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मुस्लऱम आयोगसँग सम्फन्धधत सार्वजननक वर्र्रण 

सूचनाको हक सम्फधधी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) को 
प्रयोजनाथव (२०७८ साउनदेखि २०७८ असोज मसान्तसम्म) 
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सूचनाको हक सम्फधधी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) र सूचनाको हकसम्फधधी ननयमार्ऱी २०६५ को 
ननयम ३ फमोन्जम सार्वजननक गररएको वर्र्रण २०७८ साउन देखख २०७८ असोज महहनासम्म 
सम्ऩाहदत प्रमुख क्रियाकऱाऩहरुको वर्र्रणहरु अद्यार्धधक गरी प्रकाशन गररएको छ ।  

 
१. मुस्लऱम आयोगको लवरुप र प्रकृतत  

नेऩारभा सददमौंदेखि भखुलरभ सभदुामको फसोफास यहदै आएको ऩाईन्छ। २०६८ को जनगणना 
अनसुाय नेऩारभा करयव ४.४ प्रततशत भखुलरभहरु फसोफास गयेको ऩाइन्छ ।भखुलरभ सभदुामको 
इततहास य सॊलकृततको ऩहहचान, हक, हहतको सॊयऺण य सम्वर्द्धन तथा सशखिकयणका रातग 
नेऩारको सॊहवधान २०७२ को बाग २७ को धाया २६४ भा सवैधातनक आमोगको रुऩभा 
भखुलरभ आमोगको व्मवलथा बएको य भखुलरभ आमोग ऐन, २०७४ अनसुाय भखुलरभ आमोग 
गठन बएकोभा सम्भाननीम याष्ट्रऩततज्मूफाट तभतत २०७५।१२।०७ भा मस आमोगको अध्मऺ 
ऩदभा श्री सतभभ तभमाॉ अन्सायीराई तनमिु गनुध बई उि ददन नै सम्भाननीम 
प्रधानन्मामाधीशज्मूफाट ऩद तथा गोऩतनमताको सऩथ तरई ऩदफहारी बएको छ । मसै गयी 
आमोगको ४ सदलमभा तभतत २०७७।१०।२१ गते भा. भहभददन अरी य भा. तभजाध असधद वेग 
य भा.भोहभद सभशरु हक तभतत २०७८।३।१० गते तनमखुि हनु ुबएको छ । फाॉकी १ जना 
सदलमहरुको ऩद हार सम्भ रयि यहेको छ ।  
 

मस आमोगको भखु्म कामध भखुलरभ सभदुामको हक हहतको सॊयऺण य सम्वर्द्धन तथा 
सशखिकयणका रातग नेऩार सयकायराई नीततगत, कानूनी तथा सॊलथागत सझुाव ददने, आमोगरे 
गयेका तसपारयस वा ददएका सझुाव कामाधन्वमनको सम्फन्धभा अनगुभन गने, भखुलरभ सभदुामको 
हक हहतको सॊयऺण य सम्फर्द्धन तथा सशखिकयणका रातग चेतनाभूरक कामधक्रभ सॊचारन गनुध 
यहेको छ। 

 

नेऩारको सन्दबधभा भखुलरभ सभदुाम भानव हवकास सूचकाङ्कको दृहिकोणरे सवबन्दा दमनीम 

अवलथाभा यहेको छ। मस सभदुाम तथा व्मखिहरूको आतथधक, साभाखजक तथा साॉलकृततक 
उत्थान एवभ ् हवकासका रातग सीऩ हवकास तातरभ,  छात्रवखृि,  कजाध य  योजगायभूरक रखऺत 
कामधक्रभ, खशऺा लवाल्म तथा सावधजतनक ऺेत्रको योजगायीभा ऩहुॉच, भातबृाषाको सॊयऺण य 
सॊवर्द्धन तथा ऩयम्ऩया रुढीवादी तथा धातभधक अन्धहवश्वास य रैंहिक हवबेदको अन्त्म सम्फन्धी 
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कामधक्रभ सञ्चारन गनुध अत्मावयकमक यहेको छ ।मसको परलवरुऩ आमोगरे भखुलरभ सभदुामको 
साभाखजक, आतथधक, शैखऺक एवभ ् सालकृततक हवकासका रातग यणनैततक कामधमोजना फनाई 
प्रबावकायी रुऩभा कामधक्रभ कामाधन्वमन गनुध ऩने देखिन्छ । 

सोच 

सिुी, सभदृ्व य आत्भतनबधय भखुलरभ सभदुाम । 

 

उद्दयेकम  

 भखुलरभ सभदुामको हक, हहतको सॊयऺण य सम्फर्द्धन तथा सशिीकयण गने, 

 भखुलरभ सभदुामको आतथधक, साभाखजक, याजनैततक ऺेत्रभा अथधऩूणध सहबातगता सतुनखित गने, 

 भरुकुभा उऩरब्ध स्रोत तथा साधनहरुभा भखुलरभ सभदुामको ऩहुॉच वहृर्द् गने, 

 ऐततहातसक, साॉलकृततक एवॊ धातभधक ऺेत्रको सॊयऺण य सम्फर्द्धन गने, 

 रैहिक हवबेद तथा हहॊसाको न्मूनीकयण गने। 

२. आमोगको काभ कतधब्म य अतधकाय 

नेऩारको सॊहवधानको बाग २७ को धाया २६४ तथा भखुलरभ आमोग ऐन, २०७४ दपा ७ अनसुाय 
आमोगको काभ कतधब्म य अतधकाय तनम्नानसुाय यहेको छ। 

(क) भखुलरभ सभदुामको सभग्र खलथततको अध्ममन गयी तत्सम्फन्धभा गनुध ऩने नीततगत, कानूनी य 
सॊलथागत सधुायका हवषमभा नेऩार सयकाय सभऺ तसपारयस गने । 

(ि) भखुलरभ सभदुामको हक हहतको सॊयऺण य सम्फर्द्धन तथा त्मलतो सभदुामको सशिीकयणका 
रातग याहष्ट्रम नीतत तथा कामधक्रभको तजुधभा गयी कामाधन्वमनका रातग नेऩार सयकाय सभऺ 
तसपारयस गने । 

(ग) भखुलरभ सभदुामको हक हहतको सॊयऺण य सम्फर्द्धन तथा त्मलतो सभदुामको सशिीकयणका 
सम्फन्धभा बएका व्मवलथा प्रबावकायी रूऩभा कामाधन्वमन बए नबएको हवषमभा अध्ममन 
अनसुन्धान गयी प्रबावकायी कामाधन्वमन गनध चा्न ुऩने कदभका सम्फन्धभा नेऩार सयकायराई 
सझुाव ददन े। 

(घ) भखुलरभ सभदुामको हक हहतको सॊयऺण य सम्फर्द्धन तथा त्मलतो सभदुामको सशिीकयणका 
सम्फन्धभा बइयहेका नीततगत, कानूनी तथा सॊलथागत व्मवलथाभा गनुध ऩने सधुायका सम्फन्धभा 
नेऩार सयकायराई सझुाव ददने । 
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(ङ) भखुलरभ सभदुामसॉग सम्फखन्धत नीतत तथा कामधक्रभ कामाधन्वमनको सभीऺा, अनगुभन तथा 
भू्माङ्कन गने । 

(च) आमोगरे गयेका तसपारयस वा ददएका सझुाव कामाधन्वमनको सम्फन्धभा अनगुभन गने वा 
गयाउन े। 

(छ) भखुलरभ सभदुामतबत्र आतथधक वा साभाखजक रूऩभा ऩछातड ऩयेका व्मखिको हवकास य 
सशिीकयणका रातग हवशेष कामधक्रभ तजुधभा गयी कामाधन्वमन गनध नेऩार सयकाय सभऺ 
तसपारयस गने । 

(ज) भखुलरभ सभदुामको बाषा, तरहऩ, सॊलकृतत, इततहास, ऩयम्ऩया, साहहत्म, कराको अध्ममन अनसुन्धान 
गयी त्मलतो बाषा, तरहऩ, सॊलकृतत, इततहास, ऩयम्ऩया, साहहत्म, कराको सॊयऺण य हवकासको रातग 
कामधक्रभ तजुधभा गयी नेऩार सयकायराई तसपारयस गने । 

(झ) भखुलरभ सभदुामको हक हहतको सॊयऺण य सम्फर्द्धन तथा त्मलतो सभदुामको सशिीकयणको 
रातग चेतनाभूरक कामधक्रभ सञ्चारन गने । 

(ञ) सफै प्रकायको शोषणको अन्त्म गनध य भखुलरभ सभदुामको सशिीकयणको रातग कामधक्रभ 
तजुधभा गयी नेऩार सयकायराई तसपारयस गने ।  

(ट) भखुलरभ सभदुामको सम्फन्धभा नेऩार ऩऺ बएको अन्तयाधहष्ट्रम सखन्ध सम्झौता कामधन्वमन बए 
नबएको अनगुभन गयी नेऩार सयकायराई कामाधन्वमनको रातग आवयकमक तसपारयस गने वा 
सझुाफ ददने । 

(ठ) भखुलरभ सभदुामको अतधकाय उरङ्घन गने व्मखि वा सॊलथाका हवरुर्द् उजयुी सङ्करन गयी सो 
उऩय छानतफन तथा तहहककात गनध सम्फखन्धत तनकामभा तसपारयस गने । 

(ड) भखुलरभ सभदुामको ऩहहचानका सम्फन्धभा हवलततृ अध्ममन य अनसुन्धान गयी थय सूचीकृत गनध 
नऩेार सयकायराई तसपारयस गने ।  

(ढ) भखुलरभ सभदुामको बौततक, अबौततक सॊलकृततको सॊयऺण य सम्फर्द्धनका रातग खजहवत सङ्ग्ग्रहारम 
लथाऩना तथा उदगभलथरको िोज अनसुन्धान गयी त्मलता ऩयुाताखत्वक य ऐततहातसक सॊयचना, 
वलत ु य लथरहरूको सॊयऺण य सम्फर्द्धनका रातग नीतत तथा कामधक्रभ तजुधभा गने य 
कामाधन्वमनका रातग नेऩार सयकायराई तसपारयस गने । 

(ण) भखुलरभ सभदुामको हक हहतको सॊयऺण, सम्फर्द्धन य सशिीकयणका रातग नेऩार सयकाय य 
अन्म सङ्घ सॊलथाहरूरे सञ्चारन गने चेतनाभूरक कामधक्रभहरूको सभीऺा, अनगुभन तथा 
भू्माङ्कन गने । 
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(त) भखुलरभ सभदुामको हऩछतडएको अवलथा य हारको शैखऺक, याजनैततक, साभाखजक तथा आतथधक 
दयुावलथाको अध्ममन अनसुन्धान गयी सभदुामको हवकासका रातग नेऩार सयकायराई सझुाव 
ददन े। 

(थ) आमोगका अध्मऺ, सदलम तथा कभधचायीको रातग आचायसॊहहता फनाई रागू गने । 

(द) आमोगको वाहषधक मोजना य कामधक्रभ लवीकृत गने । 

 

३. आमोगभा यहन ेकभधचायीको सॊख्मा य कामधहववयण 
भखुलरभ सभदुामको इततहास य सॊलकृततको ऩहहचान, हक, हहतको सॊयऺण य सम्वर्द्धन तथा 
सशिीकयणका रातग नेऩारको सॊहवधान २०७२ को बाग २७ को धाया २६४ भा सवैधातनक 
आमोगको रुऩभा भखुलरभ आमोगको व्मवलथा बएको य भखुलरभ आमोग ऐन, २०७४ अनसुाय 
भखुलरभ आमोग गठन बई सॊचारनभा यहेको छ । सॊहवधानभा व्मवलथा बए फभोखजभ भखुलरभ 
आमोगभा अध्मऺ य अन्म चाय जनासम्भ सदलम यहने, याष्ट्रऩततरे सॊवैधातनक ऩरयषदको तसपारयसभा 
आमोगका अध्मऺ य सदलमको तनमखुि गने य आमोगका अध्मऺ तथा सदलमको ऩदावतध तनमखुि 
बएको तभततरे छ वषधको हनुे व्मवलथा यहेको छ । 

 

नेऩारको सॊहवधान २०७२ को बाग २७ को धाया २६४ य भखुलरभ आमोग ऐन, २०७४ अनसुाय 
सवैधातनक आमोगको रुऩभा भखुलरभ आमोगको गठन बएको य आमोगको सॊचारनको रातग तभतत 
२०७७/०8/३० गतेको भन्त्रीऩरयषद्को तनणधमानसुाय नमाॉ दयफन्दी लवीकृती बई कामाधन्वमनभा 
आएको छ। जसको हवलततृ हववयण तर उ्रेि गरयएको छ । 
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सॊगठनात्भक ढाॉचा 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

११ 

ऩनुि्  

 

 

 
 

 ऩनुि् 
अध्मऺ, सदलमहरु य सखचवको सखचवारम तथा अन्म शािाभा यहने कभधचायीहरु प्रशासन    शािाफाट 
िटाउन सहकने छ । 

आमोगका ऩदातधकायी/सदलमहरु तनमिु बई ऩदावतध कामभ यहदासम्भ आवयकमक ऩने तनजी 
सहामकहरु (या.ऩ.अनॊ.प्रथभ शे्रणी सयहको) प्रत्मेक ऩदातधकायी/सदलमराई १(एक) जनाको दयरे 
दयफन्दी यहने गयी कयाय सेवाफाट ऩदऩूततध गनध सहकने छ । 

आमोगका ऩदातधकायी/सदलमहरु तनमखुि बई ऩदावतध कामभ यहदासम्भ आवयकमक ऩने हरकुा सवायी 
चारक (शे्रणीहवहहन) प्रत्मेक ऩदातधकायी/सदलमराई १ (एक) जनाको दयरे दयफन्दी यहने गयी कयाय 
सेवाफाट ऩदऩूततध गनध सहकने छ । 

आमोगका सदलमहरु तनमखुि बई ऩदावतध कामभ यहदासम्भ आवयकमक ऩने कामाधरम सहमोगी 
(शे्रणीहवहहन) दईु(२) जना सदलमराई १(एक) जनाको दयरे दयफन्दी यहने गयी कयाय सेवाफाट ऩदऩूततध 

अध्मऺ 

सदलम सदलम सदलम सदलम 

सखचव 
या.ऩ.प्रथभ(प्र.)-१ 

प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन शािा 
उ.स. या.ऩ.दर्द्तीम (प्र./सा.प्र.)-१ 

शा.अ. या.ऩ.ततृीम(प्र./सा.प्र.)-१ 

रेिाऩार या.ऩ.अन. (प्र./रे.)-१ 

ना.स.ु या.ऩ.अन. (प्र./सा.प्र.)-१ 

कम््मटुय अऩयेटय या.ऩ.अन. (हवहवध)-१ 

ह.स.चा.(शे्रणीहवहहन)-२ 

कामाधरम सहमोगी(शे्रणीहवहहन)-३ 

 

 

 

 

 

अतधकाय प्रफधधन तथा सशखिकयण इकाई 

शा.अ. या.ऩ.ततृीम(प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु या.ऩ.अन. (प्र./सा.प्र.)-१ 
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गनध सहकने छ । लवीऩय १ जनाको रातग फजेट व्मवलथा गयी सेवा कयायफाट कामध सॊचारन गनध 
सहकने छ । 

कम््मटुय अऩयेटय ऩद लथामी ऩदऩूततध नबएभा कयाय सेवाफाट ऩदऩूततध गनध सहकने छ । 

लवीऩय १ जनाको रातग फजेट व्मवलथा गयी सेवा कयायफाट कामधसॊचारन गनध सहकने छ  

 

लवीकृत दरबन्दी संरचना 
आमोगको लवीकृत लथामी दयफन्दी सॊख्मा कुर १३ यहेको छ । आमोगको हवद्यभान लथामी 
दयफन्दीको हवलततृ हववयण तर यहेको छ ।   

 

क्र.सॊ. ऩद नाभ शे्रणी/तह सेवा सभूह उऩसभूह लवीकृत 
दयफन्दी 

कैहपमत 

१ सखचव या.ऩ.प्रथभ प्रशासन   १  

२ उऩसखचव या.ऩ.दर्द्तीम प्रशासन सा.प्र.  १  

३ शािा अतधकृत या.ऩ.ततृीम प्रशासन सा.प्र.  २  

४ नामव सबु्फा या.ऩ.अन.प्रथभ प्रशासन सा.प्र.  २  

५ रेिाऩार या.ऩ.अन.प्रथभ प्रशासन रेिा  १  

६ कम््मटुय अऩयेटय या.ऩ.अन.प्रथभ हवहवध   १  

७ हरकुा सवायी 
चारक 

शे्रणीहवहहन    २  

८ कामाधरम सहमोगी शे्रणीहवहहन    ३  

जम्भा १३  

 

मस आमोगभा कम््मूटय अऩयेटयको ऩदभा फाहेक सफै ऩदभा कामधयत यहेका छन ्।  



8 
 

 

४. आमोगफाट प्रदान गरयन ेसेवाहरु 

 भखुलरभ सभदुामको सभग्र खलथततको अध्ममन, 
 नीततगत, कानूनी य सलथागत सधुायका हवषमभा नेऩार सयकाय सभऺ तसपारयस गने 

 भखुलरभ सभदुामको बाषा, तरऩी, सॊलकृतत, इततहास, ऩयम्ऩया, साहहत्म, कराको अध्ममन 
अनसुन्धान भखुलरभ सभदुामसॉग सम्फखन्धत नीतत तथा कामधक्रभ कामाधन्वमनको सभीऺा, 
अनगुभन तथा भू्माङ्कन गने 

 चेतनाभूरक कामधक्रभ, सशखिकयण, कुयीतत य शोषणको न्मूनीकयण, सीऩ य प्रहवतधको 
प्रफधधन 

 

५. सेवा प्रदान गने तनकामको शािा, खजम्भेवाय अतधकायी य शािा प्रभिु 

 मस आमोगको लवीकृत सॊगठन सॊयचना अनसुाय एउटा शािा य एउटा इकाई यहेको छ । 
खजम्भेवाय अतधकायी य शािा/इकाई प्रभिुको नाभावरी देहामफभोखजभ यहेको छ । 

 

तस.नॊ. शािा/इकाईको नाभ शािा/इकाई प्रभिु खजम्भेवाय अतधकायी 

१. प्रशासन, मोजना तथा 
अनगुभन शािा 

उऩसखचव अतनर िनार उऩसखचव अतनर िनार 

२. अतधकाय प्रफधधन तथा 
सशखिकयण इकाई 

उऩसखचव दगुाध फञ्जाडे उऩसखचव दगुाध फञ्जाडे 

 

६. सेवा प्राप्त गनध राग्न ेदलतयु य अवतध 

 मस आमोगफाट प्रदान गरयने सेवाभा कुनै हकतसभको दलतयु नराग्ने । 

 सूचना भाग गदाध तनमभानसुायको दलतयु राग्नेछ । 

 

७. तनवेदन, उजयुी उऩय तनणधम गने प्रहक्रमा य अतधकायी 
- मस आमोगभा दताध बएका तनवेदन/उजयुी प्राप्त बएऩिात सम्फखन्धत शािाभा जाने गदधछ 

।  

- सम्फखन्धत शािाफाट एक हप्तातबत्र तनणधम गने अतधकायी वा ऩदातधकायी वा आमोगफाट 
तनणधम गयाइने व्मवलथा यहेको छ । 
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-  

८. तनणधमउऩय उजयुी सनु्न ेअतधकायी 
- कामाधरम प्रभिु 

 

९. सूचना अतधकायी य प्रभिुको नाभ य ऩद 

मस आमोगको प्रभिु य सूचना अतधकायीको नाभ य ऩद देहामफभोखजभ यहेको छ । 

तस.नॊ नाभ थय ऩद 

१. सतुनता नेऩार सखचव (प्रभिु) 

२. दमायाभ ततवायी शािा अतधकृत (सूचना अतधकायी) 

 

 

 

१०.  ऐन, तनमभ, हवतनमभ वा तनदेखशकाको सूची 
मस आमोगसॊग सम्फखन्धत ऐन, तनमभ, हवतनमभ वा तनदेखशकाको सूची देहामफभोखजभ यहेको छ  

 

तस.नॊ ऐन, तनमभ, हवतनमभ वा तनदेखशकाको सूची 
१. भखुलरभ आमोग ऐन,२०७४  
२. भखुलरभ आमोग आचायसॊहहता, २०७६ 
३. भखुलरभ आमोगको फैठक सॊचारन कामधहवतध, २०७७ 
४. भखुलरभ आमोगको आन्तरयक व्मवलथाऩन तनदेखशका, २०७७ 

 

 

११.  आम्दानी, िचध तथा आतथधक कायोफाय सम्फन्धी अध्मावतधक हववयण 

 

अनसूुचीभा सॊरग्न गरयएको छ ।  

 
१२.  सावधजतनक तनकामको वेबसाइट बए सो को हववयण 

Website: www.muslimcommission.gov.np 

 

http://www.muslimcommission.gov.np/
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१३.  सावधजतनक तनकामरे प्राप्त गयेको वैदेखशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राहवतधक सहमोग य 
सम्झौता सम्फन्धी हववयण 

-वैदेखशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राहवतधक सहमोग य सम्झौता नबएको । 

 

१४. सम्ऩादन गयेको काभको हववयण  

मस आमोगरे मस अवतधभा देहाम अनसुाय फजेटगत रुऩभा कामध सम्ऩादन गयेको छ् 
क. सीऩ हवकास कामधक्रभ  

 

१५. आमोगको भखु्म भखु्म तनणधमहरु  

 भखुलरभ आमोगको ऩहहचान झख्कने रोगो लवीकृत बएको ।  
 जनगणना सम्फन्धभा भखुलरभ आमोगको अहऩरको ऩम््रेट लवीकृतत गयी हवतयण बइयहेको । 

 आतथधक वषध २०७८।७९ को तै्रभातसक हवबाजनसहहतको फजेट तथा कामधक्रभ लवीकृत 
गरयएको ।  

 तभतत २०७८।६।४ गतेका ददन भखुलरभ आमोगका भा. अध्मऺ सतभभ तभमाॉ अन्सायीज्मूको 
सॊमोजकत्वभा जनगणना २०७८ का सम्फन्धभा छरपर गरयमो । उि फैठकफाट याहष्ट्रम 
जनगणना २०७८ भा  याहष्ट्रम जनगणनाभा सचेतना गनध भखुलरभ आमोग य केखन्िम त्माङ्क 
हवबागको सहकामधभा ऩम््रेट रगामत प्रचाय प्रसाय साभग्री तमाय गने हवषमभा तनणधम गरयमो 
।  

 मस आमोगका भाननीम सदलमज्मूहरुको कामध हवबाजन गरयएको ।  

 

१६.  सावधजतनक तनकामरे वगीकयण तथा सॊयऺण गयेको सॊचनाको नाभावरी य त्मलतो सूचना 
सॊयऺण गनध तोहकएको सभमावतध 

- हारसम्भ नतोहकएको 
 

१७.  सावधजतनक तनकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्धी तनवेदन य सो उऩय सूचना ददइएको हवषम 

-  मस अवतधभा सूचना भाग नबएको । 

 

१८.  सावधजतनक तनकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हनु ेबएको बए सो को हववयण 

- अन्मत्र सूचना प्रकाशन हनुे नगयेको । 
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१९. तोकएफभोखजभका अन्म हववयण  

-क्रभश प्रकाशन हनुे । 
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आम्दानी, िचध तथा आतथधक कायोफाय सम्फन्धी अध्मावतधक हववयणसम्फन्धी अनसूुची 
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