मधेशी आयोग
को
दोस्रो वार्षिक प्रर्िवेदन
आ.व. २०७६/७७

मधेशी आयोग
ज्वागल, लललतपुर, नेपाल
२०७७

मधेशी आयोगको दोस्रो बार्षिक प्रतिवेदन
प्रकाशक - मधेशी आयोग, ज्वागल, लतलिपुर, नेपाल
फोन नं. ±९७७-०१-५२६११८५
फ्याक्स नं. ±९७७-०१-५२६११८५
हेल्पलाईन : ११५२

टोल र्ि : १६६००११६१८५

अङ्क - दोस्रो
website :www.madheshicommission.gov.np
Email: madheshicommission@gmail.com
सवाितधकार© मधेशी आयोग

sDKo'6ट/÷d'
कम्प्यु
र -b|0f
मुद्रण -

– bLkls/0f lk|lG6Ë P08 6«]8;{, cgfdgu/, sf7df8f}+

'/f

s~rgk'/

s}nfnL

8f]6L

'/f

alb{of
afFs]

;'v]{t

b}n]v

]6

Lsf

sfn

afh

c5fd

;Nofg

bfª
L

L

u'Nd

c3f{vfFr

fg

Ko'7

'ª

kfNkf

DofUbL
afun

8f]Nkf

slknj:t' ?k
Gb]xL

/f]Nkf

]6
d
/sf
lZr
hfh
'sd k
?

h'Dnf

k"j{

88]nw

d'u'

tjg
lr

tgx'F

ndh'ª uf]/vf

dgfª

/f;L
gjnkk"j{

\hf

ª
:of

sf:sL

d':tfª

gj
klZnk/f;
rd L

aemfª

k'/

s

f7d

sfe

f]s

fNr

w'k

vf
bf]n

'
'v'Da
;f]n

l;/xf
;Kt/L

pbok'/

/fd]5fk
l;Gw'n cf]vn9'+uf
L
vf]6fª

+rf]s
|]knf

l;G
eQmk'/

f8f}+

f
/;'j

g'jfsf]6
dsjfg

wfl

k;f{

a}t8L

bª

af/f

x'Dnf

nlntk'/

/f}tx6
;n
f{xL

f

dxf]Q/L
wg'iff

'{n
bfr

f;ef
;+v'j

ef]hk'/

;\'g;/L

?s'd

df]/ª

'ª

emfkf

d
Onf

y/
kfFr

]h
tfKn

g]kfnsf] gS;f

|y'd
w f
g
s
6
'
t]x

;DdfggLoरार्/fi6«
kltHo"
;dIfप्रथम
k|ydवार्jflif{
k|ltj]दbgन k]पेzश ug{
'x'bहि } दु cfof]
usf cWoIf
सम्पमाननीय
ियज्यू
समक्ष
षक
ि s प्रलतवे
गनु
ै आयोगका
अध्यक्ष

cfof]
usf kbflwsf/L
आयोगका
पदालधकारी

डा. र्वजयकुमार दत्त
अध्यक्ष

8f=डा.ljhos'
df/ु मारbQदत्त
र्वजयक
cWoIf
अध्यक्ष सचिव
आयोगका
cfof]usf ;lrj
आयोगका सचिव

e'jgxl/ cof{n
;lrj

भ
अयािअयाि
ल ल
ुवनहरर
भुवनहरर

मन्तव्य
आर्थिक, सामाजिक र सााँस्कृर्तक अर्िकार र कतिव्यकै आिारमा िीवनको सुर्नजित गन्तव्यलाई
मानवले प्राप्त गनि सक्दछ र सोको आिारमा नै समािको सन्तुर्लत ववकास हुन्छ भन्ने तथ्य
प्रमाजित भई सकेको छ । यसबाट नै मुल्य-मान्यता, समानता, न्याय, िवाफदे वहता, र्नष्पक्षता,
पारदजशिता, सहभार्गता, समावेजशता- समानुपार्तक र वववविताको व्यवहाररक अभ्यासको बाटोबाट
पहुाँचको गन्तव्य प्राप्त गनि सहि

हुन्छ । राज्यमा सवैको सहि पहुाँचकै लार्ग नै मिेशी आयोग

गठन भएको र यसलाई संवैिार्नक स्वरूप प्रदान गररएकोमा दुईमत छै न ।
आयोगले आफ्नो स्थापनाकाल दे जि नै िनताको माझमा गई समन्वय र सहकायिको माध्यमबाट
सम्वादहीनताको

अवस्थालाइ

न्यूनीकरि

गनि

सफल

भएको

छ

।

लोकचेतनामुलक

कायिक्रमहरूबाट मिेशी समुदायमा अर्त ववपन्न, ववपन्न, सम्पन्न र सुसम्पन्न वगिलाई आयोगले
पवहचान गरे को छ भने अको तफि लोक चेतनाको व्यापक अभाव र रूपान्तरिमा अत्यर्िक कमी
भएकोले मिेशी समुदायको सशक्तीकरि न्यून अवस्थामा छ । यसैले स्थानीय तहमा ववपन्न र
अर्त ववपन्न वगिको प्रभावकारी पहुाँच हुन ् नसकेको यथाथिता झजल्कन्छ ।
ववपन्न र अर्त ववपन्न वगिलाई राज्यको मूलिारमा ल्याउन अर्त आवश्यक रहेकोले उनीहरुको
सहभार्गतामाफित राज्यको स्रोत र सािनमा प्रभावकारी पहुाँच स्थावपत हुन्छ । वय कायिहरूको
लार्ग आयोगले पवहलो वावषिक प्रर्तवेदनमा नेपाल सरकारलाई र्सफाररस गररसकेको छ र पून:
नेपाल सरकारलाई ध्यानाकषिि गराउाँदै आएको छ । आयोगले वावषिक कायियोिना र्नमािि गरर
सो अनुसार कायि सं चालन गदै आइरहेको पर्न छ । मिेशी समुदायको थर सुजचकरि गनि र
मिेश प्रोफाइल र्नमािि गनि प्राथर्मकता ददएको छ । मिेशी आयोग ऐन, २०७४ अनुसार र्नदे जशत
कायिलाई आफ्नो मूलममि ठानेर अगाडी बढे को छ | आयोगको दावयत्व अर्त महत्त्वपूिि रहेतापर्न
आयोगमा कायिरत कमिचारीहरुको सरूवा भई रहाँदा काम गनि अप्ठ्यारो महसुस भएको छ भने
अकोर्तर सरकारले आयोगलाई पूित
ि ा ददने तफि ध्यान नदददा आयोगले अपेक्षा अनुसार आफ्ना
कायिलाई मिेशी समुदायमा पुयािउन नसवकएको र्ततो सत्य नकानि सवकदै न । आयोगलाई ददइने
वावषिक बिेट न्यून हुाँदा आयोगका प्रस्ताववत कायिक्रम पर्न हुन सकेको छै न । यस अवस्थामा
आयोगलाई सबल र सुदृढ बनाउन सं घीय सरकार र सम्बद्द सबै पक्षको सहयोगको िााँचो छ ।

कोरोना महामारीको प्रर्तकुल समयमा पर्न आयोगले ववर्भन्न जिल्लाको अनुगमन गरे को छ र
आयोगमा

प्राप्त उिुरीलाई आवश्यक कारबाहीको लार्ग सरोकारवाला र्नकायहरूमा र्सफाररस

समेत गरे को छ । कोरोना महामारीबाट आक्रान्त मिेशी समुदायसमेतको वहतका लार्ग आयोगले
ऐनको दफा १० अनुसार ‟उच्चस्तरीय अनुगमन सर्मर्त” गठन गरी यस महामारीको अनुगमन,
समीक्षा र मुल्यांकन िस्तो गहन कायिलाई उच्च प्राथर्मकता ददई सम्बद्द पदार्िकारीको
र्सफाररशमा ववज्ञर्प्त समेत िारी गरे को छ । यसै सन्दभिमा नेपाल सरकारले गनुप
ि ने
लार्ग

सम्बद्द

मन्रालय

र

र्नकायमा

सुिारका

लार्ग

सुझाव

कामका

समेत

प्रस्तुत

गररएको छ ।
आयोगबाट ववगतमा मिेशी युवाहरुको सशक्तीकरिलाई मुतरु
ि प ददन लोक सेवा आयोगको तयारी
कक्षा सं चालन गरी राज्यको मूलिारमा उनीहरुलाई ल्याउने प्रयाश गररयो । सीपमुलक
कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी उनीहरुको आय आििनको अवस्था सुिार गनि प्रदे श र स्थानीय
सरकारलाई र्सफाररस समेत गररयो। सामाजिक रुपमा ववपन्न समुदायमा वपडा कम हुने गरर
आयोगले ववभेदीकरि ववरुद्द अर्भमुिीकरि िस्ता महत्वपूि ि कायिक्रमहरु सञ्चालन गररयो ।
सं वैिार्नक आयोग भएको हुाँदा आयोगलाई सुम्पेको काम, कतिव्य र अर्िकारलाई अक्षरश: पालना
ु को माटोको सुगन्िलाई सुगजन्ित पाने काम गरे को छ । दाचल
ुि ा र सुस्ताका
गदै मुलक
नागररक/अनागररकका वपडाहरू र र्समावर्ति क्षेरमा बनाईएका समानान्तर बााँिका साथै कोशी
सम्झौताबाट श्रृजित समस्यालाई अध्ययन र अवलोकन गरर त्यस्ता समस्याहरु दिपक्षीय वातािमाफित
तत्काल समािान गनि नेपाल सरकारलाई सुझाव समेत ददएको छ । आयोगले सबै प्रदे शका
नागररक समािसं ग र्नयर्मत सम्पकि गरी स्थानीय समस्या पवहचान गनि प्रयत्न गरररहे को
छ | यसले गदाि आयोगप्रर्त आमिनसमुदायको सकारात्मक िारिा रहे को पाइएको छ ।
मिेशी समुदायमा ववद्यमान कुरीर्त, अन्िववश्वास, दाईिो प्रथा तथा सबै प्रकारको शोषिको
अन्त्यका लार्ग सचेतना कायिक्रम माफित
कुप्रथा र शोषिको

आयोगले

अहोरार कायि गदै आएको छ

न्यू र्नकरिका लार्ग आवश्यक कदम चाल्न

र त्यस्ता

नेपाल सरकारलाई र्सफाररस

गररएको छ । साथै मिेशी समुदायको भाषा, र्लवप, सं स्कृर्त, इर्तहास, परम्परा, सावहत्य र कला
सवहत ऐर्तहार्सक िरोहरका ववषयलाई सं रक्षि गनि सम्बद्द ववषयका ववज्ञहरू राजि

कायिदल

गठन गरी आयोगलाई सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गने सोच रािेको छ । आयोगलाई ववर्भन्न

कायिदल गठन गदाि र प्राववर्िक ववषयहरुमा सुझाव र्लाँदा आवश्यक पने ववशेषज्ञहरुको रोष्टर
तयार गरी अद्यावर्िक समेत गररएको छ । न्यून िनशजक्त र बिेट अभावको बाबिुद पर्न
उजल्लजित कायिहरु गनि आयोग र्नरन्तर अगाडी बवढरहेको छ ।
अन्त्यमा, आयोगको अध्यक्षको है र्सयतले मिेशी आयोगको आ.व. २०७६/७७ को दोस्रो वावषिक
प्रर्तवेदन सम्माननीय रा�पर्तज्यूमा अपिि गनि पाउाँदा अपार िुशी एवं आनन्दको अनुभव गरे को
छु । मिेशी आयोगको कामकारवाहीलाई पूरा गनि सहयोग गने आयोगका सम्पूिि कमिचारीहरुप्रर्त
ु को चौतफी ववकासमा मिेशी आयोगले अहोरार कायि गदै आएको
िन्यवाद व्यक्त गदिछु । मुलक
छ र र्नरन्तर रूपमा कायि गरररहने ववश्वास समेत ददलाउन चााँहन्छु ।
िन्यवाद ।
"िहााँ समस्या, त्यवह मिेशी आयोग"।
"वहुआयार्मक समृवद्द र सुशासनको अर्भयान"।
ाँ को सुप्रस्थान"।।
"लोक चेतना, रुपान्तरि, सशक्तीकरि र पहुच

डा.ववियकुमार दत्त
अध्यक्ष

प्राक्कथन
मिेशी समुदायको उत्थान र ववकासमा टे वा ददने उ�ेश्यले अर्भप्रेररत भई उनीहरुको सशक्तीकरि

र राज्यको हरे क क्षेरमा पहुाँच होस भन्ने उ�ेश्यले नेपालको सं वविान २०७२ को िारा २६२
बमोजिम स्वतन्र र सवािर्िकार सम्पन्न सं वैिार्नक आयोगको रुपमा मिेशी आयोगको गठन
भएको हो । आयोगको स्थापना भएपर्छ नेपाल सरकार र मिेशी समुदायबीच समन्वयात्मक
भूर्मका िेल्ने गरी आयोगले ववर्भन्न रचनात्मक कायिहरु गदै आएको छ । मिेशी आयोग ऐन,
२०७४ ले ददएको काम, कतिव्य र अर्िकारलाई आफ्नो मूलमन्र मानी त्यस बमोजिम मिेशी

समुदायलाई राज्यले प्रत्याभूर्त गरे का सुवविाहरु उनीहरुको घर दै लोमा पुयािउन आफ्नो गहन
भूर्मका र्नवािह गरे को छ र यसको र्नरन्तरता दददै आउने अठोट गरे को छ । कायिसम्पादनमा
ववर्िको शासन स्थावपत गनि आयोगको ऐनलाई जशरोिायि गरी बैठक सं चालन सम्बन्िी कायिववर्ि
२०७५ र मिेशी आयोगको (आन्तररक कायिसञ्चालन तथा व्यवस्थापन) र्नदे जशका २०७६
जस्वकृत गरी सोही बमोजिम कायि गदै आएको छ ।
मूलत: आयोगले ऐनमा उल्लेि भएका काम, कतिव्य र अर्िकार बमोजिम मिेशी समुदायको
सशक्तीकरि गने, मौर्लक सांस्कृर्तक सम्पदाको सं रक्षि र ववकास गने, सांस्कृर्तक कुरीर्त र
अन्िववश्वासको न्यूर्नकरि गनि ववर्भन्न चेतनामूलक कायिक्रम सं चालन गने, थर सूजचकरि गरी
सरकारलाई र्सफाररस गने, मिेशी समुदायको अर्िकार उल्लं घन गने ववरुद्द उिुरी र्लने कायिहरु
गदिछ । आयोगबाट प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई सुिारात्मक पक्षमा

सुिारका लार्ग सुझाव ददने गदिछ । आयोगबाट आवश्यक परे मा ववषय ववज्ञसाँग सुझाव र्लने,
सेवा र्लने गदिछ । मिेशी समुदायको वहतका लार्ग कुनै लजक्षत कायिक्रम भएमा ववज्ञ सजम्मर्लत
कायिदल गठन गरी िानकारी र्लई सरकारलाई सुझाव समेत पेश गनि सक्दछ । आ.व.
२०७६/७७ को पवहलो र दोस्रो चौमार्सकमा ववर्भन्न कायिक्रमहरु सं चालन भएता पर्न तेश्रो
चौमार्सकको शुरुमै कोरोना (Covid-19) को असर र सरकारले गरे को लकडाउनका कारिले
आयोगको महत्वपूिि कायिक्रम स्थर्गत हुन पुग्यो, दे शको सम्पूिि सं यन्र नै covid-19 को सं क्रमि
र्नयन्रिमा लागेको बेला आयोगले मिेशी समुदायमा परे को असरलाई कसरी न्यूर्नकरि गनि
ु े माननीय अध्यक्षज्यूको सं योिकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन सर्मर्त गठन गरी
सवकन्छ भन्ने हेतल
कोरोना महामारीको असर र प्रभावका बारे मा र अन्य समसामवयक ववषयमा छलफल गरी र्नष्कषि
र्नकाल्न प्रयत्न गयो । नेपाल बार एसोर्सएसन, नेपाल परकार महासं घ, नेपाल मेर्डकल
एसोर्सएसन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राव�य अनुसन्िान ववभाग,
मवहला अर्िकारकमी, नागररक समािका ववज्ञहरु सजम्मर्लत उक्त सर्मर्तबाट आ-आफ्नो क्षेरबाट

गररएको योगदानका ववषयमा वववरि प्रस्तुत भै छलफल भएको र तत्काल ववज्ञर्प्त प्रकाशन गनुक
ि ो
साथै सरकारलाई एकमुष्ट सुझाव समेत ददइसकेको छ । यसबाट आयोगले लकडाउनको
समयलाई पर्न पूिि सदुपयोग गरी दे शका ववद्यमान समस्यामा आयोगको योगदान रहेको ववषयमा
दुइमत छै न ।
मिेशी समुदायमा सामाजिक/सांस्कृर्तक कुरीर्त ववद्यमान रहनु, च ुरे दोहन र्नरन्तर हुनाले मिेशमा
बाढी, कटान र भरानको असर पनुि र पानीको तह घट्दै िानु, सरकारले सञ्चालन गरे को स्वास्थ्य
र जशक्षाको कायिक्रमहरुबाट मिेशी समुदायले लाभ र्लन नसक्नु िस्ता समस्याहरु ववद्यमान
भएकोले आयोगले ती समस्या समािानका लार्ग प्रयत्न गरे को तथावप न्यून बिेट, िनशजक्त र
श्रोतसािनको अभावमा आयोग वकंकतिव्यववमूढ मै रहनु परे को र्ततो सत्य नकानि सवकदै न ।
ु को आिाभन्दा बढी िनसं ख्या रहेको तराई मिेश क्षेरमा अन्य िातिार्तको तुलनामा मिेशी
मुलक
ु मा सं घीयता लागु भै सकेपर्छ मिेशको
समुदाय र्नकै ववपन्न अवस्थामा रहे का छन । मुलक
ववकासमा थप फड्को माने आशा गररएतापर्न संघ, प्रदे श र स्थानीय सरकारको वक्रयाकलापबाट
र्त समुदाय अझैपर्न सन्तुष्ट छै नन् ।
अन्तमा, मिेशी आयोगबाट प्रकाशनमा ल्याएको यस प्रर्तवेदनबाट ववगतमा आयोगले पुयािएका
कदमहरु उल्लेजित छन् । िसबाट सरोकारवाला सबैलाई िानकारीमूलक हुने ववश्वास र्लइएको
छ । मिेशी समुदायलाई राज्यको मूलिारमा ल्याई हरे क क्षेरमा उनीहरुको प्रर्तर्नर्ित्व जस्वकार
गनि सरकार र अन्य र्नकायहरु एक कदम अगाडी बढ्नु िरुरी छ ।

आयोगलाई थप सशक्त

बनाउन सरकारले सहयोग पुयािउन िरुरी छ । आयोगलाई पूित
ि ा ददई आयोगले र्सफाररस गरे का
ववषयहरुमा सरकारले कायािन्वयन गररददने हो भने भववश्यमा मिेशी समुदायको उत्थान हुने
र्नवविवाद छ । प्रर्तवेदन तयार गनि सहयोग पुयािउनु हुने आयोगका सम्पूिि कमिचारीहरुमा हाददिक
िन्यवाद ददनुका साथै प्रर्तवेदन तयारीका लार्ग माननीय अध्यक्षज्यूबाट ददनुभएको र्नदे शनले थप
उिाि आएको सबैले महसुस गररयो । आयोगलाई सरोकारवाला सबै व्यजक्त र र्नकायहरुको
र्नरन्तर सहयोग र सल्लाहको अपेक्षा गररएको छ ।
िन्यवाद ।
भुवनहरर अयािल
सजचव

कायिकारी सारांश
मिेशी समुदायको हक वहतको सं रक्षि, सम्बद्दिन र मिेशी समुदायको सशक्तीकरि गनिको लार्ग स्थावपत यस
सं वैिार्नक आयोगले मिेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोजिमका कायि सम्पादन गदै आइरहेको छ ।
१.

हक वहतको संरक्षि

(क) उिुरी
आयोगको ऐनको दफा ७ (ठ) अनुसार मिेशी समुदायको अर्िकार उल्लङ्घन गने व्यजक्त वा सं स्थाका ववरुद्द
उिुरी सं कलन गरी सो उपर छानर्बन तथा तहवककात गनि सम्बजन्ित र्नकायमा र्सफाररस गने जिम्मेवारी
अनुसार प्रर्तवेदन अवर्िमा कुल १८३ वटा उिुरीहरु आयोग समक्ष प्राप्त भएका छन ती उिुरीको आवश्यक
छानर्बन तथा तहकवककात गरी वपर्डतलाई न्याय ददलाउन आयोगले सम्बजन्ित र्नकायमा र्सफाररस गरर
पठाएको छ ।
(पररच्छे द २ सं ग सम्बजन्ित)
(ि)

अनुगमन

आयोगको ऐनको दफा ७ (च) अनुसार मिेशी समुदायको हक वहतको सं रक्षि, सम्बद्दिनका लार्ग आवश्यक
ु े ववर्भन्न जिल्लाको अनुगमन भएको र्थयो । अनुगमनका
अनुगमन गरर सम्बजन्ित र्नकायमा र्सफाररस गने हेतल
र्सलर्सलामा बाढी पवहरोले पुयािएको क्षर्तको अनुगमन, मिेशी समुदायमा दे जिएको िातीय, िार्मिक तथा
साम्प्रदावयक वववादको वववरि बुझ्न, नेपाल-भारत सीमामा उत्पन्न तनावले मिेशी समुदायमा पारे को प्रभाव
अध्ययन गनि, कोर्भड-१९ महामारी र लकडाउनले मिेशी समुदायको िनिीवनमा पारे को प्रभावको अनुगमन
गनि र मिेशी समुदायको सशक्तीकरिको लार्ग चाल्नुपने कदमको सुझाव र्लनका लार्ग तत् तत् क्षेरमा
अनुगमन गरी प्रर्तवेदन र्लइएको र्थयो । सो को आिारमा आयोगबाट आवश्यक छानर्बन गरी कारबाही
गनुपि ने ववषयमा सम्बजन्ित र्नकायमा र्सफाररस गरर पठाइएको र्थयो ।
(पररच्छे द २ सं ग सम्बजन्ित)

२.

सम्बद्दिन

(क)

ववज्ञ सूचीकरि

आयोगको ऐनको दफा ७ (९र१०) अनुसार आयोगले सम्पादन गनुपि ने काममा कानुन बमोजिम ववशेषज्ञको
सेवा र्लनको लार्ग ववज्ञ सूजच तयार गरी ववशेषज्ञको सेवा र्लने कायि भएको छ । आयोगलाई आवश्यक पने
ववशेषज्ञको सूची अद्यावर्िक गररएको छ, िसमा ४७ िना ववज्ञले नाम दताि गराउनु भएको छ ।
(पररच्छे द २ सं ग सम्बजन्ित )

(ि) थर सूचीकरि
आयोगको ऐनको दफा ७ (ड) अनुसार मिेशी समुदायको पवहचानका सम्बन्िमा अध्ययन गरी थर सू चीकरि
कायिको थालनी गररएको छ । यसका लार्ग हालसम्म गरे का कायिहरुको वववरि सम्बजन्ित र्नकायहरुबाट
माग गररएको छ । थर सूचीकरिलाई अद्यावर्िक र समयसापेक्ष बनाउन आयोगबाट ववश्वववद्यालयका
पदार्िकारी, केन्रीय तथ्यांक ववभागका पदार्िकारी, सं स्कृर्तववद, समािशास्त्री लगायतका ववज्ञ, मानवशास्त्री,
बुवद्दिीवी लगायतसाँग अन्तरवक्रया गररएको छ । अन्तरवक्रयाबाट अमूल्य सुझावहरु प्राप्त भई थर सूचीकरिका
लार्ग सहिता भएको सन्दभिमा आगामी आ.व. मा आयोगबाट थर सूचीकरिको अजन्तम िाका तयार गरी
नेपाल सरकारमा पठाउने अठोट रािेको छ । यसका लार्ग प्रस्ताववत बिेट न्यून भएका कारि थप बिेट
व्यवस्था गनिका लार्ग आयोगबाट अथि मन्रालयमा अनुरोि गररएको छ ।
थर सूचीकरिको अवस्था बुझ्ने र्सलर्सलामा आयोगबाट यस आ.व. मा ७७ वटै जिल्ला समन्वय सर्मर्त र
ाँ मिेशी समुदायको थर सं कलन गरी पठाईददन पराचार समेत गररएको छ ।
७५३ वटै स्थानीय तहसग
(पररच्छे द २ सं ग सम्बजन्ित )
(ग) अन्तरवक्रया कायिक्रम
आयोगको ऐनको दफा ७ (झ) अनुसार इर्तहास, भाषा, कला, सं स्कृर्त सम्बन्िी काम गदै आइरहेका
बुवद्दिीवीहरु, नागररक समाि, जिल्लास्तरीय कायािलयका प्रमुिहरु एवम् आवश्यक पने अन्य सरोकारवाला
सं स्था र व्यजक्तसाँग आयोगले अन्तरवक्रया गरी आवश्यक पृष्टपोषि र्लदै आएको छ । प्रर्तवेदन अवर्िमा
स्थानीय नागररक समाि िारा आयोजित साना ठु ला गरी 24 वटा अन्तरवक्रयात्मक कायिक्रम सम्पन्न भएका
छन । यस्ता कायिक्रमबाट मिेशी समुदायको हक वहतको सं रक्षि, सम्बद्दिन तथा सशक्तीकरिका लार्ग
आयोगको भूर्मका महत्वपूिि रहेको कुरा ती समुदायहरुमा सम्प्रेषि गनि आयोग सफल भएको छ ।
(पररच्छे द २ सं ग सम्बजन्ित )
(घ) समीक्षा
आयोगको ऐनको दफा ७ (ङ) अनुसार मिेशी समुदायको हक वहतको सं रक्षि, सम्बद्दिन र सशक्तीकरिका
लार्ग नेपाल सरकार र अन्य सं घसं स्थाहरुले ती समुदायहरुमा सञ्चालन गने कायिक्रमको उपादे यताको ववषयमा
समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गने कायिक्रमलाई मध्यनिर राख्दै आयोगबाट सुदूरपजिम प्रदे शको िनगढीमा
२०७६/११/२१ गते वृहत समीक्षा कायिक्रम गररएको र्थयो । उक्त समीक्षा कायिक्रममा स्थानीय तहले
वतिमान समयमा गरररहेका मिेशी समुदाय लजक्षत कायिक्रमको सम्बन्िमा छलफल गरी आगामी ददनमा सुिार
गदै लै िान र ववपन्न र अर्त ववपन्न वगिको उत्थानका लार्ग स्थानीय तहले ववशेष प्राथर्मकता ददई कायिक्रम
राख्नका लार्ग आयोगले महत्वपूिि सुझाव ददएको र्थयो । अन्य प्रदे शमा पर्न यस्तै कायिक्रम राख्ने र स्थानीय
तह र स्थानीय प्रशासन समेतलाई सहभागी गराई आयोगको कायिक्रम सम्प्रेषि उ�ेश्य राजिएको भएतापर्न

कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गनय नसककएको हुँदा आ.व. २०७७।७८ मा
र्स्ता कार्यक्रमलाई अभिर्ानका साथ लै जाने अठोट गररएको छ । (पररच्छे द २ सं ग सम्बन्धित )
(ङ) सशक्तीकरण
आर्ोगको ऐनको दफा ७ (ख) अनसार मिेशी समदार्लाई सशक्तीकरण गरी कवकासको मूल िारमा ल्र्ाउने
उदे श्र्ले मिेशी र्वालाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन वाधछभनर् हधछ । र्सै करालाई मध्र्नजर राख्दै
आर्ोगले

र्स आ. व. मा अभिकृतस्तरको लोक सेवा सम्बधिी तर्ारी कक्षा सञ्चालन गररर्ो । सो तर्ारी

कक्षामा ३९७ जना मिेशी समदार्को कवद्याथी मध्र् आर्ोगबाट ५० जना आवेदकलाई छनौट गरी कक्षा
सञ्चालन गररएको भथर्ो र सो फलदार्ी िएको भथर्ो । आर्ोगबाट र्स्ता कार्यक्रम अभिर्ानका साथ प्रदे श
स्तरमा समेत लै जाने प्रभतबद्धता िएता पभन सरकारबाट प्रदान गररएको भसभमत बजेटको कारण गनय नसककएको
हुँदा आगामी आ. व. मा र्स्ता कार्यक्रम गनयका लाभग आर्ोगको माग बमोन्जमको प्रर्ाप्त स्रोत र सािनको
व्र्वस्थापन जरुरी दे न्खधछ ।
(पररच्छे द २ सं ग सम्बन्धित )
३. भसफाररस
(क) कवभिन्न भनकार्मा गररएको भसफाररस
आर्ोगको ऐनको कवभिन्न दफा अनसार तराई मिेशमा बाढीले पर्ायएको क्षभत धर्ूनीकरण गनय र प्रिाकवत
व्र्न्क्तहरुको खाना, नाना र छानाको व्र्वस्थापनका लाभग चाल्नपने कदम, नेपाल-िारत सीमामा दे न्खएको
समस्र्ालाई द्विपन्क्षर् वाताय माफयत समािान गनय सरकारलाई सझाव द्वदईएको र कोरोना महामारीबाट आक्राधत
मिेशी समदार्लाई परे को कवभिन्न समस्र्ा समािान गनय चाल्न पने उपार् सकहतका सझावहरुका साथै अधर्
कवषर्हरुमा समेत समर् समर्मा सम्बद्ध भनकार्हरु र नेपाल सरकारलाई सझाव तथा भसफाररस गररएको छ
। न्शक्षाबाट बन्ञ्चत लन्क्षत वगयलाई न्शक्षामा सहज पहुँच, कररभत, अधिकवश्वास, दाईजो प्रथा र छवाछत
धर्ूभनकरण सम्बधिमा समेत भसफाररश गररएको भथर्ो ।
(पररच्छे द ३ सं ग सम्बन्धित)
(ख) उच्चस्तरीर् अनगमन सभमभतबाट गररएको भसफाररस

आर्ोगका माननीर् अध्र्क्षको सं र्ोजकत्वमा गठन गररएको उच्चस्तरीर् अनगमन सभमभतबाट कोरोना महामारी,
बाढी पकहरो तथा अधर् समसामाकर्क कवषर्मा सरोकारवाला भनकार्हरुसुँग गहन छलफल गरर प्राप्त सझावका
आिारमा नेपाल सरकारलाई 50 बदे सझाव प्रभतवेदन प्रस्तत गररएको छ ।
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परिच्छे द - १
प्रािम्भिक
१.१

पृष्टिूम िः

धेशी स दु ायको जनिावनालाई

ध्यनजि िाखी नेपालको सं ववधान, २०७२ को धािा २६२

धेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
वहिको सं िक्षण ि सभबर्द्धन िथा

ा

धेशी स दु ायको इमिहास ि सं स्कृमिको पवहचान, हक

धेशी स दु ायको सशक्तीकिण गनधको लामग नेपालको सं ववधान,

२०७२ को धािा २९६ को उपधािा (१) ब ोम्ज को व्यवस्थावपका-सं सदले

धेशी आयोग ऐन,

२०७४ बनाई म मि २०७४।०६।२७ गिे सभ ाननीय िा�पमिबाट प्र ाम्णकिण िइ ववमधवि
रुप ा

धेशी आयोगको गठन िएको हो । नेपाल सिकािको म मि २०७५।०७।२५ गिेको

मनणधयबाट
रुप ा

धेशी आयोगको कायाधलय स्थापना िएको हो । यस आयोगका प्रथ

ाननीय डा. ववजयकु ाि दत्त मनयुम्क्त हुन ु िइ म मि २०७५।१२।०७

अध्यक्षको
ा सभ ाननीय

िा�पमिज्यू स क्ष शपथ ग्रहण पश्चाि सोहद नदन पदबहालद िथा कायधप्रािभि गनुध िई
आयोग

धेशी

धेशी स दु ायको हक वहि सं िक्षण ि सभबर्द्धन ा आफ्नो कायधसभपादन गदै

आएको छ ।
१.२

आयोगको उद्देश्यिः

नेपालको सं ववधान, २०७२ को धािा २६२ िथा
ब ोम्ज

धेशी आयोग ऐन, २०७४

धेशी स दु ायको इमिहास ि सं स्कृमिको पवहचान, हक वहिको सं िक्षण ि सभबर्द्धन िथा

धेशी स दु ायको सशक्तीकिण गनुध नै यस आयोगको
१.३

ख्ु य उद्देश्य िहेको छ ।

आयोगको का , किधव्य ि अमधकाििः

धेशी आयोग ऐन, २०७४ (सं शोधन सवहि) को परिच्छे द ३ को दफा ७ ा
का , किधव्य ि अमधकाि दे हायब ोम्ज
(क)

ा व्यवस्था िए

धेशी आयोगको

िोवकएका छन्:

धेशी स दु ायको स ग्र म्स्थमिको अध्ययन गिद ित्सभब्ध ा गनुध पनने  नीमिगि, कानूनी
ि सं स्थागि सुधािका ववषय ा नेपाल सिकाि स क्ष मसफारिस गनने ,
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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(ख)

धेशी स दु ायको हक वहिको सं िक्षण ि सभबर्द्धन िथा त्यस्िो स दु ायको
सशक्तीकिणका लामग िाव�य नीमि िथा कायधक्र को िजुध ा गिद कायाध्वयनका लामग
नेपाल सिकाि स क्ष मसफारिस गनने ,

(ग)

धेशी स दु ायको हक वहिको सं िक्षण ि सभबर्द्धन िथा त्यस्िो स दु ायको
सशक्तीकिणको सभब्ध ा िएका व्यवस्था प्रिावकािद रूप ा कायाध्वयन िए निएको
ववषय ा अध्ययन अनुस्धान गिद प्रिावकािद कायाध्वयन गनध चाल्नु पनने  कद का
सभब्ध ा नेपाल सिकािलाई सुझाव नदने,

(घ)

धेशी स दु ायको हक वहिको सं िक्षण ि सभबर्द्धन िथा त्यस्िो स दु ायको
सशक्तीकिणको सभब्ध ा िइिहेका कानूनी, नीमिगि िथा सं स्थागि व्यवस्था ा गनुध पनने 
सुधािका सभब्ध ा नेपाल सिकािलाई सुझाव नदने,

(ङ)

धेशी स दु ायसँग सभबम््धि नीमि िथा कायधक्र

कायाध्वयनको स ीक्षा, अनुग न िथा

ूल्याङ्कन गनने ,
(च)

आयोगले गिे का मसफारिस वा नदएका सुझाव कायाध्वयनको सभब्ध ा अनुग न गनने  वा
गिाउने,

(छ)

धेशी स दु ायमित्र आमथधक वा सा ाम्जक रूप ा पछामड पिे का व्यम्क्तको ववकास ि
सशक्तीकिणका लामग ववशेष कायधक्र

िजुध ा गिद कायाध्वयन गनध नेपाल सिकाि स क्ष

मसफारिस गनने ,
(ज)

धेशी स दु ायमित्रका ववमिन्न िाषा, मलवप, सं स्कृमि, इमिहास, पिभपिा, सावहत्य, कलाको
अध्ययन अनुस्धान गिद त्यस्िो िाषा, मलवप, सं स्कृमि, इमिहास, पिभपिा, सावहत्य, कलाको
सं िक्षण ि ववकासको लामग कायधक्र

(झ)

िजुध ा गिद नेपाल सिकािलाई मसफारिस गनने ,

धेशी स दु ायको हक वहिको सं िक्षण ि सभबर्द्धन िथा त्यस्िो स दु ायको
सशक्तीकिणको लामग चेिना ूलक कायधक्र

2

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

सञ्चालन गनने ,

ु ाय ा ववद्य ान कुिदमि, अ्धववश्वास िथा सबै प्रकािको शोषणको अ्त्य गनध
धेशी स द

(ञ)

ु ायको सशक्तीकिणको लामग कायधक्र
धेशी स द

ि

िजुध ा गिद नेपाल सिकािलाई

मसफारिस गनने ,
ु ायको सभब्ध ा नेपाल पक्ष िएको अ्ििाधव�य सम््ध सभझौिा कायाध्वयन
धेशी स द

(ट)

िए निएको अनुग न गिद नेपाल सिकािलाई कायाध्वयनको लामग आवश्यक मसफारिस
गनने  वा सुझाब नदने।
ु ायको अमधकाि उल्लङ्गन गनने  व्यम्क्त वा सं स्थाका ववरुर्द् उजुिद सङ्कलन गिद
धेशी स द

(ठ)

सो उपि छानमबन िथा िहवककाि गनध सभबम््धि मनकाय ा मसफारिस गनने  ।
(ड)

ु ायको पवहचानका सभब्ध ा ववस्िृि अध्ययन ि अनुस्धान गिद थि सूचीकृि
धेशी स द
गनध नेपाल सिकािलाई मसफारिस गनने  ।

(ढ)

ु ायको हक वहिको सं िक्षण, सभबर्द्धन ि सशक्तीकिणका लामग नेपाल सिकाि
धेशी स द
ि अ्य सङ्ग सं स्थाहरूले सञ्चालन गनने  चेिना ूलक कायधक्र हरूको स ीक्षा, अनुग न
िथा

ूल्याङ्कन गनने ,

(ण)

आयोगका अध्यक्ष, सदस्य िथा क च
ध ािदको लामग आचािसं वहिा बनाई लागू गनने ,

(ि)

आयोगको वावषधक योजना ि कायधक्र

यस बाहेक

स्वीकृि गनने  ।

धेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८,९,१० ि ११

ा दे हायका थप अमधकािहरु

स ेि िहेको छन:
(क)

आयोगले आफ्नो का

कािबाहदको सभब्ध ा अ्य सं वैधामनक मनकाय, सिकािद कायाधलय

वा सावधजमनक सं स्थासँग स ्वय गनध िथा पिा शध गनध वा िाय मलन सक्ने,
(ख)

आयोगले

धेशी आयोग ऐन, २०७४ ि प्रचमलि सङ्घीय कानून ब ोम्ज

पनने  कुनै का

आयोग ा कायधिि जनशम्क्तबाट सभपादन हुन नसक्ने िए ा त्यसको कािण

खुलाई प्रचमलि सङ्घीय कानून ब ोम्ज
(ग)

सभपादन गनुध

ववशेषज्ञको सेवा मलन सक्ने,

आयोगसँग सभबम््धि कुनै ववशेष प्रकृमिको कायध सभपादन गनने  प्रयोजनको लामग आयोगले
कायाधवमध िोकी कुनै सम मि वा कायधदल गठन गनध सक्ने,
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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आयोगले आवश्यकिा अनुसाि सिकािद मनकाय वा सावधजमनक सं स्थासँग आवश्यक

(घ)

स ्वय िथा सहकायध गनध सक्ने ।
१.४

संगठनिः

आयोगको कायध सं चालनको लामग काठ ाडौँ उपत्यका ा आयोगको कायाधलय िहने कानूनी व्यवस्था
िहेकोले लमलिपुि म्जल्लाम्स्थि ज्वागल ा आयोगको कायाधलय स्थापना िएको छ ।
नेपालको सं ववधान, २०७२ को धािा २६२ को उपधािा (१)

ा व्यवस्था िए ब ोम्ज

आयोग ा

१ जना अध्यक्ष ि ४ जना सदस्यहरु िहने व्यवस्था छ ।
आयोगको का
सं िचना ब ोम्ज

कािबाहद सूचारु गनधको लामग नेपाल सिकािबाट सं शोमधि एव ् स्वीकृि सं गठन
िा.प. प्रथ

ध ािद
श्रे णी (नेपाल प्रशासन सेवा) को सम्चव लगायि ३० जना क च

िहने गिद दिव्दद स्वीकृि िएको छ । सं गठन सं िचना अनुसूची-१ ा ि आयोग ा कायधिि
क च
ध ािदहरुको ववविण अनुसूची-२

4

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

ा नदइएको छ ।

परिच्छे द– २
आयोगबाट सञ्चामलि गमिववमध ि कायधक्र
धेशी आयोग ऐन, २०७४

ा िएको का , किधव्य ि अमधकाि सभब्धी व्यवस्था अनुसाि

धेशी स दु ायको स ग्र म्स्थमिको अध्ययन गिद सो सभब्ध ा गनुपध नने  नीमिगि, कानूनी ि
सं स्थागि सुधािका ववषय ा आयोगबाट िपमसल ब ोम्ज का गमिववमधहरु सञ्चालन
गरियो ।
२.१ हक वहिको संिक्षण
२.१.१ उजुिद

धेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७

ा आयोगको का , किधव्य ि अमधकािको

व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (ठ)

ा

धेशी स दु ायको अमधकाि उल्लङ्गन

गनने  व्यम्क्त वा सं स्थाका ववरुर्द् उजुिद सं कलन गिद सो उपि छानववन िथा िहवककाि
गनध सभबम््धि मनकाय ा मसफारिस गनने  व्यवस्था िहे को छ । आमथधक वषध २०७६/७७
ा कुल १८३ वटा उजुिदहरु प्राप्त िएका छन ।जस

ध्ये पत्यक्षबाट 48 ि अप्रत्यक्ष

(टे लदफोन,सा ाम्जक सञ्जाल,म मडया)बाट 135 गरि जभ ा १८३ वटा उजुिदहरु प्राप्त हुन
आएका छन् । आयोग ा प्राप्त हुन आएका उजुिद ववमिन्न

ाध्य बाट सं कलन गनने ,

आयोग स क्ष पेश गनने  ि कायाध्वयनका लामग सभबम््धि मनकाय ा लेम्ख पठाउनका
लामग आयोगका सम्चवको नेित्ृ व ा उजुिद सभबोधन सम मि बनाई उजुिद व्यवस्थापन गनने 
कायध िइिहे को छ । उजुिदहरु सं कलन गिद सो उपि छानववन िथा िहवककाि गिद
वपमडिलाई ्याय नदलाउन ि दोषीलाई कािबाहद गनध सभबम््धि मनकाय ा मसफारिस साथ
लेखी पठाइएका छन् । यस सभब्धी ववस्िृि ववविण यस प्रमिवेदनको अनुसूची ३

ा

उल्लेख गरिएको छ ।
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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आयोग ा प्राप्त उजुिद ि

ाध्य
उजुिद प्राप्त

प्रत्यक्ष

ाध्य हरु

अप्रत्यक्ष (टे लदफोन,सा ाम्जक

जभ ा

सञ्जाल,म मडया)
४८

१३५

१८३

आयोग ा प्राप्त उजुिदको फछयौटको अवस्था
प्राप्त उजुिद

फछयौट िएका

िा ेलद ा िहेका

१८३

१८३

०

२.१.२ अनुग न ि स्थानीय स्ििबाट आयोम्जि कायधक्र हरु
धेशी आयोग ऐन, २०७४

ा िएको का , किधव्य ि अमधकाि सभब्धी व्यवस्था अनुसाि

धेशी

ु ायको स ग्र म्स्थमिको अध्ययन गिद सो सभब्ध ा गनुप
स द
ध नने  नीमिगि, कानूनी ि सं स्थागि
सुधािका ववषय ा नेपाल सिकाि स क्ष मसफारिस गनने  सभब्ध ा आयोगबाट ववमिन्न प्रदे श, म्जल्ला,
ु ाय ा अनुग नको कायध गिे को मथयो । आयोगबाट िएको अनुग न सभब्ध ा
क्षेत्र ि स द
ववस्िृि ववविण अनुसूची-४

ा उल्लेख गरिएको छ ।

२.१.३ उच्चस्ििदय अनुग न सभब्धी सम मि
Covid-१९ ले ववश्व नै आक्रा्ि िएको स्दिध ा यसको िोकथा

ि मनय्त्रणका लामग नेपाल

सिकािले म मि २०७६/१२/११ दे म्ख लकडाउन गिे को मथयो । यसले नेपालद जनजीवन खास
गिद

ु ाय ा पािे को असिको अनुग न गिद नेपाल सिकािलाई सुझाव प्रस्िुि गनध यस
धेशी स द

धेशी आयोग ऐनको दफा ११ अनुसाि २०७५/१२/३० को मनणधयबाट आयोगका

ाननीय

अध्यक्षज्यूको सं योजकत्व ा आयोगका उच्च पदस्थ क च
ध ािदका साथै नेपाल बाि एसोमसएसनका
प्रमिमनमध, नेपाल पत्रकाि

हासं घका अध्यक्ष, नेपाल

ेमडकल एसोमसएसनका प्रमिमनमध,

वहला

अमधकािक ी, नागरिक स ाजका अगुवा, नेपालद सेना, नेपाल प्रहिद, सशस्त्र प्रहिद बल, नेपाल एवं
िाव�य अनुस्धान वविागका प्रमिमनमधहरु िहेको उच्च स्िरिय अनुग न सम मि गठन गिद ६ वटा
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प्रत्यक्ष ि २ वटा िचयुध ल बैठक बसी सिकािलाई पत्र िथा ववज्ञमप्त

ाफधि ववमिन्न सुझावहरु

प्रस्िुि गरिएको मथयो । सो उच्च स्िरिय अनुग न सम मिले नेपाल सिकािलाई मसफारिस गिे का
ख्ु य बुदाँहरु परिच्छे द 3 को मसफारिश खण्ड ा िाम्खएको छ ।
२.२ अमधकाि प्रवधर्द्न िथा सशक्तीकिण
२.२.१ प्रमिवेदन प्रकाशन
यस

धेशी आयोगको म मि २०७५/०७/२५

ा स्थापना िए पश्चाि आ.व. २०७५/७६

आयोगर्द्ािा सं चामलि ववमिन्न कायधक्र को सभब्ध ा आयोगले प्रथ
सभ ाननीय िा�पमि स क्ष पेश गिे को छ । कायधक्र

ा

बावषधक प्रमिवेदन ियाि गरि

ा सभ ाननीय िा�पमिज्यू बाट आयोगलाई

ववमिन्न सुझावहरु स ेि नदनुिएको मथयो ।
सभ ाननीय िा�पमिज्यूबाट छोटो स य ा नै

धेशी आयोगले िाम्रो का

गिे को ि गरिएका

का हरु ि्दा अझै प्रिावकािद कायधहरु सभपादन होस िमन शुिका ना नदनुिएको छ साथै
प्राकृमिक िथा सांस्कृमिक ववववधिाको दे श नेपाल ा १२५ ि्दा बढद जाि-जािी ि िाषा-िाषीहरु
िहेका छन ि िी जाि-जािीहरु बीचको आपसी सभब्ध नै नेपालदहरुको आधाििूि ि

हत्वपूणध

सभपम्त्त िहेको छ।एक आपस ा अझ बवढ अ्िि-सभब्धको ववकास हुन ु आवश्यक
छ।नेपालदहरुको

ौमलकिा ि

ाटोको सुग्धको आधाि ा ववकासलाई

लजल गनुपध दधछ। िाव�य

एकिाको लामग वह ाल, पहाड ि ििाई- धेश ा अझ बढद अ्िि-सा ाम्जक ि अ्िि-सांस्कृमिक
सभब्धलाई ववकास गनुपध दधछ। िाषा, मलवप ि सांस्कृमिको बीच ा सहकायध ि सह-अम्स्ित्वलाई
घमनिूि रुप ा बढाउदै जानुपदधछ। धाम क
ध रुप ा पमन एउटै सभब्ध िहेकोले म म्श्रि बसोबास
नै हाम्रो सभपम्त्त ि पवहचान बनेको छ ि अझै प्रिावकािद िविले अगाडी बढाउँदै जानुपदधछ।
सह-कायधको सं स्कािलाई बढाउदै जानुपदधछ।

धेशी स दु ायको पहल ा नै प्राकृमिक स्रोि सु-

व्यवस्थापन गनुपध दधछ। Global Warming ले पयाधविणीय स स्यालाई अझै बढाएकोले सो
सभब्ध ा एकजुट िई स ाधान मिि जानुपदधछ ।एक अकाधको स दु ायको अनुहाि , दे विा ,
अनुिव सबै एउटै िएकाले अ्िि सांस्कृमिक सभब्धलाई प्रोत्साहन गनुपध दधछ। हा ी नेपालदहरु
एक अकाध प्रमि सवहष्णु हुनपु दधछ।

वहला म्शक्षालाई प्रोत्साहन गिद परिवाि ि स ाजको ववकास ा

योगदान हुँदै जानेछ ि िएका ठू लो खाडलहरु पूरिदैँ

जानेछन्।

वहला, दमलि, ववपन्नहरुलाई

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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दोहोिो

ािबाट बचाउँदै

ु धाि मिि अग्रसि हुने वािाविण मन ाधण गनुपध दधछ। िे म टा्सलाई
ल

उम्चि ढं गले व्यवस्थापन गरि
त्यसैगिद आयोगले प्रथ

ु क
ु ि स ाजको मन ाधण ा प्रयोग गदै जानुपदधछ।
ल

ु स क्ष पेश गिे को
बावषधक प्रमिवेदन सािै वटा प्रदे श ा गई प्रदे श प्र ख

मथयो ।
सं ववधानको धािा २९४ (२) अनुसाि,

ंमसि १७ गिे प्रदे श २

ा, पौष ७ गिे प्रदे श १

१९ गिे बाग िी प्रदे श ा, पौष २५ गिे गण्डकी प्रदे श ा, पौष २८ गिे प्रदे श ५
गिे कणाधलद प्रदे श ा ि

ाघ ७ गिे सुदूिपम्श्च

प्रदे शका

ा,

ा, पौष
ाघ २

ु स क्ष प्रमिवेदन
ाननीय प्रदे श प्र ख

पेश गरिएको मथयो ।
२.२.२ लोक सेवा ियािद सभब्धी कक्षा
धेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) ा

धेशी स दु ायको हक वहिको

सं िक्षण ि सभवर्द्धन िथा त्यस्िो स दु ायको सशक्तीकिणको लामग चेिना ूलक कायधक्र
गनुल
ध ाई यस आयोगको का , किधव्य ि अमधकाि िनी व्याख्या गरिएको छ ।

सं चालन

धेशी स दु ायमित्र

आमथधक िथा सा ाम्जक रुप ा पछामड पिे का व्यम्क्तको सशक्तीकिण गनने  ध्येयले लोक सेवा
आयोगबाट ववज्ञापन िएको अप्राववमधक िफधको नेपाल प्रशासन सेवा िाजपत्रावङ्कि िृिीय श्रे णी
शाखा अमधकृि स्ििको प्रशासमनक अमिरुम्च पिदक्षण ववषयक प्रथ
सं चालनको लामग आयोगको म्स्वकृि वावषधक कायधक्र

चिणको ियािद कक्षा

अनुसाि म मि २०७६/०८/१८

ा यस

आयोगबाट सूचना प्रकाम्शि गरिएको ा अनुसूची ५ ब ोम्ज का

३९७ जनाको दिखास्ि प्राप्त

हुन आएको ा आयोगबाट म मि २०७६/०८/२९ गिे न ूना

छनौट पिदक्षा सं चालन गिद

सहिागी उभ ेदवािहरु

ध्ये बढद अंक प्राप्त गनने  पुरुष ३३ जना ि

वहला १७ जना गिद कुल

५० जनालाई छनौट गरिएको मथयो । यसिद छनौट िएकाहरुलाई म मि २०७६/०९/०४ गिे
दे म्ख बानेश्वि काठ ाण्डौ ा कक्षा सं चालन गनने  कायध िएको मथयो । यस कायधक्र
क्र

ा सहिागीहरुबाट प्राप्त हुन आएका सुझावहरुलाई

सं चालनको

मनभनानुसाि मलवपवर्द् गरिएको छ

।सहिागी हुनका लामग मनवेदन नदनेको ना ावलद िथा सहिागीका लामग छनौट िएका
व्यम्क्तहरुको ना ावालद अनुसूची ५
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ा िाम्खएको छ ।

सुझाव:१. लोक सेवा ियािद कक्षा सं चालन प्रदे शगि िथा म्जल्लागि रुप ा गदाध िाम्रो हु््यो ।
२. आवेदक सबैले ियािद कक्षा ा सहिागी हुन पाउँदा िाम्रो हु््यो ।
३. आउदो वषध ा शाखा अमधकृिको

ात्र निई सबै पदको छु ट्टाछु ट्टै कक्षा सं चालन गदाध अझ

प्रिावकािद हु््यो ।
४. मसम ि बजेटबाट ियािद कक्षा सं चालन गनुध पनने  अवस्था ा आमथधक रुपले ववपन्न

धेशी

ु ायका ववद्याथीलाई स ावेश गनुध उपयुक्त हु्छ ।
स द
५. ियािद कक्षा अत्य्ि फलदायी िएको ि मनि्िििा प्रदान गनुध पनने  ।

२.२.३ सुदूिपम्श्च

प्रदे श ा िएको सम क्षात् क कायधक्र

धेशी आयोगको म मि २०७६ फाल्गुण १२ गिेको मनणधय ब ोम्ज
धनगढद ा कैलालद ि कञ्चनपुि म्जल्लाका स्थानीय िह ा
स ीक्षात् क अ्ििवक्रया कायधक्र
सुदूिपम्श्च

ु ाय लम्क्षि कायधक्र को
धेशी स द

गरिएको मथयो ।

ा कैलालदका १० वटा स्थानीय िह ि कञ्चनपुिका ६ वटा स्थानीय िहका

पदामधकािद ि क च
ध ािद िथा
पदामधकािद ि सुदूिपम्श्च
केहद

प्रदे शको

गनने  िन्ने िय िए अनुरुप म मि २०७६ फाल्गुण २१ गिे

प्रदे शको धनगढद ा कायधक्र

उक्त कायधक्र

सुदूिपम्श्च

ु ाय लम्क्षि कायधक्र
धेशी स द

गनने  गैिसिकािद सं घ सं स्थाका
्त्रालय ि

प्रदे श सिकािका सभबम््धि ववषय हेनने  सा ाम्जक ववकास

ाननीय प्रदे श सिा सदस्य िथा िाजनीमिक दल गिद ८१ जनाको सहिामगिा िएको
ु अमिमथको रुप ा
ा प्र ख

मथयो । सो कायधक्र

ाननीय

ख्ु य ्त्री, ववम्श� अमिमथ ा

ाननीय

ु हुनहु ्ु ्यो ।
सिा ख
सो कायधक्र

ा आयोगका सम्चव खड्ग बहादुि काककीलले

सशक्तीकिणको लामग
मथयो।िावष्ट्रय

ु ायको सं िक्षण, सभवर्द्धन ि
धेशी स द

धेशी आयोगको िूम का ववषयक प्रथ

कायधपत्र प्रस्िुि गनुध िएको

ानव अमधकाि आयोगका क्षेमत्रय मनदने  शक झंकिबहादुि िावलले सुदूिपम्श्च

ु ायको
धेशी स द

ानव अमधकािको अवस्था िथा कैलालद ि कञ्चनपुि म्जल्ला ा

प्रदे श ा

ु ाय
धेशी स द

लम्क्षि कायधक्र को अवस्था ववषयक दुईवटा कायधपत्र प्रस्िुि गनुध िएको मथयो । िी कायधपत्र ाथी
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वरिष्ट पत्रकाि उम द वागच्द, गैससक ी खड्ग जोशी, धेशी बुवर्द्जीवी िाजे्र अग्रवाल ि नदनेश
यादवले वटप्पणी गनुि
ध एको मथयो ।
उक्त कायधक्र

ा धनगढद उप हानगिपामलका, िजनी नगिपामलका ि बेलौिद नगिपामलकाका

प्रमिमनधीहरुले आ आफ्नो स्थानीय िह ा

धेशी स दु ाय लम्क्षि कायधक्र बािे जानकािद गिाएका

ु
मथए । सो कायधक्र का ववम्श� अमिमथ प्रदे श सिा सिा ख
ु क
ु
ल

ाननीय अजुन
ध बहादुि थापाले हाम्रो

ूलि: म्शक्षाको क ीको कािण पछाडी पिे को; त्यस ा पमन

चेिनाको क ी िएका कािण धेशी आयोगले
लामग उपयुक्त कायधक्र

धेश ि सुदूिपम्श्च

ा शैम्क्षक

धेशी स दु ायको शैम्क्षक चेिनाको स्िि उकास्नका

ियाि पािद नेपाल सिकािलाई मसफारिस गनुपध नने  कुिा बिाउनुिएको

ु अमिमथ सुदूिपम्श्च प्रदे शका ख्ु य ्त्री ाननीय मत्रलोचन
मथयो।त्यसै गरि उक्त कायधक्र का प्र ख
िट्टले नेपालको विध ान सं ववधानले ववववधिालाई स्वीकाि गिे को, सबैलाई बिाबिद हक अमधकाि
प्रदान गिे िा पमन कायाध्वयनको क जोिदले कुनै िुिागले बवढ ि कुनै क्षेत्रले क
पाइिहेकोले

धेशी स दु ायको हक अमधकािका खामिि

प्राथम किा

धेशी आयोगले पहिे दािको िूम का

ध एको मथयो ।
मनिाउनुपनने  कुिा व्यक्त गदै आयोगको वक्रयाम्शलिाको सिाहना स ेि गनुि
अ्ि ा, आयोगका

ु अमिमथ लगायि सबै
ाननीय अध्यक्ष डा. ववजयकु ाि दत्तले उपम्स्थि प्र ख

सहिागीहरुलाई ध्यवाद व्यक्त गदै मसम ि स्रोि साधन, क च
ध ािदको अम्स्थििाको बाबजुि पमन
आयोग दे शका सबै प्रदे श ा पुगी

धेशी स दु ायको हक, अमधकािको सं िक्षण ि सभवर्द्धनका

लामग वक्रयाम्शल िहेको ि प्रदे श सिकाि लगायि स्थानीय िहहरुले स ेि
ववशेष कायधक्र
२.२.४

धेशी स दु ाय लम्क्षि

ल्याउनुपनने  कुिा सबै स क्ष अनुिोध गनुि
ध एको मथयो ।

धेशी स दु ायको थि सूचीकिण

धेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७(ड)

ा आयोगलाई

धेशी स दु ायको पवहचानका

सभब्ध ा ववस्िृि अध्ययन ि अनुस्धान गिद थि सूचीकृि गनध नेपाल सिकािलाई मसफारिस
गनने  कायध िोवकएको ा सो व्यवस्थाको कायाध्वयनका लामग आयोगले ववमिन्न सिोकािवाला
मनकायसँग अ्ििवक्रया िथा छलफल ि पत्राचािको कायधक्र

गिे को छ । यसका लामग

अ्ििवक्रया िथा छलफलको कायधक्र बाट प्राप्त सुझावका आधाि ा २०७६ चैत्र १५ गिे दे म्ख
स्थलगि ि्यांक सं कलनका लामग टोलद बनाई खटाउने कायधक्र
10 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

िय गरिएको िएिापमन

ववश्वव्यापी कोिोना

हा ािदले सृम्जि परिम्स्थमिले गदाध उक्त कायधक्र

सभपन्न हुन सकेन । थि

सूचीकिणका सभब्ध ा गरिएका वक्रयाकलापलाई िलको िामलका ा उल्लेख गरिएको छ ।
मस.नं.
१

गरिएका वक्रयाकलापको ववविण
गृह

्त्रालय ा

उपलब्धी

धेशी स दु ायको थि सूचीकिण हालसभ

जवाफ प्राप्त निएको

कािवाहदको ववविण हुँदा िाकेिा गरिएको ।

सभब्धी ववगि ा िएका का
ाग गरिएको
२

म मि २०७6।०९।०२ गिे ववमिन्न मनकायहरु ा मनकायहरुबाट पत्र प्राप्त
धेशी स दु ाय अ्िगधि पनने  थिहरुको सूची

ाग िइिहेको ि आउने क्र

गिे को
३

जािद

िहेको ।
धेशी स दु ायका थि म्ज.स.स.ले सबै पामलकालाई सो

म मि २०७६।०९।०७ गिे

सं कलन गिद पठाईनदनहुन ७७ वटै म्जल्ला स ्वय सभब्धी पत्राचाि गिे को बोधाथध
सम मि ा पत्राचाि
४

म मि

जानकािद प्राप्त िइिहेको ।

२०७६।१०।०२

ा

के्रदय

ि्यांक आउदो

जनगणना ा

धेशी

वविागका पदामधकािदहरुसँग अ्ििवक्रया ि छलफल स दु ायका थिस ेि प्रव�ने गिद
जनगणना फािा

ा आवश्यक

सुधाि गनने  ।
५

म मि २०७६।१०।०७ गिे मत्रिुवन ववश्वववद्यालय
स ाजशा�

ि

पदामधकािदहरुसँग

ानवशा�

के्रदय

वकमिधपिु ा

धेशी स दु ायको पवहचान ि

वविागका थि

अ्ििवक्रया

ि

सूचीकिणका

ववमिन्न

ोडामलटदबािे छलफल ।

छलफल
६

धेशी स दु ायका

म मि २०७६।११।१४ गिे
प्राज्ञ

िथा

वुवर्द्जीवीहरुसँग

थि

सभब्ध ा अ्ििवक्रया ि छलफल

धेशी स दु ायको पवहचान ि

सूचीकिणका थि

सूचीकिण ा

ि्यांक

सं कलन

स्थलगि
नै

बढद

प्रिावकािद हुने िाय व्यक्त ।
७

म मि २०७६।११।२७ गिे

धेशी स दु ायका थि पत्राचाि

लगत्तै

लकडाउन

सं कलन गिद पठाईनदनहुन िनी ७५३ वटै स्थानीय िएकोले कमिपय स्थानीय िहले
िह ा पत्राचाि

ात्र सं कलन गिद पठाएको ।
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म मि २०७७।०२।२८ गिे ववमिन्न आयोगहरु ा स दु ायहरुबाट सूची प्राप्त हुने

८

धेशी स दु ाय अ्िगधि पनने  थिहरुको सूची

ाग क्र

जािद िहेको ।

गनध पून:पत्राचाि
९

ववगि ा

िएका

थिसूम्चकिण

सभब्धी

कायधक्र हरुको पुनिावलोकन गरिएको
वटप्पणी:- कोिोना

हा ािदको कािणले २०७६/१२/११ दे म्ख लक डाउन शुरु िएको ि

अथध ्त्रालबाट
सकेन ।

२.२.५

ववमनयोम्जि

बजेट

िक

िोक्का

गरिएको

ँ ा
हुद

कायधक्र

सभपन्न

हुन

ँ वव शाधत् क बैठक
धेशी आयोगको सिोकािवालाहरुसग

आयोगले ववमिन्न सिोकािवालाहरुलाई आयोग ा आ ्त्रण गरि वा सभबम््धि क्षेत्र ा गई ववमिन्न
ववषय ा अ्ििवक्रया गनने  गिे को छ । यस्िा बैठक िथा अ्ििवक्रयाको उद्देश्य आयोगको बािे ा
आ

सवधसाधािण ा जानकािद गिाउनु िथा जनस्ििका स स्याहरु पवहचान गनुध हो ।

सिोकािवालाहरुसँगको अ्ििवक्रया िथा बैठकबाट आएका स स्या िथा सुझावलाई आयोगले
आवश्यक अध्ययन गिद नेपाल सिकाि ा मसफारिस गनने  गिे को छ । यसको ववस्िृि ववविण
अनुसूची ६

ा नदइएको छ ।

२.३ आयोगका गमिववधीहरु
२.३.१ आयोगको बैठका मनणधयहरु
सं ववधानको धािा २६२ अनुसाि स्थावपि यस आयोगले आफ्नो का
क्र

कािबाहद सुचारु गनने 

ा ववमिन्न म मि ा आयोगको बैठक बसी ववववध ववषय ा मनणधय गरिएको छ । आयोगको

बैठकको मनणधयहरु सभब्ध ा अनुसूची-७

ा उल्लेख गरिएको छ ।

२.३.२ आयोगको प्रेस ववज्ञमप्त
सं ववधानको धािा २६२ अनुसाि स्थावपि यस आयोगले आयोगका का
क्र

कािबाहद सुचारु गनने 

ा ववमिन्न म मि ा आयोग ा बैठक बसी ववववध ववषय ा प्रेस ववज्ञमप्त जािद गरिएको छ ।

उक्त प्रेस ववज्ञमप्त सभब्ध ा अनुसूची-८
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ा उल्लेख गरिएको छ ।

२.३.३ ववज्ञ सूचीकिण
धेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ ि १०
प्रचमलि सङ्घीय कानून ब ोम्ज

ा आयोगले

सभपादन गनुध पनने  कुनै का

धेशी आयोग ऐन, २०७४ ि
आयोग ा कायधिि जनशम्क्तबाट

सभपादन हुन नसक्ने िए ा त्यसको कािण खुलाई प्रचमलि सङ्घीय कानून ब ोम्ज
सेवा मलन सक्ने अमधकाि िएबाट आयोगले

ववशेषज्ञको

धेशी स दु ायको िाषा, कला, ईमिहास, सं स्कृमि,

आमथधक, प्रशासमनक लगायिका क्षेत्र ा ववशेष योगदान गिे का ववज्ञ व्यम्क्तहरुको सूची (Roster)
बनाउने उद्देश्यले कानुन ब ोम्ज

सूचना प्रकाशन गिद आह्वान गिे अनुरुप सभबम््धि ववज्ञहरुले

आयोग ा ववज्ञ सूची ा सूचीकिण हुन पाउँ िनी दिखास्ि नदनुिएको छ । त्यसिद दिखास्ि पेश
गनने 

हानुिावहरुको ना ावलद अनुसूची –९

कुनै क्षेत्र ा ववज्ञिाको आवश्यकिा

ा नदइएको छ । आयोगले आफ्नो का कािवाहदको

हसुस गिे ा उक्त सूची ा स ावेश िएका व्यम्क्तहरुबाट

सेवा मलने गिे को छ । ववज्ञको सूचीलाई आगा ी नदन ा स ेि अद्यावमधक गदै जाने ि सक्ष
व्यम्क्तको उत्त

सेवा मलने सोच आयोगले बनाएको छ ।
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परिच्छे द –३
मसफारिस िथा सुझाव
३.१ अनुग न पश्चाि गरिएका मसफारिस िथा सुझाव
३.१.१ प्राकृमिक प्रकोप ब्यवस्थापन सभब्धी
आयोगका अध्यक्ष सवहिको टोलदले ििाई

धेशको

ोिङ, उदयपुि ि सुनसिद म्जल्ला ा गरिएको

स्थलगि अनुग न ा जाँदा दे म्खएका स स्याहरुको स ाधानका लामग अपनाउनुपनने  उपायहरुका
बािे ा आयोगको म मि २०७६।०९।१५ को मनणधय अनुसाि दे हायका सुझाव अपनाउन नेपाल
सिकाि स क्ष मसफारिस गरिएको मथयो ।
१. धानको उत्पादन ा ह्रास हुन ननदन पिदक्षण िएको धानको ववउ उपलब्ध गिाउने ।
२. अ ेरिकन फौजी वकिा लगायिका ववमिन्न खाले कीिाहरुको प्रकोप मनय्त्रण गनध
कृषकहरुलाई स य ै वकटनाशक लगायिका अ्य औषधी उपलब्ध गिाउने साथै प्रयोगको
ववमध सभब्ध ा स ेि जानकािद नदने ।
३. वकसानबाट उत्पानदि धानको खरिद गनने  कायध स य ै गनधको लामग उपयुक्त व्यवस्था
म लाउने ।
४. िािि ा नागरिकिा सं सोधन ववधेयकको कािणले सृम्जि स स्याबाट गैि नेपालद नागरिकहरु
नेपालको सी ा मित्र प्रवेश गदै गएको ि अझै बढद प्रवेश गनने  अवस्था दे म्खएकोले सो को
मनय्त्रणको लागी मस ा सुिक्षालाई

जबुद बनाउने, अनावश्यक आविजावि ा मनय्त्रण

गनने  ि मनगिानी बढाउने ।
५. ििाई

धेशका ववमिन्न म्जल्लाहरु ा ब

आिं कको त्रास फैमलएकोले शा्िी सुिक्षाको

प्रिावकािद व्यवस्था म लाउने ।
६. म्शि-लहिले जन-जीवन ा व्यापक स स्या पािे कोले ्यानो कपडा ववििण लगाएिका अ्य
कायधक्र

सञ्चालन गनध मिनै िहका सिकािहरुमबच स ्वय काय

गनने  ।

७. ववकास ि सुशासनलाई प्रिावकािद बनाउनका लामग आमथधक ��ाचािलाई मन मध ु लकिण
लगायिका अ्य सुशासन काय

गनने  कायधक्र

सञ्चालन गनने  ।

८. सिकािद ववद्यालय ा म्शक्षाको गुणस्िि खस्कन ननदन सक्ष
अनुग न ि प्रगमिको

ूल्याकंन गनने  प्रब्ध म लाउने ।
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म्शक्षकको व्यवस्था गरि मनयम ि

९. स्थानीय िह ा दिब्दद अनुसािको स्वास््यक ीको व्यवस्था गिद जनिाहरुलाई गुणस्िरिय
स्वास््य सेवा उपलब्ध गिाउने
१०. स्थानीय िह ा क च
ध ािदहरुको उम्चि िहगि व्यवस्थापन गरि उपयुक्त कायध वािाविणको
मसजधना गनने ।
११. उखु खेिीलाई िाव�य बालद घोवषि गनुपध नने  ।
१२. सवधसाधािणबाट जुन उद्देश्यको लामग जग्गा अमधग्रहण गरिएको हो सोहद प्रयोजनका लामग
ात्र जग्गाको उपयोग गनुपध नने  ।
३.१.२ उच्चस्ििदय अनुग न सम मिको प्रमिवेदन :कोिोना हा ािद िथा लकडाउनले

धेशी स दु ायको जन जीवन ा पािे को असि िथा स सा वयक

घटनाको अनुग न गनध गनठि उच्चस्ििदय अनुग न सम मिले प्रदे शस्ििदय अनुग न सम मिबाट
प्राप्त घटना ि सूचनाको ववश्लेषण गदै आयोग ै बैठक बसी ववज्ञमप्त

ाफधि सिकािलाई सुझाव

नदनको लामग स य स य ा प्रकाशन गरिएको ि मिनै स ग्र ववज्ञमप्त अनुसाि एकीकृि प्रमिवेदन
पेश गिे को मथयो । आयोगले मनणधय गदै उक्त प्रमिवेदन नेपाल सिकाि स क्ष पेश गिे को
मथयो । उक्त प्रमिवेदनका मसफारिस एव ् सुझावहरु दे हायअनुसाि िहेका छन ।
१. Covid -19 को प्रकोपलाई फैमलन ननदन नेपाल सिकािले प्रिावकािद रुप ा सचेिनाका

कायधक्र लाई दे शिि पुयाधउनु पदधछ ।
२. यो िाइिसको लक्षण ि यसबाट बच्न ि बचाउन अवलभबन गनुप
ध नने  कुिाहरुलाई

प्रत्येक

घिघि ा जानकािद गिाउनु पदधछ ।
३. मबिा ीको सहज ि शीघ्र उपचािका लामग व्यवम्स्थि क्वािे ्टाइन ि आइसोले सनको व्यवस्था

गरि मबिा ीको सहज ि मन:शुल्क उपचाि गरिनु पदधछ ।
४. अपा�, असक्त,

जदुि, ववपन्न नागरिकको लामग प्राथम किा नदन उनीहरुको जीवन िक्षाको

लामग सिकािले िाहिको प्याकेज ल्याउनु पदधछ ।
५. कालोबजािद ि िस्किद मनय्त्रण गनध व्यापक रुप ा अनुग नको

ाध्य

अपनाई गलि

गनने लाई कािवाहदको दायिा ा ल्याइनु पदधछ ।
६. Covid -19 को

हा ािद ा

ात्र ध्यान नददा अ्य िोगहरु ओझेल ा पिे को हुँदा क्षयिोग,

लेरिया, है जा, डें ग ु जस्िा सरुवा िोग ि क्या्सि, पावकध्स्स,

ृ ौला िथा कलेजो सभबम््ध
ग

नसनने  िोगको मनय्त्रणका लामग पमन ध्यान नदन जरुिद छ, स्वास््य जस्िो सभवेदनम्शल
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ववषय ा सिकािका सभवर्द् सवै पक्ष यस िफध सिकध ि सहज िवह यथाशक्य मनशुल्क उपचाि
सेवा नदईनु पदधछ ।
७.

ानमसक स्वास््यलाई स ेि ध्यान नदनु पदधछ ।

ानव जीवनको िक्षाको लामग िाजनीमिक ववचािधािाबाट

ामथ िवह सभपुणध नीम्ज क्षेत्र,

नागरिक स ाज, गैिसिकािद सं घ सं स्थाहरु, सहकािद ा आवर्द् व्यम्क्तहरु ववचको स ्वय ि
सहकायध गनने  वािाविणको ववकास गनध सिकािले स ्वयात् क िूम का मनवाधह गनुध पदधछ ।
८. कोिोना

प्रिाववि व्यम्क्तलाई सुिम्क्षि उपचाि गरि िाहि पुयाधउन कम्भि ा म्जल्ला

अस्पिालसभ

िेम््टलेटि ि आइसोलेसनको व्यवस्था हुनपु दधछ ।

९. लकडाउनका स य ा

वहला िथा घिे ल ु वहं सा बढे को िन्ने सभब्ध ा सिकािले अनुग नको

दायिा फिावकलो पािद वहं सा घटाउन वपडकलाई कडा कािवाहदको दायिा ा ल्याउनुपदधछ िने
वपमडिलाई िाहि ि क्षमिपुमिधको व्यवस्था गरिनुपदधछ ।
१०. नेपालद वकसान दाजुिाईलाई प्रोत्साहन गनध उनीहरुलाई

ल/मबउको सुलि प्रब्ध गिद

उत्पादन गरिएका अनाज, फलफुलको उम्चि बजाि व्यवस्थापनका लामग सिकािले व्यवस्था
गरिनदनु पदधछ । ववदे शबाट आयाि हुने ििकािद ि अ्य उपिोगका सा ानहरु ि्दा
नेपाल ा उत्पानदि सा ान मबवक्र ववििणका लामग प्राथम किा नदनुपछध ।
११. सिकािले उपलब्ध गिाउने मन:शुल्क औषधी सबै स्वास््य सं स्थाहरुबाट सहज रुपले पाउने

व्यवस्था म लाउनु पदधछ ।
१२. ौकाको फाइदा उठाई वनजंगल फडानी गिद चोिद मनकासी बढे को, ननदज्य पदाथध अवैध

उत्खनन गरि िस्किद गिे को जस्िा स स्या उपि सभबर्द् मनकाय

ु दशधक िहेको िन्ने
क

सभब्ध ा सिकािले ध्यान नदई ित्काल िोक लगाउने ि अमियुक्तलाई कािवाहदको दायिा ा
ल्याउनु पदधछ ।

१३. ववद्याथीको पठनपाठन मबग्रेको हुँदा सिकािले शीघ्र ववद्यालय खोल्ने उम्चि व्यवस्था म लाई

पठनपाठनको वािाविण सहज बनाउनु पदधछ । साथै, वावषधक पिदक्षा प्रणालदलाई स य ै
सञ्चालन गरिनु पदधछ ।
१४. Covid-19 को

हा ािद ्यूमनकिण गनध ि ित्काल िाहि नदन स्वास््यक ी, सुिक्षाक ी ि

सं चािक ीको ठु लो योगदान िह्छ, कोिोना सं क्र ण फैमलिहेको परिप्रेक्ष ा उनीहरुबाट
सुिम्क्षि सेवा पुयाधउन सिकािले उम्चि प्रब्ध गरिनदनु पदधछ ि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरि
पुिस्कृि स ेि गरिनु पदधछ ।
१५. ववपन्न ि अमि ववपन्न वगध अझैपमन खान लाउन ि बस्न नपाएि िड्पी िहेको छन्, उनीहरुको

जीवन िक्षा ा सिकािले खाना, नाना ि छानाको व्यवस्था गनुध पदधछ ।
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१६. लकडाउन खुकुलो हुँदै गिे को अवस्था ा कोिोनाको सं क्र ण मिव्र गमि ा फैमलन सक्ने िफध

सजकिा अपनाई सुिम्क्षि

ाध्य

अपनाउन व्यापक जनचेिना नदईनु पदधछ, सुिक्षाक ीलाई

आवश्यक पनने  थप अमधकाि नदई सवक्रय पानुप
ध दधछ । कोिोना

ु ाय ा फैलन
हा ािद स द

नपाउने व्यवस्था ा जोड नदनु पदधछ ।
१७. बाढद, पवहिोबाट

त्ृ यू हुने नेपालद दाजुिाई नदददबवहनीका आफ्िलाई उम्चि िाहि नदनु

पदधछ ि ददघधकामलन स ाधानिफध ध्यान नदनुपदधछ ।
१८. घाईिे हरुको शीघ्र मन:शुल्क उपचाि गरि सुिम्क्षि पुन:स्थापनाको व्यवस्था गरिनु पदधछ ।
१९. बाढद, पवहिोबाट घिवाि वववहन हुन पुगेका नेपालद दाजुिाई नदददबवहनीको सुिम्क्षि

बसोवासको व्यवस्था गिद िाहिको व्यवस्था गरिनु पदधछ, घि बनाउन सुलि ऋणको
व्यवस्था वा िक

उपलब्ध गिाईनुपदधछ ।

२०. डुबान ा ि पवहिो ा पिे को खेिी योग्य जम नको अवस्था हे िद उम्चि क्षमिपुमिधको व्यवस्था

गरि वकसानलाई िाहि प्रदान गनुध पदधछ ।
२१. बाढद, पवहिोबाट नोक्सान हुन पुगेका पशुपंक्षीको स्थलगि अनुग न गिद सिकािले उम्चि

क्षमिपुमिधको व्यवस्था गनुध पदधछ । बी ा गिे को िए मछट्टो बी ा िक

पाउन स ्वय गरिनदनु

पदधछ िने बी ा नगिे को िए अमनवायध बी ाको व्यवस्था गनुध पदधछ ।
२२. जल िथा

ौस को पूव ध अनु ान गनने  जल िथा

ौस

ववज्ञान वविाग ि सभबर्द् मनकायहरुलाई

सवक्रय गिाई प्रकोप पुव ध सूचना नदने प्रणालदलाई अत्याधुमनक, सक्ष

ि सबल बनाई जनधनको

क्षमि िोवकनु पदधछ ।
२३. प्रकोपका रुप ा आउने ववमिन्न

हा ािदज्य िोगहरु सपधको डसाई, कुकुिको टोकाईजस्िा

प्रकोपका सभब्ध ा सं लग्न सबै पक्ष सिकध ि सजग िवह शीघ्र उपचािको व्यवस्थापन गरिनु
पदधछ ।

२४. हा ािद ि दै वव प्रकोपबाट आक्रा्ि हुँदा

ामनसहरु मडप्रेसन ा गई आत् हत्यासभ

गनने 

अवस्था बढद िहेको हुँदा यस ववकृमिको ववरुर्द् सिकाि सचेि िवह Special Task Force को
मन ाधण गिद सो सभब्ध ा जनचेिना जगाई अकाल

त्ृ यू हुनबाट बचाउन आवश्यक कायधहरु

गरिनुपदधछ ।
२५. गिधविी िथा सुत्केिद

वहला, बालबामलकाको जीवन िक्षाका लामग मनयम ि स्वास््य सुववधा

उपलब्ध गिाउन सिकाि सजग िहनु पदधछ ।
२६. वप.मस.आि. परिक्षणलाई पामलकास्ििसभ

ववस्िाि गिद शीघ्र िोग पत्ता लगाई सं क्र ण

फैलन नदनुहद
ु ैन ।
२७. मनजी स्वास््य सं स्थाको पमन सहयोग मलई Covid -19 उपचाि ा सरिक गिाउनु पदधछ ।
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२८. सं घ, प्रदे श ि स्थानीय मिनै सिकािको स ्वय हुन अमि जरुिद हुने हुँदा प्रकोप ि

हा ािदज्य िोगको उपचाि ा हुने खचध दोहोिो पनध ननदन ि उपलब्ध बजेट दुरुपयोग हुन
ननदन सिकािले उम्चि व्यवस्था गनुध पदधछ ।
ू ी ि
२९. हा ािद ि प्रकोपबाट जनिा आक्रा्ि िएको बेला उनीहरुलाई सहानुिि
आवश्यकिा िह्छ । यस बेला सुिक्षा मनकायहरुबाट

ानव

ायाको

ैत्री िएि असल व्यवहाि

प्रदम्शधि गनुध पदधछ, कानूनको पालना गिाउने गिद जनिाको सेवा ा स वपधि हुन ु पदधछ ।
३०. "नागरिकिा ववधेयक, २०७७" सकेसभ

सह मि ा पारिि हुन ु पदधछ ।

३१. रुप्दे हद म्जल्लाको का्छी बजाि (मिलोत्त ा-१०) को पशु फ ध ा िएको जघ्य हत्या काण्ड,

जनकपुि ा िएको िाजु सदाको उपचाि नपाई

नुप
ध िे को सवहिका घटनाका सभब्ध ा

सिकािले छानववन गरि दोषीलाई दण्ड नदई वपमडि पिदवािलाई क्षमिपुमिध नदईनु पदधछ ।
३२. वह ाल, पहाड ि ििाई ा बस्ने सबै नेपालद दाजुिाई, नदनदबवहनीको आपसी सभब्ध ि िाइचािा

बढाउन उनीहरुको िाषा, सं स्कृमि, िदमिरिवाज, िहन सहनको सं िक्षण, सभबर्द्धन ि
सशम्क्तकिणका लामग मिनै िहका सिकाि चनाखो िई कायधक्र

ल्याउनु पदधछ, जािीय िथा

धाम क
ध मबवाद कदापी नआउने िफध सजग िहनु पदधछ ।
३३. "मनजा िी सेवा ववधेयक, २०७७" का सभब्ध ा सकेसभ

धेशी स दु ायलाई नदइनु पनने 

आिक्षण कोटा पुवव
ध ि रुप ा िाखी पारिि हुन ु पदधछ ।
३४. Covid -19 को सं क्र णबाट

त्ृ यु िएका जन ानसको शव व्यवस्थापन सभ ानपुवक
ध गनने 

व्यवस्था हुन ु पदधछ । सं क्रम ि मबिा ीलाई स ाजले अपहेमलि गनने  गिे को हुदा जनचेिना
ाफधि त्यस्िा मबिा ी स ाज ा सहज रुप ा िहन पाउने व्यवस्था गनुध पदधछ ।
३५. Covid-19, अ्य

हा ािद िोग, बाढद, पवहिो ि अ्य प्रकोपको घट्नाबाट जोमगन िे मडयो,

एफ.ए , टे मलमिजन िथा सा ाम्जक सं जाल

ाफधि स्थानीय िाषा ा व्यापक प्रचाि प्रसाि गिद

सुिम्क्षि िहन सक्ने गिद जनिालाई सु-सूम्चि गिाउनु पदधछ ।
३६. लकडाउनबाट जनिा ा पिे को आमथधक सं कटलाई

ध्यनजि िाखी मलएको ऋणको

ब्याज

म ्हाको व्यवस्था गरिनु पदधछ ।
३७. प्राकृमिक म्चवकत्सा पद्दमि, योग, खेलकुद ि व्याया का अ्य ववमधहरु

ाफधि जनिा ा पिे को

नोवैज्ञामनक असि हटाई आत् बल बढाउने कायध ा सिकाि ि सभबर्द् पक्ष सवक्रय हुन ु
पदधछ ।
३८. ववकास, पुवाधधाि मन ाधण ि सा ान खरिद ा सुिक्षा मनकायलाई सकेसभ

दे श ि जनिाको सुिक्षा ा उनीहरुलाई परिचालन गरिनुपदधछ ।

18 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

परिचामलि नगिद

३९. Covid-19 को सं क्र ण बढे पमछ आयोग ा करिब १०० उजुिद आएको ि मि उजुिदलाई

ित्काल सभबोधन हुन पत्र वा ववज्ञप्ती

ाफधि सिकािलाई स य स य ा सुझाव प्रस्िुि

गरिएको स्दिध ा उक्त सुझाव शीघ्र कायाध्वयन हुन ु पदधछ ।
४०. लकडाउनको अवमध ा अड्डा अदालिबाट नदइएको कानूनी भयाद म ्हा गिद जनिालाई सहज

कानूनी उपचािको प्रत्यािूमि नदइनु पदधछ ।
४१. मछ ेकी िा� िाििले सी ा क्षेत्र ा बनाएको बाँधका कािण ििाई

धेशको ठु लो क्षेत्र वषने मन

ँ उच्चस्ििदय
डुबान ा पनने  िएकोले सो स स्याको स्थायी स ाधानका लामग िाििसग

कुटनीमिक छलफल गिद स स्या मनरुपण गनुध पदधछ ।
४२. लकडाउनले अथधि्त्र ा ठु लो सं कट मसजधना गिे को ि यस अवस्था ा युवा जनशम्क्त स ेि

का वववहन हुन ु पिे को हुँदा युवालाई सभबोधन हुने गिद िोजगािद मसजधना िथा आमथधक
सशम्क्तकिणका प्याकेज ल्याउनुपदधछ ।

४३. िािि,

लेम्शया ि खाडी िा�हरु ा िोजगािद गु ाएि अलपत्र अवस्था ा पिे का मनभन वगीय

श्रम कहरुलाई मन:शुल्क वप.मस.आि. पिदक्षण गिाई सहजरुप ा नेपाल ल्याउने व्यवस्था गनुध
पदधछ ।
ु ा आइपनने  ववपदहरुलाई ्यूनीकिण ि व्यवस्थापन गनधका लामग बनाईएको ववपद
४४. ूलक
जोम्ख

्यूमनकिण ि व्यवस्थापन सभब्धी कानूनलाई प्रिावकािद रुप ा पामलकास्ििसभ

कायाध्वयन ा लै जानुपदधछ ।
४५. पमछल्ला नदन ा कोिोना िाइिसको सं क्र ण क जस्िो दे म्खएपमन मछ ेकी िािि लगाएि

ववश्वििद नै कोिोना सं क्र ण बढ्दै गएकोले नेपाल ा पमन अझ ियावह म्स्थमि आउन सक्ने
िफध बेलै ा सचेि िई सिकािले आवश्यक िणनीमि ियाि गिद Task force ाफधि कायाध्वयन
गिद सं क्र ण फैमलनबाट िोवकनु पदधछ ।
४६. प्राकृमिक रुप ा आउने ववपदहरुले पुयाधउने क्षमि ्युमनकिण गनध जोम्ख

क्षेत्र पवहचान गिद

त्यस्िा क्षेत्र ा िहेका वस्िीलाई सुिम्क्षि स्थान ा सानधको लामग योजनाबर्द् ि वैज्ञामनक ढं गले
अगाडी बढ्नुपदधछ ।

४७. पमछल्ला नदन ा घिे ल ु वहं सा, यौनवहं सा लगायिका घटना बवढिहे को हुँदा सिकािले त्यसिफध

ध्यान नदई दोवषलाई कडा कािवाहदको दायिा ा ल्याउनुपदधछ ।
४८. सं वैधामनक आयोगहरु ा रिक्त िहे का सबै पदामधकािदको पदपुमिध गिद आयोगहरुलाई सबल

ि सुढृढ गनध सिकािले ध्यान नदनु पदधछ ।
४९. सी ा ि सी ा नाकाहरुलाई क्र श: व्यवम्स्थि गदै जानु पदधछ ।
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५०. ववपद व्यवस्थापनका लामग स्थानीय िह ि प्रदे श सिकािहरुलाई बढद म्जभ ेवाि बनाइनु

पदधछ ।
३.२ आयोगको िफधबाट प्रस्िुि गरिएको सुझाव िथा मसफारिसहरु :१. म्शक्षा
म्शक्षा

धेशी स दु ाय उ्थानका लामग गुणस्िरिय म्शक्षा जरुिद दे म्ख्छ । साथै प्राववमधक

म्शक्षालाई ववशेष जोड नददै यूवालाई स्विोजगाियुक्त बनाउन ववशेष कायधक्र

ल्याउने िफध

सिकािको ध्यानाकषधण गिाउन।
२. कृवष
कृवष नेपालको अन्नको िण्डाि ििाई
कृवष कायधक्र

सं चालन गिद

धेश क्षेत्रलाई स ून्नि ि उत्पादनम्शल बनाउन उन्नि

धेशी स दु ायलाई परिचालन गनुध जरुिद िएकोले त्यस िफध

ववशेष जोड नदनुपनने  दे म्ख्छ ।
३. स्वास््य
ववमिन्न

हा ािद िोगको प्रकोपले वषने नी

अकाल ा

धेशी स दु ायका अमिववपन्न ि ववपन्न व्यम्क्तहरुको

त्ृ यु हुने गदधछ यसैले गुणस्िरिय स्वास््य सेवा

नदन जरुिद छ । यसका लामग

ाफधि उनीहरुको स्वास््य सुिक्षा

धेश ा िहेको जनघनत्वको आधाि ा स्वास््य सं स्थाहरु

स्थापना गिद श्रोि ि साधनको उम्चि व्यवस्थापन गिद मनशुल्क स्वास््य सेवा नदन सिकािको
ध्यानाकषधण गिाई्छ ।
४. बजािदकिण
उत्पानदि वस्िु िथा सेवा सहजरुपले बजािका लामग वेचववखन गनध सक्ने वािाविणका लामग
ठाउँ ठाउँ ा बजाि व्यवस्था गिद उनीहरुको आमथधक अवस्था सुढृद पािदनु पदधछ, िािि
लगायि ववदे शबाट आयाि हुने वस्िुलाई मनरुत्सावहि गरि नेपालद वस्िु लाई वकनवेच ा
सहजिा बनाउन सिकािले उम्चि वजािदकिणको व्यवस्था गरि
गनुध पदधछ ।
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धेशी स दु ायलाई प्रोत्साहन

५. िाषा िथा संस्कृमि
धेश ा बोमलने िाषा जस्िै

ैमथलद, िोजपुिद, अवमध ि थारु जस्िा िाषा िथा मलपीको

सं िक्षण गनध ि िाव�य स्ििका

ा्यिा नदन नेपालको सं ववधान, (२०७२) ा िएको व्यवस्था

लाई पूणध पालना गिद कायाध्वयन ा ल्याउनु पदधछ साथै
ि सभबर्द्धन ा सिकािको ववमिन्न कायधक्र

धेशको ववववध सं स्कृमिको सं िक्षण

ाफधि िाषाववज्ञ ि सं स्कृमिववज्ञ लाई परिचालन

गिद अगाडी बढ्नु पदधछ ।
६. िोजगाि व्यवस्थापन
ु ायलाई िाज्यको
धेशी स द
उनीहरुलाई उज्यालो घा

ूलधाि ा स ावहि गनध एकामिि म्शक्षाको

नदन जरुिद छ िने अकोमिि िाज्यको

स ानुपामिक स ावेशी मसर्द्ा्ि
जरुिद छ । यसका लामग

ाध्य बाट

ूलधाि ा स ावहि गनध

ाफधि िाज्यका ववमि्ि क्षेत्र ि मनकाय ा प्रवेश गिाउन पमन

ािृिाषा ा लोकसेवाको परिक्षा नदन पाउने गिद पाठयक्र को

व्यवस्था गिद प्रवेशलाई सहज वनाउनु पदधछ । आिक्षण मसट लाई जनसं ख्याको आधाि ा
वढाउनु पदधछ, प्राववमधक म्शक्षाबाट उमिणध ववद्याथीलाई प्राववमधक सेवा ा प्रवेश गिाउन
प्राथम किा नदइनु

पदधछ ।

७. यािायािको सुलि व्यवस्थापन
ििाई

धेश ा िहेको वाटोघाटोको दुिावस्थालाई

गनध जरुिद छ । हुलाकी िाज ागध ि अ्य
यसथध

ध्यनजि िाख्दै िी बाटोहरु सुढृढदकिण

ागधहरु कालोपत्रे गनने  कायध ित्काल हुनपु दधछ,

धेश ा िहेको बाटोघाटोको लामग सिकािले प्राथम किा प्राप्त कायधक्र

िाख्न जरुिद

छ ।
८. मनयुम्क्त
िाज्यका हिे क िह ि िप्का ा हुने मनयुम्क्त ा

जनसं ख्याको अनुपाि ा

धेशी स दु ायको

प्रमिमनमधत्व हुने गिद सिकािले स ान अवसि नदनु पदधछ ।
९. खानेपानी
धेश ा स्वच्छ, सफा ि स्वस्थकि खानेपानीको प्रव्ध म लाउन सिकािले प्राथम किा नदनु
पदधछ ।
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१०.

गरिवी मनवािण
ु ायको िुलना ा गरिवीको चपेटा ा िहेका छन् ।उनीहरुलाई
धेशी स दु ाय अ्य स द
गरिवीको खाडल बाट

ामथ ल्याउन िोजगािदको अवसि नदने उत्पानदि वस्िुलाई सुलि

वजािदकिणको व्यवस्था गिाई वेचववखनको अवसि नदने प्राववमधक म्शक्षा ा जोड नदई
स्विोजगाियुक्त जनशम्क्त उत्पादन गिाउने फलफुल,

ाछा

ि पशुज्य उत्पादनलाई

प्रोत्साहन नदने वैदेम्शक िोजगािलाई प्राथम किा नदई अवसि प्रदान गनने  गनुध पदधछ ।
११.

वहला संिक्षण
धेश ा पुरुषको िुलना ा

वहलाको अवस्था झनै दयमनय िएको हुदाँ उनीहरुको

उ्थानका लामग ववमिन्न सचेिना ूलक कायधक्र

संचालन गरिनु पदधछ । बोक्सी, दाईजो

प्रथा, अ्धववश्वास जस्िा रुडीवाडी सं स्कािको अ्त्य हुन ु पदधछ । 'बेटद पढाउ बेटद
बचाउ, कुरििी,अ्धववश्वास, सा ाम्जक दुव्यधवहाि बाट बचाउ " िन्ने नािालाई साथधक
ु क कायधक्र
बनाउन सवै ठाउँठाउँ ा छोिदको उ्थानका लामग सवै वकमस का सचेिना ल
ल्याउनु पदधछ ।

वहलाको स ग्र ववकास ा सिकािले ववमिन्न कायधक्र

सं चालन गनुध

पदधछ । बलात्काि जस्िो जघ्य अपिाधलाई अ्त्य गनध सिकाि चनाखो हुन ु पदधछ ।
१२.

दै वव प्रकोप व्यवस्थापन
हिे क वषध ििाई

धेश ा बाढदले हजािौ घि डुवान ा पदधछ, लाखौ

धेशी स दु ाय

प्रकोप ा पिे को पाई्छ । नत्र प्रकोप हुनपु वध पूव ध ियािद छ नत्र प्रकोप व्यवस्थापन च ुस्ि
दुरुस्ि छ, यस्िो कायध ा सिकाि चनाखो िई प्रकोप लाई ्यूमनकिण गनध पूव ध ियािद
हुनपु दधछ । प्रकोप ा पिे का जनिाको खाना, नाना ि छानाको व्यवस्थापन गरिनु पदधछ
ि

धेशी स दु ायको

सं िक्षण ा जोड

नदईनु

पदधछ ।त्यसिै हावाहुिद सपधदंश ि

व्यज्िुको आक्र णबाट पमन ठु लो क्षमि पुगेको अवस्था छ यसिफध पमन सिकािले
स य ै उम्चि व्यवस्थापन गिद त्यस्िा ठाउँ ा ित्काल प्रकोप व्यवस्थापन गनुपध दधछ ।
१३.

कुरििी ि कुसंस्कािको अ्त्य
वालवववाह, दाईजो प्रथा, बहुवववाह, बोक्सी, धा ी, झाक्री जस्िा कुरििीको अ्त्य गनध
सिकािले व्यवहारिक ि प्रिावकािद कद
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चाल्नु पदधछ ।

१४. मस ा सुिक्षा/िटव्ध
मछ ेकी

ु क
ु ले मस ा ा लगाएको बाधले गदाध नेपालिफधको हजािौ हेक्टि जम न डुवान ा
ल

परि सी ा ा िहेको स दु ायालाई वषने नी वपडा नदईिहेको अवस्था छ । सी ा ा लुटपाट
एव

िस्किद हुने गिे को छ । यस अवस्था ा गैि कानूनी िरिकाले बनाइएका बाँध

ित्काउन मछ ेकी

ू लक
ु सं ग कुटनीमिक वािाध गरिनु पदधछ िने सी ा सुिक्षा लाई कडाई

गरिनु पदधछ ।साथै कोशीको पानी सप्तिदको मसं चाई ा व्यवहािि: प्रयोग गनुक
ध ा साथै

कोशी सभझौिालाई अक्षिश: कायाध्वयन ि पालना गनुध पदधछ ।
१५. जग्गा जम नको व्यवस्थापन
धेशी स दु ायको

ख्ु य श्रोिको रुप ा िहेको जग्गा जम नको उपयोग ा हेलचक्रयाई

िहेकोले जग्गा व्यवस्थापन गिद चक्लाव्ददको अ्त्य गिद अव्यवम्स्थि वसोवासलाई
मनरुत्सावहि गरिनु पदधछ । जग्गा ल्पवटं � ि अमिक्र ण िहेको खेिीयोग्य जग्गा ा ििपुि
उपयोग गिद कृवष ा आत्

मनिधि िहने गिद व्यवस्थापन गनुध पदधछ । हदि्दा बढद

जग्गाको व्यवस्थापन गिद अमिववपन्न ि ववपन्न स दु ाय ा ववििण गरिनु पदधछ ।
१६. कोमिड-१९ सभब्धी स स्या
अ्य ठाउँको िुलना ा सवैि्दा वढद प्रिाववि िहे को ििाई
प्रकोष लाई ्यूमनकिण ा ल्याउन सवधप्रथ

धेश ा कोमिड-१९ को

सचेिनाको कायधक्र

सं चालन गनुध पदधछ

ापदण्ड ब ोम्ज को क्वािे ्टाइनको व्यवस्था परिक्षणलाई स्थानीय स्िि सभ

पुर्याई

सं क्र ण नफैलन व्यवस्था गनने  आईसोलेसन ि िे्डीलेटिको स म्ु चि व्यवस्था गिद िोग
मनय्त्रण गनने  प्रववमधको ववकास गनुध

पदधछ ।

१७. पयधटवकय धिोहिको संिक्षण ि ववकास
ििाई

धेश ा िहेका

छ ।जानकी

म््दि, बुर्द्

ठ,

म््दि एव

म््दि एव

पयधटवकय स्थलको उम्चि सं िक्षणको खाचो

अ्य पयधटवकय क्षेत्रका अलावा िाव�य मनकु्ज ि

आिक्षको प्रिावकािद व्यवस्थापन गिद पयधटन व्यवस्थापनलाई आय आजधनको

ाध्य

वनाउनु पदधछ यसवाट िोजगािदको अवसि पमन प्राप्त हु्छ ।
१८. पयाधविणको संिक्षण
च ुिे दोहन िै-िहेको छ, जंगल फडानी मिव्र छ, अव्यवम्स्थि वसोवासले पयाधविणलाई
असि पारििहेको छ ।यस िफध सिकािको ववशेष ध्यान जानु पदधछ ।
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१९.

मसफारिश गरिएका कायधदलहरु

मस. नं.
१.

कायधदलको ना
कृवषको व्यावसायीकिण, बजािदकिण ि ववववमधकिण सभब्धी

आवश्यक बजेट
1 किोड

अध्ययन अनुस्धान
२.

ानव सं शाधन व्यवस्थापन सभब्धी अध्ययन अनुस्धान

1 किोड

३.

धेशी स दु ायको थि सूचीकिण

1 किोड

4.

धेशी स दु ाय ा प्रचमलि जािीय पेशाको आधुमनकीकिण

1 किोड

सभब्धी कायधदल
5.

ववपन्न िथा दमलि

ु मि सभब्धी
वहलाहरुको आमथधक स न्न

1 किोड

अध्ययन अनुस्धान
6.

ववपद व्यवस्थापन सभब्धी अध्ययन अनुस्धान

1 किोड

7.

गुणस्ििदय म्शक्षा सभब्धी अध्ययन अनुस्धान

1 किोड

8.

गुणस्ििदय स्वास््य सभब्धी अध्ययन अनुस्धान

1 किोड

9.

च ुिे सं िक्षण सभब्धी अध्ययन अनुस्धान

1 किोड

10.

वृहि जािीय शब्दकोष मन ाधण सभब्धी अध्ययन अनुस्धान

1 किोड

11.

हस्िकला िथा म्चत्रकला सं िक्षण, सभबर्द्धन िथा प्रवर्द्धन

1 किोड

सभब्धी अध्ययन अनुस्धान
12.

सं स्कृमि िथा िावषक ि मलवप सभब्धी अध्ययन अनुस्धान

13.

धेश प्रोफाइल मन ाधण सभब्धी कायधदल

1 किोड
1 किोड

14.

प्राकृमिक स्रोि सं शाधन व्यवस्थापन कायधदल

1 किोड

15.

पयाधविण सं िक्षण सभब्धी अध्ययन अनुस्धान

1 किोड

16.

सी ाविी क्षेत्र ा बनाईएका बाँधहरु ि जलउत्पन्न प्रकोप

1 किोड

व्यवस्थापन सब्धी अध्ययन अनुस्धान
17.

ििाई

धे श ा बोक्सी, झाक्री ि छु वाछु ि, दाईजो प्रथा

1 किोड

सवहिका अ्धववश्वास सभब्धी अध्ययन अनुस्धान
18.

हुलाकी िाज ागध िथा पूवाधधािहरुको मन ाधण ि गुणस्िि

1 किोड

सभब्धी अध्ययन अनुस्धान
19.

धेशी स दु ायसँग सभबम््धि अ्ििाव�य स्धी सभझौिा

1 किोड

पालना सभब्धी अध्ययन अनुस्धान
20.

ववमिन्न जािीय, िौगोमलक सं ग्रहालयको अध्ययन, अनुस्धान
जभ ा
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1 किोड
२० किोड

कैवफयि

२०.

सं वैधामनक आयोगहरुको छु ट्टै सेवा स ूह गठन गरि क च
ध ािद व्यवस्थापन गनुध पदधछ ।

२१.

सं ववधानको िाग-२७ अनुसाि गनठि सं वैधामनक आयोगहरुलाई सं ववधान सं शोधन ि ऐन
सं शोधन गरि स ान अमधकािवाला आयोगको रुप ा

ा्यिा प्राप्त हुनपु दधछ । यस

प्रकािका कायधवाट प्रमिफल पूणध फलदायी हुनेछ ।
२२.

ब्द िएका उद्योगहरु ि औद्योमगक क्षेत्रलाई पुन:सं चालन गरिनु पनने  ि प्रिावकािद रुप ा
पिभपिागि पेशालाई आधुमनवककिण गरि लम्क्षि वगधलाई बजािदकिणको ाध्य बाट आय
आजधन हुने गरि उत्पादन बढाउनु पनने  दे म्ख्छ । जसबाट बेिोजगािद ि गिदवीको अवस्था
्यूमनकिण हुदै जानेछ ।

२३.

मनजी वैंक िथा ववम्त्तय सं स्थाबाट स दु ावयक स्िि ा प्रिावकािद रुप ा लागनी व्यवम्स्थि
निएकोले लगानीलाई प्रयोगात् क िविले लै जानु पदधछ ।
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परिच्छे द –४
िौमिक स्रोि साधन ि उपयोगको अवस्था
४.१ आयोगको िौमिक सभपम्त्त
आयोगको आफ्नो घि-जग्गा छै न ि लमलिपुिको ज्वागल ा कायाधलयको लामग घि िाडा ा मलइ
का काज गदै आइिहेको छ । िाडा ा मलइएको घि सानो ि साँघिु ो िएकोले आयोगका
सदस्यज्यूहरुको मनयुम्क्त िए ा कायधकक्ष व्यवस्थापन गनध स ेि स स्या हुने अवस्था छ । सवािद
साधन पावकधङको लामग स्थान अिावले सडक वकनािा ा नै सवािद साधन पावकधङ गनुपध नने  स स्या
पमन आयोगले व्यहोदै आएको छ । कायाधलयको लामग नयाँ घिको खोजी गदाध स ेि उपयुक्त
पावकधङसवहिको घि नपाइएको ि घििाडा ा प्रयाप्त बजेट स ेि निएकोले दै मनक का काज ा
बाधा मसजधना िएको छ । त्यसैले गदाध आयोगको लामग उपयुक्त पावकधङ सवहिको सिकािद
िवनको व्यवस्था गनुध अत्यावश्यक िएको छ ।
आयोगको विध ान सं िचनाका लामग सवािद साधन, ेमसनिद औजाि, फमनधचि लगायिका सा ानहरु
आवश्यक

ात्रा ा िहेका छन् । आयोग हाल बमसिहेको िवन ा पवहला वपछमडएको वगध उत्थान

ववकास सम मिको कायाधलय िहेकोले कमिपय

ेमसनिद औजाि ि फमनधचि सोहद कायाधलयको प्रयोग

गरिएको मथयो िने नेपाल सिकािले सो कायाधलय पुन:स्थापना गनने  मनणधय गिे पमछ सिाकक्ष
लगायि ा फमनधचिको अिाव हुने दे म्खएको छ । सदस्यज्यूहरु थवपनु िए ा थप सवािदसाधनको
जोहो गनुपध नने छ । आयोगले आ.व.2076/77
ववविण अनुसूची-१1

ा उल्लेख गरिएको छ ।
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ा खरिद गरिएका िौमिक स्रोि साधनको ववस्िृि

परिच्छे द-५
उपलब्धी, च ुनौिी, सुझाव ि िावी कद हरु
५.१ उपलब्धीहरु
१.

धेशी आयोगको का

कािवाहदलाई अझ बढद प्रिावकािद बनाउनका लामग आयोगले

आफ्नो लोगो मन ाधण गिद कायाध्वयन ा ल्याएको छ ।
२.

प्रमिवेदन अवमध ा

ु ायको हक अमधकािको उल्लं घन िएको सभब्ध ा आयोग ा
धेशी स द

ु े स्थापनाको छोटो
कुल १८३ वटा उजुिदहरु प्राप्त हुन ु ि मि उजुिदहरुको सभबोधन हुनल
ु ायको हक वहिको संिक्षण ि सभबर्द्धनको क्षेत्र ा उल्लेखमनय
धेशी स द

स य ै आयोगले
कायध गिे को

ान्न सवक्छ । यसले

धेशी आयोगप्रमि

ु ायको ववश्वसमनयिा
धेशी स द

वृवर्द् िएको छ ।
३.

धेशी आयोग ा गुनासो िथा उजुिद गनधको मनम्भि यस आयोगले यवह आमथधक वषध ा २४
घण्टे Help Line नभबिको ब्यवस्था गिे को छ । जुनसुकै बेला पमन ११५२ नभबि ा
डायल गरि उजुिद िथा स स्या दिाध गिाउन सवकने ब्यवस्था गरिएको छ । यसबाट
आयोगसँग

ु ायको सभपकधलाई थप सहज बनाउदै आपसी सभब्ध थप सुढृद हुने
धेशी स द

दे म्ख्छ ।
४.

ु ायको सशक्तीकिण गनध ि िाज्यको ववमिन्न िह ा पुग्न प्रोत्साहन गनने  उद्देश्यले
धेशी स द
ु ायको ववद्याथीलाई िा.प.िृिीय श्रे णी शाखा अमधकृिको प्रथ
धेशी स द
ियािद कक्षा सं चालन गरियो ।

पत्रको लोक सेवा

ु ायको ववद्याथीलाई िाज्यको प्रशासमनक मनकाय ा
धेशी स द

प्रवेश गनध टे वा पुगेको िनी ियािद कक्षा मलएका ववद्याथीहरुबाट पृष्टपोषण प्राप्त
िएको छ ।
५.

आयोगको मनणधय ब ोम्ज
स्थानीय िह ा

सुदूिपम्श्च

प्रदे शको धनगढद, कैलालद ि कञ्चनपुि म्जल्लाका

ु ाय लम्क्षि कायधक्र को स ीक्षात् क अ्ििवक्रया कायधक्र
धेशी स द

गरियो । यस कायधक्र ले त्यस क्षेत्रका स्थानीय िह ा आगा ी नदन ा
लम्क्षि कायधक्र

गनध प्रेरिि गिे को ि

बल पुगेको आयोगले

ु ाय
धेशी स द

ु ायको हक वहि सं िक्षण ि प्रवर्द्धन ा थप
धेशी स द

हशुस गिे को छ । सहिागीहरुले त्यस्िा कायधक्र को मनि्िििाको

अपेक्षा गिे का मथए ।
६.

कोमिड-१९ को
आयोगका

हा ािदले आक्रा्ि जन ानसलाई केवह न केहद िाहि पुयाधउने उद्देश्यले

ाननीय अध्यक्षज्यूको सं योजकत्व ा एक उच्च स्ििदय अनुग न सम मि गठन
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गिद सो सम मिको मनयम ि बैठक बसी ववमिन्न ववज्ञमप्तहरु जािद गिद सिकािलाई सुझाव
प्रस्िुि गरिएको छ सम मि ा बाि एशोमसयशन, पत्रकाि

हासं घ,

ेमडकल एशोमसयशन,

वहला अमधकािक ी, नागरिक स ाज, नेपालद सेना, नेपाल प्रहिद, सशस्त्र प्रहिद, िावष्ट्रय
अनुस्धान वविाग ि आयोगका उच्च अमधकािदको सहिामगिा िहेको मथयो । बैठक प्रत्यक्ष
ुध ल म वट�स ेि िएको मथयो । यो कद
सहिामगिा ि िचअ
सूचना ूलक िहेको कािणले सिकािलाई
७.

अत्य्ि फलदायी ि

ागधदशधक िएको आयोगको ठहि छ ।

धेशी आयोगलाई सबल बनाउन ि यसको नीमिगि ि सं स्थागि सुधाि गनध आवश्यक पनने 
सुझावका लामग नागरिक स ाज, बुवर्द्जीवी, कानुन व्यवसायी, िाजनीमिक दलका
नेिाहरु,

८.

ाननीय सांसदहरुसँग अ्िवक्रधया गिद सिकािलाई मसफारिस गरिएको छ ।

ु आधाि थि सुम्चकिण िएको हुँदा सो कायधको प्रािम्भिक कायध
धेशी पवहचानको प्र ख

सुरु गरिएको छ । यसका लामग सबै स्थानीय िह ि म्जल्ला स ्वय सम मि ा पत्राचाि

गरिएको छ । अ्य आयोगहरुसँग पिा शध गरिएको छ । ववज्ञहरुसँग सुझाव मलइएको
छ िने आगा ी वषध सभपन्न गनने  गिद कायधयोजना बनाइएको छ ।

९.

सी ा ा मछ ेकी दे श िाििले बनाएको स ाना्िि बाँध ि िाज ागधले
पिे को असिको ्यूमनकिणका लामग कुटनीमिक कद

धेशी स दु ायलाई

चाल्न नेपाल सिकािलाई सुझाव

प्रस्िुि गरिएको छ ।
१०. सी ा सुिक्षाका लामग

धेशी स दु ायले गिे को योगदानको उच्च प्रसं शा गदै नेपालद िू ी

ुध ा,
म म्चएको क्षेत्र सुस्िा, दाचल

ेची लगायिका सी ा वववाद िएका ठाँउको ित्काल

सं िक्षण गनध मछ ेकी दे श सँग कुटनीमिक वािाध गिद नेपालको िू ी गुभन ननदन सिकाि
चनाखो िहन सुझाव प्रस्िुि गरिएको छ ।

११. कृवष ा आधुमनकीकिण, बजािदकिण िथा आय ूलक बनाउन मसफारिस गरिएको छ ।
१२. कोशी सभझौिा, गण्डक सभझौिा लगायिबाट प्राप्त हुने मसं चाईको लामग आवश्यक पहल
गनध नेपाल सिकािलाई मसफारिस गरिएको छ ।
१३. सा ाम्जक एव ् सांस्कृमिक कुिदमि, अ्धववश्वास,दाईजो प्रथा ि छु वाछु िलाई ्यूमनकिण
गनध अनुग न पश्चाि सिकािलाई मसफारिस गरिएको छ ।
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५.२. च ुनौिीहरु
आयोगले पूणि
ध ा नपाउनु, स्रोि साधन मसम ि हुन ु ि आयोग प्रमि सिोकािवाला मनकायको
सकािात् क दृव�कोण निहनुले सं वैधामनक ि कानुनी म्जभ ेवािद पुिा गनुध

ख्ु य च ुनौिीको रुप ा

िहेको छ । आयोगका अ्य च ुनौिीहरु यसप्रकाि िहेका छन् ।
१.

आयोगको आफ्नो जग्गा ि िवन नहुँदा कायाधलय सहजिापूवक
ध सञ्चालन गनधनसवकनु।

२.

आयोगको का
ि

बढदजसो अध्ययन, अनुस्धान ि ववश्लेषण ूलक िएकोले क्ष िावान क च
ध ािद

ववशेषज्ञको उपलब्धिा क

हुन ु िथा ववज्ञ ि ववशेषज्ञको दिव्दद नहुन ु ।

३.

धेशी स दु ायसँग सभबम््धि खम्ण्डकृि ि्यांक प्राप्त गनुध ।

४.

धेशी स दु ायको अपेम्क्षि जनववश्वास म्जत्नु ।

५.

मसम ि जनशम्क्त, अपयाधप्त बजेट ि स्रोिसाधनका बाबजुि

धेशी स दु ायको हक वहिको

सं िक्षण, सभबर्द्धन ि सशक्तीकिण गनुध ।
६.

कोिोना

हा ािदको प्रिाव ि प्राकृमिक प्रकोपको गहनिा ििाई

िोवकएको कायधक्र
७.

धेश ा बढद दे म्खदा

स य ै सभपन्न गनध च ुनौमिपूणध छ ।

ु ाय ा िहेको कुिदमि, अ्धववश्वास, कुप्रथा ि दाईजो बदल्न ि ्यूमनकिण गनध
धेशी स द
पयाधप्त जनचेिनाको क ी हुन ु ।

८.

सिकािको आयोगप्रमिको धािणा सकािात् क नहुँदा प्रिावकािद स ्वय गनुध पमन च ुनौमिको
रुप ा िहेको छ ।

९.

आयोगको अमधकािक्षेत्र ि जनिको व्यापक आकांक्षा बीच िाल ेल म लाउनु ।

५.३ आयोगको सुझाव:1.

सं वैधामनक आयोगहरु ा १ जना अध्यक्ष ि ४ जना सदस्य िहने व्यवस्था िएिा पमन ४
जना सदस्य रिक्त िहनुले कायध सं चालन प्रकृया ा कनठनाई िएकोले रिक्त पद ा ित्काल
मनयुम्क्त हुन ु पदधछ ।

2.

आयोग ा खवटएका क च
ध ािदहरुको स्थायीत्व नहुनाले का

गनध कनठनाई िएको छ ।

आयोगको सह मि ववनानै छोटो स य ा सरुवा हुने गिे को दे म्ख्छ । यसैले आयोगको
सह मि ववना क च
ध ािदको सरुवा हुनहु द
ु ैन ।
3.

िाव�य योजना आयोगले िोकेको मसमल� ्यून िहेकै अवस्था ा बजेट िजुध ा गदाध उक्त
मसमलङ ि्दा अमि क

हुने गिद अथध

्त्रालयले बजेट मबमनयोजन गिे को छ, यस
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अवस्था ा आयोगका कायधक्र

गनध नसवकने हुँदा आयोगको लामग वावषधक कभिी ा १०

किोडको बजेट ववमनयोजन हुनपु नने  दे म्ख्छ।
4.

धेशी आयोगको अगाडी िाव�य थवप "िाव�य

धेशी आयोग" िनी ना ाकिण हुन ु

पदधछ ।
5.

आयोग ा हाल िा.प. प्रथ

श्रे णीको अमधकृिले सम्चवको म्जभ ेवािद सभहाल्दै आउनु िएको

छ । सं वैधामनक आयोग िएकोले िा.प ववम्श� श्रे णीको सम्चवको व्यवस्था हुन ु पदधछ ।
6.

आयोग हाल िाडा ा बसेको िवनबाट आफ्नो वक्रयाकलाप सं चालन गदै आएको छ ।
आयोगलाई सिकािद

िवन उपलब्ध गिाई

आयोगको कायध सञ्चालनलाई सहज पारिनु

पदधछ ।
7.

आयोगका
िक

8.

ाननीय अध्यक्ष ि सदस्यहरुलाई आवासको लामग प्रदान गरिएको घििाडा

्यून िएको कािण सिकािद आवासको ब्यवस्था गरि प्रोत्साहन नदनु पदधछ ।

ाननीय अध्यक्षलाई एक जना स्ववकय सम्चवको दिब्दद म्स्वकृि गरि स्थायी व्यवस्था
हुन ु पदधछ । साथै कानुनी सल्लाहकाि ि कभप्युटि अपिे टि स ेिको थप व्यवस्था गरि
आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिनुपदधछ ।

9.

आयोगले मसफारिस गिे को ववमिन्न २० वटा कायधदललाई अध्ययन, अनुस्धान गनध रु
२० किोड प्रस्िाव गरिएको ा िाव�य योजना आयोग ि अथध

्त्रालय

ौन िहेको हुँदा

यसिफध ध्यानाकषधण गिाइएको छ । कायधदलको लामग उक्त बजेट क्र ैसँग थप हुन ु

पदधछ ।
10.

आयोगको सभपकध

्त्रालय सं घीय

ाम ला िथा सा ा्य प्रशासन

आयोगको सभपकध कायाधलय प्रधान ्त्री िथा

्त्रालय िहेको ा

म््त्रपरिषदको कायाधलय हुन ु पदधछ ।

11.

ववमनयोम्जि बजेट िोवकने अवस्थाको अ्त्य हुनपु दधछ ।

12.

आयोगलाई अमधकाि सभपन्न गिाउन आयोगको मसफारिस ा आयोगको ऐन २०७४ लाई
सं शोधन गरिनु पदधछ ि सं ववधानको िाग २७

ा िहे को "अ्य आयोगहरु" जस्िा शब्दावलद

हटाउनु पदधछ ।
13.

आयोगले गिे को मसफारिस कायाध्वयन गनध सिकाि ि सभबम््धि मनकाय बाध्यकािद हुने
गिद ऐन सं शोधन गरिनु पदधछ ।

14.

आयोग ा िहेको जनशम्क्त अत्य्ि ्यून हुदाँ थप क च
ध ािदको व्यवस्था हुन ु पदधछ ।
सं गठन िथा व्यवस्थापन सवने क्षण

ाफधि सुदृढ सांगठमनक व्यवस्था हुन ु पदधछ । पयाधप्त

िामल को ब्यवस्था गरि बैदेम्शक भ्र णको अवसि स ेि नदलाइनु पदधछ ।
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15.

आयोगको ऐन, २०७४ को दफा १२(२)

ा आवश्यकिा अनुसाि प्रदे श ा कायाधलय

खोल्न सक्ने प्रावधान िहे को हुँदा सो खोल्न सिकािले सकािात् क सोच िाखी सबै प्रदे श ा
आयोगको कायाधलय स्थापना हुन ु पदधछ ।
16.

आयोगको ऐन २०७४ को दफा ८ अनुसाि आयोगले िाय पिा शध मलन सक्ने व्यवस्था
ु , िावष्ट्रय सिाका सभ ाननीय
िए अनुसाि सभ ाननीय उपिाष्ट्रपमि, सभ ाननीय सिा ख
अध्यक्ष, पूव ध िाष्ट्रपमि, पुव ध प्रधान ्त्री,
आयोगका

ु िथा
ाननीय प्र ख

ाननीय उप प्रधान ्त्री,

्त्री, सं वैधामनक

्त्रालयका अमधकािद स ेिबाट िाय सल्लाह मलई आफ्नो

कायध गदै आएको छ । यो मनि्िि िहने आयोगको प्रमिवर्द्िा िहे को हुँदा सिकािको

पुण ध सहयोग हुन ु पदधछ ।
17.

आयोगप्रमि सिकाि ि सं सद ा िहे का सबै पक्षको सकािात् क सोच िहे ा
िहनुको साथधकिा हुने हुँदा यस िफध ध्यानाकषधण गिाइएको छ ।

ात्र आयोग

५.४ िावी कद हरु
१.

धेशी आयोग ऐन, २०७४ ले मननदध� गिे का कायधहरु सभपन्न गनधका लामग पञ्चववषधय
ँ सबै कायध
िणनीमिक योजना बनाई आवश्यकिा अनुसाि ववशेषज्ञहरुको सेवा मलई क्र ैसग
सभपन्न गरिनेछ ।

२.

ु ायको हक वहिको सं िक्षण, सभबर्द्धन िथा सशक्तीकिणका लामग कायधक्र
धेशी स द
िजुध ा गिद नेपाल सिकाि ा मसफारिस गरिनेछ ।

३.

ु ायको सशक्तीकिणका लामग मनय ानुसाि िावष्ट्रय िथा अ्ििावष्ट्रय
धेशी स द

ानव स्रोि

ववज्ञहरु ाफधि सुशासन िथा सशक्तीकिण कायधशाला सञ्चालन गरिनेछ ।
४.

ु ायसँग सभबम््धि खण्डीकृि ि्यांक प्राप्त गनधका लामग ि्यांक सं कलन िथा
धेशी स द
व्यवस्थापन ा सं लग्न हुने सभबम््धि मनकायहरुसँग स ्वय गरिनेछ ।

५.

ु ायको हक अमधकाि उल्लं घन गनने  व्यम्क्त वा सं स्था ववरुर्द्को उजुिद सं कलन,
धेशी स द
मसफारिस ि Follow Up प्रणालदलाई सूचना प्रववमध सञ्जाल ा आबर्द् गरिनेछ ।

६.

ु ायको सभब्ध ा नेपाल पक्ष िएको अ्ििाधवष्ट्रय सम््ध सभझौिा कायाध्वयन
धेशी स द
िए निएको अनुग न गिद नेपाल सिकािलाई कायाध्वयनको लामग आवश्यक मसफारिस
गरिनेछ वा सुझाब नदईनेछ।

७.

आयोगका क च
ध ािदको सक्ष िा अमिवृवर्द्का कायधक्र

सञ्चालन गरिनेछ ।

८.

आयोगलाई सूचना िथा सञ्चाि प्रववमध ा सबल ि सुदृढ िुल्याईनेछ ।
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९.

आयोग ा कायधिि सबै क च
ध ािदहरुलाई

धेश ि

धेशी स दु ाय ैत्री व्यवहािका लामग

ज्ञान, सीप ि धािणाको ववकास गनध िामल को व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. आयोगको आफ्नै िवन ि सं िचना बनाउनेिफध पहल गरिनेछ ।
११. सं बैधामनक ि कानूनी दायिामित्र िहद आयोगले

ाटोको सुग्धलाई सुगम््धि गनने  कायध ा

अहोिात्र िम्ल्लन छ ि िवह िहनेछ ।
ु ी कायधक्र लाई प्रिाकावकािद मनि्िििा नदइनेछ ।
१२. पवहचान िएका लम्क्षि वगध ख
१३. स ्वय ि सहकायधलाई मनि्िििा नदई अनुग न, स ीक्षा ि
गरिनेछ ।
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ूल्यांकनलाई अग्रसारिि

परिच्छे द-६
कार्यक्रम ि लागत
६.१ वार्षयक कार्यक्रम ि खर्य
र्स आर्ोगको लागग आ.व. 2076/77 को गिगमत्त र्वगिर्ोजि भएको बजेट ि खर्यको आगथयक र्वविण
अिुसूर्ी ५ मा समाबेश गरिएको छ ।अनुसूची १: (परिच्छे द १ संग सम्बन्धधि)
अनुसूची १: (परिच्छे द १ संग सम्बन्धधि)
मधेशी आयोगको संगठन संिचना
गठन संिचना
मधेशी आयोगको संअध्यक्ष
अध्यक्ष
सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य
सहसन्चव, िा.प. प्रथम (प्रशासन)-१

सदस्य
सदस्य

सहसन्चव, िा.प. प्रथम (प्रशासन)-१

अतधकाि प्रवर्द्िन िथा सशन्िकिण शाखा

प्रशासन िथा योजना शाखा

उपसन्चव, िा.प. द्वििीय (प्र, सा.प्र.)-१
अतधकाि प्रवर्द्ि
न िथा
सशन्
िकिण
शाखा
शा.अ.,
िा.प.िृ
िीय
(प्र.,सा.प्र)-१
उपसन्चव, िा.प. द्वििीय (प्र, सा.प्र.)-१

उपसन्चव, िा.प. द्वििीय (प्र, सा.प्र.)-१
प्रशासन िथा योजना शाखा
उपसन्चव, िा.प. द्वििीय (प्र, सा.प्र.)-१

शा.अ., िा.प.िृिीय (प्र.,सा.प्र)-१

प्रशासन िथा लेखा
शा.अ., िा.प.िृिीय (प्र, सा.प्र.)-१
प्रशासन िथा लेखा
ना.सु, िा.प. अनं. प्रथम (प्रशासन, सा.प्र.)-८
शा.अ., िा.प.िृिीय (प्र, सा.प्र.)-१
लेखापाल, िा.प. अनं.प्रथम (प्रशासन, लेखा)-१
ना.सु, िा.प. अनं. प्रथम (प्रशासन, सा.प्र.)-८
ह.स.चा. (श्रे णीर्वर्हन)-८
लेखापाल, िा.प. अनं.प्रथम (प्रशासन, लेखा)-१
का.स. (श्रे णीर्वर्हन)-८
ह.स.चा. (श्रे णीर्वर्हन)-८
का.स. (श्रे णीर्वर्हन)-८

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
मधेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७

33
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अनुसूची २
आयोग ा कायधिि क च
ध ािद ववविण
क्र.सं .

पद

१.

सम्चव

िा.प. प्रथ

प्रशासन

िुवनहरि अयाधल

2.

उप-सम्चव

िा.प वर्द्िीय

प्रशासन

िुबन बहादि काककील

3.

उप- सम्चव

िा.प. नििीय

प्रशासन

सवविा डं गोल

4.

शाखा अमधकृि

िा.प. िृिीय

प्रशासन

ि ेश कु ाि दास

५.

शाखा अमधकृि

िा.प. िृिीय

प्रशासन

सुिेश प्रसाद जैशी

६.

नायव सुब्बा

िा.प. अनं. प्रथ

प्रशासन

िा� कु ाि के.सी

७.

लेखापाल

िा.प. अनं. प्रथ

प्रशासन

कृष्ण प्रसाद मि ेल्सेना

८.

नायव सुब्बा

िा.प. अनं. प्रथ

प्रशासन

९.

नायव सुब्बा

िा.प. अनं. प्रथ

प्रशासन

मनल कु ाि फुयाँल

१०.

नायव सुब्बा

िा.प. अनं. प्रथ

प्रशासन

सु्दि प्रसाद मनिौला

११.

नायव सुब्बा

िा.प. अनं. प्रथ

प्रशासन

िा

१२.

नायव सुब्बा

िा.प.अनं. प्रथ

प्रशासन

िाजन पिाजुलद

१३.

नायव सुब्बा

िा.प. अनं. प्रथ

प्रशासन

लमलि कु ाि साह

१४.

हलुका सवािद

श्रे णीववहदन

प्रशासन

इश्वि प्रसाद गुनी

किाि

श्रे णीववहदन

प्रशासन

िुबल िण्डािद

किाि

श्रे णीववहदन

प्रशासन

मिलक बहादुि िा ा�

किाि

श्रे णीववहदन

प्रशासन

रुपेश कु ाि ठाकु ि

किाि

१५.
१६.
१७.

चालक
हलुका सवािद
चालक
हलुका सवािद
चालक
हलुक
ा सवािद
चालक

श्रे णी

सेवा

कायधिि क च
ध ािदको ना

दन नािायण

कैवफयि

म्ल्लक

प्रसाद म्घम िे

१८.

कायाधलय सहयोगी

श्रे णीववहदन

प्रशासन

सूय ध बहादुि खत्री

किाि

१९.

कायाधलय सहयोगी

श्रे णीववहदन

प्रशासन

ाया पोडे पुजािद

किाि

34 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

२०.

कायाधलय सहयोगी

श्रे णीववहदन

प्रशासन

मसिा थापा

किाि

२१.

कायाधलय सहयोगी

श्रे णीववहदन

प्रशासन

मगिदजेश कोइिद

किाि

२२.

कायाधलय सहयोगी

श्रे णीववहदन

प्रशासन

क ल नािायण लाि कणध

किाि

२३.

कायाधलय सहयोगी

श्रे णीववहदन

प्रशासन

शािदा अमधकािद

किाि

२४.

कायाधलय सहयोगी

श्रे णीववहदन

प्रशासन

ववजय हजधन

किाि

२५.

कायाधलय सहयोगी

श्रे णीववहदन

प्रशासन

नदपे्र कु ाि यादव

किाि

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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ु ी -३ आयोग ा पिे का उजुिदहरु
अनुसच
क्र.स.
१

२

म मि
२०७६/०४/०९

२०७६/०४/२०

३

२०७६/०५/१६

४

२०७६/०५/२१

उजुिद किाधको
ना / थि
लि कु ाि
ठाकुि
ििाई

धे श

िावष्ट्रय परिषद

काठ ाण्ड� पो�
बाट

स्ु कान खािुन

उजुिदको

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष

२०७६/०५/२६

बालकको

प्रत्यक्ष

७

२०७६/०५/२६

२०७६/०५/२६

८

२०७६/०५/३१

९

२०७६/०५/३१

१०

२०७६/०५/३१

सुमसल कणध

वहदे व प्रसाद
चौधिद
लमलि कला
ववज्ञहरु
िु लद

नोहि

म श्र
गनेश साह

36 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

्याय पाऊँ िन्ने बािे ।

स्वामि ान

ामथ गरिएको प्रहाि

सभब्ध ा ।

अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

िफधबाट
६

उजुिदको ववषय

ु ायको अम्स् िा ि
धेशी स द

६ ववषधय वपडीि
५

ाध्य

अप्रत्यक्ष

Does black face have a place in
nepali comedy probably not.

एमसड प्रहाि, हाल वनध हम्स्पटल ा
िनाध ।
जनकपुि ा घिे ल ु स स्या
ववधाथीलाई िएको
जानकी

्ददिको पखाधल

ित्काइएको सभब्ध ा ,
कोशी कटान, डुवान वपडीि सं घष
ध

प्रत्यक्ष

सम िी

– सुनसिद, सप्तिद, उदयपुि

।
प्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष

लमलिकला प्रज्ञा प्रमिष्टान सभब्धी
उजुिद ।
जानकी

्ददिको अमिक्रम ि

जग्गा वफिाध गिाई पाऊँ बािे ।
आवश्यक कािबाहदको लागी ।

क्र.स.

म मि

उजुिद किाधको
ना / थि

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

११

२०७६/०६/०७

म मडया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

१२

२०७६/०६/०७

म मडया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
च ुिे क्षेत्र दोहानले वस्िी जोम्ख

ा

।
ेमडकल कले जले गिे मिन वषध ा
मिन अवध ठमग ।
ैमथलद िाषालाई सिकािद का

१३

२०७६/०६/१६

प्रे

ववदे य

प्रत्यक्ष

काजको रुप ा कायध गनध

ा्य

हुनपु नने  ।

कृष्ण कु ाि

१४

२०७६/०६/१६

१५

२०७६/०६/२८

म मडया/व्यम्क्त

१६

२०७६/०६/२९

नािायण झा

१७

२०७६/०६/३१

१८

२०७६/०७/०४

१९

२०७६/०७/०६

२०

२०७६/०७/१५

२१

२०७६/०७/१५

हिो

सुमनल कु ाि
यादव
लि कु ाि
ठाकुि
अखलेश साह
सवहिका युवाहरु
सुनि मि दे वी
िा
सुम्शल प्रसाद
सेनरु िया

लोक कला सं स्कृमि एवं प्रवर्द्धनका
अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

मनभिी मिन नदवमसय

होत्सव ा

आथीक सहयोग गिद पाऊँ ।

जनकपुि वव ानस्थल ा िोडफोड
गनने  सांसद प्र ोद िाउि पक्राउ ।

प्रत्यक्ष

स ायोजन सच्याउने सभब्ध ा ।

अप्रत्यक्ष

छानववन गिद ्याय पाऊँ ।

प्रत्यक्ष

्याय पाऊँ िन्ने बािे ।

प्रत्यक्ष

वविग्जको

ख्ु य सडक फिावकलो

सभब्ध ा ।

प्रत्यक्ष

गा.पा. को

ेयिबाट दुवने व्यवहाि।

अप्रत्यक्ष

सावधजमनक ववदा बािे ।

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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क्र.स.

म मि

उजुिद किाधको
ना / थि

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय

k|ToIf

d}lynL efiffnfO{ k|b]zsf] efiff
agfpg' kg]{।

प्राध्यापक

अप्रत्यक्ष

g]zgn d]l8sn sn]hn] 8jn
b:t'/ lnOPsf] ;DaGwdf .

@)&^÷)&÷@%

cfly{s /fli6«o
b}lgs

अप्रत्यक्ष

x'nfls ;8ssf] lgdf{0f !) jif{df
%% k|ltzt dfq ;DkGg ePsf]
;DaGwdf .

२५

@)&^÷)&÷@^

3gZofd ld>

अप्रत्यक्ष

hfgsL dlGb/sf] km'njf/L
tf]8LPsf] cleofGtfåf/f l;=8L=of]
nfO{ 1fg kq .

२६

@)&^÷)&÷@^

ldl8of / JolQm

२७

@)&^÷)&÷@^

२८

@)&^÷)&÷@^

२९

@)&^÷)&÷@^

२२

@)&^÷)&÷!^

hgfb{g nfn
bf;

२३

@)&^÷)&÷!(

२४

अप्रत्यक्ष

ljGtL k|;fb
k|ToIf
rf}w/L
uh]Gb| k|;fb bf;
df=lj l4tLo k|ToIf
;=k|=c
of]u]Gb| dxtf],
wd]{Gb| ofbj

k|ToIf

म््दिहरुको जग्गा व्यवस्थापन .

dw'jg Pp6f P]ltxfl;s :yn .
5fgljg ul/ bf]lif dfly cfjZos
sf/afxL u/L kfpmF .
c:ofO{ lzIfsx?sf] ;d:of
;DaGwdf .
k|b]z @ sf cf}iflw k;nx?df
cj}w cf}iflw ljs|L ePsf] /
cj}w lSnlgs ;~rfng ;d]t
/x]sf] .
j}b]lzs /f]huf/df Aofks 7uL .

३०

@)&^÷)&÷@&

;+uLtf ofbj

३१

@)&^÷)&÷@&

;~rf/ dfWod

अप्रत्यक्ष

३२

@)&^÷)&÷@&

hgf{bg nfn
bf;

k|ToIf

d}lynLdf cg'lbt /fi6«ufgsf]
:jLs[tLsf] l;kmf/L; ;DaGwdf .

३३

@)&^÷)&÷@*

gofF
klqsf/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

blntnfO{ ef]hdf af]nfP/
kl:sPsf] vfgf vfg nfUbf ;f]/]/
kmflnlbPsf] .

38 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

k|ToIf

क्र.स.

म मि

३४

@)&^÷)&÷@*

३५

@)&^÷)*÷)@

उजुिद किाधको
ना / थि

gful/s
Go"h/व्यम्क्त
g]kfn /fli6«o
;fKtflxs÷
ld8Lof/व्यम्क्त

उजुिदको

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

( ;o ^! :yfgdf ;Ldf
clts|d0f .

अप्रत्यक्ष

d]l8sn sn]hsf] cf8df
a|x\dn'6 .
ljjfx k~rdLsf] cj;/df /fli6«o
ljbf x'g'kg]{, 5f]6]dxGt
hfgsLdGbL/, hgsk'/ wfd .

@)&^÷)*÷)$

/fd /f]zg bf;

अप्रत्यक्ष

३७

@)&^÷)*÷)$

d'/nL dgf]x/
ld>

प्रत्यक्ष

३८

२०७६/०८/०७

िवविाज साह

प्रत्यक्ष

३९

२०७६/०८/०७

मनशा यादव

अप्रत्यक्ष

४०

२०७६/०८/०७

४१

२०७६/०८/०७

४२

२०७६/०८/०७

साह
अमिनाश कु ाि
साह
च्दन कु ाि
साह

उजुिदको ववषय

अप्रत्यक्ष

३६

अमिनाश कु ाि

ाध्य

hfgsL dlGb/ clts|d0f hUuf
;DaGwdf÷hUuf 5'6\ofpg .
कलाकािको पेसागि असुिक्षा .

अप्रत्यक्ष

वहला आत् हत्या नदनानुनदन बढ्दै
गएको

.

गरुडाढ ,िौिहट म्चनी ीलको जग्गा
बेच्ने क्र

२०७६/०८/०९

म डीया/व्यम्क्त

.

ईटा िट्टा बाट पयाधविण प्रदुषण

प्रत्यक्ष

हुने गिे को ।
ि्याङ्क वविागसँग म्जल्लाहरुको
प्रत्यक्ष

सुक्ष्

ि्याङक अझै निहे को ि

थि ववगानने  गिे को ।
दहे जको

४३

ा िहेको

अप्रत्यक्ष

ोटिसाईकल ना सािद

नगिे को ि्दै श्री िीको हत्या
गिे को .

४५

२०७६/०८/०९

उ ेश लाल कणध

प्रत्यक्ष

स ायोजन व्यवस्था बािे ।

४६

२०७६/०८/०९

नदलदपचन साहु

प्रत्यक्ष

ज्ञापन पत्र सभब्ध ा ।

४७

२०७६/०८/१८

प्रत्यक्ष

्याँय पाउँ िन्ने बािे ।

लि कु ाि
ठाकुि

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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क्र.स.

४८

४९

५०

म मि

२०७६/०८/१८

२०७६/०८/१८

उजुिद किाधको
ना / थि
हरिवं श

िं म्जि कु ाि
साह

२०७६।०८।२२

५२

२०७६।०८।२७

५३

२०७६।०९।०६

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष

ठाकुि

िािा का्ि झा
िं म्जिकु ाि
यादव
िं म्जि कु ाि
यादव

सवहिका

२०७६।०९।१३

सुचना िथा ववविणको प्र ाणीि
प्रमिमलपी पाउँ िन्ने बािे ।
दोवषलाई सावधजमनक गिद

प्रत्यक्ष

कािबाहदको ाग ि क्षमिपिी

एफ.ए
प्रत्यक्ष

सञ्चालनको लामगदिाध

िएि पमन – ग्रेटि

धेश शब्द

हटाउनु पनने  िमन िोवकएको ।

प्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष

चं दन साह
५४

उजुिदको ववषय

उपलब्ध गिाईनदने सभब्ध ा ।

ु े श कु ाि
क

२०७६/०८/१८

५१

हिो

उजुिदको

अप्रत्यक्ष

वकसानहरु

मनवृिी ििण िक को व्यवस्थाको
सभब्ध ा ।
वहसान थापाथलद सभब्ध ा ।
िावष्ट्रय

ानव अमधकाि आयोग

हरिहि िवन सभब्ध ा ।
उखुको िक

२०७० साल दे म्ख

नपाएको सभब्ध ा ।
अवैध िरिकाले ननदज्य पदाथधको

५५

२०७६।०९।२९

नदमलप

हिो

परिवाि

उत्खनन् गनने लाई िोक्ने प्रयास
अप्रत्यक्ष

गदाध नदमलप
प्रकाश

हिो िमनने ओ

हिोको वटपि र्द्ािा

हत्या ।
सलाधहद म्जल्ला लालब्दद न.पा.-६
५६

२०७६।१०।०२

िा

दे व शाह

अप्रत्यक्ष

ा अवस्थीि िा दे व साहको
घि ा आगलागी ले पुयाधएको क्षमि
सभब्ध ा ।
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क्र.स.
५७

म मि
२०७६।१०।०६

उजुिद किाधको

उजुिदको

ाध्य

ना / थि

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

जयववि साह

प्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
स ायोजन सं शोधन सभब्ध ा ।
बािा म्जल्ला मनवासी हाल

हे्र

ित्न क्याभपस , िाचल ा अध्यनिि
५८

२०७६।१०।१७

िाजेश कु.
केशिद

छात्रा दृ�ी ववहदन िएकाले ि
प्रत्यक्ष

पािदवारिक आमथधकम्स्थिी क जोि
िएकाले छात्रावृत्ती वा पढाईको
लामग सहयोग उपलब्ध गिाईनदने
बािे ।

५९

२०७६।१०।१७

ववमिषण सहनी

अप्रत्यक्ष

नोवेल

ेमडकल वविाटनगि ा बढद

शुल्क मलएको बािे ।
िौिहट म्जल्ला ा ववपन्न वगधका

६०

२०७६।१०।१८

ोहभवि

कसुद

प्रत्यक्ष

छोिाछोिदलाई ववद्यालयको
पहुँचबाट टाढा िएको
सभब्ध ा ।

६१

२०७६।१०।१९

६२

२०७६।१०।१९

नागिदक स ाज,
काठ ाणडौ
म मडया

अप्रत्यक्ष

कवाडी व्यवस्थापन सभब्ध ा ।

अप्रत्यक्ष

ििाई- धेश ा T.U शैम्क्षक िथा
िौमिक म्शक्षा म्जणध िएको ।

धेशीको म्चडी ाि, पथिकट्टा ि
६३

२०७६।१०।१९

ववक्र

मत्रपाठी

प्रत्यक्ष

ु
धमनकाि जामिलाई लोपो् ख
जाि ा सुम्चकृि गिदनुपनने  ।

नागरिक दै मनक
६४

२०७६।१०।१९

पत्रीका बाट
सािाि

सलाधहद, ई्दुसंकट म्चनी ील बाट
अप्रत्यक्ष

अत्यामधक प्रदुषणका कािण
विपिको वािाविण प्रदुषण ।
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क्र.स.

६५

६६

म मि

२०७६।१०।१९

२०७६।१०।२०

उजुिद किाधको
ना / थि

रििा

हिो

पुजा दत्त

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय

घिे ल ु वहं सा सभब्ध ा ।

National Academy For Medical
Science ा अध्यनिि छात्रालाई
ानमसक िथा आथीक यािना

नदईएको सभब्ध ा ।
६७

२०७६।१०।२०

शुमसल प्रसाद
सेनिु दया/बामनया

अप्रत्यक्ष

धेशी अ्िगधिको जािी ि थि

सुम्चकृि गिद पाउँ ।

छोिा जयप्रकाश चौधिद जलेश्वि
जेल ा ८ बषध दे म्ख िहेको
६८

२०७६।१०।२१

ध न
ध ाथ चौधिद

अप्रत्यक्ष

सभ ाननीय िा�पमिज्यू स क्ष
ाफीको लामग पहल गरिनदने
बािे ।
पप्पु मसङ िाजवविाज मनवासी ले

६९

२०७६।१०।२१

अ्जु
िाजोपाध्याय

प्रत्यक्ष

उजुिदकिाधको (अरुको जग्गा मधिो
िाखेि पैसा मनकालदनद्छु िन्ने

आश्वासन ा) नगद रु. ४ लाख
मलएको ि वफिाध नगिे को
सभब्ध ा।
धनुषा ा

७०

२०७६।१०।२१

म मडया

अप्रत्यक्ष

कािण

ोबाइलको

े ोिदकै

वहलाको हत्या, सासु ससुिा

श्री ान ि न्दो पक्राउ ।

७१

२०७६।१०।२३

वकशन
ालद,रुप्दे हद
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अप्रत्यक्ष

अल्पसं ख्या जािजािी हुँ िमन
मसफािदस गरिनदनुहन
ु ।

क्र.स.

म मि

उजुिद किाधको
ना / थि

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
गलि सुचना प्रकाम्शि गरिएको

७२

२०७६।११।०६

व्यम्क्त िथा
पत्रपमत्रका

अप्रत्यक्ष

(२०७६।०२।१५ गिे

Janakpur Today पमत्रका ा

प्रकाम्शि निएको सुचनालाई
Janakpur Today पमत्रकाले

औिोहद न.पा.को सुचना प्रकाशन
गिे को) सभब्ध ा ।
७३

२०७६।११।०६

७४

२०७६।११।०८

नेपाल पत्रकाि
हासं घ
शुम्शल च्द
साह

अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

कायधक्र

मसफािदस सभब्ध ा ।

कानुन व ोम्ज

सजाय गिद िक

असुल उपि गिाई पाउँ ।

होमल पवधको कायधक्र
७५

२०७६।११।३०

म डीया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

ा

अनेिास्वववयु का ववद्याथीले
कायधक्र

ववथोले का ि कुटवपट

गिे को सभब्ध ा ।
साउदद अिब ा ओ ा ा
बाट गएका
७६

२०७६।११।३०

िाजदे व

ण्डल

अप्रत्यक्ष

ु का
ल

धेशी

नेपालदहरुलाई ४

ेनपावि

वहना दे म्ख

कभपनीले िलब ननदएको
सभब्ध ा ।
ववपक्ष ाथी प्रहिदले

ु ा
र्द्

प्रिावकािद ढं गबाट नचलाएको
७७

२०७६/१२/०४

ववनय प्रववन

अप्रत्यक्ष

सभब्ध ा ।मसिहा म्जल्लाको
म चै या थाना ा ज्यान

ानने  िन्ने

ु ा दिाध गिे को घाईिे मनवेदक
र्द्
श्रवण
७८

२०७६/१२/०४

हेक जैन

प्रत्यक्ष

ण्डल

स कक्षिाको लामग पहल गरिनदने
बािे ।
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क्र.स.

म मि

उजुिद किाधको
ना / थि

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
लागु पदाथधको प्रयोग किाध ा वृनद

७९

२०७६/१२/०६

म डीया, बािा
म्जल्ला

धनुषा ा २१ जना घिे ल ु
अप्रत्यक्ष

बाट त्ृ यू िएको
२०७६/११/२८ दे म्ख चै त्र ५
गिे सभ

८०

८१

२०७६/१२/०६

२०७६/१२/०६

हेटौंडा मसमिल
साईवट
म मडया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

।

चै त्र छटलाई कसिद भयानेज गनने ।
सकिद

ु हिद उठीवासको
स

ठहि ।
म्स्जद ि

८२

२०७६/१२/११

म मडया/व्यम्क्त

नदिा

अप्रत्यक्ष

दिसा ा लुकेकाहरु

क्वािे ्टदन ा नगएको सचेिना
निएको ।

८३

२०७६/१२/११

८४

२०७६/१२/१२

८५

२०७६/१२/१४

म मडया/व्यम्क्त

म मडया ि
स्वास््यक ी

व्यमि ि म मडया

अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

लकडाउन उल्लं घन गिे को
सचेिना निएको ।

सुिक्षा कवचको सा ाग्री निएको
सा ाग्री उपलब्ध हुन नसकेको ।

िाहाि नपाएको वविेददकिण ि
िाजमनमिकिण िएको ।
मस ा नाकाबाट मिमत्रने गिे को

८६

२०७६/१२/१५

व्यम्क्त ि म मडया

अप्रत्यक्ष

BOP ि िाििीय क्षेत्र सुव्यवम्स्थि
हुन नसकेको ।

८७

२०७६/१२/१८

म मडया/
म्चवकत्सक
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स्वास््यक ी असुिम्क्षि प्राववमधक
अप्रत्यक्ष

अस्पिाल ा उपयुत्त साधन PPE
निएको ।

क्र.स.

म मि

उजुिद किाधको
ना / थि

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
नदघध िोगीहरुलाई उपचाि ि

८८

२०७६/१२/१९

व्यम्क्त ि म मडया

अप्रत्यक्ष

औषधीको अिाव अस्पिालहरुको
OPD ब्द िएको ।
मनम्ज अस्पिालहरु ा सेवा ब्द

८९

२०७६/१२/२०

गोप्य

अप्रत्यक्ष

गिे को सभवेदनहदनिा ि
जवाफदे हदिा निएको ।

९०

२०७६/१२/२१

इ्रदे व

ण्डल

अप्रत्यक्ष

टोखा न.पा.ले िाहि ननदएको ।

अस्वस््य सा ाग्री ववििण िाहि ा
९१

२०७६/१२/२२

िदिा

हिो

अप्रत्यक्ष

पामलकाहरुले अस्वस््य
सा ाग्रीहरुको ववििण गिे को ।
वकसानको सा ाग्रीहरुको

९२

२०७६/१२/२५

िोला यादव

अप्रत्यक्ष

बजािदकिणको स स्या
बजािदकिणको व्यवस्था ।

९३

२०७६/१२/२६

व्यम्क्त ि म मडया

अप्रत्यक्ष

ववदे शबाट आएवक

वहलाहरुलाई

क्वािे ्टदनको उम्चि व्यवस्थापन।
िाज गधका यात्र ु िथा व्यम्क्तहरुलाई

९४

२०७६/१२/२८

व्यम्क्त ि म मडया

अप्रत्यक्ष

व्यवम्स्थि िाहि ि िोजन प्रधान
गनुध पनने ।

९५

२०७६/१२/२९

िदिा साह

अप्रत्यक्ष

नागरिकिा निएका वा अ्य
क्षेत्रका नागरिकहरुलाई िाहि
ननदएको।

९६

२०७६/१२/३०

म मडया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

९७

२०७७/०१/०१

म मडया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

जनकपुिधा

सवहिका अ्य

पामलकाहरु ा सफाईको क ी।
ु खािुनको
सप्तिद ा जैिन
िागािाग ा

त्ृ यु िएको।
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क्र.स.
९८

म मि
२०७७/०१/०२

उजुिद किाधको
ना / थि
िदिा

हिो

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
ब्दाब्ददको बेला ा घिे ल ु वहं सा
बढे को।
िाििीय चालकहरुलाई कोिोना

९९

२०७७/०१/०२

सुिक्षा मनकाय

अप्रत्यक्ष

परिक्षण निएको ि प्रयाप्त Kit को
व्यवस्था निएको।

१००

१०१

२०७७/०१/०३

२०७७/०१/०३

१०२

२०७७/०१/०३

१०३

२०७७/०१/०३

म मडया/ व्यम्क्त
म मडया/
म्चवकत्सक
िदिा साह मसिहा
शभिू श ाध सप्तिद
काठ ाण्डौं कपन

अप्रत्यक्ष

२०७७/०१/०३

ैमिदे वी

नागिदकिा ननदएको।
ऐभबुले्स चालकहरुलाई सुिक्षा

अप्रत्यक्ष

साधनको अिावको कािणले गामड
नचलाएको।

अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष

सुमनल कणध
१०४

िाहि नपाएको घिवेटदहरुले

अप्रत्यक्ष

काठ ाण्डौं

लाहान न. पा. ले अस्वस््य
वस्िुहरु िाहि ा बाढे को।
६० जनाले िाहि नपाएको ि पास
पमन नपाएको।
युवाहरुले

धेशी िैया िनेि अिर

व्यवहाि गिे को।
Teaching अस्पिालका ३ जना

१०५

२०७७/०१/०३

म्चवकत्सकहरु

अप्रत्यक्ष

डाक्टिहरुलाई प्रहिदले अिर
व्यवहाि गिे को।

१०६

२०७७/०१/०४

म मडया

अप्रत्यक्ष

मनयम ि खोपहरु सं चालन
निएको।
जनकपुिको PCR ेशीन वविगंज ा

१०७

२०७७/०१/०४

सं चािक ी

अप्रत्यक्ष

लमगएको

ु य ्त्री लाल बावु
ख्

िाउिले पठाउनु िएको ।
१०८

२०७७/०१/०८

म मडया/
व्यम्क्तहरु

िाहि ववििणको अवस्था गम्भिि
अप्रत्यक्ष

िहेको प्रथ

चिण ा पमन स स्यानै

िहेको।
सवै म्जल्लाहरु ा PCR ेम्शन

१०९

२०७७/०१/०८

सं चािक ी

अप्रत्यक्ष

निएको ववग्रीएको
जनकपुिधा
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ेशीन

ा िहेको।

क्र.स.

म मि

उजुिद किाधको
ना / थि

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
प्रदे श २ का म्जल्लाहरु ा ICU ि

११०

२०७७/०१/१०

म मडया/ व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

Ventilater को व्यापक क ी
िहेको।
सप्तिद मसिहा,धनुषा, होििद ा

१११

२०७७/०१/११

सं चाि ाध्य हरु

अप्रत्यक्ष

धाम क
ध सदिावहरु िडकाउने कायध
िएको।

११२

२०७७/०१/१२

११३

२०७७/०१/१२

म मडया/ व्यम्क्त
श्या

यादव

अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष

धाम क
ध गुरु ि सवधदमलय ि
सवधपम्क्षय बैठकहरु िएको।
सप्तिदका मसक ीहरुलाई िाहि
ननदएको।
होत्तिद ि धनुषा ा दजधनौको

११४

२०७७/०१/२१

सं चाि ाध्य

अप्रत्यक्ष

सं ख्या ा अज्ञाि िोगको कािणले
त्ृ यु िएको RDT ि PCR Test
निएको।

११५

२०७७/०१/२२

११६

२०७७/०१/२३

आम्शष गुप्ता
श्या सु्दि
यादव सप्तिद

अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

बाँकेको निे नापुि ा क्वािे ्टदन ा
स स्या िहेको गा.पा. अध्यक्ष।
िाििीय

ज्दुिले ईटा िट्टा ा

कायधििहरुले िाहि नपाएको।
िे मडयो जनकपुि सं चालक म्शिल
साहलाई प्रयोग शालाको

११७

२०७७/०२/०१

श्री प्रसाद साह

अप्रत्यक्ष

सभव्ध ा स ाचि प्रसािण
गिे कोले युगल यादवले धभकी
नदएको।

११८

११९

२०७७/०२/०१

२०७७/०२/०३

उ ेश चौधिद
जनकपुि
ु िा
मन. प्र ख
मबनय साह

क्वािे ्टदन ा आ ा – बुवासं गै
अप्रत्यक्ष

बसेका बच्चाबम्च्चहरुलाई पौव�क
खाना ननदएको आम्श्रिको ववजोग।
प्रदे श २का सा ाम्जक ववकास

अप्रत्यक्ष

्त्रीले प्रादे म्शक प्रयोगशालालाई
अस्ि – व्यस्ि बनाएको।
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क्र.स.

१२०

१२१

म मि

२०७७/०२/०३

२०७७/०२/०४

उजुिद किाधको
ना / थि
प्रदे श नं.- ५
नागरिक स ाज
काठ ाण्डौं/
व्यम्क्त

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
ववजयपुि गा.पा. कवपलवस्िु

अप्रत्यक्ष

सशस्त्र बलर्द्ािा लाठी प्रहाि
िएको।
घनश्या

अप्रत्यक्ष

झालाई सै मनक पोशाक

लगाएको नेपालद सेनार्द्ािा
दुिव्यवहाि गिे को।
जनिासं ग गफ-गाफ कायधक्र

१२२

२०७७/०२/०५

सं चाि

ाध्य

अप्रत्यक्ष

ा

धेशी धोिी जस्िा शब्द प्रयोग
गरि अिर व्यवहाि गिे को।
प्रदे श सिकािका

१२३

२०७७/०२/०७

म मडया

अप्रत्यक्ष

ु य
ख्

्यायमधवक्ताले लेटि प्याड प्रदे श –
२ को ि सवह ्यायमधवक्ता प्रयोग
गरि अम्ख्ियाि दुरुपयोग गिे को।

१२४

१२५

२०७७/०२/०८

२०७७/०२/०८

व्यम्क्तहरु

गोप्य

अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

जनकपुिधा का दमलिहरुले िाहि
नपाएको।
National Medical college

ा

उपचािको क्र

ृ ौला
ग

ा ७ जना

त्ृ यु।

िोगीको

फुटबल सं घका अध्यक्षले
१२६

२०७७/०२/०९

गोपाल ठाकुि
बािा

धेशीको िावष्ट्रयिा क जोि
प्रत्यक्ष

िएकोले नेपालद सेनासं ग सलाधहद
मसिाह

होििद ि धनुषा ा फुटबल

खेलाउने।
कृवष T.V. को प्रशािण ा
१२७

२०७७/०२/११

जन ि पाटी

प्रत्यक्ष

धेशीलाई अप ान गिे कोले कृवष
T.V. ववरुर्द् उजुिद गिे को।

१२८

१२९

२०७७/०२/११

२०७७/०२/११

अजय मसं ह ि
च्दन साह
दया्द गोइि
गा.पा.

48 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

प्रत्यक्ष

Tik-Tok

ा

धेशीहरुलाई सुम्स् ले

होच्याएको।
सं घीय सिकािले सहयोग नगिे को

प्रत्यक्ष

Kit ि स्वास््य सा ाग्रीहरुको
व्यापक अिाव।

क्र.स.

१३०

म मि

२०७७/०२/१२

उजुिद किाधको
ना / थि
डा. िाजेश
अवहिाज

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
म मडयाहरुबाट

प्रत्यक्ष

ु ायलाई
धे शी स द

होच्याउने कायधक्र हरुलाई कावाधहद
गनुप
ध नने ।
सशस्त्र प्रहिद बलर्द्ािा अत्यामधक

१३१

२०७६/१२/१८

प्र ोद न्द झा

अप्रत्यक्ष

बल प्रयोग वलान-ववहुल गा.पा.
वडा नं.- ३ सप्तिद।
National Medical Collge ले

१३२

२०७७/०२/१२

वविगंज

अप्रत्यक्ष

ृ कको स्वाव परिक्षण मबना नै
ि
लाश परिवािलाई बुझाएको।

१३३

२०७७/०२/१२

१३४

२०७७/०२/१४

१३५

२०७७/०२/१५

१३६

२०७७/०२/१६

१३७

२०७७/०२/१८

१३८

२०७७/०२/१८

सलाधहद
कवपलवस्िु
व्यम्क्त/
वविाटनगि
व्यम्क्त/
वविाटनगि
सुनसिद
धनुषाबाट
म मडया
व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

क्वािे म््टन ा खाना ि छाना
निएको Test निए पमछ िागेको।
मनम्ज अस्पिालहरु ा िोगीहरुको
शोषण िएको।
उदयपुिकी गिधविी

वहलालाई

िनाध गनध न ानेको।
अथध ्त्रालयले िक

िोक्का

गिे कोले कायधहरु िोवकएको।
धनुषाको जटहद नाका ा िोकले
ामनसको

त्ृ यु िएको।

ु ावयक म्शक्षा सं स्थाहरु ा
सा द
कक्षा कसिद सं चालन हुने।
उत्पादन िएका वस्िु ववक्री

१३९

२०७७/०२/१८

सं चाि ाध्य

अप्रत्यक्ष

निएको ि अ्य म्जल्लाहरु ा
लै जान ननदएको।

१४०

२०७७/०२/१९

वकसानहरु

अप्रत्यक्ष

१४१

२०७७/०२/१९

व्यम्क्त/म मडया

अप्रत्यक्ष

१४२

२०७७/०२/१९

सं चाि ाध्य

अप्रत्यक्ष

पशुलाई आहािाको व्यापक कम /
अिाव।
सप्तिद कञ्चनरुप न.पा. ा
सदाको

लि

त्ृ यु िएको।

मस ाबाट म्जल्ला ा सोझै पठाँउदा
त्रास बढे को।
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उजुिद किाधको

उजुिदको

ाध्य

क्र.स.

म मि

१४३

२०७७/०२/२०

१४४

२०७७/०२/२२

१४५

२०७७/०२/२३

सप्तिद

अप्रत्यक्ष

१४६

२०७७/०२/२३

ि ेश दास

अप्रत्यक्ष

१४७

२०७७/०२/२३

वी.पी.साह

अप्रत्यक्ष

१४८

२०७७/०२/२३

वी.पी.साह

अप्रत्यक्ष

१४९

२०७७/०२/२४

ििाई

१५०

२०७७/०२/२४

पत्रकाि

१५१

२०७७/०२/२४

ना / थि

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

सलाधहद

अप्रत्यक्ष

जनकपुिधा
धनुषा

अप्रत्यक्ष

धे श

अप्रत्यक्ष

हासं घ

अप्रत्यक्ष

सं चािक ी

अप्रत्यक्ष

उपे्र ठाकुि
१५२

२०७७/०२/२५

होत्तिद ववहाि

अप्रत्यक्ष

िािि
रुप्दहद
१५३

२०७७/०२/२६

मिलोत्त ा न.पा.-

अप्रत्यक्ष

१०
१५४

२०७७/०२/२६

िवव्र ठाकुि

प्रत्यक्ष

नववन म श्र
१५5

२०७७/०२/२७

कलाकाि

अप्रत्यक्ष

जनकपुि
१५6

२०७७/०२/२८

दे वेस झा सप्तिद
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अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
क्वािे ्टदन ा

वहला

ैत्री

वािाविण निएको।
प्रहिदर्द्ािा कुटवपट िएको।
मछन्न स्िा गा.पा.

ा

म््दि ा

नदसा वपसाव गिे को।
घिबेटदहरुले घि ा मछनध नदएन
कृवष T.V को प्रशािण ा
अपहेलना।
कािबाहद हुन ु पनने  ।
ननद ज्य पदाथधको दोहन
निोवकएको।
केहद सं ञ्चाि

ाध्य हरुले

पत्रकािलाई पािदश्रम क ननदएको।
सं ञ्चािक ीहरुलाई सुिक्षा
मनकाएकले अप्ठयािो पािे को।
िाििीय नागिदकले िाहि
नपाएको।
मिन जना

ु हि ि चाि जना
स

चौधिदको हत्या गिे को।
गंगादे वी कृवष फा ध ा का दािको
हत्या िएको।
आपि- ववपि पिे कोले िाहिको
आवश्यकिा।
बोम्क्सको आिोप ा कुटवपट
गिे को।

उजुिद किाधको

क्र.स.

म मि

१५7

२०७७/०२/२९

१५8

२०७७/०२/३१

१५9

२०७७/०२/३१

१60

२०७७/०२/३२

प्रनदप यादव

१61

२०७७/०२/३२

जुमल

ना / थि
ु हि
स

िाव�य

सं घ च्दे श्वि सदा
िं जन कु ाि
सं ्जु साह
वविाटनगि

ोिङ

हिो

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
शभि ु सदाको प्रहिद चौवक ा

त्ृ यु

िएको सवैला धनुषा।
सलाधहदको सी ा ा झडप APF
सं ग।
ज्यान

ानने  धभकी नदएको।

प्रदे श-२

ा वकट व्यापक अिाव।

सवैला धनुषा ा अरुण

ण्डलको

हत्या।

ैमथमल
१६2

२०७७/३/०३

सावहत्यकाि सिा

अप्रत्यक्ष

सुझाव पत्र सभब्ध ा।

कायध सम मि
प्रदे श- १, २, ि ५
१६3

२०७७/३/०४

म मडया / व्यम्क्त

प्रत्यक्ष

ा िोपाइको

स य ा पमन िासायमनक

लको

अिाव।
िा
१६4

२०७७/३/११

बालक

यादव मसिहा,

अप्रत्यक्ष

ईटटाि-४

म टि ब्याजी बाट साहुले दु:ख
नदएको ि बैङले त्रास नदएको
सभब्ध ा ।

क्वािे ्टदनको अवस्था सप्तिद ा
१६5

२०७७/३/१२

म डीया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

अत्यामधक मबग्रेको, खाना स य ा
ननदने ि ढलको व्यवस्था स ेि
निएको ।
धनुषा, हं षपुि न.पा. का १६ बवषधय

१६6

२०७७/३/१३

म डीया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

िाजु सदा

ु हिको आईसोलेसन ा
स

औषधी ि म्जवनजल नपाएि

त्ृ यु

िएको ।
१६7

२०७७/३/१३

म डीया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

कोमिड Removing Card को
सभब्ध ा भ्र

फैलाउने कायधको

रुप ा दे म्खएको सभब्ध ा।
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क्र.स.

१६8

म मि

२०७७/३/१३

उजुिद किाधको
ना / थि

म डीया/व्यम्क्त

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
(सलह वकिाबाट िएको त्रास
सभब्ध ा ) प्रदे श २, ५ ि

वाग िी प्रदे श ा मबनाशकािद वकिा
सलह मित्रीएकाले स ाधानको
सभब्ध ा ।
खस आयधलाई ३० प्रमिशि

१69

२०७७/३/१४

म डीया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

आिक्षण ननदन ाग गिे को
सभब्ध ा।

१70

२०७७/३/१४

न्दलाल दास
मसनुिदया

अप्रत्यक्ष

मबबाह दिाध नगनदधएको
सभब्ध ा।
बुटवल ा अं गीिा पासी ना को

१71

२०७७/३/१५

रििा साह

अप्रत्यक्ष

१३ बषीय बामलकालाई बलात्काि
पमछ हत्या गरिएको ।
मनजी ववद्यालयले वहला िथा

१72

२०७७/३/१५

कञ्चना झा

प्रत्यक्ष

बालबामलकाहरु ा

नोत्रास

बढाएको सभब्ध ा ।
१७3

२०७७/३/१५

कञ्चना झा

प्रत्यक्ष

प्रदे श -२ ि ५ का क्वािे म््टन ा
चि
प्रे

१७4

२०७७/३/१६

रििा साह

अप्रत्यक्ष

लापिबाहद िएको ।
मबवाहको कािण श्या

लाल

िा लाई आत् हत्या गनध बाध्य
बनाईएको।
होत्तिद स्सी गा.पा.

ा

दाईजोको कािण २२ बषीय
१७5

२०७७/३/१७

म डीया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

सुसीला यादव लाई श्री ान सञ्जीव
यादव ि ससुिा

हेश िाय यादवले

ािे को िन्ने आिोप ।
१७6

२०७७/३/१९

अमधवक्ता वविे ्र
कु. ठाकुि

52 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

प्रत्यक्ष

नागरिकिा ववधेयक सभब्ध ा ।

क्र.स.

म मि

उजुिद किाधको
ना / थि

उजुिदको

ाध्य

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

उजुिदको ववषय
अमनिा साहलाइ श्री ान

१७7

२०७७/३/१९

िाकेश साह

प्रत्यक्ष

मनष

साह ि ससुिा जयनािायण साहले
ानमसक िथा शारिरिक यािना
नदएको सभब्ध ा।
धनुषाको जनकपुिधा को कुथाध

१७8

२०७७/३/१९

म मडया/व्यम्क्त

अप्रत्यक्ष

टोल ा एक बामलकालाइ बलात्काि
पमछ हत्या गिे को सभब्ध ा।

१७9

२०७७/३/२०

िा

१80

२०७७/३/२०

म मडया/व्यम्क्त

१81

१८2

२०७७/३/२१

२०७७/३/२४

िोशन दास

ना

खुलाउन
नचाहेको

डा. शिद मसं ह
यादव

प्रत्यक्ष

अप्रत्यक्ष

म््दिहरू पुजािद मबहदन बनाएको
गुठी सं स्थानले ।
सभब्ध ा अवैध क्रसि उद्योग
सञ्चालन गिे को प्रदे श-२
प्रदे श-२ का एफ.ए

अप्रत्यक्ष

ा ।

िे डीयोहरू

नववकिण नगिद सञ्चालन ा
िहेको।

प्रत्यक्ष

आवश्यक कािवाहद गरि कानुनी
उपचाि गरि गिाइनदने बािे ।
श्री ानले अरूसँग लागेि गिधवमि

१८3

२०७७/३/३१

रििा

हिो

अप्रत्यक्ष

श्री मिलाइ कुटवपट गिे को
सभब्ध ा ।

वटप्पणी - ( क) प्रत्यक्ष िन्नाले आयोग ा स्वय

उपम्स्थि िई गिे को उजुिद ।

(ख) अप्रत्यक्ष िन्नले हेल्प लाइन, फोन, टोल वि, म मडया, सा ाम्जक सञ्जाल
आनदबाट गरिएको उजुिद ।

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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ु ी ४
अनुसच
ु ी ४
अनुसच

ग गन निथा
स्िि ा ा िएका
िएकाकायध
कायध
अनुअनु
िथा स्थानीय
स्थानीय स्िि
क्र क्र
हरुहरु
ूल्याङ्कनका
अनुग अनु
न गसम नक्षा
लामग
१, प्रदे
प्रदेशश २,२,बाग्
बाग्मि मिप्रदे प्रदे
सूदिु पम्श्च
सम िक्षा ूल्ियाङ्कनका
लामगआयोगले
आयोगले प्रदे
प्रदेश
श १,
श, श
प्रदे, शप्रदे५शि ५सूदििु पम्श्च
प्रदे श ाप्रदे श ा
स्थलगि
ो मथयो
सिकाि, वु
प्रशासमनक
मनकाय,
लम्क्षि लम्क्षि
वगध
स्थलगि
अनुग अनु
नगगिेनकगिे
ो कमथयो
जस्जस्ा ाप्रदेप्रदेशश सिकाि,
वुववर्द्म्जवी,
र्द्म्जवी,नागरिक
नागरिकस साज, ाज,
प्रशासमनक
मनकाय,
वगध
लगायिसं
ग प्रत्यक्ष
ा ववचािको
आदानप्रदान गिे
गिेक
काा मथए
ा िहेा किहे
ा व्याप्त
कुरििी,
अ्धववश्वास,
लगायिसं
ग प्रत्यक्ष
रुप रुप
ा ववचािको
आदानप्रदान
मथए ।यस
।यसबाट
बाटसासााज ाज
का व्याप्त
कुरििी,
अ्धववश्वास,
दाईजो प्रथा, मस ाको अवस्था, जंगलद जनाविको कािण उत्पन्न स स्याको ्यूमनकिण िथा स्थानीय सिकािहरु ि

दाईजो प्रथा, मस ाको अवस्था, जंगलद जनाविको कािण उत्पन्न स स्याको ्यूमनकिण िथा स्थानीय सिकािहरु ि
प्रदे श सिकािहरुवीचको स ्वय ि सहकायधको सभब्ध ा फलदायी वव शध िएको मथयो । ऐमिहामसक स्थल

प्रदे श सिकािहरुवीचको स ्वय ि सहकायधको सभब्ध ा फलदायी वव शध िएको मथयो । ऐमिहामसक स्थल
सलाधहदको

सलाधहदको
मथए

धुवन गोठको ववकासको सभब्ध ा

धुवन गोठको ववकासको सभब्ध ा

मथए

साथै झापाको

ेची नगिपालदका ा कवि,

छलफल िई त्यसका लामग सिोकािवालहरु ा अग्रसारिि गिे का

छलफल िई त्यसका लामग सिोकािवालहरु ा अग्रसारिि गिे का
िे वामिया,

ण्ु डा,

ु हि,
स

ु हि,
साथैाम्जक
झापाको
कवि,
वामिया, िहेण्ु क
डा,ो मथयोस
सा
ि जामियेचसूी चनगिपालदका
ीकिणका लामग ा कायध
क्र ा िेसहिामगिा
।

सा ाम्जक ि जामिय सूचीकिणका लामग कायधक्र
मस.नं.

मस.नं. १

ाझी, ल्लाह

ि कोच जामिहरुको

ाझी, ल्लाह

ा सहिामगिा िहेको मथयो ।

अनुग नको ववषय

बाढदबाट हुन गएको क्षमि अनुग नको ववषय

ि कोच जामिहरुको

अनुग न स्थान

ग न स्थान
बािा, पसाध िअनु
िौिहट

१

२ बाढदबाट
कोशीहुब्यािे
जको मस
ा ा िएको अनसन ि ज�लद जनाविको आिं क
न गएको
क्षमि

सुनसिद
म्जल्ला
बािा,
पसाध ि िौिहट

२

३ कोशीबाढदबाट
हुन मस
गएको
ब्यािे जको
ा ाक्षमि
िएको अनसन ि ज�लद जनाविको आिं क

धनुषसु
ा, न
मसिाहा
ि िौिहट
सिद म्जल्ला

४

कोशी नहिको पानी व्यवम्स्थि गनने  सभब्ध ा,

सुनसिद

पुव ध सांसद

िौिहट

३
४
५
६
७
८
९

५

बाढदबाट हुन गएको क्षमि

ो. अफ्िाव आल

घटना सभब्ध ा जानकािद मलन,

कोशी नहिको पानी व्यवम्स्थि गनने  सभब्ध ा,

धनुषा, मसिाहा ि िौिहट
सुनसिद

पुजाको ूिी ववसजधन गनने  बेला ा सा ाम्जक ि धाम क
ध ववखण्डन िई
६ पुव ध सांसद ो. अफ्िाव आल घटना सभब्ध ा जानकािद मलन,
िएको घटना सभब्ध ा ।

कृष्णनगि,
िौिहटकवपलवस्िु

न गनने 
ला ा िएको
सा ाम्जक
धाम क
ध ि) ववखण्डन
७ पुजाको
दमलि ूि
ि ी गैववसजध
ि दमलि
स दु बे
ायवीच
वववाद ि(िोजििे
सभब्ध ा िई

सुम्खपुि, मसिाहा

८

धनुषा

िएको घटना सभब्ध ा ।
ब

ववष्फोटन घटनाको अनुग न सभब्ध ा,

दमलि वववानदि
स दु ायवीच
वववादअनु(िोजििे
९ दमलिनेपिालगैििाििको
सी ा िएको
को स्थलगि
ग न ि) सभब्ध ा
ब

१०

ववष्फोटन घटनाको अनुग न सभब्ध ा,
कोिोना

हा ािद ि लकडाउनले पािे को प्रिाव

नेपाल िाििको वववानदि सी ा को स्थलगि अनुग न

११

िाजु सदाको

त्ृ यू प्रकिण

१० १२कोिोना
हा ािद
ि लकडाउनले
कोिोना
हा ािद
ि लकडाउनलेपािे
पािेक
कोो प्रिाव
प्रिाव ि स्थानीय स्ििको कायधहरु

कृष्णनगि, कवपलवस्िु
हे्रनगि ा

ि, मसिाहा
पुनवाधसु
सम्,खपु
कञ्चनपु
ि
ा ववमिन्न
हे्रनगि ा
प्रदे शधनु
२ षका
म्जल्ला

पुनवाधस, कञ्चनपुि

जनकपुि

प्रदे श २ का ववमिन्न

झापा,

ोिङ, सुनसिद

म्जल्ला

dw]zL सदाको
cfof]usf] bf];त्ृ |fयू] jflif{
s k|ltj]bg, @)&&
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प्रकिण

जनकपुि

१२

झापा,

कोिोना

हा ािद ि लकडाउनले पािे को प्रिाव ि स्थानीय स्ििको कायधहरु

ोिङ, सुनसिद

अनुसूची ५
अनुसूची ५
लोक सेवा ियािद कक्षा संचालन सभब्धी गोिखापत्र ा प्रकाम्शि सूचना
लोक सेवा ियािद कक्षा संचालन सभब्धी गोिखापत्र ा प्रकाम्शि सूचना

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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लोक सेवा ियािद कक्षा ा सहिागी हुनको लामग मनवेदन नदनेहरुको ना ावलद
क्र.स.

ना

थि

ठे गाना
थापाथलद

मल�

क्र.स.

पुरुष

२९

पुरुष

ना
िा

थि

ववनय प्रसाद

ठे गाना

मल�

१

पंकज ठाकुि

२

अंश ु म श्र

डल्लु १५

३०

िसना यादव

सप्तिद

३

रि्कु शाह

कचोवा ४ बािा

वहला

३१

ब्रभहदे व यादव

सुनसिद

पुरुष

४

िे णु कु ािद शाह

िाजवविाज ४

वहला

३२

िा निे श

सलाधहद

पुरुष

५

िाकेश कु ाि यादव

गुलरिया १ बनदधया

६

िूषण कु ाि िाय

३३

नववन कु ाि यादव

सलाधहद

पुरुष

७

वप्रयका पम्ण्डि

३४

िोशन कु ाि िाउि

नगिाइन न.पा

पुरुष

३५

म्शव कु ाि यादव

डाक्नेश्विद सप्तिद

पुरुष

३६

बेचन कु ाि यादव

मछन्न स्िा सप्तिद

पुरुष

म्स् िा श ाध

धनुषा

८
९
१०
११

अमनल कु ाि

काठ ाण्डौ

होत्तिद ४
सलाधहद ७

पुरुष
पुरुष
वहला

हरिपुि २ सलाधहद

पुरुष

आनदत्य पंकज

िाजवविाज २ सप्तिद

पुरुष

३७

लम्ख्र साह

फिुवा हषाधहा ३

पुरुष

म जाधपिु ७ पसाध

पुरुष

३८

जलेश्वि ६

पुरुष

ण्डल

मन�ि यादव

१२

ज्ञाने्र प्रसाद शाह

१३

िोशन नायक

होत्तिद वपपिा

पुरुष

१४

सुमनल कु ाि साह

वटहानी ८

पुरुष

१५

साजन कु ाि सहनी

वटहानी ७

पुरुष

१६
१७
१८
१९

ु े श कु ाि
क
नदम्क्षि
अजय कु ाि ठाकुि
नदनेश कु ाि साह
िेलद
अरुण कु ाि
प्रजापमि

म मथला न.पा
मसम्रौनगढ ११
बािा

मसं ह

इनहधवा ५

पुरुष

४१

नदपे्र कु ाि मसं ह

४२

प्रे

प्रकाश साह

ववसोम्जि कु ाि

सववन मसंह

४६

सुम्शल कु ाि मसंह

हिो

सलाधहद

पुरुष

४७

मधिज िाउि

४८

स् मृ ि ठाकुि

४९

पवन कु ाि यादव

५०

इ्रददप यादव

२२

ई. अववनाश अ ि

िाजवविाज ९

पुरुष

वव्दे श्वि िाय

सलाधहद

मनलेश कु ाि

पसाध गा.पा ६

प्रमिहस्ि

सलाधहद

२५

टे क नािायण दास

दौलिपुि १ सप्तिद

पुरुष

२६

अशोक यादव

लहान २४ मसिाहा

पुरुष

२७

म्जिे्र कु ाि साह

२८

िा

िौिहट दे वाहद
गोनाहद न.पा
वकमिधपिु काठ ाण्डौ
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पुरुष
पुरुष

पुरुष
पुरुष

पुरुष

ि ेश कु ाि ठाकुि

४५

पुरुष

सलाधहद

४०

पुरुष

पसाध नािायणी

वहला

पुरुष

िा नगिद ७ पसाध

ववनोद कु ाि साह

वहला

िाजवविाज ५ सप्तिद

सं जय कु ाि साह

२१

पुरुष

ज्ञानेश्वि गुप्ता
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पुरुष

२४८

श्या कु ाि यादव

सप्तिद

पुरुष

२४९

सुम्जिा चौिमसया

सप्तिद

२५०

िवव्र कु ाि श ाध

मसिहा

२५१

अचधना कु ािद

सलाधहद

२५२

अजय कु ाि श ाध

पसाध

पुरुष

२५३

श्रीिा

सप्तिद

पुरुष

वहला
पुरुष
पुरुष
पुरुष
पुरुष
वहला

सलाधहद

२३८

कु ाि

श ाध

पंकज कायस्थ

होत्तिद

सप्तिद

२३७

पुिषोत्त

वहला

२४१

वहला

सप्तिद

२३६

वहला
पुरुष

पुरुष

होत्तिद

अशोक कु ाि

पुरुष

पुरुष

वहला

सिोज कु ाि यादव

पुरुष

पुरुष

िुलसीपुि

२१३

रुप्दे हद

ववनोद कु ाि

वहला

बािा

सम क्षा गुप्ता

धनुषा

होत्तिद

वहला

रुप्दे हद

२०७

िाजन झा

मसिाहा

िं म्जि कु ाि साह

वहला

२१२

पुरुष

नदनेश कु ाि यादव

मसिाहा

मसिहा

सलाधहद

२२९

बािा

शंकि प्रसाद

पुरुष

२२८

श्वेिा कणध

साह

हिो

वहला

सप्तिद

िौिहट

कुसवाहा

िा

२२७

होत्तिद

मल�
पुरुष

पासवान

२०६

२११

हिो

होत्तिद

सं मगिा कु ािद
सरििा कु ािद श ाध

सभसद सेख

ण्डल

म्शव कु ाि

२२५

१९२

शैलेनर कु ाि

२२३

पुरुष

अमनल कु ाि साह

होत्तिद

कु ाि यादव

िा

पुरुष

िाकेश

होत्तिद

ाधुिद कु ािद झा

२२२

२२४

१९१

मसिाहा

ठे गाना

पुरुष

१९०

१९८

हिो

पुरुष

थि

पुरुष
वहला
पुरुष

िगि

पंमडि

ण्डल

वहला
पुरुष
वहला
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क्र.स.

ना

२५४

अन्नु मसंह

धनुषा

२५५

िा निे श यादव

बािा

२५६

सं जय कु ाि मसह

२५७
२५८

थि

ठे गाना

वकशोि कु ाि

होत्तिद
सप्तिद

चौधिद
पुजाकु ािद यादव

सुनसिद

मल�
वहला

क्र.स.

ना

थि

२८७

आििी चौधिद

पुरुष

२८८

च्र िुषण कुशवाहा

पुरुष

२८९

पुरुष

वहला

चोिवाि

२९१

िघुलाल कणध

पुरुष

२९२

िानी कणध

२६१

श्रीदे व ठाकुि

मसिाहा

पुरुष

२६२

आििी यादव

बनदधया

२६३

वववेक कु ाि श ाध

सप्तिद

पुरुष

२६४

रििेशकु ाि यादव

सप्तिद

पुरुष

२६५

प्र ोद कु ाि दास

धनुषा

पुरुष

२६६

ध ने श कु ाि दास

धनुषा

पुरुष

२६७

ओ प्रकाश

धनुषा

पुरुष

२६८

सुमनलकु ाि चौधरि

सप्तिद

पुरुष

२६९

म्शल्पा दे व

सप्तिद

२७०

म्शवशिण यादव

मसिहा

पुरुष

सुनसिद

पुरुष

सप्तिद

पुरुष

२७१
२७२
२७३

कुलनदप कु ाि
ेहिा
च्रका्ि यादव
काम्श्र प्रसाद
अमधकािद

२७४

नदमलप कु ाि

२७५

बुले्रकु ाि साह

२७६

िा कु ाि साह

२७७

मसजधना अमधकािद

२७८

सत्यदे व

हिो

ण्डल

धानुक

वहला

पुरुष

धनुषा

पुरुष

हिो

धनुषा
मसिाहा

मसिाहा

वहला

पुरुष

लुटो कु ािद

मसिाहा

हे ्र गोइि

बािा

२९०

कृष्णकु ाि ठाकुि

२९३

वहला
पुरुष

होत्तिद

अ िे श कु ाि

वहला

मसिाहा

यादव

मल�
वहला

सलाधहद

नववन कु ाि

२६०

२५९

ठे गाना
लं गवा १०

पुरुष

२९४

िोशनकु ाि झा

२९५

िं म्जि कु ाि

२९६

प्रणव साह

मसिहा

पुरुष

२९७

िं म्जि पंमडि

िौिहट

पुरुष

२९८

वपपिच ४
हिो

िा का िी

होत्तिद

सिाहा

होत्तिद

पुरुष
पुरुष

वहला

२९९

ब ाध नािायण चौधिद

िौिहट

पुरुष

३००

सं जय अह द हुसैन

धनुषा

पुरुष

३०१

सावहन प्रववन

सलाधहद

पुरुष

३०२

रुपेश झा

धनुषा

पुरुष

३०३

आशाकु ािद शाह

सप्तिद

३०४

गुरु शिण यादव

मसिहा

पुरुष

सप्तिद

पुरुष

इगलेश कु ाि

वहला

मसिाहा

पुरुष

३०५

सलाधहद

पुरुष

३०६

सिोज कु ाि यादव

िौिहट

पुरुष

३०७

श्रुिी दे व

सप्तिद

पुरुष

३०८

स् मृ ि कु ािद दे व

सप्तिद

३०९

अशोक कु ाि साह

३१०

प्र ोद कु ाि साह

३११

मबटु कु ाि म श्र

सप्तिद

पुरुष

सप्तिद

पुरुष

होत्तिद
जनकपुि

वहला

धनुषा

पुरुष

यादव

होत्तिद

पुरुष
वहला
वहला

होत्तिद

पुरुष

होत्तिद

पुरुष

२७९

प्र ोद सहनी

िौिहट

पुरुष

३१२

इ्रनाथ म श्रा

२८०

मनवास कु ाि झा

बलिा ३ सलाधहद

पुरुष

३१३

कुसु

२८१

कवविा यादव

मसिहा

३१४

लालु प्रसाद मसंह

मसिाहा

पुरुष

२८२

म्शवकु ाि यादव

वकमिधपिु काठ ाण्डौ

पुरुष

३१५

अजय कु ाि झा

सलाधहद

पुरुष

धनुषा

पुरुष

३१६

सलाधहद

पुरुष

पुरुष

३१७

अिवव्द यादव

पसाध

पुरुष

पुरुष

३१८

कंचन कु ािद

३१९

सुमनिा यादव

धनुषा

३२०

सरििा गुप्ता

बाँके

३२१

उ ाका्ि मसं ह

सलाधहद

२८३

नदपे्रकु ाि
पासवान

२८४

मनिेशकु ाि

२८५

नीिज श्रीवास्िव

२८६

नवीन यादव

ण्डल

हे ्रनगि १ धनुषा
कवपलवस्िु
िाजवविाज ११
सप्तिद
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वहला

पुरुष

कु ािद यादव

क लेश कु ाि
िाउि

होत्तिद

होत्तिद

वहला

वहला
वहला
वहला
पुरुष

क्र.स.

ना

३२२

नोि ा झा

थि

ठे गाना
मसिाहा

मल�

क्र.स.

वहला

३६१

उपे्र साह िेलद

ना

थि

सम्रौनगढ ८

ठे गाना

मल�
पुरुष

३२३

रिपे्र लाल कणध

धनुषा

पुरुष

३६२

वप्रंयसु कु ािद साह

िौिहट

३२४

प्रवेश कु ाि कणध

रुप्दे हद

पुरुष

३६३

लालदे व सिाफ

बािा

पुरुष

३२५

िे खाकु ािद साह

बािा

पसाध

पुरुष

३२६

सुदा ा प्रसाद यादव

पसाध

सलाधहद

पुरुष

३२७

रिनाकु ािद

सुनसिद

३२८

िोशन चौधिद

३२९

प्रववणकु ाि यादव

३३०

मनशाकु ािद दास

३३१

ि्ज

३३२

अशाकु ािद साह

सलाधहद

३३३

प्रवीण कु ाि यादव

धनुषा

३३४

नेहाकु ािद दास

सप्तिद

३३५

कवविाकु ािद

३३६

सुयक
ध ु ाि साह

३३७

स्िोष

३३८

ेहिा

सलाधहद

कु ाि ठाकुि

हिो

होत्तिद
सप्तिद
धनुषा

मसिाहा
मसिाहा

हिो

होत्तिद

ेघा कणध

होत्तिद

वहला
पुरुष
वहला
पुरुष
पुरुष
वहला
पुरुष
वहला

३६४

ु े श प्रसाद यादव
क

३६५

बैजनाथ िाय यादव

३६६

प्र ोद कु ाि यादव

३६७

अम्रेश अमधकािद

३६८

होत्तिद
सलाधहद

फुलेश्वि प्रसाद

वहला

पुरुष
पुरुष
पुरुष

यादव

मसिाहा

३६९

स सुल हक खाँ

बाके

पुरुष

३७०

निे श कु ाि यादव

सप्तिद

पुरुष

३७१

मनषा यादव

वहला

३७२

उ ेश कु ाि

ेहिा

सुनसिद

वहला

३७३

म्शला कु ािद

हिो

सुनसिद

वहला

पुरुष

३७४

अंवकिा श्रीवास्िव

कवपलवस्िु

वहला

पुरुष

३७५

वविा यादव

मसिाहा

३७६

िाज कु ाि

पुरुष

वहला

धनुषा

हिो

होत्तिद

वहला
पुरुष

वहला
पुरुष

३३९

हे लाल साह

िौिहट

पुरुष

३७७

िदिा कु ािद

३४०

नदपे्र सहनी

पसाध

पुरुष

३७८

ददपेश यादव

िौिहट

पुरुष

३४१

सं मगिा कणध

धनुषा

वहला

३७९

अजय साह

सुनसिद

पुरुष

३४२

स्नेहा कणध

वहला

३८०

अम्जि कु ाि यादव

धनुषा

पुरुष

३४३

िवव्र प्रसाद यादव

बािा

पुरुष

३८१

सं म्जप कु ाि यादव

धनुषा

पुरुष

३४५

अम ि कु ाि साह

धनुषा

पुरुष

३८२

आन्द ओझा

बािा

पुरुष

३४६

िा

िौिहट

पुरुष

३८३

वकिण कु ािद यादव

सप्तिद

३८४

िा

धनुषा

होत्तिद

कु ाि ठाकुि

३४७

मसिा कु ािद

३४८

उ ेश कु ाि

३४९

होत्तिद

वहला

सुनसिद

पुरुष

प्रनदप कु ाि यादव

सप्तिद

पुरुष

३५०

पुष्पाञ्जलद गुप्ता

िौिहट

३५१

प्रशा्ि ठाकुि

िौिहट

३५२

नदपे्र प्रसाद साह

३५३

शकु्िला यादव

काठ ाण्डौ

३५४

म्जिे्र कु ाि यादव

सप्तिद

३५५

सृजना अमधकािद

३५६

प्र ोद कु ाि

३५७
३५८
३५९
३६०

ेहिा

हिो

होत्तिद

होत्तिद

वहला
पुरुष
पुरुष
वहला
पुरुष
वहला

सलाधहद

पुरुष

प्रिाग शेखि मसं ह

सप्तिद

पुरुष

ववशल कणध

सप्तिद

पुरुष

सुमनल प्रसाद
कुशवाहा

बािा

सुयनध दप कु ाि गुप्ता

िौिहट

पुरुष
पुरुष

३८५
३८६
३८७
३८८

प्रवेश

हिो

ेडल

धनुषा

हुलास नािायण
प्रसाद साह
वप्रया कणध
िा यादव
मनष झा

िौिहट
होत्तिद

वहला

वहला
पुरुष
पुरुष
वहला

सुनसिद

पुरुष

होत्तिद

पुरुष

३८९

सं म्जव कु ाि यादव

सप्तिद

पुरुष

३९०

नववन कु ाि िाउि

सलाधहद

पुरुष

३९१

पुजा साह

जनकपुि

वहला

३९२

वप्रयका कु ािद दास

सलाधहद

वहला

३९३

वव ल कु ाि म श्र

सलाधहद

पुरुष

३९४

ि ेश कु ाि मसं ह

काठ ाडौं

पुरुष

३९५

प्रशान्न कु ाि म श्र

धनुषा

पुरुष

३९६

िाग्य नािायण झा

जनकपुि

पुरुष

३९७

श्या

होत्तिद

पुरुष

मगिद
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क्र.स
१

ना

थि

ठे गाना

िघुलाल कणध

धनुषा
लहान २४

मल�
पुरुष

प्र ोद कु ाि यादव

३१

प्रे

३२

लक्ष् ी श ाध

धनुषा

वहला

३३

ददपक कु ाि झा

धनुषा

पुरुष

३४

अजय कु ाि

मसिाहा

पुरुष

मसिाहा

पुरुष

४

िाधे श्या

लहान २४

पुरुष

िौिहट

पुरुष

िाजवविाज सप्तिद

पुरुष

६

वृजेश कु ाि दे व

७

स्िोष

८
९

हिो

होत्तिद

नदनेश कु ाि साह
िेलद
हे लाल साह

पुरुष

िा नगिद ७ पसाध

पुरुष

िौिहट

पुरुष

३५
३६

१०

मन�ि यादव

म जाधपिु ७ पसाध

पुरुष

११

मनषा यादव

सप्तिद

वहला

१२

सम््दप कहाि

नया बानेश्वि

पुरुष

१३

कृि िा

सलाधहद

पुरुष

१४

िाकेश कु ाि चौधिद

कवपलवस्िु

पुरुष

३९

१५

आनदत्य पं कज

पुरुष

४०

१६

िं म्जि कु ाि साह

बािा

पुरुष

१७

िवेश ठाकुि

सलाधहद

पुरुष

१८

सरििा यादव

िाजवविाज सप्तिद

वहला

१९

शत्रूधन चौधिद

सलाधहद

पुरुष

२०

श्या

सलाधहद

पुरुष

२१

सु्दि

िाजवविाज २
सप्तिद

हिो

ववनोद कु ाि

पुरुष

पासवान

िौिहट

२२

वप्रयका मसं ह

िौिहट

वहला

२३

ध ने ्र पटे ल

बािा

पुरुष

२४

लालदे व सिाफ

बािा

पुरुष

२५

सुदा ा प्रसाद यादव

पसाध

पुरुष

२६

दे व कृष्ण साह

सप्तिद

पुरुष

२७

अम ि कु ाि दुवेदद

पसाध

पुरुष

सलाधहद

पुरुष

२८

अरुण कु ाि
प्रजापमि
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िाि ाटा ६

मल�

३०

अ िे श कु ाि यादव
नोज कु ाि साह

ठे गाना

पुरुष

३
५

थि

मधिज िाउि

अशोक यादव

िाय

ना

२९

२

मसिाहा

क्र.स

३७
३८

मस्धुलद

प्रकाश साह

ण्डल

होत्तिद
जलेश्वि ३
होत्तिद

पाटन ढोका
िवव श्कि श ाध
अमनल कु ाि साह
िा कु ािद यादव

लमलिपुि
पाटन ढोका
लमलिपुि
सलाधहद
वकमिधपिु

सुय ध नािायण यादव
अम िा कु ािद

काठ ाण्डौ

पुरुष
पुरुष
पुरुष

पुरुष
पुरुष
वहला
पुरुष

जमडबुटद िक्तपुि

वहला

पुष्पाञ्जलद गुप्ता

िौिहट

वहला

४१

कवविा यादव

मसिहा

वहला

४२

िसना यादव

सप्तिद

वहला

४३

स् मृ ि ठाकुि

बलिा ८ सलाधहद

वहला

४४

श्रुिी दे व

सप्तिद

वहला

४५

िे णु मसं ह

४६

लुटो कु ािद

मसिाहा

वहला

४७

रिपु कु ािद

धनुषा

वहला

४८

िे णु कु ािद शाह

िाजवविाज ४

वहला

४९

मनषा कु ािद

५०

ण्डल

बमबिा कु ािद साह

होत्तिद

होत्तिद
झोम्झकटै या ६
धनुषा

वहला

वहला
वहला

वैकम्ल्पक उभ द
े वािको ना ावलद
क्र.स.

ना

ठे गाना

मल�

१

सिोज साह

कैलालद

पुरुष

२

नदपे्र प्रसाद साह

होत्तिद

पुरुष

३

ु े श कु ाि नदम्क्षि
क

४

वव्दे श्वि िाय

५

िूषण कु ाि िाय

६

म मथला न.पा

पुरुष

सलाधहद

पुरुष

होत्तिद ४

पुरुष

इ्रददप यादव

मसिाहा २०

पुरुष

७

म्शव चिण यादव

सप्तिद

पुरुष

८

शुिनािायण साह

मसिहा

पुरुष

९

िं म्जि कु ाि

हिो

होत्तिद

पुरुष

१०

सुिेश कु ाि साह

धनुषा नगिाइन न.पा.

पुरुष

११

मबिे ्र कु ाि यादव

धनुषा

पुरुष

१२

अजय कु ाि ठाकुि

मसम्रौनगढ ११ बािा

पुरुष

१३

ध ने ्र प्रसाद चौिामसया

पसाध

पुरुष

१४

बैजनाथ िाय यादव

सलाधहद

पुरुष

१५

नदप नािायण हिो

गणेश ान चािनाथ न.पा.

पुरुष

१६

नदपे्र कु ाि मसं ह

बनदधवास १३

पुरुष

१७

अ ल कु ािद

सुनसिद

वहला

१८

िे खाकु ािद साह

बािा

वहला

१९

रिनाकु ािद

सुनसिद

वहला

२०

रििु कणध

धनुषा

वहला

ेहिा
ेहिा

होत्तिद
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ु ी -६
अनुसच
धेशी आयोग ि सिोकािवालावीच िएका अ्ििवक्रया , वव शध, वैठक ि कायधक्र हरु
मस.न.

स्थान

अ्ििवक्रया कायधक्र को ववषय/मनकाय
धेशी आयोग ि प्रशासमनक मनकायवीच अ्ििवक्रयात् क

१

िक्तपुि

२

काभ्रे, धुलदखेल

३

आयोगको सिाहल

पत्राकािहरुसं गको अ्ििवक्रयात् क कायधक्र ।

४

आयोगको सिाहल

चलम्चत्रक ीहरु सं गको अ्ििवक्रयात् क कायधक्र ।

५

आयोगको सिाहल

६

आयोगको सिाहल

७

आयोगको सिाहल

८

सुनसिद, दे वानगंज

९

कवानपुि, हेटोडा

कायधक्र ।
धेशी आयोग ि प्रशासमनक मनकायवीच अ्ििवक्रयात् क
कायधक्र ।

सं वैधामनक मनकायका पदामधकािद ि सम्चवसं ग
अ्ििवक्रयात् क कायधक्र ।
लमलिकलाक ीहरु सं गको अ्ििवक्रयात् क कायधक्र ।
म्जमिया पवधको सभब्ध ा गरिएका अ्ििवक्रया
कायधक्र ।
नागरिक स ाज ि जनप्रमिमनधीसं गको अ्ििवक्रया
कायधक्र ।
युवा वगध ि नागरिक स ाजसं गको अ्ििवक्रया
कायधक्र ।

१०

मसिहा, सुम्खपुि

ु ायवीच अ्ििवक्रया कायधक्र ।
दमलि ि गैि दमलि स द

११

अध्यक्षको कायधकक्ष

USAID का पदामधकािदहरुसँग अ्ििवक्रया कायधक्र ।

१२

धनुषा, हे्रनगि

१३

उदयपुि, गाईघाट

१४

उदयपुि, गाईघाट
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धेशी आयोग ि

ु ायवीच अ्ििवक्रया
धेशी स द

कायधक्र ।
धेशी आयोग ि जनप्रमिमनमध ि क च
ध ािदहरुसं गको
अ्ििवक्रया कायधक्र ।
नागरिक स ाज, सं चािक ी ि बुवर्द्म्जवीहरु अ्ििवक्रया
कायधक्र ।

िाव�य
१५

धनुषा,लालगढ

ानव अमधकािसं ग सहकायधगरि अमि म्ु ख

कायधक्र , प्रदे श २ का ८ वटै म्जल्लाका अगुवाहरुसँग
अ्ििवक्रयात् क कायधक्र ।

१६
१७

कवानपुि, हेटौडा
िैिहवा,

चधवाि, वुटवल

ि रुप्दे हद

युवा वगध ि नागरिक स ाजसं गको अ्ििवक्रया कायधक्र
नागरिक स ाज,

ाडवािद स ाज, म्चत्रगुप्त स ाज,

उघोग व्यवसायी ,नागरिक स ाज ि

ानव अमधकािक ी

सं गको अ्ििवक्रया कायधक्र ।
१८

नवलपिासी

१९

आयोगको सिाहल

२०

लमलिपुि

२१

ुध ा
कैलालद,डोटद ि दाचल

२२

आयोगको सिाहल

२३

आयोगको सिाहल

२४

सलाधहद, धुवन गोठ

नागरिक स ाज, िाजनीमिक दलका प्रमिमनमधहरुसं गको
अ्ििवक्रया कायधक्र ।
लोक सेवा ियािद कक्षा सं चालन सभब्धी ।
ािृिाषा सभब्ध ा सावहत्यक ीहरुसं ग अ्ििवक्रया
कायधक्र ।
ाडवाडी स ाज, प्रशासमनक मनकायहरुसँगको अ्ििवक्रया
कायधक्र ।
ाननीय प्रमिमनधी सिाका सांसदहरुवीच िएको
अ्ििवक्रया कायधक्र ।
धेशी स दु ायका वुवर्द्म्जवीहरुसं ग अ्ििवक्रया
कायधक्र ।
ऐमिहामसक स्थलाको अध्यवन ि अनुग न।
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अनुसूची ७
आयोगको बैठकका मनणधयहरु
२०७६ साल श्रावण १२
१.

धेशी आयोगको का , किधव्य ि अमधकािका सभब्ध ा िाजनीमिक दलहरुसं ग ि
जनमनवाधम्चि प्रमिमनमधहरुसं ग बैठक गिद आयोगको का
दे म्खएको हुँदा

कािवाहद ा सहयोग मलन आवश्यक

धेशी आयोगको आमथधक वषध २०७६/७७ को वावषधक योजना ि कायधक्र

ा

उल्ले म्खि बैठकहरु स ावेश गनने  मनणधय गरियो |
२.

धेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ (झ)

ु ायको
धे शी स द

ा िएको व्यवस्था ब ोम्ज

ु ायको सशक्तीकिणको लामग आमथधक वषध
हक वहिको सं िक्षण ि सभवधधन िथा त्यस्िो स द
२०७६/७७

ा सचेिना ूलक ि सीप ूलक कायधक्र

अ्िगधि लोक सेवा आयोगको

ु ाय लम्क्षि सीप ूलक ि जनचेिना ूलक
ियािद कक्षा सं चालन गनध ि दमलि ि ववपन्न स द

३.

कायधक्र

गनधका लामग

धेशी आयोगको आमथधक वषध २०७६/७७ को वावषधक योजना ि

कायधक्र

ा उक्त कायधक्र हरु स ावेश गनने  मनणधय गरियो |

धेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा २७ िथा सोवह ऐनको दफा २८
मनय

बनाउने अमधकाि ि मनदने  म्शका बनाउने अमधकािको प्रयोग गिद

२०७४ कायाध्वयन गनधको लामग आवश्यक मनय
आमथधक वषध २०७६/७७ को प्रथ
वषध

२०७६/७७

को

योजना

धेशी आयोग ऐन,

िथा मनदने  म्शकाहरुको मन ाधण कायध

चौ ामसक ा सभपन्न गनने  गिद

वावषधक

ा क्र श िएको

ि

धेशी आयोगको आमथधक

कायधक्र

बनाउने

मनणधय

गरियो |
४.

धेशी आयोगले आमथधक वषध २०७५/७६
को िार

वहनासभ

ा सभपन्न हुने कायधक्र हरुको दस्िावेजीकिण हुन बाँकी Audio,

Visual ि Live हरुलाई
ब ोम्ज

ा सुसभपन्न गिे का ि आमथधक वषध २०७६/७७

धेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९

ववशेषज्ञको सेवा मलई आमथधक वषध २०७६/७७ को प्रथ

Outsourcing गिद दस्िावेजीकिण गनधका लामग
को वावषधक योजना ि कायधक्र
५.

ा िएको व्यवस्था
चौ ामसकमित्र

धे शी आयोगको आमथधक वषध २०७६/७७

ा उपिोक्त कायधक्र

स ावेश गनने  मनणधय गरियो |

धेशी आयोगले सुसभपन्न गनुप
ध नने  ऐन ा मनदने  म्शि ववमिन्न प्रकािका कायध गनधका लामग
आयोग ा कायधिि मसम ि जनशम्क्तबाट सबै प्रकािका का
आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९
लामग

हुन नसक्ने दे म्खएकोले

ा िएको व्यवस्था ब ोम्ज

धेशी

ववशेषज्ञको सेवा मलनका

धेशी आयोगको आमथधक वषध २०७६/७७ को वावषधक योजना ि कायधक्र
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ा

उपिोक्त ववषय स ावेश गनने  ि ववशेषज्ञको सेवा मलनका लामग सूचना प्रकाशन गनने  मनणधय
गरियो |
६.

धेशी आयोगले आमथधक वषध २०७५/७६
लामग २०७६ श्रावण

७.

ा सुसभपन्न गिे का कायधहरुको जानकािद नदनका

वहनामित्र पत्रकािहरुसं ग िेटघाट कायधक्र

धेशी आयोगले आफ्नो का

गनने  मनणधय गरियो |

कािवाहदको सभब्ध ा जनमनवाधम्चि प्रमिमनमधहरुसं ग स ेि

स ्वय गनध िथा िाय पिा शध मलन आवश्यक दे म्खएकोले सं सद सम्चवालय ि मनवाधचन
आयोगबाट सबै जनमनवाधम्चि प्रमिमनमधहरुको आवश्यक ववविण

ाग गनध पत्राचाि गनने  मनणधय

गरियो |
८.

आमथधक वषध २०७६/७७ को सं घीय बजेट ा ििाई

धेशका म्जल्लाहरु ा ववमनयोजन

गरिएको बजेटको ववविण उपलब्ध गिाइनदन अथध

्त्रालयसं ग पत्राचाि गनने  मनणधय

गरियो |
९.

यवह असाि ि श्रावण

वहना ा बाढद, सपधदंश लगायिका प्राकृमिक प्रकोपबाट ििाइ

हुन गएको जनधनको क्षमि ि िौमिक क्षमिको ववविण उपलब्ध गिाइनदन गृह

धेश ा

्त्रालयसँग

पत्राचाि गनने  मनणधय गरियो |
२०७६ साल साउन १९
१.

धेशी आयोगको आमथधक वषध २०७६/७७ को वावषधक योजना ि कायधक्र

स्वीकृि गनने 

मनणधय गरियो |
२०७६ साल िार १९
१.

धेशी आयोगले ियाि गनध गइिहेको प्रदे श Profile मन ाधण गनध गनुप
ध नने  का हरुको स्दिध ा
ु ीकिण गनध आयोम्जि कायधक्र
क च
ध ािदहरुलाई अमि ख

ा प्रदे श Profile का सभब्ध ा

आ म््त्रि ववज्ञहरुबाट पिा शध प्राप्त िई ववस्िृि रुप ा छलफल गरियो |
२०७६ साल िार २६
१.

धेशी आयोगको का , किधव्य ि अमधकािसँग सभबम््धि सूचना, जानकािद, ज्ञान ि सीप
सिोकािवाला मनकायहरु स क्ष सिल, सहज ि सुलि रुप ा पहुँच पुयाधउने उदे श्यले ELibrary को स्थापना गनने  ि यसका लामग आवश्यक बजेट नेपाल सिकाि, अथध
ाग गनने  मनणधय

्त्रालय ा

गरियो ।
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

67

म मथलाकला/सं स्कृमि/सावहत्यसँग सभबम््धि कलाकाि ि ववज्ञहरुसँग छलफल आयोजना गिद

२.

(म्जमिया पवध लगायि) ववषय ा िाय सुझाव ियाि गिद आयोग ा पेश गनने  मनणधय गरियो ।
२०७६ साल असोज ०१
१. सभ ाननीय प्रधान ्त्री केपी श ाध ओलदज्यूको अध्यक्षिा ा गनठि सं ववधान नदवस िथा िाव�य
नदवसको

ूल स ािोह सम मिबाट स्वीकृि कायधक्र

(असोज ३, २०७६), िव्यिाका साथ

को परिपत्र अनुसाि सं ववधान नदवस

नाउने मनणधय गरियो ।

२०७६ साल असोज ०८
१.

धेशी आयोग ा ववम्त्तय अनुशासन, पािदम्शधिा ि ववमधको शासनको
सुशासन काय

ाध्य बाट आ्िरिक

गनध ि उपलब्ध स्रोि साधनको कुशल एंव म िव्ययी ढं गले उच्चि

प्रयोग

गदै पािदशी, उत्तिदायी एंव प्रिावकािद बनाउदै आ्िरिक कायध प्रणालदलाई व्यवम्स्थि गनध
धेशी आयोगको आ्िरिक (कायध सं चालन िथा व्यवस्थापन) मनदने  म्शका, २०७६ स्वीकृि
गिद ित्काल कायाध्वयन गनने  मनणधय गरियो ।
२.

धेशी आयोगले आ.व. 2०७५/७६
प्रमिवेदनलाई अम््ि

ा सभपादन गिे का का

कािबाहदको वावषधक

रुप नदई १५०० थान छपाई गनने  मनणधय गरियो ।

२०७६ साल कामिधक २४
1.

धेशी आयोगको का को प्रकृमि अनुसाि आयोग ा प्रयाप्त दिब्दद निएको हुदा
आयोग ऐन २०७४ को दफा ९ ि
व्यवस्थापन) मनदने  म्शका, २०७६ ब ोम्ज

धेशी

धेशी आयोगको आ्िरिक (कायध सञ्चालन िथा
िहद िपमसल ा उल्लेम्खि (१. ि्याङ्कववद

कानुनी सल्लाहकाि ३. आमथधक सल्लाहकाि ४. सा ाम्जक सांस्कृमिक ववद)

२.

पदहरुको

ववशेषज्ञ सेवा मलने मनणधय गरियो ।
२०७६ साल
1.

ंमसि ०२

धेशी आयोगको आ.व. 2०७५/७६ को प्रथ

वावषधक प्रमिवेदन आयोगका

ाननीय

अध्यक्षज्यू बाट म मि २०७६/०८/०२ गिे नदनको १:०० बजे सभ ाननीय िा�पमिज्यूले
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ग्रहण गनुि
ध ई सकािात् क प्रमिवक्रया नदनु िएको ा सभ ाननीय िा�पमिज्यू लाई यस
आयोगको िफधबाट हानदधक ध्यवाद ज्ञापन गनने  मनणधय गरियो ।
2.

यस आयोगको आमधकारिक लोगो मन ाधण गिद कायाध्वयन गनने  मनणधय गरियो ।

3.

ववववध कािणले पवहलो चौ ामसक ा सभपन्न हुन नसकेका कायधक्र हरु दोश्रो चौ ामसक ा
सुसभपन गनने  मनणधय गरियो ।

4.

धेशी आयोगको (आ्िरिक कायधसञ्चालन िथा व्यवस्थापन) मनदने  म्शका २०७६ को खण्ड
१४.३

ा æआयोगको अध्यक्षको सुिक्षाक ीलाई हवाई यािायािको सुववधा उपलब्ध

गिाउनेÆ िन्नेशब्द थवपने मनणधय गरियो ।
5.

आयोगका अध्यक्ष सवहिका सदस्यहरु मनयुम्त्त िए पश्चाि मनजहरुको कायधकालििद एकपटक
ात्र परिवािसवहि बसोबास स्थानबाट आउदा ि जादाको पारिवारिक भ्र ण खचध उपलब्ध
गिाउने मनणधय गरियो ।

२०७६ साल

ं मसि २२

1. आयोगको वावषधक कायधक्र

अनुसाि लोक सेवा आयोगको अमधकृिस्िि ि ना.सु स्ििको

पिदक्षा ा सहिागी हुनको लामग यस आयोगबाट यस आ.व.
मनशुल्क ियािद कक्षा ा सहिागी हुन आवेदन पेश गनने 
छनौट गदाध

ा सं चालन गनध लामगएको

ु ायका आवेदकहरुलाई
धेशी स द

ापदण्ड मनधाधिण गरि छनौट गनने  मनणधय गरियो ।

2. सं वैधामनक आयोगहरुले आ-आफ्नो लोगो बनाउने प्रावधान अनुसाि

धेशी आयोगको बैठक

नं. १७ ले मनणधय गिे अनुरुप आयोगको आमधकारिक लोगो मन ाधण गिद कायाध्वयन गनधका
लामग आयोगका शाखा अमधकृि श्री ि ेश कु ाि दासको सं योजकत्व ा ५ सदस्यीय लोगो
मन ाधण सम मि गठन गनने  मनणधय गरियो ।
3. म मि २०७६/०९/०५ दे म्ख २०७६/०९/११ सभ
म्जल्ला ा गरिएको स्थलगि अनुग न ा त्यहाँका स्थानीय

ििाईको

ोिङ, उदयपुि ि सुनसिद

ु ायहरुले प्रस्िुि गिे का
धेशी स द

स स्याहरुको स ाधानका लामग ववमिन्न उपायहरु अपनाउन नेपाल सिकाि स क्ष मसफारिस
गनने  मनणधय गरियो ।
4.

धेशी आयोगको आ्िरिक (कायध सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) मनदने  म्शका, २०७६ को दफा
१९.१०

ा आवश्यकिाको आधाि ा

एक पटक ा बढद ा

ात्र अमधकाि प्राप्त अमधकािदले वा मनजको स्वीकृमि ा

ामसक पाँच मलटि इ्धन उपलब्ध गिाउने िन्ने व्यवस्था िहे को ा यस
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आ.व. ा ई्धन म्शषधक ा पुग्ने बजेट िहे कोले प्रमि दुई पाङ्ग्रे सवािद साधनलाई प्रमि
१० -दश_ मलटि ई्धन उपलब्ध गिाउने ि आवश्यकिाका आधाि ा

वहना

ि
ध खचध स ेि

उपलब्ध गिाउने मनणधय गरियो ।
२०७६ साल
1.

ाघ ०८

धेशी आयोगको का

कािवाहदलाई अझ बढद स्वि्त्र बनाउनका लामग लोगो मन ाधण गनध

आयोगको बैठक नं. १९ ले गठन गिे को लोगो मन ाधण सम मिले म मि २०७६।१०।१६
गिे आयोगस क्ष पेश गिे को लोगो स्वीकृि गनने  मनणधय गरियो ।
2.

धेशी आयोगको हिे क प्रदे श-प्रदे शका युवा िथा नागरिक स ाजसँग छलफल िथा

अ्ििवक्रया गनने  कायधक्र

िहे को ा प्रदे श नं. ५

ा सो कायधक्र

ाघ २५ ि २६ गिे

रुप्दे हद ि नवलपिासी ा गनने  मनणधय गरियो ।
3. यस आयोग ा ला ो स यदे म्ख सम्चव िथा उपसम्चव पद रिक्त िहे कोले पदपूमिध गरिनदनका
लामग सं घीय

ाम ला िथा सा ा्य प्रशासन

्त्रालय ा अनुिोध गनने  मनणधय गरियो ।

२०७६ साल फागुन ०६
1. यस आयोगले

ु ाय ा प्रचलन ा िहे का ववमिन्न िाषा, कला, मलपी िथा सावहत्यको
धेशी स द

सं िक्षण, सभबर्द्धन िथा प्रवर्द्धनका कायधक्र हरु ववमिन्न सं घसं स्थाहरुसँग लागि साझेदािद ा
गनने  मनणधय गरियो साथै िी कायधक्र का ववज्ञहरुलाई कायधक्र
खचध वापि प्रमि सहिागी अमधकि

ा आ ्त्रण गिे वापि आिे जािे

रु ५००।–(पाँच सय) सभ

प्रदान गनने  मनणधय

गरियो ।
२०७६ साल फागुन ११
1. यस आयोगले प्रदे श िथा म्जल्लाहरु ा गनने  ववमिन्न गोष्टी िथा अ्ििवक्रया कायधक्र हरु गदाध
सहिागीलाई दै मनक भ्र ण खचध ननदइएको अवस्था ा सभबम््धि कायधक्र बाटै खाना खचध
व्यहोनधसक्ने िथा सो खचध िक को अमधकि

सी ा प्रमि सहिागी प्रमि पटक रु १०००।–

(एक हजाि) हुने ि सहिागी आिे जािे खचध वापि प्रमि सहिागी अमधकि
सय) सभ

रु ५००।–(पाँच

प्रदान गनने  मनणधय गरियो ।

२०७६ साल फागुन २७
1. यस आयोगका

ाननीय अध्यक्षज्यू को पदबहालद गिे को नदन चै त्र ७ गिे लाई पदबहालद

वावषधकीको रुप ा हिे क वषध
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नाउने मनणधय गरियो । चालु आ.व. २०७६।७७

ा प्रथ

वावषधकी

ु को सं योजकत्व ा िीन सदस्यीय सम मि
नाउन प्रशासन िथा योजना शाखा प्र ख

गठन गनने  िथा सोहद नदन आयोग स्थापना दे म्ख हालसभ

मनि्िि रुप ा का काज गदै

आइिहनु िएका क च
ध ािदलाई सभ ान गनने  मनणधय गरियो ।
2. यस आयोगको वावषधक प्रमिवेदन, चौ ामसक बुलेवटन प्रकाशन लगायिका अ्य प्रमिवेदन
ु को सं योजकत्व ा िीन
प्रकाशनको लामग अमधकाि प्रवर्द्धन िथा सशक्तीकिण शाखा प्र ख
सदस्यीय

प्रकाशन

सम मि

गठन

गनने 

मनणधय

गरियो

ि

उक्त

प्रकाशन

सम मिले

आवश्यकिाअनुसाि ववज्ञको सहायिा मलन सक्नेछ ।
3.

यस आयोगको १० औ ं बैठकको मनणधय नं १०.४ ि १३औ. बैठकको मनणधय नं. १३.१
अनुसाि आयोगको e-library िथा audiovisual Display लगायिका कायध सञ्चालनका लामग

सभबम््धि ववषयको प्राववमधक (IT Expert) सँग प्रचमलि कानुन ब ोम्ज

प्राववमधक सेवा मलई

कायध गनने  मनणधय गरियो ।
२०७६ साल चैत्र ०२
1. यस आयोगको वावषधक स्वीकृि कायधक्र
कायधक्र को

अनुसाि

ु ायको थि सूचीकिण गनने 
धेशी स द

ोडामलटद स्वीकृि गरियो ।

२०७६ साल चैत्र ५
1. यस आयोगले आमथधक वषध २०७७।७८ को लामग वावषधक योजना िथा कायधक्र

ि

ध्य कामलन खचध सं िचना स्वीकृि गनने  स्दिध ा िाव�य योजना आयोग िथा अथध ्त्रालय ा
िपमसल ब ोम्ज को बजेट िथा कायधक्र

स्वीकृमिको लामग पेश गनने  मनणधय गरियो ।
बजेट िक

मस.नं.

ब.उ.म्श.नं.

आ.व.

१.

२३०००१

२०७७।२०७८

५६.७६

२.

२३००११-३

२०७७।२०७८

372.24

३.

२३००११-४

२०७७।२०७८

85

४.

२३०००१

२०७८।२०७९

58.81

५.

२३००११-३

२०७८।२०७९

386.46

(रु.लाख ा)
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2.

६.

२३००११-४

२०७८।२०७९

87.73

७.

२३०००१

२०७९।२०८०

60.94

८.

२३००११-३

२०७९।२०८०

402.23

९.

२३००११-४

२०७९।२०८०

90.83

यस आयोगको आ.व. २०७५।७६ को वावषधक प्रमिवेदन ा आगा ी आ.व. ा २० वटा
कायधदल बनाउने व्यहोिा उल्लेख िएको ि यस आयोगलाई आगा ी आ.व. का लामग
िोवकएको बजेट सी ा िक

रु. ५ किोड १४ लाख िक ले उक्त कायधदलहरुका लामग

बजेट अिाव हुने िएकाले प्रत्येक कायधदललाई रु. १ किोड हुने गिद रु. २० किोड
थप बजेट

ाग गनध िाव�य योजना आयोग ा लेम्ख पठाउने मनणधय गरियो ।

२०७६ साल चैत्र १०
1.

कोिोना िाइिसको

हा ािदबाट बच्न प्रधान ्त्री िथा

म््त्रपरिषदको कायाधलयले गठन

गिे को िाहि कोष ा यस आयोगबाट सहयोग स्वरुप मनभन ब ोम्ज को िाहि उपलब्ध
गिाउन उपयुक्त दे म्ख सो िक

चैि

वहनाको

ामसक िलबबाट कटृ ा गिद उक्त

िाहिकोष ा जभ ा गनने  मनणधय गरियो ।
१. आयोगका अध्यक्ष डा. ववजयकु ाि दत्तज्यू बाट १५ नदनको िलब उपलब्ध गिाउने ।
२. आयोगका क च
ध ािदहरुको िफधबाट नेपाल सिकािले गिे को मनणधय ब ोम्ज को िक

उपलब्ध

गिाउने ।
2.

ववश्वब्यापी

हा ािदको रुप ा फैमलिहेको नोबेल कोिोना िाइिसको प्रकोपको िोकथा

िथा मनय्त्रणको लामग नेपाल सिकािले चालेको

लकडाउनको कािण अमि आवश्यक

ध ािदहरु घि ै िहनु
सेवा प्रदाय गनने  मनकाय ा कायधिि बाहेकका अमधकांश िा�सेवक क च
िएको स्दिध ा Lockdown को स य ा घि ै िवह सिकािको अमियानलाइ सहयोग
पुयाधउनुको अलावा ववमिन्न म्जल्ला ा हाल िइिहेका गमिववमधको प्रमिवेदन सवहि कम्भि ा
ना.सु. वा सो सिह वा सो ि्दा

ामथका क च
ध ािदहरुले Lockdown खुलेको नदन

कायाधलय ा आउदा प्रमिवेदन मलइ आउने ।
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२०७६ साल चैत्र ३०
हाल ववश्व ा फैमलएको

हा ािद कोिोना िाईिसको मनय्त्रणको लामग नेपाल सिकािले दे शिरिनै

लकडाउन गरि िहेको अवस्था ा दे शका नेपालद दाजुिाई, नदददबवहनीहरुको अवस्था जवटल ब्दै
गई िहेको पाई्छ । यसैले वस्िुम्स्थमि बुझ्नको लामग आयोगले प्रदे श स्िि ा अनुग न गरि
ििाईको अवस्था के छ, सं चाि

ाध्य

वा अ्य

ाध्य बाट सूचना मलई मनयम ि अनुग न स ेि

गनुप
ध नने  िएको हुँदा कोिोना िाईिस िोकथाका लामग सिकािले चालेको लकडाउनको वास्िववक

अवस्थाको अनुग न ि अवस्था पवहल्याई रिपोटध आयोग ा पेश गनध मनभन अनुसािको उच्च स्ििदय
अनुग न सम मि गठन गरिएको ि प्रदे शको लामग उप सम मि गठन गिद कायध ववविण स ेि
िोवकएको छ ।
उच्चस्ििदय अनुग न सम मि
१.

ाननीय अध्यक्ष डा. श्री ववजयकु ाि दत्त

२.

सम्चव श्री ददपे्र काफ्ले

३.

उप सम्चव श्री िुवन बहादुि काककील

४.

उप सम्चव श्री सवविा डं गोल

५.

शाखा अमधकृि श्री ि ेश कु ाि दास

६.

सदस्य सम्चव शाखा अमधकृि श्री सुिेश प्रसाद जैसी

७.

के्रका पत्रकाि

हासं घका अध्यक्ष वा प्रमिमनमध ि वाि एसोमसएसनका अध्यक्ष वा प्रमिमनमध

ि आवश्यकिा अनुसाि ववज्ञ
आ ्त्रीि सदस्यहरु
१. प्रमिमनधी नेपाल प्रहिद
२. प्रमिमनधी सशस्त्र प्रहिद बल
३. प्रमिमनधी नेपालद सेना
४. प्रमिमनधी िाव�य अनुस्धान वविाग
उच्चस्ििदय अनुग न सम मिको कायध ववविण यस प्रकाि हुनछ
े ।
१. स ग्र दे शको स्थलगि अवस्थाको अनुग न,
गिद प्रमिवेदन

ूल्याङ्कन,सम क्षा िथा सिोकािवालासं ग स ्वय

ाफधि आवश्यक कायाधथ नेपाल सिकाि ा प्रमिवेदन गनने  ।
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प्रदे शस्िरिय अनुग न सम मि
१.

प्रदे श १

- ना.सु. श्री लमलि कु ाि साह

२.

प्रदे श २

- ना.सु. श्री

३.

बाग िी प्रदे श - ना.सु. श्री मनल कु ाि फुंयाल

४.

गण्डकी प्रदे श - ना.सु. श्री िा

५.

प्रदे श ५

६.

कणाधलद प्रदे श -

७

सुदिु पम्श्च

८.

प्रदे शका पत्रकाि

दन नािायण

ल्लदक

प्रसाद म्घम िे

- ना.सु. श्री सु्दि मनिौला
ना.सु. श्री कल

बहादुि खत्री

प्रदे श - ना.सु. श्री िा� कु ाि के.सी.
हासं घका अध्यक्ष वा प्रमिमनमध ि वाि एशोमसएसनका अध्यक्ष वा

प्रमिमनमध ि आवश्यकिा अनुसाि ववज्ञ
प्रदे श स्ििदय अनुग न सम मिको कायध ववविण यस प्रकाि हुनछ
े ।
१.

उच्चस्ििदय अनुग न सम मिको मनदने  शन पालना गनने  ।

२.

आफुलाई िोवकएको प्रदे श मित्रको स ग्र वस्िुम्स्थमि बुम्झ कभिी ा ७ नदनको १ पटक
आफ्नो प्रमिवेदन वा प्रगिी अध्यक्षज्यु वा सम्चवलाई बुझाउने ।

३.

सम मिले मनयम ि रुपले अध्यक्षज्यु वा सम्चवको सभपकध ा िहने ।

२०७७ साल बैशाख ०२
1.

म मि २०७६।१२।३०

ा उच्चस्ििदय स ्वय सम मि ि प्रदे श स्ििदय उपसम मि

गठन िएको ि गठन िएका सम मिहरु सवक्रय िैिहेको अवस्था ा उप सम मिबाट के
कस्िा का

िैिहेको छ , उच्चस्ििदय सम मिसं ग स ्वय गिे को छ छै न सम्र्पुण अनुग न

गिद स ्वयकािद िूम का मनिाउने कायधका लागी शा.अ. ि ेशकु ाि दासको सं योजकत्व ा
स ्वय सम मि गठन गनने  ि उक्त सम मिलाई प्रदे श स्ििदय उप सम मिसं ग स ्वय गिद
उच्चस्ििदय सम मि ा मनयम ि सुझाव ि प्रमिवेदन पेश गनध मनदने  म्शि गनने  गिद यो मनणधय
गरिएको छ ।
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२०७७ साल बैशाख ०५
1.

आयोग ा मलम्खि, सा ाम्जक सञ्जाल, फोन, म मडया, प्रववमध ि आयोगको हेल्पलाईन नभबि
११५२ बाट प्राप्त हुने उजुिदहरु मलवपबर्द् गिद आयोगको बैठक ा पेश गनने  प्रयोजनको
लामग यस आयोगका सम्चवको सं योजकत्व ा पाँच सदस्यीय उजुिद व्यवस्थापन सम मि गठन
गनने  मनणधय गरियो । उक्त सम मिले आफै कायधववमध बनाई उजुिदको का कािवाहद मछटो
टु�ो लगाउने व्यवस्था गनध अमधकाि प्रत्यायोजन गनने  मनणधय स ेि गरियो ।

२.

कोमिड १९ िथा अ्य ववषय सभब्धी अनुग न गनध गठन िएको उच्चस्ििदय अनुग न
सम मिको वैठक ा उपम्स्थि

हानुिावहरुलाई आयोगले मनय ानुसाि ित्ता नदने ि सो िक

चालु आ.व. ा ववमनयोम्जि पदामधकािदको वैठक ित्ताको वचि िक बाट व्यहोनने  मनणधय
गरियो ।
२०७७ साल आषाढ ०५
१.

सं घीय सं सदको दुबै सदनको बैठकबाट सं ववधान सं शोधन ववधेयक सवध सभ िीबाट पारिि
िई सभ ाननीय िाष्ट्रपमिबाट म मि २०७७/०३/०४

ा प्र ाणीकिण स ेि िइसकेको

हुँदा यस आयोगले सो अनुरुप मनशान छाप ि आयोगको लोगो स ेि परिविधन गनुप
ध नने 
िएको हुँदा नेपालको सं ववधान ा व्यवस्था िएब ोम्ज

आयोगको लेटि प्याड लगायिका

सबै दस्िावेज ा अंवकि हुने मनशान छाप ि आयोगको लोगो अद्यावमधक गनने  मनणधय
गरियो ।
२.

आयोगको ऐनको दफा ९ अनुसाि ववशेषज्ञको सेवा मलन सवकने व्यवस्था िए अनुसाि
बैठक ा ववज्ञ मनयुम्क्त गनध सवकने प्रावधान िए ब ोम्ज

आयोगको अथध सभब्धी छलफल

हुने बैठक ा अथधववद् श्री बनर प्रसाद िट्टिाईलाई आ ्त्रण गनने  मनणधय गरियो ।
३.

आयोगको लोगो ि मनशान छाप ा नेपालको सं ववधान ब ोम्ज को नेपालको नक्सा िाम्खएको
लोगो पेश गनध आयोगको लोगो मन ाधणका लामग िोवकनु िएका ई. ववद्यान्द यादवलाई
अद्यावमधक गिद ३ नदन मित्र पेश गनध अनुिोध गनने  मनणधय गरियो ।

२०७७ साल आषाढ ०९
१. आ.व. २०७७/७८
वक्रयाकलाप गनध ि

ा आयोगलाई छु ट्याएको बजेट अत्य्ि ्यून िहेकोले आयोगले आफ्ना
ु ायलाई आयोगले नदनु पनने  ववमिन्न वकमस का कायधक्र
धेशी स द

पमन
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गनध नपुग्ने वकमस बाट बजेट नदइएको प्रमि आयोगको गम्भिि ध्यानाकषधण िएको छ। यसैले
आयोगले गनध खोजेका कायधक्र

आयोगले पुष्ट्याई सवहि थप बजेटको व्यवस्था गनध नामसब

दे म्ख सिोकािावाला मनकायलाई अनुिोध गरि पठाउने मनणधय गरियो ।
२. आयोगबाट म मि २०७६/१०/०८

ा म्स्वकृि गरिएको आयोगको लोगो अद्यावमधक गनने 

सभब्ध ा छलफल हुँदा उक्त लोगोको मनणधय गनध

ौम्खक आदे श ब ोम्ज

ई. श्री ववद्यान्द

यादवले म मि २०७७/०३/०६ पेश गनुध िएको हाल नेपालको सं ववधान ा िएको सं शोधनले

मनशान छाप स ेि परिविधन िएको हुँदा सो ब ोम्ज को आयोगको लोगो स ेि अद्यावमधक
गनुपध नने  िएको हुँदा ई. श्री ववद्यान्द यादवले पेश गनुध िएको आयोगको लोगो उपयुक्त

िएको हुँदा सो सवधसभ िीबाट म्स्वकृि गनने  मनणधय गरियो । साथै आयोगको लोगो मन ाधण
गनने  ई. श्री ववद्यान्द यादवलाई ख.म्श. नं. २२७११ ववववधबाट रु. 1200०/- (अक्षेरुपी
बाह्र हजाि

ात्र) पारिश्रम क स ेि नदने मनणधय गरियो ।

२०७७ साल आषाढ १८
१. आ.व. २०७७।७८

ा आयोगलाई ववमनयोम्जि बजेट ्युन िएकोले आयोगको कायधक

सं चालन गनध नसवकने दे म्ख्छ । आयोगलाई सं ववधान ब ोम्ज
्यूनि
मनकै क

नदइएको म्जभ ेवािद पुिा गनध

१० किोड आवश्यक पनने  ा िाव�य योजना आयोगले नदएको मसमलङ ि्दा पमन
बजेट स्वीकृि िएको ा आयोग म्चम््िि छ । यसैले आयोग ा यस सभब्धी

ववषय ा ब्यापक छलफल हुंदा सं लग्न ववविण अनुसािको बजेट ब्यवस्था हुन हाल ववमनयोम्जि
बजेट ा थप हुने गिद स ायोजन गिद बजेट उपलब्ध गिाउन सभबम््धि सिोकािवाला
मनकाय ा अनुिोध गनने  मनणधय गरियो ।
२. विध ान अवस्था ा वपछमडएको स दु ाय (OBC) उत्थान ववकास सम मिको कायाधलय यस
िवनबाट अ्यत्र िांडा ा मलई सिे को हुंदा उक्त कायाधलयले यस आयोगलाई का

चलाउनका

लामग नदएको फमनधचि, कभप्यूटि लगायिका सा ान वफिाध लै जाने िएकोले आयोगको कायाधलय

सं चालन ा कनठनाई हुने हुँदा चालु आ.व.कै बजेटबाट फमनधचि ि

ेमसनिद औजाि लगायिका

ँ ीगि म्शषधकबाट खचध गनने  गिद सह मि उपलब्ध गिाई नदनुहन
सा ान पूज
ु अथध

अनुिोध गिद पठाउने मनणधय गरियो ।
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्त्रालय ा

ु ी ८
अनुसच
आयोगको प्रेस ववज्ञमप्त
२०७६ साल िार ३१
दे शका ििाई, धेश लगायि अमधकांश म्जल्लाहरु ा डें ग ु हा ािदको रुप ा फैमलएको घटना प्रमि

यस आयोगको ध्यानाकषधण िएको हुँदा डें ग ु सं क्रम िको उपचाि ा सं लग्न सबै सिोकािवाला
मनकाय, व्यम्क्त ि सं घसंस्थाहरुले प्रिावकािद स ्वय सहकायध गिद उपचाि ा कुनै कसि बाँकी
निाख्न ि डें ग ु एमडस एम्जप्टाइ जािको ला खुट्टेको टोकाइबाट सनने  एक प्रकािको सरुवा िोग
िएकोले सिोकािवालाहरुले मनय्त्रण िथा िोकथा को लामग स य ै प्रिावकािद कद

उठाई

नागरिकहरुको म्जउज्यानको सुिक्षा सुमनम्श्चि ा नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि ि स्थानीय
सिकािहरुको पहललाइ थप प्रिावकािद ि नेित्ृ वदायी बनाई प्रिावकारििा हामसल हुनेछ िन्ने
अपेक्षा सवहि नागरिक स ाज लगायि सिोकािवाला सबै ा आयोगका िफधबाट अवपल गिे को
सभब्ध ा ।
२०७६ साल असोज ०८
२०७६ सालको शुि नदपावलद ि छठ पवध लगायिको सावधजमनक ववदाको नदनहरु ा स ेि
ु े
स दु ायहरुको उजुिद/गुनासो सं कलन गनने  कायधलाई मनि्िििा नदने हेिल
कायाधलय ा नदनको ११ बजे दे म्ख १ बजे सभ

धेशी

धेशी आयोगको

गुनासो/उजुिद सं कलन गनने  व्यवस्था म लाइएको

व्यहोिा जानकािद गिाइएको सभब्ध ा ।
२०७६ साल

ंमसि ०२

नेपालको सं ववधानको धािा २६२ एव ् धािा २९४ को उपधािा १ ब ोम्ज
ऐन २०७४ को दफा २२ अनुसाि यस

ि

धेशी आयोग

धेशी आयोगले आमथधक वषध २०७५/७६

गिे का परििावषि का कािबाहद सभब्धी आयोगको वावषधक प्रमिवेदन आयोगका

ा सभपादन

ाननीय अध्यक्ष

डा. ववजयकु ाि दत्तबाट सभ ाननीय िा�पमिज्यू स क्ष म मि २०७६/०८/०२ गिे पेश गनुध
िएको व्यहोिाको सभब्ध ा ।
२०७६ साल

ंमसि २०

म मि २०७६/०८/१८ गिे Janakpur Today को Youtube Channel को Today Khoj ाफधि
आ.ब. २०७५/०७६

को वावषधक प्रमिवेदनको ववषय ा प्रसारिि सा ाग्री साथै यसै ववषय ा
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Ratopati Online Portal ले स ेि केवह भ्रा क स ाचाि छापी प्रकाशन गिे को दे म्खएकोले
आयोगिािा गभिीि ध्यानाकषधण गिाइएको सभब्ध ा ।
२०७६ साल

ंमसि २६

जाडो ि म्शिलहिको प्रकोप शुरु हुन लागेकोले त्यसबाट जोमगन सवधसाधािणलाई शिकध िहन
अवपल गदै उक्त अवस्था ा

ु ाय बढद प्रिाववि हुने िएकोले उनीहरुको जीवन िक्षाको
धेशी स द

लामग मिनै िहका सिकािलाई स ्वयात् क ढं गले अघी बढ्न अवपल गिे को सभब्ध ा ।
२०७६ साल चैत्र ०५
कोिोना िाइिससं ग सभबम््धि जानकािद ि त्यसको सं क्र णबाट बच्ने उपायका सभब्ध ा जनिा ा
जानकािद गिाउदै सिकािलाई स ेि पूवि
ध यािद अवस्था ा बस्नका लामग अवपल गरिएको सभब्ध ा
जािद गरिएको प्रेस ववज्ञमप्त ।
२०७६ साल चैत्र १६
कोिोना

हा ािद ि लकडाउनका कािण

अशक्त, वृर्द् लगायि

जदुिद गिद म्जववकोपाजधन गनने  व्यम्क्त, एकल

वहला,

ु ाय बढद प्रिाववि िएकाले उनीहरुलाई सभबोधन हुने गिद
धेशी स द

िाहिको प्याकेज ल्याउन िथा कोिोना बाहेकका मबिा ीको उपचाि ा स ेि ध्यान नदनुका साथै
ववदे शबाट आएका नेपालदहरु ि शंकास्पद मबिा ीहरुलाई सुिम्क्षि क्वािे ्टाइन ि आइसोलेसनको
व्यवस्था गनध सिकािको ध्यानाकषधण ि सिकाि बाहे कका अ्य क्षेत्रलाई स ्वय ि सहकायधका
लामग अवपल गरिएको प्रेस ववज्ञमप्त ।
२०७६ साल चैत्र २८
िाििबाट लुवकमछपी आउने

ाथी कडा मनगिानी गनध, लकडाउनका कािण

बालबामलका ाथी हुने वहं साका घटनाको ्यूनीकिणिफध कद

वहला िथा

चाल्न, वकसानको उत्पादनको उम्चि

बजािको प्रब्ध गनध, कोिोना बाहेकका अ्य िोगका मबिा ीलाई चेकजाँच नगनने  स्वास््यसं स्थालाई
आवश्यक मनदने  शन नदन ि अस्पिालसभ

पुयाधउन यािायािको प्रब्ध गनध, िोजगाि गु ाएि अलपत्र

पिे का नागरिकलाई सुिम्क्षि ग्िव्यसभ

पुयाधउन वा उम्चि बसोबासको व्यवस्था गनध, खाद्यान्नको

अिाव झेमलिहेका नागरिकका लामग िाहिको प्याकेज ल्याउन, चोिद मनकासी िोक्न ि सुिक्षाक ी
िथा स्वास््यक ीको
उपयुक्त कद

नोबल बढाउन नेपाल सिकाि लगायि प्रदे श ि स्थानीय सिकािलाई

चाल्नका लामग अवपल गरिएको ववज्ञमप्त ।
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२०७६ साल चैत्र ३०
कोिोना

हा ािद ि नेपाल सिकाििािा गरिएको लकडाउनले मसजधना गिे को परिम्स्थमिको अनुग न

गनध ि आवश्यक सुझाव नदनका लामग उच्चस्ििदय अनुग न सम मि ि प्रदे शस्ििदय अनुग न
उपसम मि गठन गरिएको सभब्ध ा सिोकािवाला ा जानकािदका लामग जािद गरिएको प्रेस
ववज्ञमप्त ।
२०७७ साल वैशाख २३
ववद्य ान परिम्स्थमिलाई बुझ्न आयोगका अध्यक्ष सवहिको टोलद

धेशका ववमिन्न म्जल्ला ा भ्र ण ा

गएका वखि दे म्खएका स स्या स ाधानका लामग ववमिन्न उपाय जस्िो PCR पिदक्षण गनने 
सबै पामलकास्ििसभ

ेमसन

पुयाधउनुपनने , मनयम ि खोप लगाउनुपनने , स्वास््य क्षेत्रको जनशम्क्त ि

उपकिण ा ध्यान नदनुपनने , िाहि ववििणलाई

याधनदि ि लम्क्षि वगधसभ

पुयाधइनुपनने , अनलाईन

ु हरुको सरुवा व्यवम्स्थि
म्शक्षाको प्रब्ध गरिनुपनने , स्थानीय प्रशासन ि सुिक्षा मनकायका प्र ख
गनुप
ध नने  स्वास््य ि

ानव क्षेत्रका ११ "T" लाई लागु गरि कोिोना

हा ािदसँग लड्न सवकने

लगायिका सुझाव सिकािलाई नदएको सभब्ध ा जािद गरिएको प्रेस ववज्ञमप्त ।
२०७७ साल वैशाख २६
उच्चस्ििदय अनुग न सम मिको पवहलो बैठक बसेको ि सो सम मिले पत्रकाि जगि ि कानुन

व्यवसायीसँग मनि्िि सभपकध ा िहद अनुग नलाई प्रिावकािद बनाउनुपनने  छलफल िएको ववषय
ि कोिोना िाइिसको सं क्र णबाट बच्नका लामग नेपाल सिकाि ि ववश्व स्वास््य सं गठनबाट जािद
गरिएका सुझावहरुलाई

ध्यनजि िाखी शिकध ि सजग िहन सबै ा आयोगले अवपल गिे को

सभब्ध ा जािद गरिएको प्रेस ववज्ञमप्त ।
२०७७ साल जेठ १
ुध ल बैठक बसी िएका छलफलबाट जन ानसको डि हटाउने
उच्चस्ििदय अनुग न सम मिको िचअ
खालका सूचना प्रवाह गरिनुपनने , कोिोना पिदक्षणको दायिा बढाउनपनने , लकडाउनको कडा परिपालना
गनुप
ध नने ,

िाहिलाई िोजगािदसँग आबर्द् गरिनुपनने , सी ा ा कडाई ि क्वािे ्टाइनस्थलहरुको

प्रिावकािद व्यवस्थापन गनुप
ध नने  सुझाव आएकोले सबैको जनकािद ि सिोकािवालाको ध्यानाकषधणका
लामग प्रेस ववज्ञमप्त जािद गरियो ।
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२०७७ साल जेठ ८
कृवष टे मलमिजनबाट म मि २०७७ /०२/०६ गिे 'कोिोना मबसाधउने गफगाफ' कायधक्र

ा

धेशी

ु ायप्रमि गरिएको अप ानजनक प्रस्िुिीप्रमि आयोगको गम्भिि ध्यानाकषधण िएको ि प्रस्िोिाले
स द
गल्िी

हसुस गिद

ाफी

कामल ाटद ा घनश्या

ागेको ि प्रस्िोिालाई कािवाधहद िएको जानकािद प्राप्त िएको,

झालाई नेपालद सेनाले

दर्वु ्यवहार

गिे को घटना ा स ेि आयोगको

ध्यानाकषधण िएको िथा िववष्य ा यस्िा घटना नदोहोरिने िफध सभबम््धि सबैलाई सचेि गिाइएको
सभब्धी जािद गरिएको प्रेस ववज्ञमप्त ।
२०७७ साल जेठ 9
उच्च स्ििदय अनुग न सम मिको दोस्रो बैठक बमस छलफल िएका ववषयहरुबाट क्वािे ्टाइनलाई
म्चवकत्सवकय

ापदण्ड अनुसाि सं चालन गनुप
ध नने  सी ा ा अलपत्र नागरिकलाई सुिम्क्षि रुपले घि

पठाउनु पनने  स ाम्जक सदिाव काय

गनुप
ध नने  ववपद व्यवस्थापन सभब्धी कानू न प्रिावकािद रुप ा

कायाध्वय गनुप
ध नने  ि अपिाध ्यू मनकिण गनुप
ध नने , जनिलाई

नौवैज्ञामनक पिा शधको व्यवस्था

गनुप
ध नने  जस्िा सुझाव िथा मसफारिस नदएको सभब्ध ा जािद गरिएको प्रेस ववज्ञमप्त ।
२०७७ साल जेठ १३
सुम्स् िा सापकोटा (दे वी खड्काले) Tik Tok
प्रयोग

गिद

सा ाम्जक

सञ्जाल

दुरुपयोग

ु ायलाई अप ान ि नीच शब्द
धेशी स द

ाफधि
गिे को

सभब्ध ा

ाननीय

अध्यक्षबाट

प्रहिद

हामनिदक्षकलाई कािबाहदको लामग मिमडयो सवहि जानकािद गिाउनु िएको ि मनजलाई कािबाहद
गनध गृह

्त्रालयलाई स ेि पत्राचाि गरिनुका साथै सं चाि

मसरियल ि अ्य हास्यव्यंग कायधक्र हरु ा

ाध्य

प्रयोग गिद ववमिन्न टे मल

ु ाय प्रमि अफवाह फैलाउने कायध प्रमि
धेशी स द

आयोगले आपम्त्त जनाई पत्राचाि गरिएको सभब्ध ा ।
२०७७ साल जेठ २०
कोिोना

हा ािद ि लकडाउनका कािण श्रृजि अवस्था बुझ्न आयोगका

ा. अध्यक्ष

ोि� ि

सुनसिद म्जल्ला स्थलगि जानुिएको ा दे म्खएका स स्याहरुलाई सभबोधन गनध नेपाल िािि
सी ा ा िहे का नागरिकहरुलाई सुिम्क्षि िरिकाले घिसभ
स ेि कोिोना िोकथा

पुयाधउनु पनने  नीम्ज अस्पिालहरुलाई

ि मनदान ा परिचालन गनुप
ध नने  लकडाउनको अवस्थालाई परि ाम्जधि गनुप
ध नने 
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ि कृषकहरुको दै मनक वक्रयालकलापलाई सहज वािाविण ा सं चालन गनध नदनुपनने  लगायिका
सुझावहरु सभबम््धि मनकायको ध्यानआकषधणका लामग जािद गरिएका प्रेश ववज्ञमप्त ।
2077 साल जेठ २३
उच्चस्िं िदय अनुग न सम मिको बैठक बसी वपसीआि परिक्षण ा नीम्ज अस्पिाललाई सं लग्न
गिाउनु पनने  लकडाउन ा शैम्क्षक वक्रयाकलाप ा पमन ध्यान नदनुपनने  स्वास््य सुिक्षाका उपायहरु
अपनाउनु पनने  घिे ल ु वहं सा ि आत् हत्या जस्िा वक्रयाकलाप ा पमन सिकािको ध्यान जानु पनने 
लगायिका सुझावहरु नेपाल सिकाि ि सभबर्द् मनकायहरुको ध्यानाकषधणका लामग जािद गरिएको
प्रेस ववज्ञमप्त ।
२०७७ साल जेठ २७
ए्फा अध्यक्ष क ाध मछरिङ शेपाधले अनलाईन ्यू ज पोटधललाई नदनुिएको अ्िवाधिाध व्यक्त ववचािले
ु ायको िावना ा ठे स लागेको ववषय ा मनजले आयोगस क्ष आफुले खेल िावना बाहे क
धेशी स द
कुनै

नसाय िाखेि वा कुनै क्षेत्र, प्रदे श ि िूगोललाई होच्याउने ि नकािात् क स्दे श प्रवाह गनध

खोजेको होइन िमन स्पव�किण पेश गिे को, अ्ििवािाधका क्र

ा व्यक्त शब्दावलदबाट त्यस

क्षेत्रका नेपालदहरु ा कुनै चोट वा ठे स पुग्न गए ा क्ष ायाचना गनने  प्रमिवर्द्िा गिे कोले िववष्य ा
यस्िा अमिव्यम्क्त नदोहोरिउन िमन सचेि गिाइएको ि आयोग ा का

गनने  क च
ध ािद उपि

साभप्रदावयक रुप ा कपोकम्ल्पि आक्षेप लगाउनु दुखद कुिा िएकोले त्यस्िा वटप्पणी प्रमि खेद
जनाउदै आयोगले प्राप्त गिे को सं वैधामनक दावयत्व प्रमि पूण ध मनष्टाका साथ का
व्यक्त गनने  सभब्ध ा साथै रुप्दे हद म्जल्लाको मिलोत्त ा १०
मन ध

हत्या घटना ा आयोगको गम्भिि ध्यानाकषधण िएको ि

गनने  प्रमिबर्द्िा

ा पशुफा ध ा िएको ५ जनाको
ृ कको परिवािलाई िाहि ि
ि

क्षमिपूमिध नदई दोवषलाई कडा कािवाहद गनध ि िववष्य ा यस्िा घटना दोहोरिन ननदन सिकािलाई
अवपल गिे को सभब्ध ा ।
२०७७ साल अषाढ १
उच्च स्ििदय अनुग न सम मिको बैठक बसी बालबामलका म्शक्षाको उज्यालो घा बाट बंम्चि
िहे को अवस्था ा सुलि म्शक्षा प्रदान गरिनु पनने , स्वास््य सा ग्री लगायिका उपकिणहरु दे शको
सबै म्जल्ला ा िामल

प्राप्त स्वास््यक ी सवहि पठाउनु पनने , िाहि ववििणको कायधलाई लम्क्षि
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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वगध ा पुग्ने गिद ववििणका कायधक्र

पािदम्शध िविले ल्याउने ि कोिोनाबाट

त्ृ यु िएका

व्यम्क्तहरुको सहज दाहसस्कािको ब्यवस्था गनुपध नने  लगायिका सुझावहरु नेपाल सिकाि स क्ष
पेश गरिएको बािे प्रेस ववज्ञमप्त ।
२०७७ साल अषाढ ३१
कोिोना

हा ािद ि प्राकृमिक प्रकोप ा परि ज्यान गु ाउने व्यम्क्तहरु प्रमि श्रर्द्ा्जलद सवहि

ृ कका घि परिवाि प्रमि सं वेदना प्रकट गदै सं कटको बेला ा
ि

ानव सेवाको लामग सबैलाई

एकजुट हुन हानदधक अवपल व्यक्त गिे को ि यस्िो ववपदको बेला ा ित्काल उद्दाि िथा उपचाि,
उम्चि क्षमिपूमिध, पािदशी िाहि ववििण ि प्रिावकािद सचेिनाका लामग सिकाि ि सभबर्द् सबैको
ध्यानाकषधण गिाइएको सभब्ध ा ।
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मधेशी आयोग
को

अनुअनु
सूच
सीूची-९
-९
अनुसूची -९

दोस्रो वार्षिक प्रर्िवेदन

ववज्ञकोववज्ञको
सूची सूदिाध
सभब्धी
ची दिाध
सभब्धीप्रकाशन
प्रकाशन गरिएको
गरिएको सूसूचचनाना
ववज्ञको सूची दिाध सभब्धी प्रकाशन गरिएको सूचना

आ.व. २०७६/७७

धेशी आयोग

धेशी आयोग
ज्वागल,
धेशी लमलिपु
आयोगि
लमलिपुि
ज्वागल, लललतपुर, नेज्वागल,
पाल
नेपाल
ज्वागल, लमलिपु
ि
नेपाल
२०७७
ववज्ञको सूची ा दिाध हुने सभब्धी
नेपाल सूचना
ववज्ञको सूची ा दिाध हुने सभब्धी सूचना
ची ा दिाध
हुने सभब्धी सूचना
(प्रथ ववज्ञको
पटक सू
प्रकाम्शि
: २०७६/०४/१७)
(प्रथ पटक प्रकाम्शि : २०७६/०४/१७)
धेशी आयोगले(प्रथ
आ.व. पटक
२०७६/०७७
चालन गनने  ववववध गमिववमधका लामग आवश्यक पनने 
प्रकाम्शि ा: सं२०७६/०४/१७)
धेशी आयोगले
ा सं
चालन
गनने  ववववध
गमिववमधका
लामग आवश्यक
ववज्ञहरुकोआ.व.
सूची २०७६/०७७
ियाि गरििहेकोले ्यु
नि
स्नािकोत्ति
उत्तीणध
ईच्छु क व्यम्क्तले
आवश्यक पनने 
धेशी आयोगले आ.व. २०७६/०७७ ा सं चालन गनने  ववववध गमिववमधका लामग आवश्यक पनने 
ववज्ञहरुको
सूची सवहि
ियािसूचगरििहे
कोले िएको
्युनि म मिले
स्नािकोत्ति
उत्तीणध
ईच्छुिोक
क े को
व्यम्क्तले
आवश्यक
कागजाि
ना प्रकाम्शि
२१ नदन मित्र
आयोगले
ढाँचा ा मनवे
दन
वज्ञहरुको सूची ियाि गरििहेकोले ्युनि स्नािकोत्ति उत्तीणध ईच्छु क व्यम्क्तले आवश्यक
कागजाि पेसवहि
िएको मगरिएको
मिले २१
आयोगले
ा ा मनवे
े को ढाँचलामग
श गनध सूहुच
ननायोप्रकाम्शि
सूचना प्रकाम्शि
छ | नदन
यस मित्र
सभब्धी
ववस्िृििोक
ववविणको
यस दन
कागजाि सवहि सूचना प्रकाम्शि िएको म मिले २१ नदन मित्र आयोगले िोकेको ढाँचा ा मनवेदन
पेश गनध आयोग
हुन योा सभपक
सूचना
प्रकाम्शि
गरिएको वेबछसाइट
| यस
सभब्धी ववस्िृि ववविणको लामग
ध गनु
हध न
www.madheshicommission.gov.np
ाफधि यस
ु वा आयोगको
पेश गनध हुन यो सूचना प्रकाम्शि गरिएको छ | यस सभब्धी ववस्िृि ववविणको लामग यस
आयोग ाप्राप्त
सभपक
ध िन
वेबसाइट www.madheshicommission.gov.np ाफधि
ु ोध वा
गनुहध ध न
अनुह
छ आयोगको
|
ु गनु
आयोग ा सभपकध गनुह
ध न
ु वा आयोगको वेबसाइट www.madheshicommission.gov.np ाफधि
प्राप्त गनुह
ध न
ु अनुिोध छ |
प्राप्त गनुह
ध न
ु अनुिोध छ |

मधेशी आयोग

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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ववज्ञहरुको ना ावलद
क्र.स.

फाि

पेश गनने को ना /थि

ठे गाना

१

िा च्र यादव

म मथला- ५, धनुषा

२

श्रीिा

मसिहा- ३

३

ववष्णु दे व दास केविि

सुनवषी -४, ोिङ

४

डा. श्री िगवान ठाकुि

गौि -९, िौिहट

५

िगवान कु ाि म श्र

पसाध-५, सलाधहद

६

योववन कु ाि यादव

ववदे ह-२, धनुषा

७

डा. घनश्या

ब्रह्मपुिद -३, सलाधहद

८

सुमनल कु ाि

९

अमनल कु ाि म श्र

वपपिा-१, होत्तिद

१०

श्या

िगवानपुि-२, मसिाहा

११

िाम्जव कु ाि कणध

१२

पुष्प िे खा कणध

एगडािा

१३

प्र ोदान्द झा

वलान ववहुल-४, सप्तिद

१४

रििा कु ािद साह

सप्तिद

१५

हरि बाबु मिवािद

वविाटनगि-७, ोिङ

१६

प्रनदप कु ाि दत्त

जनकपुिधा -४, धनुषा

१७

सुवणध कु ाि क ाधचायध

१८

िवव्र प्रसाद दास

शवहदनगि-७, धनुषा

१९

ववक्र

यशोधिा-२, कवपलवस्िु

२०

सं िोष कु ाि मसं ह

औिाहद-६, होत्तिद

२१

सुशीला पौडे ल

लालब्दद-८ सलाधहद

२२

इ्र दे व यादव

वरियापट्टी-५ मसिाहा

२३

कंचन झा

िाजवविाज-४, सप्तिद

म श्र

हिो

सु्दि िा

म्ण मत्रपाठी

२४

म्ु क्तनाथ झा

२६

ववष्णु लुइटे ल

२५

प्रसाद साह

ोहन प्रसाद पोखिे ल
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म मथला- १, धनुषा

होत्तिद
होत्तिद

हालक्ष् ी -१, लमलिपुि

जले श्वि-२, होत्तिद
काठ ाण्डौ
सूयवध वनायक-४, िक्तपुि

क्र.स.

फाि

पेश गनने को ना /थि

ठे गाना

२७

दे वान्द झा

वलान ववहुल-३, सप्तिद

२८

म्शवनाथ

वटे श्वि-३, धनुषा

२९

वप्रिी कु ािद

३०

चिुिज
ध ु लालदास केविि

सुनववषध-६, ोिङ

३१

ि ेश कु ाि दास

वरियािपट्टी-२, मसिहा

३२

वपंकी कु ािद

जलेश्वि-१०, होत्तिद

३३

म्चििं जन दास

वरियािपट्टी-२, मसिहा

३४

प्र ोद दास

वरियािपट्टी-२, मसिहा

३५

म्शवन्दन जयसवाल

३६

अरुण कु ाि म श्र

जनकपुि-२०, धनुषा

३७

दे व कु ाि

वटे श्वि-१, धनुषा

३८

िा

३९

हे ्ि कु ाि झा

ववदे ह-३, धनुषा

४०

िम्जंि कु ाि झा

नगिाइन-०६, धनुषा

४१

िा ववलास

इनरुवा-४, सुनसिद

४२

ददपक कु ाि गुप्ता

४३

डा. घनश्या

४४

कृष्णकु ाि साह

हिो
ण्डल

हिो

वावु यादव

ेहिा
ठाकुि

कल्याणपुि-८ मसिहा

चधवािद-०८, रुप्दे हद

धनुषाधा -३, धनुषा

पिे खा सुगौलद-०५, पसाध
दुगाध िगविी-०२, िौिहट
मसिाहा-०६, मसिाहा

४५

नोजकु ाि चौधिद

४६

निे ्रनािायण साहु

बोदे बसाधइन -०९, सप्तिद

४७

नदपक चौधिद

िाजवविाज, सप्तिद

ववदे ह-०९, धनुषा

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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cg';"lr !)
dw]zL cfof]u
sf]le8–!( sf] ;Gbe{df cg'udg ;ldltsf]

sfo{ljlw
sf]le8–!( af6 pTkGg jt{dfg hl6n cj:yfjf6 l;h{gf ePsf sl7gfO{ tyf oyfy{
cj:yfjf/] cg'udg u/L g]kfn ;/sf/;lxt ;/f]sf/ lgsfo ;dIf Wofgfsif{0f ug{ dw]zL
cfof]u, g]kfn af/ P;f]lzo;g / g]kfn kqsf/ dxf;+3 aLr pRr :t/Lo cg'udg ;ldlt
u7g ug{ ;xdlt ePadf]lhd ;ldlt cGtu{tsf ljleGg ;ldltn] ug]{ sfo{nfO{ Jojl:yt
ug]{ p2]Zon] of] sfo{ljlw agfO{ nfu" ul/Psf] 5 .
!= sfo{ljlwsf] gfd M

-s_ of] sfo{ljlwsf] gfd sf]le8–!( sf] ;Gbe{df dw]zL cfof]u cGtu{t pRr :t/Lo
cg'udg ;ldltsf] sfo{ljlw, @)&& /x]sf] 5 .
-v_ of] sfo{ljlwsf] ;dofjlw ;ldltn] sfo{ ;'? u/]kZrft sf]le8–!( sf] cg'udg
k|ltj]bg k|sfzg geP;Dd /xg]5 .
@= ;ldltx?sf] u7g M

sf]le8–!( af6 pTkGg jt{dfg hl6n kl/l:yltdf JolQmsf] xs, lxt / clwsf/ ljz]iftM
dw]zL ;d'bfosf] clwsf/ cj:Yffsf] cg'udg ug{ dw]zL cfof]u, /fli6«o dfgj clwsf/
cfof]u, g]kfn af/ P;f]lzo;g / g]kfn kqsf/ dxf;+3sf k|ltlglw;lxt lgDgadf]lhd b'O{
txsf] ;ldlt lgdf{0f x'g]5 M
-s_ pRr:t/Lo dw]zL clwsf/ cj:yf cg'udg tyf ;dGjo ;ldlt

-v_ k|b]z:t/Lo dfgj clwsf/ cj:yf cg'udg ;ldlt
• dw]zL cfof]usf cWoIfsf] ;+of]hsTjdf ( ;b:oLo pRr:t/Lo dw]zL clwsf/ cj:yf

cg'udg tyf ;dGjo ;ldlt u7g ul/g] 5 . ;ldltdf /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]u,
dw]zL cfof]usf ;lrj, g]kfn af/ Pzf]l;o;g / g]kfn kqsf/ dxf;+3sf cWoIf
jf lghn] tf]s]sf k|ltlglw ;b:o /xg] 5g\ . ;+of]hsn] dgf]lgt u/]sf ! dlxnf
clgjfo{;lxt @ hgf lj1 ;b:o /xg] 5g\ . dw]zL cfof]un] tf]s]sf sd{rf/L ;ldltsf]
86 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

;b:o ;lrj /xg] 5g\ .
• k|b]z:t/Lo cg'udg ;ldltdf cfof]un] k|b]z ;dGjo ug]{u/L tf]s]sf cfof]u sd{rf/Lsf]

;+of]hsTjdf g]kfn af/ Pzf]l;o;g / g]kfn kqsf/ ddxf;+3sf k|b]z ;+of]hs÷cWoIf
jf lghn] tf]s]sf] k|ltlglw tyf ! dlxnf ;lxt @ lj1 /xg] u/L k|To]s k|b]zdf %
;b:oLo dfgj clwsf/ cj:yf cg'udg ;ldlt u7g x'g]5 . @ hgf lj1 ;ldlt cfkm}
n] dgf]lgt ug]{5g\ .
• cg'udg ;ldltx?df cfjZostf cg';f/ lqmofzLn clwsf/sdL{nfO{ cfdGq0f ug{

;lsg]5 .
• ;ldltx?sf] j}7s slDtdf !% lbgdf k|ToIf ;xefuL eP/, slDtdf xKtfsf] Ps k6s

lel8of] sGkm|]; u/L a:g] / cfjZostf cg';f/ yk klg a:g ;lsg]5 .
#= cg'udgsf If]q

;ldltx?n] sf]le8–!( af6 pTkGg hl6n kl/l:yltsf] ;]/]km]/f]df tkl;n adf]lhdsf] cj:yf
cg'udg ug]{5g\ M
• sf]le8–!( sf] ;Gbe{df g]kfn ;/sf/af6 eO/x]sf sfo{x?,
• :jf:y ;fdu|Lsf] pknAwtf, cf}ifwLx?sf] cefj, :jf:YosdL{sf] dgf]an, lghL

c:ktfnsf] e"ldsf, Sjf/]06fOgsf] dfkb08,
• lgDg ju{sf] lhjgofkgsf] ;d:of, /fxt ljt/0f / pkef]Qmfsf] ;du| clwsf/,
• Gofo k|zf;gdf kx'Fr,
• cfjt hfjtdf k/]sf] ;d:of, ;Ldfdf cfOk'u]sf g]kfnLsf] ;d:of,
• ;~rf/ dfWodsf] e"ldsf, ;fdflhs ;~hfnsf] k|of]u÷;b'kof]u÷b'?kof]u,
• dw]zL clwsf/, dw]zL hgtfdf ;r]tgf, dw]zL ;d'bfosf] st{Jo
• gful/s ;dfh / dfgj clwsf/sdL{sf] e"ldsf,
• sf]le8–!( / ns8fpgsf sf/0f k|efljt cGo clwsf/x? .

$= cg'udg / k|ltj]bg ljlw M
• ns8fpgsf] ;dofjlwdf lel8of] sGk|]mG;, 6]lnkmf]g jftf{, :ynut cWoog tyf cGo
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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pknAw dfWodaf6 ;"rgf ;+sng ug]{5g\ .
• k|fKt ;"rgfsf] k'i6\ofOF ug'{ kg]{ 5 .
• ns8fpgkZrftsf] cj:yfdf cltcfjZos k/]df pRr:t/Lo ;ldlt cfkm} jf dftxt

;ldltn] cg'dlt lnO{ lkmN8 cg'udg ug{ klg ;lsg]5 .
• :yfgLo txdf b]vf k/]sf ;d:ofnfO{ ;dGjo u/L ;dfwfg ug{ ;ldltx?n] e"ldsf

v]Ng]5g\ .
• s'g} ljifodf /fHosf lgsfonfO{ lnlvt Wofgfsif{0f u/fpg'kg]{ ePdf cfof]usf] tkm{jf6

lnlvt kqfrf/ ul/g]5 .
• cfjZostf cg';f/ k|]; lj1lKt hf/L ul/g] 5 .
• sf]le8–!( sf] ;Gbe{df u/]sf ;du| sfo{x?sf] k|b]z ;ldltx?n] k|ltj]bg tof/ u/L

pRr:t/Lo ;ldltdf k]z ug]{5g\ .
• ns 8fpg cj:yf ;lsPkl5 ;du| cj:yf cg'udg u/L clGtd cg'udg k|ltj]bg tof/

kfl/g] 5 . k|ltj]bg g]kfn ;/sf/nfO{ a'emfOg'sf ;fy} ;fj{hlgs ;d]t ul/g] 5 .
%= ljljw
• o; sfo{ljlwdf pRr :t/Lo ;ldltsf] lg0f{ojf6 cfof]un] cfjZostf cg';f/ ;+zf]wg

ug{ ;Sg]5 .
• sfo{ljlwsf a'Fbfx?df ljjfb ePdf clGtd JofVof ug]{ clwsf/ dw]zL cfof]udf

/xg] 5 .

88 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

अनुसूम्च १1
आयोगको िौमिक सभपमि
आ.व.२०७६/७७
मस.नं.
१



सा ानको वविण
ोटिसाईकल

ा खरिद गरिएका म्ज्सी सा ानको ववविण
परि ाण

कैवफयि

६

२

स्कुटि

२

३

ल्यापटप

३

४

डे क्सटप

५

५

वप्र्टि

५

६

टे मलमिजन

१

७

आईप्याड

१

८

िे विजेिेटि

१

९

काठको दिाज २ स्ले प

२

१०

सोफा सेट

४

११

कुमसध काठको

१

१२

रििल्वीङ म्चयि

१५

१३

ु
अवफस टे बल

१२

१४

म्स्टल दिाज

८

१५

गलै चां

३

१६

टाटा ईम्ण्डका काि
(Secondhand)

१

१७

ग्यास मसमलण्डि

३

१८

एयि कम्ण्डसन (A/C)

३

१९

खाट

२

२०

सूचना पाटद

१

२१

उजुिद पेटदका

१

२२

ई्टिक

१

िा. .आ.बाट १ थान हस्िा्ििण िै अएको

सानो ठू लो सबै गिे ि

गृह

्त्रालयबाट हस्िा्ििण िै अएको

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

89

आयोगको आर्थिक वििरण

अनुसूची- !@
११

90 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
आयोगको आर्थिक वििरण

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

91

92 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

sfo{qmdsf] emnsx?

कार्यक्रमको झलक
 क्रमको झलक
कार्य

ँ समसामयर्क
प्रदे श ५ का प्रदे श प्रमुख मा. धमयनाथ र्ादवसग
यवषर्मा छलफल तथा प्रथम वायषयक प्रततवेदन पेश

प्रदे श २ का प्रदे श प्रमुख मा. ततलक प

प्रततवेदन पेश



b]z धमय
% sfनाथk|b]z
k|d'vगँ df=समसामयर्क
wd{gfy ofbj;Fu
का प्रदे श प्रमुख k|मा.
र्ादवस

;d;fdlosप्रदे श २ k|का
b]z प्रदे
@ sf
b]zखk|dमा.
'v df=
ltns
kl/of/समक्ष
;dIf प्रथम
k|yd jflif{
श k|प्रमु
ततलक
परिर्ाि
वायषयs
क
ljifodf
5nkmn
tyf
k|
y
d
jflif{
s
k|
l
tj]
b
g
k]
z
.
k|
l
tj]
b
g
k]
z
.
ँ
श ५प्रथम
का वायषय
प्रदे शक प्रमु
ख दमा.
प्रदे
श द२न का
र्मा छलफलप्रदेतथा
प्रततवे
न पेधमय
श नाथ र्ादवसग समसामयर्क
प्रततवे
पेश प्रदे श प्रमुख मा. ततलक परिर्ाि समक्ष
यवषर्मा छलफल तथा प्रथम वायषयक प्रततवेदन पेश

प्रततवेदन पेश





बाग्मती
ख मा.ततलक
jfudtLप्रदेk|श
b]zका
sf k|प्रदे
b]zशk|dप्रमु
'v df=ltns
k|;fb k|;प्रसाद
fO{ ;dIfप्रसाई
k|yd समक्ष
k|b]z ! प्रथम
sf k|b]z k|d'v dfggLo ;f]dgfy Kof;L clwsf/L ;dIf

jflif{
sप्रसाई
k|ltj]
bसमक्ष
g k]z
. पेश ।
प्रदे शका प्रदे श प्रमुख मा.ततलक प्रसाद
प्रततवे
वायषय
क
दनप्रथम
वायषयक प्रततवेदन पेश ।

बाग्मती प्रदे शका प्रदे श प्रमुख मा.ततलक प्रसाद प्रसाई समक्ष प्रथम
वायषयक प्रततवेदन पेश ।

k|yd jflif{s k|ltj]bg k]z .
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

93

तिाईमा आएको बाढीको अनुगमन गरिदैं ।
ँ को भेटघाट ।
यपतित व्र्क्तिसग

t/fO{df cfPsf] af9Lsf] cg'udg ul/b}+ .

तिाईमा आएको बाढीको

ँ को
यपतित व्र्क्तिसग

sf7df8f}+df ePsf] nf]s ;]jf tof/L sIff ;+rfngsf cj;/df
;xefuLx?
s k|ltj]bg,भएको
@)&&लोक सेवा तर्ािी कक्षा सं चालनका अवसिमा
94 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{
काठमािौंमा
सहभागीहरु

मधेशी आर्ोगद्वािा गरिएको स्थलगत अनुगमनको केही झलकहरु:-

ािा गरिएको स्थलगत अनुगमनको केही झलकहरु:मधेशी आर्ोगद्वािा गरिएको स्थलगत अनुगमनको केही झलकहरु:-

dw]zL गरिएको
cfof]uåf/f
ul/Psf]
मधेशी आर्ोगद्वािा
स्थलगत
अनुग:ynut
मनको कcgudgsf]
:-xL
े ही झलकहरुs]

emnsx?

आर्ोगका अध्र्क्षबाट तसिहा क्तिल्लाको सुक्तखपुि नगिपातलका विा न.३ पोखरिर्ामा दतलत मातथ सा

cfof]uभोिमा
sf cWoIfaf6
;'lvk'/िgu/kflnsf
j8f g=#परिक्त
kf]vस्l/ofdf
dfly ;fd'
hdf ग
ँ को भेट
गरिएकोl;/xf
सामाक्तlhNnfsf]
िक अपमान
त्र्सपतछ उत्पन्न
थततकोblnt
स्थलगत
अनुlगxs
मनd'Tिo' ef]
यपतितस
ul/Psf] ;fdflhs
/ ल्लाको
To;kl5सुक्तpTkGg
kl/l:yltsf]विा
:ynut
cg'udg / दतलत
lkl8t;Fमातथ
usf]सामु
e]6य3f6
आर्ोगका
अध्र्क्षबाट ckdfg
तसिहा क्ति
खपुि नगिपातलका
न.३ पोखरिर्ामा
हक मु.त्र्ु

आर्ोगका
तसिहा क्तउत्पन्न
िल्लाको
सुक्तखपुपोखरिर्ामा
िस्थलगत
नगिपातलका
न.३गँ सामु
पोखरिर्ामा
अध्र्क्षबाट
क्तिसामाक्त
ल्लाको
सु
क्तखपुिि नगिपातलका
विा
मातथ
यभेहक
र्ुदतलत मातथ साम
भोिमातसिहा
गरिएको
िकअध्र्क्षबाट
अपमान
त्र्सपतछ
परिक्तस्न.३
थततको
अनुगदतलत
मन विा
ि यपतितस
को
टघाटमुत्।
ँ को भेटघ
भोिमा गरिएको
सामाक्त
िक अपमान
ि त्र्सपतछ
उत्पन्न
स्थलगत
गमन ।
ि यपतितसग
ँ को भेअनु
सामाक्तिक अपमान
ि त्र्सपतछ
उत्पन्न
परिक्तस्थततको
स्थलगत
अनुगपरिक्त
मनस्थततको
ि यपतितस
ग
टघाट

g]kfn ef/tsf] ljjflbt k'gjf{; s~rgk'/ l;dfsf] :ynut cg'udgsf l;nl;nfdf :yfgLoaf;L;Fu
ँ
नेपाल भाितको यववाददत पुनवायस कञ्चनपुि तसमाको स्थलगत अनुगमनका तसलतसलामा स्थानीर्बासीसग

ँ
नेपाल भाितको यववाददत पुनवायस कञ्चनपुि तसमाको स्थलगत अनुगमनका तसलतसलामा स्थानीर्बासीसग
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

95





मधेशमधे
ी आर्ोगको
प्रथमप्रथम
वायषयवायषय
कोत्सव
उद्घाटन
कार्य
क्रम
 कार्यक्रम
शी आर्ोगको
कोत्सव
उद्घाटन


dw]मधे
zLशcfof]
usf] k|yd jflif{sf]T;j pb\3f6g sfo{qmd
ी आर्ोगको प्रथम वायषयकोत्सव उद्घाटन कार्यक्रम
















dft[efiffअवसिमा
lbj;sf]सहभागीहरुस
cj;/dfगँ ;xefuLx?;Fu
मातृभाषा ददवसको
ँ
मातृ
भ
ाषा
ददवसको
अवसिमा
सहभागीहरुस
ग
ँ
मातृभाषा ददवसको अवसिमा सहभागीहरुस
ग
96 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

ँ
धनुषा क्तिल्लाको हं सपुि, पसायहीका १६ वयषयर् यकशोि िािु सदा मृत्र्ुको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमनका तसलतसलामा स्थानीर्बासीसग
अन्तयकयर्ा गरिदैं ।

धनुषा क्तिल्लाको हं सपुि, पसायहीका १६ वयषयर् यकशोि िािु सदा मृत्र्ुको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमनका तसलतसलामा स्थानीर्बासीसँग

wg'iff lhNnfsf] x+;k'/, k;f{xLsf !^ jlif{o lszf]अन्तयक
/ /fh'य र्ा ;bf
d[To'sf] ;DaGwdf :ynut cg'udgsf l;nl;nfdf
गरिदैं ।
:yfgLoaf;L;Fu cGtls{of ul/b}+ .

झापाको
मे
च
नगिपालीकामास्थानीर्द्वािा
स्थानीर्द्वािा
आर्ोक्त
िlत
क्रq
मmd
emfkfsf]
gu/kflnsfdf
:yfgLoåf/f
cfof]
htक्रकार्य
झापाको d]
मेr
चीीL नगिपालीकामा
आर्ोक्त
ित कार्य
मsfo{

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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मधेशीमधे
आर्ोगद्वािा
गरिएका
अन्तियक्रर्ा
कार्यकार्य
क्रमको
केहीकेही
झलकहरु
शी आर्ोगद्वािा
गरिएका
अन्तियक्रर्ा
क्रमको
झलकहरु
मधेशमधे
ी dw]
आर्ोगद्वािा
अन्तियक्रर्ा
कार्यकार्य
क्रमको
केहीक
शz
ी Lआर्ोगद्वािा
अन्तियक्रर्ा
क्र
झलकहरु
cfof]uगरिएका
åf/fगरिएका
ul/Psf]
cGt/lqmof
sfo{
qमको
mdsf]
s]े ही
xझलकहरु
L emnsx?

तसन्दुरिर्ा तसन्दु
समािसं
हेटौिामा
कार्यक्रममा
सहभागीहरु
रिर्ागसमािसं
ग हेगरिएका
टौिामा गरिएका
कार्यक्र
ममा सहभागीहरु

l;Gb'l/of ;dfh;+u x]6f}8fdf ul/Psf] cGt/lqmof

तसन्दुरिर्ा समािसंग हेटौिामा गरिएका कार्यक्रममा सहभागीहरु
तसन्दुरिर्ा समािसंग हेटौिामा
कार्यक्रममा सहभागीहरु
sfo{गरिएका
qmddf ;xefuLx?

हेटौिामा
गरिएका
नागरिक
समािसं
गको गअन्तियक्रर्ा
कार्यकार्य
क्रममा
हेटौिामा
गरिएका
नागरिक
समािसं
को अन्तियक्रर्ा
क्रममा

x]6f}8हेटfdfौिामाul/Psf]
gful/sसहभागीहरु
;dfh;+
usf] cGt/lqmof
सहभागीहरु
गरिएका नागरिक समािसं
गको अन्तियक्रर्ा कार्यक्रममा
हेटौिामा गरिएका नागरिक समािसंगको अन्तियक्रर्ा कार्यक्रममा
sfo{qmddfसहभागीहरु
;xefuLx?
सहभागीहरु

क्तिल्ला प्रशासन
लर्, भिपु
गरिएका
अन्तियक्रर्ा
कार्यक्रममा
क्तिल्ला प्रशासन
कार्ायल
र्, लकाभ्रे
को धुकलो ीखे
लमालगरिएका
क्तिल्ला कार्ाय
प्रशासन
लिर्मा
िमा गरिएका
अन्तियक्रर्ा
कार्यक्रममा
ल्ला प्रशासन
कार्ाय
मा गरिएका
lhNnf
k|zf;gकार्ाय
sfof{
n, भिपु
o, eQmk'
/df ul/Psf]
cGt/lqmof
lhNnf k|zf;gक्तिsfof{
no, sfe|
]sf]र्,w'काभ्रे
nLv]nधुdfलीखेul/Psf]
सहभागी सहभागी
हुदैं
अन्तियक्रर्ा
कार्य
क्र
ममा
सहभागी
हु
द
ैं
हुदैं
अन्तियक्रर्ा कार्यक्रममा सहभागी हुदैं
क्तिल्ला प्रशासन कार्ायलर्sfo{
, भिपु
िमा गरिएका
अन्तियक्रर्ा
कार्यक्रममा
क्तcGt/lqmof
िल्ला प्रशासनsfo{
कार्ाय
लर्, काभ्रे
को धुलx'ीखे
qmddf
;xefuL
x'b}+
qmddf
;xefuL
b}+ लमा गरिएका
क्तिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, भिपुिमासहभागी
गरिएकाहुदअन्तियक्रर्ा
कार्य
क्र
ममा
क्तिल्ला प्रशासनअन्तियक्रर्ा
कार्ायलर्, कार्य
काभ्रेक्रकममा
ो धुलसहभागी
ीखेलमा हुगरिएका
ैं
दैं

सहभागी हुदैं

98 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

अन्तियक्रर्ा कार्यक्रममा सहभागी हुदैं

 
मधेशमधे
ी आर्ोगद्वािा
आर्ोक्तआर्ोक्त
ित कार्य
ममाक्रममा
संवैधातनक
तनकार्का
अध्र्क्षअध्र्क्ष
ि आर्ोगका
न्र्ार्न्र्ार्
ि सकािात्मक
सोच सोच
ि सेविा सेप्रवाह
यवषर्को
शी आर्ोगद्वािा
ित क्रकार्य
संवैधातनक
तनकार्का
ि आर्ोगका  प्रशासतनक
 प्रशासतनक
ि सकािात्मक
वा प्रवाह
यवषर्को
ँ
सक्तचवहरुस
ग
को
अन्तियक्रर्ा
कार्य
क्र
ममा
आर्ोगको
सभाहलमा
सहभागी
हु
द
ै

सक्तचवहरुसगँ को अन्तियक्रर्ा कार्यक्रममा आर्ोगको सभाहलमा सहभागी हुदै
अन्तियक्रर्ात्मक
कार्यक्र
म,क्रधनु
कार्यक्र
मको
झलकझलक
 अन्तियक्रर्ात्मक
कार्य
म,षामा
धनुषभएको
ामा भएको
कार्य
क्रमको


 
मधेशीdw]
आर्ोगद्वािा
आर्ोक्तिuतåf/f
कार्यक्रcfof]
ममा संlवht
ैधातनक sfo{
तनकार्का
अध्र्क्ष;+िjआर्ोगका
z
L
cfof]
q
mddf
}
w
flgs
ि सकािात्मक
सोच िrसे/वा;]प्रवाह
यवषर्को
k|प्रशासतनक
zf;lgsन्र्ार्
Gofo,
fx ljifosf]
धेशी आर्ोगद्वािा आर्ोक्तित कार्यक्रममा संवैधातनक तनकार्का अध्र्क्ष ि आर्ोगका
  प्रशासतनक
न्र्ार्
ि;sf/fTds
सकािात्मक;f]सोच
ि jसेfवाk|jप्रवाह
यवषर्को
cWoIfकार्यक्र/ममा cfof]
usfसभाहलमा;lrjx?;F
सक्तlgsfosf
चवहरुसगँ को अन्तियक्रर्ा
आर्ोगको
सहभागी हुदuै sf]
 अन्तियक्रर्ात्मक
wg'iffdfकार्यePsf]
cGt/lqmofTds
sfo{
qmdझलक
.
क्र
म
,
धनु
ष
ामा
भएको
कार्य
क्र
मको
ँ
सक्तचवहरुसगको अन्तियक्रर्ा कार्यक्रममा आर्ोगको सभाहलमा सहभागी हुदै
cGt/lqmof sfo{qmddf cfof]usf] ;efxndf ;xefuL x'Fb} .   अन्तियक्रर्ात्मक कार्यक्रम, धनुषामा भएको कार्यक्रमको झलक



cfof]uåf/f nlnt snfsdL{;Fu ul/Psf] cGt/lqmofTds

आर्ोगद्वािा लतलत कलाकमीसगँ गरिएको अन्तियक्रर्ात्मक
आर्ोगद्वािाsfo{
लतलत
कलाकमीस
गँ गरिएको
अन्तियक्रर्ात्मक
qmddf
snfsdL{
;Fusf] ;xefuLtf
x'Fb} .
कार्यक्रममा कलाकमीसगँ को सहभागीता हुदैं
कार्यक्रममा कलाकमीसगँ को सहभागीता हुदैं

आर्ोगद्वािा लतलत कलाकमीसगँ गरिएको अन्तियक्रर्ात्मक
कार्यक्रममा कलाकमीसगँ को सहभागीता हुदैं

आर्ोगद्वािा क्तिततर्ा पवयको सम्बन्धमा गरिएको अन्तियक्रर्ात्मक
cfof]
uåf/f क्तिततर्ा
lhltof
kj{sf] गरिएको
;DaGwdf
ul/Psf]
आर्ोगद्वािा
पवयको सम्बन्धमा
अन्तियक्रर्ात्मक
कार्यक्रममाsfo{
सिोकािवाला
सs
गँ f/jfnf;F
भेटघाट कार्य
क्र6ममा
cGt/lqmofTds
q
mddf
;/f]
u
e]
3f6
.
कार्यक्रममा सिोकािवाला सगँ भेटघाट कार्यक्रममा

आर्ोगद्वािा क्तिततर्ाdw]पवय
ो सम्बन्धमा
गरिएको
zLकcfof]
usf] bf];
|f] jflif{sअन्तियक्रर्ात्मक
k|ltj]bg, @)&& 99
कार्यक्रममा सिोकािवाला सगँ भेटघाट कार्यक्रममा

आर्ोगद्वािा सांसदहरुसगँ गरिएको अन्तियक्रर्ात्मक कार्यक्रममा सहभातगता

हुदै कार्यक्रममा
ँ ;गरिएको
आर्ोगद्वािाcfof]
सांसuदहरुस
ग
åf/f ;f+
bx?;Fuअन्तियक्रर्ात्मक
ul/Psf] cGt/lqmofTds
sfo{सहभातगता
qmddf

;xeflutf
x'Fb} . कार्यक्रममा सहभातगता
हुदै अन्तियक्रर्ात्मक
आर्ोगद्वािा सांसदहरुसगँ गरिएको

ा सांसदहरुसगँ गरिएको अन्तियक्रर्ात्मक हुकार्य
क्रममा सहभातगता
दै
हुदै

मधेशी समुमधे
दार्का
बुयद्धिीबीस
आर्ोगको
अन्तियक्रर्ात्मक
शी समु
दार्का बुगँ यद्धिीबीस
गँ आर्ोगको
अन्तियक्रर्ात्मक
कार्यक्रममा सहभागीता हुदै

कार्यक्रममा सहभागीता हुदै

मधेशी समुदार्का बुयद्धिीबीसगँ आर्ोगको अन्तियक्रर्ात्मक

ँगगैिगरिएको
पदातधकािीहरुस
आर्ोगद्धािा
सिकािी
संdxf;+
स्था 3महासं
घकाक्रममा सहभाग
cfof]u4f/f
blnt दतलत
u}/;/sf/L
;+:yf अन्तियक्रर्ा
sf कार्य
kbflwsf/Lx?;F
ul/Psf]
cGt/lqmof
पदातधकािीहरुस
गरिएको
अन्तियक्रर्ा
कार्य
ममा सहभागी हुदै
आर्ोगद्धािाँगuदतलत
गैिसिकािी
संस्थाsfo{
महासंqक्रघmddf
का
आर्ोगद्धािा
दतलत गै;xefuL
िसिकािीx'Fbसं} .स्था महासंघका
पदातधकािीहरुसँग गरिएको अन्तियक्रर्ा कार्यक्रममा सहभागी हुदै

पदातधकािीहरुसँग गरिएको अन्तियक्रर्ा कार्यक्रममा सहभागी हुदै

dw]zL ;d'bfosf a'l4hLaL;Fu cfof]usf] cGt/lqmofTds
sfo{qmddf ;xefuLtf xF'b} .
100 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

आर्ोगद्धािा दतलत गैिसिकािी संस्था महासंघका

;'b"/klZrd k|b]zdf ul/Psf] sfo{qmdsf cltlyx?;+u
सुदूिपक्तिम प्रदे शमा गरिएको कार्यक्रमका अतततथहरुसं ग

सुदूिपक्तिम प्रदे शमा गरिएको कार्यक्रमका अतततथहरुसंग

कोतभि १९ सम्बन्धमा
गदठत
उच्चस्तिीर्
गमन सतमततको
बैठकमा
सहभागीहरु
गको अन्तियक्रर्
कोतभि १९
सम्बन्धमा
गदठतअनु
उच्चस्तिीर्
अनुगमन
सतमततको
बैठकमा संसहभागीहरु
सं गकोगदै
अन्तियक्रर् गदै

sf]le8 !( ;DaGwdf ul7t pRr:t/Lo cg'udg ;ldltsf] a}7sdf ;xefuLx?;+usf] cGt/lqmof .

कोतभि १९ सम्बन्धमा गदठत उच्चस्तिीर् अनुगमन
 सतमततको बै ठकमा सहभागीहरु संगको अन्तियक्रर् गदै

कोतभि १९ सम्बन्धमा गदठत उच्चस्तिीर् अनुगमन सतमततको बैठकमा सहभागीहरु संगको अन्तियक्रर् गदै







Fuटगँ घाट
ePsf]
3f6 तथा
tyfछलफल
ँ ;Fuभएको
सम्माननीर्k|w
प्रधानमन्रीज्र्ू
भएको
ट6घाट
िायिर्पतत
नन्द
पु/नk'ज्र्ू
सग
ँ भएको ;भेस
;DdfggLo
klt पु>L
gGbसयकशोि
gHo"
ePsf]
ँ axfb'
 उपनन्दpk/fi6«
सम्माननीर्;DdfggLo
प्रधानमन्रीज्र्ू
सfgdGqLHo"
ग
तथा भेe]
छलफल
म्माननीर् उपसम्माननीर्
िायिर्पतत
यकशोि
नज्र्ू
ग
भएको
5nkmn
e]63f6 .
भेटघाट
घाट









dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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/fli6«o ;efsf ;DdfggLo cWoIf >L u0f]z k|;fb

ँ
िायिर्सभाका
सभाकासम्माननीर्
सम्माननीर्अध्र्क्ष
अध्र्क्ष गेे
प्रसाद
तततमक्तल्सनासग
िायिर्
शश
प्रसाद
ltldlN;gf;Fगेे
u ePsf]
e]6तततमक्त
3f6 ल्सनासगँ
भएकोभेटभेघाट
टघाट
भएको

k"j{ /fi6«
lt 8f= /fdj/0f
ofbjHo"
;Fuँ ePsf]
e]63f6भेटघाट
ँ भएको
पुव य kिािपतत
िा. िामविे
र्ादवज्र्ू
सग
पुव य िािपतत िा. िामविे र्ादवज्र्ूसग भएको भेटघाट

 



dfggLo pk k|wfgdGqL O{Zj/ kf]v/]nHo";Fu e]63f6
102 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
ँ ग
पूवपूय वप्रधानमन्री
ि देि उदेवास
ग
छलफल
ँ भएको
य प्रधानमन्रीशेिशेवहादु
िवहादु
उवास
भएको
छलफल

ँ भएको
िा.बावु
िाम िभट्टिाईस
ग
भेटघाट
 पूवय पूप्रधानमन्री
ँ भएको
व य प्रधानमन्री
िा.बावु
ाम भट्टिाईस
ग
भेटघाट




ँ भएको छलफल
पूव य प्रधानमन्री शेिवहादुि दे उवासग

k"j{ k|wfgdGqL z]/jxfb'/ b]pjfHo";Fu ePsf] 5nkmn .

 पूवय प्रधानमन्री िा.बावुिाम भट्टिाईसगँ भएको भेटघाट



k"j{ k|wfgdGqL k'ik sdn bfxfnHo";Fu ePsf] e]63f6

k"j{ k|wfgdGqL dfwj s'df/ g]kfnHo" ;dIf k|yd jflif{s
k|ltj]bg k]z tyf e]63f6 .

k"j{ k|wfgdGqL emngfy vgfnHo";Fu ePsf] e]63f6 .

dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
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j{ k|wfgdGqLिा.बावु
8f=afj'
e§/fO{गँ Ho"भएको
;Fu ePsf]
e]63f6 .
िाम/fd
भट्टिाईस
भेटघाट
 पूवk"य प्रधानमन्री

k"j{dGqL >L nfnafa' k+l8t;Fu ePsf] e]63f6 .
पूवमय न्री लालबाबु पंतितसगँ भएको भेटघाट

104 dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&

िा.ि.पा.का क्तशषयनेता श्री महन्थ ठाकु िसगँ भएको भेटघाट

/f=h=kf=sf lzif{g]tf >L dxGy 7fs'/Ho";Fu ePsf] e]63f6 .
िा.ि.पा.का क्तशषयनेता श्री महन्थ ठाकु िसगँ भएको भेटघाट

dfggLo ;f+;b >L /3'lj/ dxf;]7;+usf] e]63f6


माननीय साांसद रघवु िर महासेठसगां को भेटघाट

माननीय सासां द रघवु िर महासेठसगां को भेटघाट



पूवमय

पूवमय न्

नेपा

नेपाल



संघीय संसद प्रतितितिसभाको
तिकास सतमतिसdlxnf
क प्रतििेदि सम्बन्िमा छलफल िुँदै
ंग आयोगको प्रथम
;+3Lo मतिला
;+;bिथाk|सामातिक
ltlglw;efsf]
tyfिातषि;fdflhs
g]kfnL sfu|];sf pk ;efklt ljdn]G› lglw;Fu ePsf]
ljsf; ;ldlt;+u cfof]usf] k|yd jflif{s k|ltj]bg
नेपाली काग्रेसका उप सभापतत
5nkmnयवमलेन्र तनतधसगँ भएको
;DaGwdf 5nkmn x'Fb}
छलफल

cfof]usf sd{rf/Lsf] ;fydf
dw]zL cfof]usf] bf];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&
आर्ोगका कमयचािीको साथमा
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