_ /f=k+=cg+= k|yd 
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पनुि 

 अध्र्क्ष, सदलर्हरु र सस्चिको सस्चिािर् तथा अन्र् शाखामा रहने कमयचारीहरु प्रशासन शाखाबाि 
खिाउन सहकनेछ ।  

 आर्ोिका पदागधकारी/ सदलर्हरु गनर्िु भई पदािगध कार्म रहाँदासम्म आिश्र्क पने गनिी सहार्कहरु 
(रा.प.अनां. प्रथम शे्रणी सरहको) प्रत्रे्क पदागधकारी/सदलर्िाई १ (एक) िनाको दरिे दरबन्दी रहने िरी 
करार सेिाबाि पदपटगतय िनय सहकनेछ ।  

 आर्ोिका पदागधकारी/ सदलर्हरु गनर्िु भई पदािगध कार्म रहाँदासम्म आिश्र्क पने हिकुा सिारी 
चािक (शे्रणीहिहहन) प्रत्रे्क पदागधकारी/सदलर्िाई १ (एक) िनाको दरिे दरबन्दी रहने िरी करार 
सेिाबाि पदपटगतय िनय सहकनेछ ।  

 आर्ोिका पदागधकारी/ सदलर्हरु गनर्िु भई पदािगध कार्म रहाँदासम्म आिश्र्क पने कार्ायिर् सहर्ोिी 
(शे्रणीहिहहन) २ दईु िना सदलर्िाई १ (एक) िनाको दरिे दरबन्दी रहने िरी करार सेिाबाि पदपटगतय 
िनय सहकनेछ ।  

 कम््र्टिर अपरेिर पद लथार्ी पदपटगतय नभएमा करार सेिाबाि पदपटगतय िनय सहकने छ ।  

 लिीपर १ िनाको िागि बिेि व्र्िलथा िरी सेिा करारबाि कार्यसञ्चािन िनय सहकनेछ ।  

 

२.३ हिद्यमान दरिन्दीको हििरण  

लिीकृत दरबन्दी सांरचना 

आर्ोिको लिीकृत लथार्ी दरबन्दी सांख्र्ा कुि १३ रहेको छ । आर्ोिको हिद्यमान लथार्ी दरबन्दीको 
हिलततृ हििरण ति रहेको छ ।  

क्र .सां.  पद नाम शे्रणी /तह  सेिा समटह उपसमटह 
लिीकृत 
दरबन्दी 

कैहफर्त 

१ सस्चि रा.प.प्रथम प्रशासन   १  

२ उपसस्चि रा.प.हर्द्तीर् प्रशासन सा .प्र.   १  

३ शाखा अगधकृत रा.प.ततृीर् प्रशासन सा .प्र.   २  

४ नार्ि सबु्बा रा.प.अनां. प्रथम प्रशासन सा .प्र.   २  

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

६ कम््र्िुर अपरेिर रा.प.अनां. प्रथम हिहिध   १  

७ हिकुा सिारी चािक शे्रणीहिहहन    २  

८ कार्ायिर् सहर्ोिी शे्रणीहिहहन    ३  

िम्मा १३  
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र्स आर्ोिमा कम््र्टिर अपरेिरको पदमा बाहेक सबै पदमा पटगतय लथार्ी भएको छ ।अलथार्ी दरबन्दी तफय  
मा. अध्र्क्ष र मा. सदलर्हरुको गनिी सहार्क चार िना, हिकुा सिारी चािक चार िना, कार्ायिर् सहर्ोिी 
तीन िना िरी ११ िना कार्यरत रहेका छन ्र र्स आर्ोिको दैगनक सरसफाईका िागि एक िना लिीपर 
सेिा करार िररएको छ ।  
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पररच्छेद - ३ 

आ.ब. २०७७/०७८ मा लिीकृत कार्यक्रम र प्रिगत हििरणहरु 

मसु्लिम आर्ोि ऐन २०७४ को दफा ७(द) मा आर्ोििे िाहषयक र्ोिना र कार्यक्रम लिीकृत िने कानटनी 
व्र्िलथा भए बमोस्िम आर्ोिको िैठकबाि कार्यक्रम लिीकृत भई सांचािन भएका कार्यक्रम र प्रिगत 
हििरणहरुिाई र्स पररच्छेदमा समािेश िररएको छ । 

३.१ आर्ोिका लिीकृत कार्यक्रमहरु  

र्स आर्ोिबाि मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा सशस्िकरण एिां उि समदुार्को 
उत्थान र हिकास िनय आर्ोििाई प्राप्त बिेिको सीमा, उपिब्ध स्रोत र साधनको पररगधगभत्र रही आर्ोिबाि 
सांचािन भएका कार्यक्रमहरु देहार् बमोस्िम रहेका छन ्। 
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आर्ोििे लिीकृत िरेका कार्यक्रमहरु (सांशोगधतसहहत) रु हिारमा 

क्र. 

सां. 
मखु्र् कार्यक्रम र 

सांकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा 

(4*5) 

कार्यक्रम िने 
लथान 

कार्यक्रम 
िने 

समर्ािगध 

कार्यक्रम 
िने लथान 

अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

कैहफर्त 

१ 

सशस्िकरण एिां 
िनचेतनामटिक 
कार्यक्रम(शैस्क्षक, 
लिाल्र् र कानटनी 
सम्बन्धी) 
(स्िल्िालतरीर्) 

पिक १० 1५0 1५00 

काठमाण्डौ, 
भिपरु, 
िगितपरु, 
गसरहा, सप्तरी, 
कहपििलत,ु 
अर्ायखााँची, 
िोरखा, तनहुाँ 
र कालकी 

दोस्रो र 
तेस्रो 
चौमागसक 

मसु्लिम 

आर्ोि 

मसु्लिम 

समदुार्िाई 
शैस्क्षक, लिाल्र् 
र कानटनी 
हिषर्मा सचेतना 
र अगधकार एिां 
सशस्िकरणको 
िानकारी भई 
मसु्लिम समदुार् 
गभत्र सचेतनाको 
पहुाँचमा बहृर्द् 
भएको हनुे । 

सहभािी ५० िना 
(२५ िना महहिा 
र २५ िना 
परुुष), लिेशनरी, 
खािा, श्रोत 
व्र्स्िको 
पाररश्रगमक तथा 
अन्र् फट िकर 
खचय, 
हिहिध(ब्र्ानर, 
हिभाडा, सांर्ोिक 
भत्ता र प्रगतिेदन 
िेखन)  

(कार्यसांचािन 
गनदेस्शकाको 
मापदण्ड बमोस्िम 
खचय हनुे ।) 
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क्र. 

सां. 
मखु्र् कार्यक्रम र 

सांकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा 

(4*5) 

कार्यक्रम िने 
लथान 

कार्यक्रम 
िने 

समर्ािगध 

कार्यक्रम 
िने लथान 

अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

कैहफर्त 

२ 

लथानीर् तहका 
पदागधकारी र 
प्रमखु प्रशासकीर् 
अगधकृतसाँि 
मसु्लिम समदुार्को 
हहतका हिषर्क 
अन्तहक्रय र्ा िोष्ठी 
कार्यक्रम 

 पिक  ४  १५० 600 

 पसायाः बीरिांि 

रौतहिाः िौर, 

बााँकेाः 
नेपाििञ्ज र  

सनुसरीाः 
ईनरिा 

 पहहिो, 
दोस्रो र 
तेस्रो 

मसु्लिम 
आर्ोि 

मसु्लिम 
समदुार्का 
हकहहतका 
हिषर्मा 
िानकारी भई 
नेपाि 
सरकारिाई 
नीगतित सझुाि 
ददन सहर्ोि 
पगु्ने । 

मसु्लिम समदुार्को 
बाहलु्र्ता भएका 
लथानीर् तहका 
प्रमखु, उपप्रमखु र 
प्रमखु प्रशासकीर् 
अगधकृत सहहत 
सहभािी १०० 
िना (लिेशनरी, 
खािा, श्रोत 
व्र्स्िको 
पाररश्रगमक तथा 
अन्र् फट िकर 
खचय, 
हिहिध(ब्र्ानर, 
हिभाडा, सांर्ोिक 
भत्ता र प्रगतिेदन 
िेखन)  

(कार्यसांचािन 
गनदेस्शकाको 
मापदण्ड बमोस्िम 
खचय हनुे ।) 
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क्र. 

सां. 
मखु्र् कार्यक्रम र 

सांकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा 

(4*5) 

कार्यक्रम िने 
लथान 

कार्यक्रम 
िने 

समर्ािगध 

कार्यक्रम 
िने लथान 

अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

कैहफर्त 

३ 

िाउाँ/निरलतरीर् 
सीपमटिक/क्षमता 
हिकास कार्यक्रम 

   4050      

क 
गसिाई किाई 
तागिम 

ििा ७  2650 

बारा, पसाय, 
सनुसरी, 
कहपििलत,ु 
पस्िम 
नििपरासी, 
नेपाििञ्ज र 
महोत्तरी 

दोस्रो 
चौमागसक 

तागिम 
प्रदार्क 
सांलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमता िहृर्द् भई 
िीिनलतरमा 
सधुार आउने । 

रु. २५ हिार 
प्रगत सहभागिका 
दरिे १५ िना 
सहभािी (३ 
महहना) 

ख व्र्टहिपाियर तागिम ििा 2 200 400 
काठमाण्डौ र 
तनहुाँ 

दोस्रो 
चौमागसक 

तागिम 
प्रदार्क 
सांलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमता िहृर्द् भई 
िीिनलतरमा 
सधुार आउने । 

प्रगत व्र्स्ि रु 
२०,०००/- का 
दरिे १० िना 
(३ महहना) 

ि ्िस्म्बि तागिम ििा २ 100 200 झापा र धनषुा 
दोस्रो 
चौमागसक 

तागिम 
प्रदार्क 
सांलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमता िहृर्द् भई 
िीिनलतरमा 
सधुार आउने । 

प्रगत व्र्स्ि रु 
1०,०००/- का 
दरिे १० िना 
(1 महहना) 
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क्र. 

सां. 
मखु्र् कार्यक्रम र 

सांकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा 

(4*5) 

कार्यक्रम िने 
लथान 

कार्यक्रम 
िने 

समर्ािगध 

कार्यक्रम 
िने लथान 

अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

कैहफर्त 

 

र् 
िेस्ल्डि तागिम ििा २ 100 200 

रौतहि र 
सिायही 

दोस्रो 
चौमागसक 

तागिम 
प्रदार्क 
सांलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमता िहृर्द् भई 
िीिनलतरमा 
सधुार आउने । 

प्रगत व्र्स्ि रु 
1०,०००/- का 
दरिे १० िना 
(1 महहना 

ङ 
मोबाईि ममयत 
तागिम 

ििा २ 100 200 
कालकी र 
रुपन्देही 

दोस्रो 
चौमागसक 

तागिम 
प्रदार्क 
सांलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमता िहृर्द् भई 
िीिनलतरमा 
सधुार आउने । 

प्रगत व्र्स्ि रु 
1०,०००/- का 
दरिे १० िना 
(1 महहना 

च 
ईिेस्रिस्शर्न 
तागिम 

ििा २ 100 200 बारा र पसाय 
दोस्रो 
चौमागसक 

तागिम 
प्रदार्क 
सांलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमता िहृर्द् भई 
िीिनलतरमा 
सधुार आउने । 

प्रगत व्र्स्ि रु 
1०,०००/- का 
दरिे १० िना 
(1 महहना 

छ 
सिारी साधन 
ममयत तागिम 
(मोिरसाईकि) 

ििा २ 100 200 गसरहा र सप्तरी 
दोस्रो 
चौमागसक 

तागिम 
प्रदार्क 
सांलथा 

िस्क्षत समहुको 
क्षमता िहृर्द् भई 
िीिनलतरमा 
सधुार आउने । 

प्रगत व्र्स्ि रु 
1०,०००/- का 
दरिे १० िना 
(1 महहना 

४ बाहषयक ददिस तथा पिक १ 250 250  पहहिो   िाहषयक ददिस   
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क्र. 

सां. 
मखु्र् कार्यक्रम र 

सांकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा 

(4*5) 

कार्यक्रम िने 
लथान 

कार्यक्रम 
िने 

समर्ािगध 

कार्यक्रम 
िने लथान 

अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

कैहफर्त 

प्रगतिेदन कार्यक्रम 
खचय 

चौमागसक तथा िाहषयक 
प्रगतिेदन तर्ार 
भएको हनुे  

५ 

िनिणना २०७८ 
का सन्दभयमा 
सचेतनामिुक 
सन्देश प्रकाशन र 
प्रशाfरण 

पिक २ ४२५ ८५०  
तेस्रो 
चौमागसक 

 

मसु्लिम 
समदुार्मा 
िनिणना 
२०७८ को 
िानकारी भएको 
हनुे  

 

६ 

िनिणना २०७८ 
का सन्दभयमा 
समदुार्मा सचेतना 
अगभबहृर्द्का िागि 
गबगभन्न 
स्िल्िाहरुमा 
सचेतनामिुक 
कार्यक्रम सांचािन 

पिक १४ १५० २१००  
तेस्रो 
चौमागसक 

 

िनिणना 
२०७८ सम्बन्धी 
मसु्लिम 
समदुार्मा 
सचेचतना 
अगभिहृर्द् भएको 
हनुे  

 

  िम्मा    ५०   ९३५०           
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अध्र्र्न अनसुन्धान शीषयकको ििेि तथा कार्यक्रम बााँडफााँड (सांशोगधतसहहत) रु. हिारमा 

क्र. 

सां. 
मखु्र् कार्यक्रम र 

सांकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा 

(4*5) 
कार्यक्रम िने लथान 

कार्यक्रम 
िने 

समर्ािगध 

कार्यक्रम 
िने 

गनकार् 

अपेस्क्षत उपिस्ब्ध 

१ 

हिगभन्न देशमा 
मदरसा 
व्र्िलथापन र 
गनर्मनका िागि 
भएको व्र्िलथा 
तथा 
कानटनहरुको 
अध्र्र्न िरी 
मदरसा स्शक्षा 
व्र्िलथापन तथा 
गनर्मन 
हिद्यरे्कको 
खाका तर्ार िने  

पिक १ ४२५ ४२५ 

हिगभन्न ५ ििा 
देशहरुको मदरसा 
व्र्िलथा भएका 
नीगतित सांलथाितको 
व्र्िलथा 
पनुराििोकन िरी 
नेपािको िागि 
मदरसा हिदे्यर्कको 
मलर्ौदा तर्ार िने  

दोस्रो र 
तेस्रो 
चौमागसक 

अध्र्र्न 
तथा 
अनसुन्धन 
िने सांलथा 

मदरसा हिदे्यर्कको 
मलर्ौदा तर्ार 
भएको हनुे  
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क्र. 

सां. 
मखु्र् कार्यक्रम र 

सांकेत 
इकाई पररमाण दर िम्मा 

(4*5) 
कार्यक्रम िने लथान 

कार्यक्रम 
िने 

समर्ािगध 

कार्यक्रम 
िने 

गनकार् 

अपेस्क्षत उपिस्ब्ध 

२ 

सरकारी सेिामा 
मसु्लिम 
समदुार्को 
सहभागिताको 
अध्र्र्न 

ििा १ ४२५ ४२५ 
हिगभन्न सांर्ीर् 
कार्ायिर् र लथानीर् 
तह  

दोस्रो र 
तेस्रो 
चौमागसक 

अध्र्र्न 
तथा 
अनसुन्धन 
िने सांलथा 

सरकारी सेिामा 
मसु्लिम समदुार्को 
हािको सहभागिता 
र भािी ददनमा 
मसु्लिम समदुार्को 
सहभागिता 
बढाउनका िागि 
िनुयपने सझुाि प्राप्त 
भएको हनुे  

३ 

पहाडी क्षेत्रमा 
बसोबास िने 
समदुार्को 
इगतहासको 
अध्र्र्न  

ििा १ ३५० ३५० मसु्लिम आर्ोि 
तेस्रो 
चौमागसक 
सांशोगधत  

अध्र्र्न 
तथा 
अनसुन्धा
न िने 
सांलथा  

पहाडी क्षेत्रमा 
िसोिास िने 
समुदार्को 
इगतहासको अध्र्र्न 
भएको हनुे ।  

 कुि िम्मा    १२००     
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३.2 कार्यक्रमको हित्तीर् एिम ्भौगतक प्रिगतहरु: 
र्स आर्ोिबाि आ.ि. 2077/78 मा सांचािन िररएका कार्यक्रमहरुको हित्तीर् एिां भौगतक प्रिगतहरु देहार् बमोस्िम रहेका छन ्। 

आ. ि. २०७७।२०७८ मा लिीकृत कार्यक्रमहरुको हित्तीर् एिां भौगतक प्रिगत 

गस.
नां. 

कार्यक्रमको नाम 
हिगनर्ोस्ित 

बिेि (रु) 

हित्तीर् 

प्रिगत )रु(  
भौगतक प्रिगत 

 

कैहफर्त 

१ 

सशस्िकरण एिां 
िनचेतनामटिक 
कार्यक्रम(शैस्क्ष, 
लिाल्र् र 
कानटनी 
सम्बन्धी) 
(स्िल्िालतरीर्) 

1500,000/- 14,53,464/- 

 काठमाण्डौ (काठमाण्डौ, भिपरु र 
िगितपरुको सांर्िु), गसरहा, सप्तरी, 
अर्ायखााँची, कहपििलत,ु िोरखा, तनहुाँ र 
कालकी िरी दश स्िल्िाको िागि 
कार्यक्रम सांचािन भएको । 

 काठमाण्डौ उपत्र्काको सांर्िु कार्यक्रम 
काठमाण्डौ महानिरपागिकामा 310 
िना, गसराहा स्िल्िाको गसराहा 
निरपागिकामा 90 िना, सप्तरी 
स्िल्िाको कञ्चनरुप निरपागिकामा 
150 िना, अर्ायखााँची स्िल्िाको 
सन्धीखकय  निरपागिकामा 142 िना, 
कहपििलत ु स्िल्िाको कहपििलत ु
निरपागिकामा 197 िना, िोरखा 
स्िल्िाको िोरखा निरपागिकामा 107 
िना, तनहुाँ स्िल्िाको ब्र्ास 
निरपागिकामा 138 िना र कालकी 
स्िल्िाको पोखरा महानिरपागिकामा 

मसु्लिम समदुार्का महहिा र 
परुुषहरुिे शैस्क्षक, लिाल्र् र 
कानटनी क्षेत्र तथा मदरसा 
स्शक्षाका हिगभन्न हिषर्मा 
आधारभतु िानकारीहरु प्रदान 
िररएको ।  
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गस.
नां. 

कार्यक्रमको नाम 
हिगनर्ोस्ित 

बिेि (रु) 

हित्तीर् 

प्रिगत )रु(  
भौगतक प्रिगत 

 

कैहफर्त 

212 िना िरी १० स्िल्िाहरुमा 
सांचागित कार्यक्रममा कट ि 1346 
व्र्स्िहरुको सहभागिता रहेको ।  

२ 

लथानीर् 
पदागधकारी र 
प्रमखु 
प्रशासकीर् 
अगधकृतसाँि 
मसु्लिम 
समदुार्का हक 
हहतका हिषर्क 
अन्तरहक्रर्ा 
िोष्ठी कार्यक्रम 

600,000/- 5,86,690/- 

 मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण, 
सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरण िने 
उद्देश्र्िे मसु्लिम समदुार्को बाहलु्र् 
रहेका चार स्िल्िाहरु पसाय, रौतहि, 
बााँके र सनुसरीमा एक ददने अन्तरहक्रर्ा 
कार्यक्रम सञ्चािन भएको । 

 उि कार्यक्रममा पसाय स्िल्िाको 
बीरिञ्ज महानिरपागिकामा 78 िना, 
रौतहि स्िल्िाको िौर निरपागिकामा 
89 िना, बााँके स्िल्िाको नेपाििञ्ज 
उपमहानिरपागिकामा 53 िना र 
सनुसरी स्िल्िाको ईनरिा 
निरपागिकामा 129 िना िरी चार 
स्िल्िामा िम्मा 349 िना 
व्र्स्िहरुको सहभागिता रहेको  

लथानीर् पदागधकारीहरुबाि आ-
आफ्ना लथानीर् गनकार्हरुमा 
मसु्लिम समदुार्को हकहहतको 
सांरक्षण, सम्बर्द्यन िनय 
आिश्र्क नीगत तथा 
कार्यक्रमहरु तिुयमा तथा 
सञ्चािन िने प्रगतबर्द्ता प्राप्त 
भएको । 

३ 
िाउाँ/निरलतरीर् 
सीपमटिक/क्षम
ता हिकास 

40,50,000/
- 

196,750/- 
 िाउाँ/निरलतरीर् सीपमटिक/क्षमता 

हिकास कार्यक्रम अन्तियत ब्र्िुीपाियर 
तागिम काठमाडौँ र तनहुाँमा सञ्चािन 

 प्रस्शक्षाथीहरुमा व्र्िसाहर्क 
सीप तथा क्षमताको हिकास 
भएको र आिामी 
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गस.
नां. 

कार्यक्रमको नाम 
हिगनर्ोस्ित 

बिेि (रु) 

हित्तीर् 

प्रिगत )रु(  
भौगतक प्रिगत 

 

कैहफर्त 

कार्यक्रम  िनयका िागि सम्झौता भएकोमा तनहुाँको 
ब्र्ास निरपागिकामा ३ महहने 
व्र्हुिपाियर तागिम सांचािन भई सम्पन्न 
भएको र उि तागिमबाि १० मसु्लिम 
महहिाहरु िाभास्न्ित भएका ।  

 िाउाँ/निरलतरीर् सीपमटिक/क्षमता 
हिकास कार्यक्रम अन्तियत गसिाई 
किाई तागिम बारा, पसाय सनुसरी 
कहपििलत ु पस्िम नििपरासी बााँके र 
महोत्तरी िरी ७ स्िल्िामा सञ्चािन 
िनयका िागि सम्झौता भएकोमा कोगभड-
१९ का कारण बन्द भई सञ्चािन हनु 
नसकेको । 

 िाउाँ/निरलतरीर् सीपमटिक/क्षमता 
हिकास कार्यक्रम अन्तियत ्िस्म्बङ 
तागिम झापा र धनषुा स्िल्िामा, िेस्ल्डङ 
तागिम रौतहि र सिायही स्िल्िामा, 
मोिाइि ममयत तागिम कालकी र 
रुपन्देही स्िल्िामा, इिेस्रिस्शर्न 
तागिम िारा र पसाय स्िल्िामा, 
सिारीसाधन ममयत तागिम 
(मोिरसाइकि) गसराहा र सप्तरी 

ददनहरुमा उनीहरुमा र्स 
सीपबाि आगथयक उपाियन 
िनय सहकने हौसिा प्राप्त 
भएको ।  

 तर कोगभड-१९ को 
कारणिे अन्र् कार्यक्रमहरु 
सांचािन हनु नसकेको । 
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गस.
नां. 

कार्यक्रमको नाम 
हिगनर्ोस्ित 

बिेि (रु) 

हित्तीर् 

प्रिगत )रु(  
भौगतक प्रिगत 

 

कैहफर्त 

स्िल्िामा सञ्चािन िनय सम्झौता भएको 
तर कोगभड-१९ कारण बन्द भई 
सञ्चािन हनु नसकेको ।  

५ 
बाहषयक ददिस 
तथा प्रगतिेदन 
कार्यक्रम खचय 

2,50,000/- 1,97,072/- 

आर्ोिको आगथयक तथा भौगतक हिषर्को 
सटचनामा आम नािररकहरुको सरि र सहि 
पहुाँचको सगुनस्ितता भएको । 

 राष्ट्रपगतूर्ट समक्ष िाहषयक 
प्रगतिेदन पेश िररएको 

 हिगभन्न स्िल्िामा सञ्चािन 
भएका कार्यक्रममा िाहषयक 
प्रगतिेदन हितरण र 
आर्ोिको कार्यक्रमबारे 
िानकारी िराइएको ।  

६ 

िनिणना 
सम्बन्धी 
सचेतनामटिक 
कार्यक्रम 

21,00,000/
- 

8,56,820/- 

 गब.सां. २०७८ सािमा सञ्चािन हनुे 
िनिणना सम्बन्धमा मसु्लिम समदुार्का 
व्र्स्िहरुमा चेतना अगभिहृर्द् िने 
उद्देश्र्िे १५ स्िल्िामा सचेतना 
कार्यक्रम सञ्चािन भएको,  

 उि कार्यक्रम अन्तियत मकिानपरु 
स्िल्िामा 97 िना, बारा स्िल्िामा 
249 िना, पसाय स्िल्िामा २६९ िना, 
रौतहि स्िल्िामा 301 िना, महोत्तरी 
स्िल्िामा 216 िना, सिायही स्िल्िामा 
155 िना, धनषुा स्िल्िामा 274 

आिामी िनिणना (2078) 
मा आफ्नो र आफ्नो पररिारका 
सदलर्को हििरण ददाँदा कुन-
कन पक्षमा ध्र्ान ददनपुने हो 
सोको िानकारी सहभािीहरुिे 
प्राप्त भएको । 
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गस.
नां. 

कार्यक्रमको नाम 
हिगनर्ोस्ित 

बिेि (रु) 

हित्तीर् 

प्रिगत )रु(  
भौगतक प्रिगत 

 

कैहफर्त 

िना, गसरहा स्िल्िामा 250 िना, 
सप्तरी स्िल्िामा 215 िना, अर्ायखााँची 
स्िल्िामा 36 िना, बााँके स्िल्िामा 
76 िना, कहपििलत ु स्िल्िामा 116 
िना, रुपन्देही स्िल्िामा ८३ िना, 
नििपरासी स्िल्िामा 101 िना र 
पियत स्िल्िामा २५ िना िरी िम्मा 
2463 िना सहभािीहरुको उपस्लथगत 
रहेको । 

 
कुि 
कार्यक्रमको 
ििेि र खचय 

९३५०000 3290796 
  

 खचय प्रगतशत ३५.१९ प्रगतशत    
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अध्र्र्न अनसुन्धान कार्यक्रमको भौगतक एिां हित्तीर् प्रिगत 

गस.नां. कार्यक्रमको नाम 
हिगनर्ोस्ित 
बिेि  )रु(  

हित्तीर् प्रिगत 
)रु(  

भौगतक प्रिगत कैहफर्त 

१ 

हिगभन्न देशमा मदरसा 
व्र्िलथापन र गनर्मनका 
िागि भएको व्र्िलथा 
तथा कानटनहरुको 
अध्र्र्न िरी मदरसा 
स्शक्षा व्र्िलथापन तथा 
गनर्मन हिद्यरे्कको 
खाका तर्ार िने 

४२५००० खचय नभएको  

अध्र्र्न तथा 
अनसुन्धान गमगत 
२०७७।१२।१३ मा 
सम्झौता भएपगन 
कोगभडका कारण 
कार्यसम्पन्न िनय नसकी 
प्रगतिेदन प्राप्त  

नभएको ।  

 

२ 
सरकारी सेिामा मसु्लिम 
समदुार्को सहभागिताको 
अध्र्र्न 

४२५००० ४२२६२० 

सरकारी सेिामा 
मसु्लिम समदुार्को 
उपस्लथगतसम्बन्धी 
सझुािसहहतको 
प्रगतिेदन प्राप्त भएको 
।  

 

 

३ 

पहाडी क्षेत्रमा बसोबास 
िने समदुार्को 
इगतहासको अध्र्र्न  

350००० खचय नभएको 
कोगभड-१९ का कारण 
सम्पन्न हनु नसकी 
खचय नभएको  

 

कुि िम्मा  12०००० 422620 ३५.२१ प्रगतशत  
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३.3 आर्ोिको िाहषयक बिेि र खचय  

र्स आर्ोिको आगथयक िषय २०७७।०७८ को कट ि बिेि र खचयको स्लथगत र्स प्रकार रहेको छ :-  

कट ि बिेि र खचय स्लथगत 

क्र.
स. 

शीषयक 
ििेि उप 
स्शषयक 

हिगनर्ोस्ित बिेि 

(रु.) 
खचय (रु) 

खचय 
प्रगतशत  

कैहफर्त 

१ 
 

चाि ुखचय 
पदागधकारी 

२३४००००१३ 46,00,000/- 22,92,107/94 49.828  

२ 
चाि ुखचय 
कार्ायिर् 

२३४०००११३ 3,42,00,000/- 2,11,53,013/70 61.851  

३ 
पटाँिीित 
खचय 

२३४०००११४ 56,00,000/- 40,11,155/65 71.628  

  िम्मा 
 

4,44,00,000/- 2,74,56,277/29 61.838  

 

3.4 पदागधकारीहरुको भ्रमण तथा उपिस्ब्धहरु: 

गस.
नां. 

भ्रमण िररएको 
स्िल्िा 

उद्दशे्र् उपिस्ब्ध 

१ मकिानपरु 

बाग्मती प्रदेशका 
मखु्र्मन्त्रीसाँि 
भेिर्ाि तथा 
छिफि िनय  

कोगभड-१९ को सन्दभयमा बाग्मती प्रदेशका 
मखु्र्मन्त्रीूर्टसाँि छिफि िरी समदुार्को राहतका िागि 
कार्यक्रम सांचािन िनय अनरुोध िररएको ।  

२ बारा र पसाय 

कगिलतान, मस्लिद 
र मद्रसाको गनरीक्षण 
र अन्तरहक्रर्ा 
कार्यक्रम  

 

 कगिलतान, मस्लिद र मद्रसाको गनरीक्षण, 

 फेिा िाउाँपागिका र छ्कैर्ा िाउाँपागिकामा मसु्लिम 
समदुार्को हकहहतका साथै कगिलतान, मस्लिद र 
मद्रसाको सांरक्षण, सम्बर्द्यन सम्बन्धी अन्तहक्रय र्ा 
कार्यक्रममा सहभािी । 
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गस.
नां. 

भ्रमण िररएको 
स्िल्िा 

उद्दशे्र् उपिस्ब्ध 

३ रौतहि 
कगिलतानको 
गनरीक्षण 

रािदेिी निरपागिकामा रहेको कगिलतानको गनरीक्षण र 
कगिलतानको बाहहरी पखायि ििाउन नेपाि सरकारबाि 
आगथयक सहर्ोिको िागि आिश्र्क पहि िने  

प्रगतबर्द्ता । 

४ 
बारा, पसाय र 
रौतहि 

 

अनिुमन 

 हिगभन्न मद्रसा, मस्लिदको अनिुमन तथा अििोकन, 
 मसु्लिम बािबागिकाको स्शक्षाको हिकासका िागि 

आिश्र्क पहि िने प्रगतबर्द्ता। 

५ मकिानपरु 

 

 

भेिर्ाि तथा 
छिफि 

 बाग्मती प्रदेशका मखु्र्मन्त्री, हिस्शि व्र्स्िहरुसाँि 
भेिर्ाि तथा छिफि, 

 मसु्लिम समदुार्को हकहहत सम्बन्धी हिगभन्न हिषर्मा 
अन्तहक्रय र्ा । 

६ धनषुा 

 

 

सम्मान कार्यक्रम 

 धागमयक सद्भभाि, हिपन्न िियको उत्थान तथा मसु्लिम 
समदुार्को हकहहतको िागि र्ोिदान िरेबापत 
अध्र्क्षूर्टिाई सम्मान प्रदान। 

७ पसाय 

 

 

 

भेिर्ाि तथा 
छिफि 

 Madrasa Organization of Nepal, Parsa को 
साधारणसभा कार्यक्रममा प्रमखु अगतगथको आगत्र्ता 
ग्रहण, 

 मसु्लिम समदुार्को हकहहत सम्बन्धमा हिस्शि 
व्र्स्िहरुसाँि भेिर्ाि एिां छिफि । 

८ स्चतिन 

मद्रसा, मस्लिदको 
अििोकन तथा 
अन्तहक्रय र्ा कार्यक्रम 

 हिगभन्न ठाउाँका मद्रसा मस्लिदहरुको अििोकन, 
प्रगतगनधीसाँि अन्तहक्रय र्ा । 

९ 

बारा, पसाय, 
रौतहि र 
सिायही 

अनिुमन तथा 
अन्तरहक्रर्ा 
कार्यक्रम 

 हिगभन्न लथानको मद्रसा र मस्लिदको अनिुमन, 
 बािबागिका स्शक्षाको प्रिर्द्यन सम्बन्धी अन्तरहक्रर्ा, 
 हिगभन्न कगिलतान र मस्लिदको बािो लतरोन्नगतको 

िागि पहि िने प्रगतिर्द्ता । 
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गस.
नां. 

भ्रमण िररएको 
स्िल्िा 

उद्दशे्र् उपिस्ब्ध 

१० बारा र पसाय 
 

िाडोको कपडा 
हितरण कार्यक्रम 

 िररब, असहार्, हिपन्न, एकि महहिाको िागि 
िाडोको कपडा हितरण । 

११ 
पसाय, रौतहि, 
गसरहा र सप्तरी 

 

िनचेतनामटिक/अ
न्तहक्रय र्ा कार्यक्रम 

 मसु्लिम समदुार्को हकहहतको सांरक्षण, सम्बर्द्यन 

हिषर्क िनचेतनामटिक /अन्तरहक्रर्ा कार्यक्रममा 
सहभािी  

१२ मकिानपरु भेिर्ाि कार्यक्रम 

 बाग्मती प्रदेशका मखु्र्मन्त्रीूर्टसाँि भेिर्ाि िरी 
प्रदेशका हिगभन्न क्षेत्रमा मस्लिद, कगिलतान, मद्रसाको 
सांरक्षण र सम्बर्द्यनको पहिका िागि अनरुोध 
िररएको ।  

१३ धनषुा र गसराहा सहभािी 
 मसु्लिम धमयिरुुहरुसाँि सम्बस्न्धत भेिामा सहभािी, 
 सामास्िक कुरीगत, कुसांलकार हिरुर्द्मा सचेतना 

कार्यक्रममा सहभािी । 

१४ 
रौतहि, धनषुा 
र सनुसरी 

अििोकन तथा 
हितरण कार्यक्रम 

 रौतहि स्िल्िामा रहेका कगिलतान र मद्रसाहरुको 
अििोकन, 

 सनुसरी स्िल्िाको अिफाह पस्ब्िक लकट िको िाहषयक 
उत्सि कार्यक्रममा प्रमखु अगतगथको आगत्र्ता ग्रहण 
र मसु्लिम समदुार्को हकहहत सम्बन्धी अन्तरहक्रर्ा 
कार्यक्रममा सहभािी, 

 धनषुा स्िल्िामा सांचागित ििसा कार्यक्रममा प्रमखु 
अगतगथको आगत्र्ता ग्रहण, 

 मद्रसा नरुरर्ा, िनकपरुमा शैस्क्षक सामाग्री हितरण । 

१५ 
मकिानपरु, 
स्चतिन 

छिफि/ 
शभुकामना 
आदानप्रदान 
कार्यक्रम 

 बाग्मती प्रदेशका मखु्र्मन्त्रीूर्टसाँि भेिर्ाि तथा 
छिफि, 

 हेिौडा उपमहानिरपागिकामा आर्ोस्ित रमिान 
पियको शभुकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभािी 
भई कोगभड-१९ बाि सरुस्क्षत रहन सामास्िक दटरी 
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गस.
नां. 

भ्रमण िररएको 
स्िल्िा 

उद्दशे्र् उपिस्ब्ध 

कार्म एिां लिाल्र् मापदण्डको पटणय-पािना िदै 
रमिान पिय मनाउन अहपि । 

१६ बारा र पसाय 
खाद्य तथा लिाल्र् 
सामाग्री हितरण 

 िररब, हिपन्न व्र्स्ि तथा पररिारहरुिाई खाद्य तथा 
लिाल्र् सामाग्री हितरण 

 बीरिञ्ज महानिरपागिका िडा नां. २२ का हिगभन्न 
िलतीहरुमा चापाकि हितरण/हलतान्तरणा। 

१७ 
सिायही र 
रौतहि 

लिाल्र् सामाग्री 
हितरण 

 िररब, हिपन्न व्र्स्ि तथा पररिारहरुिाई हिगभन्न 
लिाल्र् समाग्री हितरण  

 

३.५ आर्ोिबाि सम्पन्न भएका अन्र् िगतहिगधहरुको प्रिगत 

आर्ोिबाि आ.ि. २०७७/०७८ मा कार्य सम्पादन भएका अन्र् िगतहिगध र गतनको उपिस्ब्धहरु र्स प्रकार 
रहेको छ । 

1. गमगत २०७७।४।५ िते मसु्लिम आर्ोि र मसु्लिम सांर् सांलथाका प्रगतगनगधहरुबीच भटगम सम्बन्धी 
समलर्ा समाधान सम्बन्धी छिफि तथा अन्तहक्रय र्ा भएको र िालतहिक भटगमहहन मसु्लिमका िागि 
हिशेष ध्र्ान ददन भटगम सम्बन्धी समलर्ा समाधान आर्ोििाई आग्रह िने गनणयर् िररएको ।  

2. गमगत २०७७।४।६ िते मसु्लिम आर्ोि र भटगम सम्बन्धी समलर्ा समाधान आर्ोिका पदागधकारी र 
अन्र् आर्ोिका पदागधकारीहरुसाँि भटगम सम्बन्धी समलर्ा समाधान हिषर्क अन्तहक्रय र्ा सम्पन्न भएको र 
उि अन्तहक्रय र्ा कार्यक्रममा िालतहिक भटगमहहन मसु्लिम समदुार्को हहतमा ध्र्ानका िागि भटगम सम्बन्धी 
समलर्ा समाधान आर्ोिका पदागधकारीिाई अनरुोध िररएको ।  

3. कोगभड -१९ को सांक्रमणबाि मतृ्र् ु हनुे मसु्लिम समदुार्को शि व्र्िलथापन लिर्म्भटस्लथत स्चहान 
(कहिलतान)मा हुाँदै आएकोमा सो लथानमा लथानीर् समदुार्िे अिरोध िरेकोिे िैकस्ल्पक लथान 
पहहचानका िागि मसु्लिम आर्ोिका माननीर् अध्र्क्षूर्टको सांर्ोिकत्िमा िहृ मन्त्रािर्को प्रगतगनगध, 

लिाल्र् तथा िनसांख्र्ा मन्त्रािर्को प्रगतगनगध, काठमाडौँ महानिरपागिकाको प्रगतगनगध र र्स आर्ोिका 
सस्चि सदलर् सस्चि रहेको कार्यदििे कोगभड-१९ को कारणबाि काठमाडौँ उपत्र्का बाहहरबाि आई 
काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मतृ्र् ु हनुे मसु्लिम समदुार्को शि व्र्िलथापनका िागि दस्क्षणकािी 
निरपागिकाको िाडय नां ५ स्लथत हात्तीिन Resort बाि कररि १ हकिोगमिर अिागड हात्तीिन Resort हुाँदै 
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चम्पादेिी मस्न्दर िाने बािोबाि कररि २०० मीिर दस्क्षणतफय को िग्िा उपर्ुयि हनुे देस्ख िैकस्ल्पक 
कगिलतानको िागि िग्िा उपिब्ध िराउन Covid-19 Crisis Management Center (CCMC) मा गसफाररस 
िररएको ।  

4. मसु्लिम आर्ोिको मध्र्कािीन खचय सांरचना (Medium Term Expenditure Frame-MTEF) (आगथयक िषय 
२०७८।७९-२०८०।८१) तिुयमा िरी राहष्ट्रर् र्ोिना आर्ोिमा पठाएको । उि MTEF अनसुटस्च –
१ मा सांिग्न िररएको छ ।  

5. हिगभन्न समर्मा हिगभन्न हिषर्साँि सम्बन्धी शभुकामना र प्रसे हिज्ञगप्त आर्ोिबाि प्रकास्शत भएको 
अनसुटची ३ मा समािेश िररएको।  

6. गमगत २०७७।८।१७ िते मसु्लिम आर्ोि, समािकल्र्ाण पररषद र मसु्लिम समदुार्साँि सम्बस्न्धत िैर 
सरकारी सांलथाहरुबीच छिफि कार्यक्रम सम्पन्न भएको र उि कार्यक्रमबाि समाि कल्र्ाण पररषदमा 
राहष्ट्रर् तथा अन्तरायहष्ट्रर् िैर सरकारी सांलथामाफय त ् पेश भएका कार्यक्रम लिीकृत िदाय मसु्लिम 
समदुार्गभत्रका आगथयक, सामास्िक र सााँलकृगतक दृहिकोणिे पछागड परेका व्र्स्िहरुसमेत समेट्ने िरी 
कार्यक्रम गनमायण र कार्ायन्िर्न िने िराउन े। कार्यक्रम सञ्चािन िदाय मसु्लिम समदुार्को आगथयक, 

सामास्िक हिकासका िागि स्शक्षा, लिाल्र्, आर् आियन तथा िीहिकोपाियन सम्बन्धी हक्रर्ाकिापमा 
केस्न्द्रत िने । आिामी ददनमा मसु्लिम समदुार्को आगथयक तथा सामास्िक हिकासको िागि राहष्ट्रर् तथा 
अन्तरायहष्ट्रर् िैर सरकारी सांलथािे मसु्लिम आर्ोिसाँि समन्िर् र सहकार्य िने हिषर्मा गनणयर् भएको ।  

7. र्स आर्ोिमा आगथयक िषय २०७७।७८ मा हिगभन्न माध्र्मबाि ११ ििा उिरुी प्राप्त भएकोमा सबै 
उिरुीहरुको कारिाहीका िागि सम्बस्न्धत गनकार्मा गसफाररस िररएको ।  

8. हिगभन्न निरपागिका र िाउाँपागिकाहरुबाि मदरसा गनमायण, कहिलतान गनमायण, कहिलतानको पखायि 
गनमायणका िागि आर्ोिना तथा कार्यक्रम गसफाररसका िागि अनरुोध भई आएकोमा सांलकृगत पर्यिन तथा 
नािररक उड्डर्ान मन्त्रािर्मा १३ ििा, उिाय मन्त्रािर्मा ३ ििा, शहरी हिकास मन्त्रािर्मा ४ ििा, 
स्शक्षा हिज्ञान तथा प्रहिगध मन्त्रािर्मा १ ििा, काठमाडौँ महानिरपागिकािाई ४ ििा र िोदािरी 
निरपागिका १ ििा आर्ोिना तथा कार्यक्रम आगथयक िषय २०७८।७९ मा समािेश िनय गसफाररस 
िररएकोमा दिुाय भििती िाउाँपागिकाको िडा नां २ भिोहहर्ााँ, रौतहिमा मदरसा गनमायण िनय रु १५ िाख, 

व्र्ास निरपागिका ४ नां. िडास्लथत मसु्लिम समदुार्को कगिलतान सांरक्षण तथा हिलतारका िागि रु. १५ 
िाख, नेपािी िामे मस्लिद प्रसौनीमा रु १५ िाख, नेपािी िामे मस्लिद, काठमाडौँमा रु.१० िाख र पञ्च 
कस्श्मरी तहकर्ा (कास्श्मरी िामे मस्लिद) काठमाडौँ रु १० िाख हिगनर्ोिन भएको ।  

9. श्री मदरसा dbLgt'n cf]n'dsf] kq dfkm{ ufpFkflnsf:t/Lo sIff * sf] k/LIffdf ljBfyL{x? ;fldn 

eO{ k/LIff lbO;s]sf] / o; jif{ sIff !) sf] cg'dlt kq lnO{ kf7\oqmd ljsf; s]Gb|sf] sIff -



 

d'l:nd cfof]u, jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*  27 

(–!)_ df @)&! ;fnsf] db/;fdf k/Dk/fut wfld{s ;d"x cGtu{t k7gkf7g u/L ;~rfng 

eO/x]sf] / db/;fdf egf{ ePsf ljBfyL{x?sf] P;O{O{ k/LIff lbgsf nflu /lh:6]«]zg kmf/fd e/L 

k/LIff lgoGq0fssf] sfof{noaf6 ;d]t db/;fsf] sf]8 $$@$( sfod eO;s]sf] / cfjZos kg]{ 

wfld{s ljifosf] sf]8 gx'Fbf kmf/fd eg]{ sfddf cK7\of/f] ePsf]n] o; jif{sf] z}lIfs ;qdf 

;~rfng x'g] SEE k/LIffdf pQm db/;fsf !! hgf 5fqfx?nfO{ k/LIffdf ;dfj]z u/fpgsf 

nflu $ j6f wfld{s ljifosf] sf]8 pknAw u/fOlbg egL o; cfof]udf lgj]bg k|fKt ePsf]n] 

pQm db/;fsf !! hgf 5fqfx?nfO{ o; jif{sf] k/LIff lbgaf6 al~rt gu/fpgsf nflu 

kf7\oqmd ljsf; s]Gb|nfO{ wfld{s ljifosf] sf]8 cljnDa tof/ u/L k/LIff lbg kfpg] xs 

;''lglZrt ug{ k7fOPsf]df ;f]sf] sfof{Gjog ePsf] . 

10. आर्ोिका काम कारिाहीिाई गनर्गमत र पारदशी बनाउन तथा आर्ोिबाि भएका काम कारबाहीिाई 
गछिो साधन माफय त िनमानसमा सम्प्रषेण िने उद्देश्र्िे आर्ोिको िेि साइि 

www.muslimcommission.gov.np गनमायण िरी आर्ोिको कार्य प्रिगत र सटचनाहरु िेि साइिमा  

रास्खएको । 

11. आर्ोिमा कार्यरत सम्पटणय कमयचारीहरुको पदलथापना तथा कार्यहिभािन िरी कार्य स्िम्मेिारी  

तोहकएको । 

12. माि भए बमोस्िमका सटचनाहरु प्रिाह िनयको िागि प्रिरत्ता र सटचना अगधकारी तोहकएको । 
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पररच्छेद – ४ 

हिहिध 

४.१ आर्ोिको िैठकका गनणयर्हरु 

र्स आर्ोिको आ. ब. २०७७।०७८ मा बीस ििा बैठकहरु िसेकोमा आर्ोिका मखु्र् मखु्र् बैठकका 
गनणयर्हरु देहार् बमोस्िम रहेका छन ्। 

क्र स  गनणयर् गमगत  गनणयर्हरु 

a.  2077/04/25 

आगथयक िषय २०७७।७८ मा बिेि उपशीषयक २३४०००११३ 
अन्तियत कार्यक्रम खचय २२५२२ शीषयकमा हिगनर्ोिन भएको 
कार्यक्रमको चौमागसक हिभािनसहहतको बिेि तथा कार्यक्रम र्स 
आर्ोिको अगधकार प्रिर्द्यन तथा सशस्िकरण शाखाबाि लिीकृगतका 
िागि पेश भएकोमा मसु्लिम आर्ोि ऐ ]न, २०७४ को दफा ७ (द) मा 
भएको व्र्िलथा अनसुार तपगसि बमोस्िम आगथयक िषय २०७७।७८ को 
चौमागसक हिभािनसहहतको बिेि तथा कार्यक्रम लिीकृत िने गनणयर् 
िररर्ो । 

उि लिीकृत िररएको चौमागसक हिभािनसहहतको हिगभन्न गमगतमा 
सांशोगधत बिेि तथा कार्यक्रम अनसुटची-२ मा समािेश रास्खएको छ ।  

b.  2077/05/01 

1 स्शक्षा हिज्ञान तथा प्रहिगध मन्त्रािर् िा अन्तियत प्रकास्शत हनुे 
Education in Figures र Flash Report ििार्तका स्शक्षाका 
त्र्ाङहरुमा दगित, िनिागत, हपछगडएका तथा अपािता भएका 
िाििागिकाको त्र्ाङ्कहरु समािेश हनुे िरेको सन्दभयमा मसु्लिम 
समदुार्का िाििागिका तथा स्शक्षक स्शस्क्षकाको हिषर्हरुमा त्र्ाङ्क 
सांकिन तथा प्रकाशन िने व्र्िलथा िनयको िागि स्शक्षा, हिज्ञान तथा 
प्रहिगध मन्त्रािर्मा गसफाररस िने  

 हिगभन्न तहमा हनुे भनाय दरमा मसु्लिम हिद्याथीको त्र्ाङ्क पगन 
समािेश िने  

 स्शक्षक स्शस्क्षकाको त्र्ाङ्कमा मसु्लिम स्शक्षकहरुको त्र्ाङ्क पगन 
समािेश िने  

 हिद्याथीहरुको नगतिाको त्र्ाङ्कमा मसु्लिम हिद्याथीहरुको त्र्ाङ्क 
समािेश िने  
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 उच्च स्शक्षा गिएका हिद्याथीहरुको त्र्ाङ्कमा मसु्लिम हिद्याथीहरुको 
हििरण समेत खलु्ने िरी त्र्ाङ्क सांकिन िने ।  

 हिद्याथीहरुिाई प्रदान िने छात्रिसृ्त्त कोिा िनसांख्र्ाको आधारमा 
िााँडफााँड िने र छात्रिसृ्त्तको बााँडफााँडको हििरण प्रगतिेदनमा समािेश 
िने । 

2 मसु्लिम आर्ोिको बैठक सञ्चािन सम्बन्धी कार्यहिगध, २०७७ र 
आन्तररक व्र्िलथापन गनदेस्शका, २०७७ लिीकृत िरी िािट िने ।  

c.  २०७७।१०।५ सरकारी सेिामा मसु्लिम समदुार्को सहभागिताको अध्र्र्न िने ।  

d.  2077/10/12 

हिरत मोहम्मदिाई मसु्लिम समदुार्िे भििानको रुपमा नभइ भििानको 
दतुको रुपमा मान्ने भएको हुाँदा पाठ्यक्रम हिकास केन्द्र, सानोदठमी, 
भिपरुबाि प्रकास्शत कक्षा ८ को सामास्िक स्शक्षा (Social Studies) को 
पेज नं. २३ को Lesson 2 :Popular Religions of Nepal मा Islam 

Religion को अनुच्छेदमा The Islams regard Hajarat Mohammad their 

God उल्लेख भएकोमा The Islams regard Hajarat Mohammad their 

messenger भनी संशोधन गनन पाठ्यक्रम हिकास केन्द्र, सानोदठमी, 
भिपरुिाई िेस्ख पठाउने 

2  

 
२०७७।१०।१४ 

कोगभड-१९ को कारणबाि काठमाडौँ उपत्र्का बाहहरबाि आई 
काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मतृ्र् ु हनुे मसु्लिम समदुार्को शि 
व्र्िलथापनका िागि िैकस्ल्पक लथान पहहचान िरी Covid-19 Crisis 

Mangement Center (CCMC) मा गसफाररस िनय र्स आर्ोिका मा. 
अध्र्क्ष सगमम गमर्ााँ अन्सारीूर्को सांर्ोिकत्िमा कार्यदििे पेश िरेको 
प्रगतिेदन अनसुार कोगभड-१९ को कारणबाि काठमाडौँ उपत्र्काका 
बाहहरबाि आई काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मतृ्र् ु हनुे मसु्लिम 
समदुार्को दाह सांलकारको िागि िैकस्ल्पक कगिलतानको िग्िा लथिित 
गनरीक्षण िरेको लथानहरुमध्रे् दस्क्षणकािी निरपागिकाको िाडय नां. ५ 
स्लथत हात्तीिन Resort हुाँदै चम्पादेिी मस्न्दर िाने बािोबाि कररि २०० 
मीिर दस्क्षणतफय को िग्िा उपर्ुयि हनुे देस्ख िैकस्ल्पक कगिलतानको 
िागि िग्िा उपिब्ध िराउन Covid-19 Crisis Management Center 

(CCMC) मा गसफाररस िने ।  
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3  2077/11/06 

आिामी िषय २०७८ सािमा नेपाि सरकारर्द्ारा ददइने साियिगनक 
हिदाहरुमा मसु्लिम समदुार्को धागमयक र सााँलकृगतक पियहरुमा देहार् 
बमोस्िम साियिगनक हिदा र्ोषणा िनय नेपाि सरकारिाई गसफाररस िनय 
अनरुोध िने गनणयर् िररर्ो ।  

हिदा ददनपुने ददनहरु 

 

ईदिु हफत्र (ईद) नेपाि राूर्भर १ ददन 
साियिगनक हिदा  

ईदिु अूहा (बकर ईद) नेपाि राूर्भर १ ददन 
साियिगनक हिदा  

महुम्मद िर्न्ती (महुम्मद 
ददिस) 

नेपाि राूर्भर १ ददन 
साियिगनक हिदा  

महुरयम  नेपाि राूर्भर १ ददन 
साियिगनक हिदा  

शबे बारात नेपाि राूर्भर १ ददन 
साियिगनक हिदा   

4  2077/11/25 

1 मसु्लिम आर्ोि ऐन २०७४ मा व्र्िलथा भए बमोस्िम मसु्लिम 
समदुार्गभत्र आगथयक तथा सामास्िक रुपमा पछागड परेका व्र्स्िको 
हिकास र सशस्िकरणका िागि हिशेष िस्क्षत कार्यक्रम तिुयमा िरी 
कार्ायन्िर्न िनय तथा िाहषयक रुपमा कार्यक्रमको प्रिगत र्स आर्ोिमा 
उपिब्ध िराउने व्र्िलथा िनयका िागि नेपाि सरकार र प्रदेश 
सरकारका सम्बस्न्धत गनकार्हरुमा गसफाररस िने । 

2 मसु्लिम आर्ोि ऐन २०७४ मा व्र्िलथा भए बमोस्िम मसु्लिम 
समदुार्को भौगतक, अभौगतक सांलकृगत सांरक्षण र सम्बर्द्यनका िागि 
आिश्र्क कार्यक्रम तथा बिेिको व्र्िलथा िनय तथा िाहषयक रुपमा 
कार्यक्रमको प्रिगत र्स आर्ोिमा उपिब्ध िराउने व्र्िलथा िनयका 
िागि नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका सम्बस्न्धत गनकार्हरुमा 
गसफाररस िने । 
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3 गमगत २०७७।१०।५ को आर्ोिको बैठकबाि प्रदेश नां. २ मा 
रहेका मदरसाको स्लथगत अध्र्र्न हिषर्मा िने भगनएको अनसुन्धान 
आसर् पत्र माि िदाय उि बिेििे प्रदेश नां. २ को अध्र्र्न 
िनयिाई रकम अपिु हनुे देस्खएको हुाँदा उि हिगनर्ोस्ित बिेिबाि 
हिगभन्न देशमा मदरसा व्र्िलथापन र गनर्मनका िागि भएको 
व्र्िलथा तथा कानटनहरुको अध्र्र्न िरी मदरसा स्शक्षा व्र्िलथापन 
तथा गनर्मन हिदे्यर्कको खाका समेत पेश िने अध्र्र्न िराउने ।  

4 मसु्लिम बागिकाहरुिाई सरकारी तथा गनिी हिद्यािर्हरुमा अध्र्र्न 
िनयको िागि ििाउने पोशाक मसु्लिम समदुार्को धागमयक तथा 
साांलकृगतक मान्र्तािाई सम्मान िदै हिद्यािर्हरुमा प्रर्ोि हनुे 
कपडाको मसु्लिम ;dobfon] nufpg] klx/g s'tf{, ;'?jfn  

-lxhfa_ nufpg lbg] Joj:yf ug{sf nflu gLltut Joj:yf ug{ 

lzIff dGqfnodf l;kmfl/; ug]{ . 

5  2077।१२।२६ 

 नेपािको सांहिधानिे राूर्का सबै तह र गनकार्मा मसु्लिम 
समदुार्को समानपुागतक समािेशीकरणको प्रत्र्ाभगुत िरे पगन 
सांहिधानका धाराहरुको कार्ायन्िर् िनय िराउन हिगभन्न ऐनहरुको 
तिुयमा र सांशोधन भई नसकेको हुाँदा मसु्लिम समदुार्का व्र्स्िहरुिे 
सांहिधान बमोस्िमका समानपुागतक प्रगतगनगधत्िको अगधकार सदपुर्ोि 
िनय समथय नरहेकोिे मसु्लिम समदुार्को समेत समानपुागतक समािेशी 
प्रगतगनगधत्ि हनुे िरी तपगसि बमोस्िमका क्षेत्रमा हिगभन्न ऐन 
कानटनहरु तिुयमा/सांशोधन िरी व्र्िलथाहपका सांसदबाि पाररत िराइ 
िािट िराउनका िागि प्रधानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ायिर्, 

कानटन न्र्ार् तथा सांसदीर् व्र्िलथा मन्त्रािर्, सांसद सस्चिािर् र 
हिद्यार्न सगमगतिाई गसफाररस िने गनणयर् िररर्ो ।  

तपगसिाः 
१. गनिामती कमयचारी  

२. िोक सेिा आर्ोि  

३. स्शक्षा सेिा आर्ोि  

४. हिश्व हिद्यािर्हरु  
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५. लिाल्र्  

६. सरुक्षा गनकार्हरु  

७. न्र्ाहर्क गनकार्हरु  

८. रक्षा गनकार्हरु  

९. कुिनीगतक गनकार्हरु  

१०. सांिैधागनक गनकार्हरु  

११. मस्न्त्रपररषद् (सांर्, प्रदेश) 

१२. साियिगनक सांलथानहरु  

१३. हिकास सगमगतहरु  

१४. नीस्ि प्रगतष्ठानहरु  

 नेपािको सांहिधान र मसु्लिम आर्ोि ऐन, २०७४ बमोस्िम िातीर् 
गसफाररस र िातीर् प्रमाणपत्र हितरण र्स आर्ोिको 
कार्यस्िम्मेिारीमा नपरेको र लथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 
को दफा ११ मा लथानीर्लतरमा पाररिाररक िित तर्ार िने, 

िनसांख्र्ाको हििरण तर्ार िने, िस्क्षत समटह पहहचान सम्बन्धी कार्य 
िाउाँपागिका र निरपागिकािे िने र नािररक सेिा सहुिधा र लथानीर् 
िसोिास सम्बन्धी सम्पटणय गसफाररसहरु िाउाँपागिका र निरपागिकाको 
िडा तहबाि हनुे व्र्िलथा रहेकोिे मसु्लिम समदुार्को िातीर् 
गसफाररस र िातीर् प्रमाणपत्र हितरण िने कामका िागि 
पागिकाहरुमा गनदेशन पठाउनका िागि सांर्ीर् मागमिा तथा सामान्र् 
प्रशासन मन्त्रािर्िाई अनरुोध िने गनणयर् िररर्ो ।  

6  2078/03/01 

 बसाइ सराई, पेशा, व्र्िसार् आददका कारण काठमाडौँ उपत्र्कामा 
मसु्लिम समदुार्को िनसांख्र्ा बढ्दै िएको र हाि शि व्र्िलथापन 
हुाँदै आएको काठमाडौँ महानिरपागिका िडा नां. १५ स्लथत 
लिर्म्भटको स्चहान (कगिलतान) भरी सहकएकोिे शि व्र्िलथापनमा 
िम्भीर समलर्ा आएकोिे शि व्र्िलथापनको दीर्यकािीन समलर्ा 
समाधानको िागि र हि र्ात्रामा िाने हि र्ात्रीको सांख्र्ा िषेनी 
िहृर्द् भइरहेकोिे हि र्ात्रीहरुको िागि व्र्िस्लथत खानेिलने लथान 
हािसम्म नरहेको हुाँदा कगिलतान र हि िहृ गनमायणका िागि िन 
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तथा िातािरण मन्त्रािर्को क्षेत्रागधकारगभत्र पने काठमाडौँ 
स्िल्िास्लथत चोभार िा काठमाडौँ उपत्र्काको कुनै लथानको कस्म्तमा 
५० रोपनी िग्िा उपिब्ध िराइददन िन तथा िातािरण मन्त्रािर्मा 
अनरुोध िने । 

 मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ायिर् प्रदेश नां. १ को Website 

को प्रदेश पररचर्मा मसु्लिम समदुार् उल्िेख नै नभएको र सो 
हिषर्मा व्र्ापक िनिनुासो समेत आएको सन्दभयमा २०६८ सािको 
िनिणना अनसुार प्रदेश नां. १ मा कुि िनसांख्र्ा ४५, ३४, ९४३ 
मध्रे् मसु्लिम समदुार्को िनसांख्र्ा १, ६२, ५८९ (३.३%) रहेको 
देस्खन्छ । उि त्र्ाङ्क अनसुार प्रदेश नां. १ मा िसोिास िने मखु्र् 
दश िातिाती मध्रे् सातौँ लथानमा रहेको मसु्लिम समदुार्िाई पगन 
पररचर् खण्डमा समािेश िनय मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को 
कार्ायिर् प्रदेश नां १ मा िेस्ख पठाउने ।  

7  2078/03/15 

1 आगथयक िषय २०७७।७८ सािमा अध्र्र्न भएको नेपािमा मदरसा 
स्शक्षा र र्सको भािी रुपान्तरण अध्र्र्न प्रगतिेदनमा थप पररमाियन 
सहहत लिीकृत िरी प्रकाशन िने ।  

2 नेपािका मसु्लिम समदुार्को पहहचान : अध्र्र्न प्रगतिेदनमा 
उल्िेस्खत िररएका मसु्लिम समदुार्गभत्र पने उपनाम, थरमा छुि 
भएका िा पहहचान नभएका मसु्लिम समदुार्को उपनाम, थरहरुको 
हििरण पागिकाहरुबाि माि िने ।  

3 कोगभड–१९ को बढ्दो सांक्रमणका कारण असहि पररस्लथत उत्पन्न 
भएकोिे नेपाि सरकार (मस्न्त्रपररषद्) को गमगत २०७८।०१।१९ 
को बैठकबाि राहष्ट्रर् िनिणना, २०७८ का सम्पटणय िगतहिगध लथिन 
िने गनणयर् भएकोमा हाि कोरोनाको सांक्रमण कम हुाँदै िएको र 
आिामी २०७८ साउन महहनामा िनिणना कार्यक्रम सञ्चािन हनु े
तर्ारीमा रहेकोिे र्स आगथयक िषयमा सञ्चािन हनुे िनिणना २०७८ 
का सन्दभयमा समदुार्मा सचेतना अगभिहृर्द्का िागि हिगभन्न 
स्िल्िाहरुमा सचेतनामटिक कार्यक्रम देहार् बमोस्िमका स्िल्िाहरुमा 
नेपाि सरकारिे तोकेको लिाल्र् मापदण्ड बमोस्िम सचेतना 
कार्यक्रम सञ्चािन िने  
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क्र स  गनणयर् गमगत  गनणयर्हरु 

तपगसि 

बारा, पसाय, सिायही, रौतहि, महोत्तरी, धनषुा, गसराहा, सप्तरी, नििपरासी 
पस्िम, रुपन्देही कहपििलत,ु अर्ायखााँची, बााँके र मकिानपरु  

8  2078/03/24 

1 आर्ोिबाि नेपाि मदनी मस्लिद ि मोसाहफरखानाको िग्िाको 
सम्बन्धमा पिक पिक प्रधानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ायिर्, 

िहृ मन्त्रािर्, भटगम व्र्िलथा, सहकारी तथा िररिी गनिारण मन्त्रािर् 
तथा काठमाडौँ महानिरपागिकामा पत्राचार िररएको । उि नेपाि 
मदनी मस्लिद ि मोसाहफरखाना रहेको िग्िा ऐगतहागसक तथा 
धागमयक रुपिे महत्िपटणय रहेको सियहिददतै नै छ । सर् िषयभन्दा 
परुानो धागमयक लथिको रुपमा प्रर्ोि हुाँदै आएको उि िग्िा गमगत 
२०४३।१।२४ देस्ख श्री ५ को सरकारको नाममा से्रलता कार्म 
भएको र गमगत २०६५।३।२५ मा नेपाि सरकारको नाममा दताय 
भएको देस्खन्छ । गमगत २०६३।३।३२ िते काठमाडौँ स्िल्िा 
प्रशासनमा नेपाि मदनी मस्लिद ि मोसाहफर खाना दताय भएको 
देस्खन्छ । धागमयक लथिको रुपमा प्रर्ोि हुाँदै आएको, सामास्िक 
सद्भाि, धागमयक सहहष्णतुा तथा हिगभन्न समदुार्बीच समन्िर् र समुधरु 
सम्बन्ध कार्म राख्नको िागि उि िग्िािाई अगधकरण िरी नेपाि 
सरकारको अगधनमा ल्र्ाई धागमयक लथिकै रुपमा भोि चिन िनय 
ददनको िागि आिश्र्क कारिाही अिागड बढाउनका िागि 
प्रधानमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ायिर्मा िेस्ख पठाउने गनणयर् 
िररर्ो । 

2 २०७८ सािको श्रािण महहनामा पने मसु्लिम समदुार्को धागमयक पिय 
ईदिु -अूहा (बकर ईद) मा साियिगनक हिदा र्ोषणा िनय िहृ 
मन्त्रािर्माफय त ्नेपाि सरकारिाई गसफाररस िने गनणयर् िररर्ो ।  
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पररच्छेद – ५ 

समलर्ा, सझुाि र गनष्कषय 

५.१ मसु्लिम समदुार् गभत्र रहेका समलर्ाहरु 

र्स आर्ोिबाि हिगभन्न गमगतमा सांर्, प्रदेश र लथानीर् लतरमा सांचािन िररएका कार्यक्रम, बैठक, छिफि, 
अन्तहक्रय र्ा कार्यक्रम र अन्र् हिगभन्न माध्र्मबाि प्राप्त सटचनाका आधारमा मसु्लिम समदुार् गभत्र रहेका 
हिद्यमान प्रमखु समलर्ाहरु देहार् बमोस्िम रहेका छन ्।  

मसु्लिम समदुार् मानि हिकास सटचकाङ्कमा गनकै पछाडी रहन,ु राूर्को स्रोत, साधन, अिसर र िाभमा 
न्र्ार्ोस्चत पहुाँच नहनु,ु रािनैगतक र प्रशासगनक सांरचनामा समानपुागतक प्रगतगनगधत्ि नहनु,ु मसु्लिम समदुार्को 
उत्थान र हिकासको िागि कुनै पगन हिशेष नीगत तथा कार्यक्रम नहनु,ु मदरसा स्शक्षािाई व्र्िस्लथत र 
समर्ानकुुि बनाउन नीगत तथा कानटनी व्र्िलथा नहनु,ु मस्लिद, कगिलतान र ईदिाहको व्र्िलथा, सांरक्षण र 
प्रबर्द्यनमा सरोकारिािा गनकार्को ध्र्ान निान,ु मदरसाको शैस्क्षक पाठ्यक्रम एिां पाठ्यपलुतकहरुमा 
एकरुपता नहनु ु र सरकारबाि मदरसा स्शक्षाको उस्चत पाठ्यक्रम नबनाइन,ु राूर्का तीन तहबाि सांचािन 
हनुे आगथयक तथा सामास्िक सशस्िकरणमा कार्यक्रममा मसु्लिम समदुार्को नहनु ुतथा सांलकृगत, भाषा, किा, 
गिपी र साहहत्र्को सांरक्षणको कुनै कार्यक्रम नहनु ुमखु्र् समलर्ाका रुपमा रहेका छन ्। 

५.२ मसु्लिम आर्ोिका समलर्ाहरु  

आर्ोिको सांिठगनक सांरचना र कमयचारी आर्ोिको क्षेत्रागधकार अनरुुप ूर्ादै सार्ुाँरो तथा आर्ोििाई प्राप्त 
हनुे बिेि ूर्ादै न्र्टन हुाँदा ऐनिे तोकेको काम प्रभािकारी रुपमा अस्र् बढाउन बाधा पिुेको छ ।आर्ोिको 
आफ्नै कार्ायिर् भिन र भौगतक सांरचना तथा साधनहरु नभएकोिे गनर्गमत कार्ायिर् सांचािनमा अ्ठ्यारो 
परेको । गमगत २०७७।८।३० को मस्न्त्रपररषद्को गनणयर्ानसुार आर्ोिमा रहेको लथार्ी दरबन्दी समेत 
किौती हुाँदा अध्र्र्न अनसुन्धान ििार्तका नीगतित कार्यमा समेत समलर्ा भएको । 

५.३ सझुािहरु: 
मसु्लिम समदुार्को हक हहतको सांरक्षण सम्बर्द्यन र शसस्िकरण एिां समदुार्को उत्थान र हिकासका िागि 
देहार्का सझुािहरु नेपाि सरकार समक्ष गसफाररस िररएको छ:- 
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१. नीगतित क्षते्रका सझुािहरु 

 समानपुागतक समािेशीताको गसर्द्ान्तको आधारमा मसु्लिम समदुार्िाई सांहिधान प्रदत्त रािनैगतक, 
आगथयक र सामास्िक अगधकार सगुनस्ितताका िागि काननुी व्र्िलथा िरी समानपुागतक प्रगतगनगधत्ि 
सगुनस्ित िने । 

 नेपाि सरकारबाि तर्ार िररने हिगभन्न िाहषयक तथा आिगधक प्रगतिेदन र अध्र्र्नमा मसु्लिम 
समदुार्को disaggrigate data समेत सांकिन र प्रकाशन िने व्र्िलथा िने । 

 मसु्लिम समदुार्को उत्थान र हिकासको िागि सांर्ीर् सरकार, प्रदेश सरकार र लथानीर् 
सरकारबाि हिशेष नीगत तथा कार्यक्रम तिुयमा िरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउने । 

 मदरसा स्शक्षािाई व्र्िस्लथत र बैज्ञागनक बनाउन मदरसा स्शक्षा पररषद्िाई लितन्त्र र अगधकार 
सम्पन्न बनाई ररि रहेको पदागधकारीहरुको गनर्सु्ि िरी पररषद्िाई सहक्रर् बनाउने । 

 िाहषयक रुपमा कार्ायन्िर्न िररने नीगत तथा कार्यक्रममा िनसांख्र्ाको अनपुातको आधारमा मसु्लिम 
समदुार् िाभास्न्ित हनुे िरी बिेि गबगनर्ोिन िने । 

 गनिामती सेिा, सेना, प्रहरी, सांलथान, बोडय, सगमगत, प्रागधकरण ििार्त सबै साियिगनक क्षेत्रमा 
नेपािी मसु्लिम समदुार्िाई िनसांख्र्ाको आधारमा छुटै्ट आरक्षणको व्र्िलथा िरी प्रगतगनगधत्ि 
िराउने नीगतित व्र्िलथा िने । 

 हिगभन्न रािनैगतक गनर्सु्ि हनुे साियिगनक पदहरुमा समािेस्शताको गसर्द्ान्तको आधारमा मसु्लिम 
समदुार्को प्रगतगनगधत्ि हनुे व्र्िलथा िने ।  

 मसु्लिम समदुार्को शैस्क्षकलतर बहृर्द् िनय समािेशी गसर्द्ान्तका आधारमा छुटै्ट सांख्र्ा तोरन े
व्र्िलथा िने। 

 तीनै तहका सरकारहरुिे मसु्लिम समदुार्को सांरक्षण, सम्बधयन एिां हिकास िनय हिशेष ध्र्ान 
ददनपुने, पहि िनुयपने अगनिार्य व्र्िलथा िनुयपने । 

२. शैस्क्षक क्षते्रका सझुािहरु  

 मदरसाबाि प्राप्त हनुे शैस्क्षक प्रमाण पत्रिाई समकक्षता प्रदान िनय स्शक्षा मन्त्रािर्िे नीगतित 
व्र्िलथा िने । 

 मसु्लिम समदुार्को बािबागिकाको हिद्यािर्को पढाईमा सहभागिता िहृर्द् िनय समदुार्मा 
अगभर्ानमखुी कार्यक्रम (Enrollment Campign) सांचािन िरी हिद्यािर् स्शक्षाको महत्िको बारेमा 
उिािर िने । 

 स्शक्षाको िणुलतर, मदरसाको व्र्िलथापन तथा शैस्क्षक अनशुासनको गनर्गमत अनिुमन िने । 

 मसु्लिम समदुार्को िनसांख्र्ा बढी भएको प्रदेशमा मदरसा बोडय िठन िनयपने  
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 मसु्लिम समदुार्को िनसांख्र्ा बढी भएको पागिकाहरुमा मदरसा सम्बन्धी हक्रर्ाकिाप हेने िरी 
शाखा इकाइ तोरने व्र्िलथा िने ।  

 कक्षा १० एस.ई.ई. सम्म नेपाि सरकारको पाठ्यक्रमको आधारमा पठनपाठन हनुे मदरसाका 
हिद्याथीहरुिाई एस.ई.ई. परीक्षामा सहभािी िराउनपुने  

 मदरसा स्शक्षािाई आधगुनक, व्र्िहाररक र िैज्ञागनक िनाई राहष्ट्रर् स्शक्षामा आिर्द् िनय आिश्र्क 
काननुी पटिायधार तर्ार िनय मदरसा स्शक्षा ऐन तिुयमा िने ।  

 मदरसा स्शक्षािाई राहष्ट्रर् स्शक्षामा आिर्द् िराउदै िैिाने स्शक्षा मन्त्रािर्िे सबै तहको पाठ्यक्रम 
तर्ार िरी िाि ुिने व्र्िलथा िने । 

 

३. आगथयक तथा सामास्िक सशस्िकरण क्षते्रका सझुािहरु 

 राूर्बाि आगथयक तथा सामास्िक सशस्िकरणका कार्यक्रम सांचािन िदाय समानपुागतक समािेशी 
गसर्द्ान्त बमोस्िम मसु्लिम समदुार्को सहभागिता सगुनस्ित हनुे व्र्िलथा गमिाउने । 

 सशस्िकरण तथा आर् आियन सम्बन्धी कार्यक्रम सांचािन पिात उि सीप र ज्ञान कार्यरुप 
प्रदान िने follow up कार्यक्रम र seed money िा प्रहिगध हलतान्तरण कार्यक्रमिाई अगनिार्य  

िने । 

 परम्पराित पेशा व्र्िसार् िदैं आएका मसु्लिम समदुार्को पेशा व्र्िसार् लतरउन्नती र 
आधगुनककरण िनय हिशेष कार्यक्रम सांचािन िने ।  

 महहिा मन्त्रािर्िे सांचािन िदै आएको राष्ट्रपगत महहिा उत्थान कार्यक्रममा मसु्लिम महहिाहरुको 
सहभागिताको सगुनितता िने, नीगत तर् िने । 

 लिरोििार तथा रोििारको क्षेत्रमा नेपाि सरकारर्द्ारा हिगभन्न सीपमटिक तागिम र लिरोििारका 
कार्यक्रम सांचािन िदाय मसु्लिम समदुार्को सहभािीता सगुनस्ित िराउन ुपने । 

 नेपािी मसु्लिम महहिाको उत्थानको िागि हिशेष कार्यक्रम सांचािन िने, िराउने । 
 मसु्लिम समदुार्िाई रोििारमटिक बनाउन प्राहिगधक स्शक्षा तथा सीपमटिक तागिम सांचािन िने 

िराउने ।  
 

४ .अन्र् हिहिध क्षते्रका सझुािहरु  

 केस्न्द्रर् तथा प्रदेशलतरमा मसु्लिम मसुाहफर खाना -Community Hall_ र हि िहृ गनमायण िनय 
पर्यिन सांलकृगत तथा नािररक उड्डर्ान मन्त्रािर्िे आिश्र्क व्र्िलथा गमिाउने ।  

 आिश्र्कता भएको लथानमा मस्लिद, कगिलतान, ईदिाह आदीको व्र्िलथा, सांरक्षण र प्रिधयन िनय 
लथानीर् तहिे व्र्िलथा गमिाउने ।  
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 मसु्लिम समदुार्को सांलकृगत, भाषा, किा, गिपी र साहहत्र्को सांरक्षण िनय सांलकृगत पर्यिन तथा 
नािररक उड्डर्ान मन्त्रािर्िे र्ोिना तथा कार्यक्रम सञ्चािन िने ।  

 मसु्लिम समदुार्का भौगतक एिां अभौगतक सम्पदाहरुको सांरक्षण, सम्बर्द्यन एिां हिकासका िागि तीनै 
तहका सरकारहरुबाि हिशेष व्र्िलथा िने । 

 मसु्लिम समदुार्को िागि कगिलतान (स्चहान) का िागि िग्िाको व्र्िलथा पागिकालतरबाि  

हनुपुने ।  
 

५.४ भािी कार्यददशा 
मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि आिामी ददनमा देहार्का 
कार्यहरु सम्पादन िनय आर्ोििे भाहि कार्यददशा गनदेस्शत िरेको छाः–  

 मसु्लिम समदुार्को समग्र स्लथगतको अध्र्र्न िरी नीगतित, कानटनी र सांलथाित सधुारका हिषर्मा 
सरकारिाई सझुाि ददने कार्यिाई गनरन्तरता प्रदान िने । 

 मसु्लिम समदुार्को हक हहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा समदुार्को सशस्िकरणका िागि राहष्ट्रर् 
नीगत तथा कार्यक्रमको तिुयमा िरी कार्ायन्िर्नका िागि सरकारिाई गसफाररस िने । 

 मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि आर्ोििाई सिि र 
सक्षम तथा अगधकार सम्पन्न बनाउाँदै िैिान े. 

 मसु्लिम समदुार्साँि सम्बस्न्धत नीगत तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको समीक्षा, अनिुमन तथा मटल्र्ाङ्कन 
िने । 

 सखुी, र िणुलतरीर् िीिन भएका मसु्लिम िनताको हिकास िने कार्यमा आर्ोिको भटगमका शसि 
बनाउदै िाने ।  

 मसु्लिम समदुार् गभत्रको िररिी न्र्टनीकरणमा सहर्ोि परु्ायउन िस्क्षत कार्यक्रम सञ्चािनका िागि 
सम्बस्न्धत गनकार्मा गसफाररस िने । 

 आगथयक, सामास्िक, शैस्क्षक एिां पेशाित अिलथा र िनसांख्र्ा आददको आधारमा मसु्लिम समदुार् 
गभत्र रहेका थरहरु सटची तर्ार िरी नेपाि सरकारिाई गसफाररस िने। 

 राूर्का तीनै तहमा हनुे गनणयर् प्रहक्रर्ा तथा र्सका प्रशासगनक सांरचनामा सकारात्मक हिभेद 
(आरक्षण) को माध्र्मबाि मसु्लिम समदुार्को सहभागिता सगुनस्ित िदै िैिान सकरात्मक भटगमका 
गनिायह िने । 

 मसु्लिम समदुार्को आगथयक, सामास्िक र भौगतक हिकास िागि ३ तहका सरकारसाँि सहकार्य र 
समन्िर् िरी उपर्िु सझुाि गसफाररस िने । 
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 सांिैधागनक आर्ोिहरु र सरकारी गनकार्हरुसाँि समसामहर्क हिषर्मा छिफि, बैठक तथा समन्िर् 
र सहकार्यको कार्यिाई गनरन्तरता ददने । 

५.४ गनष्कषय 

मसु्लिम समदुार्को शैस्क्षक, आगथयक र सामास्िक क्षेत्रको उत्थान र हिकासका िागि हिशेष अगधकारको 
व्र्िलथा िनय, सीपमिुक एिां चेतनामटिक कार्यक्रम सांचािन िरी मसु्लिम समदुार् गभत्रको िररिी न्र्टगनकरण 

िनय, परम्पराित शैस्क्षक ब्र्िलथाको रुपमा रहेको मद्रसा स्शक्षािाई सदुृढ र सांलथाित िनय आिको 
आिश्र्कता रहेको देस्खन्छ। त्र्सै िरी मसु्लिम समदुार्को राूर्को सम्पटणय गनकार्मा समानपुागतक 
प्रगतगनगधत्िका िागि कानटनी व्र्िलथा िनुयको साथै मसु्लिम समदुार्का धागमयक तथा साांलकृगतक महत्ि राख्न े
मस्लिद, मदरसा, ईदिाह, मिार, कियिा, कगिलतानहरुको अगभिेख, िग्िाको भोिागधकार र लिागमत्ि लथाहपत 
िनुय अत्र्ािश्र्क रहेको छ।मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरण एिां 
उत्थान र हिकासको िागि राूर् सांर्न्त्रका गबगभन्न गनकार्बाि सञ्चागित िस्क्षत कार्यक्रमहरुको पहुाँच मसु्लिम 
समदुार्का गबपन्न नािररकसम्म परु्ायउन पने हनु्छ । अत: राूर्िे पररकल्पना िरेको समरृ्द् नेपाि, सखुी 
नेपािी तथा ददिो हिकासको िक्ष्र् प्राप्ती िनय मसु्लिम समदुार्को आगथयक, सामास्िक, सााँलकृगतक तथा 
िणुलतरीर् मानि हिकासिाि मात्र सम्भि भएकोिे र्स आर्ोििे तीन तहका सरकार तथा अन्र् सांिैधागनक 
आर्ोिसाँि समन्िर् तथा सहकार्य िनय नेततृ्िदार्ी भटगमका खेल्न ुपदयछ । 
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अनसुटची – १ 

मध्र्कािीन खचय सांरचना 

(आगथयक िषय २०७८/७९-२०८०/८१) 

1. पषृ्ठभटगम 

मसु्लिम समदुार्को इगतहास र सांलकृगतको पहहचान, हक, हहतको सांरक्षण र सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरणका 
िागि सांहिधानको धारा २६४ मा सांिैधागनक आर्ोिको रुपमा मसु्लिम आर्ोिको व्र्िलथा भएको र मसु्लिम 
आर्ोि ऐन, २०७४ अनसुार मसु्लिम आर्ोि िठन भई सांचािनमा रहेको छ। र्स आर्ोिको मखु्र् कार्य 
मसु्लिम समदुार्को हक हहतको सांरक्षण र सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरणका िागि नेपाि सरकारिाई नीगतित, 

कानटनी तथा सांलथाित सझुाि ददने, आर्ोििे िरेका गसफाररस िा ददएका सझुाि कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा 
अनिुमन िने, मसु्लिम समदुार्को हक हहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा सशस्िकरणको िागि चेतनामटिक 
कार्यक्रम सांचािन िनुय रहेका छन।् मसु्लिम समदुार् नेपािको सन्दभयमा मानि हिकास सटचकाङ्कको दृहिकोणिे 
सबैभन्दा कमिोर अिलथामा रहेको छ। सो समदुार् तथा व्र्स्िहरूको उत्थान एिम ्हिकासका िागि सीप 
हिकास तागिम, छात्रिसृ्त्त, किाय र रोििारमटिक िस्क्षत कार्यक्रम, स्शक्षा तथा साियिगनक क्षेत्रको रोििारीमा 
आरक्षण, मातभृाषाको सांरक्षण र सम्िर्द्यन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चािन िनुय अत्र्ािश्र्क रहेको छ। अत :र्स 
समदुार्को सामास्िक आगथयक एिम ् सालकृगतक हिकासका िागि रणनैगतक कार्यर्ोिना बनाई प्रभािकारी 
रुपमा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न िनुय पने देस्खन्छ।  

2. समलर्ा तथा चनुौती 

हिगभन्न ििय र क्षेत्रका समदुार् र मसु्लिम समदुार् िीच आगथयक, सामास्िक तथा शैस्क्षक क्षेत्रमा ठुिो अन्तर 
रहन,ु राूर्को स्रोत, साधन, अिसर र िाभमा मसु्लिम समदुार्को न्र्ार्ोस्चत पहुाँच नहनु,ु रािनीगतक र 
प्रशासगनक सांरचनामा मसु्लिम समदुार्को उस्चत प्रगतगनगधत्ि नहनु,ु मसु्लिम समदुार्का अगधकाांश िनता 
िररिीको रेखामनुी रहेकािे आगथयक सामास्िक तथा रािनीगतक क्षेत्रमा पछागड पनुय, मसु्लिम समदुार् गभत्रको 
नकरात्मक सामास्िक मटल्र् मान्र्ता र िैहिक हहसाांको अन्त्र् िनुय प्रमखु समलर्ा र चनुौती हनु।् 

3. सोच 

सखुी, समदृ्व र आत्मगनभयर मसु्लिम समदुार् । 
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4. उद्दशे्र्  

 मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्बर्द्यन तथा सशस्िकरण िने, 

 मसु्लिम समदुार्को आगथयक ,सामास्िक  ,रािनैगतक क्षेत्रमा अथयपटणय सहभागिता सगुनस्ित िने , 

 मिुकुमा उपिब्ध स्रोत तथा साधनहरुमा मसु्लिम समदुार्को पहुाँच िहृर्द् िने, 

 ऐगतहागसक  ,सााँलकृगतक एिां धागमयक क्षेत्रको सांरक्षण र सम्बर्द्यन िने , 

 िैहिक हिभेद तथा हहांसाको न्र्टनीकरण िने। 

5. रणनीगत 

1. मिुकुमा उपिब्ध स्रोत साधनहरूमा मसु्लिम समदुार्को समानपुागतक पहुाँच बढाउने। 

2. मसु्लिम समदुार्को हक, हहतको सांरक्षण र सम्िर्द्यन तथा सशस्िकरण िने। 

3. राूर्का तीनै तहमा हनुे गनणयर् प्रहक्रर्ा तथा र्सका प्रशासगनक सांरचनामा सकारात्मक हिभेद र 
आरक्षणको माध्र्मबाि मसु्लिम समदुार्को सहभागिता सगुनस्ित िने। 

4. मसु्लिम समदुार्को क्षमता हिकास िागि सीप हिकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चािन िरी मिुकुमा 
उपिब्ध रोििारीका अिसर उपर्ोि िनय सरने सक्षम िनशस्िको हिकास िने। 

5. मसु्लिम समदुार्को मातभृाषा एिम ्मदरसा स्शक्षा र सांलकृगतको सांरक्षण एिम ्सम्िर्द्यन िने। 

6. ऐगतहागसक, सााँलकृगतक एिां धागमयक क्षेत्रको सांरक्षण र सम्बर्द्यन िरी अनसुन्धानमटिक कार्य िने, 

7. िैहिक हिभेद तथा हहांसाको न्र्टनीकरण िनय हिहिध कार्यक्रम सञ्चािन िने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

6. हिषर्क्षते्रित नगतिा सटचक 

क्र.
सां. 

सटचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपिस्ब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुागनत 
उपिस्ब्ध 

मध्र्कािीन िक्ष्र् 

२०७८/
७९ 

२०७९/
८० 

२०८१/
८२ 

1 अन्तहक्रय र्ा/सचे
तना कार्यक्रम 

सांख्र्ा 
 

१० १२ ४४ ४५ ४६ 

२ िोक सेिा 
तर्ारी कक्षा 

िना ३३  - - - - 

३ सीप हिकास 
कार्यक्रम 

िना १३१ 90 - - - 

४ अध्र्र्न 
अनसुन्धान  

सांख्र्ा २ २ 4 ५ ६ 

7. हिषर् क्षते्रित खचय तथा स्रोतको गत्रिषीर् अनमुान  

रकम रू. िाखमा 

आगथयक िषय 

हिगनर्ोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुि चाि ु पुाँिीित 
हित्तीर् 

व्र्िलथा 
नपेाि 

सरकार 
िैदेस्शक 

अनदुान 

िैदेस्शक 

ऋण 

207८/7९ 444 388 56 - 444 - - 

207९/८० 472 409 63 - 472 - - 

20८१/8२ 493 424 69 - 493 - - 
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8. कार्यक्रम/आर्ोिनाको सांस्क्षप्त हििरण 

ब.उ. 
शी.नां. 

कार्यक्रम/
आर्ोिना 

क्षते्रित 
रणनीगतक 
लतम्भ  

उद्दशे्र् 
आर्ोिना अिगध 

(सरुू र समागप्त) 
 

िाित  

रू िाखमा 
हािसम्मको प्रिगत 

स्लथगत 

तीन िषयको अपेस्क्षत 
उपिस्ब्ध 

आ.ि. २०७८।७९ मा 
सञ्चािन हनु ेप्रमखु 

हक्रर्ाकिाप 
२३४00
००१ 

मसु्लिम 
आर्ोि 

६ 
उपिब्ध स्रोत 
साधनहरूमा 
मसु्लिम 
समदुार्को 
पहुाँच, 
उनीहरूको 
हक, हहतको 
सांरक्षण र 
सम्िर्द्यन तथा 
सशस्िकरण 
िनुय, राूर्का 
तीनै तहमा हनुे 
गनणयर् प्रहक्रर्ा 
तथा प्रशासगनक 
सांरचनामा 
सकारात्मक 
हिभेद र 
आरक्षणको 
माध्र्मबाि 
मसु्लिम 
समदुार्को 
सहभागिता 
सगुनस्ितता 

साििसािी ४४४ 
 

 १९ स्िल्िाका 
९० िनािाई 
सीप हिकास 
तागिम ददन 
अस्र् 
बढाइएको ।  

 २ ििा 
अध्र्र्न 
अनसुन्धान 
कार्य अस्र् 
बढाइएको, 

 िस्क्षत 
कार्यक्रमको 
अनिुमन तथा 
मटल्र्ाकन कार्य 
भएको । 

 

 ४४ ििा अन्तहक्रय र्ा 
तथा सचेतनामटिक 
कार्यक्रम सञ्चािन 
हनुे, 

 ४ अध्र्र्न तथा 
अनसुन्धान हनुे,  

 िस्क्षत 
कार्यक्रमहरुको 
अनिुमन तथा 
मटल्र्ाकन हनुे,  

 मसु्लिमसम्बन्धी 
राहष्ट्रर् नीगत तिुयमा 
हनुे  

 मसु्लिम आर्ोिको 
गनर्माििी तिुयमा 
हनुे  

२३४०00
११ 

मसु्लिम 
आर्ोि 

 साििसािी  

मसु्लिम समदुार्को 
मातभृाषा एिम ्
मदरसा स्शक्षा र 
सांलकृगतको सांरक्षण 
एिम ् सांम्बर्द्यन 
भएको हनु,े मसु्लिम 
समदुार्को आगथयक 
तथा सामास्िक 
हिकास भएको हनु,े 
मसु्लिम समदुार् 
गभत्रको िररिी 
न्र्टगनकरण भएको 
हनु।े  
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9. कार्यक्रमको प्राथगमकीकरण, साांकेतीकरण तथा गत्रिषीर् खचय अनमुान तथा प्रक्षपेण 
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/आ
र्ो
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ा 
आ.ि. 

२०७८/७९ को 
हिगनर्ोिन 

आ.ि. २०७९/८० को खचय 
प्रक्षपेण 

आ.ि. २०८०/८१ को 
खचय प्रक्षपेण 

रण
नी
गत
क
 ल
तम्

भ 

प्राथ
गम
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ता
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म 

ददि
ो ह
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रण

 स
ांके
त 

िैंग
िक

 स
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र् ु
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त 
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ि ु
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त 
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र् 

व्र्
िल

था
 

कु
ि 

चा
ि ु

पुाँ ि
ीि
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त्ती
र् 
व्र्

िल
था

 

कु
ि 
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ि ु

पुाँ ि
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र् 
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था
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१. 
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आर्ोि  

४४४ ३८८ ५६ ० 472 409 63 ० 493 424 69 ० ६ P1 १,२,५,१० २ २ ३ 
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1. िोस्खम पक्ष तथा अनमुान  

आर्ोिमा दरबन्दी किौती भई कमयचारीको सांख्र्ा अन्र्न्त कम भएकोिे कार्यसम्पादन असर पने 
िोस्खम रहेको छ। 
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अनसुटस्च -२ 

आ ि २०७७।०७८ को चौमागसक हिभािन सहहतको बिेि तथा कार्यक्रमहरु: 
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48  d'l:nd cfof]u, jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&* 
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अनसुटस्च ३  

आर्ोिबाि प्रकास्शत शभुकामना र प्रसे हिज्ञप्तीहरु
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d'l:nd cfof]u, jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*  59 
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अनसुटस्च ४ 

  

हि.सां.२०६८ को िनिणना अनसुार मसु्लिम समदुार्को कुि िनसांख्र्ा हििरण 

  कट ि परुुष महहिा 

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

शहरी क्षेत्र १७५,५२६ ९५,६०८ ७९,९१८ 

ग्रागमण क्षेत्र ९८६,८४४ ४८८१९१ ४९८६५३ 

हहमािी क्षेत्र ४६४ २९४ १७० 

पहाडी क्षेत्र ५६,३७३ ३३९३९ २२४३४ 

तराई क्षेत्र १,१०५,५३३ ५४९५६६ ५५५९६७ 

     

 

प्रगतशत (कट ि िनसांख्र्ा २,६४,९४,५०४) ४.४०% 
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हि.सां.२०६८ को िनिणना अनसुार स्िल्िाित िनसांख्र्ा 

क्र.सां. स्िल्िा कुि परुुष महहिा 

१ रौतहि १३५२८३ ६७३७० ६७९१३ 

२ कहपििलत ु १०३८३८ ५१९८८ ५१८५० 

३ बााँके ९३२६३ ४७२३० ४६०३३ 

४ बारा ८९६८६ ४५५१९ ४४१६७ 

५ सनुसरी ८८०७२ ४३५३७ ४४५३५ 

६ पसाय ८७०३३ ४४८१३ ४२२२० 

७ महोत्तरी ८३६९६ ३९९४८ ४३७४८ 

८ रुपन्देही ७२४२८ ३५९०३ ३६५२५ 

९ धनषुा ६३०९९ ३०७२४ ३२३७५ 

१० सिायही ६०६७९ ३०३९६ ३०२८३ 

११ सप्तरी ५७००४ २७१७२ २९८३२ 

१२ गसराहा ४७५६६ २२१६५ २५४०१ 

१३ मोरङ ४५७५५ २३३४० २२४१५ 

१४ झापा २५९७४ १२८११ १३१६३ 

१५ नििपरासी २४१६० ११७७३ १२३८७ 

१६ काठमाण्डौ २१८६६ १५०५८ ६८०८ 

१७ बददयर्ा ११०८४ ५५४९ ५५३५ 

१८ स्चतिन ६७४१ ४०४२ २६९९ 

१९ कैिािी ४९३० २५५६ २३७४ 

२० दाङ ४७८१ २४५२ २३२९ 

२१ कालकी ४४३७ २७४६ १६९१ 

२२ तनहुाँ ४१५७ २००३ २१५४ 

२३ िगितपरु ३०८० २१२८ ९५२ 

२४ िोरखा ३०५६ १३३७ १७१९ 

२५ उदर्परु  २१६८ १०५४ १११४ 

२६ लर्ाङ्ग्िा १९७८ ९३२ १०४६ 
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क्र.सां. स्िल्िा कुि परुुष महहिा 

२७ सखेुत १८२५ ९७५ ८५० 

२८ मकिानपरु १७८७ १०९३ ६९४ 

२९ अर्ायखाची १७७३ ८१९ ९५४ 

३० भत्तपरु १५०६ १०६१ ४४५ 

३१ पाल्पा १२२६ ६२९ ५९७ 

३२ धाददङ १०३४ ६०६ ४२८ 

३३ िमििु ९४२ ४५४ ४८८ 

३४ बाग्िङ ७३४ ३७२ ३६२ 

३५ पियत ६२४ ३४१ २८३ 

३६ ्र्ठुान ६१४ २७९ ३३५ 

३७ कन्चनपरु ४६१ २७८ १८३ 

३८ दैिेख ४५९ २२९ २३० 

३९ िलु्मी ४३१ २३१ २०० 

४० निुाकोि ३५१ १८१ १७० 

४१ काभ्रपेिान्चोक ३१८ २३२ ८६ 

४२ सल्र्ाण २६८ १२८ १४० 

४३ अछाम  २५७ १५४ १०३ 

४४ ईिाम २२९ १४६ ८३ 

४५ रोल्पा २१६ ११७ ९९ 

४६ म्र्ाग्दी १८० १०९ ७१ 

४७ गसन्धिुी १७९ ११३ ६६ 

४८ धनकुिा १६१ १०७ ५४ 

४९ रुकुम १२६ ६७ ५९ 

५० डोिी ११६ ६७ ४९ 

५१ िमु्िा १११ ६९ ४२ 

५२ बािरुा १०० ५१ ४९ 

५३ पााँचथर ५५ ३६ १९ 
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क्र.सां. स्िल्िा कुि परुुष महहिा 

५४ दोिखा ४६ ३१ १५ 

५५ खोिाङ ४३ ३१ १२ 

५६ सांखिुासभा ४१ २५ १६ 

५७ गसन्धपुाल्चोक ३८ २५ १३ 

५८ डडेिधरुा ३७ २४ १३ 

५९ रामेछाप ३३ २० १३ 

६० तेह्थमु ३१ १४ १७ 

६१ दाच ुयिा ३१ २२ ९ 

६२ कािीकोि २७ १६ ११ 

६३ ओखिढुांिा २६ १३ १३ 

६४ बैतडी २१ १८ ३ 

६५ भोिपरु १९ १० ९ 

६६ डोल्पा १४ १३ १ 

६७ सोिखुमु्ब ु १३ ९ ४ 

६८ हमु्िा ११ ११ ० 

६९ िािरकोि १० ५ ५ 

७० रसिुा ९ ७ २ 

७१ बझाङ ८ ४ ४ 

७२ मिु ु ६ ४ २ 

७३ मनाङ ४ ३ १ 

७४ मलुताङ ३ ३ ० 

७५ ता्िेिङु २ १ १ 

  

कट ि ११,६२,३७० ५,८३,७९९ ५,७८,५७१ 
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अनसुटस्च ५ 

आर्ोिमा कार्यरत कमयचारीहरुको हििरण 

गस.नां. नाम पद शाखा 

1  सगुनता नेपाि सस्चि   

2  

दिुाय बञ्जाडे उपसस्चि 

अगधकार प्रबर्द्यन तथा सशस्िकरण 
इकाई 

3  अगनि खनाि उपसस्चि प्रशासन, र्ोिना तथा अनिुमन शाखा 

4  

िणेश बलताकोिी शाखा अगधकृत 

अगधकार प्रबर्द्यन तथा सशस्िकरण 
इकाई 

5  दर्ाराम गतिारी शाखा अगधकृत प्रशासन, र्ोिना तथा अनिुमन शाखा 

6  गसर्द्ान्त दाहाि िेखापाि आगथयक प्रशासन 

7  

रािेश ढुां िेि नार्ि सबु्बा 
अगधकार प्रबर्द्यन तथा सशस्िकरण 
इकाई 

8  

कहिता बढुाथोकी नार्ि सबु्बा 
प्रशासन, र्ोिना तथा अनिुमन शाखा 

)स्िन्सी(  

9  कमिा कुमारी बोहरा नार्ि सबु्बा प्रशासन, र्ोिना तथा अनिुमन शाखा 

10  अस्लमता ढकाि नार्ि सबु्बा प्रशासन, र्ोिना तथा अनिुमन शाखा 

11  सगुमत्रा खड्का कम््र्िुर अपरेिर प्रशासन, र्ोिना तथा अनिुमन शाखा 

12  साहहि अन्सारी गनिी सहार्क dfggLo cWoIfHo"sf] ;lrjfno 

13  पहित्रा काकी गनिी सहार्क dfggLo ;b:oHo"sf] ;lrjfno 
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14  उूििि ररमाि गनिी सहार्क dfggLo ;b:oHo"sf] ;lrjfno 

15  सम्स अन्सारी गनिी सहार्क dfggLo ;b:oHo"sf] ;lrjfno 

16  पारसनाथ ज्ञिािी ह.स.चा.   

17  स्ितेन्द्र शे्रष्ठ ह.स.चा.   

18  धनिाि तामाि ह.स.चा.   

19  रौशन कुमार शाह ह.स.चा.   

20  अफिि हसेुन ह.स.चा.   

21  मोहम्मद आररफ सल्मानी ह.स.चा.   

22  सरलिती आचार्य कार्ायिर् सहर्ोिी   

23  हििर् रुम्बा कार्ायिर् सहर्ोिी   

24  अन्िना भण्डारी कार्ायिर् सहर्ोिी   

25  इन्द्रकिा काँ डेि कार्ायिर् सहर्ोिी   

26  ििुी चौधरी कार्ायिर् सहर्ोिी   

 

 

 



cg';"lr ^

sfo{qmdsf tl:a/x?M

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

;DdfggLo /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LHo" ;dIf d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo"åf/f 
cfof]usf] cfly{s jif{ @)&^÷&& sf] jflif{s k|ltj]bg k|:t't .

;DdfggLo /fi6«klt ljBf b]jL e08f/LHo" ;dIf cfof]usf]  jflif{s k|ltj]bg k|:t't kZrft\ ;fd"lxs t:jL/ .

 d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&* n 67



;DdfggLo /fi6«kltHo"sf] ;d'kl:yltdf d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo"n] gjlgo'Qm 
x'g' ePsf dfggLo ;b:o dxdlbg cnL / dfggLo ;b:o ldhf{ c;{b a]unfO{ ;ky u|x0f  u/fpg' x'Fb} .

dl':nd cfof]usf df= cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo"n] gjlgo'Qm x'g' ePsf dfggLo ;b:o df]xDdb 
;dz'n xsnfO{ d'l:nd cfof]udf zky u|x0f u/fpg'x'Fb} . 

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



d'l:nd cfof]uåf/f sf7df8f}Fdf cfof]lht ;r]tgf sfo{qmd pb\3f6g ug{'x'Fb} dfggLo cy{dGqL lji0f' k|;fb 
kf}8]nHo", dfggLo dGqLHo"x¿ / d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIfHo" .

d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIfHo" Pj+ sd{rf/Lx¿sf] ;fd"lxs t:jL/ .

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



d'l:nd cfof]usf dfggLo 
cWoIf ;ldd ldofF 
cG;f/LHo" / dl:hb 

sld6Lsf cWoIf /fhdxdb 
cG;f/Låf/f g]kfn dbgL 

dl:hb j d'l:nd df];flkm/ 
vfgfsf] k'glg{df{0f yfngL .

d'l:nd cfof]usf dfggLo 
cWoIfHo"sf] kxndf 
df08jL ;+:yfsf] ;xof]udf 
k;f{ lhNnfdf @)) 3/w'/L 
d'l:nd ;d'bfonfO{ rfkfsn 
ljt/0fsf] z'ef/De ug'{x'Fb} 
cfof]usf dfggLo cWoIfHo" / 
k|d'v lhNnf clwsf/L .

\

\
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cfof]usf] kl/;/df ;+ljwfg lbj; sfo{qmd  dgfpFb}   df= cWoIfHo", >Ldfg\ ;lrjHo"  Pj+ sd{rf/Lx¿  .

d'l:nd cfof]udf stf/sf dxfdlxd /fhb"tHo";Fu e]63f6 ug'{x'Fb} cfof]usf cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo" / 
cfof]usf >Ldfg ;lrjHo" . 

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



d'l:nd cfof]uåf/f d':sfg vft'gnfO{ ;Ddfg .

ljleGg ;+j}wflgs cfof]usf gjlgo'Qm kbflwsf/Lx¿;Fu d'l:nd cfof]uåf/f :jfut Pj+ kl/rofTds sfo{qmd .
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n'lDagL ljZjljBfnoåf/f d'l:nd cfof]usf  df= cWoIfHo" nufotsf sd{rf/Lx¿nfO{ :jfut sfo{qmd .

/fli6«o v]ns'b kl/ifbsf ;b:o >L /fh]z u'?ª tyf sd{rf/Låf/f  kf]v/fl:yt /+uzfnfdf d'l:nd cfof]usf
kbflwsf/Lx¿sf] :jfut Pj+  /+uzfnf cjnf]sg u/fpg' x'Fb} .

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



d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo" wg'iff lhNnfsf db/;fdf cWoog/t 
ljBfyL{x¿nfO{ z}lIfs ;fdu|L ljt/0f ug'{x'Fb} . 

db/;f cu{gfOh];g ckm g]kfn k;f{sf] ;fwf/0f ;efdf k|d'v cltlysf] ?kdf d'l:nd cfof]usf dfggLo 
cWoIfHo"  .

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



c3f{vfFrL lhNnfdf d'l:nd cfof]uåf/f ;~rflnt ;r]tgf sfo{qmd .

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



tgx'Fsf] bdf}nLdf d'l:nd cfof]uåf/f cGtlqm{of tyf ;r]tgf sfo{qmd kZrft\ ;fd"lxs t:jL/ .

slknj:t' lhNnfsf] s[i0fgu/df d'l:nd ;d'bfoåf/f cfof]usf  kbflwsf/LHo"x¿nfO{ :jfut tyf 
cGtlqm{of sfo{qmd .

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



sf:sL lhNnfsf] kf]v/fdf d'l:nd ;d'bfoåf/f d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF 
cG;f/LHo"nfO{ ;Ddfg Pj+ cfof]uåf/f cfof]lht ;r]tgf sfo{qmddf ;xefuLx¿ .

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



;'g;/L lhNnfdf d'l:nd cfof]uåf/f :yfgLo txsf kbflwsf/Lx¿;Fu cGtlqm{ofdf k|d'v cltly pBf]u, 
ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno, k|b]z g+= ! sf dfggLo dGqL hulbz k|;fb s'l;o}tHo" nufotsf 

;xefuLx¿sf]  pkl:yltdf dGtJo /fVg'x'Fb} cfof]usf ;lrj >L ;'lgtf g]kfnHo" .

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



/f}tx6 lhNnfdf d'l:nd cfof]uåf/f :yfgLo txsf kbflwsf/Lx¿;Fu cGtls{of sfo{qmd .

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&* n 79



;Kt/L lhNnfdf d'l:nd cfof]uåf/f cGtlqm{of tyf ;r]tgf sfo{qmd .

d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo"af6 af/f lhNnfdf d'l:nd ;d'bfox?nfO{ :jf:Yo 
tyf hg;+Vof dGqfnosf] ;dGjodf :jf:Yo ;fdu|L ljt/0f .

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



d'l:nd cfof]uåf/f l;/xf lhNnfdf cfof]lht hgu0fgf ;DaGwL hgr]tgfd"ns sfo{qmd .

d'l:nd cfof]uåf/f ;Kt/L lhNnfdf cfof]lht hgu0fgf ;DaGwL hgr]tgfd"ns sfo{qmd .

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&* n 81



d'l:nd cfof]uåf/f wg'iff lhNnfdf cfof]lht hgu0fgf ;DaGwL hgr]tgfd"ns sfo{qmd .

d'l:nd cfof]uåf/f slknj:t' lhNnfsf] s[i0fgu/df cfof]lht hgu0fgf ;DaGwL hgr]tgfd"ns sfo{qmd .

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



d'l:nd cfof]uåf/f af/f  lhNnfdf cfof]lht hgu0fgf ;DaGwL hgr]tgfd"ns sfo{qmd .

d'l:nd cfof]uåf/f c3f{vfrL lhNnfsf] kfl0fgL ufpFkflnsfdf cfof]lht hgu0fgf ;DaGwL hgr]tgfd"ns 
sfo{qmd .

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&* n 83



d'l:nd cfof]uåf/f slknj:t' lhNnfsf] tf}lnxjfdf cfof]lht hgu0fgf ;DaGwL hgr]tgfd"ns sfo{qmd .

l;/xf lhNnfdf hn;f tyf bZQf/ aGbL sfo{qmddf ;xefuL x'g'x'Fb} d'l:nd cfof]usf df= cWoIfHo" .

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



d'l:nd cfof]udf ;/sf/L ;]jfdf d'l:nd ;d'bfosf] ;xeflutf ;DaGwL 5nkmn sfo{qmd .

d'l:nd cfof]udf /fli6«o hgu0fgf @)&* ;DaGwL cGtlqm{of tyf 5nkmn .

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&* n 85



/fli6«o hgu0fgf @)&* ;DaGwL cGtlqm{of tyf 5nkmn .

d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo"sf] ;+of]hsTjdf ul7t sfo{bnsf ;b:ox?åf/f 
sla|:tfgsf] nflu hldgsf] :ynut lg/LIf0f ul/Fb} .

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



d'l:nd cfof]usf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF cG;f/Lsf] cWoIftfdf sf]le8 !( sf sf/0f  d[To' ePsf 
d'l:ndx?sf] zj Joj:yfkgsf nflu ul/Psf] 5nkmn sfo{qmd .

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&* n 87



d'l:nd cfof]uåf/f ?kGb]xL n'lDagLdf db/;fdf cWoog/t 5fqf5fqnfO{ z}lIfs ;fdu|L ljt/0fkZrft\ 
dGtJo lbg'x'Fb} cfof]usf dfggLo cWoIfHo" . 

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



sf]le8af6  k|efljt aL/u+h d=g=kf  j8f g+ @@ sf d'l:nd ;d'bfox?nfO{ vfBfGg ljt/0f ug'{x'Fb} cfof]usf 
dfggLo cWoIfHo" .

/f}tx6 lhNnfsf] O{zgfyk'/ gu/kflnsfdf df08jL ;+:yfsf] ;xof]udf :yfkgf x'g nfu]sf] :s"nsf] d'l:nd 
cfof]usf dfggLo cWoIf ;ldd ldofF cG;f/LHo"åf/f lznfGof; .

d'l:nd cfof]u jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&* n 89



tgx'F lhNnfdf d'l:nd ;d'bfosf] xslxtsf] ;+/If0f, ;Dj4{g tyf ;zlQms/0f ljifos hgr]tgfd"ns 
sfo{qmddf ;Daf]wg ug'{x'Fb} cfof]usf df= cWoIfHo" .

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