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तस्वीर 1: आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. र्वजयकुमार दत्तज्यूले पद तथा गोपलनयताको सपथ ग्रहण गनुिहदैु 
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मन्तव्य 

आम नेपाली जनताको िाहना र भावना अनरुुप पर्हलो र दोश्रो संर्वधान सभाको सफलतम 
पररणामको रुपमा नेपालको संर्वधान, २०७२ आम जनताले पाए । सात दशकको 
अखण्ड सामाचजक, सांस्कृलतक, आलथिक र राजनीलतक यात्राबाट मलुकुले सनु्दरतम 
स्वरूप प्राप्त गरेको र वािा, कबोल परुा भएको जनअलभमत प्राप्त भएको छ। नेपालको 
संर्वधान, २०७२ को भाग २७ र धारा २६२ मा मधेशी आयोगको प्रावधान गररएको 
छ । यस धारा अनसुार “नेपालमा एक मधेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य 
िार जनासम्पम सदस्य रहनेछन ।" २०७४ साल असोज २७ गते यस आयोगको P]g 
न.२० को रुपमा प्रमाणीकरण गररयो  र संर्वधानको धारा २९६ को उपधारा (१) 
वमोचजमको व्यवस्थार्पका संसदले P]g बनायो । संर्वधानमा व्यवस्था गररए अनसुार 
संबैधालनक पररषद्को लसफाररसमा सम्पमाननीय राष्ट्रपलत श्रीमती र्वद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट 
२०७५ िैत्र ०७ गते यस आयोगका अध्यक्षको लनयचुक्त भयो । शपथ ग्रहण भएको 
लमलत २०७५ िैत्र ०७ गते देचख नै म अध्यक्षको चजम्पमेवारीयकु्त कायि प्रारम्पभ गरे । 
आ.व. २०७५/७६ को तीन मर्हना तेइस ददनमा ऐनमा व्यवस्था गररएको मधेशी 
समदुायको इलतहास र संस्कृलतको पर्हिान,हक,र्हतको संरक्षण र सम्पवधिन तथा 
सशचक्तकरण गने वैधालनक व्यवस्था अनसुार अहोरात्र कायि गने दृढ संकचपपत भई कायि 
प्रारम्पभ गररयो । 

नेपालको संर्वधानको धारा २९४ को उपधारा (१) मा संवैधालनक लनकायले आफुले 
गरेको पररभार्षत कामकारबाहीको वार्षिक प्रलतवेदन राष्ट्रपलत समक्ष पेश गने व्यवस्था 
रहेको छ । प्रलतवेदनमा आयोगले वषिभररमा गरेका कामहरु र भर्वष्यमा गनुिपने 
सधुारसम्पबन्धी लसफाररस गररएका कायिहरु समावेश रहेका छन ्।  

आयोगको स्थापना र कायािरम्पभ भएको केर्ह मर्हनामै सेवाग्राहीको पहुुँि, 
सशचक्तकरण र रुपान्तरको लालग सहज बनाउने पर्वत्र अलभप्रायले आयोगलाई 
पूणिरूपमा प्रर्वलधयकु्त बनाउने प्रयासले साथिकता प्राप्त गरेको छ । यसवाट गाउुँ-



 
 

देहातका आम नेपाली जनतालाई इमेल, वेवसाइट, मोवाइल एप, फेसबकु, पेज, 
लनशपुक फोन सरु्वधा (टोल-र्ि नम्पबरः १६६००११६१८५) सर्हतबाट 
सविसाधारणहरुको पहुुँिको अवस्थामा सरलीकरण र सहजीकरण भएको यत्र-तत्र 
र सवित्र अनभुलूत भएको देचखन्छ । आयोगलाई िनुौतीको िांगको रुपमा नभई 
सनुौलो अवसरको रुपमा ललदैं कायि प्रारम्पभ भयो, मलुकुको र्वकास र समरृ्िको 
अलभयानलाई महायज्ञको रुपमा लैजानपुने आवश्यकता भएकोले यो आयोगले पलन 
सोही रार्ष्ट्रय समरृ्िको अलभयानमा o1Lको रुपमा समर्पित गदै “सशुासन र ितदुदिक 
समरृ्िको अलभयान, मधेशी आयोग जनअपेचक्षत प्रस्थान” को मूल कायाित्मक कायिको 
अलभयानलाई अक्षरश: पूणि इमानदारी, चजम्पमेवारी र जवाफदेर्हताको oxL भावना 
अनसुार कायि प्रारम्पभ भएको हो। लगभग दईु मर्हनालभत्र नै पवुि मेिीदेचख पचश् िम 
महाकाली सम्पमको यात्रा प्राय: हलुाकी राजमागि केचन्द्रत र सीमा क्षेत्रका जनताको 
ममि र पीडालाई अक्षरांकन गने पर्वत्र कायि प्रारम्पभ भयो जसमा प्रदेश १ को  
झापाको र्वतािमोड, भद्रपरु, दमक, गौरादह, गौररगंज, सीमाक्षेत्र मोरंगको 
लबराटनगर, रंगेली, सीमाक्षेत्र, सनुसरीको धरान, इनवाि, भटुाहा, सीमाक्षेत्र गरी २४ 
वटा औपिाररक र अनौपिाररक बैठक एवम ् कायिक्रम ससुम्पपन भयो। मा. 
मखु्यमन्त्रीज्यू र मा. प्रदेश प्रमखुज्यू संग समेत भेटघाट र छलफल भयो। आम 
जनताका चजज्ञासाहरुलाई चजपलागतरुपमै लनवािचित जनप्रलतलनलधहरु र चजपलाका 
कायािलय प्रमखुज्यूहरुसंग वैठक गरी समस्या समाधानाथि पहल गने कायि साथिकता 
पाएको छ । प्राप्त चजज्ञासा र समाधानका उपायहरुको सम्पवन्धमा संिारकमीहरुसंग 
चजपलागत र प्रदेशगत भेटघाट र छलफल ससुम्पपन्न भएको लथयो । 

यसै गरी प्रदेश २ को सप्तरी, लसराहा, धनषुा, महोतरी, सलािही, रौतहट, वारा र 
पसािमा नागररक समाज, पेशागत समाज, मर्हला नेततृकमी, दललत समदुाय, 
संिारकमी, राजनीलतक दलका प्रलतलनलधहरु, जनलनवािचित प्रलतलनलधहरु, चजपलाका 
कायािलय प्रमखुहरु ,मा.मखु्यमन्त्री, मा.प्रदेश प्रमखु सर्हतका ३० वटा औपिाररक 
र अनौपिाररक कायिक्रमहरु ससुम्पपन्न भए । यी कायिक्रमहरु हलुाकी राजमागि र 
सीमा क्षेत्र केचन्द्रत भएका लथए । 



 
 

प्रदेश ५ को कर्पलवस्तकुो तौललहवा, बाुँकेको नेपालगन्ज, सर्हतका स्थानहरुका 
साथै बददियाको गलुररया, राजापरु, मधवुनका स्थानहरुमा नागररक समाजका 
अगवुाहरु, राजनीलतक दलका प्रलतलनलधहरु, पवुि सांसद, वतिमान लनवािचित 
जनप्रलतलनलधहरु, आम जनता, संिारकमी, चजपलाका कायािलय प्रमखुहरु तथा मा. 
मखु्यमन्त्रीज्यूसंग गरी जम्पमा दशवटा औपिाररक र अनौपिाररक बैठकहरु सम्पपन्न 
भए ।  

सदुरुपचिम प्रदेशमा महेन्द्रनगर, धनगढी, भजनी, टीकापरुका स्थानहरुमा चजपलाका 
कायािलय प्रमखुहरु, आमजनता, नागररक अगवुाहरु, संिारकमीहरु, यवुा, मर्हला, 
मा.मखु्यमत्री, मा.प्रदेश प्रमखु संगको वैठक जम्पमा १० वटा ससुम्पपन्न गरी लललतपरु 
ज्वागलमा रहेको केन्द्रीय कायािलयमै र्हमाल, पहाड, तराई-मधेशका बरु्िचजवीहरु, 
नागररक समाजमा अगवुा, सार्हत्यकार, पत्रकार, जातीय संगठनका अगवुा तथा 
पदालधकारीहरु, संवैधालनक आयोगका प्रमखुज्यूहरु, तथा कमििारीहरु, राजनीलतक 
दलका प्रलतलनलधहरु, लनवािचित जनप्रलतलनलधहरु समेत गरी तीन दजिन भन्दा वढी 
औपिाररक र अनौपिाररक बैठकबाट प्राप्त चजज्ञासाहरु र त्यसका सामाधानाथि 
२०७५ आषाढ २५ गते मा.उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री श्री ईश्वर पोख्रलेज्यूको 
प्रमखु आलतथ्यमा तराई-मधेशका झन्डै दईु सय जना र्वज्ञहरुलाई काठमाण्डौमा 
केचन्द्रत गरी अन्तरर्क्रयात्मक गोष्ठी ससुम्पपन्न भयो, जसमा अपपकालीन र 
ददघिकालीन समस्याका समाधानाथि र्वलभन्न बुुँदा एवम ्अवयवहरुको सकु्ष्म अन्वेषण 
भयो । यसका साथै सम्पमाननीय उप-राष्ट्रपलतज्यू, सम्पमाननीय सभामखुज्यू, 
सम्पमाननीय रार्ष्ट्रय सभाका अध्यक्षज्यू ,पूवि राष्ट्रपलतज्यू, पूवि प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, पूवि 
पदालधकारीज्यूहरु एवं आवश्यक सबै सरोकारवालाहरुसंग गहन र्विार-र्वमशि 
ससुम्पपन्न भएको छ । 

प्रदेश. १, २, ३, ५ र सदूुरपचिम प्रदेशहरुका साथै रार्ष्ट्रयकायिशाला गोष्ठीबाट 
तराई मधेशमा सामाचजक, सांस्कृलतक, आलथिक, पयािवरणीय, प्रशासलनक, 
राजनीलतक, शैचक्षक, स्वास्थ्य तथा अन्य र्वर्वध क्षेत्रका िनुौतीहरू र त्यसका 



 
 

कायिकक्षहरु यस प्रलतवेदनमा ससुचित गररएको छ । यी प्रदेशहरुमा तीव्रतम 
र्वकास र समरृ्िका लालग ऐलतहालसक तथा परुाताचत्वक क्षेत्र,  धालमिक तथा 
सांस्कृलतक क्षेत्र,  आलथिक तथा पूवािधार क्षेत्र,  प्राकृलतक तथा वातावरणीय क्षेत्र,  
सामाचजक क्षेत्र, कृर्ष क्षेत्र,  पोखरी, ताल, सरोवर क्षेत्र, शैचक्षक क्षेत्र,  स्वास्थ्य क्षेत्र,  
राजनीलतक क्षेत्रको र्वकासलाई प्रभावकारी लनरन्तरता प्रदान गररएमा मलुकुको 
समग्र र्वकासको लालग “कोसेढंुगा” प्रमाचणत हनुछे । यी क्षेत्रहरुको ठोस कायिको 
लालग क्रमशः कायिपत्र लेखन र कायिशाला गोष्ठीहरु आयोजना गररने आयोगको 
पञ्चवर्षिय योजनामा रहेको छ ।             

आयोगको अध्यक्षको हैलसयतमा कायिसम्पपादन गने क्रममा मधेशी आयोगको 
पषृ्टभलूम देखी अग्रभलूम सम्पम संचक्षप्त लसंहावलोकन गदाि जनककालीन र विुकालीन 
गणतन्त्रात्मक इलतहास पनुः मलुकुले प्राप्त गरेको छ । यस आयोगका सबल 
पक्षमा हेदाि यसले संवैधालनक हैलसयतमा रहेकाले मधेशी समदुायले गवि प्राप्त गरेको 
छ ।यसको स्पष्ट दरुदृष्टी र दृर्ष्टकोण मधेशी समदुायको हक, र्हतको संरक्षण, 
सम्पवििन तथा सशचक्तकरणसुँग सम्पबचन्धत रहेको छ ।  

अनभुवी र प्रबिु कमििारीहरुको पद र दरबन्दीको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । 
िनुौतीलाई अवसरमा पररणत गने चजम्पमेवारी समेत रहेको र ददईएको छ । 
“र्वर्वधता लबिको एकता, नपेालीहरुको मखु्य र्वशषेता” को कायिलाई अक्षरश: 
अवलम्पवन गरेको छ । “र्हमाल-पहाड मधेश-तराई, कोर्ह छैन पराई हामी सबै 
दाई-भाई” को सनु्दर अवधारणालाई यथाथिमा नै पररणत गने कायि प्रारम्पभ  गरेको 
छ । समग्रतामा मलुकुको प्रत्येक भखूण्ड र भगूोलका साथै प्रत्येक जात-जालतलाई 
पपलर्वत र पचुष्पत गने कायिको परम ्पर्वत्र अवसर प्रदान गरेको छ । तर यसमा 
लनम्पन केर्ह सधुारात्मक पक्षको समेत आवश्कता रहेको आंकलनबाट केर्ह 
सझुावहरु स्वरुप यस मलुकुको सम्पमालनत संस्था माफि त साविभौम संसद समक्ष यो 
संदेशलाई अर्पल समेत गरेको छु ।  



 
 

प्रथमत, संर्वधान संशोधन माफि त अन्य आयोग जस्तै रार्ष्ट्रय शब्द थप गरी रार्ष्ट्रय 
मधेशी आयोग बनाउुँदा राम्रो हनु्छ, दोस्रो, मधेशी आयोगको ऐन संशोधन गरी 
अन्य संवैधालनक आयोगमा भए सरह र्वचशष्ट शे्रणीको सचिवको दरबन्दीको व्यवस्था 
गनुिपछि, तेस्रो, कायिक्षेत्र, प्रकृलत र भाषा अनसुारको कमििारी र आवश्यक 
दरबन्दीको व्यवस्था गदाि आयोगको उदे्दश्यनसुार लक्ष्य प्रालप्तमा सहयोग पगु्छ, 
िौथो, संर्वधानको धारा २६२ को उपधारा (१) लाई यथाशीघ्र लाग ु गदाि 
आयोगलाई कायिसम्पपादन गने समूचित वातावरण तयार हनु्छ, पाुँिौ, प्रादेचशक 
कायािलयहरु स्थापना गदाि मधेशी समदुायहरु छररएर रहेकाले आयोगसुँगको 
पहुुँिमा सहजता हनु्छ । 

आवश्यक बजेटको पयािप्तता र समयलभत्र उपलब्धता नहनुे जस्ता केर्ह अपपकालीन 
तथा ददघिकालीन िनुौतीहरू समेत रहेका छन ्। प्रलतकुल अवस्थामा पलन पूणि 
अनकूुलन र िनुौतीहरूलाई अवसरको रुपमा रुपान्तर गरी पहुुँि, पररवतिन र 
सशचक्तकरणलाई अग्रस्थानमा राखी लमतव्यर्यताको आधारमा अलधकतम ्प्रलतफलको 
लसिान्तलाई अक्षरश: िररताथि गने गरेमा आयोगको अन्तर ध्यय परुा हनुे कुरा 
सबैमा र्वश्वस्त गराउुँदछु ।  

अन्त्यमा यस आयोगले P ]g बाट लनदेचशत काम, कतिव्य र अलधकार अवसर र 
िनुौतीहरू, मधेशी समदुायको अपेक्षा र चजज्ञासाहरु रणनीलतक र कायिनीलतक 
योजना, अलभलेख अध्ययन, प्रोफाइलहरु लनमािण, छलफल र अन्तरर्क्रया कायिक्रम, 
लक्ष्य, दरुदृर्ष्ट, मानवीय मपुय-मान्यताहरु, समानता र सामाचजक न्याय, 
जवाफदेर्हता, पहुुँि, सशचक्तकरण र रुपान्तरको सलुनचितता, लनष्पक्षता, पारदचशिता, 
सहभालगता र समावेशीकरण, मधेशीमा नै मधेशीको उचित प्रलतलनलधत्त्व, र्वर्वधताको 
उचित सम्पमान, उचित प्रलतफल, समन्वय, सहकायि, संजालीकरण एवम ्साझेदारी, 
उन्मखु-कायि, प्रर्वलधको नर्वनतम सदपुयोग, सगुम कायि योजना, लनरन्तरता र 
प्रभावकाररता, अध्ययन र अनसुन्धान-मलुक कायि, गोष्ठी, अलभमखुीकरण, 
पारम्पपररक पेशागत सीपहरुको व्यवसायीकरण, र्वपन्नताको लालग सम्पपन्नतामूलक 



 
 

कायि सर्हतको “माटो सहुाउुँदो” संस्कृलतको र्वकासात्मक कायिक्रमहरुको तजुिमा 
गरी तथा सशचक्तकरणका लालग सीपको यथाथितालाई अंलगकार गरी समदुायको 
तीव्रतम र्वकासका कायिमा िेतना र सिेतनामलुक कायिक्रमलाई अग्रपथ तफि  
सररक भई नेपालीय भगूोलको स्वभाव अनकूुलन कायि गदै जाने देचखन्छ । जसबाट 
मानव अलधकार र मानवीय अलधकारका मपुय र मान्यताहरुबाट मलुकु पचुष्पत 
भईनै रहनेछ । यसै प्रलतबिताका साथ केर्ह भावना र शाचब्दक र्वरालमत पलका 
साथै चजज्ञासा, धैयि र नेततृ्व र्वकासको हाददिक अपेक्षा रहेको छ । हाददिकताका 
साथ, आदर, आभार, अलभवादन र नमस्कार ।     
            

जय नेपाल। 

डा. र्वजयकुमार दत्त                             

मा.अध्यक्ष  

मधेशी आयोग 

 

लमलत :-२०७६/०६/०७ 
  



 
 

कायिकारी साराशं 

सम्पमाननीय राष्ट्रपलतज्यू, 

मलुकुमा र्वर्वधता व्यवस्थापन गने महत्त्वपूणि सवालमध्ये मधेशी समदुायहरुको 
उत्थान र र्वकास पलन एक हो। यो र्वषयलाई सम्पबोधन गरी लोकतन्त्रमा अपपमत 
र बहमुतको असल अभ्यास गदािगदै यो र्वषय ओझेलमा नपरोस भने्न हेतलेु झन्डै 
एक बषि अचघ राज्यबाट नै स्वतन्त्र र सवािलधकार सम्पपन्न संवैधालनक रुपमा मधेसी 
आयोगको गठन भएको लथयो। हालसम्पम, सरकारले मधेशी आयोग ऐन २०७४ 
बाट आयोगको कायिक्षेत्र स्पष्ट गरी मागिदशिन गररददएको छ। आयोगले बैठक 
संञ्चालन सम्पबन्धी कायिर्वलध, २०७६ र आन्तररक व्यवस्थापन लनदेचशका, २०७६ 
आयोगबाट स्वीकृत गरी कायिसम्पपादनमा र्वलधको शासन स्थार्पत गररएको छ। 
आयोगको ऐनमा २० बटा कामहरु उपलेख गररएका छन, संचक्षप्तमा भनू्न पदाि 
मखु्यकामहरु सरोकारवालासुँग परामशि गने र त्यसको सरकारलाई लसफाररस 
गनेसुँग सम्पबचन्धत नै छ। 

मधेशी समदुायको सशक्तीकरण गने, मौललक सांस्कृलतक सम्पपदाको संरक्षण र 
र्वकास गने,साुँस्कृलतक कुरीलत र अन्धर्वश्वासको अन्त गने, त्यस सम्पबन्धी कायिक्रम 
तजुिमा गने, यस सम्पबन्धी िेतनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गने, यस सम्पबन्धी योजना 
बनाउन,े अनगुमन र मपुयांकन गने, यी र्वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गने, पक्ष राष्ट्र 
बनेका सम्पबचन्धत अन्तरािर्ष्ट्रय दार्यत्वको अनगुमन गने, मधेशी समदुायको 
थरहररूको पर्हिान गरी त्यसको सिुी नेपाल सरकारलाई लसफाररस गने र मधेशी 
समदुायको अलधकार उलंघन सम्पबन्धी उजरुी ललने जस्ता कामहरू छन, मलुतः 
मधेशी समदुायको सवालमा आएका कायिक्रमहरूको अनगुमन मपुयाकन गरी 
सरकारलाई लसफाररस गने, आवश्यक परेका लनकायसुँग राय परामशि ललन,े र्वशेषज्ञ 
सेवा ललने र कुनै र्वषयमा ठोस जानकारी ललन कायिदल गठन गने जस्ता चजम्पमेवारी 
प्राप्त छन।  

आ.ब. २०७५/२०७६ मा ३२ बटा अन्तिर्क्रया गोर्ष्ठहरु भएका छन जसबाट 
सरकारले मधेशी समदुायको लालग पररणाममखुी काम गनि तयार रहेको छ भने्न 



 
 

सकारात्मक सन्देश गएको छ।  

र्वतेको बषिको कायिक्रम वजेट रु ४६ लाख मध्य भौलतक प्रगलत ९५% प्राप्त 
भएको छ। प्रदेश स्तरमा िेतनामलुक कायिक्रमहरु सन्िालन भएका लथए। िालू 
खिि सर्हत झन्डै रु ५ करोड बजेट मध्य ७०% खिि भएको लथयो, आयोगबाट 
प्रदेशस्तरमा िेतनामूलक कायिक्रममा ३२ पटक गरी झन्डै ३ हजार लचक्षत 
व्यचक्तहरूलाई समावेश गनि सफल भएको छ। पदालधकारी र कमििारीको पलुति 
नहदुा बजेट रकम बित भई र्फताि भएको हो। मेलसनरी र फलनििर तफि  आयोगमा 
आउन बाुँकी पदालधकारीहरूको सरु्वधासुँग सम्पवचन्धत सामग्रीहरु बाहेक सवै बार्षिक 
लक्ष्यमा तोर्कएका खररदको कायि सम्पपन्न गररएको छ। आयोगको घर भाडामा 
रहेकाले जनशचक्त र पदालधकारीनसुार पयािप्त कायिकक्षको अभाव नै छ। 

मलुकुको तराई क्षेत्रमा आईपरेको र्वपद व्यवस्थापनका घटनाहरुमा जस्तै र्वतेको 
बषिको िैत्र मर्हनामा बारा पसािमा आएको हावाहरुीको क्षलत र तराई क्षेत्रमा गत 
असारमा आएको बाढी पर्हरोको क्षलतको स्थलगत अध्ययन अवलोकन स्वयम ्
आयोगको अध्यक्षबाट भई आयोगले सरकारका तीनै तहसंग समन्वय र सहकायि 
प्रभावकारी बनेर उचित राहत तथा उद्दारको काम सफल बनाउन सोको प्रलतवेदन 
साविजलनक गरी सरकारलाई सत्यतत्य सझुावहरु दददै आएको छ। 

मधेशी समदुायको उत्थान र र्वकासमा रहेको समस्याको रूपमा उपलेख गनुिपदाि 
सामाचजक साुँस्कृलतक कुरीलतहरुको लबधमानता रहन,ुबाताबरणीय र्वनासका 
पररघटनाहरुले मधेशी समदुाय लभत्रका कमजोर बगिमा बढी असर देचखन,ु सरकारको 
आधारभतू चशक्षा र स्वास्थ्यको हक ददलाउने कायिक्रमबाट अझैपलन लाभ ललन र 
पररणाममखुी नदेचखएको, सामाचजक, आलथिक प्रशासलनक, राजनीलतक संरिनामा 
मधेशी समदुायको प्रभावकारी उपचस्थलत आवश्यक रहेको, आयोगमा पयािप्त बजेट 
र कायिक्रमबाट उदे्दश्यउन्मखु हनु नसकेको, मधेशी समदुायहरुसुँगबाट आयोगमा 
सचजलो पहुुँि स्थार्पत गनि सर्कएको छैन। 

मधेशमा मलुकुको झन्डै दईु लतहाई जनसख्या रहेको छ र जसमध्य झन्डै ३६ 
प्रलतशत मधेशी समदुायको बसोबास छ(:२०११को जनगणना, नेपाल), अलन यो 
समदुायको बाहपुय रहेको प्रदेश २ नै भएपलन मलुकुका सातै प्रदेशमा छररएर 



 
 

बसोबास गने गदिछन, साथै यो समदुाय र्वशेष ईलतहास, संस्कृलत, रहनसहन र 
गौरवको गाथा बोकेको समदुाय हो तथार्प ऐलतहालसक राज्यको अव्यव र र्वरासतले 
यो समदुायलाई मलुधार र संरिनाबाट पछालड पाररएको लबषय कोही कसैबाट 
नकानि सर्कने लबषय होईन। राज्य एउटा अलभभावक हो, यो वा त्यो ढंगले कुनै 
समदुाय पलछ पयो, त्यो पलन राज्यकै कारणले हनु्छ। जसरी आमाबावलेु सपाङ्ग 
नभएको बच्िालाई फालेर त्याग्न सक्दैनन ् त्यसरी नै समचु्ि नेपालको सवै 
समदुायहरूको चजम्पमेवार अलभभावक भएको नाताले यदद मधेशी समदुाय पलन यो 
वा त्यो तररकाले पलछ परेको हो भने ती पक्षलाई मलुधारमा पयाउने काम पलन 
राज्यकै रहन्छ। यो नै सम्पपूणि नेपालको र्वर्वधता, र्वषमता, असमानता र 
भेदभावलाई सम्पबोधन गने मलु दशिन हनु सक्छ। 

आयोगको र्वधमान ्संरिना र दरबन्दी मधेशी समदुायको सवालमा एउटा सशक्त 
सामाचजक परामशिदाता र सपलाह ददने कायिदलको रुपमा उलभएको छ, झन्डै 
बीसवटा कामहरुको सूिी आफैमा सवै र्वषयहरु लभन्नलभन्न र अत्यन्त गहन खालका 
सवालहरु छन, यस्ता संम्पवेदनशील पक्षहरूलाई हेनि र्वलतकै आयोगको तफि बाट 
हेनि, लसफाररस ददन र लनष्कषिमा आउन नसर्कने हनु्छ होला जस्तो लाग्छ, यसका 
लालग अध्ययन अनसुन्धान र गर्हरो र्वश्लषेण हनु ुजरुरी हनु्छ।तसथि यसका लालग 
पयािप्त बजेट,समय, स्रोतसाधन र दक्ष जनशचक्तको आवश्यकता हनु्छ। झन्डै डेढ 
दजिन लबषयगत सवालहरुमा कायिदल गठन गरी गहन अध्ययन हनुपुने देचखन्छ, 

सो को प्रलतवेदनबाट मागिदशिन भएनसुार नीलत, योजना र कायिक्रम तजुिमा गदाि 
तथ्यमा आधाररत बनाउन सर्कने आयोगको आंकलन छ। यसलाई मूतिरुप ददई 
साथिक बनाउनका लालग बार्षिक बीस करोड कायिक्रम बजेटमा र्वलनयोजन हनु 
आबश्यक छ, तथार्प अर्हले हामी र्वज्ञहरुको सूिी तयार गने क्रममा छौं । यसमा 
नेपाल सरकारले प्राथलमकतासाथ आयोगको लसफाररसलाई सम्पबोधन गरी सामाचजक 
र्वषमता अन्त गनि र मधेशी समदुायको सशक्तीकरण तथा र्वकास गनि अग्रसर 
भईददुँदा आयोगलाई टेवा पगु्ने देचखएको छ। 

मधेशी समदुायलभत्र रहेका जातजालतहरूको पर्हिान र त्यसको समानपुालतक 
सहभालगता प्रवधिन गनि नसर्कएको, राज्यबाट तोर्कएको मापदण्ड परु् याउन 



 
 

उनीहरूको सीप क्षमता र्वकास गने सहलुलयतपूणि कायिक्रमहरुको अपयािप्तता र 
अप्रभावकाररता रहेको अवस्था छ। 

समस्या समाधानका लालग भनु्नपदाि आयोगले बजेटका लालग प्रस्ताव गरेका 
कायिक्रमहरू नेपाल सरकारले प्राथलमकतासाथ स्वीकृत गनुिपने,मधेशीथरको 
पर्हिानको लालग आयोगमा एउटा कायिदल गठन हनुपुने, मधेशीको र्वलभन्न 
आयामहरूको एकीकृत तथ्यांक आउने र्वशेष जनगणना गरी मधेशी आयोगको 
कामलाई सहजता मद्दत पयुािउनपुने,मधेशी आयोगमा रार्ष्ट्रय शव्द थप गनि ऐन 
संशोधन गनुिपने, कामलाई छररतो र सूिनामलुक बनाउन सरकारका तहहरूमा र 
सवैजसो लनकायहरूमा सम्पपकि  र्वन्द ु तोर्कनपुने, सरकारले मधेशी समदुायको 
सशक्तीकरण र क्षमता र्वकासको कायिक्रम स्वीकृत गनुिअचघ आयोगसुँग पयािप्त 
छलफल र परामशि गररनपुने र त्यस्ता कायिक्रमको लसधै आयोगमा प्रलतवेदन हनुपुने 
व्यवस्था गररददनपुछि। साथसाथै मधेशी समदुायको सनातन संस्कृलत र साुँस्कृलतक 
सम्पपदाको संरक्षण र सशक्तीकरण गनि मधेशमा संग्रहालय-प्रलतष्ठान जस्ता सुँस्थाहरू 
स्थापना गने, अकोलतर परम्पपरागत कुरीलतहरुको अन्त गनि ठोस कायिक्रम तजुिमा 
गने र कायािन्वयनमा जनसमदुायको सहभालगतालाई प्रवििन गरी अन्धर्वश्वास र 
कुरीलतहरूको समाप्तीमा लबजय हालसल गनि सर्कनेछ। 

  

 

आज्ञाले, 

मधेशी आयोग 

ज्वागल, लललतपरु, नेपाल। 
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आयोगको वार्षिक कायिप्रगलतको एक झलक 
 

यस आयोगको स्थापना लमलत २०७५।०७।२५ भएको हो । आयोगको आफ्नै जग्गा 
तथा घर नभएकोले लललतपरु चजपलाको ज्वागलमा घर भाडामा ललइ कायािलय संिालन 
गररएको छ, आयोगका मा. अध्यक्षज्यूको पदवहाली लमलत २०७५।१२।०७ मा 
भएको हो । आयोगका अन्य माननीय सदस्यहरुको लनयचुक्त हनु बाुँकी छ । 

 

आ.व. ०७५।७६ मा आयोगबाट गररएका कायिहरुको रुपमा उपलेख गनुिपदाि प्रदेश 
१ मा अनचुशक्षण गोष्ठी सम्पपन् न गररएको छ, त्यसैगरी प्रदेश २ अन्तगितका ८ वटै 
चजपलामा अनचुशक्षण गोष्ठी सम्पपन् न गररएको छ, प्रदेश ५ र सदूुरपचिम प्रदेश मा 
अनचुशक्षण गोष्ठी सम्पपन् न गररएको छ, केन्द्रीय स्तरको अनचुशक्षण गोष्ठी  प्रदेश ३, 
काठमाडौमा सम्पपन् न गररएकोमा उपलेचखत अनचुशक्षण गोष्ठीबाट प्राप्त महत्त्वपूणि राय 
सझुावलाई यसै वार्षिक प्रलतवेदनमा समावेश गनि खोचजएको छ । 

 

आयोगको कायिक्षेत्र र उदे्दश्यहरु सम्पबन्धी जानकारी मूलक चजंगल ४ (मैलथली, भोजपरुी, 
अवलध, नेपाली) भाषामा लनमािण भएको र उक्त चजंगल आषाढ मर्हनाभर थाहा संिार 
नेटवकि  माफि त देशैभर प्रसारण गररएको लथयो । आयोगको कायिसम्पपादन र अलभलेख 
प्रणालीलाई प्रर्वलधमा आधाररत बनाउन E-Attendance को व्यवस्था भई लमलत 
२०७६।०१।०२ गते नै सन्िालनमा रहेको छ ।  
 

पूणि प्रर्वलधमा आधाररत कायिसम्पपादन गने एउटा नमनुा आयोगको रुपमा चिनाउने 
लक्ष्य छ, यसका लालग पसु्तकालयको व्यवस्था, ई-पसु्तकालय बनाउने क्रममा रहेको, 
आयोग पररसरमा CCTV को व्यवस्था, वेबसाइट, फेसबकु पेज र मोबाइल एप लनमािण, 
उजरुी संकलनको लालग लनशपुक फोन सेवा (टोल-र्ि नम्पबरः १६६००११६१८५) 
समेत संिालन गररएको छ। साथसाथै आयोगको उदे्दश्यलाई जनअपेचक्षत बनाउन 
र्वलभन्न समदुाय, वगि, क्षेत्र र र्वज्ञहरुसुँगको छलफल बैठक ९९ पटक भएको छ ।  

 



 
 

आयोगको वार्षिक कायिर्ववरणको एक झलक 

प्रदेश नं. चजपला अनचुशक्षण कायिक्रम 
भएको लमलत 

कायिक्रम 
संख्या 

उपचस्थत संख्या 

१ मोरङ, सनुसरी, 
झापा 

२०७६/०२/१८ देचख 
२४  गते सम्पम 

५ पटक ३५० जना 

२ सप्तरी, लसराहा २०७६/०१/१६ देचख 
२०  गते सम्पम 

६  पटक १२५० जना 

२ धनषुा, महोत्तरी २०७६/०१/२९ देचख 
०२/१६ गतेसम्पम 

१०  पटक ५०० जना 

२ सलािही, रौतहट, 

बारा, पसाि 
२०७६/०२/१० देचख 
०२/१६ गतेसम्पम 

७  पटक ४५० जना 

३ काठमाण्डौ २०७६/०३/१५ गते १  पटक १५० जना 

५ र  
सदूुरपचिम 

प्रदेश 

कर्पलवस्त,ु 
कैलाली, बाके  

२०७६/०३/०६ देचख 
१२  गतेसम्पम 

३  पटक २३१ जना 
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पlरच्छेद - १ 

प्रारचम्पभक 

१.१ पषृ्ठभलूमः 

मधेशी समदुायको जनभावनालाई मध्य नजर राखी नेपालको संर्वधान, २०७२ को 
धारा २६२ मा मधेशी आयोगको व्यवस्था छ । मधेशी समदुायको इलतहास र 
संस्कृलतको पर्हिान, हक र्हतको संरक्षण र सम्पबििन तथा मधेशी समदुायको 
सशचक्तकरण गनिको लालग नेपालको संर्वधान, २०७२ को धारा २९६ को उपधारा 
(१) बमोचजमको व्यवस्थार्पका संसदले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बनाइ लमलत 
२०७४।०६।२७ गते सम्पमाननीय राष्ट्रपलतज्यूबाट प्रमाणीकरण भई र्वलधवत रुपमा 
मधेशी आयोगको गठन भएको हो । नेपाल सरकारको लमलत २०७५।०७।२५ 
गतेको लनणियबाट मधेशी आयोगको कायािलय स्थापना भएको हो । यस आयोगका 
प्रथम माननीय अध्यक्षको रुपमा डा. र्वजयकुमार दत्तज्यू लनयचुक्त हनु ु भई लमलत 
२०७५।१२।०७ मा सम्पमाननीय राष्ट्रपलतज्यू समक्ष शपथ ग्रहण पश् िात सोही ददन 
बाट कायि प्रारम्पभ भई मधेशी आयोग मधेशी समदुायको हक र्हत संरक्षण र सम्पबििनमा 
आफ्नो कायिसम्पपादन गदै आएको छ । 

१.२ आयोगको उद्दशे्य 

नेपालको संर्वधान, २०७२ को धारा २६२ तथा मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा 
व्यवस्था भए बमोचजम मधेशी समदुायको इलतहास र संस्कृलतको पर्हिान, हक र्हत 
संरक्षण र सम्पबििन तथा मधेशी समदुायको सशचक्तकरण गनुि नै यस आयोगको मूल 
उदे्दश्य रही आएको छ । 

१.३ आयोगको काम कतिव्य र अलधकार 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ (संशोधन सर्हत) को पररच्छेद ३ को दफा 
७ मा  मधेशी आयोगको काम, कतिव्य र अलधकार देहायबमोचजम तोर्कएका छन ्। 
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(क) मधेशी समदुायको समग्र चस्थलतको अध्ययन गरी तत्सम्पबन्धमा गनुि पने नीलतगत, 

कानूनी र संस्थागत सधुारका र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गने, 

(ख) मधेशी समदुायको हक र्हतको संरक्षण र सम्पबििन तथा त्यस्तो समदुायको 
सशक्तीकरणका लालग रार्ष्ट्रय नीलत तथा कायिक्रमको तजुिमा गरी कायािन्वयनका 
लालग नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गने, 

(ग) मधेशी समदुायको हक र्हतको संरक्षण र सम्पबििन तथा त्यस्तो समदुायको 
सशक्तीकरणको सम्पबन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन भए 
नभएको र्वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गरी प्रभावकारी कायािन्वयन गनि िापन ुपने 
कदमका सम्पबन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने, 

(घ) मधेशी समदुायको हक र्हतको संरक्षण र सम्पबििन तथा त्यस्तो समदुायको 
सशक्तीकरणको सम्पबन्धमा भईरहेका कानूनी, नीलतगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा 
गनुि पने सधुारका सम्पबन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने, 

(ङ)  मधेशी समदुायसुँग सम्पबचन्धत नीलत तथा कायिक्रम कायािन्वयनको समीक्षा, 
अनगुमन तथा मूपयाङ्कन गने, 

(ि)  आयोगले गरेका लसफाररस वा ददएका सझुाव कायािन्वयनको सम्पबन्धमा अनगुमन 
गने वा गराउने, 

(छ)  मधेशी समदुायलभत्र आलथिक वा सामाचजक रूपमा पछालड परेका व्यचक्तको र्वकास 
र सशक्तीकरणका लालग र्वशेष कायिक्रम तजुिमा गरी कायािन्वयन गनि नपेाल 
सरकार समक्ष लसफाररस गने, 

 (ज) मधेशी समदुायलभत्रका र्वलभन्न भाषा, ललर्प, संस्कृलत, इलतहास, परम्पपरा, सार्हत्य, 

कलाको अध्ययन अनसुन्धान गरी त्यस्तो भाषा, ललर्प, संस्कृलत, इलतहास, परम्पपरा, 
सार्हत्य, कलाको संरक्षण र र्वकासको लालग कायिक्रम तजुिमा गरी नेपाल 
सरकारलाई लसफाररस गने, 

 (झ) मधेशी समदुायको हक र्हतको संरक्षण र सम्पबििन तथा त्यस्तो समदुायको 
सशक्तीकरणको लालग िेतनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गने, 
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(ञ)  मधेशी समदुायमा र्वद्यमान कुररती, अन्धर्वश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको 
अन्त्य गनि र मधेशी समदुायको सशक्तीकरणको लालग कायिक्रम तजुिमा गरी 
नेपाल सरकारलाई लसफाररस गने, 

(ट)  मधेशी समदुायको सम्पबन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरािर्ष्ट्रय सचन्ध सम्पझौता 
कायािन्वयन भए नभएको अनगुमन गरी नेपाल सरकारलाई कायािन्वयनको लालग 
आवश्यक लसफाररस गने वा सझुाब ददने, 

(ठ)  मधेशी समदुायको अलधकार उपलङ्घन गने व्यचक्त वा संस्थाका र्वरुि उजरुी 
सङ्कलन गरी सो उपर छानलबन तथा तहर्ककात गनि सम्पबचन्धत लनकायमा 
लसफाररस गने, 

(ड) मधेशी समदुायको पर्हिानका सम्पबन्धमा र्वस्ततृ अध्ययन र अनसुन्धान गरी थर 
सूिीकृत गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गने, 

(ढ) मधेशी समदुायको हक र्हतको संरक्षण, सम्पबििन र सशक्तीकरणका लालग नेपाल 
सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गने िेतनामूलक कायिक्रमहरूको 
समीक्षा, अनगुमन तथा मूपयाङ्कन गने, 

(ण) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कमििारीको लालग आिारसंर्हता बनाई लागू गने, 

(त) आयोगको वार्षिक योजना र कायिक्रम स्वीकृत गने । 

 

यस बाहेक मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८,९,१० र ११ मा देहायका थप 
अलधकारहरु समेत रहेको छ ।  

(क) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्पबन्धमा अन्य संबैधालनक लनकाय, सरकारी 
कायािलय वा  साविजलनक संस्थासुँग समन्वय गनि तथा परामशि गनि वा राय ललन 
सक्न,े 

(ख) आयोगले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ र प्रिललत सङ् घीय कानून बमोचजम 
सम्पपादन गनुि पने कुनै काम आयोगमा कायिरत जनशचक्तबाट सम्पपादन हनु नसक्न े
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भएमा त्यसको कारण खलुाई प्रिललत सङ् घीय कानून बमोचजम र्वशेषज्ञको सेवा 
ललन सक्न,े 

(ग) आयोगसुँग सम्पबचन्धत कुनै र्वशेष प्रकृलतको कायि सम्पपादन गने प्रयोजनको लालग 
आयोगले कायिर्वलध तोकी कुनै सलमलत वा कायिदल गठन गनि सक्ने,  

(घ) आयोगले आवश्यकता अनसुार सरकारी लनकाय वा साविजलनक संस्थासुँग 
आवश्यक समन्वय तथा सहकायि गनि सक्ने । 

१.४ संगठन 

आयोगको कायि संिालनको लालग काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको कायािलय रहन े
कानूनी व्यवस्था रहेकोले लललतपरु चस्थत ज्वागलमा आयोगको केन्द्रीय कायािलय 
स्थापना भएको छ । 

नेपालको संर्वधान, २०७२ को धारा २६२ को उपधारा (१) मा व्यवस्था भए बमोचजम 
आयोगमा १ जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । 

आयोगको काम कारवाही सूिारु गनिको लालग नेपाल सरकारबाट संशोलधत एवम ्
स्वीकृत संगठन ढाुँिा बमोचजम रा.प. प्रथम शे्रणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को सचिव 
लगायत ३० जना कमििारी रहने गरी दरवन्दी स्वीकृत भएको छ । संगठन ढाुँिा 
अनसूुिी-१ आयोगमा कायिरत कमििारीको र्ववरण अनसूुिी-२ मा ददइएको छ । 
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पररच्छेद-२ 

कायिक्रम र लागत 

२.१ वार्षिक कायिक्रम र खिि 

(क)  यस आयोगका लालग आ.ब.२०७५/७६ मा ब.उ.चश.नं. २३००११३ िाल ुखिि तफि  
खिि शीषिक नं. २२५२२ कायिक्रम खििमा र्वलनयोजन भएको बजेट रु 
४६,००,०००/- (अक्षेरुपी रु छयाललस लाख मात्र) लाई तपचशल बमोचजमको कायिक्रम 
संिालन गने लक्ष्य राखी यस आयोगको लमलत २०७६/१/११ गतेको बैठकबाट बजेट 
बाुँडफाड एवं  स्वीकृत गररएको लथयो । 

तपचशल 

लस.नं. कायिक्रम बजेट 

१. प्रदेश १ मा एउटा अनचुशक्षण गोष्ठी संिालन गने ३,००,०००/- 

२. 
प्रदेश २ का सबै ८ वटा चजपलामा अनचुशक्षण गोष्ठी 
संिालन गने 

२०,००,०००/- 

३. प्रदेश २ मा प्रदेशस्तरीय अनचुशक्षण गोष्ठी संिालन गने ३,००,०००/- 

४. 
प्रदेश ५ र सदूुरपचिम प्रदेश को सहभागी उपचस्थत हनुे 
गरी एउटा अनचुशक्षण गोष्ठी संिालन गने 

७,००,०००/- 

५. केन्द्रीयस्तरको अनचुशक्षण गोष्ठी संिालन गने ७,००,०००/- 
६. चजंगल लनमािण १,००,०००/- 
७. चजंगल प्रशारण ५,००,०००/- 
जम्पमा ४६,००,०००/- 

 

(ख)  र्वलनयोचजत बजेटबाट लमलत २०७६/०१/१३ गते प्रदेश २ को सप्तरी चजपलाबाट 
अनचुशक्षण कायिक्रम संिालन गरी सरुु भएको कायिक्रमहरु लमलत 
२०७६/०३/२५ गते काठमाडौंको होटेल एलो ्यागोडामा केन्द्रीय स्तरको 
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अन्तरर्क्रयात्मक गोष्ठी सम्पपन्न गरी आ.ब.२०७५/७६ मा गररने कायिक्रमहरुको 
र्वलधवत रुपमा समापन गररयो  । स्वीकृत कायिक्रमहरुमा र्वलनयोजन गररएको 
बजेट मध्ये तपचशलका कायिक्रमहरुमा तपचशल बमोचजमको खिि भएको छ । 

लस.नं. कायिक्रम र्वलनयोचजत बजेट कायिक्रममा भएको 
यथाथि खिि 

भौलतक 
प्रगती 

आलथिक 
प्रगती 

१. प्रदेश १ मा एउटा अनचुशक्षण 
गोष्ठी संिालन गने 

३,००,०००/- २,९८,३९८/- १०० % ९९.४६ % 

२. प्रदेश २ का सबै ८ वटा 
चजपलामा अनचुशक्षण गोष्ठी 
संिालन गने 

२०,००,०००/- १९,१२,९३१/- १०० % ९५.६५ % 

३. प्रदेश २ मा प्रदेशस्तरीय 
अनचुशक्षण गोष्ठी संिालन गने 

३,००,०००/- - ० % ० % 

४. प्रदेश ५ र सदूुरपचिम प्रदेश 
को सहभागी उपचस्थत हनु े
गरी एउटा अनचुशक्षण गोष्ठी 
संिालन गने 

७,००,०००/- ५,७०,८३९/- १०० % ८१.५४ % 

५. केन्द्रीयस्तरको अनचुशक्षण 
गोष्ठी संिालन गने 

७,००,०००/- ५,६८,७३३/- १०० % ८१.२४ % 

६. चजंगल लनमािण १,००,०००/- ८१,३६०/- १०० % ८१.३६% 

७. चजंगल प्रशारण ५,००,०००/- ३,८५,३३०/- १०० % ७७.०६ % 
जम्पमा ४६,००,०००/- ३८,१७,५९१/- ९५ % ८२.९९ % 

 

 

२.२ र्वलनयोचजत बजेट र खिि 

यस आयोगका लालग आ.ब. २०७५/७६ मा प्राप्त अचख्तयारी अनरुुप बजेट उप 
शीषिक अनसुार तपचशल बमोचजमको र्वलनयोजन, लनकासा एवं खिि भएको छ ।  
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आ.ब.२०७५/७६ मा भएको र्वलनयोजन र खििको र्ववरणको साराशं 

क्र.सं. ब.उ.चश.नं. र्वलनयोजन  खिि 
खिि 
प्रलतशत 

बजेट बाुँकी 
बजेट बाुँकी 
प्रलतशत 

१ २३०००१३ ५६०००००.०० ३७६८५०.४० ६.७३ ५२२३१४९.६० ९३.२७ 

२ २३००११३ २२२०००००.०० १३४२७०४९.०० ६०.४८ ८७७२९५१.०० ३९.५२ 

३ २३००११४ २३१०००००.०० २१८७७२६९.०० ९४.७१ १२२२७३१.०० ५.२९ 

  जम्पमा ५०९०००००.०० ३५६८११६८.४० ७०.१० १५२१८८३१.६० २९.९० 
 

 

प्रत्येक बजेट उप शीषिकमा भएको खिि शीषिक अनसुारको र्वलनयोजन, लनकासा एवं खििको 
र्ववरण समावेश भएको आ.ब.२०७६/७६ को वार्षिक आलथिक र्ववरण अनसुचुि ६ मा 
समावेश गररएको छ । यस आयोगले आ.ब.२०७५/७६ मा रु ३००००/- राजस्व संकलन 
गरेको छ सो को आलथिक र्ववरण अनसुिुी ५ मा समावेश गररएको छ । 

यस आयोगको ब.उ.चश.नं. २३००११४ पचुजगत तफि  र्वलनयोचजत बजेटबाट यस 
आयोगले भाडामा ललइएको घरमा पाटेशनको कायि घरको लभत्री भागमा रङ्गरोगन 
सम्पबन्धी कायि लबजलुीबत्तीको कायि गरेको छ । सवारी साधन खररद शीषिकमा 
र्वलनयोजन भएको बजेटबाट ४ पाङ्ग्र े३ वटा र २ पाङ्ग्र े७ वटा सवारी साधनको 
खररद गरी प्रयोगमा पयाईएको छ । मेचशनरी ओजार अन्तगित यस आयोगका लालग 
आवश्यक ए.सी., कम्प्यटुर, प्रोजेक्टर, र्प्रन्टर लगायतका मेचशनरी सामान खररद 
गररएको छ भने फलनििर एवं र्फक्िरमा र्वलनयोजन भएको बजेटबाट आयोगका लालग 
अत्यावश्यक  टेवल, कुसी, सोफासेट एवं पदाि गलैिा लगायतका सामान खररद गररएको 
छ । यस आयोगको चजन्सी सामानको संख्या परल मूपय एवं िाल ुअवस्थामा रहे 
नरहेको बारे र्वस्ततृ रुपमा खलुाई तयार गररएको चजन्सी लनरीक्षण प्रलतवेदन अनसुिुी 
१२ मा समावेश गररएको छ । 
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पररच्छेद– ३ 

आयोगबाट सञ्चाललत गलतर्वलध र कायिक्रम 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको काम, कतिव्य र अलधकार सम्पबन्धी व्यवस्था 
अनसुार मधेशी समदुायको समग्र चस्थलतको अध्ययन गरी सो सम्पबन्धमा गनुिपने 
नीलतगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका र्वषयमा आयोगबाट तपलसल बमोचजमका 
गलतर्वलधहरु सञ्चालन गररयो  ।   

३.१ गलतर्वलध 

३.१.१ उजरुी 

 मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको काम, कतिव्य र अलधकार सम्पबन्धी व्यवस्था 
अनसुार मधेशी समदुायको अलधकार उपलङ्घन गने व्यचक्त वा संस्थाका र्वरुि उजरुी 
संकलन गरी सो उपर छानर्वन तथा तहर्ककात गनि सम्पबचन्धत लनकायमा लसफाररस 
गने सम्पबन्धमा आयोगले र्वलभन्न माध्यमबाट उजरुी संकलन गने कायि गरेको       
लथयो । यस आयोगको उजरुी संकलन गने माध्यमहरुमा आयोगको आलधकाररक वेभ 
साइड, इमेल, आयोगको फेसबकु पेज, टोल र्ि नम्पबर, आयोगको सम्पपकि  नम्पबर एवम 
माननीय अध्यक्ष ज्यूको मोबाइल नम्पबर साथै प्रत्यक्ष रुपमा आयोगमा दताि गने आदद 
प्रर्क्रयाहरु रहेक छन ्। आयोगमा परेको अलधकांश उजरुीहरुमा मधेशी समदुायको 
हक अलधकारको संरक्षण, संम्पबििन एवम सशचक्तकरण, थर सिुीकृत, अपराधीक कायि, 
सीमा लबवाद, तथा मानव अलधकार उपलघंन सम्पबन्धी रहेका लथए । र्वलभन्न माध्यमबाट 
आयोगमा प्राप्त भएको उजरुीहरु मालथ सरोकारवाला लनकायहरुसंग आवश्यक छलफल 
गरी समाधान भईसकेको तथा केही उजरुी समाधानको प्रर्क्रयामा रहेका छन ्। उजरुी 
सम्पबन्धमा र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुचि-८ मा उपलेख गररएको छ ।  
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३.१.२ अनगुमन 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको काम, कतिव्य र अलधकार सम्पबन्धी व्यवस्था 
अनसुार मधेशी समदुायको समग्र चस्थलतको अध्ययन गरी सो सम्पबन्धमा गनुिपने 
नीलतगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गने 
सम्पबन्धमा आयोगबाट र्वलभन्न प्रदेश, चजपला, क्षेत्र र समदुायमा अनगुमनको कायि गरेको 
लथयो। आयोगबाट भएको अनगुमन सम्पबन्धमा र्वस्ततृ र्ववरण अनसूुिी-९ मा उपलेख 
गररएको छ । 

३.१.३ अलधकार प्रवििन तथा सशचक्तकरण 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको काम, कतिव्य र अलधकार सम्पबन्धी व्यवस्था 
अनसुार मधेशी समदुायको हक र्हत र अलधकारका संरक्षण र सम्पबििनका लनचम्पत 
मधेशीको समस्या र समाधान र्वषयमा प्रदेश  १ को मोरङ्ग,  सनुसरी र झापा चजपलामा,  
प्रदेश  २ को सप्तरी,  लसरहा,  धनषुा, महोत्तरी,  सलािही,  रौतहट,  बारा, पसाि चजपलामा, 
प्रदेश ५ को कर्पलवस्त,ु बददिया र बाके,  सदूुरपचिम प्रदेशको कञ्चनपरु र कैलाली 
चजपलामा २०७६ साल बैशाख,  जेष्ठ र आषाढ मर्हनामा कायिक्रम सञ्चालन गररएको 
छ  ।  
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समग्रमा, सम्पपन्न कायिक्रमको समर्ष्टगत र्ववरण 

प्रदेश नं. चजपला कायिक्रम लमलत  कायिक्रम 
सं. 

उपचस्थत संख्या 

१ मोरङ्ग, सनुसरी, झापा २०७६/०२/१८देचख
२४ गते सम्पम 

५ पटक ३५० जना 

२ सप्तरी, लसराहा २०७६/०१/१६ 
देचख २० गते सम्पम 

६ पटक १२५० जना 

२ धनषुा, महोत्तरी २०७६/०१/२९ 
देचख०२/१६ गतेसम्पम 

१० पटक ५०० जना 

२ सलािही, रौतहट, बारा, पसाि २०७६/०२/१० 
देचख १६ गतेसम्पम 

७ पटक ४५० जना 

३ काठमाण्डौ २०७६/०३/२५ गते १ पटक १५० जना 

५ र 
सदूुरपचिम 
प्रदेश 

कर्पलवस्त,ु कैलाली, बाके  २०७६/०३/०६ 
देचख १२ गतेसम्पम 

३ पटक २३१ जना 

 

प्रदेश १ मा सञ्चालन गररएको अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम   

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ आयोगको काम, कतिव्य र अलधकारमा 
भएको व्यवस्था अन्तगित प्रदेश १ को मोरङ्ग, सनुसरी, झापा चजपलामा लमलत 
२०७६/०२/१० देखी ०२/१६ गते सम्पम ५ वटा अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण 
कायिक्रम संिालन गरी समस्या तथा सझुावहरु प्राप्त गररयो  । आयोगका माननीय 
अध्यक्ष डा. र्वजयकुमार दत्तज्यूको नेततृ्वमा भएको यस कायिक्रमबाट देचखएको 
अवस्था, स्थानीयबासीहरुले भोगीरहेको समस्या र सोको समाधानका लालग 
सहभागीहरुको तफि बाट सझुावहरु प्राप्त समेत भएको लथयो । 
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 यी चजपलामा आयोगले अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम सञ्चालन गनुिको 
प्रमखु उिशे्य ती चजपलाहरुमा रहेका समस्याहरुको पर्हिान गरी  अपपकालीन र 
दीघिकालीन समाधानाथि नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने रहेको लथयो । 

 

प्रदेश १ मा भएको कायिक्रम 

सरकारी र गैह्र सरकारी क्षेत्रका कररब ३५० जना सरोकारवालाहरुको यस 
कायिक्रममा उपचस्थती लथयो । यी चजपलाहरुमा समेत स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार 
र संघीय सरकारले मधेशीका अपपकालीन र ददघिकालीन समस्या समाधानका लालग 
र्वलभन्न कायिक्रमहरु समेत घोषणा गरी कायािन्वयन तफि  अग्रसर भएको पाईयो । 
सगसगै, राजनीलतक दलहरु र सामाचजक संघसंस्थाहरु समेत समस्या समाधान तथा 
सहयोगका लालग प्रलतवि रहेको देखीयो । 

मोरङ्ग, सनुसरी, झापा चजपलामा अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रमा जातीय र्वभेद र 
जातीयकरण क्रमश बढ्दै गएको, र्वद्याथीको सरकारी र्वधालयबाट कक्षा छोड्ने दर 
(Dropout) बढ्दै गएको, मधेशी आयोगको प्रदेश कायािलय र चजपला कायािलय स्थापना 
अलनचित रहेको, स्वदेशमा रोजगारीको अभाव रहेको, असारे र्वकासको िलन रहेको, दललत 
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समदुायको साक्षरता बढ्न नसकेको, क्रसर उद्योगहरु अलधक रुपमा संिाललत रहेकोले 
वातावरण र्वनास हदैु गईरहेको भने्न गनुासाहरु सहभागीहरुले राखेका लथए । 

यसैगरी, र्वप्रषेण अनतु्पादक क्षेत्रमा खिि भएको, चजपलाका केही र्वद्यालयहरुमा चशक्षक 
र्वद्याथी अनपुात नलमलेको, स्थानीय सरकार प्रभावकारी हनु नसकेको, यत्रतत्र 
राजनीलतक हस्तक्षेप रहेको, सम्पबचन्धत लनकायबाट लनगरानीको अभाव रहेको, र्वकास 
आयोजनाहरुको कायािन्वयन पक्ष पूणित कमजोर रहेको, कृर्षमा व्यवसार्यकरणको 
अभाव रहेको र कृर्ष उत्पादनको लालग र्वशेष क्षेत्र घोषणा हनु नसकेको जस्ता 
समस्याहरुको उजागर उनीहरुले गरेका लथए ।  

यी चजपलामा मेला र महोत्सवमा अत्यलधक खिि भएको, सहकारी संस्थाहरुको मनोमानी 
रहेको, मादकपदाथि र लागपुदाथिको र्वर्क्र र्वतरणमा सम्पबचन्धत लनकायले लनयमन गनि 
नसकेको, सामाचजक कायिमा प्रलतबचन्धत लडजे प्रयोग भएको, र्वपन्नता (आलथिक, 
सामाचजक, सांस्कृलतक) बढ्दै गएको, देश दशिनजस्ता सामाचजक कायि हनु नसकेको, 
सरकारी र्वधालयमा पाठ्यपसु्तक कक्षा सञ्चालन भएको मर्हनाददनसम्पम नपगेुको, 
पाठ्यक्रममा मधेश र मधेशीका सम्पबन्धमा र्वषयवस्त ुनरहेको, प्रलतभावान ्र पौरखी 
यवुाहरु वैदेचशक रोजगारमा वा जेलमा रहेको, र्वद्यालयको खाजा कायिक्रम बन्द 
भएको, जातीय बाहपुयताका आधारमा काम हनुे गरेको, वैदेचशक रोजगारीले सामाचजक 
र्वकृलत पयाएको, पनुस्थािपना केन्द्र नभएको अनाथ बालबाललकाको लालग संरक्षण केन्द्र 
नभएको र  िाकरी गने गराउनेको प्रभाव रहेकोले सीधासाधा नागररकहरुले दखु 
पाइरहेको गनुासो सहभालगहरुबाट आएको लथयो ।  

प्रदेश २ मा सञ्चालन गररएका कायिक्रमहरुमा प्राप्त समस्या र चजज्ञासाहरु  

 (क) सप्तरी, लसराहा चजपलामा सञ्चालन गररएको अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम  

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ आयोगको काम, कतिव्य र अलधकारमा 
भएको व्यवस्था अन्तगित प्रदेश २ को सप्तरी र लसराहा चजपलामा लमलत 
२०७६/०१/१६देचख ०१/२० सम्पम अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम 
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संिालन गरी समस्या तथा सझुावहरु प्राप्त गररयो  । आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. 
र्वजयकुमार दत्तज्यूको नेततृ्वमा गरेको यस कायिक्रमबाट देचखएको अवस्था, 
स्थानीयबासीहरुले भोगीरहेको समस्या र सोको समाधानका लालग सहभागीहरुको 
तफि बाट सझुावहरु प्राप्त समेत भएको लथयो । 

सप्तरी र लसराहा चजपलामा आयोगले अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम सञ्चालन गनुिको 
प्रमखु उदे्दश्य ती चजपलाहरुमा रहेका समस्याहरुको पर्हिान गरी  अपपकालीन र 
दीघिकालीन समाधानाथि नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने रहेको लथयो । 

 

प्रदेश २ मा भएको कायिक्रम 

सरकारी र गैह्र सरकारी क्षेत्रका र्वलभन्न सरोकारवालाहरुको यस कायिक्रममा राम्रो 
उपचस्थती देचखयो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले मधेशीका 
अपपकालीन र ददघिकालीन समस्या समाधानका लालग र्वलभन्न कायिक्रमहरु समेत 
घोषणा गरी कायािन्वयन तफि  अग्रसर भएको पाईयो । सगसगै राजनीलतक दलहरु र 
सामाचजक संघसंस्थाहरु समेत समस्या समाधान तथा सहयोगका लालग प्रलतवि रहेको 
देचखयो । 
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सप्तरी र लसराहा चजपलामा अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम सञ्चालनको क्रममा 
सीपयकु्त चशक्षा, प्रार्वलधक चशक्षा र गणुस्तरीय चशक्षाको आवश्यकता रहेको,औषलधको 
अभाव, र्वशेषज्ञको अभाव, मर्हला चिर्कत्सकको अभाव रहेका साथै अवैध अस्पताल र 
चक्ललनकहरू सञ्चालनमा रहेको, अपपसंख्यकहरुको समस्या ददनानदुदन बढ्दै गइरहेको र 
कम भगूोलमा धेरै जनसंख्याको िाप (जनघनत्वको) बढेको, लनजामती, सेनामा मधेशी 
नागररकको न्यून सहभालगता देचखएको, तराइको क्षेत्रमा अर्ङ्गकृत नागररकताको समस्या छ, 
जस्तै २०६४ सालमा र्वतरण गररएको नागररकतामा, अंलगकृत नागररकता र वैवार्हक 
नागररकतामा समस्या रहेको, कृर्षमा मल लबउको अभाव, लसिाईको अभाव र  सम्पबचन्धत 
लनकायबाट जनसंख्याको उच्ि वरृ्िदर लनयन्त्रण गनि समचुित कदम निाललएको जस्ता 
समस्याहरु कायिक्रममा सहभागीिारा राचखएको लथयो । 

त्यसैगरी, िरेुको र्वनास लनयन्त्रण गनि नसर्कएको, हलुाकी सडकको अपणुिताको कारण 
सविसाधारणले समस्या भोग्न ु परेको, लनवाििनलाई पूणित स्वच्छ, लनष्पक्ष बनाउन 
नसर्कएको, लनवाििन अत्यलधक खचििलो भएको, मधेशीको स्पष्ट र वैधालनक पररभाषा 
नभएको, नेपाल पक्ष भएका सन्धी सम्पझौताको ऐलतहालसक अध्ययन नभएको, र्वलभन्न 
समदुायको मातभृाषामा चशक्षा नभएको, संस्कृलतलाई कुररतीजन्य बनाएको जस्ता 
दखेुसाहरु जनताबाट व्यक्त भएका लथए । 

व्यचक्तको नैलतकता पतन हुुँदै गएको, यवुाहरुमा उच्ि बेरोजगारीको समस्या रहेको, 
वैदेचशक रोजगारीमा जाने व्यचक्तको संख्या उच्ि रहेको, साविजलनक र गठुीको जग्गाको 
अलधग्रहण भईरहेकोले त्यसलाई रोक्न सम्पबचन्धत लनकायले िासो नदेखाएको, लैंलगक 
समानताको अभाव देचखएको, सामाचजक सद्भाव खलबललुँदै गइरहेको, उत्पादन क्रमश घट्दै 
गएको र आयात उच्ितम र्वन्दमुा रहेको, उद्योग धन्दा क्रमश बन्द भएको, हरेक क्षेत्रमा 
राजनीलतक हस्तक्षेप क्रमश बढ्दै गएको र लैंलगक र्हुँसा बढ्दै गएकोले यी समस्याहरुको 
समयमै समाधान गनुिपने धारणा सहभागीहरुले राखेका लथए । 
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 (ख) धनषुा र महोत्तरी चजपलामा सञ्चालन गररएको अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण 
कायिक्रम  

  

मधेशी आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. र्वजयकुमार दत्तज्यूलाई कायिक्रममा स्वागत गररदै । 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ आयोगको काम, कतिव्य र अलधकारमा 
भएको व्यवस्था अन्तगित प्रदेश २ को धनषुा र महोत्तरी चजपलामा लमलत 
२०७६/०१/२९देचख ०२/०८ सम्पम अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम 
संिालन गरी समस्या तथा सझुावहरु प्राप्त गररयो  । आयोगका माननीय अध्यक्ष  डा. 
र्वजयकुमार दत्तज्यूको नेततृ्वमा गररएको यस कायिक्रमबाट देचखएको अवस्था, स्थानीय 
बासीहरुले भोगीरहेको समस्या र सो को समाधानका लालग सहभागीहरुको तफि बाट 
सझुावहरु प्राप्त समेत भएको लथयो । 

धनषुा र महोत्तरी चजपलामा आयोगले अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम सञ्चालन 
गनुिको प्रमखु उदे्दश्य ती चजपलाहरुमा रहेका समस्याहरुको पर्हिान गरी अपपकालीन र 
दीघिकालीन समाधानाथि नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने रहेको लथयो । 

सरकारी र गैह्र सरकारी क्षते्रका कररब ५०० जना सरोकारवालाहरुको यस कायिक्रममा 
उपचस्थती लथयो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले मधेशीका 
अपपकालीन र ददघिकालीन समस्या समाधानका लालग र्वलभन्न कायिक्रमहरु समेत घोषणा 
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गरी कायािन्वयन तफि  अग्रसर भएको पाईयो । सुँगसुँगै राजनीलतक दलहरु र सामाचजक 
संघसंस्थाहरु समेत समस्या समाधान तथा सहयोगका लालग प्रलतवि रहेको देखीयो । 
धनषुा र महोत्तरी चजपलामा अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम सञ्चालन गदाि 
सहभागीहरुबाट व्यचक्तको सोि रुपान्तरणमा समस्या रहेको अनशुासनर्हनता बढ्दै गएको, 
मर्हला उपमेयरहरु पराचश्रत भएका, स्थानीय चशक्षकहरुले पठन पाठनमा लापरवाही गरेको, 
र्वलभन्न क्षेत्रका क्षेत्रगत तथ्यांकहरु तयार नभएको,  राजनीलतक समस्याहरु समाधान 
नभएको, भ्रष्टािारको अवस्था िरमिलुीमा रहेको, राजनीलतक क्षेत्रको प्रभाव र दबाब रहेको, 
चजपलाका र्वलभन्न सरकारी लनकायमा कमििारीको अभाव, फरक क्षमता भएका 
मालनसहरुलाई चशक्षा सर्हतका व्यवस्था नभएको  जस्ता समस्या तथा चजज्ञासाहरु 
सहभागीहरूले उठाएका लथए । 

 

महोत्तरीको कायिक्रममा उपचस्थत सहभागीहरु सुँग माननीय अध्यक्ष ज्यू । 

बरु्िचजवीहरुले राज्य लनमािणमा सकारात्मक भलुमका नखेलेका, व्यापारीहरुले मनोमानी 
रुपमा मूपयवरृ्ि उच्ि गरेका, मधेशीहरु दोहोरो समस्यामा परेको, खोलामैत्री वातावरण 
नभएको, सीमाका जनताले र्वलभन्न र्कलसमका समस्या भोग्न ुपरररहेको, शिु खानेपानीको 
समस्या भएको, दाइजो, वालर्ववाह, छुवाछुत सर्हतका सामाचजक कुरीलत लनयन्त्रण गनि 
नसकेको, राज्यका लनकायमा प्रलतलनलधत्वको समस्या, सीमाक्षेत्रका जनतालाई चशक्षा, 
स्वास्थ्यमा समस्या आउने गरेको  गनुासो सहभालगहरुबाट आएको लथयो । 
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(ग) सलािही, रौतहट, बारा र पसाि चजपलामा सञ्चालन गररएको अन्तरर्क्रयात्मक 
अनचुशक्षण कायिक्रम  

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ आयोगको काम, कतिव्य र अलधकारमा भएको 
व्यवस्था अन्तगित प्रदेश २ को सलािही, रौतहट, बारा र पसाि चजपलामा लमलत 
२०७६/०२/१० देचख ०२/१६ गतेसम्पम सम्पम अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम 
संिालन गरी समस्या तथा सझुावहरु प्राप्त गररयो । आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. 
र्वजयकुमार दत्तज्यूको नेततृ्वमा गररएको यस कायिक्रमबाट देचखएको अवस्था, 
स्थानीयबासीहरुले भोगीरहेको समस्या र सो को समाधानका लालग भई रहेको कायिक्रमहरु 
बारे सहभागीहरुको तफि बाट चजज्ञासा समेत प्राप्त भएको लथयो । 

यी चजपलामा आयोगले अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम सञ्चालन गनुिको प्रमखु उदे्दश्य 
ती चजपलाहरुमा रहेका समस्याहरुको पर्हिान गरी अपपकालीन र दीघिकालीन समाधानाथि 
नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने रहेको लथयो । 

सरकारी र गैह्र सरकारी क्षेत्रका कररब ४५० जना सरोकारवालाहरुको यस 
कायिक्रममा उपचस्थती लथयो । यी चजपलाहरुमा समेत स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार 
र संघीय सरकारले मधेशीका अपपकालीन र ददघिकालीन समस्या समाधानका लालग 
र्वलभन्न कायिक्रमहरु समेत घोषणा गरी कायािन्वयन तफि  अग्रसर भएको पाईयो । 
सगसगै राजनीलतक दलहरु र सामाचजक संघसंस्थाहरु समेत समस्या समाधान तथा 
सहयोगका लालग प्रलतवि रहेको देचखयो। 

सलािही, रौतहट, बारा र पसाि चजपलामा अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रममा 
सहभागीहरुको तफि बाट कटान, डुबान, भरानको समस्या रहेको, अरु चजपलाबाट 
ढंुगाको लनकासी बन्द भएकोले लनमािण कायिमा समस्या भईरहेको, समाजमा राज्यप्रलत 
सकारात्मक सोिको अभाव देचखएको, मधेशको भलुम मरुभलूममा पररणत हदैु गइरहेको, 
शिु र्पउने पानीको िरम समस्या भएको र गभिपतनमा व्यापकता आएकोले मर्हलाको 
स्वास्थ्यमा जोचखम बढ्दै गइरहेको जस्ता समस्याहरु राखेका लथए ।  
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यी चजपलामा स्वास्थ्य चशक्षाको अभाव भएको, यवुा वगिमा सशचक्तकरणको अभाव 
भएको,  चजपलामा आयोगको Help Desk बनाउनपुने, जनसंख्याको आधारमा बजेट 
र्वलनयोजन गनुिपनेमा सो नभएको, लनवािचित जनप्रलतनीलधलाई अलभमखुीकरण गराउन ु
पनेमा सो नभएको, सीमामा पररियपत्र लाग ुगनुिपने सो नभएको, भारतीय सरुक्षाकमीबाट 
अपहेललत हनुपुरेकोले सम्पबचन्धत लनकायबाट त्यसको रोकथाम नभएको, भउूपयोग 
नीलत नभएकोले जलमन बाझै रहने समस्या देचखएको, सांस्कृलतक पर्हिान क्रमश 
स्खललत हुुँदै गएको, पर्हिान, प्रलतलनलधत्व, पहुुँिको समस्या रहेको र लागूपदाथिमा 
यवुाहरु अत्यलधक संलग्न भईरहेको अवस्था उनीहरुले कायिक्रममा राखेका लथए । 

सर्हदहरुप्रलत उचित सम्पमान नभएको, घाइतेका सन्तानलाई लनशपुक चशक्षा नददएको, 
वैवार्हक उमेर समाज अनरुुप कायम नभएको, प्रमखु चजपला अलधकारीहरु समावेशीकरणका 
आधारमा लनयचुक्त नभएका, प्रदेश २ प्रलतको हेराइ नै र्वभेदात्मक रहेको, मधेशीहरु लभत्र 
नै र्वपन्न मधेशीको पहुुँि नभएको, माटो र बाटोमा सरकारी रकम दरुुपयोग हनुे गरेको, 
िरेुलाई Water Rechargable बनाउनपुनेमा सो नभएको, तराईको क्षेत्रमा दोहोरो 
नागररकताको समस्या देचखएको, तराइमा बसोबास गने पहाडेमलुका थर व्यवस्थापन हनु 
नसकेको र सामाचजक प्रगलत प्रभावकारी हनु नसकेको लगायतका समस्याहरु सहभागीबाट 
आयोग समक्ष राचखएको लथयो । 

(घ)  प्रदेश  ५ र  सदूुरपचिम प्रदेश मा सञ्चालन गररएको अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण 
कायिक्रम  

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ आयोगको काम, कतिव्य र अलधकारमा भएको 
व्यवस्था अन्तगित प्रदेश ५ को कर्पलवस्त ुर बाके,  सदूुरपचिम प्रदेशको कैलाली चजपलामा 
लमलत २०७६/०३/०६ देचख १२ गतेसम्पम ३ वटा अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम 
संिालन गरी समस्या तथा सझुावहरु प्राप्त गररयो । 



19 

 

 

सदुरुपचिम प्रदेश मा भएको कायिक्रम 

आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. र्वजयकुमार दत्तज्यू को नेततृ्वमा सञ्चाललत यस 
कायिक्रमबाट देचखएको अवस्था, स्थानीय बासीहरुले भोलगरहेको समस्या र 
सहभागीहरुको तफि बाट सझुाव तथा चजज्ञासाहरु  समेत प्राप्त भएको लथयो । 

यी चजपलामा आयोगले अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रम सञ्चालन गनुिको प्रमखु 
उिेश्य ती चजपलाहरुमा रहेका समस्याहरुको पर्हिान गरी  अपपकालीन र दीघिकालीन 
समाधानाथि नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने रहेको लथयो । 

    

प्रदेश  ५ मा भएको कायिक्रम 
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सरकारी र गैह्र सरकारी क्षेत्रका कररब २३१ जना सरोकारवालाहरुको नागररकहरुको यस 
कायिक्रममा उपचस्थती लथयो । यी चजपलाहरुमा समेत स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र 
संघीय सरकारले मधेशीका अपपकालीन र ददघिकालीन समस्या समाधानका लालग र्वलभन्न 
कायिक्रमहरु समेत घोषणा गरी कायािन्वयन तफि  अग्रसर भएको पाईयो । सगसगै 
राजनीतीक दलहरु र सामाचजक संघसंस्थाहरु समेत समस्या समाधान तथा सहयोगका 
लालग प्रलतवि समेत रहेको पाईयो ।   
कैलाली, बाके र कर्पलवस्त ुचजपलामा सञ्चाललत अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रममा 
अव्यवचस्थत बसाईंसराईको समस्या रहेको, कृर्ष कायिमा लसंिाइको समस्या रहेको, 
कृर्षयोग्य जग्गालाई अन्य प्रयोजनका लालग र्कत्तावंदी गरेको, सकुुम्पबासी समस्या र्वकराल 
रहेको, रैथान ेमधेशी अपपमतमा पदै गएको, योजनाबि र्वकास नभएको, राजमागि केचन्द्रत 
र्वकास भएको, जातीय र्वभेदको समस्या समाधान नभएको, कमैयाहरुको समस्या अझै 
रहेको, र्वश्व बौर्िक सम्पपत्ती सिुीकृत नभएको, हरेक क्षेत्रमा साविजलनक लेखापरीक्षण हनु 
नसकेको, दण्ड र परुस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको, समाजमा आधलुनकीकरणको 
समस्या रहेको र र्वकासमा ददघिकालीन सोिको अभाव देचखएको सहभागीहरुले समस्याहरु 
प्रस्ततु गरेका लथए । 
  यी चजपलाका पोखरी तालको संरक्षण नभएको, ऐलतहालसक र परुाताचत्वक सम्पपत्तीको 
संरक्षण नभएको, सांस्कृलतक संरक्षणको वातावरण हनु कायम नसकेको, मधेशी मर्हलाको 
राजनीलतमा सहभालगता न्यून रहेको, बाढी, अचग्न, आुँधीबेहरी, चिसो पीलडतको समयमै 
समस्या समाधान तथा  पूवितयारी नभएको, मर्हला नेततृ्वमालथ समाजको र्वश्वास न्यून 
भएको, प्राकृलतक र्वपद व्यवस्थापनको पूवितयारी हनु नसकेको, प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण 
हनु नसकेको, मधेशीहरुलाई करदाता र मतदाताको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको, समदुायहरु 
बीिको भावनात्मक दरुी बढ्दै गईरहेको भने्न दखेुसो उनीहरुले आयोग समक्ष पोखेका 
लथए । 

 दक्ष जनशचक्तको माग र आपूलतिमा तालमेल नभएको, लोपोन्मखु करोरी मसुहर जातको 
संरक्षण हनु नसकेको, र्वलभन्न क्षेत्रमा र्विार र्वमशि हनुे वातावरण नरहेको, प्रदेश ५ मा 
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ग्रामीण सीप संरक्षणको लालग MEDPA प्रभावकारी हनु नसकेको, ग्रामीण सीप क्रमश लोप 
हुुँदै गएकोले सो को संरक्षण हनु नसकेको, गरीबी न्यूनीकरणका कायिक्रम प्रभावकारी हनु 
नसकेको, काठमाडौँ र मधेशको र्वषमताको दरुी नघटेको, नागररक समाज र अलभभावक 
सिेत नभएको, नागररकहरु कतिव्यमखुी भन्दा अलधकारमखुी हनुे गरेका, Non-

Governmental Organization, International non-governmental organization 

(NGO, INGO) का कायि अपारदशी हनुे गरेको कुराहरु त्यस अन्तर्क्रि या कायिक्रममा 
सहभागीहरुको तफि बाट उनीहरुले राखेका लथए । 

सामाचजक संस्था पूणि उत्तरदायी हनु नसकेको, र्वलभन्न क्षते्रमा समन्वय र सहकायिको अभाव 
हुुँदै गएको, समाजको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता नदेचखएको, सरकारी अस्पतालका 
डाक्टर पेशाप्रलत चजम्पमेवार नभएको र लनजी क्षेत्रले लटु मच्िाएको, मर्हलामैत्री कायि 
वातावरणको अभाव रहेको, र्वलभन्न सरकारी लनकायका सूिनामा अभाव रहेको, चशक्षाको 
गणुात्मकता घट्दै गएको सरकारी लनकायबाट त्यसतफि  ध्यान ददन नसकेको,  
भलूमहीनहरुलाई शौिालय र खानेपानीमा समेत समस्या भएको जस्ता गनुासाहरु आयोगलाई 
प्राप्त भएका लथए । 

केन्द्रीय स्तरमा भएको अन्तरर्क्रयात्मक कायिक्रम र प्राप्त सझुावहरु 

  मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ आयोगको काम, कतिव्य र अलधकारमा भएको 
व्यवस्था अन्तगित प्रदेश ३ काठमाण्डौँमा लमलत २०७६/०३/२५ गते मधेशी समदुायको 
हक र्हतको संरक्षण, सम्पवधिन तथा सशचक्तकरण सम्पबन्धी अन्तरर्क्रयात्मक कायिक्रम 
संिालन, काचन्तपथको  होटल Yellow Pagoda मा      गररयो ।आयोगका माननीय अध्यक्ष 
डा. र्वजयकुमार दत्तको अध्यक्षतामा सञ्चाललत कायिक्रमको प्रमखु आलतथ्यता ग्रहण माननीय 
उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री श्री इश्वर पोखरेलज्यूले गनुि भएको लथयो ।जसमा कररब 
२०० जना भन्दा बढी व्यचक्तहरुको सहभागीता रह्यो । राजनीलतक कमी, वर्कल, डाक्टर, 

ईचन्जलनयर, प्रशासक, समाजसेवी, बरु्िचजवी लगायत र्वलभन्न क्षेत्रमा र्वज्ञता हालसल गरेका 
र्वचशष्ट व्यचक्तहरुको उपचस्थतीमा कायिक्रम सम्पपन्न भयो ।माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा 
रक्षामन्त्री श्री ईश्वर पोखरेल ज्यूबाट कायिक्रमको उद्घाटन तथा पर्हलो सत्रको कायिक्रम 
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सम्पपन्न गररयो ।उहाुँले मधेशीहरुको हक र्हत र अलधकारको लालग सम्पपूणि मधेशीहरु अव 
सजग भई र्हम्पमत, मेहनत र लनरन्तर प्रयास गनुिपने भनाई राख्नभुयो । राम्रो कामको थालनी 
र लनरन्तरता ददएमा मात्र राम्रो हनु्छ भने्न भनाई राख्दै आफ्नो गहर्कलो र्विार प्रस्ततु 
गनुिभएको लथयो । 

कायिक्रमको दोस्रो िरणमा सम्पबि समूह बनाई आलथिक, सामाचजक, साुँस्कृलतक, 

वातावरणीय, राजनीलतक र प्रशासलनक क्षेत्रसुँग सम्पबचन्धत समस्या र समाधानका उपाय 
तथा सझुावहरु संकलन गने प्रयास गररयो  । ती समहुबाट मननयोग्य सझुावहरु 
प्राप्त भएका लथए । िारवटै समूहको सझुावहरु छलफलको माध्यमिारा संकलन गरी 
प्रत्येक समूहबाट १ जनाले प्रस्ततुीकरण समेत गनुिभएको लथयो । कायिक्रममा 
र्वज्ञहरुबाट प्राप्त सझुावहरु राय सझुाव खण्डमा ललपीबि गररएको छ । एकददन े
कायिक्रम सोही ददन स-ुसम्पपन्न भयो । 

 

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री श्री ईश्वर पोखरेल ज्यूबाट कायिक्रमको उद्घाटन 
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कायिक्रममा उपचस्थत र्वर्वध क्षेत्रका र्वज्ञ ज्यूहरु 

उक्त कायिक्रममा आमन्त्रण गररएका र्वज्ञहरुमध्ये उपचस्थत र्वज्ञहरुको नामावली 
अनसूुिी-७ मा राचखएको छ ।   

उक्त कायिक्रममा सहभागी र्वज्ञहरु बीि यस आयोगबाट गररएको अन्तर्क्रया कायिक्रम 
मा प्रदेश  १,२, ५ र सदूुरपचिम प्रदेश मा उठाईएका तपलसल बमोचजमका समस्या 
तथा चजज्ञासाहरु छलफलका लालग ३ समूह गठन गरी प्रत्येक समहुलाई छुट्टा छुटै्ट 
क्षेत्रसुँग सम्पबचन्धत राय सझुाव प्रस्ततु गने गरी  छलफल गराईएको लथयो । 

छलफलका लालग राचखएका चजज्ञासा तथा समस्याका र्वषयवस्तहुरु तपलसल र्वषयगत 
आधारमा उपलेख गररएको छ ।  

सामाचजक क्षते्रसंग सम्पबचन्धत चजज्ञासा तथा समस्याहरु 

            दाइजो, बालर्ववाह, छुवाछुतजस्ता सामाचजक कुरीलतजन्य समस्या व्याप्त रहेका, 
शाचन्तसरुक्षाको  समस्या समाधान हनु नसकेको,   भलूमहीनहरुलाई शौिालय, खानेपानीमा 
पहुुँि नभएको   जनसंख्याको उच्ि वरृ्िदर लनयन्त्रण हनु नसकेको,  व्यचक्तको नैलतक 
पतन हुुँदै गएको, साविजलनक र गठुीको जग्गाको अलधग्रहण उच्ि भएको र  लैंलगक 
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समानताको अभाव देचखएको जस्ता सामाचजक समस्याहरु जोडदार रुपमा उठान भएका 
लथए ।  

          यस र्कलसमका सामाचजक समस्याहरु लनराकरणका लालग सामाचजक सदभाव अझै 
प्रभावकारी बनाउनपुने र्वषयमा पलन सहभागीबाट जोड ददइएको लथयो ।  

यसका साथै त्यस क्षेत्रको सामाचजक समस्या अन्तगित लैंलगक र्हुँसा क्रमश बढ्दै 
गएको, व्यचक्तको सोि रुपान्तरणमा समस्या रहेको र अनशुासनहीनता बढी पररचस्थलतमा 
थप जर्टलता थर्परहेको र्वषय उठेका लथए ।  

मालथका र्वषयसुँगै देशव्यापी रुपमा देचखएको समस्याहरु जस्तै मर्हला उपमेयरहरु 
पराचश्रत भएका, भ्रष्टािारको अवस्था िरमिलुीमा रहेको,  फरक क्षमता भएका 
मालनसहरुलाई चशक्षा सर्हतका व्यवस्था नभएको, बरु्िचजवीहरु नै बेइमान भएका, 
सकारात्मक सोिको अभाव देचखएको,  गभिपतनमा व्यापकता भएको, यवुा वगिमा 
सशचक्तकरणको अभाव भएको र लागपुदाथिमा यवुा अत्यलधक संलग्न भएको जस्ता 
समस्याहरु पलन उठान भएका लथए ।  

यसका साथै वैवार्हक उमेर समाज अनरुुप नभएको, प्रमखु चजपला अलधकारीहरु एकै 
समदुायको रहेको,  मधेशीहरु लभत्र नै मधेशीको पहुुँि नभएको , मानवीय जीवन चजउन 
समस्या रहेको, र्वदेशी नारी र गाडीको दबदबा भएको, पहाडेमलुका थर व्यवस्थापन 
हनु नसकेको, सामाचजक प्रगलत प्रभावकारी हनु ्नसकेको,  जातीय र्वभेद र जातीयकरण 
क्रमश बढ्दै गएको, अन्तरजातीय र प्रमेर्ववाह क्रमश बढ्दै गएको जस्ता प्रदेश 
अनरुुपका समस्याहरु राख्दै प्रलतर्क्रयाहरु प्राप्त भएका लथए ।  

सरकारबाट प्रदेश २ प्रलतको हेराइ नै र्वभेदात्मक रहेको भनी उपचस्थत सहभागीहरुले 
गनुासो गरेका लथए ।  

व्याप्त सामाचजक समस्याका रुपमा रहेको झठु्ठा मदु्दाको र्वगर्वगीलाई अन्त्य गनुिपने 
कुरा जोडदार रुपमा उठेको लथयो ।  
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वैदेचशक रोजगारीले सामाचजक र्वकृलत पयाएको, पनुस्थािपना केन्द्र नभएको, अनाथ 
बालबाललकाको लालग संरक्षण केन्द्र नभएको, िाकरी गने गराउनेको प्रभाव रहेको, 
बसाईंसराईको समस्या रहेको, ग्रालमण पंिायत प्रथाको हस्तक्षेप रहेको, नेताहरुको प्रभाव 
र रवाफ रहेको,  कमैयाहरुको समस्या अझै रहेको,  मधेशी मर्हलाको राजनीलतमा 
सहभालगता न्यून रहेको र  मर्हला नेततृ्वमालथ समाजको र्वश्वास न्यून भएको जस्ता 
समस्याहरु धैरै क्षेत्रमा औपयाइएको लथयो ।  

दललतहरुलाई पररवतिन गराउन नसकेको, केही मर्हलाका पलत भाग्ने गरेको, बच्िाको 
नागररकता बनाउन समस्या हनुे गरेको,  र्वद्यालय नचजकै रक्सी र्वक्रीर्वतरण हनु े
गरेको, मर्हला घरमै पीलडत हनुे गरेको, छोरीभन्दा छोराप्रलत आकषिण रहेको, बहरु्ववाह 
र वालर्ववाहको गम्पभीर समस्या रहेको, स्थानीय पर्हरनले स्थान नपाएको र  सामदुार्यक 
सेवाको भावना न्यून हुुँदै गएको जस्ता समस्याहरु त्यस क्षेत्रका मर्हलाहरु बाट र्वशेष 
रुपमा छलफलमा राखेका लथए ।  

बालश्रम, सरसफाई सर्हतमा जनिेतना जगाउुँन नसर्कएको, Social mobilization 

व्यवचस्थत हनु नसकेको, सामाचजक सधुारका लालग सडक नाटक लगायतका कायिक्रम 
प्रभावकारी हनु नसकेको, उदालसनता उच्ि रहेको र  भारतमा गएर भ्रणू परीक्षण पिात 
भ्रणूहत्या हनुे गरेको जस्ता जनगनुासो सहभागीहरुबाट प्राप्त भएको लथयो ।   

सीमा वारीपारी सैलनकीकरण जस्तै हनुे भएकाले बालबाललकाहरुमा मनोवैज्ञालनक 
समस्या उत्पन्न हदैुगरेको र जसबाट आक्रोश बढ्दै गएको, यूवा समाज र्हस्रक बन्दै 
गएको, राजनीलतमा अपरालधकरण र अपराधीहरुमा राजनीलतकरणको अवस्थामा क्रलमक 
वरृ्द्घ हुुँदै गएको र  लबषाददहरुको बेिलबखनमा प्रभावकारी लनयन्त्रण र लनयमन हनु 
नसकेकोले लबषादद सेवन गरी आत्महत्याको सख्या बढ्दै गएको जस्ता ज्वलन्त 
सामाचजक समस्याहरु प्राप्त भएका लथए । 

 समाजमा आवश्यकता अनसुार माग र आपूलतिको लबिमा तालमेल नरहेको, मकु्त हललया 
र मकु्त कमैयाहरुको जीवनमा सकारात्मक पररवतिन हदैु गएको तर प्रभावकारी 
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नभएको, बालश्रमको समस्या,  र्वद्यालय जाने उमेरका बालबाललका आलथिक सामाचजक 
कारणले बालश्रममा लाग्न बाध्य हनुकुा साथै  सामाचजक, सास्कृलतक ररलतररवाज र 
संस्कृती सम्पबन्धी मेललमलापमा कमी जस्ता समस्याहरु राखेका लथए ।  

केही सहभागी र्वज्ञहरु बाट सामाचजक समस्यालाई न्यनुीकरण गनिका लालग समाजमा  

अन्तर धालमिक सम्पबन्ध र र्क्रयाकलाप हनुपुने,  “कालोपदाि” प्रथालाई िेतनामूलक 
कायिक्रम गरी न्यूनीकरण गनुिपने, कमलरी सकुुम्पबासी हललया कमैया जस्ता समस्यालाई 
यथाशीघ्र समाधान गनुिपने, श्रमदान र अन्नदानको भावना र्वकास गनुिपने, समाजमा 
Role Model भएका मर्हलाहरुबाट प्रचशक्षणको व्यवस्था हनुपुने, Eco-social 

system लाई सक्षम बनाउन ु पने र  आदराथी शब्दहरुको प्रयोग गनुिपने जस्ता 
सझुावहरु समेत समावेश भएका लथए ।   

सासं्कृलतक क्षते्रसंग सम्पबचन्धत चजज्ञासा तथा समस्याहरु 

चशक्षा र भाषाको समस्या व्याप्त रहेको, उच्ि चशक्षाको दर क्रमश घट्दै गएको,  
गणुात्मक साक्षारता घट्दै गएको,  सीपयकु्त चशक्षा,  प्रार्वलधक चशक्षा गणुस्तरीय नभएको, 
मातभृाषामा चशक्षा नभएको, केर्ह र्वद्यालयहरुमा चशक्षक र्वद्याथी अनपुात नलमलेको,  
उचित र्वद्याथीले स्थान नपाएको, पाठ्यपसु्तक मर्हनाददनसम्पम नपगेुको,  पाठ्यक्रममा 
मधेश र मधेशीका सम्पबन्धमा र्वषयवस्त ुनरहेको, सरकारी क्याम्पपसहरु राजनीलत गने 
अखडा भएको र संस्कृलतलाई कुररतीजन्य बनाएको जस्ता शैचक्षक क्षेत्र एवम सांस्कृलतक 
क्षेत्रसुँग सम्पबचन्धत समस्याहरु जोडदार रुपमा उठेको लथयो ।  

 

त्यसैगरी मातभृाषाको पाठ्यक्रम र चशक्षकको अलबलम्पब व्यवस्था हनुपुने, पाठ्क्क्रममा 
र्वपरीताथि नभएर परुक शब्दको प्रयोग गनपुने,  सबै जनताको लालग एकै र्कलसमको 
र्वधालय हनुपुने, स्वीकृत पाठ्यक्रम मात्र लाग ुहनुपुने, र्वद्यालय बार्हर रहेका बाल-
बाललकाहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गनुि पने,  र्वश्वर्वद्यालयलाई प्रभावकारी लनयमन 
गनुिपने, सरकारी र्वद्यालयको र्वद्याथी Drop Out लाई न्यूनीकरण गदै जानपुने र  
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भौलतक पूवािधार भन्दा पर्हले शैचक्षक पूवािधार लनमािण गनुिपने जस्ता समसामार्यक 
र्वषयहरु उपचस्थत अलधकासं सहभागीहरुबाट प्राप्त भएका लथए ।   

यसका साथै परम्पपरावादी र रुर्ढवादीता अझै बढ्दै गएको, स्वास्थ्य चशक्षाको अभाव 
भएको,  सांस्कृलतक पर्हिान क्रमश स्खललत हुुँदै गएको,  सामदुार्यक र्वद्यालय क्रमश 
ह्रासोंमखु भएको  र दललत समदुायको साक्षरता बढ्न नसकेको जस्ता समस्याहरु राख्दै 
छलफल र प्रलतर्क्रया प्राप्त भएका लथए । 

अन्तमा, सांस्कृलतक पयिटन सम्पबन्धी सडक बनाउनपुने, शैचक्षक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, 

पारदशी, नलतजामूखी, र्वश्वलसलो, समयसापेक्ष, संवेदनशील  एवम गणुस्तरीय बनाउनपुने, 

सार्हत्यलाई समाजको चजवनरेखाको रुपमा सदपुयोग गनुिपने,  र्वधालयहरुमा अलतररक्त 
र्क्रयाकलापहरु (updated extra activities) हनुपुने र संस्कृलतको संरक्षण, सम्पबििन 
गने जस्ता र्वषयमा पलन व्यापक छलफल भई सझुाव प्राप्त भएको लथयो ।  

 

आलथिक क्षते्रसंग सम्पबचन्धत चजज्ञासा तथा समस्याहरु 

कृर्षमा मल लबउको अभाव, लसंिाईको अभाव,  यवुाहरुमा उच्ि बेरोजगारी रहेको,  

वैदेचशक रोजगारीमा जाने व्यचक्तको दर उच्ि रहेको,  उत्पादन क्रमश घट्दै गएको 
र आयात उच्ितम र्वन्दमुा रहेको, उद्योग धन्दा क्रमश बन्द भएको र खाद्यवस्तकुो 
मूपयवरृ्ि उच्ि रहेको जस्ता आलथिक क्षेत्रसुँग सम्पबचन्धत समस्याहरु उठेका लथए ।  

स्थानीय सरकारबाट माटो र बाटोमा रकम दरुुपयोग हनुे गरेको, स्थानीय सरकार 
कमीसनमा ललप्त रहेको, आवश्यकता भन्दा पहुुँिको आधारमा र्वकास हनुे गरेको, 
स्थानीय जनशचक्तको स्थानीय सरकारबाटनै प्रयोग हनुे नगरेको र असारे र्वकासको 
िलन रहेको जस्ता र्वषयहरु मालथ छलफल भएको लथयो ।  

त्यसैगरी  र्वप्रषेण अनतु्पादक क्षेत्रमा खिि भएको, आलथिक असरुक्षा बढ्दै गएको, 
स्वदेशमा रोजगारीको अभाव रहेको, र्वशेष क्षेत्र घोषणा हनु नसकेको,  मेला र 
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महोत्सवमा अत्यलधक खिि भएको र सहकारी संस्थाहरुको मनोमानी रहेको जस्ता 
समस्याहरु राख्दै प्रलतर्क्रया प्राप्त भएको लथयो । 

यसका साथै प्रदेश २ मा ग्रामीण सीप संरक्षणका लालग MEDPA  प्रभावकारी हनु 
नसकेको , कृर्षजन्य वस्तकुो मूपय लनधािरण गने लनकाय सर्क्रय नरहेको,  कृर्ष जन्य 
वस्तकुो बजार नरहेका, करछली गनिका लालग मर्हलाको नाममा उद्योग दताि गने 
गररएको,  लनजी उद्योगलाई प्रोत्साहनको अभाव रहेको, भारतीयको लगानीमा गाडी, 
उद्योग सर्हतका व्यवसाय नेपालीको नाममा रहेको र लगानीको उचित ठाुँउ नभएकाले 
रेलमटान्सको दरुुपयोग भएको गनुासोहरु औपयाइएको लथयो ।  

अन्तमा, जनसंख्याको आधारमा बजेट र्वलनयोजन गनुिपने, आलथिक वषि वैशाखबाट सरुु 
हनुपुने, बजेटको प्राथलमकता गनुिपने, स्थानीय सरकारलाई पारदशी र उत्तरदायी 
बनाउनपुने, लनजी उधोगलाई प्रोत्साहन गने नीलत पयाउन ुपने एवम देशमा लगानीमैत्री 
वातावरणको लसजिना गररनपुने कुरामा उपचस्थत सम्पपूणिको छलफलको राय रहेको 
लथयो ।  

पयािवरणीय क्षते्रसंग सम्पबचन्धत चजज्ञासा तथा समस्याहरु 

स्वच्छ र्पउने पानीको समस्या, िरेुको र्वनाश अत्यलधक बढ्दै गइरहेको, कोशी नदीलाई 
व्यवचस्थत गनि नसकेको, खोलामैत्री वातावरण नभएको,  कटान, डुबान, भरानको समस्या 
रहेको, मधेशको भलुम मरुभलूममा पररणत भएको र  पानीको िरम समस्या भएको जस्ता 
पयािवरणीय क्षेत्रसुँग सम्पबचन्धत समस्याहरु उठान भएका लथए ।  

त्यसैगरी  पूवि पचिम नहर नभएको, पयािवरणीय असन्तलुन बढ्दै गएको, पानीजन्य र 
हावाजन्य समस्या बढ्दै गएको, प्राकृलतक आपद/र्वपद जस्तै अलतवरृ्ष्ट, अनावरृ्ष्ट, बाढी, 
पर्हरो, शीतलहर, हावाहरुी जस्ता समस्याहरु बढ्दै गएको िरेुलाई Water 

Rechargeable बनाउनपुनेमा सो नभएको, पोखरी तालको संरक्षण नभएको, प्राकृलतक 
स्रोतको संरक्षण हनु नसकेको, ४.६८% मात्र जंगल प्रदेश २ मा रहेको र ४०% 
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िार्हन्छ, पसािको खोलाहरुमा पानीको सट्टा Chemical बग्ने गरेको  आदद 
समस्याहरुको अन्त्य गनुिपने कुरा जोडदार रुपमा उठेको लथयो।  

अन्तमा, पयािवरणीय क्षेत्रको समस्या समाधानको लालग वनजंगल फडानी अर्वलम्पब 
रोर्कन ुपने र वकृ्षारोपणमा तीव्रता पयाउनपुने, सडक पेटीमा वकृ्षारोपण गरी संरक्षण 
समेतको लालग स्थानीयलाई प्रोत्साहन गनुि पने, पयािवरणीय असन्तलुन, प्राकृलतक 
आपद/र्वपदलाई समाधान र न्यूनीकरणका लालग आवश्यक व्यवस्था गररनपुने, 

Green economy बनाउनपुने, फोहरबाट मोहर कमाउने सोि बनाउन ुपने र रार्ष्ट्रय 
लनकुि वरपरका वालसन्दालाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गनुिपने जस्ता सझुावहरु 
प्राप्त भएका लथए ।  

 

राजनीलतक क्षते्रसंग सम्पबचन्धत चजज्ञासा तथा समस्याहरु 

राजनीलतक क्षेत्रमा सबै समदुायको प्रलतलनलधत्वको समस्या, सन्धी सम्पझौताको 
ऐलतहालसक अध्ययन नभएको,  ऐलतहालसक सम्पझौताको अलभलेखीकरण नभएको , 

राजनीलतक समस्याहरुको समाधान नभएको र कोशी सम्पझौता लाग ुनभएको जस्ता 
जनगनुासो हरु सहभागीहरुबाट प्राप्त भएको लथयो ।  

यसैगरी स्थानीय सरकार प्रभावकारी हनु नसकेको, स्थानीय सरकारले उत्तरदार्यत्व 
नबझेुको, ऐलतहालसक घटनाहरुको (गौर घटनाको) दस्ताबेजीकरण नभएको,  लनवािचित 
जनप्रलतनीलधले नै बालश्रम र बालर्ववाहमा साथ ददने गरेको र गनि नसर्कन े
कायिहरुलाई पलन जनप्रलतलनलधहरुले जनतालाई आसा र सपना देखाउने गरेको र्वषयहरु 
छलफलमा राखेका लथए । 

अन्तमा, लनवािचित जनप्रलतलनलधलाई अलभमखुीकरण गराउनपुने, ऐलतहालसक घटनाहरुको 
दस्ताबेजीकरण गररनपुने, बालर्ववाह र बालश्रम पूणि रुपमा लनषधे गररनपुने, सन्धी 
सम्पझौतामा उपलेचखत र्वषयहरु कायािन्वयनमा सरकारबाट पहल गररनपुने र प्रदेश 
एवम ् स्थानीय सरकारबाट आलथिक, सामाचजक, शारीररक रुपमा र्वपन्नहरुको लालग 
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लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गनुिपने जस्ता महत्वपूणि सझुावहरु प्राप्त 
भएको लथयो ।   

र्वर्वध क्षते्रसंग सम्पबचन्धत चजज्ञासा तथा समस्याहरु 

गभिवती आमाका लालग Birthing Center सविसलुभ हनु नसकेको,  सरकारी 
अस्पतालका डाक्टर पेशाप्रलत चजम्पमेवार नभएको र लनजी क्षेत्रले लटु मच्िाएको, 
सरकारी लनकायका सूिनामा नागररकको पहिु पगु्न नसकेको, औषलधको अभाव, 

र्वशेषज्ञको अभाव, मर्हला चिर्कत्सकको अभाव, अवैध अस्पताल र चक्ललनकहरू 
संिालनमा रहेका जस्ता सान्दलभिक समस्याहरु उठान भएको लथयो ।   

त्यसैगरी कम भगूोलमा धेरै जनसंख्याको िाप बढ्दै गएको,  नागररकताको र्वतरणमा 
समस्या,  हलुाकी सडकको अपूणिताको समस्या, समतामलुक काननु नभएको,  लनवाििन 
अत्यलधक खिीलो भएको, स्थानीय चशक्षकहरुले पठन पाठनमा लापरवाही गरेको,  
तराइका क्षेत्रमा दोहोरो नागररकताको समस्या,  र्वलभन्न क्षेत्रका तथ्यांकहरु तयार 
नभएको  र  चजपलाका सरकारी लनकायमा कमििारीको अभाव भएको जस्ता र्वषयहरुमा 
छलफल भएको लथयो ।  

त्यसैगरी मधेशीको वैधालनक पररभाषा नभएको, राजर्वराजको एयरपोटि लनयलमत 
नभएकोले स्थानीयलाई समस्या भईरहेको, रैथाने मधेशी अपपमतमा पदै गएको, 
मधेशीहरुलाई करदाता र मतदाताको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको, मधेशी मर्हलाको 
जनसंख्याको आधारमा समानपुालतक समावेशी प्रलतलनलधत्व नभएको, Pad Bank को 
व्यवस्था नभएको, मर्हनावारीको िेतना नरहेको,  लनजामती सेवा, सेनामा मधेशीको न्यून 
सहभालगता रहेको, मधेशी दललतले उजरुी ललएर कहाुँ जाने दललत आयोग र्क मधेशी 
आयोग अन्यौल रहेको,  पर्हिान, प्रलतलनलधत्व, पहुुँिको समस्या, सर्हदहरुप्रलत उचित 
सम्पमान नभएको र घाइतेका सन्तानलाई लनशपुक चशक्षा नददएको जस्ता जनगनुासो 
हरु उठेको लथयो ।  
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कोशीट्प ुवन्यजन्त ुआरक्षबाट जनावर आतंक, अरु चजपलाबाट ढंुगाको लनकासा बन्द 
भएकोले लनमािण कायिमा समस्या हनुे गरेको,  भारतीय सरुक्षाकमीबाट नेपाली नागररक 
अपहेललत हनुपुरेको, भउूपयोग नीलत नभएकोले भउुपयोग अव्यवचस्थत हदैु गएको,   
क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा संिाललत रहेकोले वातावरणमा प्रलतकुल प्रभाव परेको, 
आयोजनाको कायािन्वयन पक्ष पूणित कमजोर रहेको, कृर्षमा व्यवसार्यकरणको अभाव 
रहेको, र्वपन्नता बढ्दै गएको, प्रलतभावान र पौरखी यवुाहरु वैदेचशक रोजगारमा वा 
जेलमा रहेको, र्वद्यालयको खाजा कायिक्रम बन्द रहेको,  कृर्षयोग्य जग्गालाई 
अनावश्यक र्कत्तावंदी गरेको, सकुुम्पबासी समस्या र्वकराल रहेको,  , हरेक क्षेत्रको 
योजनाबि र्वकास नभएको, राजमागि केचन्द्रत र्वकास भएको, जातीय समस्या समाधान 
नभएको, दण्ड र परुस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र  र्वकासमा ददघिकालीन 
सोिको अभाव देचखएको जस्ता धेरै समस्याहरु सो कायिक्रममा राखेका लथए ।  

यसका साथै ऐलतहालसक र परुाताचत्वक सम्पपत्तीको संरक्षण नभएको, बाढी, अचग्न, 

आुँधीबेहरी, िीसो पीलडतको समयमै समस्या समाधान नभएको र पूवितयारी नभएको,  

प्राकृलतक र्वपदको पूवितयारी हनु नसकेको,  समाजका व्यचक्तहरुलबि भावनात्मक दरुी 
व्यवचस्थत हनु नसकेको, दक्ष जनशचक्तको माग र आपूलतिमा तालमेल नभएको, 
लोपोन्मखु करोरी, मसुहर जातको संरक्षण हनु नसकेको, संघीयताको ढांिा नै दठक 
नभएको, गणुस्तरीय खाद्यान्नको अभाव, तराइमा भलुमगत पानीमा आसेलनकको मात्रा 
अत्यलधक रहेको, खेलकुदको र्वकास आवश्यक नरहेको, सलहेश सर्कि टले अझै मूतिरूप 
ललन नसकेको, , एकै योजनालाई र्वलभन्न िोटी रकम लनकासा हनुे गरेको,  SEE पररक्षामा 
सलुनयोचजत षड्यन्त्र भएको, बोरा सक्कली र मल नक्कली रहेको, तराइ मधेशका असन्तषु्ट 
सर्क्रय पाटी तथा समूहसंग वातािका लालग सहजीकरण नभएको,  मधेशीहरुको रार्ष्ट्रय 
र्वदा हनुपुने, उदुि र र्हन्दीमा अन्तर रहेको तर एउटै बु् ने गरेको, पररिाररकाहरुलाई 
प्रोत्साहन भत्ता नददएको, चजम्पमेदारीको अभाव रहेको, उपभोग्य सामाग्रीहरुको लालग 
भारतीय बजारमा पूणि लनभिर रहेको, मर्हलाको भलूमका मर्हलामैत्री नभएको, 
लबिौललयाहरुको लबगलबगी रहेको, मधेशीहरु परजीवी हुुँदै गएको, पाठ्क्क्रममा प्रादेचशक 
सामग्री र स्थानीय सामग्री नरहेको,  सीमावती क्षेत्र भारतभन्दा नेपालीहरुको अवस्था 
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कमजोर रहेको, पूवािधारमा भएका टेन्डर अलपत्र परेको, जंगमकेु्तश्वर मचन्दर अलपत्र 
परेको जस्ता समस्याहरु उठाउदै छलफल र प्रलतर्क्रयाहरु प्राप्त भएको लथयो।  

नेपाली भलूम भारतीयको प्रयोगस्थल बनेको, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र लेखाका 
कमििारीहरु पाललकामा बस्न नसकेको, सवारीसाधन खररदमै पाललकाहरु लागेको,  
लसमावती क्षेत्रमा बाल इजलास व्यवचस्थत हनु नसकेको, बालसधुारगहृ संकटमा फसेको, 
गौर डुबानमा परेको र पानीको लनकास सीमामा हनु नसकेको, रौतहटमा सरकारी 
बहमुखुी क्याम्पपस नरहेको, मधेशी दललत, मर्हला, जनजातीलाई आरक्षण नभएको र 
कुपोषणको अवस्था तीव्र गलतमा बढ्दै गएको गनुासो सहभागीहरु बाट प्राप्त भएको 
लथयो ।  

जनता आवासको जग मात्र लनमािण भएको, छाना अझै लनमािण नभएको, कमििारीहरु नै 
र्वकास र सशुासनको बाधक रहेको, जनप्रलतनीलध र कमििारी बीिमा ३६ को सम्पबन्ध 
रहेको, जनताका असन्तरु्ष्टहरुलाई र्वदेशीहरुले िन्ि िकािउने काममा प्रयोग गदै 
गएको, सदुरुपचिम प्रदेशको अस्पतालहरु रेफरल अस्पतालको रुपमा क्रमश बन्दै 
गएको,  िपीको समस्या र खपुला ठाउमा ददशा गने प्रवचृत्त बढेको जनगनुासो 
सहभागीहरुबाट आएको लथयो ।  

उपचस्थत सहभागीहरुको छलफल प्रिात र्वर्वध क्षते्रसुँग सम्पबचन्धत समग्रमा केही यस 
र्कलसमका सझुावहरु प्राप्त भएको लथयो । िपी व्यवस्थापन गरी मात्र "खलुा ददसामकु्त” 

बनाउन ुपने, मौसम र्वभाग “अत्याधलुनक” हनु ुपने, मानवीय जवाफदेहीता अनगुमन समूह 
प्रभावकारी हनु ुपने, बालबाललकाहरुको कुपोषणलाई न्यूनीकरण गदै जान ुपने, रेडक्रस 
अझ बढी चजम्पमेवार हनु ुपने, काठमाडौँ केचन्द्रत बनाइएका कायियोजना चजपलामा लाग ु
हनु कदठन, मानवीय संवेदनाको कायिमा लतव्रता हनु ुपने, हावाहरुी प्रभार्वतको वास्तर्वक 
सूिी बनाउन ुपने, नीलत लनमािताहरुसंग राहत छलफलको आवश्यकता, सरकारी लनकाय 
जनता प्रलत इमान्दार हनु ुपने, मलुकुलाई सक्षम बनाउनको लालग िौतफी र्वकास गनुि 
पने, Culture, Agriculture, Infrastructure, Manufacture र Adventure 

सर्हतका क्षेत्रलाई अगालड बढाउनपुने, करदाता र र्वकासदाताको भावनालाई संगसंगै 



33 

 

लानपुने, प्रदेशका पाललकाहरुमा शीतभण्डार बनाउनपुने, बैंकहरुले सामाचजक 
उत्तरदार्यत्वको भावनामा जानपुने, सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी लनयमन हनुपुने, 

व्यवसार्यक पयिटनलाई अंगीकार गनुि पने जस्ता सान्दलभिक सझुावहरु जोडदार रुपमा 
उठेको लथयो ।  

यसका साथै धनषुाधाम जानकी मचन्दर सर्हतका क्षेत्रहरुलाई/मचन्दरहरुलाई UNESCO 

मा सूिीकृत गनुिपने, प्राचज्ञक बहसहरु लनयलमत रुपमा सञ्चालन गनुिपने, मतलभन्नता क्रमश 
न्यूनीकरण गदै जानपुने, Conflict होईन Connectivity मा जोड ददनपुने, वैदेचशक 
रोजगार को कारणले प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था क्रमश र्वग्रदै गएकोले वंश र्वनासको 
सजृना हनुसक्ने र केही दशकपलछ मानव मकु्त समाज हनुेभने्न डर पलाएको, बोडिर 
वारी र पारी पानीको लनकास नभएकाले सो समाधान गररनपुने, राजनीलत भन्दा 
मानवीयताको अवस्थामा संवेदनशीलता हनुपुने, वनस्पलतहरुलाई अलभलेख गरी Patent 

Right ललनपुने, Language Technology मा देवनागरी ललपीलाई लैजानपुने, धमि 
संस्कृलतमा अनसुन्धान हनुपने, र्वकास र सशुासनको काम क्यालेन्डरका आधारमा 
गनुिपने भनी अलधकांश सहभागीहरुबाट छलफलको प्रलतर्क्रया रहेको लथयो । त्यसै 
गरी मधेशी आयोगलाई समावेशी बनाउनपुने, मधेशी प्रमाचणतको कायि मधेशी आयोगले 
अलभलम्पब सरुु गनपुने,  मधेशी आयोगको चजपलामा Help Desk बनाउनपुने, मधेशी 
आयोगले Watch Dog को रुपमा काम गनुिपने, भारत र नेपालको सीमामा पररियपत्र 
लागू गनुिपने, मधेशी आयोगमै जातीय क्लस्टर हनुपुने, जनता आवास योजना प्रभावकारी 
बनाउनपुने मधेशलाई कणािली जस्तै र्वशेष दजाि प्रदान गनुिपने, तराइ मधेश सांस्कृलतक 
संग्राहालय हनुपुने, मधेशी आयोगमा रार्ष्ट्रय शब्द थपी रार्ष्ट्रय मधेशी आयोग बनाउन ु
पने, मधेशी आयोगलाई यथाशीघ्र प्रदेशस्तर सम्पम लैजानपुने, सबै प्रकारको श्रमको 
सम्पमानको वातावरण हनुपने, पूविका मधेशी र पचिमका मधेशी एवम मधेशी  पहालड 
बीि सम्पबन्ध समुधरु बनाउनपुने, संर्वधानको प्रस्तावनामा मधेशी आन्दोलन, जनजाती 
आन्दोलनको र्वषय उठान गराउनपुने,  चजपलामा सरुवा हनुे प्रमखु प्रशासकहरुलाई 
भाषाको ताललम प्रदान गरी पठाउुँदा जसले कामकारवाहीमा सहजता प्रदान गने, भाषाको 
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अनर्वज्ञताले सविसाधारण र प्रशासक बीि समस्या लसजिना हनुे गरेको जस्ता र्वशेष 
र्वषयहरु कायिक्रममा व्यक्त भएको लथयो ।  

अन्तमा,  छात्राहरुको ्याड प्रयोग गने र्वद्यालयहरुमा उचित कोठाहरु हनुपुने, नेपाली 
र्फपमहरुमा र िलचित्रमा समानपुालतक समावेशी छायाङ्कन तथा कामको व्यवस्था 
हनुपुने, माटो सहुाउदो र्वकासको काम हनुपुने,  घरेल ुमददराको उत्पादन लाई लनयन्त्रण 
गनुिपने, सीमा पारीबाट हनुे अपराधलाई लनयन्त्रण गनुिपने,  लचक्षत वगिमखुी र्वकास 
हनुपुने,  मारवाडी हरुलाई सांस्कृलतक पर्हिान ददनपुने, अपमालनत हनुे शब्दको प्रयोग 
गने माथी काननुी कारबाही गनुिपने,  र्हमाल,  पहाड र तराइको सामाचजक सम्पबन्धलाई 
प्रभावकारी तवरले जोड्नपुने,  गाई र माई लाई महत्वका साथ संरक्षण गनुिपने कुराहरु 
जोडदार रुपमा सझुावमा समावेश भएका लथए ।  

 

३.२ आयोगबाट भएका कायिक्रमहरु 

३.२.१ आयोगको प्रसे र्वज्ञलप्त 

संर्वधानको धारा २६२ अनसुार स्थार्पत यस आयोगले आयोगका काम कारबाही सिुारु 
गने क्रममा र्वलभन्न लमलतमा आयोगमा बैठक बसी र्वर्वध र्वषयमा प्रसे र्वज्ञलप्त जारी गररएको 
छ । उक्त प्रसे र्वज्ञलप्त सम्पबन्धमा अनसूुिी-१० मा उपलेख गररएको छ । 

३.२.१ आयोगको लनणियहरु 

संर्वधानको धारा २६२ अनसुार स्थार्पत यस आयोगले आफ्नो काम कारबाही सिुारु गने 
क्रममा र्वलभन्न लमलतमा आयोगको बैठक बसी र्वर्वध र्वषयमा लनणिय गररएको छ । 
आयोगको बैठकको लनणियहरु सम्पबन्धमा अनसूुिी-११ मा उपलेख गररएको छ । 
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पररच्छेद –४ 

लसफाररस तथा सझुाव 

 

$=! cGt{lqmof sfo{qmdaf6 k|fKt ;'emfj tyf l;kmfl/;  

लमलत २०७६/०३/२५ गते सात वटै प्रदेशका र्वज्ञहरुको सहभालगतामा सम्पपन्न भएको 
अन्तर्क्रि या कायिक्रमको अन्तमा र्वज्ञहरुको समहुले मधेशी क्षेत्रमा क्षेत्रगत रुपमा 
रहेका समस्याहरु र ती समस्याहरुको समाधानका लालग महत्वपूणि सझुावहरु प्रस्ततु 
गनुि भएको लथयो । र्वज्ञहरुबाट प्राप्त क्षेत्रगत सझुावहरु मधेशी समदुायको हकर्हतको 
लालग महत्वपूणि रहेकोले आयोगको तफि बाट समेत लसफाररस गररएको छ । 

 क. सामाचजक तथा सास्कृलतक क्षते्रसुँग सम्पबचन्धत 

भाषीक एकताको लालग र सामाचजक सम्पबन्ध समुधरु बनाउनको लालग पूरै मधेशमा 
एक भाषा हनुपुने, भ्रणुहत्या , बाललबबाह, सम्पबन्ध र्वच्छेद, दहेज प्रथा आदीलाई अन्त्य 
गनिको लालग ग्रामीण स्तरको िेतनामलुक चशक्षा, सार्हत्य, नाटक, बहस, छलफल, 

अन्तरर्क्रया सर्हत अन्तर जातीय र्ववाह, अन्तर भौगोलीक र्ववाह, अन्तर समदुाय 
र्ववाहलाई सामाचजक मान्यता ददनपुने सझुाव प्राप्त भएको लथयो ।  

मधेशीको पर्हिान भगूोलको आधारमा नभै नश्ल, पैतकृ पर्हिान , वंशानगुत आधारमा 
हनुपुने,  मधेशीमा र्वधमान कुरीतीहरुको अन्त्य गनि सामाचजक िेतना सर्हत दण्ड 
जरीवानाको काननुी व्यवस्था गरी सकारात्मक सामाचजक कायि गने लाई परुस्कृत 
गनुिपने, तराईको कला, संस्कृती, परम्पपरालाई एकीकृत रुपमा सम्पबििन, संरक्षण गनि 
संघीय, प्रादेचशक र स्थानीय सरकार मातहत संस्कृलत तथा सामाचजक इकाई / समहु 
गठन गनि लनदेशन तथा कायियोजना बनाउनपुने जस्ता सामाचजक तथा सांस्कृलतक 
क्षेत्रसुँग सम्पबचन्धत  सझुाव प्राप्त भएको लथयो ।  
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ख. आलथिक तथा पयािवरणीय क्षते्रहरुसग सम्पबचन्धत  
प्रत्येक प्रदेशमा बायो फटीलाईजर र ररसाइललङ उद्योगको स्थापना गनुिपने तथा 
्लाचस्टक बाट उत्पाददत वस्तहुरुको कण बनाई लनयाित गनुिपने, मर्हलालाई आलथिक 
रुपमा सबल बनाउन राज्यले छुटै्ट बजेटको व्यवस्था गनुिपने र पशपुालनलाई 
व्यवसायीकरण गनिका लालग राज्यले ठोस नीलत बनाउन ुपने जस्तै : सहलुलयत ऋण, 

लनशपुक ताललम, अनदुान, बीमा आदद जस्ता महत्वपूणि सझुावहरु प्राप्त भएको लथयो ।  

त्यसैगरी बाल श्रम गरीरहेका बालबाललकाहरुका लालग लनशपुक चशक्षा ग्रहण गरेवापत 
आलथिक सहयोग गनुिपने, सडक पलु तथा पयिटकीय स्थलहरुको लनमािण बारे 
राज्यस्तरबाट लबशेष गरेर स्थानीय पयिटक स्थलहरुका बारेमा प्रिार प्रसारका साथै 
संरक्षण गदे लनमािण अलभयानको थालनी हनुपुने, उपभोक्ता सलमती बारे रहेका 
मापदण्डलाई पूणि अवलोकन गररनपुने साथै लनमािण कम्पपनीहरुलाई प्रत्येक टेन्डरमा 
अलनवायि धरौटीको व्यवस्था गनुिपने सझुावहरु औपयाइएको लथयो ।   

अन्तमा, तराई मधेशमा लसंिाई सहजताका लालग रार्ष्ट्रय गौरवको योजना अन्तगित 
प्रत्येक प्रदेशमा ठूलो स्टेट –बोलडिङको स्थापना हनुपुने र जसको क्षेत्र सयौँ र्कलोलमटर 
सम्पमको हनुपुने, िरेुक्षेत्र दोहन लनयन्त्रण गनि र आलथिक समरृ्िका लालग हररत मधेश 
अलभयानको शभुारम्पभ गनुिपने जस्ता आलथिक क्षेत्रहरुसग सम्पबचन्धत सझुावहरु प्राप्त 
भएको लथयो । 

१. फोहोरबाट मोहर बनाउन े 

जनिेतना प्रदान गने (सडक नाटक, घर दैलो, स्थानीय सञ्चार माध्यम को उपयोग इको 
क्लवको सर्क्रयता बढाउन,े लघउुद्यमशीलताको र्वकास र प्राङगाररक मल, ताललम संिालन 
गरी फोहोरबाट मोहर बनाउन ेमहत्वपूणि सझुाव प्राप्त भएको लथयो ।  
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२. क्रसर उद्योगहरुको अवैध सञ्चालन रोक्नपुने 

IEE (प्रारचम्पभक वातावरणीय परीक्षण)  अलनवायि गनुिपने र लनयलमत अनगुमन गने सझुाव 
प्राप्त भएको छ। 

३. र्वषादीहरुको बेिलबखन र प्रयोगमा लनयन्त्रण र लनयमन 

जैर्वक र लबषादी मल लनमािण गने कारखानाको स्थापना गने, स्थानीय तहमा कृर्ष 
ताललम केन्द्र स्थापना गने र कृषक जनिेतना अलभयानको सञ्चालन र अनगुमन गने 
जस्ता र्वषाददहरुको बेिर्वखन र प्रयोगमा लनयन्त्रण र लनयमन गने सझुाव प्राप्त भएको 
लथयो ।  

४. प्राकृलतक स्रोत संरक्षण  

वनजङ्गल फडानी लनयन्त्रण गनि वनेका ऐन लनयमलाई प्रभावकारी बनाउन,े पोखरी, 
ताल–तलैया, नददको अलतक्रमण रोक्न र लतनको लनयलमत सरसफाईको व्यवस्थापन 
गने र प्राकृलतक जलस्रोतको वररपरी हरीयाली वढाउने उपाय अवलम्पबन गने जस्ता 
प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्पबन्धी सझुावहरु र्वज्ञहरुबाट प्राप्त भएको लथयो ।     

५. प्रदषुण लनयन्त्रण  

वाय ुप्रदषुण लनयन्त्रणको लालग कलकारखानाको लनयलमत अनगुमन तथा लनयमन गने, 
सवारी साधनबाट हनुे वाय ु प्रदषुणको लालग लनयलमत अनगुमन तथा लनयमन गने, 
लनमािण कायिबाट हनुे वाय ुप्रदषुण लनयन्त्रण गनि सझुाव प्राप्त भएको लथयो ।  

ग. प्रशासलनक र राजनीलतक क्षते्रसंग सम्पबचन्धत 

र्वलभन्न गदठत आयोगको प्रलतवेदन साविजलनक र कायािन्वयन गरी दोषीलाई सजाय 
ददन ु पने, झठुा मदु्दा खारेज गररनपुने, समान जनसंख्याको आधारमा लनवाििन क्षेत्र 
बनाउन ुपने, चजपला एकाइ खारेज गनुिपने र जनसंख्याको आधारमा बजेट र्वलनयोजन 
गनुिपने जस्ता सझुावहरु जोडदार रुपमा उठेको लथयो ।  
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दोहोरो लनवाििन पररियपत्र खारेज गनुि पने, मर्हलालाई हरेक तह एवं लनकायमा ५० 
प्रलतशत आरक्षण र मर्हला एवं यवुाको लालग देश व्यापी सशचक्तरण अलभयान िलाउन ु
पने, राजदूत, र्वश् वर्वधालय, आयोग, लनयोग, संघ संस्था आददको सम्पपूणि राजनीलतक 
लनयचुक्त एवं बढुवालाई पूणि समानपुालतक समावेशी वनाउन ुपने र  शैचक्षक पाठ्यक्रममा 
लैंलगक, भार्षक, जातीय, सामदुार्यक एवं धालमिक र्वभेदयकु्त शब्दहरुलाई तत्काल 
हटाउन ु पने  जस्ता प्रशासलनक र राजनीलतक सझुावहरु र्वज्ञहरुबाट प्राप्त भएको      

लथयो ।  

त्यसैगरी मधेशमा हनुे छठ, इद, आददजस्ता धालमिक तथा ऐलतहालसक पविमा साविजलनक 
र्वदा हनु ु पने, मधेशी आयोगको अलधकांश कमििारीहरू मधेशी हनुपुने, मधेशी 
आयोगको कायिक्रममा सम्पपूणि गलतर्वलधहरु मधेश र मधेशीपना झपकाउने हनुपुने, 

मधेशीलाई साविजलनक ठाउुँमा अपमान गनेलाई कडा कारवाही गनुि पने,  मधेशी 
आयोगमा मधेश आन्दोलनको शर्हदहरुको तस्वीर राख्न ु पने, मधेश आन्दोलनलाई 
दस्तावेजीकरण गनुि पने जस्ता महत्वपूणि प्रशासलनक र राजनीलतक र्वषयसुँग सम्पबचन्धत 
सझुावहरु प्राप्त भएको लथयो ।  

४.२ पयािवरणीय क्षते्रमा नपेाल सरकारबाट गनुिपने सधुारहरु सम्पबन्धी सझुावहरु  

नेपालको संर्वधानले प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाुँच्न पाउन े
मौललक हकको व्यवस्था गरी यसको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई राज्यको उच्ि 
प्राथलमकतामा राखेको छ । यसको लालग नेपालको भौगोललक अवस्था, भउूपयोग र 
भकू्षमता अनसुार वातावरणमैत्री र्वकासका र्क्रयाकलापहरु हनु ु आवश्यक छ । 
प्रभावकारी कानूनी संयन्त्र, संस्थागत संरिना, नर्वन प्रर्वलध, जनसहभालगता, सशुासन र 
र्वत्तीय साधनहरुको एकीकृत प्रयासबाट मात्र वातावरण संरक्षण एवं ददगो सामाचजक 
तथा आलथिक र्वकास प्राप्त हनुे देचखन्छ । 

वातावरण संरक्षण बहआुयलमक र अन्तरदेशीय र्वषय समेत रहेको हुुँदा नेपालले वातावरण 
सम्पबन्धी र्वलभन्न अन्तरार्ष्ट्रय सन्धी सम्पझौतामा प्रलतबिता जाहेर गरेको छ । ददगो 
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र्वकासको अवधारणा अनरुुप अन्तरपसु्ता समन्याय र एकै पसु्ता लबिको समन्यायका लालग 
वातावरणीय श्रोत मालथ न्यायोचित पहुुँि र लतनको बरु्िमत्तापूणि उपयोगको प्रत्याभतूी गनुि 
हरेकको दार्यत्व रहेको छ । यसका लालग सरकार, नागररक समाज, समदुाय, लनजी क्षेत्र र 
प्रत्येक व्यचक्त बीि आपसी समन्वय र सहकायिको आवश्यकता पदिछ । 

वातावरण र सामाचजक–आलथिक र्वकासका सवालहरुलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन 
गदै वातावरणको क्षेत्रबाट "समिृ नपेाल, सखुी नपेाली" को रार्ष्ट्रय संकपपमा योगदान 
पयुािउन प्राकृलतक वातावरणको संरक्षण र मानव लनमीत र्वकासबाट सचृजत प्रलतकूल 
वातावरणीय प्रभावलाई रोकथाम एवं न्यूनीकरण गनि आवश्यक छ । 

पयािवरणीय क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार  रहने र्वषयवस्तहुरुलाई नेपालको संर्वधानले 
व्यवस्था गरेअनरुुपको अलधकार मधेशी समदुायमा समेत सलुनचित गनुि अलत आवश्यक 
छ । तसथि, मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ आयोगको काम, कतिव्य र 
अलधकारमा भएको व्यवस्था भए अनरुुप वातावरणीय समस्याहरुका बारेमा मधेशी 
समदुायको हक र्हतको संरक्षण गनिका लनचम्पत देशका र्वलभन्न प्रदेशमा रहेका मधेशी 
समदुायहरुबीि गररएको प्रदेश स्तरीय छलफल, अन्तरर्क्रयाका बाट प्राप्त समस्या एंव 
सझुावहरुलाई केन्द्रीय स्तरमा र्वज्ञहरुसंगको अन्तरर्क्रयात्मक छलफल एंव र्विार 
र्वमशि पिात आएको लनिोडका आधारमा तपचशलमा उपलेचखत वातावरणीय 
कायिक्रमहरुलाई आयोगका तफि बाट लसफाररस गररएको छ ।  

१.औद्योलगक तथा घरेल ुफोहोरमैलाको व्यवस्थापन गने ।  

औद्योलगक तथा घरेल ुफोहोरमैलालाई उद् गम स्थलमै वगीकरण गरी फोहोरबाट मोहर 
बनाउन प्रोत्साहनमूलक कायिक्रमहरु संिालन गनि, जनिेतनामूलक कायिक्रम संिालन 
गनि (सडक नाटक, घर दैलो, स्थानीय सञ्चार माध्यम को उपयोग गनि, क्लवको 
सर्क्रयता बढाउन े एवम ्लघउुद्यमशीलताको र्वकास र प्राङगररक मल बनाउने ताललम 
संिालन गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।  
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त्यसैगरी प्रदषुण न्यूनीकरण, पनु प्रयोग, पनु प्रशोधन माफि त मानव लनलमित श्रोत 
साधनहरुको प्रयोगलाई व्यवचस्थत गनि प्रोत्साहनमूलक कायिक्रम संिालन गनि, 
प्रदषुणजन्य ्लार्ष्टकको झोला उपयोगलाई वातावरणमैत्री वैकचपपक झोलाको 
माध्ययमिारा प्रलतस्थापन गनि, उद्योग र अन्य व्यवसायहरुबाट लनश्कासन हनुे 
प्रदषुणयकु्त धुुँवा, धलुो, पानीलाई व्यवचस्थत गनि वातावरणमैत्री प्रर्वलधको प्रयोगलाई 
प्रोत्साहन गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।   

२. क्रसर उद्योगहरुको अवैध सञ्चालन रोर्कनपुने 

IEE (प्रारचम्पभक वातावरणीय परीक्षण) अलनवायि गरी क्रसर उद्योगहरुको अवैध सञ्चालन 
रोक्न लनयलमत अनगुमन गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।  

३. र्वषादीहरुको बेिलबखन र प्रयोगमा लनयन्त्रण र लनयमन 

जैर्वक र लबषादी मल लनमािण गने कारखानाको स्थापना गनि, स्थानीय तहमा कृर्ष 
ताललम केन्द्र स्थापना गनि र कृषक जनिेतना अलभयानको सञ्चालन र अनगुमन गरी 
र्वषादीहरुको बेिलबखन र प्रयोगमा लनयन्त्रण र लनयमन गनि नेपाल सरकारलाई 
लसफाररस गररएको छ ।  

४.  र्वपद् (प्राकृलतक) व्यवस्थापन गनेः 

हरेक स्थानीय लनकायमा र्वपद व्यवस्थापन एकाईको स्थापना र सर्क्रयता बढाउने, 
हाल भएको नदद लनवारण एकाईको कायिक्षेत्रलाई र्वस्तार गनि, लसमसार क्षेत्रहरुको 
संरक्षण र र्वस्तार गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।  

यस सुँगै ऐलानी जग्गा र सडक र्कनारमा बकृ्षारोपण कायिक्रम सञ्चालन गने, कृर्ष 
योग्य जग्गाको केही प्रलतशत जग्गालाई बगैिामा रुपान्तरण गने कायिलाई बाध्यकारी 
बनाउने र नददको र्कनारमा पलन बकृ्षारोपण गने जस्ता प्रभावकारी कायिक्रम सञ्चालन 
गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।  
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५. खानपेानी संरक्षण र व्यवस्थापनः 

घर घरमा, संघसंस्थाहरुमा तथा िरेू क्षेत्रमा पोखरीहरु लनमािण गरी आकाशेपानी संकलन 
तथा व्यवस्थापन कायिलाई र्वशेष जोड ददने, भलूमगत जल तहलाई घट्न बाट रोक्न 
लसमसार संरक्षण र वकृ्षारोपण गने, र्वशेषत िरेु क्षेत्रमा Water Rechargable pocket 
बनाउने र खानेपानी स्रोतको परीक्षण गरी गणुस्तरीय पेय पानीको आपूलति गनि आवश्यक 
कायिक्रम र्वस्तार गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।  

६. प्राकृलतक स्रोत संरक्षण  

वनजङ्गल फडानी लनयन्त्रण गनि, बनेका ऐन लनयमलाई प्रभावकारी कायािन्वयनमा 
पयाउने, पोखरी, ताल–तलैया, नददको अलतक्रमण रोक्ने र लतनको लनयलमत सरसफाईको 
व्यवस्थापन गनि एवम प्राकृलतक जलस्रोतको वररपरर हररयाली वढाउने जस्ता उपाय 
अवलम्पबन गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।  

७. प्रदषुण लनयन्त्रण  

बाुँय ुप्रदषुण लनयन्त्रणको लालग कलकारखानाको लनयलमत अनगुमन तथा लनयमन गने, 
सवारी साधनबाट हनुे वाुँय ु प्रदषुणको लालग लनयलमत अनगुमन तथा लनयमन गने, 
र्वद्यतुीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवििन गने,  नर्वकरणीय स्वच्छ उजािहरुको 
प्रयोगमा प्रवििन गने र लनमािण कायि बाट हनुे वाय ुप्रदषुण लनयन्त्रण गनि आवश्यक 
कायिक्रम एवम नीलतहरु तजुिमा, कायािन्वयन र अनगुमन गनि नेपाल सरकारलाई 
लसफाररस गररएको छ ।  

पानीजन्य प्रदषुणलाई लनयन्त्रण गनि औधोलगक कृर्ष,  शहरी ढल लनकास आददबाट 
लनष्काशन हनुे पानीको पररक्षण गरी तटस्थ बनाई मात्र जलस्रोतमा लमलाउने, माटो 
प्रदषुण लनयन्त्रण गनि कलकारखानाबाट लनष्कने धुुँलो,  र्कटनाशक र रासायलनक 
मलको प्रयोगमा लनयमन र अनगुमन गने, घरलभत्रको वाुँय ु प्रदषुणलाई न्यूनीकरण 
गनिका लालग गुुँइठा प्रलतस्थापन कायिक्रम संिालन गरी वायोग्याुँस,  सधुाररएको िपूहो,  

र्वद्यतुीय िपूहो प्रवििन गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।  
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८. हररत क्षते्र र्वस्तार गने  

हरेक र्वकासको र्क्रयाकलापमा वातावरणीय संरक्षणको लनलमत्त एउटा लनचित 
प्रलतशतको रकम छुट्याई त्यसको उचित व्यवस्थापन गने,  सडक पेटीमा वकृ्षरोपण 
र संरक्षणमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गने, भौलतक संरिना लनमािण गदाि लनचित क्षेत्रमा 
स्थानीय बोटर्वरुवाहरु लगाउन बाध्यकारी लनयम बनाई लाग ुगने  एवम ्सम्पबचन्धत 
स्थानीय तहहरुसंगको सहकायिमा मधेश क्षेत्रका नदी, सडक र्कनारा तथा खाली ठाुँउमा 
वकृ्षारोपणलाई अलभयानको रुपमा संिालन गनि बजेट एवम कायिक्रम बनाउन हनु 
नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ । 

९.वातावरणमैत्री र्वकास तथा संम्पवेदनशील क्षते्र घोषणा गने 

वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रत्येक नागररकको कतिव्य सम्पबन्धी स्थानीय 
भाषाहरुमा जनिेतनामूलक कायिक्रमहरु संिालन गनि, वातावरणीय दृर्ष्टले संवेदनशील 
क्षेत्रहरु पर्हिान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुको सम्पबििन तथा संरक्षण गनि, वातावरणमैत्री 
कृर्ष तथा पशपुालन प्रर्वलधहरुको प्रवििन तथा प्रोत्साहन गरी ददगो तथा वातावरणमैत्री 
उत्पादनमा जोड ददन नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ । 

त्यसैगरी िरेू क्षेत्रको संरक्षणका लालग राष्ट्रपलत िरेू संरक्षण कायिक्रमसंग समन्वय गरी 
त्यस्ता क्षेत्रहरुको सम्पबििन तथा संरक्षण गनि र स्थानीय जलवाुँय ुअनकूुललत गाुँउ 
कायिक्रम लाग ुगनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।    

१०. क्षमता र्वकास  

वातावरण क्षेत्रका नीलत, कायिक्रम तथा बजेट तजुिमा र संिालन गदाि लैंलगक तथा 
सामाचजक समावेशीकरणका पक्षमा जोड ददन ललबङ्ग गनि, वातावरण क्षेत्रका क्षमता 
र्वकास सम्पबन्धी कायिक्रममा वचन्ितीमा परेका गरीव, मर्हला, आददवासी, जनजालत, दललत 
लगायतका समदुायलाई प्राथलमकता ददन ललबङ्ग गनि र वातावरणीय सिेतनाको स्तर 
वरृ्िका लालग चशक्षण संस्थाहरुमा वातावरणको र्वषयलाई पाठ्यक्रममा नै समावेश 
गनि नेपाल सरकारलाई लसफाररस गररएको छ ।  
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त्यसैगरी र्वर्वध संिार माध्ययमको प्रयोग गरी वातावरण सम्पबन्धी सूिना प्रवाह गनि, 
वातावरण सम्पबन्धी अनसुन्धानका र्क्रयाकलापहरु संिालनमा सरकारी,  गैरसरकारी,  
सामदुार्यक, लनजी क्षेत्र एंव प्राचज्ञक लनकायहरु बीि समन्वय र साझेदारीको अवस्था 
मजबदु बनाउन र वातावरण व्यवस्थापन सम्पबन्धी सूिना प्रणाली र्वकास गरी यसलाई 
आधलुनक र प्रर्वलध मैत्री बनाउन आवश्यक कायिक्रम तजुिमा गनि नेपाल सरकारलाई 
लसफाररस गररएको छ। 

यसका साथै मधेशमा सविप्रथम सबैभन्दा कमजोर वगि, क्षेत्र र जातजातीहरुको वस्तलुनष्ठ 
पर्हिान गरी त्यसरी पर्हिान भएको व्यचक्तहरुको क्षमता र्वकास गनि मध्यकालीन 
अवधीका सीपमलुक ताललम लनशपुक प्रदान गनुिपछि । उक्त आचजित सीप सधै सदपुयोग 
गरी सधै बेिेर खान लमपने र जीर्वकोपाजिन हनुे वातावरण तयार गनि नेपाल सरकारलाई 
लसफाररस गररएको छ ।  

 

समग्रमा आयोगको लसफाररसहरु 

यस आयोगले जनताका चजज्ञासाहरुलाई समाधानाथि देहाय वमोचजमका लसफाररसहरु 
रहेका छन ्। 

१. संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री 
पररषदमा ०७५ िैत्र १७ गतेमा बारा, पसाि चजपलाको हावा-हरुीबाट समस्या 
ग्रस्त वालसन्दाहरुको Recue, Relief  र  Rehab को लालग गनुिपने केही 
आवश्यक कामहरुको साथै भर्वष्यमा अपनाउन ु पने र्वलधहरुको सम्पबन्धमा 
नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।(अनसुिुी ९)  

२. साथै ०७६ असार २६ गते देखी परेको अर्वरल वषािका कारण बाढी-पर्हरोबाट 
जोगीनको लालग तथा जन समस्यालाई समाधान गनिको लालग नेपाल सरकारलाई 
लसफाररस गरेको लथयो l जसमा नदद मैत्री वातावरण बनाउनपुने, तटबन्दहरुलाई 
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व्यवचस्थत गनुिपने, िरेुलाई संरचक्षत गनुिपने र दशगजामा लनमािण गररएको 
बाुँधहरुबाट उत्पन्न पररचस्थलतलाई समाधान गने रहेको छ l (अनसुिुी ९) 

३. जनिेतना, लोकिेतनाको माध्यमबाट अन्धर्वश्वास र जनस्तरबाट अन्धर्वश्वास, 
छुवाछुत, दाइजो प्रथाजस्ता कुरीलतहरु न्यूनीकरण गदै जान ुपने कमला, कोशी, 
बलान, गण्डक जस्ता बिाऊ अलभयान संिालन गनि नेपाल सरकार समक्ष 
लसफाररस गररएको छ । 

४. थर सिुीकृत गरी मधेशीलाई पररभार्षत गनुिपने l लोकसेवा आयोगका तयारी 
कक्षाहरु प्रदेशगत रुपमा संिालन गनुिपने l दललत, मर्हला तथा र्वपन्न वगिलाई 
सीपमूलक ताललमबाट सशचक्तकरण गनुिपने र व्यचक्तलाई सकारात्मक सोंिसंग, 
सोंिलाई चशक्षासंग, चशक्षालाई सीपसंग, सीपलाई उत्पादनसंग, उत्पादनलाई 
बजारसंग, बजारलाई रोजगारीसंग, रोजगारीलाई ितदुदिक समरृ्िसंग आवि 
गनुिपने जस्ता कायिक्रम सञ्चालन गनि नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको 
छ l 

५. देश दशिनजस्ता सामाचजक र सांस्कृलतक कायि गनुिपने,  तराई-मधेश सासं्कृलतक 
संग्रहालय लनमािण गनुिपने, पनुस्थािपना केन्द्रहरु स्थापना गनुिपने, अनाथ 
बालबाललकाको लालग संरक्षण केन्द्र स्थापना गनुिपने, मर्हला नतेतृ्वमालथ 
समाजको र्वश्वास बढाउन ु पने, बालश्रम, सरसफाई सर्हतमा जनिेतना 
जगाउनपुने, सामाचजक सधुारका लालग सडक नाटक लगायतका कायिक्रम 
प्रभावकारी बनाउन ु पने, अन्तर धालमिक सम्पबन्ध र सांस्कृलतक र्क्रयाकलाप 
हनुपुने, श्रमदान र अन्नदानको भावना र्वकास गनुिपने जस्ता समयसान्दलभिक 
र्वषयहरुको बारेमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  

६. सामाचजक सास्कृलतक रीलतररवाज संस्कृलत सम्पबन्धी  मेललमलापमा अझ बढाउन ु
पने, समाजमा Role Model भएका मर्हलाहरुबाट प्रचशक्षणको व्यवस्था हनुपुने, 
Eco-social system लाई सक्षम बनाउन ु पने, मातभृाषामा चशक्षाको लालग 
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पाठयपसु्तक र चशक्षकको व्यवस्था गनुिपने, पाठ्यक्रममा मधेश र मधेशीका 
सम्पबन्धमा र्वषयवस्त ु हनुपुने, नैलतक चशक्षाको लालग संस्कृत चशक्षामा 
गणुात्मकता बढाउन ुपने, चशक्षा र स्वास्थमा मार्फयाकरणलाई तरुुन्त लनस्तेज 
गनुिपने र र्वश्वर्वद्यालयहरुको उचित व्यवस्थापन हनुपुने जस्ता सधुारात्मक 
र्वषयहरुको सम्पबन्धमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ । 

७. मातभृाषा को पाठ्यक्रम र चशक्षकको अलबलम्पब व्यवस्था  हनुपुने, स्वीकृत 
पाठ्यक्रम मात्र लाग ु हनुपुने, र्वद्यालय बार्हर रहेका बाल-बाललकाहरुलाई 
तत्काल व्यवस्थापन गनुिपने, भौलतक पूवािधार भन्दा पर्हले शैचक्षक पूवािधार 
लनमािण गनुिपने, सांस्कृलतक पयिटन सडक बनाउनपुने, पाठ्क्क्रममा र्वपरीताथि 
नभएर परुक शब्दको प्रयोग गनपुने, सार्हत्यलाई समाजको चजवनरेखाको रुपमा 
सदपुयोग गनुिपने, र्वद्यालयहरुमा अलतररक्त र्क्रयाकलापहरु (Updated extra 

activities) हनुपुने र र्वप्रषेण उत्पादक क्षेत्रमा खिि गनुिपने जस्ता र्वषयमा 
नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  

८. मूपय लनधािरण लनकायहरु सर्क्रय हनुपुने, कृर्षको बजारको व्यवस्था हनुपुने, 
स्थानीयतालाई भलूममा स्वालमत्व बढाउन ुपने, शिु खानेपानीको व्यवस्था गनुिपने, 
िरेुको प्रभावकारी संरक्षण हनुपुने, पूवि-पचिम नहर बनाउनपुने, िरेुलाई Water 

Rechargeable बनाउनपुने, पोखरी-तालको संरक्षण हनुपुने, प्रदेश २ मा वनको 
वातावरण कचम्पतमा ४०% हनुपुने, प्राकृलतक आपद/र्वपद जस्तै अलतवरृ्ष्ट, 
अनावरृ्ष्ट, बाढी, पर्हरो,  चशतलहर,  हावाहरुी जस्ता समस्याहरु बढ्दै गएको, हररत 
अथिव्यवस्था (Green Economy) बनाउनपुने र फोहरबाट मोहर कमाउन ेसोि 
बनाउनपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ । 

९. सन्धी सम्पझौताको ऐलतहालसक अध्ययन हनुपुने, कोशी सम्पझौता प्रभावकारी ढंगले 
कायािन्वयन हनुपुने, ऐलतहालसक सम्पझौताको अलभलेखीकरण गनुिपने र ऐलतहालसक 
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घटनाहरुको दस्ताबेचजकरण गनुिपने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष 
लसफाररस गररएको छ ।  

१०. स्वास्थ्य (Birthing Center) आवश्यक्ता अनसुार व्यवस्थापन गनुिपने, औषधीको 
अभाव, र्वशेषज्ञको अभाव, मर्हला चिर्कत्सकको अभाव, अवैध अस्पताल र 
चक्ललनकहरू संिालनमा रहेकोले उचित व्यवस्थापन गनुिपने, हलुाकी सडकको 
पूणिता ददनपुने, लनवाििनलाई पूणित व्यवचस्थत गनुिपने,  राजर्वराजको एयरपोटि 
लनयलमत हनुपुने, सखरेश्वरीदेखी ओखलढंुगाको बाटो लनमािण हनुपुने र सीमामा 
पररियपत्र लाग ुगनुिपने वा सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी तररकाले हनुपुने जस्ता 
र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  

११. कृर्षमा व्यवसार्यकरण हनुपुने, प्रलतभावान र पौरखी यवुाहरु स्वदेशमै रोजगारीको 
व्यवस्था गनुिपने, सकुुम्पबासी समस्या प्रभावकारी ढंगबाट समाधान गनुिपने र 
रैथान ेमधेशीलाई संरक्षण गनुिपने  जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस 
गररएको छ ।  

१२. योजनाबि र्वकासको प्रभावकारी कायिन्वयन हनुपुने, र्वश्व वौर्िक सम्पपचत्त 
सचुिकृत हनुपुने, साविजलनक लेखापरीक्षण समयमै गराउन ुपने, ऐलतहालसक र 
परुाताचत्वक सम्पपचत्तको संरक्षण गनुिपने, प्राकृलतक र्वपदको पूवितयारीको व्यवस्था 
स्थानीय सरकारबाट हनुपुने, जनशचक्तको माग र आपूलतिमा तालमेल हनुपुने, 

गणुस्तरीय खाद्यान्नको व्यवस्था हनुपुने, शिु खानेपानीको व्यवस्था हनुपुने, 

सलहेश सर्कि टलाई मूतिरूप ददनपुने, जनता आवास योजना प्रभावकारी बनाउनपुने  
र संवैधालनक आयोगहरुमा मर्हलाको पहुुँि हनुपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार 
समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  

१३. मधेशी मर्हलाको जनसंख्याको आधारमा समानपुालतक समावेशी प्रलतलनलधत्व 
हनुपुने, धमािवलम्पबीहरुको रार्ष्ट्रय र्वदा हनुपुने, लबिौललयाहरुको लबगलबगीलाई 
लनरुत्सार्हत गनुिपने, पाठ्क्क्रममा प्रादेचशक सामग्री र स्थानीय सामग्री हनुपुने, 
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बालसधुार गहृलाई व्यवचस्थत गनुिपने, गठुीहरुलाई सवु्यवचस्थत गनुिपने, जानकी 
मचन्दर सर्हतका प्रलसि स्थलहरुलाई UNESCO मा सिुीकृत गने कायि अग्रसाररत 
गनुिपने, गाई र माई लाई संरक्षण गनुिपने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष 
लसफाररस गररएको छ । 

१४. मारवाडी हरुलाई सांस्कृलतक पर्हिान ददनपुने, मौसम र्वभाग अत्याधलुनक” हनुपुने, 
“पाललका” केचन्द्रत र्वपद व्यवस्थापन सलमलत हनुपुने, मानवीय जवाफदेर्हता 
अनगुमन समूह प्रभावकारी हनुपुने र सरकारी लनकायहरु जनता प्रलत इमान्दार 
हनु ुपने जस्ता र्वषयमा नपेाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।   

१५. Culture, Agriculture, Infrastructure, Manufacture, Adventure सर्हतका 
क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनपुने, करदाता र र्वकासदाताको भावनालाई संगसंगै 
लानपुने, लनगरानी समूह सशक्त बनाउनपुने, प्रदेश पाललकाहरुमा शीतभण्डार 
बनाउनपुने, बैंकहरुले सामाचजक उत्तरदार्यत्वको भावनामा जानपुने  र 
सहकारीहरूको प्रभावकारी लनयमन हनुपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष 
लसफाररस गररएको छ । 

१६. Conflict होईन Connectivity मा जोड ददनपुने, वनस्पलतहरुलाई अलभलेखन 
गरी Patent Right ललनपुने, Language Technology लाई देवनागरी ललपीमा 
क्रमश: लैजानपुने, धमि संस्कृलतमा अनसुन्धान हनुपने र मधेशी समदुायको भाषा, 
ललर्प, संस्कृलत,  इलतहास, सार्हत्य, परम्पपरा जस्ता र्वषयमा खोज अनसुन्धान 
गररनपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  

१७. र्वकासका कामहरु स्थान केचन्दत गदै जानपुने,  हरवाहा-िवािहाहरुको लालग 
घमु्पती र्वद्यालयको स्थापना हनुपुने, पाललकहरुमा कृर्ष उपज संकलन, र्वतरण 
केन्द्र हनुपुने र कृर्षजन्य उद्योगहरुको प्रवििन हनुपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल 
सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ । 
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१८. नेपाली र्फपमहरुमा र िलचित्रमा समानपुालतक समावेशी छायाङ्कन तथा कामको 
व्यवस्था हनुपुने, पत्रकाररता क्षेत्रलाई लनयमन र व्यवस्थापन गनुिपने, मधेशी प्रमाचणतको 
कायि मधेशी आयोगले अलभलम्पब सरुु गनपुने र कलाको संरक्षणमा प्रभावकाररता 
पयाउनपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  

१९. मधेशी आयोगमा रार्ष्ट्रय शब्द थपी "रार्ष्ट्रय मधेशी आयोग" बनाउन ुपने, मधेशी 
आयोगलाई यथाचशघ्र प्रदेशस्तर सम्पम लैजान ुपने, सबै प्रकारको श्रमको सम्पमान 
को वातावरण हनुपने, पूविका मधेशी र पचिमका मधेशी एवम मधेशी  पहाडी 
बीि सम्पबन्ध समुधरु बनाउनपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस 
गररएको छ । 

२०. वैदेचशक रोजगारीले पयाएको सामाचजक र्वकृती रोकथाम गनुिपने, पनुस्थािपना 
केन्द्र स्थापना गनुिपने र अनाथ बालबाललकाको लालग संरक्षण केन्द्र स्थापना 
गनुिपने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  

२१. व्याप्त सामाचजक समस्याका रुपमा रहेको झठु्ठा मदु्दाको र्वगर्वगीलाई अन्त्य 
गनुिपने, मधेशीहरु लभत्र नै मधेशीको पहुुँि बढाउने कायिक्रम एवम ्नीलत पयाउन ु
पने,  राजनीलतमा आपराधीकरण र अपराधमा राजनीलतकरणको अवस्था सधुार 
गररनपुने र  आदराथी शब्दहरुको प्रयोग गनुिपने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार 
समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  

२२. स्थानीय रुपमा लनलमित Pad Bank को प्रोत्साहन गररनपुने, ज्येष्ठ नागररकलाई 
स-सम्पमान व्यवस्थापन हनुपुने, मर्हनावारीको िेतना बढाउनपुने,  समानपुालतक 
समावेशीता लाई अक्षरश: लागू गनुिपने, पर्हिान, प्रलतलनलधत्व, पहुुँिको समस्या 
अन्त्य गररनपुने, सर्हदहरुप्रलत उचित सम्पमान बढाउनपुने र घाइतेका सन्तानलाई 
लनशपुक चशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी को ग्यारेन्टी गररनपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल 
सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ ।  
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२३. ऐलतहालसक र परुाताचत्वक सम्पपचत्तको संरक्षण गनुिपने, बाढी, अचग्न, आुँधीबेहरी, 
चिसो र्पलडतको समयमै समस्या समाधान गररनपुने र त्यस्ता क्षेत्रमा र्वपद 
पूवितयारी को कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गररनपुने, दक्ष जनशचक्तको 
माग र आपूलतिमा तालमेल बढाउनपुने,  तराइमा भलुमगत पानीमा आसेलनकको 
मात्रा अत्यलधक भएको हदुा सोको लालग प्रभावकारी नीलत र कायिक्रम तजुिमा 
गररनपुने र प्रदेश नम्पबर २ मा Trauma Center को स्थापना गररनपुने जस्ता 
र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ । 

२४. प्रदेश २ मा ग्रामीण सीप संरक्षणका लालग MEDPA प्रभावकारी रुपमा लाग ुगनुिपने, 
कृर्ष बीमा माफि त कृषकलाई सहयोग गनुिपने, उत्पादनमखुी र लनयाितमखुी अथि व्यवस्था 
क्रमशः बनाउुँदै जानपुने र गरीब, दललत, एकल मर्हला सर्हतलाई सशचक्तकरण गनुिपने 
जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ । 

२५. मधेशमा परम्पपरा देखी प्रिलनमा रहेका र्वलभन्न हस्तकलाहरुको र्वकास, संरक्षण र 
प्रवििन गदै आयआजिन कायिक्रम लनमाणि गररनपुने र परुाताचत्वक तथा सम्पपदाहरुको 
खोज गरी लतनको संरक्षणमा गररनपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस 
गररएको छ । 

२६. लमलथला, भोजपूरा, अवलध सर्हतका क्षेत्रहरुमा कला संग्राहलयको लनमािणमा 
प्राथलमकताका साथ प्रारम्पभ गररनपुने र  सांस्कृलतक प्रलतष्ठानको स्थापना गररनपुने 
जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस गररएको छ । 

२७. प्रदेशस्तरमा लललतकला प्रज्ञा प्रलतष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रलतष्ठान, भाषा 
सार्हत्य प्रज्ञा प्रलतष्ठान को स्थापना र केन्द्रीय प्रज्ञा प्रलतष्ठानसुँगको समन्वय गरी 
प्रज्ञा प्रलतष्ठानको र्वस्तार गररनपुने जस्ता र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष लसफाररस 
गररएको छ । 

२८. आलथिक वषि २०७६/०७७ का लालग तपलसलमा उपलेचखत कायिक्रमहरु 
स्वीकृतीका लालग नेपाल सरकार अथि मन्त्रालयमा लसफाररस गररएको छ । 
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s]lGb|o cg'lzIf0f uf]i7L 
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jflif{s k|ltj]bg n]vg tof/L a}7s   

k|ltj]bg 5kfO{ 

k|ltj]bg k]z ug]{ sfo{s|d Joj:yfkg 
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पररच्छेद-५ 

भौलतक स्रोत साधन र उपयोगको अवस्था 

५.१ आयोगको भौलतक सम्पपचत्त 

आयोगको आफ्नो घर-जग्गा छैन र कायािलय प्रयोजनको लालग गाडी, मोटरसाइकल, 
पयापटप,  र्टभी, सी.सी.क्यामरा, प्रोजेक्टर, अर्फस टेबल आदद सामानहरु खररद 
गररएको छ । र्वस्ततृ र्ववरण र आयोगको भौलतक सम्पपलतको चजन्सी लनरीक्षण फाराम 
अनसूुिी-१२ मा उपलेख गररएको छ ।  
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पररच्छेद-६ 

उपलब्धी, िनुौलत, सझुाव र भावी कदमहरु 

६.१ उपलचब्धहरु  

र्वद्यतुीय शासन (E Governance) को र्वश्वव्यापी र समयानकुुल अवधारणालाई 
कायािन्वयनमा पयाउने उदे्दश्यका साथ मधेशी आयोगले शरुु गरेको "पूणि प्रर्वलधमैत्री 
आयोग" लनमािणको प्रर्क्रया जारी छ | आयोगमा लमलत २०७६/०१/०२ देखी शरुु 
गररएको र्वद्यतुीय हाचजरी प्राणाली (E-Attendance System) हाल पूणि रुपमा लाग ु
गररएको छ | आयोगको कामकारवाहीको आयोगलभतै्रबाट लनगरानीका लालग CCTV 

Monitoring System र मोबाइलमाफि त अन्यत्रबाट समेत लनगरानीका लालग Mobile 

Monitoring को व्यवस्थापन गररएको छ | आयोगको बैठक संिालन सम्पबन्धी 
स्वीकृत कायिर्वलध अनसुार मधेशी आयोगका आन्तररक बैठकहरु संिाललत भैरहेका 
छन ्| 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८, ९, १० र ११ मा उपलेचखत प्रावधान अनसुार 
र्वलभन्न सरोकारवालाहरुसुँग समन्वय र सहकायि गनि अग्रसरता देखाइएको छ | र्वलभन्न 
संवैधालनक आयोगहरुसंग समन्वय र सहकायिका लालग बैठक गररएको छ र बैठक 
गने क्रम यथावत छ | त्यसैगरी नागररक समाजका अगवुाहरुसंगको बैठक पलन 
अग्रगलतमा रहेको छ | सन्िारकमी, कानून व्यवसायी, संस्कृलतर्वद, सामाचजक क्षेत्रका 
अगवुा, राजनीलतक दलका प्रलतनीलध र नीचज क्षेत्रका व्याचक्तहरुसंग बैठकको क्रम जारी 
रहेको छ | आयोगको बैठक कक्षमा रार्ष्ट्रय स्तरका टेलललभजन सन्िारकमीसंग 
अन्तरर्क्रया कायिक्रम ससुम्पपन्न भएको छ र अन्य संिारकमीहरु तथा 
सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरर्क्रया कायिक्रम जारी रहेको छ | आलथिक वषि 
२०७५/०७६ को अचन्तम िौमालसकमा प्रदेश १, २, ३  ५ र सदूुरपचिममा 
सफलतापूविक अनचुशक्षण गोष्ठी संिालन गररएको छ |  
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मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (ठ) मा भएको व्यवस्था 
बमोचजम आयोगले मधेशी समदुायको अलधकार उपलङ्घन गने व्यचक्त वा संस्थाका 
र्वरुि उजरुी संकलन गरी सो उपर छानर्वन तथा तहर्ककात गनि सम्पबचन्धत लनकायमा 
लसफाररस गने प्रयोजनाथि र्वकास गररएको उजरुी फारम स्वीकृत भएको छ र प्रयोगमा 
आएको छ | माननीय अध्यक्षज्यूको नेततृ्वमा लमलत २०७५/१२/१७ गते बारा र 
पसाि चजपलामा भएको भीषण आुँधीबेहरीको स्थलगत अनगुमन पिात सोको प्रलतवेदन 
आवश्यक कायािथि सम्पबचन्धत लनकायमा पठाईएको छ | मधेशी आयोगका बारेमा 
मैलथली र नेपाली भाषामा सन्देशमूलक सूिना (Jingle) को  लनमािण भई स्थानीय 
संिारमाध्यमबाट प्रशारण समेत भएको छ | काठमाडौँमा लमलत २०७६/०३/२५ 
गते र्वज्ञहरुसंग भव्यताका साथ रार्ष्ट्रय कायिक्रम ससुम्पपन्न गररएको छ | मधेशी 
आयोगसम्पम आम मालनसको सहज र सरल पहुुँिका लालग आयोगसंगका लनम्पनानसुारका 
सम्पपकि का सूत्रहरुको व्यवस्था गररएको छ : 

वेबसाइट :www.madheshicommission.gov.np 

टोल िी नम्पबर :16600116185 

फ्याक्स :01-5261184 

फेसबकु पेज:मधेशी आयोग- madheshi commission   

मोबाइल एप: मधेशी आयोग (Madheshi Commission)   

टेललफोन:015261185, 01-5261207, 01-5261204 

६.२ प्रमखु िनुौलतहरु  

मधेशी आयोग आलथिक वषि २०७५/०७६ को तेस्रो िौमालसकमा मात्र स्थापना भएको 
र हालसम्पम पलन माननीय अध्यक्षज्यू बाहेक अरु पदालधकारीहरु लनयकु्त हनु ्नसकेको, 
पलछ लनयकु्त भए पलन आयोगको आफ्नो जग्गा र भवन नहुुँदा कायि वातावरण र 
भौलतक अन्तर सम्पबन्ध कायिमलुक बनाउन अत्यन्त िनुौतीपूणि देचखन्छ र आयोगको 
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दरवन्दी अनरुुप संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै कमििारीहरु 
नखटाइएकोले आयोगका काम कारवाहीलाई अध्यक्ष र सीलमत कमििारीहरुबाट मात्र 
सम्पपन्न गनुि परेको छ | आयोगको कायिक्षेत्र र चजम्पमेवारी अनसुार काम गनि आफ्नै 
छुटै्ट कायािलय भवन लगायतका संरिना, संयन्त्र तथा अन्य श्रोत सरु्वधा नहनु,ु 
आवश्यक दक्ष जनशचक्त नहनु,ु आवश्यक तथ्यांकहरुको अभाव हनु ुिनुौतीका रुपमा 
रहेका छन ्|  

आगामी ददनमा आयोगले आफ्ना काम, कतिव्य र अलधकार प्रयोग गनि पयािप्त तथ्यांक 
एवं सूिनाहरु प्राप्त गनुिपने हनु्छ | यस्ता तथ्यांक एवं सिुनाहरु समयमै उपयकु्त 
स्वरुपमा प्राप्त गनुि आगामी ददनका िनुौतीहरु रहेका छन ् | आयोगका काम 
कारवाहीहरु पयािप्त अध्ययन अनसुन्धान र र्वश्लषेणबाट हनुपुने भएकाले आगामी ददनमा 
सम्पबचन्धत र्वषयमा गहन अध्ययन अनसुन्धान गनुि गराउन ुपलन िनुौतीका रुपमा रहेको 
छ | साथै मधेशी समदुायको अलधकार संरक्षण र सम्पवधिन गनुि, मधेशी समदुायको 
सशक्तीकरण गनुि र त्यस्तो समदुायमालथ हनुे सबै प्रकारका भेदभाव र र्हंसाको 
प्रभावकारी रुपमा अनगुमन गनुि िनुौतीपूणि रहेको छ | 

६.३ सझुावहरु                              

मधेशी आयोगका बाुँकी पदालधकारीहरुको लनयचुक्त, र्वचशष्ट शे्रणीको सचिव व्यवस्थापन, 

जनशचक्तको उपलब्धता, संगठन संरिना र दरवन्दी अनरुुपको कमििारीहरुको पदपूलति 
भई लनजहरुको क्षमता अलभवरृ्ि, मधेशी समदुायको अलधकार उपलंघनका र्वरुिमा 
आम जनतामा सिेतना अलभवरृ्ि, सरोकारवालाहरुको सहयोग, सहभालगता र सहकायि, 
आयोगका िेतनामलुक कायिक्रमहरुको कायािन्वयनका लालग आयोगलाई साधन श्रोत 
सम्पपन्न बनाउन सकेको अवस्थामा आयोगको काम प्रभावकारी हनु जानेछ भने श्रोत 
न्यूनता िनुौलतको रुपमा रहनेछ | पीलडतहरुले सरकारबाट प्राप्त गनुिपने सहयोग सरल 
र सहज उपलब्ध भएमा, दण्डर्हनता न्यूनीकरण भई न्यायको प्रत्याभलूत गराउन सकेमा 
र आयोगबाट भएका लसफाररसहरुको कायािन्वयन हनु सकेमा आयोगले ललएको उदे्दश्य 
हालसल हनु सक्ने देचखन्छ अन्यथा मधेशी समदुायको अलधकारको संरक्षण, सम्पवधिन 
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र प्रवधिन गनिमा आयोग असफल हनु ेजोचखम अत्यलधक छ | आयोगको आफ्नो जग्गा 
र भवनको व्यवस्था गनुि आवश्यक छ । मधेशी समदुायको मात्र आलथिक, सामाचजक 
र राजनीलतक अवस्था झचपकने गरी अध्ययन अनसुन्धान गरी शीघ्र रुपमा सवेक्षण 
गरी तथ्याङ्क प्रकाशन गरी आयोगको कायिसम्पपादन लाई सहज बनाउन जरुरी छ । 
त्यसैगरी आयोगको कायिक्षेत्रमा काम गनि पयािप्त कायिक्रम बजेट व्यवस्था नेपाल 
सरकारले गरी कायि वातावरण तयार गनुि अत्यन्त आवश्यक छ ।  

६.४ भावी कदमहरु  

१. सबै तह र त्काका मधेशीहरुको मानव अलधकारको संरक्षण र र्वकास गनुिपने 
गरी सरकारले कायिक्रम तजुिमा गनुिपने देचखन्छ | 

३. र्वलभन्न के्षत्र तथा तहहरुमा मधेशी समदुायहरुको समानपुालतक, सामाचजक 
समावेशी तथा अथिपूणि सहभालगताको साथै लैंलगक एवं फरक क्षमताका लालग 
मूलप्रवाहीकरण सलुनचित गने, मधेशी आयोग ऐन २०७४, बमोचजम मधेशी 
समदुायको हक र्हतको संरक्षण र सम्पवििन तथा त्यस्तो समदुायको 
सशचक्तकरणको लालग आलथिक वषिमा अलधकृतस्तरको र सहायकस्तरको लोकसेवा 
तयारी कक्षा संिालन गने र दललत तथा र्वपन्न समदुाय लचक्षत सीपमूलक र 
जनिेतनामूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन सबै तहका सरकारले गनि तफि  पहल 
बढाउनपुने देचखन्छ ।  

४. मधेशी समदुायको सम्पबन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरािर्ष्ट्रय सचन्ध सम्पझौता 
कायािन्वयन भए नभएको अनगुमन गरी लनयलमत प्रलतवेदनहरु सरकारका तफि बाट 
साविजलनकरण गनुिपने देचखन्छ ।  

५. मधेशी समदुायको हक अलधकारलाई र्वकासका मदु्दाहरुसंग संरिनागत र 
कायाित्मक रुपले अन्तरसम्पबन्ध जोड्न सरकारले आफ्ना लनकायहरु समन्वयात्मक 
रुपमा पररिालन गनुिपने देचखन्छ ।  
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६. प्रदेशगत एवं चजपलागत प्रलतलनलधत्व हनेु गरी कायिक्रम सञ्चालनमा व्यवचस्थत 
मापदण्ड लाग ु गनुिपछि । त्यसका लालग स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तरको 
लनकायमा सम्पपकि  र्वन्द ुतोर्कंदा कामकारबाहीमा सहज हनु्छ |    

७. मधेशी आयोगको काम, कतिव्य र अलधकारका सम्पबन्धमा राजनीलतक दलहरुसंग 
र जनलनवािचित प्रलतलनलधहरुसंग बैठक गरी आयोगको काम कारवाहीमा सहयोग 
ललन कायिक्रम तजुिमा हनुपुछि | 

८. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा २७ तथा सोर्ह ऐनको दफा २८ मा क्रमश 
भएको लनयम बनाउने अलधकार र लनदेचशका बनाउने अलधकारको प्रयोग गरी 
मधेशी आयोग ऐन, २०७४ कायािन्वयन गनिको लालग आवश्यक लनयम तथा 
लनदेचशकाहरुको लनमािण कायि आलथिक वषि २०७६/७७ को प्रथम िौमालसकमा 
सम्पपन्न गने गरी कायियोजना पयाउन ुपछि । 

९. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा भएको व्यवस्था बमोचजम र्वशेषज्ञको 
सेवा ललई ऐनमा लनदेचशत र्वलभन्न प्रकारका कायिहरु सम्पपन्न गने वातावरण कायम 
गरी सरकारले टेवा पयुािउन ुपछि | 

१०. मधेशी समदुायमा को-को पदिछन ्भने्न र्वषय र कुन कुन जातीहरुलाई मधेशी 
माने्न भने्न स्पष्ट पररभार्षत गदै एकीकृत लनदेशन गरी मागिदशिन हनेु तररकाले सबै 
लनकायलाई पररपत्र सरकारले गनुिपने आवश्यक देचखन्छ ।  

११. स्थानीय तहको वडा स्तरबाट मधेशीको लसफाररस गने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय 
तहबाट सेवा प्रवाह भई जनताले नचजकबाट सेवा पाउन ुआफैमा सकारात्मक 
पक्षको रुपमा रहेकाले आयोगले नै यसको सराहना गदिछ। स्थानीय तहमा यस्तो 
र्वषयमा र्ववाद भएको खण्डमा कुन मालनस मधेशी हो वा होइन भने्न र्वषयको 
अचन्तम लनणिय आयोगबाट हनुपुने व्यवस्था गनुिपछि, यसका लालग मधेशी आयोग 
ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी कायिके्षत्रमा थप गनुिपने आवश्यक छ। 

१२. मधेशी समदुायको आलथिक, सामाचजक, राजनीलतक, प्रार्वलधक, जनसार्िक, 
सांस्कृलतक, प्रशासलनक र भौगोललक पक्षको तथ्याङ्कहरु उपलब्ध हनेु गरी नेपाल 
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सरकारले तथ्याङ्क संकलन गने र्वशेष जनगणना वा सवेक्षणको कायिक्रम पयाइ 
मधेशी आयोगको कायिसम्पपादनलाई वस्तलुनष्ठ र र्वश्वासनीय बनाउन मद्दत परु् याउन ु
पने, यसका लालग मधेशी आयोग लगायत सरोकारवाला लनकायहरुसुँग वहृत 
छलफल आयोजना गरी तथ्याङ्क प्रणालीमा संशोधन गनुिपने, यसका लालग नेपाल 
सरकारले शीघ्र पहल गरी सम्पबचन्धत लनकायमा लनदेशन ददन ुपने देचखएको छ। 

१३.  नीलत र कायिक्रम तजुिमा गनि पयािप्त बजेट, दक्ष जनशचक्त र समावेशी पक्षबाट 
हेनि सर्कने गरी सरकारको आलधकाररक तथ्याङ्क साविजलनक हनुपुने आवश्यकता 
रहेकाले सरकारले यसलाई प्राथलमकताका साथ कायािन्वयनमा लैजान ु पने 
देचखन्छ।     

१४.  ऐनको दफा १.३ (ख) अनसुारका कायिहरु क्रमश: सञ्चालन र व्यवस्थापन गदै 
जानपुनेछ ।  
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अनसूुचि २ 

आ.व. २०७५/०७६ मा आयोगमा कायिरत कमििारी र्ववरण 

क्र.सं. पद शे्रणी सेवा कायिरत कमििारीको नाम कैर्फयत 
१. 

 
सचिव रा.प. प्रथम प्रशासन सनत के.सी.  

२. 
 

उप- सचिव रा.प. दद्वतीय प्रशासन हरर बखती  
३. शाखा अलधकृत रा.प. ततृीय प्रशासन श्रवण कुमार लइुटेल  
४. शाखा अलधकृत रा.प. ततृीय प्रशासन रमेश कुमार दास  

५. नायव सबु्बा रा.प. अनं. प्रथम प्रशासन नील कुमार फुयाल  

६. लेखापाल रा.प. अनं. प्रथम प्रशासन कृष्ण प्रसाद लतमेपसेना  
७. 

 
नायव सबु्बा रा.प. अनं. प्रथम प्रशासन कलम बहादरु खत्री  

८. नायव सबु्बा रा.प. अनं. प्रथम प्रशासन माधव भट्टराइ  

९. नायव सबु्बा रा.प. अनं. प्रथम प्रशासन अनशु आिायि  
१०. 

 
नायव सबु्बा रा.प. अनं. प्रथम प्रशासन लललत कुमार शाह  

११. नायव सबु्बा रा.प. अनं. प्रथम प्रशासन राम प्रसाद चघलमरे  
१२. नायव सबु्बा रा.प. अनं. प्रथम प्रशासन राष्ट्र कुमार के.सी.  
१३. हलकुा सवारी िालक शे्रणीर्वहीन प्रशासन शंकर घले  

१४. हलकुा सवारी िालक शे्रणीर्वहीन प्रशासन इश्वर प्रसाद गनुी  

१५. हलकुा सवारी िालक शे्रणीर्वहीन प्रशासन भबुल भण्डारी  

१६. हलकुा सवारी िालक शे्रणीर्वहीन प्रशासन ददपक लालमछाने  

१७. हलकुा सवारी िालक शे्रणीर्वहीन प्रशासन लनरांजन तामाङ्ग  

१८. कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन प्रशासन सूयि बहादरु खत्री  

१९. कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन प्रशासन माया पोडे पजुारी  

२०. कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन प्रशासन लसता थापा  
२१. कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन प्रशासन लगरीजेश कोइरी  

२२. कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन प्रशासन कमल नारायण लाभ 
कणि 

 

२३. कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन  प्रशासन शारदा अलधकारी  
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अनसुिुी ३ 
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अनसूुिी ४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुिी ५ 
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अनसूुिी ७  

तपलसल - 

लस.नं. नाम थर ठेगाना कैर्फयत 

१ माननीय डा. र्वजयकुमार दत्त मधेशी आयोग कायिक्रमको अध्यक्ष 

२ माननीय श्री इश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री एव रक्षा मन्त्री  कायिक्रमको प्रमखु अलतलथ 

३ माननीय श्री उमेश मैनाली लोकसेवा आयोग कायिक्रमको अलतलथ 

४ माननीय श्री र्वष्ण ुकुमार िौधरी थारु आयोग कायिक्रमको अलतलथ 

५  श्री सम्पभ ुबहादरु खड्का सचिव मचस्लम आयोग कायिक्रमको अलतलथ 

६ श्री आनन्दराम रेग्मी सचिव थारु आयोग कायिक्रमको अलतलथ 

७ श्री वासदेुव पौडेल सचिव समावेशी आयोग कायिक्रमको अलतलथ 

८ श्री देवीराम भण्डारी सचिव आददवासी जनजालत 
आयोग 

कायिक्रमको अलतलथ 

९ श्री सनत के.सी. सचिव मधेशी आयोग कायिक्रमको अलतलथ 

१० र्वजयकुमार कणि प्रदेश-२ कलमटी सदस्य 
ने.क.पा 

आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११ नवोनारायण झा पाटन क्याम्पपस आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२ बलब डेचज गपु्ता सनुसरी अलधवत्ता आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३ डा. प्रभाकर लाल दास जनकपरु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४ ददपक कुमार गपु्ता लत्रिन्द्र क्याम्पपस आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५ अचखलेश कुमार लसुँह बपख ु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१६ प्रा.डा. सुँजय लमश्र र्ट.यू. आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१७ उमाकान्त लाल कणि र्ट.यू. आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१८ राम र्वनोद महतो T.U. IOM, Maharajgang. आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१९ डा. घनश्याम ठाकुर T.U. आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२० ददपेन्द्र यादव बानेश्वर आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२१ ददललप कुमार जलान सह प्रा. परम कन्या ब. 
क्याम्पपस 

आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२२ देवेश झा  आमचन्त्रत र्वज्ञ 
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२३ डा. मनोज कुमार झा लक्ष्मीलनया गा.पा. धनषुा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२४ मधकुर शाह देवताल-५ बारा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२५ सीता शरणा मण्डल महोत्तरी र्पपरा गा.पा-५ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२६ सचुशल पाण्डेय जलेश्वर न.पा-४ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२७ आनन्द गपु्ता TMNC आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२८ र्प्रलत रमण TMNC आमचन्त्रत र्वज्ञ 

२९ राज कुमार िौधरी कथबलनया समाज काठमाण्डौँ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३०  सन्तोष कुमार मेहता सनुसरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३१ नवीन झा धनषुा जनकपरु अन्नपूणि पोष्ट 
दैलनक 

आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३२ श्याम कुमार ठाकुर गौशाला महोत्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३३ राजाराम ठाकुर रुपनी-१ सप्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३४ पकज कुमार कणि जनकपरु-११ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३५ र्हना झा काठमाण्डौँ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३६ दीपक कुमार गपु्ता पसाि आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३७ कुँ िन झा पसाि आमचन्त्रत र्वज्ञ 

३८ चशपपा कणि काचन्तपरु दैलनक आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४० डा. रामेन्द्र कुमार रमन लसराहा नगरपाललका आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४२ राम र्वनोद महतो T.U. IOM, MMC आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४३ डा. घनश्याम ठाकुर T.U आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४४ कुलराज चघलमरे कोटेश्वर आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४५ प्रलतक्षा लतवारी धनषुा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४६ जया चघलमरे लसराहा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४७ ई. मचन्दप कुमार ठाकुर महोत्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४८ अलधवत्ता र्वकास कुमार ठाकुर महोत्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

४९ वीरेन्द्र केष्म सनुसरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५० जय प्रकाश लाल श्रीवास्तव रुपन्देही आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५१ शमशाद अहमद आददल TUICOES आमचन्त्रत र्वज्ञ 
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५२ अवधेश कुमार पोखरेल जनकपरु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५३ ज्योलत लतवारी र्वरगज आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५४ रलमता यादव सानेपा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५५ चशव अलधकारी जनता टेलललभजन आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५६ खशु्व ुयादव थानकोट आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५७ र्वददशा लसह र्वमानस्थल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५८ आशा शाह काललमाटी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

५९ अिोज अपिन कुपन्डोल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६० डा. खगेन्द्र मण्डल IOST, TU आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६१ ईन्द्र देव मण्डल सप्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६२ लतथि र्वनोद मण्डल सप्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६३ र्वजयकुमार ठाकुर जनकपरु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६४ नवोनारायण झा महोत्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६५ जीवछ साह लमरिैया लसराहा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६६ र्वष्ण ुप्रसाद िौधरी थारु आयोग आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६७ लसमा यादव ज्वागल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६८ चशव भषुण सानेपा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

६९ उपेन्द्र लाभ कणि जनकपरु ११ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७० डा. मनोज कुमार झा लक्ष्मलनया गा.पा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७१ सचशल पाण्डेय जलेश्वर ४ महोत्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७२ पर्व तामाङ्ग माछापोखरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७३ अचस्मता तामाङ्ग जरङख ु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७४ राम एकवाल िौधरी बारा पत्रकार आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७५ प्रलतक्षा शाह िनुदेवी काठमाण्डैं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७६ र्वन्देश्वरी लाल ठाकुर रौतहट आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७७ रिना कणि काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७८ स्वेच्छा दत्त काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

७९ करुणा बस्नेत काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 
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८० जया दत्त काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८१ ददपा कणि काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८२ आशी कणि काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८३ देवेश झा सप्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८४ लसता शरण मंडल महोत्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८५ शैलेन्द्र समुन सप्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८६ डा. प्रभाकर लाल दास धनषुा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८७ र्वददशा लसंह महोत्तरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८८ खशु्व ुयादव धनषुा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

८९ सरेुन्द्र लमश्र TU आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९० र्प्रलत रमन कुलेश्वर आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९१ मधकुर शाह लगनखेल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९२ आलोक कुमार कणि धनषुा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९३ जनादिन भण्डारी धनषुा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९४ ददपेश न्यौपान े काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९५ श्रीददप लधताल काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९६ अमरेन्द्र यादव काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९७ ई. मंगल कुमार वमाि कुलेश्वर आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९८ आशा गपु्ता काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

९९ राजन झा बालकोट आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०० डा. घनश्याम ठाकुर TU आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०१ पंकज कुमार कणि अलधवत्ता आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०२ एस.सी. समुन  आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०३ चशव अलधकारी काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०४ कन्िन झा काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०५ र्हना झा काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०६ ध्रवुराज क्षेत्री राचष्ट्य  मर्हला आयोग आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०७ गणेश बढुाथोकी काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 



68 

 

१०८ र्वरेन्द्र KM काठमाण्डौं आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१०९ रन्ज ुकुमारी यादव कुपण्डोल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११० नारायण न्यौपाने रासस आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१११ राज कुमार  राष्टसेवक आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११२ कमल आले तनह ु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११३ ददललप कुमार जलान सह-प्रध्यापक पद्म कन्या 
क्यामपस 

आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११४ जया चघलमरे लसराहा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११५ श्रीराम लमश्र लसरहा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११६ डा. ईन्द्र पराजलुी काठमाण्डौ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११७ जय प्रकाश लाल श्रीवास्तव लललतपरु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११८ कुलराज चघलमरे  आमचन्त्रत र्वज्ञ 

११९ लबदरु सवेुदी मानव अलधकारकलमि आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२० प्रलतक्षा लतवारी धनषुा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२१ डा. र्टकारा पोखरेल NHRC आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२२ गजेन्द्र ठाकुर OBC  Federation आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२३ राम एकवाल िौधरी  आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२४ लबजय कुमार कणि महोतरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२५ अररदेव मेहता सनुसरी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२६ प्रो.डा.राम प्रताप यादव काठमाण्डौ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२७ बषाि नपेाल झापा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२८ राज कुमार िौधरी काठमाण्डौ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१२९ नर्वन लगरी बारा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३० लबजय यादव रेलडयो नेपाल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३१ प्रकाश लम्पसाल  आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३२ रलमता यादव सानेपा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३३ भोला बालनया र्कि लतिपरु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३४ चशपपा कणि काचन्तपरु दैलनक आमचन्त्रत र्वज्ञ 



69 

 

१३५ लबजय कुमार ठाकुर जनकपरु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३६ सोनेलाल ठाकुर जनकपरु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३७ नम्रता कणि काठमाण्डौ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३८ सलमतराज बमाि काठमाण्डौ         आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१३९ रन्ज ुकुमारी यादव कुपण्डोल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४० अमरेन्द्र यादव कुपण्डोल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४१ उपेन्द्र लाभ कणि जनकपरु-११ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४२ एस.सी. समुन ताहािल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४३ प्रकाश लम्पसाल लसराहा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४४ अलनल कुमार झा सलािही आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४५ र्वन्देश्वरी लाल ठाकुर ठकुरी महासंघ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४६ चशव भषुण लाल सानेपा ररङ्गरोड आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४७ गजेन्द्र ठाकुर OBC महासंघ आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४८ डा. र्प्रलत मण्डल र्ट.यू आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१४९ अन्जला झा मैलथली मर्हला समाज आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५० डा. सजीता बमाि लत्र.र्व. र्हन्दी केन्द्रीय र्वभाग 
र्वभालगय प्रमखु 

आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५१ बीना लसन्हा कोटेश्वर  आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५२ श्रीराम लमश्र ठा.व.क्या. र्वरगज आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५३ प्रमोद कुशवाहा र्कलतिपरु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५४ सरेुन्द्र लमश्र समाजशास्त्र केन्द्रीयर्वभाग 
र्कलतिपरु 

आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५५ श्री र्हरालाल ठाकुर महेन्द्र नगर धनषुा आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५६ गणेश र्वश्वकमाि आर.लड.एन. नेपाल आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५७ र्वरेश शाह बालवुाटार आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५८ ददचग्वजय लमश्र कर्पलवस्त ु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१५९ आलाक लतवारी कर्पलवस्त ु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१६० यसोधाम लत्रपाठी कर्पलवस्त ु आमचन्त्रत र्वज्ञ 
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१६१ लड.पी. शकु्ल कर्पलवस्त ु आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१६२ सलुमत राज बमाि थानकोट आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१६३ राजेश प्रसाद शाह बराल र्वधाथी आमचन्त्रत र्वज्ञ 

१६४ श्री हरर बखती उप सचिव मधेशी आयोग कमििारी 
१६५ रमेश कुमार दास मधेशी आयोग कमििारी 
१६६ कृष्ण प्रसाद लतमपसेना मधेशी आयोग कमििारी 
१६७ माधव भट्टराइ मधेशी आयोग कमििारी 
१६८ अनशु आिायि मधेशी आयोग कमििारी 
१६९ लललत कुमार शाह मधेशी आयोग कमििारी 
१७० कलम बहादरु खत्री मधेशी आयोग कमििारी 
१७१ भवुल भण्डारी मधेशी आयोग कमििारी 
१७२ ददपक लालमछाने मधेशी आयोग कमििारी 
१७३ लनराजन तामाङ्ग मधेशी आयोग कमििारी 
१७४ इश्वर प्रसाद गनुी मधेशी आयोग कमििारी 
१७५ लसता थापा मधेशी आयोग कमििारी 
१७६ सूयि बहादरु खत्री मधेशी आयोग कमििारी 
१७७ माया पोडे पजुारी मधेशी आयोग कमििारी 
१७८ कमल नारायण लाभ कणि मधेशी आयोग कमििारी 
१७९ लगररजेश कोइरी मधेशी आयोग कमििारी 
१८० शारादा अलधकारी मधेशी आयोग कमििारी 
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अनसुिुी ८ 

आयोगमा परेको उजरुीहरुको र्ववरण 

क्र.स लमलत उजरुीकतािको नाम उजरुीको 
माध्यम 

उजरुीको र्कलसम उजरुी फछ्यौट र 
लसफाररस 

१ २०७५/12/13 प्रमोद राउत मोबाइल थर सच्याउने सम्पबन्धमा 
(बानर लाई मधेशीमा 
सिुीकृत गनुिपने) 

थर सूिीकृत गने 
कायि भईरहेको ।  

२ २०७५/१२/१९ मलनष अब्दलु 

लललतपरु उ.म.न.पा. 
१४ 

प्रत्यक्ष मधेशी आयोगले उक्त 
मचुस्लम वगिलाई मधेशी 
कोटा मान्नै पछि भनी 
सूिीकृत गनुिपने 

कारबाहीको लालग 
नेपाल सरकार 
समक्ष लेखी 
पठाएको ।  

३ २०७५/१२/२९ ितभु ुिज केवरत प्रत्यक्ष थर सूचिकृत थर सूिीकृत गने 
कायि भईरहेको । 

४ २०७६/02/12 लव कुमार ठाकुर 

धनषुा ८ शाचन्तपरु  

प्रत्यक्ष फलनििर उधोगमा 
ज्यालामा काममा 
लगाएको तर पाउन ुपने 
ज्याला नददएको ।   

चजपला प्रहरी 
कायािलयमा 
आवश्यक 
प्रर्क्रयाको लालग 
पत्र पठाइएको ।  

५ २०७६/02/15 लसदाथि लसंह, प्रमोद 
कुमार महतो, राचजव 
कुमार कुशवाह, रिन 
ठाकुर , राजरुाम 
िौहन, रामदेव यादव 

प्रत्यक्ष लोकसेवा आयोगको 
र्वज्ञापन चित्त नबझेुको 
सम्पबन्धमा  

लोकसेवा 
आयोगमा माननीय 
अध्यक्ष ज्यू बाट 
भेटघाट गरी ज्ञापन 
पत्र पठाइएको ।   

६ २०७६/02/24 परमेश्वर कपलड (पूवि 
सहप्रध्यापक मैथीली 
के. र्वभाग) 

प्रत्यक्ष तलब भत्ता, लनवतृीभरण, 

उत्पादन संियकोष 
सम्पबन्धी ।  

आवश्यक 
कारबाहीको लालग 
सम्पबचन्धत 
लनकायमा लेखी 
पठाइएको ।  

7 2076/02/27 मदन र्कश्वर कामत, 

जय प्रकाश महतो  
प्रत्यक्ष नेपाल र्पछडा वगि 

महासंघ, चजपला 
कायिसलमलत मोरङ 

आवश्यक काम 
भईरहेको ।  
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लबराटनगर को ज्ञापन पत्र 
सम्पबन्धमा 

८ 2076/02/29 अवध र्कशोर लसंह प्रत्यक्ष/ 

स्थलगत 

नेपाल भारत लसमावती 
सम्पबन्धमा 

र्विारलधन 

९ २०७६/03/20 अमर िन्द्र अलनल प्रत्यक्ष वारुण यन्त्र तथगा अग्नी 
शमण यन्त्रको समस्या 
बारे  

पत्रािारको क्रममा 

१० 2076/03/20 सर्हल अन्सारी प्रत्यक्ष आयोगको काम कातिव्य 
सम्पबन्धी सपलाह सझुाव 

र्विार भई रहेको 

११ 2076/03/29 र्हरवा ठाकुर हजाम  

धनषुा, श्रीलेश्वर न.पा. 
५ 

प्रत्यक्ष १४ वषिकी छोरी िादनी 
ठाकुर मालथ सोही 
गाउका राजकुमार 
शाहले बलात्कार गरेको 
र लनजलाई चजपला 
अदालत धनुषुाले थनुामा 
पठाइ मिुा र्विारालधन 
अवस्थामा राखेको र 
हाल र्कशोरी मानलसक 
अवस्थामा गर्हरो असर 
परेको हदुा र्पडीत 
र्कशोरीलाई सामाचजक 
पनुस्थापना,  चशक्षा ददक्षा 
तथा उचित संरक्षण 
गरीददन हनुका लालग प्रत्र 
प्राप्त भएको  

संघीय मालमला 
तथा सामान्य 
प्रशासन 
मन्त्रालयलाई 
आवश्यक 
कावािहीको लालग 
लेखी पठाइएको ।  

१२ २०७६/02/12 लव कुमार ठाकुर 

धनषुा ८ शाचन्तपरु  

प्रत्यक्ष फलनििर उधोगमा 
ज्यालामा काममा 
लगाएको तर पाउन ुपने 
ज्याला नददएको ।   

चजपला प्रहरी 
कायािलयमा 
आवश्यक 
प्रर्क्रयाको लालग 
पत्र पठाइएको ।  
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अनसुिुी ९ 

आयोगबाट भएको स्थलगत अनगुमन र प्रलतवेदन 

स्थलगत अनगुमन 

क्र.स. लमलत चजपला अनगुमनको उद्दशे्य कैर्फयत 

१ २०७५/१२/१९ वारा, पसाि र्वनाशकारी हावा-हरुी बाट भएको 
क्षतीको अनगुमन | 

 

२ २०७६/०२/३० बारा, पसाि लनमािण कायिको सरोकारवालाहरु संग 
स्थलगत अनगुमन | 

 

३ २०७६/०२/३१ सलािही सलािही इश्वरपूरको घटनाको अनगुमन  

४ २०७६/०३/२७ प्रदेश २ अर्वरल वषािको कारणले मानवीय र 
भौलतक क्षेतीको स्थलगत अनगुमन | 

 

 

 

प्रलतवेदन 

प्रदेश २ को बारा, पसाि चजपलामा भएको आुँधीबेहरीले पयुािएको क्षलतको स्थलगत अनगुमन प्रलतवेदनमा 
भएको सझुाव-लसफाररस 

प्रमुख सझुाव   

क. अल्पकालीन:  

१. हावाजन्य, पानीजन्य र खाद्यजन्य समस्याहरुबाट उत्पन्न हनुे अपपकालीन स्वास्थ्य 
समस्यालाई स्वर्क्रयात्मक र प्रलतर्क्रयात्मक तवरले समाधान गनुिपने | 

२. राहत र्वतरण मैत्रीपूणि रुपमा जातीय, लैँलगय र वगीय आधारमा हनुपुने | 

३. राहत सामग्रीहरु गणुस्तरीय हनुपुने | 

४. लनयमनकारी लनकायहरुको र्विमा प्रभावकारी समन्वय हनुपुने | 

५. सामाचजक र मनोवैज्ञालनक र्वशेषज्ञहरुद्वारा र्पलडतहरुलाई परामशि ददइनपुने | 

६. वालवाललकाहरुको अध्ययन र अध्यापन हनुे केन्द्रहरुमा लैंगीकताको र्वशेष ध्यान 
ददइनपुने | 

७. संिारमाध्यमहरुलाई पूणि सकारात्मकता लतर लानपुने | 
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८. र्वद्यतुको तत्काल व्यवस्थापन हनुपुने | 

९. सामाचजक सद्भावलाई कायम गनिका लालग अझ बढी प्रयास हनुपुने | 

१०. घटनास्थलमा राचखएका Help desk लाई प्रभावकारी बनाउनपुने | 

११. घटनास्थलमा शौिालयको व्यवस्थापन अर्वलम्पब गनुिपने | 

१२. राहत संकलन एवं र्वतरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गनुिपने | 

१३. घटनाबाट भएको भौलतक क्षलतलाई मूपयांकन गरी बढी भन्दा बढी सहयोग गनुिपने | 

१४. गैरसरकारी क्षेत्रसंगको सहकायिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुिपने | 

१५. र्वपदको समयमा समाजले सहयोग र सामाजीकरणतफि  बढी अग्रसरता देखाउनपुने | 

१६. प्रभावकारी राहत र्वतरणको लालग पीलडत पररियपत्र बनाउनपुने | 

 

ख. दिर्घकादलन: 

१. तराइको बाढी, आगजनी, हरुरवतास, पहाडको पर्हरो, िट्याङ्ग, जंगलको डढेलो 
लगायतका र्वपद व्यवस्थापनको लालग केन्द्रमा एउटा प्राकृलतक र्वपद व्यवस्थापन 
प्रालधकरणको गठन गररनपुने |  

२. जल तथा मौसम र्वज्ञान र्वभागमा आधलुनक प्रर्वलध र प्रर्वलधमैत्री सेवाको व्यवस्था 
हनुपुने | 

३. हावाजन्य, पानीजन्य र खाद्यजन्य समस्याहरुबाट उत्पन्न हनुे ददघिकाललन स्वास्थ्य 
समस्यालाई स्वर्क्रयात्मक र प्रलतर्क्रयात्मक तवरले समाधान गनुिपने | 

४. समाजमा र्वपद व्यवस्थापन सम्पबन्धी सिेतनाका कायिक्रमहरु संिालन गनुिपने | 
५. नेपाल सरकारको मातहतमा र्पलडतहरुलाई आवश्यक भौलतक पूवािधारहरुको लनमािण 

हनुपुने | 
६. भलूमहीन र्पलडतहरुका लालग जग्गा व्यवस्थापन गरी आवास लनमािणका काम हनुपुने | 
७. लनयमनकारी लनकायहरुको र्विमा प्रभावकारी समन्वय हनुपुने | 
८. संिारमाध्यमहरुलाई पूणि सकारात्मकता लतर लानपुने | 
९. र्वपदको समयमा सामाचजक सद्भावलाई कायम गनिका लालग अझ बढी सिेत हनुपुने | 
१०. र्वपद व्यवस्थापनका लालग स्थानीय सरकारलाई पूणि रुपमा सक्षम, सर्क्रय र 

प्रभावकारी बनाउनपुने | 
११. र्वपद व्यवस्थापनका लालग आवास क्षेत्रलाई पयािवरणमैत्री बनाउनपुने |       

१२. राहत संकलन तथा र्वतरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गनुिपने | 
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१३. आुँधीबेहरीले भएको मानवीय क्षलतलाई उचित ढंगले सम्पबोधन गनुिपने | 
१४. सबै र्वपद र्पलडतलाई खाना, छाना र नानाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुिपने | 
१५. गैरसरकारी क्षेत्रसंगको सहकायिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुिपने | 
१६. पीलडत पररियपत्र बनाउन आवश्यक व्यवस्था लमलाउनपुने | 
१७. र्वपद र्पलडतको जीर्वकोपाजिनका लालग भरपदो व्यवस्थाको प्रबन्ध हनुपुने | 
१८. प्राकृलतक र्वनासपलछको िनुौतीलाई नवलनमािणको अवसरमा पररवतिन गनुिपने | 
१९. रेडक्रस जस्ता सामाचजक संस्थाहरुलाई र्वपदको समयमा अझ बढी समन्वयकारी 

भलूमका ददइनपुने | 
२०. मधेशका डोम, िमार, हलखोर, मसुहर, दशुाध जस्ता अलत र्वपन्न जातजालतका 

मालनसहरुलाई आलथिक र्वकास र सशचक्तकरणको माध्यमबाट समाजको मूलप्रवाहमा 
पयाउनपुने |          
 

दनष्कर्घ  

उिार पलछका राहतका कायिक्रमका लालग लनवािचित जनप्रलतलनलध र स्थानीय प्रशासनको भलूमका 
महत्वपूणि भएको हनुाले राहतका कायिक्रमलाई प्रभावकारी कायािन्वयनतफि  लग्न लनवािचित जनप्रलतलनलध, 

जनप्रलतलनलध, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सरोकारवालाका र्वि प्रभावकारी समन्वय र सहकायि गनि 
आवश्यक देचखएको आयोगको प्रारचम्पभक ठम्पयाई रहेको छ | तसथि उपरोक्त उपयकु्त र्वलध समन्वय र 
सहकायिलाई प्रभावकारी भन्दा अझ प्रभावकारी बनाउनका लालग यो आयोग सम्पपूणि सरोकारवालाहरुलाई 
यसै प्रलतवेदन माफि त आग्रह गदिछ |   
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तराई क्षते्रमा आएको अर्वरल वषािको कारण आएको बाढीबाट भएको क्षलत सम्पबन्धी 
प्रलतवेदनको आवश्यक लसफाररस  

1. प्राप्त क्षलतको र्ववरण तथा सझुावहरु 

क्षलतको र्ववरणः 

 पसाि चजपलामा बाढीको कारणले मतृ्य ुभएको मतृकको संख्या ३, डबुान भएको घर 
संख्या ९९१, प्रभार्वत जनसंख्या २५१३ र पूणि क्षलत भएको घर संख्या १ रहेको 
र्ववरण प्राप्त भएको ।  

 बारा चजपलामा बाढीको कारणले मतृ्य ुभएको मतृकको संख्या २, र्वस्थार्पत पररवार 
संख्या १३०० को हाराहारीमा रहेको र्ववरण प्राप्त भएको ।  

 रौतहट चजपलामा बाढीको कारणले मतृ्य ुभएको मतृकको संख्या १०, र्वस्थार्पत 
पररवार संख्या १००० को हाराहारीमा रहेको र्ववरण प्राप्त भएको । 

 सप्तरी चजपलामा बाढीको कारणले मतृ्य ुभएको मतृकको संख्या ४, र्वस्थार्पत पररवार 
संख्या ३०० को हाराहारीमा रहेको र्ववरण प्राप्त भएको । 

 लसरहा चजपलाको लसरहा न.पा. मा ६ ठाउुँमा बाुँध फुटी घर खेत डुवान भएको, 
१६ नं वडा पटेवािमा रोपाइ गने हजारौँ र्वघा जग्गा डवुानमा परेको, लसरहा चजपला 
भर बाढीको कारणले मतृ्य ुभएको मतृकको संख्या ६, र्वस्थार्पत भएको पररवार 
संख्या १८०० को हाराहारीमा रहेको र्ववरण प्राप्त भएको । 

 महोत्तरी चजपलाको मर्टहानी वडा नं ६,७,८ र ९ बढी प्रभार्वत भएको, महोत्तरी 
चजपला भर बाढीको कारणले मतृ्य ुभएको मतृकको संख्या ४, बाढीमा बेपत्ताको 
संख्या २, र्वस्थार्पत भएको पररवार संख्या ५०० को हाराहारीमा रहेको र्ववरण 
प्राप्त भएको । 

 धनषुा चजपलाको मतृ्य ुभएको मतृकको संख्या ६, र्वस्थार्पत भएको पररवार संख्या 
२८० को हाराहारीमा रहेको र्ववरण प्राप्त भएको 

प्राप्त सझुावहरुः 

 धेरै जसो स्थानमा नदीका तटबन्ध कमजोर भई बाढीले भचत्कइ नदीको पानीले गाउुँ 
डवुानमा परेको हुुँदा नदीको तटबन्ध पनुः लनमािण गरी व्यवचस्थत गनुि पने, 
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 नदीले हनुे कटान रोक्नको लालग नदीको दवैुलतर वकृ्षारोपण गरी त्यसको प्रभावकारी 
संरक्षण गनुि पने, 

 अन्तरार्ष्ट्रय सन्धी सम्पझौता र्वपरीत लनमािण गरीएको वाुँधबाट पानीको प्राकृलतक 
वहाव अवरुि हनु गएकोले पानीको उचित लनकासको लागी यथाचशघ्र पहल हनु ु
पने, 

 वैज्ञालनक तवरबाट पलु पलेुसेको लनमािण गनुि पने, 

 िरेुको प्रभावकारी संरक्षण तथा क्रसर उधोगहरुको पूणि व्यवस्थापनको आवश्यकता 
रहेको हुुँदा त्यसको लालग आवश्यक पहल हनु ुपने, 

 कारागारहरुको अनगुमनमा क्षमता भन्दा अत्यलधक संख्यामा कैदीहरु रहेको, 
कारागारको जग्गा धेरै भएता पलन भौलतक संरिना सानो रहेको, कारागार लभत्रको 
अवस्था र त्यहाुँ कायिरत प्रहरीहरुको बसोबास गने स्थानको अवस्था समेत दयनीय 
रहेको पाइएको हुुँदा कारागारको संरिना (भवन)  बढाइ व्यवचस्थत गनुि पने । 

2. लनष्कषि 
मूलतः यस अनगुमनबाट अर्वरल वषािका कारण तराईका र्वलभन्न चजपलाहरुमा आएको 
बाढीबाट हनु गएको क्षलतको र्ववरण संकलन गनुिको साथै बाढीबाट हनुे क्षलत न्यूनीकरणको 
लालग अपनाउन सर्कने समाधानको उपायहरुको सम्पबन्धमा छलफल तथा रायसझुाव संकलन 
कायिक्रम रहेको हुुँदा यसमा  स्थानीय तथा प्रलतलनधीहरुबाट र्वलभन्न सझुावहरु समेत प्राप्त 
भएका छन ्। यी सझुावहरुलाई सम्पबोधन गदै यस आयोगले सरकारलाई लसफाररस गरी 
सझुाव बमोचजमको कायि गनि आवश्यक पहल गरेमा यस अनगुमन नलतजामूलक र साथिक 
हनुेछ भनी र्वश्वास गनि सर्कन्छ ।  
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अनसुिुी १० 

आयोगको प्रसे र्वज्ञलप्त 

       २०७५ साल िैत्र १७  

१. बारा र पसाि चजपलामा भीषण हावाहरुी र अलसनापानीका कारण दजिनौ मालनसहरुको मतृ्य ु
भएकोमा यस प्राकृलतक अपवाद लसचजित अकपपनीय घटनामा ज्यान गमुाएका प्रलत हाददिक 
श्रिािली एवम शोकसन्तप्त पररवारजनमा गर्हरो समवेदना व्यक्त गदै र  सयौंको संख्यामा 
भएका घाइतेहरुको चशघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरी घटनाको अनगुमन गनिका लालग 
आयोगमा कायिरत शाखा अलधकृत श्री रमेश कुमार दासको नेततृ्वमा एउटा टोली गठन गरी 
घटनास्थलमा पठाइएको सम्पबन्धमा । 

२०७५ साल िैत्र २० 

२. बारा र पसाि चजपलामा लमलत २०७६ साल िैत्र १७ गते आइतबार साुँझको भीषण हावाहरुी र 
अलसनापानीका कारण भएको मानवीय, भौलतक क्षतीका सम्पबन्धमा आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू 
को नेततृ्वमा गएको टोलीले स्थलगत अनगुमन गरी तहाको वस्तचुस्थलतको बारेमा अनगुमन गरी 
उिार र उिार प्रिातको राहतको र्वषयमा समन्वय र सहकायि प्रभावकारी भन्दा अझ प्रभावकारी 
बनाउन सम्पपूणि सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गररएको । २०७६ साल आषाढ २७ 

३. र्वगत केही ददन देखी लगातार परेको अर्वरल वषािको कारणले मधेश क्षेत्रमा भएको डवुान र 
यसबाट लसचजित मानवीय संकट प्रलत आयोगको ध्यानाकषिण भएको र यस र्वषम पररचस्थलतमा 
डवुान क्षेत्रमा बाढी पीलडतको तत्काल उिार, राहत र पनुस्थािपनाको आवश्यकता देचखएकोले 
सरोकारवाला, स्थानीय समाजसेवी, संघ संस्था, स्थानीय जनप्रलतलनधी, स्थानीय प्रशासन, नेपाल 
रेडक्रस तथा अन्य सरोकारवाला बीि प्रभावकारी समन्वय र सहकायि गरी तत्काल बाढी 
पीलडतको उिार, राहत र पनुस्थािपना कायि प्रभावकारी रुपमा अचघ बढाइददन ु हनु आग्रह 
गररएको। 

२०७६ साल आषाढ २९ 
४ गत केही ददन देखी लगातार परेको अर्वरल वषािको कारणले मधेश क्षेत्रमा भएको डुवान र 

यसबाट लसचजित मानवीय संकट प्रलत आयोगको ध्यानाकषिण भएको र यस र्वषम पररचस्थलतमा 
डवुान क्षेत्रमा बाढीबाट हनु गएको मानवीय र भौलतक क्षलतको स्थलगत अनगुमनको लालग यस 
आयोगका ना.स.ु श्री अनशु आिायि र श्री माधव भट्टराईको टोलीलाई खटाई पठाइएको जानकारी 
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गराउदै यथाचशघ्र सबै सरोकारवालाहरुले उक्त टोलीलाई सहयोग गरीददन ुहनुको लालग अर्पल 
गररएको। 

२०७६ साल आषाढ ३० 

५ र्वगत केही ददन देखी लगातार परेको अर्वरल वषािको कारणले देशभर भएको डवुान र यसबाट 
लसचजित मानवीय संकट प्रलत आयोगको ध्यानाकषिण भई बाढी पीलडतलाई सहयोग स्वरुप यस 
आयोगका माननीय अध्यक्ष ज्यूको ५ ददन, श्रीमान ्सचिव ज्यूको ३ ददन, उपसचिवको २ ददन 
र यस आयोगमा कायिरत शाखा अलधकृत र नायब सबु्बाको १ ददन बराबरको तलव प्रधानमन् त्री 
दैवी प्रकोप सहायता कोषमा जम्पमा गने लनणिय गररएको । 
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अनसूुिी ११ 

आयोगको बैठकका लनणियहरु 

२०७५  साल िैत्र १२ 

 

१. मधेशी समदुायको इलतहास र संस्कृलतको पर्हिान, हक र्हतको संरक्षण र सम्पवधिन तथा मधेशी 
समदुायको सशचक्तकरण गनिका लनचम्पत नेपालको संर्वधानको धारा २६२ मा भएको व्यवस्था 
बमोचजम गठन भएको मधेशी आयोगको पर्हलो बैठकबाट यो आयोग गठन गनिलाई सहयोग 
गनुिहनुे नेपाल सरकार, सम्पमाननीय प्रधानमन्त्री, संवैधालनक पररषद, व्यवस्थार्पका संसद, 
सम्पमाननीय प्रधानन्यायाधीश एवं सम्पमाननीय राष्ट्रपलतज्यू प्रलत हाददिक धन्यवाद प्रकट गने लनणिय 
गररयो  | 

२. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ को उपदफा (११) बमोचजम मधेशी आयोगको बैठक 

संिालनलाई व्यवचस्थत गनि  तयार गररएको कायिर्वलध मधेशी आयोगको बैठक संिालन सम्पबन्धी 
कायिर्वलध, २०७५ लाई स्वीकृत गने लनणिय गररयो  | 

३. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ मा उपलेचखत आयोगको काम, कतिव्य र अलधकार अन्तगित 
मधेशी समदुायको हक र्हतको संरक्षण र सम्पवधिन तथा त्यस्तो समदुायको सशचक्तकरणका लालग रार्ष्ट्रय 
नीलत तथा कायिक्रम र र्वशेष कायिक्रम तजुिमा गदाि एवं मधेशी समदुायको अलधकार उपलङ्घन गने व्यचक्त 
वा संस्थाका र्वरुिमा उजरुी संकलन गरी सो उपर छानर्वन तथा तहर्ककात गने कायि लगायतका 
नीलतगत, कानूनी, संस्थागत र्वकास सम्पबन्धी कायिमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, र्वलभन्न 
संवैधालनक आयोग, नागररक समाज, नीचज क्षेत्र एवं आम संिारकलमिहरुसंग समन्वयात्मक ढंगबाट 
कायिसम्पपादन गने लनणिय गररयो  |   

४. िाल ुआलथिक वषिको खिि शीषिक नम्पबर २२५२२ मा स्वीकृत कायिक्रम अन्तगित यस नवगदठत 
आयोगको काम, कतिव्य र अलधकार एवं भावी रणनीलतका सम्पबन्धमा सम्पबचन्धत सरोकारवालाहरुलाई 
जानकारी गराउने उद्देश्यले िाल ुआलथिक वषिको बाुँकी अवलध लभत्र केन्द्रीय स्तरमा एक र प्रदेश १, २ 
र ५ मा छलफल तथा अनचुशक्षण गोष्ठी संिालन गने लनणिय गररयो  | 

५. नेपालको संर्वधानको धारा ३१ र ३५ ले क्रमश चशक्षा र स्वास्थ्यलाई मौललक हकको रुपमा 
व्यवस्था गरेको सन्दभिमा तराइ मधेशका कलतपय क्षेत्र र समदुायहरुमा हालसम्पम पलन आधारभतू 
चशक्षा र प्राथलमक स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावकारी रुपमा पगु्न नसकेको भन्ने जनगनुासो रहेको 
सन्दभिमा चशक्षा र स्वास्थ्य सम्पबन्धी मौललक हकको प्रत्याभलूत ददन नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तहहरुलाई अग्रसर हनु अनरुोध गने लनणिय गररयो  | 
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६. नेपालको संर्वधानको धारा २६२ बमोचजम गदठत मधेशी आयोगको काम, कतिव्य र 
अलधकारलाई व्यवचस्थत गनि बनेको मधेशी आयोग ऐन, २०७५ को धारा ७ बमोचजमको 
काम,कतिव्य र अलधकारलाई क्रमश कायािन्वयन गनि तजुिमा गररने लनयमावली, कायिर्वलध, 
लनदेचशका, मापदण्ड लगायतका कानूनी संरिनाहरु एवं संस्थागत व्यवस्थाहरु प्राथलमकताका 
साथ यथाचशघ्र कायािन्वयन गदै लैजाने लनणिय गररयो  | 

७. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (ठ) बमोचजम मधेशी समदुायको अलधकार 
उपलङ्घन गने व्यचक्त वा संस्थाका र्वरुि उजूरी संकलन गने प्रयोजन, गनुासो व्यवस्थापनलाई 
सहज बनाउन एवं आयोगमा सविसाधारणको सहज पहुुँि पयुािउने उद्देश्यले TTTT TTTT नम्पबर 
को व्यवस्था गने र सोको लालग आवश्यक सहयोग गनि नेपाल टेललकमलाई अनरुोध गने लनणिय 
गररयो  | 

८. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) बमोचजम मधेशी समदुायको हक 
र्हतको संरक्षण सम्पवधिन तथा त्यस्तो समदुायको सशचक्तकरणका लालग आयोगको काम, कतिव्य 
र अलधकार एवं आयोगले प्रवाह गने सेवाका सन्दभिमा Mobile App तयार गरी सूिना प्रवाह 
गनुिका साथै सन्देशमूलक सूिनाहरु Jingle का माध्यमबाट मैलथली, भोजपरुी, अवधी र नेपाली 
भाषामा स्थानीय संिारमाध्यमबाट प्रसारण गने लनणिय गररयो  | 

९. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था कायािन्वयन गने सम्पबन्धमा कानूनको तजुिमा 
गनुिपने, अलधकार उपलङ्घन सम्पबन्धी उजरुीहरुको छानर्वन र तहर्ककात गनुिपने, मधेशी 
समदुायको पर्हिानका सम्पबन्धमा र्वस्ततृ अध्ययन अनसुन्धान, तथ्यांक संकलन, र्वश्लषेण 
लगायतका कायिहरु सम्पपादन गनि र्वद्यमान स्वीकृत संगठनात्मक संरिना बमोचजमको 
जनशचक्तबाट मातै्र सम्पभव नहनुे हुुँदा कानूनी कायि सम्पपादन गनि कानून अलधकृत-१ उपलब्ध 
गराइददन कानून, न्याय तथा तथा संसदीय मालमला मन्त्रालय र तथ्यांक संकलन एवं र्वश्लषेण 
सम्पबन्धी कायि सम्पपादन गनि तथ्यांक अलधकृत-१ उपलब्ध गराइददन केन्द्रीय तथ्यांक र्वभागलाई 
अनरुोध गने लनणिय गररयो  | 

 

२०७६  साल िैत्र १४ 

१०. आयोगको आगामी आ.व. २०७६/०७७ को लालग वार्षिक योजना र कायिक्रम स्वीकृत गने 
सन्दभिमा रार्ष्ट्रय योजना आयोग तथा अथि मन्त्रालयमा तपचशल बमोचजमको ९ वटा ब.उ.चश.नं. 
मा वार्षिक बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृलतको लालग पेश गने लनणिय गररयो  | 
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ब.उ.चश.नं. आ.व. बजेट रकम (रु. हजारमा) 
२३०००१ २०७६/२०७७ ७,०९०.८० 

२३००११-३ २०७६/२०७७ ५२,७५३.३६ 

२३००११-४ २०७६/२०७७ १२,३००.०० 

२३०००१ २०७७/२०७८ ७,४३७.५१ 

२३००११-३ २०७७/२०७८ ५५,३११.१३ 

२३००११-४ २०७७/२०७८ १३,४९९.०० 

२३०००१ २०७८/२०७९ ७,८०६.८७ 

२३००११-३ २०७८/२०७९ ५७,९२५.४१ 

२३००११-४ २०७८/२०७९ १४,८९९.०० 

११.  अथि मन्त्रालयबासहमलत पत्रानसुार प्रलत गाडी रु. ५० लाखका दरले खररद गररने ६ थान 
सवारीसाधन मध्ये माननीय अध्यक्षज्यूलाई १ थान सरु्वधासम्पपन्न सवारीसाधन खररद गनि रु. 
५० लाखले नपगु्ने हुुँदा सोको लालग रु. ३ करोडको पररलधलभत्र रही ६ थान मध्ये एक थान 
सरु्वधासम्पपन्न सवारीसाधन खररद गनि अथि मन्त्रालयको सहमलतको लालग अनरुोध गने लनणिय 
गररयो  | 

१2. २०७६ वैशाख २ गते देखी कमििारीहरुको दैलनक हाचजरीको लालग E-Attendance लाग ुगने 
लनणिय गररयो  | 

१3.  िरेुक्षेत्रमा भईरहेको प्राकृलतक दोहनलाई न्यूनीकरण गनि समन्वयात्मक ढंगले काम गनि 
आवश्यक देचखएकोले यथाशक्य "राष्ट्रपलत िरेु-तराई मधेस संरक्षण र्वकास सलमलत" का 
पदालधकारीहरुसंग वैठक गने लनणिय गररयो  | 

१4.  मधेशी आयोगको Domain Name mcommission.gov.np बाट madheshicommission.gov.np 

मा पररवतिन गनिका लालग रार्ष्ट्रय सूिना प्रर्वलध केन्द्रमा पत्रािार गरी सो अनसुार रुपान्तरण 
भएको छ ।   

लमलत २०७६ साल िैत्र १७  

१5.  मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा 8 राय परामशि ललन सक्नेमा भएको व्यवस्था बमोचजम 
आयोगले आफ्नो काम कारवाहीको सम्पबन्धमा अन्य संवैधालनक लनकाय, सरकारी कायािलय तथा  
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साविजलनक संस्थासंग समन्वय गने, परामशि गने तथा राय ललने प्रर्क्रया शरुु गने लनणिय             

गररयो  | 

१6.  मधेशी आयोग ऐन, २०७४ कायािन्वयन गनिको लालग आयोगले आवश्यक लनयम,  लनदेचशका 
लगायत बनाउने सन्दभिमा आयोगमा कायिरत जनशचक्तबाट मात्र उक्त कायि सम्पपादन हनु नसक्ने 
भएकोले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा भएको व्यवस्था अनसुार प्रिललत कानून 
बमोचजम र्वशेषज्ञको सेवा ललने लनणिय गररयो  |         

१7.  मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १० मा भएको व्यवस्था बमोचजम आयोगसंग सम्पबचन्धत 
र्वशेष प्रकृलतका कायि सम्पपादन गने प्रयोजनको लालग आयोगले कायिर्वलध तोकी आवश्यकता 
अनसुार सलमलत तथा कायिदल गठन गने प्रर्क्रया शरुु गने लनणिय गररयो  | 

२०७६ साल िैत्र २६ 

१8.  मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को कायािन्वयन गनिको लालग आवश्यक लनयमावली बलननसकेको 
अवस्थामा तत्कालको लालग मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (ठ) मा 
भएको व्यवस्था बमोचजम आयोगले मधेशी समदुायको अलधकार उपलङ्घन गने व्यचक्त वा संस्थाका 
र्वरुि उजरुी संकलन गरी सो उपर छानर्वन तथा तहर्ककात गनि सम्पबचन्धत लनकायमा 
लसफाररस गने प्रयोजनाथि र्वकास गररएको उजरुी फारम स्वीकृत गने लनणिय गररयो  | 

19.  मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोचजम आयोगले अनगुमन गने/ 
गराउने प्रयोजनाथि आवश्यकता अनसुार अनगुमनकतािको Roster बनाउने प्रर्क्रया शरुु गने लनणिय 
गररयो  | 

२०७६ साल बैशाख ३      

२0.  मधेशी आयोगको नवलनलमित Mobile Application का बारे आम नागररकलाई जानकारी पयुािउने 
हेत ु यसको साविजलनकरण सम्पमाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गराउनका लालग सम्पमाननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पत्रािार गरी अनरुोध गने लनणिय गररयो  | 

२०७६ साल बैशाख ६ गते 

२1.  मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा उपलेचखत आयोगको काम, कतिव्य र अलधकार ससुम्पपादन गनिका 
लनचम्पत मधेशी आयोगको हालको स्वीकृत संगठनात्मक संरिना अनसुारको स्वीकृत कमििारी 
दरबन्दी अपयािप्त देचखएको हुुँदा आयोगको दरवन्दी पनुरावलोकन गनि आवश्यक भएकोले 
त्यसका लालग आयोगको सचिवको संयोजकत्वमा संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
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मन्त्रालयबाट एकजना र अथि मन्त्रालयबाट एकजना प्रलतलनलध रहने गरी ३ सदस्यीय दरबन्दी 
पनुरावलोकन सलमलत गठन गने लनणिय गररयो  | 

२०७६ साल बैशाख २७ 

२2.  मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा भएको व्यवस्था अनसुार प्रिललत कानून बमोचजम 
र्वशेषज्ञको सेवा ललन मधेशी आयोगका अध्यक्ष माननीय डा. र्वजयकुमार दत्तज्यूको र्वशेषज्ञ 
सचम्पमललत सचिवालय स्थापना गने र उक्त कायि नेपाल सरकारलाई आलथिक भार वा दार्यत्व 
पने र्वषय भएकोले सचिवालय स्थापना तथा संिालनाथि रु. तीन लाख बजेट लनकासाका लालग 
अथि मन्त्रालयसंग पत्रािार गने लनणिय गररयो  | 

२०७६ जेठ ९ 

२3. मधेशी आयोगका अध्यक्ष माननीय डा. र्वजयकुमार दत्तज्यूलाई आवासको लनलमत्त नेपाल 
सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएसम्पमका लालग हालको भाडाको घरमा फलनिचशंग गने 
तथा Landline टेललफोन, WiFi/Internet, र्प्रन्टर, फ्याक्स र टेलललभजन जडान गने जस्ता नेपाल 
सरकारलाई आलथिक भार वा दार्यत्व पने कायि गनुिपने भएकोले उक्त कायिका लालग आवश्यक 
पने रु. ३,००,०००|-(अक्षरेपी लतन लाख मात्र) बजेट लनकासाका लालग नेपाल सरकार अथि 
मन्त्रालयसंग पत्रािार गने लनणिय गररयो  | 

२4.  संवैधालनक लनकायका पदालधकारीहरुको पाररश्रलमक, सेवाको शति र सरु्वधा सम्पबन्धी ऐन, २०५३ 
को पररच्छेद २ दफा ५ मा लबजलुी, धारा र टेललफोन सरु्वधाको लालग प्रमखु पदालधकारीको 
आवासमा जडान गररएको लबजलुी, धारा र टेललफोन महसलु बापत जम्पमा १,२००|- मालसक 
रुपमा नेपाल सरकारले व्यहोने व्यवस्था रहेकोमा सोको लालग कचम्पतमा २,४००|- मालसक 
रुपमा उपलब्धताको लालग र संवैधालनक लनकायका पदालधकारीलाई घरभाडा बापत मालसक 
रुपमा नेपाल सरकारले तोर्कददएको रकम जम्पमा १८,०००|- अलत न्यून भएकोले सोको लालग 
कचम्पतमा २५,०००|- मालसक रुपमा उपलब्धताको लालग नेपाल सरकार अथि मन्त्रालयसंग 
पत्रािार गने लनणिय गररयो  | 

25.  मधेशी आयोगले प्रदेश १, प्रदेश २ र प्रदेश ५ को नेपालगंजमा र सदूुरपचिम प्रदेशका कैलाली 
र कंिनपरुका नागररक अगवुाहरुसंग संिालन गने अन्तरर्क्रयात्मक अनचुशक्षण कायिक्रमहरु 
सकेसम्पम जेष्ठ मर्हनालभत्र ससुम्पपन्न गने लनणिय गररयो  | 
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२०७६ साल अषाढ २2 

26.  लमलत २०७६/०३/२५ गते काठमाण्डौको काचन्तपथ चस्थत Yello pagoda होटलमा 
मलुकुभरबाट उठेका सामाचजक, सांस्कृलतक, आलथिक, राजनीलतक, पयािवरणीय र र्वर्वध क्षेत्रसुँग 
सम्पबचन्धत मधेशी समदुायको हक र्हतको संरक्षण, सम्पबधिन तथा सशचक्तकरण सम्पबन्धी 
अन्तर्क्रि या कायिक्रम स्वीकृत गने लनणिय गररयो । 
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अनसूुचि १२ 

आयोगको भौलतक सम्पपलत 

 

क्र.स लबवरण एकाइ पररमाण 

१ गाडी   थान ४ 

२ एअर कचन्डसन  थान ७ 

३ कम्प्यटुर  थान १२ 

४ पयापटप  थान ३ 

५ र्प्रन्टर  थान १० 

६ सी.सी.क्यामरा थान ७ 

७ टेलललभजन  थान २ 

८ इन्भटिर  थान १ 

९ ब्याट्री  थान ४ 

१० भी.आ.इ.पी टेबल   थान २ 

११ ररभचपबङ कुचिि थान २ 

१२ हेभी ररभाचपभंग कुलसि थान २ 

१३ अर्फस टेबल थान ४ 

१४ सोफा सेट  थान ४ 

१५ र्ट-टेबल सर्हतको सोफा सेट  थान ३ 

१६ प्रोजेक्टर  थान १ 

१७ मोटरसाइकल थान ५ 

१८ स्कुटर थान २ 

१९ मोबाइल थान ३ 

२० भ्वाइस रेकडिर  थान १ 

२१ लडचजटल क्यामरा  थान १ 

२२ रार्ष्ट्रय गान िेम  थान २ 

२३ र्पत्तल को गमला  थान ६ 

२४ र्पत्तल को गाग्री  थान २ 

२५ पोटेबल प्रोजेक्टर  थान १ 

२६ पानासोलनक टेलीफोन सेट  थान २ 
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२७ र्वधतुीय हाचजर मेचशन  थान १ 

२८ माइक लसस्टम  सेट १ 

२९ फोटोकपी मेचशन  थान १ 

३० अचग्न लनयन्त्रण उपकरण     थान ५ 

३१ चस्टल दराज र यािक  थान ६ 

३२ काठको बकु केश  थान २ 

३३ भ्याकुम चक्लनर  थान १ 

३४ गाडी धनु ेमोटर  थान १ 

३५ चस्पकर  थान १ 

३६ स्ट्याण्ड पंखा  थान १२ 

३७ र्कताब हरु  थान ४०२ 
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अनसूुिी १२ 

 
 

मधेशी आयोग   

ज्वागल लललतपरु  
कायािलय कोड न . 

चजन्सी लनरीक्षण प्रलतबेदन फाराम 

कायािलय सङ्केत 
नं:   आलथिक बषिः२०७५ /०७६              

                  

                    

क्र.
स. 

चजन्सी 
सङ्केत 
नं. 

खात
ाा 
पाना 
नं. 

लबवरण एकाइ 

चजन्सी खाता बमोचजमको मौज्दात 
स्पेलसर्फकेसनअनु
सार 

भौलतक परीक्षण गदाि िालू हालतमा सामानको अवस्था  

कुल 
पररमा
ण 

कैर्फ
यत   

पररमाण  मूपय  लभडेको 
नलभडे
को 

घट 
सङ्ख्या  

बढ 
सङ्ख्या  

घट । 
बढको 
मूपय   

रहेको 
नरहे
को 

ममित 
गनुि पने 

लललाम 
/ 
लबर्क्र 

गनुि 
पने  

लमन्हा 
गनुि पने 

संरक्षण 
गनुि पने 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० 

१ ख् ने १ गाडी  थान ४ १५३९२९७८ लभडेको - - - - रहेको - - - - - ४   

२   २ एअर कचन्डसन  थान ७ ६६६,४०० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ७   

३   ३ कम्प्यटुर  थान १२ ८९३,५८३ लभडेको - - - - रहेको - - - - - १२   

४   ४ पयापटप  थान ३ ३९६,००० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ३   

म.ले.प.फारम नं: ४११  

साधिकको फारम नं:  ४९ 
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५   ५ र्प्रन्टर  थान १० २२४,६७० लभडेको - - - - रहेको - - - - - १०   

६   ६ सी.सी.क्यामरा थान ७ ५७,२३० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ७   

७   ७ टेलललभजन  थान २ ७९,२७५ लभडेको - - - - रहेको - - - - - २   

८   ८ इन्भटिर  थान १ ६२,१०० लभडेको - - - - रहेको - - - - - १   

९   ९ ब्याट्री  थान ४ १४०,३०० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ४   

१०   १० भी.आ.इ.पी टेबल   थान २ ८०,००० लभडेको - - - - रहेको - - - - - २   

११   ११ ररभचपबङ कुचिि थान २ ५६००० लभडेको - - - - रहेको - - - - - २   

१२   १२ 

हेभी ररभाचपभंग 
कुलसि थान २ ८६८०० लभडेको - - - - रहेको - - - - - २   

१३   १३ अर्फस टेबल थान ४ १०२००० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ४   

१४   १४ सोफा सेट  थान ४ २८००३० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ४   

१५  १५ 

र्ट-टेबल सर्हतको 
सोफा सेट  थान ३ १५३००० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ३   

१६   १६ प्रोजेक्टर  थान १ ९७७०० लभडेको - - - - रहेको - - - - - १   

१७   १७ मोटरसाइकल थान ५ १२७२५०० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ५   

१८   १८ स्कुटर थान २ ४४९००० लभडेको - - - - रहेको - - - - - २   

१९   १९ मोबाइल थान ३ ११९४३० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ३   

२०   २१ भ्वाइस रेकडिर  थान  १ १०१७० लभडेको - - - - रहेको - - - - - १   

२१   २२ लडचजटल क्यामरा  
थान        १       

१९५००    १९५०० लभडेको  - - - - रहेको - - - - - १   

२२   २३ रार्ष्ट्रय गान िेम  थान        २  २ ६२०० लभडेको  - - - - रहेको -  - - - २   

२३   २४ र्पत्तल को गमला  
थान        १       

१९५००  ६ २६१०० लभडेको - - - - रहेको - - - - - ६   

२४   २५ र्पत्तल को गाग्री  थान २ ९००० लभडेको  - - - - रहेको - - - - - २   

२५   २६ पोटेबल प्रोजेक्टर  
थान        १       

७००००     

         ७००००  

लभडेको            लभडेको  - - - - रहेको - - - - - १   



90 

 

 

 

२६   २७ 

पानासोलनक 

टेलीफोन सेट  थान        २  २ २००००  लभडेको  - - - - रहेको - - - - - २   

२७   २८ 

र्वधतुीय हाचजर 
मेचशन  

थान        १       

९६०५०      लभडेको  - - - - रहेको - - - - - १   

२८   २९ माइक लसस्टम  

सेट        १         

९५०००      लभडेको  - - - - रहेको - - - - - १   

२९   ३० फोटोकपी मेचशन  थान       १    १९८५०० लभडेको  - - - - रहेको - - - - - १   

३०   ३२ 

अचग्न लनयन्त्रण 
उपकरण     थान    ५ ४४६३५ लभडेको  - - - - रहेको - - - - - ५   

३१   ३३ 

चस्टल दराज र 
यािक  थान      ६  

     ६         

१५०९३०  १५९३० लभडेको  - - - - रहेको - - - - - ६   

३२   ३४ काठको बकु केश  थान  २ ४९७२० लभडेको  - - - - रहेको - - - - - २   

३३   ३५ भ्याकुम चक्लनर  
थान        १        

२७४२५      लभडेको  - - - - रहेको - - - - - १   

३४   ३७ गाडी धनेु मोटर  
थान        १       

१६५००    २४०१२ लभडेको  - - - - रहेको - - - - - १   

३५   ३८ चस्पकर  थान  १ १६५०० लभडेको  - - -   रहेको - - - - - १   

३६   ३९ स्ट्याण्ड पंखा  थान  १२ ६५६५० लभडेको  -   -   रहेको           १२   

३७   ४० र्कताब हरु  

थान       १२         

६५६५०  ४०२ १४२८६५ लभडेको  - - - - रहेको - - - - - ४०२   
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केन्द्रीय स्तरमा भएको कायिक्रममा सहभागी र्वज्ञहरुसुँग भएको छलफलको एक झलक 

            

 

माननीय अध्यक्ष डा. र्वजयकुमार दत्तज्यूबाट पदबहाली गदािको एक झलक 
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तराई-मधेशमा बाढीग्रस्थ क्षेत्रको स्थलगत अनगुमन  

 

बारा, पसाि चजपलामा हावाहरुर प्रभार्वत क्षेत्रको स्थलगत अनगुमन  
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प्रदशे-१ 

 

प्रदशे-२ 

 

प्रदशे -५ 
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भक्तपुर धजल्ला प्रशासन कायातलयमा अन्र्रक्रिया हुँद ै 

 

कोशी नदी कटान-डुवानमा परेका सप्तरी,सुनसरी र उदयपुर धजल्लाका धपधडर्हरुको ररले अनसनमा 

सहभागी र स्थलगर् अनुगमनको दशृ्य  

 


