
dw]zL cfof]usf] 
t];|f] jflif{s k|ltj]bg

-cf=j= @)&&÷&*_

dw]zL cfof]u
nlntk'/, g]kfn

@)&*



dw]zL cfof]usf] 
t];|f] jflif{s k|ltj]bg

-cf=j= @)&&÷&*_

dw]zL cfof]u
nlntk'/, g]kfn

@)&*



मधेशी आयोगको तेस्ो वार्षिक प्रततवेदन
प्रकाशक - मधेशी आयोग, जवागल, लतलतपरु, नेपाल

फोन नं.+९७७-०१-५२६११८५ फ्ाक्स नं. +९७७-०१-५२६११८५

हेलपलाईन : ११५२ 

टोल ररि : १६६००११६१८५

अङ्क - तेस्ो 

Website :www.madheshicommission.gov.np

Email: madheshicommission@gmail.com

्सवाषितधकार©मधेशी आयोग

कम्पयटुर÷मदु्रण – दीपरकरण रप्रन्टङ्ग एण्ड टे््ड्सषि, नवजलुीबजार, काठमा्डौं 



tf
Kn

]h
'ª

kfF
ry

/

On
fd

em
fk

f

;+v
'jf

;e
f

ef]hk'/
wgs'6f df

]/ª

;\'g;/L

pb
ok

'/v
f]6

fª
c

f]v
n

9'+u
f

;f
]n

'v
'Da

'

/fd
]5f

kbf]n
v

f

l;
Gw

'kfN
rf

]s

l;
Gw

'n
L

sf
e|]k

nf
+rf

]s

/;
'jf

g'j
fs

f]6

wfl
bª

ds
jf

gk
'/

lr
tj

g

;K
t/

L

l;
/x

f

wg'iff

dxf]Q/L

;nf{xL

/f}tx6

af/f

k;f{uf
]/v

f
n

dh
'ª

tg
x'F

gj
n

k/
f;

L

k"j
{

gj
nk/f

;L
klZ

rd

kf
Nk

f

?k
Gb

]xL

u'N
dL

c
3f

{v
fFr

L

s
lk

n
j:

t'

bf
ª

/f]N
kf

Ko
'7f

g

af
un

'ª

Do
fUb

L

s
f:

s
L

:o
fª

\hf

dg
fª

d':
tf

ª

8f
]Nk

f
?s'd k"j{

?s
'd 

klZ
rd

af
Fs

]

al
b{o

f;'v
]{t

;N
of

g

x'D
n

f

d'u
'

h
'Dn

f
sf

nL
sf

]6

hf
h/

sf
]6

b}n
]v

afh
'/f

ae
mfª

bf
r'{n

f

a}t
8L

88
]n

w'/
f

8f
]6L

c
5f

d

s
}n

fn
L

s
~r

gk
'/

t]x
|y'd

sf
7d

f8
f}+

nlntk'/e
Qm

k'/

g
]kf

n
;+3

Lo
 g

]kf
ns

f] 
k|f
b]l
z
s
 l
;d

f°
g





cfof]usf kbflwsf/L

8f= ljho s'df/ bQ
cWoIf

hLj5 ;fx
;b:o

/]0f' b]jL ;fx
;b:o

ljho s'df/ u'Ktf  
;b:o

nf]sgfy kf}8\ofn 
;lrj

cfef s'df/L l;+x 
;b:o

 

7 
 

अनसचुी ९:  

�व�वध ��याकलापको फोटो ग्यालर� 

सपथ �हण कायर्�म 
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मन्तव्य

मानव अतधकारको ्सममान, ्ंसरक्षण र पररपालन ्ंससककृ ततको रवका्सको लातग नेपालको ्ंसरवधानले 
रवतिन्न रार्रिय रुपमा ्ंसवैधातनक आयोगहरुको अवस्ा अन्ुसार वयवस्ा गरेको छ । तय्स मधये 
मधेशी आयोग ्ंसरवधानको धारा २६२ अन्ुसार स्ारपत िई य्सले ्सक्षमतापूवषिक ्समपादन गददै 
आई रहेको छ । मधेशी ्समदुायको इततहा्स र ्ंससककृ ततको परहचान, हक, रहतको ्ंसरक्षण, 
्समबधषिन त्ा ्सशक्ीकरणको लातग स्ारपत आयोग हो | य्सको मूल उद्ेशयको माधयमबाट 
पछा्डी परेका र पाररएका मधेशी ्समदुायलाई राजयको मूलधारमा लयाउने ्ंसवैधातनक र कानूनी 
दारयतव हो | उद्ेशय अन्ुसारको कायषि ्समपादन गरी “मानव अतधकार ्ंससककृ ततको दृरटि र ्सकृरटिलाई 
अझ वयवनस्त गनने कायषि िई रहेको छ र अझ गनषि ्सरक्छ | आयोगद्ारा अधययन गररएका 
अतत रवपन्न र रवपन्न वगषिका नागररकलाई जन-चेतना, रुपा्तरण, ्सशक्ीकरण र पहुँचका 
माधयमबाट लनक्षत र  पररिार्त वगषिलाई मूलधारमा लयाउन र परु् याउन ्सरक्छ | मूलधारबाट 
वनचित ्समदुाय-मधेशी ्समदुायलाई ्ंसरवधानमा शबदांरकत िावना अन्ुसारका कायषिहरुलाई वयबहारमै 
उतानषि वातावरण तनमाषिण गनषि ्सरकएमा आयोगको उद्ेशयलाई पूततषि र पररपूततषि गनषि धेरै ्समय नलागने 
देनि्छ | तय्सको लातग नीतत र तनयतमा एकरुपता हनु ु आवशयक रहेको देनि्छ | यी 
्ंसबैधातनक, कानूनी दारयतवका ्सा्ै प्राप्त  हैत्सयतलाई आयोगले रवगत दईु व्षिदेनि नै आफनो 
ितूमका अक्षरशः तनवाषिह गददै आएको छ र िरवषयमा पतन अझै प्रिावकारी रुपमा तनवाषिह गननेछ |
 
आयोगले काननुी दारयतव अन्ुसार पचिवर्षिय रणतनततक योजना तनमाषिण गरी  नेपाल ्सरकारमा पेश 
गरी  ्सकेको छ। तय्समा एक व्षि तित्र गररने कायषिहरु र वहवु्षीय योजनाहरु प्रसततु गररएको 
छ । बी्स वटा कायषिदलहरु तनमाषिण गरी  लनक्षत ्समदुायको अपेक्षा अन्ुसार नेपाल ्सरकारमा 
पेश गरी  ्सकेको छ ।प्रतयेक ्समदुायलाई राजयले अंगीकार गरेका रवतध र रवधान, काननु 
अन्ुसार कायषि गरी मूलधारबाट वनचित ्समदुाय मधेशी ्समदुायलाई पररिार्त स्ान अन्ुसारको 
वयवस्ा गनुषि/गराउन ु्सामानजक ्याय र लोकतान्त्रक प्रणालीको प्र्म अवययकारी  कायषि नै 
हु् छ । आयोगले आफनो स्ापनाको दईु व्षिमै प्ररवतधको माधयमबाट ्सहज पहुँच लनक्षत वगषि्समम 
परु् याउन ्सफल िएको छ । ज्सको कारण करीव ४०० वटा उजरुीहरु आयोगमा दताषि िएको 
छ, िने आ.व. २०७७/७८ मा मात्र १९० वटा उजरुीहरु दताषि िएका छन र ्सो मात् दारयतव 
अन्ुसारको कायषि अग्र्साररत गररएको छ ।  आयोगको ऐन २०७४ को दफा ७ को उपदफा  
(्ड) अन्ुसार ्र ्ूसचीकरणको प्रारनमिक प्रततवेदन आयोगले प्राप्त  गरेको छ। य्सबाट मधेशी 
को को हनु सपटि हनु जा्छ र लनक्षत वगषिलाई राजयद्ारा प्रदान गररने आरनक्षत ्ेसवा र ्सरुवधाहरुको 
लातग तथयगत तथयांकको परहलो आवशयकता हनेु िएकाले “ मधेश प्रोफाईल ” को प्रारनमिक 
प्रततवेदन आयोगले पाएको छ । उक् प्रततवेदनहरुमा त्सफारर्स गररएका कायषिहरु य्स आत्षिक 
व्षि 2०७८/७९ मा ्स-ु्समपादन हनेु आयोगले लक्य अन्ुसार कायषि अग्र्सररत गरेको छ । 

तराई-मधेशका ्समिारवत चनुौतीहरु, अ्धरवश्ा्स, कुररतीहरु मात्र हैन ्सवल पक्षहरुका ्समब्धमा 
वकृतनचत्र तनमाषिण गरेको छ िने ्ंसचार माधयमहरुबाट रवतिन्न ्सचेतनामूलक कायषिक्रमहरु प्र्सारण 



गरेको छ । मरहला ्सशक्ीकरण, यवुा ्सशक्ीकरण, दतलत, बालबातलका, फरक क्षमता 
िएका, जेष्ठ नागररकहरुका ्समब्धमा ्समेत नेपाल ्सरकारलाई त्सफारर्स गरेको छ र 
कायाषि्वयनको लातग काननुी दारयतव अन्ुसार कायषि गरेको छ । फलसवरुप आयोगका 
त्सफारर्सहरु ्ंसघीय ्सरकार, प्रदेश ्सरकार र स्ानीय ्सरकारहरुले आ-आफनो नीतत त्ा 
कायषिक्रमहरुमा लयाई बजेटमा ्समावेश गरी कायाषि्वयन ्समेत गरेको छ । आयोगमा ररक् 
रहेका चार जना माननीय ्सदसयहरुको पदपूततषिका ्समब्धमा ्ंस्सदीय ्सतमततहरुमा र रवतिन्न 
प्रततवेदनहरुमा लगातार त्सफररश गररए अन्ुसार आयोगको स्ापनाको झण्ैड ३ व्षि र ्ंसरवद्ान 
तनमाषिणको झण्ैड ६ व्षि मा तनयनुक् िएको छ । गररएका तनयनुक्हरुबाट आयोगका कायषिहरु 
अझ प्रिावकारी रुपमा ्समपादन हनेु नै   छ ।

मधेशी ्समदुायमा वयाप्त रहेको अनशक्षा, गररबी, पछौटेपन, बेरोजगारी, धातमषिक रुढीबादी र 
परमपरागत ्सोचहरुबाट मा्ी उठाउन परमावशयक कायषि रहेको छ । य्सका अततररक्, 
प्राककृ ततक आपद-रवपद, बाढीको प्रकोप, आगजनी, शीतलहर, ्डबुान, फ्डान, िरान, पटान, 
कटानका ्सा्ै चरेुको ्ंसरक्षणलाई ्समेत प्रिावकारी रुपमा कायषि अग्र्सररत गनुषिपनने आवशयकता 
टडकारो रुपमा रहेको छ । मधेशी ्ंससककृ तत नै “ जल ्ंससककृ तत ” रहेकाले चरेु ्ंसरक्षण 
अतयावशयक रहेको देनि्छ, ्सो को लातग नेपाल ्सरकारलाई त्सफारर्स गररएको छ ।  ्सीमा 
क्षेत्रमा बनाईएका बाँधहरुको कारण प्रतयेक व्षि ्डवुान हनेु गरेको छ । पानीको प्राककृ ततक 
प्रवाह ्सहज रुपमा निएकाले उनचत वयवस्ापनको लातग ्सहज वातावरण बनाउन आयोगले 
पटक-पटक ्सरकारलाई त्सफारर्स गरेको  छ । रै्ाने मधेशीहरु आफनै मलुकुमा अनागररक 
िएर बसनपुनने बाधयता रहेकाले उनचत र काननुी रुपमा ्सहज तवरले अनागररकलाई राजयको 
नागररक बनाउन त्सफारर्स गरेको छ । रै्ाने मधेशीको रोदन ्सनु्नै पननेराजयको दारयतव हो। 
मधेशी ्समदुायको ्सशक्ीकरणका लातग स्टिाहरुद्ारा गररएका कायषिहरुको प्रोत्साहन सवरुप 
आयोगले स्टिाहरुलाई परुसककृ त र ्सममातनत गनने उद्ेशय अन्ुसार कायषिरवतध बनाई ्सो अन्ुसार 
कायषि गनषि त्सफारर्स  मात्र हैन कायष्ि वयनको लातग कदम अगा्डी बढाएको छ। 

मधेशी ्समदुाय अझै ८०% ि्दा बढी ककृ र्मा आधाररत रहेकाले जीवन तनवाषिहमिुी ककृ ्कलाई 
आधतुनकीकरण, वयव्सायीकरण, बजारीकरण ्सहज र गणुसतरीय तबउ, मल, ्साना-रक्सानहरुलाई 
आत्षिक र ्सहतुलयत पूणषि ऋण, ्सलुि त्ंसचाई ककृ र्मा आधाररत उद्ोगको स्ापना आददको 
वयवस्ा गनषि त्सफारर्स गररएको छ । राजयले उनचत जन्ंसखया नीतत बनाई ततकाल लाग ु
गनुषिपनने आवशयकता देनि्छ । ब्साई-्सराईको वयापक आ्तररक ्समसया मात्र हैन, बारहरी 
ब्साई-्सराईले मलुकुमा झन रवकट ्समसया उतपन्न गनने ्समिावना तनकट िरवषयमै आउने 
देनि्छ । त्स्षि, जन्ंसखयाको चाप तनय्त्रण गनषिका लातग र नेपालमा कतत जन्ंसखया हनुपुनने 
हो? रवज्ञहरुको टोलीबाट अधययन गराई ्सोरह अन्ुसार लाग ुगनुषिपनने देनि्छ । धमषि पररवतषिनको 
्समसया गनमिर हुँदै गएको देनि्छ ।्सबै बालबातलकालाई तबद्ालयमा पहुँच निएको देनि्छ, 



बाल रवबाहले रवकराल रुप ग्रहण गददैछ र रोक्ाम अप्रिावी बनेको छ । रवतिन्न प्रकारका 
रहं्सा झन बढेको छ ।हतया र आतमहतयाको अवस्ा झन रवकारल हुँदैछ । गरीब झन 
गरीबीको रेिामनुी जाँदैछ । लनक्षत वगषिको पहुँच त्ंसहदरबार्समम“ कोरा कलपना ” मै त्सतमत 
रहेको छ । यी यावत ्समसयाहरुको ्समाधानका लातग आयोगले त्सफारर्स गरेको छ । उि ु
रक्सान ्सरहतका रक्सानहरुको अरणयरोदन ततनै तहका ्सरकारहरुले ्सनु्नै पछषि । 

कोति्ड महामारीबाट मलुकु मात्र हैन रवश् नै  आक्रा्त िई ्सकेको अवस्ामा मधेशी 
्समदुायमा य्सले झन ्समसया उतपन्न गरेको छ । जीवन “ जीवनमिुी ” हनु न्सरकरहेकै 
बेलामा झन गररबी, अनशक्षा, बेरोजगारी ्सकृजना गरेको छ । य्स गनमिर अवस्ालाई 
्सहजीकरण गनषि अनगुमन र ्सललाह-्सझुाव त्ा त्सफारर्सका लातग “ उचच सतरीय अनगुमन 
्सतमतत ” र ्सोको कायषिरवतध बनाई ्सोरह अन्ुसार ्सबै ्सरुक्षा तनकाय र नागररक ्समाज ्सरहत 
्ँसग प्राप्त िएका ्सझुावहरुलाई नेपाल ्सरकारमा त्सफारर्स गररएका छन । ्सो अन्ुसारको 
कायषिहरु “ जहाँ ्समसया, तयही मधेशी आयोग ” को मलुम्त्रलाई अंगीकार गरी  ्समाधाना्षि 
आयोगले  पहल गरेको छ र ्सफलता ्समेत प्राप्त गरेको छ । 

य्सका अततररक् ्सचुनामलुक क्ालेण्डर प्रकाशन, चौमात्सक बलेुरटन, अधययन अनगुमन गनने/
गराउने, यवुाहरुको ्सशक्ीकरणका कायषिक्रमहरु ्सरहतका पररमानजषित एवम रवतनयोनजत रकम 
अन्ुसारका कायषिहरु आयोगले ्स-ु्समपादन गरेको छ । ्ंसवैधातनक आयोगहरुको ्ंसरवधानद्ारा 
पररिार्त कायषि आफुद्ारा ्समपाददत कामकारबाहीलाई आत्षिक व्षि ्समाप्त िएको तीन मरहना 
तित्र ्ंसरवधानको धारा २९४ (१) अन्ुसार ्सममानीय रा्रिपततजयू ्समक्ष पेश गररएको छ  र 
उपधारा (२) अन्ुसार ्सातवटै प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमिुहरुमा ्समेत पेश गररएको छ ।

चनुौततहरुका चाङ्ग रहेको छ, तर ती चनुौततहरुलाई अव्सरमा पररवततषित गरी  आयोग अगा्डी 
बढेको छ । आयोगमा कमषिचारीको दरब्दी ्प गनुषिपनने अवस्ा रहेकोमा झन िएका दरब्दी 
पतन कारटएको छ । ज्समा स्ायी कमषिचारी ८ जना मात्र रहेका छन ्। तनजामती कमषिचारीको 
मननस्ततलाई हेदाषि यो आयोग अन्तम रोजाईमा पदषिछ । य्ैसको पररमाण होला पनुणषिमादेनि 
पनुणषिमा्समम पतन कमषिचारीहरुको आयोगमा ब्साई निएको य्ा्षिता रहेको छन ्। नस्तत, 
पररनस्तत र मननस्ततमा ्सकारातमक पररवतषिन हनु आवशयक देनि्छ । रवनशटि शे्णीको 
्सनचव बाट प्र्म शे्णीको कमषिचारीलाई  ्सनचव बनाईएको छ। ्सरकारको अटिाबक्र दृटिी कै 
कारणले होला अतत ्यून बजेट रवतनयोनजत गररएको छ । कुनै रवशे्ज्ञको दरब्दी नरहेको 
य्ा्षिता छ । काननुरवद, ्समाजशास्ती, तथयांकशास्ती, आददको रवशे्ज्ञता आवशयक छ । 
तर, न त दरब्दी रहेको छ, न त बजेट रवतनयोनजत हु् छ । आयोगमा ्सदसयजयूहरु ्रपएका 
छन, तर िौततक पूवाषिधार, जनशनक् र धनशनक्को अवस्ा रवजोग नै छ । िा्डाको घरमा 
आयोगको कायाषिलय रहेको छ ।  हेलपलाईन नंमबर ११५२ रहेको जनु २४ ्ैस घणटा 



रप्डीतलाई ्ेसवा प्रदानको लातग रानिएको छ तर अरहले ्समम एउटा पतन कमषिचारीको दरब्दी 
्रपएको छैन । आयोगको अगा्डी “ रार्रिय ”  शबद ्पी रार्रिय मधेशी आयोग बनाउनपुनने 
ितन लगातार जनअपेक्षा अन्ुसार त्सफारर्स गररएको छ । तर कुनै कतै ्सनुवुाई िएको छैन। 
“ अन्ुस्धान ” तबना उजरुी मात् काबाषिही गनषि अतत नै  अ्पठेरो परेको छ तर अझै अन्ुस्धानको 
अतधकारबाट आयोग वनचित रहेको छ । य्सरी आयोगको ्साम ुअनतग्ती  चनुौततहरु रहेका 
छन ्ज्सलाई ्समबोधन गनुषि नेपाल ्सरकारलाई अतयावशयक देनि्छ । आयोग मैत्री वातावरण 
तनमाषिण गरी /गराई ्सहज बनाईददनहुनु नेपाल ्सरकारको प्र्म दारयतव रहेको छ । 

आयोगको ्सशक्ीकरणबाट रा्रि नै ्सशक् हनेुछ िन्ने अतिप्रायले नै होला - यो मधेशी आयोग 
्ंसरवधानमा अक्षरांरकत िएको छ । तर ्ंसरवधान र जनताको िावना अन्ुसार कायाषि्वयन 
निएको दईु व्षिमा प्रतयक्ष अनिुतुतहरु िएको छ । मलुकुको ्ंसवाषिङ्गीण र ्समान रवका्सको 
लातग पछा्डी पाररएका ्समदुाय - मधेशी ्समदुायलाई मलुधारमा लयाउन राजयले “ िगीर् ” 

प्रया्स गनुषिपनने देनि्छ । ्समपकषि  म्त्रालय ततकाल नै  प्रधानम्त्री त्ा मन्त्रपरर्द् को 
कायाषिलय बनाई आयोगलाई प्राप्त दारयतव अन्ुसार कायषिगनने वातावरण तनमाषिण गररददन ुआवशयक 
रहेको छ । ्सवाषिरङ्गण रवका्सका लातग वयनक्, पररवार, ्ंससकार, रवचार, वयवहार, प्र्सार पेशा-
वयापारमा ्सकारातमक पररवतषिन आवशयक हु् छ । र, तय्स पतछ नै ्सपनाले मूतषिरुप पाउँछन 
। नैततक  नशक्षाको माधयमबाट ्समपूणषि मा वात्सलय र माधयुषि िाव प्राप्त हनेुछ ।तय्ैस कारणले 
नैततक नशक्षाको उ्यननमा आयोगले कायषिलाई अगा्डी बढाइएको छ ।

अ्तयमा, आयोगको तेस्ो वार्षिक प्रततवेदन ्सममाननीय रा्रिपततजयूमा प्रसततु गदाषि अतय्त 
गौरवान्वत िएको अनिुव  गरेको छु । प्राप्त नजममेवाररलाई आयोगले नेपाली माटोको ्सगु्ध 
अन्ुसार अझ ्सगुन्धत गरेको छ र  गददै जानेछ । आयोगको य्स पतुनत कायषिमा प्रतयक्ष, 
अप्रतयक्ष वा परोक्ष रुपमा ्सहयोग गनने रा्रिपतत कायाषिलय, उपरा्रिपतत कायाषिलय, ्ंस्सद,  नेपाल 
्सरकार, राजतनततक दल, रवज्ञ/रवशे्ज्ञ, अतधकारकमषी, नागररक ्समाज, ्ंसघ-्ंसस्ाहरु ्सरहतको 
रवतिन्न पेशा वयव्सायीहरु प्रतत हाददषिक आिार वयक् गदषिछु । ्सा्ै, िरवषयमा अझ बढी 
प्रिावकारी ्सहयोगको अपेक्षा गदषिछु । य्सका ्सा्ै, आयोगका माननीय ्सदसयहरु र कमषिचारीहरु 
प्रतत रवशे् ककृ तज्ञता रहेको छ ।

 

्डा. रवजय कुमार दत्त
                                           अधयक्ष



 प्राक्कथन

मधेशी ्समदुायको हक रहत प्रबद्षिन गनने हेत ुमलुकुिरी रहेका उक् ्समदुायका जनतालाई 
रार्रिय मूलप्रवाहमा लयाई तयहाँ तित्र रहेका कुरीतत, रवककृ तत र रव्ँसगततको अ्तय गददै िा्ा, 
तलपी र ्ंससककृ ततको ्ंसरक्षण र ्समवद्षिन गनषि ्सरकारलाई ्सहयोग परु् याउने उद्ेशयले नेपालको 
्ंसरवधान बमोनजम गठन िएको य्स आयोगले देशिर रवतिन्न स्ानमा कायषिक्रमहरु ्सचिालन 
गरी ्सरकारलाई ्सझुाव ्समेत ददएको छ । आगामी आत्षिक व्षिमा पतन अझ प्रिावकारी ढंगले 
उक् कायषिक्रमहरु ्सचिालन गरी आयोगको ितूमका प्रिावकारी बनाउन प्रशा्सतनक र 
वयवस्ापकीय ढंगले आफनो पूणषि प्रततवद्ता रहने कुरा वयक् गदषिछु ।

लोकना् पौड्ाल
                                  ्सनचव





करार्यकरारी सराररंाश

मधेशी ्समदुायको हक रहतको ्ंसरक्षण, ्समबद्षिन र मधेशी ्समदुायको ्सशक्ीकरण गनषिको लातग 
स्ारपत य्स ्ंसवैधातनक आयोगले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोनजमका कायषिहरु ्समपादन गददै 
आइरहेको छ । 

१. हक हहतको संरक्षण
(क) उजुरी 
आयोगको ऐनको दफा ७ (ठ) अन्ुसार मधेशी ्समदुायको अतधकार उललङ्घन गनने वयनक् वा 
्ंसस्ाका रवरुद् उजरुी ्ंसकलन गरी ्सो उपर छानतबन त्ा तहरककात गनषि ्समबन्धत तनकायमा    
त्सफारर्स गनने नजममेवारी अन्ुसार प्रततवेदन अवतधमा कुल १९० वटा उजरुीहरु आयोग ्समक्ष 
प्राप्त िएका छन ्। ती उजरुीको आवशयक छानतबन त्ा तहरककात गरी रपत्डतलाई ्याय 
ददलाउन आयोगले ्समबन्धत तनकायमा त्सफारर्स गरी पठाइएको छ ।
(पररचछेद २ ्ँसग ्समबन्धत)
 
(ख) अनुगमन
आयोगको ऐनको दफा ७ (च) अन्ुसार मधेशी ्समदुायको हक रहतको ्ंसरक्षण, ्समबद्षिनका लातग 
आवशयक अनगुमन गरी  ्समबन्धत तनकायमा त्सफारर्स गनने हेतलेु रवतिन्न नजललाको अनगुमन 
िएको त्यो । अनगुमनका त्सलत्सलामा बाढी परहरोले पयुाषिएको क्षततको अनगुमन, मधेशी 
्समदुायमा देनिएको जातीय, धातमषिक त्ा ्सामप्रदारयक रववादको रववरण बझुन, नेपाल-िारत 
्सीमामा उतपन्न तनावले मधेशी ्समदुायमा पारेको प्रिाव अधययन गनषि, कोति्ड-१९ महामारी र 
लक्डाउनले मधेशी ्समदुायको जनजीवनमा पारेको प्रिावको अनगुमन गनषि र मधेशी ्समदुायको 
्सशक्ीकरणको लातग चालनपुनने कदमको ्स्दिषिमा ्सझुाव तलनका लातग तत ्तत ्क्षेत्रमा अनगुमन 
गरी ्सझुाव तलई प्रततवेदन तयार गररएको त्यो । ्सो को आधारमा आयोगबाट आवशयक 
छानतबन गरी कारबाही गनुषिपनने रव्यमा ्समबन्धत तनकायमा त्सफारर्स गरी  पठाइएको त्यो ।
(पररचछेद २ ्ँसग  ्समबन्धत)
 
२.सम्बर््यन
(क) थर सूचीकरण
आयोगको ऐनको दफा ७ (्ड) अन्ुसार मधेशी ्समदुायको परहचानका ्समब्धमा अधययन गरी 
्र ्ूसचीकरण गररएको छ ।रवज्ञद्ारा तयार पाररएको रवद्मान दद्तीय तथयाङ्कको आधारमा 
प्रततवेदन प्राप्त िएको छ । य्सका लातग हाल्समम गरेका कायषिहरुको रववरण ्समबन्धत 
तनकायहरुबाट माग गररएको छ ।्र ्ूसचीकरणलाई अद्ावतधक बनाउन आयोगबाट रवश्रवद्ालयका 
पदातधकारी, के्द्रीय तथयांक रविागका पदातधकारी, ्ंससककृ ततरवद, ्समाजशास्ती लगायतका रवज्ञ, 
मानवशास्ती, बरुद्जीवी लगायत्ँसग अ्तररक्रया गररएको छ । अ्तररक्रयाबाट अमूलय ्सझुावहरु 
प्राप्त िई ्र ्ूसचीकरणका लातग ्सहजता िएको ्स्दिषिमा आगामी आ.व. मा आयोगबाट ्र 

i



्ूसचीकरणको अन्तम िाका तयार गरी नेपाल ्सरकारमा पठाउने अठोट गररएको छ । य्सका 
लातग प्रसतारवत बजेट शू्य िएका कारण ्प बजेट वयवस्ा गनषिका लातग आयोगबाट अ्षि 
म्त्रालयमा अनरुोध गररने छ । 
्र ्ूसचीकरणको अवस्ा बझुने त्सलत्सलामा आयोगबाट य्स आ.व. मा रवतिन्न आयोगहरु, 
जाततय ्ंसघ्ंसस्ाका रवज्ञहरु, प्रदेश १, २, लनुमबनी र ्सदुरुपनचिमका गरी ४ वटा प्रदेशका 
नजललाहरु मधये १९ वटा नजलला अ्तगषितका रवतिन्न स्ानीय तह्ँसग मधेशी ्समदुायको ्र 
्ंसकलन गरी पठाईददन पत्राचार ्समेत गररएको त्यो ।
 
(ख)  प्ोफराइल हनमरा्यण
मधेशी आयोग ऐन, २०७४ अन्ुसार एकीककृ त तथयाङ्कीय तातलका र आवशयक टेम्पलेट तयार 
पानने उद्ेशय ्सरहत तराई मधेशका २१ नजलला ्समेटेर मधेश प्रोफाइल तयार पाररएको छ । 
प्रोफाइलमा ्समेरटएका रव्यहरु रवश्े् ण गनषि र कायषिक्रम बनाई कायाषि्वयन गनषि आवशयक 
गकृहकायषिका लातग प्रसतारवत बजेट प्राप्त हनु ्सकेन । 
 
(ग)  अन्तरहरिररा करार्यरिम 
आयोगको ऐनको दफा ७ (ज) अन्ुसार इततहा्स, िा्ा, कला, ्ंससककृ तत ्समब्धी काम गददै 
आइरहेका बरुद्जीवीहरु, नागररक ्समाज, नजललासतरीय कायाषिलयका प्रमिुहरु एवम ्आवशयक 
पनने अ्य ्सरोकारवाला ्ंसस्ा र वयनक््ँसग आयोगले अ्तररक्रया गरी आवशयक पकृष्ठपो्ण तलदै 
आएको छ । प्रततवेदन अवतधमा स्ानीय नागररक ्समाजद्ारा आयोनजत ्सानाठूला गरी ९ वटा 
अ्तररक्रयातमक कायषिक्रम ्समपन्न िएका छन ्। यसता कायषिक्रमबाट मधेशी ्समदुायको हक 
रहतको ्ंसरक्षण, ्समबद्षिन त्ा ्सशक्ीकरणका लातग आयोगको ितूमका महतवपूणषि रहेको कुरा 
ती ्समदुायहरुमा ्समप्रे् ण गनषि आयोग ्सफल िएको छ ।

(घ) समीक्षरा
आयोगको ऐनको दफा ७ (ङ) अन्ुसार मधेशी ्समदुायको हक रहतको ्ंसरक्षण, ्समबद्षिन र 
्सशक्ीकरणका लातग नेपाल ्सरकार र अ्य ्ंसघ्ंसस्ाहरुले ती ्समदुायहरुमा ्सचिालन गनने 
कायषिक्रमको उपादेयताको रव्यमा अनगुमन, मूलयांकन त्ा ्समीक्षा गनने कायषिक्रमलाई मधयनजर 
राखदै आयोगबाट लनुमबनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा २०७७/०३/२१ गते ्सावषिजतनक ्सनुवुाई र 
वकृहत्त ्समीक्षा कायषिक्रम गररएको त्यो । उक् ्समीक्षा कायषिक्रममा स्ानीय तहले वतषिमान 
्समयमा गरररहेका मधेशी ्समदुाय लनक्षत कायषिक्रमको ्समब्धमा छलफल गरी आगामी ददनमा 
्सधुार गददै लैजान र रवपन्न र अतत रवपन्न वगषिको उत्ानका लातग स्ानीय तहले रवशे् 
प्रा्तमकता ददई कायषिक्रम राख्नका लातग आयोगले महतवपूणषि ्सझुाव ददएको त्यो । अ्य 
प्रदेशमा पतन यसतै कायषिक्रम राख्न ेर स्ानीय तह र स्ानीय प्रशा्सन ्समेतलाई ्सहिागी गराई 
आयोगको कायषिक्रम ्समप्रे् ण गनने उद्ेशय रहेको छ ।(पररचछेद २ ्ँसग  ्समबन्धत )
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(ङ) सशक्ीकरण
आयोगको ऐनको दफा ७ (ि) अन्ुसार मधेशी ्समदुायलाई ्सशक्ीकरण गरी रवका्सको मूल 
धारमा लयाउने उद्ेशयले मधेशी यवुालाई ्सरकारी ्ेसवामा प्रवेश गराउन वाञछनीय हु् छ । 
उक् कायषिक्रम ्सचिालन पतछ ्सहिागीहरु उतप्ररेरत िएको देनि्छ । आयोगबाट यसता 
कायषिक्रम अतियानको रुपमा ्सात प्रदेश सतरमा ्समेत लैजाने प्रततबद्ता िएता पतन ्सरकारबाट 
प्रदान गररएको त्सतमत बजेटको कारण गनषि न्सरकएको हुँदा आगामी आ.व. मा यसता कायषिक्रम 
गनषिका लातग आयोगको माग बमोनजमको पयाषिप्त स्ोत र ्साधनको वयवस्ापन जरुरी देनि्छ।

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) मा मधेशी ्समदुायको हक रहतको 
्ंसरक्षण र ्समवद्षिन त्ा तयसतो ्समदुायको ्सशक्ीकरणको लातग चेतनामूलक कायषिक्रम 
्ंसचालन गनषिलाई य्स आयोगको काम, कतषिवय र अतधकारको रुपमा तलइएको छ । मधेशी 
्समदुायतित्र आत्षिक त्ा ्सामानजक रुपमा पछात्ड परेका वयनक्को ्सशक्ीकरण गनने धयेयले 
प्रदेश १ मा  रवराटनगर, प्रदेश २ मा त्सराहाको तमचदैया, ्सप्तरीको क्चनपरु र राजरवराज 
त्ा लनुमबनी प्रदेशमा लनुमबनीमा अतिमिुीकरण कक्षा ्ंसचालन गनने कायषि िएको त्यो । 
मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ (ञ) अन्ुसार मधेशी ्समदुायमा रवद्मान कुरीतत, 
अ्धरवश्वा्स त्ा ्सवै प्रकारको शो्णको अ्तय गनषि र मधेशी ्समदुायको ्सशक्ीकरणको 
लातग कायषिक्रम तजुषिमा गरी नेपाल ्सरकारलाई त्सफारर्स गनने उद्ेशयले त्सराहा नजलला कमला 
मरेवाघाट र कजष्ि हा बजारमा त्ा कमलाको उत्तरारहणीघाट, धनु् ा नजललाको पोताषिहा घाट र 
जानकी मन्दर प्राङ्गणमा अ्धरवश्ा्स त्ा कुरीतत ्यतुनकरणको लातग ्स्डक नाटक प्रदषिशन 
गररएको त्यो । 
(पररचछेद २ ्ँसग  ्समबन्धत )

(च) पञ्चबर्षीर रोजनरा:
मधेशी ्समूदायको हक रहत ्ंसरक्षण, ्समबद्षिन गनषि र उनीहरुलाई रा्रिको मूल धारमा ्समारहत 
गनषि राजयको अहम ्दारयतव हु् छ । य्सका लातग मधेशी ्समूदायहरु रवरवध रव्यहरुबाट 
पछा्डी परेका हुँदा य्स अवस्ामा तयसता ्समूदायहरुको रहतका िाततर य्स आयोगले राजयलाई 
्ंसरवधान बमोनजमका ्सझुाव र ्सहयोग ददन य्स आत्षिक व्षिदेनि लागू हनेु गरी रवतिन्न रव्यका 
पचिव्षीय रणनीततक योजना तयार गरी लाग ुगनने अठोट तलएको छ । प्रसततु िएका रणनीततक 
योजनाहरुबाट मधेशी ्समदुायमा रहेका अ्समानता, कुरीतत, अनशक्षा ्सबै प्रकारका शो्ण रविेद 
अ्तय गददै धमषि ्ंससककृ तत िा्ा तलरपको ्ंसरक्षण र ककृ र्को वयव्सारयकरण, बजारीकरण त्ा 
रवरवतधकरण जसता रक्रयाकलापहरुलाई ्सहायक हनेु गरी राजयले अपेक्षा गरेको "्समकृद् नेपाल 
्सनुि नेपाली" बनाउने रवश्ा्स गररएको छ । प्रसततु हनेु रणनीततक योजनाबाट आयोगका 
कायषिक्रमहरुलाई योजनाबद् तररकाले अगा्डी बढाई आ.ब. २०८२।८३ गनने लक्य रानिएको 
छ । 
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रणनीततक योजनाको प्रिावकारी कायाषि्वयनका लातग आयोग, ्समबद् रवशे्ज्ञ, मधेशी ्समदुाय्ँसग 
्सहकायषि गनने ्सबै तनकायहरुलाई पररचालन गररनेछ । रणनीततक योजनाबाट नेपाल ्सरकार, 
अ्य ्ंसवैधातनक तनकाय, प्रादेनशक ्सरकार त्ा स्ानीय तह्ँसग ्सम्वय हनेु हुँदा ्समग्रतामा 
यो कायषिक्रम अतय्तै प्रिावकारी हनेु देनिएको छ । रणनीततक योजनाको कायषिबाट ्सरोकारवाला 
वयनक्हरुको वयापक ्सहिातगता हनेु हुँदा उनीहरुको माधयमबाट ्समसया परहचान िई नेपाल 
्सरकारलाई ठो्स ्सझुाव ददन ्सहयोग त्सद् हनेु उद्ेशयले आयोगले तयार गरी योजना लाग ु
गनषिका तनतमत रार्रिय योजना आयोग त्ा अ्षि म्त्रालयमा बजेट तनका्साका लातग पत्राचार 
्समेत गररएको छ । 
 
३. हसफराररस
(क) हिहिन्न हनकरारमरा गररएको हसफराररस
आयोगको ऐन अन्ुसार तराई मधेशमा बाढीले परु ्याएको क्षतत ्यूनीकरण गनषि र प्रिारवत 
वयनक्हरुको िाना, नाना र छानाको वयवस्ापनका लातग चालनपुनने कदम, नेपाल-िारत 
्सीमामा देनिएको ्समसयालाई दद्पक्षीय वाताषि माफषि त ्समाधान गनषि ्सरकारलाई ्सझुाव ददईएको  
त्यो । कोरोना महामारीबाट आक्रा्त मधेशी ्समदुायलाई परेको रवतिन्न ्समसया ्समाधान 
गनषि चालन ु पनने उपाय ्सरहतका ्सझुावहरुका ्सा्ै अ्य रव्यहरुमा ्समेत ्समय ्समयमा 
्समबद् तनकायहरु र नेपाल ्सरकारलाई ्सझुाव त्ा त्सफारर्स गररएको त्यो । नशक्षाबाट 
वनचित लनक्षत वगषिलाई नशक्षामा ्सहज पहुँच, कुरीतत, अ्धरवश्ा्स, दाईजो प्र्ा र छुवाछुत 
्यूतनकरण ्समब्धमा ्समेत त्सफारर्स गररएको त्यो ।
(पररचछेद ३ ्ँसग  ्समबन्धत)
 
(ख) आरोगबराट गररएकरा हसफराररस
आयोगका मा. अधयक्षको ्ंसयोजकतवमा कोरोना महामारी, बाढी परहरो त्ा अ्य ्सम्सामरयक 
रव्यमा आयोगमा गहन छलफल गरी  प्राप्त ्सझुावका आधारमा नेपाल ्सरकारलाई 15 बुदेँ 
्सझुाव त्सफारर्स गररएको छ ।  
(पररचछेद ३ ्ँसग  ्समबन्धत)
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परिच्छे द - १
प्रािम्भिक

१.१ पृष्ठभूमिः

मधेशी समदुायको हित प्रबर्द्धन गददै उनीिरुलाई राह्रिय मूलप्रवािमा प्रवािीकरण गनद्ध नेपालको 
संहवधानको धारा २६२ मा मधेशी आयोगको वयवस्ा गररएको छ । मधेशी समदुायको 
इततिास र संसककृ ततको पहिचान, िक हितको संरक्षण र समबर्द्धन त्ा मधेशी समदुायको 
सशक्ीकरण गनद्धका लातग नेपालको संहवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको 
वयवस्ाहपका-संसदले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बनाई तमतत २०७४।०६।२७ गते 
सममाननीय रा्रिपततबाट प्रमाणीकरण भइ हवतधवत रुपमा मधेशी आयोगको गठन भएको िो। 
नेपाल सरकारको तमतत २०७५।०७।२७ गतेको तनणद्धयबाट मधेशी आयोगको कायाद्धलय 
स्ापना भएको िो । यस आयोगका प्र्म अधयक्षको रुपमा माननीय डा. हवियकुमार दत्त 
तनयकु् िनु ुभई तमतत २०७५।१२।०७ मा सममाननीय रा्रिपततजयू समक्ष शप् ग्रिण पश्ात 
सोिी ददन पदबिाली त्ा कायद्धप्रारमभ गनुद्ध भई मधेशी आयोगको नेतकृतव गददै आउनभुएको छ। 
तयसैगरी तमतत २०७७।१०।२१ मा सदसयको रुपमा माननीय सदसय िीवछ साि, माननीय 
सदसय रेण ु देवी साि र माननीय सदसय हविय कुमार गपु्ा र तमतत २०७८।३।१० मा 
माननीय आभा कुमारी तसंि तनयकु् भई सप् ग्रिण गरी कायद्ध प्रारमभ गरे सँगै यस आयोगले 
पूणद्धता पाएको छ । 

१.२ आयोगको उद्छेश्ः

नेपालको संहवधानको धारा २६२ त्ा मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा वयवस्ा भए बमोजिम 
मधेशी समदुायको इततिास र संसककृ ततको पहिचान, िक हितको संरक्षण र समबर्द्धन त्ा मधेशी 
समदुायको सशक्ीकरण गनुद्ध यस आयोगको मखुय उद्ेशय रिेको छ ।

१.३ आयोगको कराि, कर्तव्य ि अमिकरािः

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ (संशोधन सहित) को पररचछेद ३ को दफा ७ मा  मधेशी 
आयोगको काम, कतद्धवय र अतधकारिरु देिाय बमोजिम तोहकएका छन ्।

क. मधेशी समदुायको समग्र जस्ततको अधययन गरी ततसमबनधमा गनुद्ध पनने नीततगत, 
कानूनी र संस्ागत सधुारका हवषयमा नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गनने, ।

ख. मधेशी समदुायको िक हितको संरक्षण र समबर्द्धन त्ा तयसतो समदुायको 
सशक्ीकरणका लातग राह्रिय नीतत त्ा कायद्धक्रमको तिुद्धमा गरी कायाद्धनवयनका लातग 
नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गनने,
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ग. मधेशी समदुायको िक हितको संरक्षण र समबर्द्धन त्ा तयसतो समदुायको 
सशक्ीकरणको समबनधमा भएका वयवस्ा प्रभावकारी रूपमा कायाद्धनवयन भए 
नभएको हवषयमा अधययन अनसुनधान गरी प्रभावकारी कायाद्धनवयन गनद्ध चालन ुपनने 
कदमका समबनधमा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने,

घ. मधेशी समदुायको िक हितको संरक्षण र समबर्द्धन त्ा तयसतो समदुायको 
सशक्ीकरणको समबनधमा भइरिेका कानूनी, नीततगत त्ा संस्ागत वयवस्ामा गनुद्ध 
पनने सधुारका समबनधमा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने,

ङ. मधेशी समदुायसँग समबनधी नीतत त्ा कायद्धक्रम कायाद्धनवयनको समीक्षा, अनगुमन 
त्ा मूलयाङ्कन गनने,

च. आयोगले गरेका तसफाररस वा ददएका सझुाव कायाद्धनवयनको समबनधमा अनगुमन गनने 
वा गराउने,

छ. मधेशी समदुायतभत्र आत्द्धक वा सामाजिक रूपमा पछातड परेका वयजक्को हवकास र 
सशक्ीकरणका लातग हवशेष कायद्धक्रम तिुद्धमा गरी कायाद्धनवयन गनद्ध नेपाल सरकार 
समक्ष तसफाररस गनने,

ि. मधेशी समदुायतभत्रका हवतभन्न भाषा, तलहप, संसककृ तत, इततिास, परमपरा, साहितय, 
कलाको अधययन अनसुनधान गरी तयसतो भाषा, तलहप, संसककृ तत, इततिास, परमपरा, 
साहितय, कलाको संरक्षण र हवकासको लातग कायद्धक्रम तिुद्धमा गरी नेपाल सरकारलाई 
तसफाररस गनने,

झ. मधेशी समदुायको िक हितको संरक्षण र समबर्द्धन त्ा तयसतो समदुायको 
सशक्ीकरणको लातग चेतनामूलक कायद्धक्रम सञ्ालन गनने,

ञ. मधेशी समदुायमा हवद्यमान कुरीतत, अनधहवश्ास त्ा सबै प्रकारको शोषणको अनतय 
गनद्ध र मधेशी समदुायको सशक्ीकरणको लातग कायद्धक्रम तिुद्धमा गरी नेपाल 
सरकारलाई तसफाररस गनने,

ट. मधेशी समदुायको समबनधमा नेपाल पक्ष भएको अनतराद्धह्रिय सजनध समझझौता कायाद्धनवयन 
भए नभएको अनगुमन गरी नेपाल सरकारलाई कायाद्धनवयनको लातग आवशयक 
तसफाररस गनने वा सझुाव ददने।

ठ. मधेशी समदुायको अतधकार उललङ्घन गनने वयजक् वा संस्ाका हवरुर् उिरुी सङ्कलन 
गरी सो उपर छानतबन त्ा तिहककात गनद्ध समबजनधत तनकायमा तसफाररस गनने ।

ड. मधेशी समदुायको पहिचानका समबनधमा हवसतकृत अधययन र अनसुनधान गरी ्र 
सूचीककृ त गनद्ध नेपाल सरकारलाई तसफाररस गनने ।

ढ. मधेशी समदुायको िक हितको संरक्षण, समबर्द्धन र सशक्ीकरणका लातग नेपाल 
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सरकार र अनय सङ्घ संस्ािरूले सञ्ालन गनने चेतनामूलक कायद्धक्रमिरूको समीक्षा, 
अनगुमन त्ा मूलयाङ्कन गनने,

ण. आयोगका अधयक्ष, सदसय त्ा कमद्धचारीको लातग आचारसंहिता बनाई लागू गनने,
त. आयोगको वाहषद्धक योिना र कायद्धक्रम सवीककृ त गनने ।

यस बािेक मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८,९,१० र ११ मा देिायका ्प 
अतधकारिरु समेत रिेको छन:

1. आयोगले आफनो काम कारबािीको समबनधमा अनय संवैधातनक तनकाय, सरकारी कायाद्धलय 
वा सावद्धितनक संस्ासँग समनवय गनद्ध त्ा परामशद्ध गनद्ध वा राय तलन सकने,

2. आयोगले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ र प्रचतलत सङ् घीय कानून बमोजिम समपादन गनुद्ध 
पनने कुनै काम आयोगमा कायद्धरत िनशजक्बाट समपादन िनु नसकने भएमा तयसको कारण 
खलुाई प्रचतलत सङ् घीय कानून बमोजिम हवशेषज्ञको सेवा तलन सकने,

3. आयोगसँग समबजनधत कुनै हवशेष प्रककृ ततको कायद्ध समपादन गनने प्रयोिनको लातग आयोगले 
कायाद्धवतध तोकी कुनै सतमतत वा कायद्धदल गठन गनद्ध सकने,

4. आयोगले आवशयकता अनसुार सरकारी तनकाय वा सावद्धितनक संस्ासँग आवशयक समनवय 
त्ा सिकायद्ध गनद्ध सकने ।

१.४ संगठनः

आयोगको कायद्धसञ्ालनको लातग काठमाडौँ उपतयकामा आयोगको कायाद्धलय रिने कानूनी 
वयवस्ा रिेकोले लतलतपरु जिललाजस्त जवागलमा आयोगको कायाद्धलय स्ापना भएको छ ।

 नेपालको संहवधान, २०७२ को धारा २६२ को उपधारा (१) मा वयवस्ा भए 
बमोजिम आयोगमा १ िना अधयक्ष र ४ िना सदसयिरु कायद्धरत रिनभुएको छ ।

 आयोगको काम कारबािी सूचारु गनद्धको लातग नेपाल सरकारबाट संशोतधत एवम ्
सवीककृ त संगठन  संरचना बमोजिम रा.प. प्र्म शे्णी (नेपाल प्रशासन सेवा) को सजचव लगायत 
२६ िना कमद्धचारी रिने गरी दरवनदी सवीककृ त भएको छ । संगठन संरचना अनसूुची-१ र 
आयोगमा कायद्धरत कमद्धचारीिरुको हववरण अनसूुची-२ मा ददइएको छ ।
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परिच्छे द – २

आयोगबराट सञ्रामिर कराय्तक्रि ि गमरमिमि

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको काम, कतद्धवय र अतधकार समबनधी वयवस्ा अनसुार 
मधेशी समदुायको समग्र जस्ततको अधययन गरी सो समबनधमा गनुद्धपनने नीततगत, कानूनी र 
संस्ागत सधुारका हवषयमा आयोगबाट तपतसल बमोजिमका गततहवतधिरु सञ्ालन गररयो  ।  

२.१ हक महरको संिक्षण

२.१.१ उजुिी

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ मा आयोगको काम, कतद्धवय र अतधकारको वयवस्ा 
गररएको छ । सो दफाको उपदफा (ठ) मा मधेशी समदुायको अतधकार उललङ्घन गनने वयजक् 
वा संस्ाका हवरुर् उिरुी संकलन गरी सो उपर छानहवन त्ा तिहककात गनद्ध समबजनधत 
तनकायमा तसफाररस गनने वयवस्ा रिेको छ । पत्र, वयजक्, टेतलफोन, संस्ािरु, सामाजिक 
सञ्ाल, मझौजखक, छापा, हवद्यतुीय माधयमबाट आत्द्धक वषद्ध २०७७/७८ मा कुल १९० वटा 
उिरुीिरु प्राप् भएका छन । आयोगमा प्राप् िनु आएका उिरुी हवतभन्न माधयमबाट संकलन 
गनने, आयोग समक्ष पेश गनने र कायाद्धनवयनका लातग समबजनधत तनकायमा लेखी पठाउने कायद्ध 
समपन्न भएको छ । यस समबनधी हवसतकृत हववरण यस प्रततवेदनको अनसूुची ३ मा उललेख 
गररएको छ ।

२.१.२ अनुगिनकरा कराय्तक्रिहरु

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको काम, कतद्धवय र अतधकार समबनधी वयवस्ा अनसुार 
मधेशी समदुायको समग्र जस्ततको अधययन गरी सो समबनधमा गनुद्धपनने नीततगत, कानूनी र 
संस्ागत सधुारका हवषयमा नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गनने समबनधमा आयोगबाट हवतभन्न 
प्रदेश, जिलला, क्षेत्र र समदुायमा अनगुमनको कायद्ध भएको त्यो।आयोगबाट भएको अनगुमन 
समबनधमा हवसतकृत हववरण अनसूुची-४ मा उललेख गररएको छ ।

२.१.३ उच्चस्तिीय अनुगिन सम्बन्ी कराय्तक्रि

Covid-19 ले हवश् नै आक्रानत भएको सनदभद्धमा यसको रोक्ाम र तनयनत्रणका लातग नेपाल 
सरकारले तमतत २०७८।०१।१६ देजख लकडाउन गरेको त्यो । यसले नेपाली िनिीवन 
खास गरी मधेशी समदुायमा पारेको असरको अनगुमन गरी नेपाल सरकारलाई सझुाव प्रसततु 
गनद्ध यस मधेशी आयोग ऐनको दफा ११ अनसुार आयोगका अधयक्षको संयोिकतवमा आयोगका 
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सजचवका सा्ै नेपाल नेपाली सेना, नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी बल, नेपाल एवं राह्रिय अनसुनधान 
हवभागका प्रतततनतधिरुसँग २ वटा प्रतयक्ष बैठक बसी सरकारलाई पत्र त्ा हवज्ञतप् माफद्ध त 
हवतभन्न सझुाविरु प्रसततु गररएको त्यो । 

२.२ अधिकार प्रर्वद्धन तथा सशक्तीकरण
२.२.१ प्मरिछेदन प्कराशन

तमतत २०७५।०७।२५ मा यस आयोगको स्ापना भए पश्ात पहिलो र दोस्ो वाहषद्धक 
प्रततवेदन आयोगद्ारा संचातलत हवतभन्न कायद्धिरुको समबनधमा वाहषद्धक प्रततवेदन तयार गरी 
सममाननीय रा्रिपततजयू समक्ष पेश गररएको त्यो । 

संहवधानको धारा २९४ (२) अनसुार, प्रदेश १, प्रदेश २, बागमतत प्रदेश, लजुमबनी प्रदेश, 
कणाद्धली प्रदेश र सदूुरपजश्म प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखु समक्ष पतन प्रततवेदन पेश गररएको   
त्यो । 
२.२.२ िोक सछेिरा रयरािी कक्षरा सम्बन्ी अमभिुखीकिण कराय्तक्रि

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) मा मधेशी समदुायको िक हितको 
संरक्षण र समवर्द्धन त्ा तयसतो समदुायको सशक्ीकरणको लातग चेतनामूलक कायद्धक्रम 
संचालन गनद्धलाई यस आयोगको काम, कतद्धवय र अतधकार बमोजिम मधेशी समदुायतभत्र आत्द्धक 
त्ा सामाजिक रुपमा पछातड परेका वयजक्को सशक्ीकरण गनने धयेयले प्रदेश १ मा 
हवराटनगर, प्रदेश २ मा तसरािाको तमचदैया, सप्रीको कनचनपरु र रािहवराि त्ा लजुमबनी 
प्रदेशमा लजुमबनी सांसककृ ततक नगरपातलकामा अतभमूखीकरण कायद्धक्रम संचालन गनने कायद्ध समपन्न 
भयो । यो कायद्धक्रम संचालनको क्रममा सिभागीिरुबाट प्राप् िनु आएका सझुाविरुलाई  
तनमनानसुार तलहपबर् गररएको छ ।

प्राप्त सुझरािहरु:-

1. लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन प्रदेशगत त्ा जिललागत रुपमा गदाद्ध राम्ो िनु्थयो,

2. आवेदक सबैले तयारी कक्षामा सिभागी िनु पाउँदा राम्ो िनु्थयो,

3. आउदो वषद्धमा सबैपदको छुट्ाछुटै् कक्षा संचालन गदाद्ध अझ प्रभावकारी िनु्थयो,

4. तसतमत बिेटबाट तयारी कक्षा संचालन गनुद्ध पनने अवस्ामा आत्द्धक रुपले हवपन्न मधेशी 
समदुायका हवद्या्थीलाई समावेश गनुद्ध उपयकु् िनुछ,

5. तयारी कक्षा अतयनत फलदायी भएको र तनरनतरता प्रदान गनुद्धपनने,
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6. स्ानीय तििरुमा कायद्धक्रम िनुकुो सा्ै पदिरु तोकेर कायद्धक्रम िनुपुनने, 

7. संलगन सिभागीिरु लोकसेवा आयोगका परीक्षाको तयारीको तनजमत अतत नै उतसाहित 
भएका त्ए ।

२.२.३ भूरिछेिरा

तमतत २०७७।८।१४ गते तसरािा जिलला कमला, मरेवाघाट र किद्धनिा बिारमा त्ा तमतत 
२०७७।०८।१४ गते कमलाको उत्तराहिणी घाट, धनषुा जिललाको पोताद्धिा घाट र िानकी 
मजनदर प्राङणमा अनधहवश्ास त्ा कुररतत नयतुनकरण समबनधी कायद्धक्रमिरु गररएको र तत ्
स्ानिरुमा रंग दपद्धण नामक संस्ाका कलाकार सा्ीिरु तमलेर सडक नाटक प्रदशद्धन 
गररएको। यस अततररक् टाइमस सकूल, तसरािामा तमतत २०७७।०८।१४ र श्ी िनसेवा 
उचच माधयतमक हवद्यालय, किद्धनिा तसरािामा तमतत २०७७।०८।१६ गते कक्षा १२ का 
हवद्या्थीिरु बीच अनधहवश्ास त्ा कुररती नयूनीकरण समबनधी अतभमखुीकरण कायद्धक्रम संचालन 
गरेका छझौ । कक्षा १२ का हवद्या्थीिरुमा धेरैिसो बातलका देजखएको र अतधकांसको तसउदोमा 
तसनदरु देजखनलेु सो समािमा बालहववाि वयापक रिेको बजुझनछ । बीस बषद्ध भनदा अगावै र 
मंिरुी हवना हववाि गनुद्ध गराउन ु मलुकुी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम दणडनीय िनेु 
िानकारी गराउदा २० बषद्धसमम हववाि गनद्ध नपाउने तर सो अगावै मागेर हववाि गरेमा सोको 
जिममेवारी राजयले तलनछ त भनी िनसमदुायबाट आवाि आएको । 

प्रतयेक बषद्ध काततद्धक शकुल पक्षको पूजणद्धमा ततत्का ददन तसरािा र धनषुा जिललाको सीमानामा 
पनने पहवत्र नदी  कमलामा श्र्ाका सा्ै हवतभन्न जिललाका श्र्ालिुरु सनान गनने प्रचलन रिेको 
छ । सोिी ददन धामीझाक्रीिरु कमला सनान गरेर कमला घाटमा पाठी, बोका, परेवा आददको 
बली चढाएमा तसहर् प्राप् िनेु र श्र्ालिुरु भतू, हपशाच, बोकसा, बोकसी लगायत समपूणद्ध घरेल ु
त्ा पाररवाररक र सवास्थय समबनधी समसयािरुबाट मकु् िनेु िनसमदुायको हवश्ासलाई 
अनधहवश्ासको पराकाष्टको रुपमा जचत्रण गनद्ध सहकनछ । यस ददन कमला नदी हकनारमा 
ििारझौ मातनसिरुले मेला भछद्धन िसलाई भतूमेलाको नामले समेत जचतननछ । 

धामी झाँक्रीिरुले आफु किाँ समसया तलएर आउने श्र्ालिुरुलाई उललेजखत समपूणद्ध समसयाको 
िड समबजनधत गाउँ/नगरको कुनै एक नारी बोकसी भएको कारण भएको बताउछन । यसरी 
बोकसी भनी आरोहपत िनेु महिला कत्त समािको हवधवा, असिाय, गररब, दतलत र तनमखुा 
वगद्धको मात्र िनेु गरेको देजखनछ । समािका सभ्ानत वगद्धले जशक्षाको ददपबाट वजञ्त यसता 
वगद्धमात् बोकसीको नाममा शोषण गनने गरेका छन । धामीझाँक्रीको आरोपानसुार हपतडत 
भतनएका मातनस गाउँसमाि र धामीझाँक्री तमलेर बोकसी भनी आरोहपत महिलालाई गाली 
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बेइजिती गनने, आरोहपत वयजक्को पररवारलाई अपमानिनक वयविार गनने, सामाजिक बहिसकार 
गनने, कुटहपट गनने, डामने, पोलने, मलमतु्र खवुाउने सममका अमानवीय अपराधिरु गनने गरेका 
छन । वोकसीका नाममा यसता नारीिरु महिलाहिंसाको जशकार िनेु गरेका छन ्। 

उपजस्त िनसमदुाय बीच कसैलाई बोकसीको आरोप लगाएर मात् उललेजखत कायद्धिरु मलुकुी 
अपराध संहिता, २०७४ को पररचछेद १० अनतगद्धत भेदभाव त्ा अनय अपमानिनक वयविार 
समबनधी कसूर को दफा १६८ र बोकसीको आरोप (कसरु र सिाय) ऐन, २०७२ बमोजिम 
दणडनीय िनेु र कसूर अनसुार ६ महिनादेजख ८ बषद्धसमम कैद त्ा रु पाँच ििार देजख रु एक 
लाख समम िररवाना िनेु िानकारी गराउँदा समािमा कततको छोरा, पततलाई माररसकेको 
बोकसीलाई बढावा ददने, बचाउने कानून बनाउनपुनने भन्ने िसता गनुासो िनसमदुायबाट आएको 
छ । 

२.२.४ िुम्म्बनी प्दछेशको नछेपरािगञ्जिरा गुनरासो व्यिस्रापन र्रा सराि्तजमनक सुनुिराई कराय्तक्रि

मधेशी आयोगको तमतत २०७८ असार महिनामा लजुमबनी प्रदेशको बाँके जिललाको नेपालगञ्मा 
कायद्धक्रम गररएको त्यो ।उक् कायद्धक्रममा हवतभन्न समदुाय त्ा सरोकारवालािरुबाट प्राप् 
भएका गनुासो त्ा रायसझुाविरु:

1. वातलकािरुलाई पढाउन समसया रिेको,

2. महिला सकुल त्ा कलेिको वयवस्ा नभएको,

3. अनदुान ददनभुनदा सीप तसकाउनेमा िोड ददनपुनने,

4. आयोगले के कतत काम गरेका छन सो हवषयमा सपष्ट िानकारी ददनपुनने,

5. मधेशी समदुायको आत्द्धक अवस्ाको हवश्षेण गनद्ध िरुरी छ,

6. िनताको चेतना अतभवकृहर् गनुद्धपनने,

7. राजयको सवै अंगमा मधेशीको पिुँच िनु ुआवशयक छ,

8. नीतत तनमाद्धणमा प्रतयक्ष सरोकार राख् ेकायद्ध भए नभएको त्ा नीतत कायाद्धनवयन भए नभएको 
हवषयमा हवशेष कायद्ध गनद्ध िरुरी छ,

9. नेपालगञ्मा छुटै् हवश्हवद्यालय िनुपुनने,

10. नागररकताको समसया समाधान िनुपुनने,
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11. ककृ हषमा आधतुनहककरण त्ा ककृ हषक्राजनत िनुपुनने,

12. स्ास्थय सेवालाई गणुसतरीय त्ा भरपददो बनाउनपुनने,

13. मधेशी आयोगले गरेका गततहवतधमा ताररफ त्ा प्रसंशा गनने गरी अझै प्रभावकारी कायद्ध   
 गनुद्ध पनने,

14. गैर मधेशीमा मधेशी समदुायप्रतत सद् भाव र सकारातमक सोचको आवशयकता छ,

15. ककृ हष कायद्धक्रम अवतध त्ा ्ारु भाषामा प्रसारण िनुपुनने,

16. आयोगले पारदशथीता समबनधी त्ा सूचना संप्रषेणका लातग सवै सूचना वेवसाइटमा   
 राख्पुनने,

17. लोकसेवा त्ा अनय परीक्षामा स्ानीय भाषामा प्रततषपधाद्ध िनुपुनने ।

अनतमा, आयोगका माननीय अधयक्ष डा. हवियकुमार दत्तले उपजस्त प्रमखु अततत् लगायत 
मधेशी आयोगका मा. सदसय त्ा लजुमबनी प्रदेश िेनने संयोिक हविय कुमार गपु्ाले सबै 
सिभागीिरुलाई हवशेष धनयवाद वयक् गददै तसतमत स्ोत साधन र कमद्धचारीको कतम भएतापतन 
आयोगले देशका सबै प्रदेशमा पगुी मधेशी समदुायको िक हित र अतधकारको संरक्षण र 
समवर्द्धनका लातग हक्रयाजशल भई कायद्ध गददै गरेको त्ा प्रदेश सरकार लगायत स्ानीय 
तििरुले समेत मधेशी समदुाय लजक्षत हवशेष कायद्धक्रम लयाउनपुनने कुरा सबै समक्ष बयक् 
गनुद्धभयो । 

२.२.५ ििछेश प्ोफराइि–

एकीककृ त त्थयाङ्कीय तातलका र आवशयक टेम्पलेट तयार पानने उद्ेशय सहित तराई मधेशका २१ 
जिलला समेटेर मधेश प्रोफाइल तयार पाररएको छ । हवद्यमान दद्तीय स्ोतको आधारमा 
उपलबध त्थयाङ्क संकलन गरी तयार पाररएको मधेश प्रोफाइल तभत्र पररचय, तराई मधेशको 
प्रशासतनक संरचना, धराततलय सवरुप र ितमनको प्रकार, सामाजिक हवकास (जशक्षा, सवास्थय 
र खानेपानी त्ा सरसफाई), ककृ हष, वन, वातावरण त्ा प्राककृ ततक स्ोत साधन, उिाद्ध, तसचाई, 
नदी नाला, पोखरी र तालिरु, यातायात, सडक र बाटोको हववरण, उद्योग, वयापार, खानी त्ा 
खतनि, रोिगारी समबनधी, हववरण, सिकारी वैंक, फाइनानस त्ा तनचोड र सझुाविरु िसता 
हवषयिरु समावेश गररएका छन ्। 
२.२.६ ििछेशी सिुदरायको ्ि सूचीकिण

मधेशी आयोग ऐन,२०७४ को दफा ७(ड) मा आयोगलाई मधेशी समदुायको पहिचानका 
समबनधमा हवसतकृत अधययन र अनसुनधान गरी ्र सूचीककृ त गनद्ध नेपाल सरकारलाई तसफाररस 
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गनने कायद्ध तोहकएकोमा हवद्यमान दद्तीय त्थयाङ्कमा आधाररत भएर अधययन अनसुनधान गरी ्र 
सूचीकरण समबनधी प्रारजमभक प्रततवेदन तयार पाररएको छ । यस प्रततवेदनमा िममा १५३ 
वटा िात र सो िातिातत तभत्र हवतभन्न ्रिरु समावेश भएका छन ्।यो प्रततवेदन आनतररक 
प्रयोिनको लातग उपयोग गददै आगामी ददनमा हवसतकृत रुपमा अनसुनधान गनद्ध फलदायी िनेु 
देजखनछ। 
२.२.७ ििछेशी आयोगको सिोकराििरािराहरुसँग छिफि

आयोगले हवतभन्न हवषयमा सरोकारवालािरुसँग छलफल गनने र समबजनधत क्षेत्रमा गई हवतभन्न 
हवषयमा अनतरहक्रया गनने गरेको छ । यसता बैठक त्ा अनतरहक्रयाको उद्ेशय आयोगको 
बारेमा आम सवद्धसाधारणलाई िानकारी गराउन ुत्ा िनसतरका समसयािरु पहिचान गनुद्ध िो । 
सरोकारवालािरुसँगको अनतरहक्रया त्ा बैठकबाट आएका समसया त्ा सझुावलाई आयोगले 
आवशयक अधययन गरी नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गनने गरेको छ । 
२.३ आयोगकरा गमरमििीहरु

२.३.१ आयोगको बैठककरा मनण्तयहरु

संहवधानको धारा २६२ अनसुार स्ाहपत यस आयोगले आफनो काम कारबािी सचुारु गनने 
क्रममा हवतभन्न तमततमा आयोगको बैठक बसी हवहवध हवषयमा तनणद्धय गररएको छ । आयोगको 
बैठकको तनणद्धयिरु समबनधमा अनसूुची-५ मा उललेख गररएको छ ।

२.३.२ आयोगको प्छेस मिज्ञम्प्त

संहवधानको धारा २६२ अनसुार स्ाहपत यस आयोगले आयोगका काम कारबािी सचुारु गनने 
क्रममा हवतभन्न तमततमा आयोगमा बैठक बसी हवहवध हवषयमा प्रसे हवज्ञतप् िारी गरेको छ । 
उक् प्रसे हवज्ञतप् समबनधमा अनसूुची-६ मा उललेख गररएको छ ।
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परिच्छे द –३

३.१ सुझराि र्रा मसफरारिस

३.१.१ आयोगको रफ्त बराट प्सु्तर गरिएको सुझराि र्रा मसफरारिसहरु :-

कोरोना मिामारीको दोस्ो लिरले तराई त्ा मधेशी समदुायको िनिीवनमा पारररिेको 
असरलाई मधयनिर गरी मधेशी आयोग ऐन,२०७४ को दफा ७ को (झ) र (ञ) लाई हवशेष 
समबोधन गददै  कोतभड-१९ बाट बचन त्ा सरुक्षा अपनाउन संघीय मातमला त्ा सामानय 
प्रशासन मनत्रालय माफद्ध त नेपाल सरकारलाई देिाय बमोजिमका सझुाविरु  पेश गररएको 
त्यो।
1. मधेशको तभत्री भागमा चेतनाको सतरमा कतमको कारणले तभडभाड िनेु र जशक्षा त्ा 

सवास्थयको अवस्ा कमिोर िनेु भएकोले िनचेतनाको अभावलाई समाधान गनद्ध ततनै तिका 
सरकारबाट कायद्धक्रम बनाई चेतनाको सतरवकृहर् िनेु गरर िनचेतनामूलक कायद्धक्रम कायाद्धनयन 
गनद्ध तसफाररस गनने,

2. तराई मधेशमा सामाजिक संसकार मनाउने िनम, मकृतय,ु हववाि उपनयन र भोिभतेर िसता 
कायद्धमा तनधाद्धररत मापदणड भनदा अतधक संखयामा मातनसिरु नबोलाउने र तयसको अवस्ामा 
वोलाउनै पनने भएका नेपाल सरकारले तोकेको मापदणडमा नबढाई सामाजिक दरुी कायम 
गरी, सवास्थय सरुक्षा मापदणड अपनाई सामाजिक संसकार समपादन गनद्ध तसफाररस गनने,

3. तराई मधेशमा दैतनक िसतो लागने िाट बिारिरुमा सवास्थय सरुक्षा अनसुार मासक र 
सेतनटाईिरको प्रयोगको अवस्ा असाधयै कमिोर  भएकोले देिायका हवकलपिरु लाग ुगनने, 
(क) िाट बिारलाई तनरुतसाहित गनने कायद्धक्रम बनाउने र कायाद्धनयन गनने, 

(ख)  िाट बिारको हवकलप नभएको ठाउँमा िाटबिार िाँदा अतनवायद्ध मासक लगाई िान  

     िनचेतना फैलाउने कायद्धक्रम बनाउने,  
(ग) िाट बिारको सट्ा तनजश्त स्ानमा पसलबाट सामान हवहक्र हवतरण गनने, वयवस्ा   
    तमलाउन तसफाररस गनने,

4. पशपंुक्षी िाट बिारमा अतनवायद्ध मासक लगाएर कारोबार गनने वयवस्ाको समबनधमा 
कायद्धक्रम बनाई कायाद्धनवयन गनद्ध तसफाररस गनने,

5. सावद्धितनक यातायातमा तसट भनदा बढी यात्रिुरु नराख् ेर सबै यात्रिुरुलाई मासक अतनवाद्धय 
लगाएर मातै्र यात्रा गनने वयवस्ा तमलाउन तसफाररस गनने,
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6. कलकारखाना र खेतमा काम गनने, मिदरुलाई सरकारले तोकेको मापदणड भनदा बढी एकै 
ठाँउमा नराख् ेराख् ैपनने भएमा सामाजिक दरुी सहितको सवास्थय सरुक्षा मापदणड पालना 
गनने गराउने तसफाररस गनने,

7. मधेशमा आयोिना िनेु, मेला, िात्रा िसता कायद्धक्रमिरु धेरै तभडभाड िनेु कायद्धक्रमिरु 
सकेसमम आयोिना नगनने, परमपरा धान्नै पनने भएमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदणड तभत्र 
मात्र उपजस्त भई सवास्थय सरुक्षाका मापदणड अपनाई सामाजिक दरुी कायम गरी 
कायाद्धनयन गनद्ध गराउन तसफाररस गनने,

8. नदी, कुणड र तलाउमा सामहुिक सनान गनने गराउने परमपरा धान्नै पनने भएमा सवास्थय सरुक्षा 
अपनाई तयसतो कायद्ध गनने वयवस्ा तमलाउन तसफाररस गनने,

9. कोतभड तनयनत्रणका लातग स्ानीय तिले स्ानीय भाषामा सूचना समप्रषेण गनद्ध गराउन 
तसफाररस गनने,

10. समिुमा उपजस्त भई मनाउने पवद्ध वा प्रा्द्धना िसता कायद्धिरु गदाद्ध अतनवायद्ध रुपमा  
सामाजिक दरुी कायम गरर गनद्ध गराउने तसफाररस गनने,

11. वैकजलपक उपायर्ारा हवद्यतुतय माधयमबाट आवशयक दैतनक उपभोगय वसतिुरु आपतुतद्ध  
गनने कायद्धलाई प्रोतसाहित गनद्ध तसफाररस गनने,

12. तराई मधेशमा िनघनतव अतयातधक धेरै िनेु र अतधकांश वालबातलकािरुको समदुाय 
हवद्यालयिरुमा पठन पाठन िनेु भएकाले उनीिरुलाई वैकजलपक तसकाईबाट तनयतमत 
हवद्यालय जशक्षा आिद्धन गनद्ध नेपाल सरकारले उपलबध गराएको तसमकाडद्धको अतधकतम 
उपयोग गनद्ध बयापक प्रचार प्रसार गनद्ध तसफाररस गनने,

13. सममातनत सवदोचच अदालतबाट भएको अनतराद्धह्रिय सीमा तनयमन गरी वयवस्ापन गनने 
कायद्धमा तराई मधेशका सीमावतथी क्षेत्रका आम सवद्धसाधरणलाई सियोग गनद्ध र कोतभड 
वयवस्ापनमा योगदान गनद्ध प्रोतसाहित िनेु गरी कायद्धक्रम बनाई कायाद्धनवयन गनद्ध तसफाररस 
गनने,

14. यी कायद्धिरु सफलतापूवद्धक समपादन गनद्ध मधेशी आयोगले नेपाल सरकारलाई आवशयक 
सवै प्रकारका सियोग गनने र प्राप् उपलबधीिरुको अनगुमन गरी कायाद्धनवयनका लातग 
गनुद्धपनने हवषयिरु देजखए नेपाल सरकारलाई सियोग पयुाद्धउने,

15. मधेशी आयोग  ऐन, २०७४ को दफा ११ अनतगद्धत रिी कोतभड-१९ मिामारी तनयनत्रण 
लातग नेपाल सरकारले तोकेको कुनै तनकाय वा सावद्धितनक संस्ा आवशयक समनवय र 
सिकायद्ध गनद्ध मधेशी आयोग ततपर रिेको वयिोरा समेत नेपाल सरकारलाई अनरुोध गनने।
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३.२ ्प सुझराि र्रा मसफरारिसहरु

१. िराििरामिकरा सम्बन्िरा: तराई मधेशका जिललािरुमा वालबातलकािरुको जशक्षामा पिुँच 
परु ्याई बालशोषण, बालश्तमक र बालहिंसाको अनतय गरी सामदुाहयक तनिी सवै हवद्यालयका 
वालवातलकालाई वैकजलपक जशक्षामा पिुँच बढाउनपुनने । 

२. िमहिरा सम्बन्िरा: महिलािरुलाई रािनैततक, आत्द्धक शैजक्षक रुपले सशक्ीकरण गरी 
महिला मात् िनेु सवै प्रकारका हिंसा, हवभेद  शोषणको अनतयका लातग कायद्धक्रम संचालन 
गनुद्धपनने । 

३. अपराङ्गररा सम्बन्िरा: फरक क्षमता भएका वयजक्लाई समान वयविार गरी सिि िीवनयापनका 
लातग हवशेष संरक्षणातमक कायद्धक्रमिरु गनुद्धपनने ।

४. मशक्षरा सम्बन्िरा: गणुातमक जशक्षाको अतभवकृहर् गददै मातकृभाषामा प्रा्तमक तिको कक्षा 
संचालन गनुद्ध पनने र महिलाको लातग प्रझौढजशक्षा संचालन गनुद्धपनने । 

५. स्रास्थ्य सम्बन्िरा: गणुसतरीय सवास्थय सेवाको पिुँच बढाई महिला र वालवातलकामा 
सवास्थय, िनचेतना फैलाउनका लातग कायद्धक्रम संचालन िनुपुनने । स्ानीय भाषामा 
आधारभतू सवास्थय सेवा प्रदायकिरु खटाउन आवशयक वयवस्ा गनुद्धपनने । 

६. कृमि सम्बन्िरा: ककृ हषमा आधतुनहककरण त्ा बैज्ञातनहककरणका लातग आवशयक वयवस्ा   
िनुपुनने । ककृ हष बिारका लातग सरकारी मणडीिाउसको वयवस्ा िनुपुनने । ककृ षकिरुका 
लातग नयनुतम मलुय तोहकनपुनने।समयमै पयाद्धप् हवउ, मलको वयवस्ाका लातग तराई 
मधेशमा उद्योग र भणडारण केनद्र िनुपुनने । उख ु हकसानिरुको गत हवगतको वक्झौता  
रकम पाउनपुनने र उख ु हवक्री गरेको वेला ततकाल नगद भकु्ानी िनुकुो सा्ै हवहवध 
समसयािरु समाधान िनुपुनने ।

७. उद्ोग सम्बन्िरा: औद्योतगक हवकासको लातग तराई मधेशले अतयातधक समभावना बोकेको 
िनुाले तयसका लातग औद्योतगक वातावरण तसिद्धना गनद्धका लातग आवशयक वयवस्ा 
तमलाउनपुनने । बनद भएका उद्योगिरुलाई पनु संचालनमा लयाउनपुनने । 

८. व्यरापराि सम्बन्िरा: वयवसाहयक सरुक्षा, वयापारका लातग उपयकु् वातावरण र बिार 
अनगुमन मूलयाङ्कन तनरनतर िनुपुनने । तराई मधेशमा  स्ानीय उतपादन िनेु वसतिुरु 
तनयाद्धतयोगय बनाउन सरकारले प्रबर्द्धनातमक कायद्धिरु गनुद्धपनने ।  

९. बैदछेमशक िोजगरािी सम्बन्िरा: बैदेजशक रोिगारीलाई वयवजस्त, भरपददो र मयाद्धददत बनाउनको 
लातग रोिगारीमा िानलाई श्म समबनधी जशक्षा, सीप, तातलम र सवास्थय वीमाको वयवस्ा 
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लाई प्रभावकारी बनाउनपुनने र हवदेशमा तसकेको ज्ञान सीप र कमाईलाई उतपादनमूलक 
क्षेत्रमा उपयोग गनुद्धपनने ।महिलाको बैदेजशक रोिगारी संवेदनजशल भएको िुँदा हवशेष 
वयवस्ा गनुद्धपनने । बैदेजशक रोिगारीमा िाने क्रममा हवतभन्न चरणिरुमा िनेु गरेका 
ठगीिरुलाई तनरोधातमक, प्रबर्द्धनातमक र उपचारातमक हवतधबाट समबाेधन गनद्ध भएका 
कानूनलाई कडाईका सा् कायाद्धनवयन गनने र कायाद्धनवयन भए नभएको अनगुमन गनने । 

१०. युिरा सम्बन्िरा: यवुा सवरोिगार कायद्धक्रमलाई प्रभावकारी बनाई उद्यमजशलता अतभवकृहर् 
गनुद्धपनने र यवुा िमातमा बढदै गएको कुलत, दवुयद्धशनलाई रोकनका लातग कानूनको 
प्रभावकारी कायाद्धनवयन िनुपुनने । 

११. नैमरक मशक्षरा सम्बन्िरा : पररवार, समाि र मलुकुलाई सहि गतत र सहि ददशातनदनेश प्रदान 
गनद्ध र सामाजिक वयविार सधुार गददै नैततकवान समाि तनमाद्धण गनद्ध नैततक जशक्षालाई 
अतनवायद्ध हवषयको रुपमा पाठ्यक्रममा समावेश गनुद्धपनने । 

१२. खुिरा मदसरािुक्त सम्बन्िरा: खलुा ददसामकु् घोहषत भइसकेका सबै वडा, पातलका र 
जिललासतरमा सहक्रय अनगुमन गरी कायाद्धनवयन प्रभावकारी बनाउन प्रबर्द्धनातमक 
उपचारातमक उपायिरु अबलमबन गनने । 

१३. सराक्षिररा अमभयरान सम्बन्िरा: साक्षरता अतभयान संचालन भएतापतन प्रदेश २ का ८ वटै 
जिललामा सकारातमक प्रभाव पनने गरी Each one Teach one को उपाय अपनाएर भए पतन 
तनरक्षरता उनमलुन गनुद्धपनने । 

१४. कुिीमर र्रा अन्मिश्रास सम्बन्िरा: बोकसी आरोप, दिेि प्र्ा, िाततय छुवाछुत, धामी झाँक्री 
िसता कुप्र्ा समबनधी नीतत तनयम बने पतन नयाहयक कायाद्धनवयन प्रभावकारी नभएकोले 
स्ानीय, प्रादेजशक र संघीय सरकारद्ारा तनरनतर अनगुमन कारवािी र परुसकारको वयवस्ा 
गनुद्धपनने । 

१५. उच्च मशक्षरा सम्बन्िरा: उचच जशक्षालाई हवसतार गददै तराई मधेशमा बोतलने राह्रिय भाषामा 
हवद्यावाररधीको वयवस्ा िनुपुनने । 

१६. चराडपि्त ि संस्ृमर सम्बन्िरा: तराई मधेशमा मनाइने मितवपूणद्ध चाडपवद्धिरुमा प्रदेश सरकारले 
हवदाको वयवस्ा तमलाउनपुनने । 

१७. मसंचराई सम्बन्िरा: अनतराद्धह्रिय सजनध समझझौता कायाद्धनयन भए नभएको समबनधमा तराई 
मधेशबाट प्रवाि िनेु नदीिरुबाट िनुपुनने तसचाइको क्षेत्रिरुमा आवशयक मात्रामा पानीको 
वयवस्ा गनद्ध सरकारले पिल गनुद्धपनने । 
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१८. जनगुनरासो सम्बन्िरा: तराई मधेशमा स्ानीय पातलकासतरमा, जिललासतरमा र प्रदेशसतरमा  
िनसतरबाट गररने गनुासोिरु स्ानीय राह्रिय भाषामा समेत तलने र समबोधन गनने वयवस्ा    
िनुपुनने । 

१९. सीिरा क्षछेत्रिरा बराँि सम्बन्िरा : नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतद्ारा ठाउँठाउँमा अगलो अगलो 
बाँध बातधएकोले सीमा क्षेत्रमा िनेु डबुान र नेपाली हकसानिरुले रोपाई गरेतापतन िलमगन 
भई ठूलो मात्रामा धानवाली नष्ट िनु गएको देजखएकोले सो समबनधमा उचच सतरीय टोली 
गठन गरी दईु देशबीच आपसी छलफल त्ा समनवय गरी हकसानिरु मकाद्धमा नपनने गरी 
समसया समाधान गनने तफद्ध  पिल गनुद्ध पनने । 

परिच्छे द –४

४.१ भौमरक स्ोर सरािन ि उपयोगको अिस्रा

आयोगको आफनो घर-िगगा छैन र लतलतपरुको जवागलमा कायाद्धलयको लातग घर भाडामा 
तलई कामकाि गददै आइरिेको छ । भाडामा तलइएको घर सानो र साँघरुो भएको िुँदा 
आयोगका माननीय सदसयिरु चार िनाको तनयजुक् भइसकेको अवस्ामा उिाँिरुको तनिी 
सिायकिरुको लातग कायद्धकक्ष वयवस्ापनमा अभाव भएको छ । 

आयोगमा िाल भएको सवारी साधन, मेतसनरी औिार, फतनद्धचर लगायतका भझौततक स्ोत 
साधनको हवसतकृत हववरण अनसूुची -७ मा उललेख गररएको छ ।
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परिच्छे द-५

उपिब्ी,  चुनौरी,  सुझराि ि भरािी कदिहरु

५.१ उपिब्ीहरु   

मधेशी आयोग ऐन २०७४ को दफा  ८, ९, १०, र ११ मात् उललेजखत कायद्धिरुको 
आधारमा आयोगले आफनो कामकारवािीको समबनधमा तबतभन्न सरोकारवालािरु, तबज्ञिरुसँग 
सललाि सझुाब तलई कायद्ध गरेको छ । हवतभन्न संबैधातनक आयोगिरुसँग बैठक बसी आगामी 
ददनमा  कसरी िान सहकनछ भन्ने बारेमा छलफल गररएका छन ्। तयसैगरी नागररक समािको 
अगवुासँग बैठक गररएको छ।

1. मधेशी समदुायमा रिेको अनधतबश्ास, बालहववाि,दाइिो प्र्ा, छुवाछुत, धामीझाँक्री र 
सामाजिक कुरीती, चेतना प्रदान गनने कायद्धक्रम प्रदेश नं. २ मा गररयो ।

2. मधेशी समदुायलाई सशक्ीकरण गनद्ध  सरकारी सेवामा सिि पिुँचको तयारी कक्षा संचालन 
समबनधी अतभमजुखकरण कायद्धक्रम प्रदेश २,  लजुमबनी प्रदेश र  प्रदेश १ मा गररयो।

3. उिरुीिरु संकलन गरी सो उपर छानतबन त्ा तिहककात गरी हपतडतलाई नयाय ददलाउन 
र दोषीलाई कारवािी गनद्ध समबजनधत तनकायमा तसफाररस सा् लेखी पठाएको ।

4. आयोगको बारेमा िानकारी ददने उद्ेशयले नेपाली, मैत्ली, भोिपरुी,  अबतध भाषामा  
जिंगल तनमाद्धण गरी स्ानीय एफएममा प्रशारण गररएको ।

5. मधेशी समदुायको पहिचान गनद्ध  हवद्यमान दद्तीय त्थयांकलाई आधार मानी ्र सूचीकरण 
कायद्ध समपन्न गरी प्रारजमभक प्रततबेदन तयार भएको ।

6. आयोगको पञ्बषथीय रणनीततक योिना तयार गररएको ।

7. आयोगको बारेमा तबसतकृत िानकारी ददन रेतडयो नेपालबाट पाजक्षक कायद्धक्रम तनमाद्धण गरी 
प्रसारण  गररएको

8. मधेशी आयोगको पररचय र तराइ मधेशको पयद्धटहकय त्ा धामथीक क्षेत्रलाई समावेश गरेर 
२ वटा डकुमेनट्ी तयार गरर नेपाल टेतलतभिनबाट प्रशारण गररयो ।

9. हवद्यमान दद्तीय त्थयाङ्कको आधारमा मधेश प्रोफाइल तनमाद्धण गररएको । 

५.२ चुनौरीहरु

आयोगले दक्ष मानव स्ोत र िनशजक्मा पूणद्धता नपाउन,ु आयोगको दाहयतव परुा गनद्धका लातग 
स्ोत साधन तसतमत िनु,ु संवैधातनक र काननुी जिममेवारी परुा गनद्ध हवत्तीय साधन अभाव रिन ु
मखुय चनुझौतीको रुपमा रिेको छ । आयोगका अनय चनुझौतीिरु यसप्रकार रिेका छन ्। 
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1. आयोगको आफनो िगगा र भवन निुँदा कायाद्धलय सिितापूवद्धक सञ्ालन गनद्ध नसकन।ु

2. आयोगको काम बहढ िसो अधययन, अनसुनधान र हवश्षेणमूलक भएकोले क्षमतावान 
कमद्धचारी र  हवशेषज्ञको उपलबधता  कम िनु ुत्ा हवज्ञ र हवशेषज्ञको दरवनदी निनु ु। 

3. मधेशी समदुायसँग समबजनधत एहकककृ त त्थयांकको हवश्षेणका लातग पयाद्धप् बिेट निनु ु।

4. मधेशी समदुायको अपेजक्षत हवश्ास जित्न नसकन ु।

5. तसतमत िनशजक्, अपयाद्धप् बिेट र स्ोतसाधनका बाबितु मधेशी समदुायको िक हितको 
संरक्षण, समबर्द्धन र सशक्ीकरण गनद्ध सरकारलाई हवश्षेणातमक र अनसुनधानमूलक सूझाव 
ददन नसकन ु।

6. कोरोना मिामारीको प्रभाव र प्राककृ ततक प्रकोपको गिनता तराई मधेशमा बढी देजखदा 
तोहकएको कायद्धक्रम समयमै समपन्न गनद्ध नसहकएको र खोप कायद्धक्रमले सबै क्षेत्र वगद्ध 
समेटन नसकेको । 

7. मधेशी समदुायमा रिेको कुरीतत, अनधहवश्ास, कुप्र्ा र दाईिोप्र्ा उनमूलन गनद्ध नेपाल 
सरकारले आयोगलाई प्रभावकारी समनवय गनद्ध सकने गरी क्षमता हवकास गनने कायद्ध 
चनुझौतीको रुपमा रिेको छ ।

8. आयोगको अतधकारक्षेत्र र समदुायको वयापक आकांक्षा बीच तालमेल तमलाउन ु। 
 
५.३ आयोगको अपछेक्षरा र्रा भरािी कदिहरु:-

1. मधेशी समदुायको गझौरवपणुद्ध भाषा संसककृ तत परमपराको संरक्षण र प्रबर्द्धनका रचनातमक 
कायद्धक्रमिरु तिुद्धमा गरी नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गनद्ध आवशयक मानवीय हवत्तीय र 
भझौततक स्ोत साधन नेपाल सरकारबाट प्राप् गनने र कायद्धक्रम कायाद्धनवयन गनने ।

2. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ ले तनददद्धष्ट गरेका कायद्धिरु समपन्न गनद्धका लातग तनमाद्धण गररएको 
पञ्वहषद्धय योिना-अनसुार हवहवध क्षेत्रका हवज्ञिरुको राय सझुाव अनसुार क्रमश कायाद्धनवयन 
गददै लैिाने ।

3. आयोगलाई सचुना प्रहवधीमैत्री गराउदै काम कारवािीमा सूचना प्रहवतधको प्रयोग बढाउँदै 
लैिाने।

4. मधेशी समदुाय तभत्रका लजक्षत वगद्धको उत्ान त्ा सशक्ीकरणको लातग प्रभावकारी रुपमा 
हवहवध कायद्धक्रम संचालन गररने ।
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5. मधेशी समदुायको िक हित संरक्षण गददै अतधकार उलंघन गनने वयजक् वा संस्ा हवरुर्को 
उिरुी संकलन, तसफाररस त्ा अनगुमनलाई सवसफूतद्ध रुपमा संचालन गददै लतगने छ । 
काननुी सललािको लातग एकिना कानून हवशेषज्ञको सेवा आयोगले नेपाल सरकारबाट 
अपेक्षा गरेको छ । 

6. मधेशी समदुाय समबनधमा नेपाल पक्ष भएका अनतराद्धह्रिय सजनध समझझौता कायाद्धनवयन भए 
नभएको अनगुमन गरी नेपाल सरकारलाई कायाद्धनवयनको लातग तसफाररस गररनेछ वा 
सझुाव ददईनेछ ।

7. आयोगको संस्ागत हवकास अनतगद्धत पनने भवन त्ा भझौततक संरचना तनमाद्धण वा प्रातप्को 
लातग आवशयक पिल गररनेछ ।

8. सरोकारवाला सरकारी त्ा गैरसरकारी तनकायिरुसँग  समनवय, सिकायद्ध गरी आयोगका 
हक्रयाकलापिरुमा गणुातमक सिभातगता वकृहर् गनने।

9. संवैधातनक ममद्ध अनसुार आयोगको कायद्ध क्षेत्र तभत्रका हवषयिरुमा तनरनतर रुपमा अनगुमन, 
मूलयाङ्खन र सतमक्षा गददै लैिाने ।

10. समबजनधत क्षेत्रका खयातत प्राप् हवज्ञिरुको राय सझुाव सा्ै संलगनतामा संहवधानले 
तोकेका आयोगको काम, कतद्धवय सा्ै अतधकारका हवषयिरुमा आयोगको कायद्धसमपादनलाई 
्प प्रभावकारी पाददै लैिाने ।

11. मधेशी समदुायसँग समबजनधत एकीककृ त त्थयांकलाई सरल, एहकककृ त र वयवजस्त रुपमा 
राखी विउुपयोगी बनाउँदै लैिाने ।

12. प्राप् ्र सूचीकरणको प्रततवेदनलाई अजनतम सवरुप प्रदान गनद्ध कायद्धक्रम कायाद्धनवयनका 
लातग  नेपाल सरकारमा तसफाररस गनने । 

13. मधेश प्रोफाइललाई हवश्षेणातमक तररकाबाट सकु्म अधययन गरी गराई नेपाल सरकारमा 
कायद्धक्रम बनाई कायाद्धनवयन गनने गरी सझुाव सहित पठाउने ।

14. नैततक जशक्षाको माधयमबाट समािलाई सहि बाटोमा लैिानको लातग हवद्यालयिरुमाफद्ध त 
कायद्धक्रम कायाद्धनवयन गनद्ध स्ानीय र प्रदेश सरकारलाई तसफाररस गनने । 

15. नेपालको भगूोल र इततिासको सवद्धसलुभ िानकारी गराउन हवद्यालयिरुमा ''नेपाल पररचय'' 
हवषय अधयापन गराउन उतप्ररेणा िागरण कायद्धक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी पाठ्यक्रम 
बनाउन नेपाल सरकारलाई तसफाररस गनने । 
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परिच्छे द-६

६.१ िरामि्तक कराय्तक्रि ि खच्त

यस आयोगको लातग आ.व. 207७/7८ को तनतमत्त हवतनयोिन भएको बिेट र खचद्धको 
आत्द्धक हववरण अनसूुची ८ मा समावेश गररएको छ ।
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अनुसूची १: (परिच्छे द १ सँग  सम्बम्न्र)

ििछेशी आयोगको संगठन  संिचनरा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

करार सेवा  
• �नजी सहायक-५ 

• ह.स.चा.-५ 

• का.स.-२ 

 

अध्यक्ष 

   सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य 

�शासन तथा लेखा 

शा.अ., रा.प.ततृीय(�, सा.�.)-१ 

ना.स,ु रा.प. अनं. �थम(�शासन, सा.�.)-१ 

क.अ.रा.प. अनं. �थम(�व�वध)-१ 

लेखापाल, रा.प. अनं.�थम(�शासन, लेखा)-१ 

ह.स.चा. (�ेणी�व�हन)-२ 

का.स. (�ेणी�व�हन)-३ 

िस्वपर (�ेणी�व�हन)-१ 
 

अ�धकार �व�र्न तथा सशि�करण इकाई 

शा.अ., रा.प.ततृीय(�.,सा.�)-१ 

ना.स,ु रा.प. अनं. �थम(�शासन, सा.�.)-१ 

 

�शासन तथा योजना शाखा 

उपसिचव, रा.प. ��तीय (�, सा.�.)-१ 

सहसिचव, रा.प. �थम (�शासन)-१ 
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अनुसूची  २ 

आयोगिरा कराय्तिर कि्तचरािीहरुको मिििण

क्र.सं. पद शे्णी सेवा
कायद्धरत कमद्धचारीिरुको 

नाम
कैहफयत

१.
सजचव रा.प. प्र्म प्रशासन लोकना् पझौडयाल

2. उपसजचव रा.प हर्तीय प्रशासन भबुन बिादर काककी

3.
उपसजचव रा.प. दद्तीय प्रशासन सहवता डंगोल

4. शाखा अतधककृ त रा.प. तकृतीय प्रशासन रमेश कुमार दास

५. शाखा अतधककृ त रा.प. तकृतीय प्रशासन हवनद ुदेवी शमाद्ध

६. नायव सबुबा
रा.प. अनं. 

प्र्म
प्रशासन मदन नारायण मजललक

७. लेखापाल
रा.प. अनं. 

प्र्म
प्रशासन रमेश पाणडे

८. कम्पयटुर 
अपरेटर

रा.प. अनं. 
प्र्म

हवहवध अतमत कुमार साि

९. नायव सबुबा
रा.प. अनं. 

प्र्म
प्रशासन लतलत कुमार साि

10 नायव सबुबा
रा.प. अनं. 

प्र्म
प्रशासन सनुदर प्रसाद तनरझौला

11
मा. अधयक्षजयूको 
तनिी सिायक

रा.प. अनं. 
प्र्म सरि

ददपेनद्र कुमार यादव करार

12
मा. सदसयजयूको 
तनिी सिायक

रा.प. अनं. 
प्र्म सरि

नरेनद्र कुमार साि करार

13
मा. सदसयजयूको  
तनिी सिायक

रा.प. अनं. 
प्र्म सरि

अतभषके साि करार
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14
मा. सदसयजयूको 
तनिी सिायक

रा.प. अनं. 
प्र्म सरि

हवज्ञान कुमार यादव करार

15
मा. सदसयजयूको 
तनिी सिायक

रा.प. अनं. 
प्र्म सरि

राििंश सजंि करार

16
िलकुा सवारी 

चालक
शे्णीहविीन प्रशासन इश्र प्रसाद गनुी करार

17
िलकुा सवारी 

चालक
शे्णीहविीन प्रशासन भबुल भणडारी

करार

18
िलकुा सवारी 

चालक
शे्णीहविीन प्रशासन रुपेश कुमार ठाकुर करार

19
िलकुा सवारी 

चालक
शे्णीहविीन प्रशासन ककृ षण गोपाल शे्ष्ठ करार

20
िलकुा सवारी 

चालक
शे्णीहविीन प्रशासन ततलक बिादरु तामाङ्ग

करार

21
िलकुा सवारी 

चालक
शे्णीहविीन प्रशासन डमबर बिादरु हवश्कमाद्ध

करार

22
कायाद्धलय 
सियोगी

शे्णीहविीन प्रशासन तसता ्ापा
करार

23
कायाद्धलय 
सियोगी

शे्णीहविीन प्रशासन तगरीिेश कोइरी
करार

24
कायाद्धलय 
सियोगी

शे्णीहविीन प्रशासन शारदा अतधकारी
करार

25
कायाद्धलय 
सियोगी

शे्णीहविीन प्रशासन सूयद्ध बिादरु खत्री
करार

26
कायाद्धलय 
सियोगी

शे्णीहविीन प्रशासन कमल नारायण लाभ कणद्ध
करार

27
कायाद्धलय 
सियोगी

शे्णीहविीन प्रशासन माया पोडे पिुारी
करार
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अनुसुची -३ आयोगिरा पिछेकरा उजुिीहरुको मिििण

दताद्ध 
नं.

तमतत उिरुीकताद्धको नाम माधयम हववरण

1 २०७७।०४।०४ ददनेश पवुने प्रतयक्ष

श्ी राम िानकी खेलकुद हवकास 
संस्ा हववाि प्रततमा तनमाद्धण 
मजनत्रपररषद् बाट सवीककृ त एवं 
तसलानयास समबनधमा ।

2 २०७७।०४।१३ जशवम साि प्रतयक्ष
हवनदाबातसनी गा.पा. मा हवकासको 
रकम खचद्ध नगरेको र भ्ष्टाचार गरेको

3 २०७७।०४।१४ तमतडया तमतडया
हवश् हवद्यालयको परीक्षा प्रणाली र 
अधययन अधयापन लगभग शूनय 
अवस्ामा रिेको

4 २०७७।०४।१६ तमतडया तमतडया
रािश्ी िनक हवश्हवद्यालयमा वयापक 
शैजक्षक अतनयतमतता

5 २०७७।०४।१६ तमतडया तमतडया
प्रदेश २ का सामदुाहयक हवद्यालयिरुमा 
वयापक शैजक्षक अतनयतमतता

6 २०७७।०४।१८
इरफान सेफ 
(नेपालगंि)

फोन/
मयासेनिर

मलको वयापक अभाव, बाँके, बददद्धया 
सहितका जिललािरु

7 २०७७।०४।१८ मा. तेिलुाल चझौधरी मेसेनिर
बाढी पहिरो त्ा नदी  तनयनत्रण 
समबनधमा

8 २०७७।०४।२३
तमतडया, 

सवास्थयकमथी
तमतडया

प्रादेजशक असपताल िनकपरुधाममा 
राजखएको सवास्थयकमथीको कवारेनटाइन 
यातनागकृि िसतो बनेको

9 २०७७।०४।२३
Office of mad-
heshi human 

right
प्रतयक्ष Demand for justice for Shambhu 

sada and Raju sada

10 २०७७।०४।२३ तमतडया तमतडया
मिोत्तरी तनवासी गंगादेहव सािलाई 
गलत बलड ग्रपु चढाउदा रामिानकी 
असपताल िनकपरुधाममा मकृतय भएको
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11 २०७७।०४।२५ तमतडया तमतडया
हवरगंिमा २० बहषद्धय यवुती सहित ३ 
िनालाई असपतालिरुमा भनाद्ध 
नगरीएकोले मकृतय ुभएको

12 २०७७।०४।२५ श्ी रािकुमार मितो
फोन/ 

मयासेनिर

बागमतत प्रदेशको सामाजिक हवकास 
मनत्रालयका उपसजचवले WHO का 
कमद्धचारी रािकुमार मितोलाई 
िेटझौडामै दवुयद्धविार गरेको र पतछ 
िातगरबाट समेत तनकातलएको 
समबनधमा ।

13 २०७७।०४।२६ ररता मितो मयासेनिर

५० बहषद्धय रामकानत चझौधरीले 
मानसीक जस्तत दठक नभएकी १३ 
बहषद्धय अजसमता चझौधरीलाई बलातकार 
गररएको समबनधमा । 

14 २०७७।०४।२८ हविय साि प्रतयक्ष
सामान लयाएर उक् सामानको 
भकु्ानी नददएको समबनधमा ।

15 २०७७।०५।०२ तनहकता कणद्ध, धनषुा फोन
४/५ िना तमलेर घनशयाम कणद्धलाई 
तनघाद्धत कुटहपट गरेको समबनधमा ।

16 २०७७।०५।०१ रािकुमार यादव फोन/ 
मयासेनिर

कोतभड असपताल िनकपरुमा खाना, 
पानी, औषतध अजकसिन केिी नददएर 
र धेरै िेलचक्राई गरेकोले ददल 
मोिममद अनसारीको मकृतय ु भएको 
समबनधमा ।

17 २०७७।०५।०४ तमतडया/पिुारीिरु तमतडया
रझौतिट माधवनारायण न.पा. २ का 
पिुारी राम सािको ितया

18 २०७७।०५।०५ ददनेश चनद्र गपु्ा प्रतयक्ष
िेतलक्पटरलाई उडान अनमुतत 
नददएको धनषुा िनकपरुधाम

19 २०७७।०५।०७ अिुद्धन केशरी इमेल
िेटझौडा न.पा. मा वडा सजचव र 
सेनाको कारणले PCR Test को 
िेरफेर गरी लास लतगएको समबनधमा
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20 २०७७।०५।१४ प्रमाननद झा फोनबाट
बलान हविलु वडा ४ सप्री सहितका 
क्षेत्रिरुमा सीमा खलुला रिेको र 
प्रशासन मकुदशद्धक बनेको

21 २०७७।०५।१५
नाम खलुाउन 
नचािेको

फोनबाट

मिोतरीमा प्रिरी नायब उपरीक्षले 
मधेशी समदुायका प्रिरी कमद्धचारीप्रतत 
नकारातमक सोच र धारणा राखेको 
समबनधमा

22 २०७७।०५।१५
तमडया र दतलत 

मिासंघ
तमतडया

रझौतितमा प्रिरी हिरासतमा हविय 
रामको मकृतय ुभएको समबनधमा

23 २०७७।०५।१६
अतनल कुमार तमश् 
काजनतपरु हटतभ

तमतडया
ऐततिातसक स्ल त्ा पोखरीिरुको 
अततक्रमण िदैु गएको र 
सरोकारवालािरु मकुदशद्धक बनेको

24 २०७७।०५।१६ उमेश कुमार यादव
फोन/ 

मयासेनिर
प्रदेश २ मा केिी ददन अजघदेखी 
दतलतको ितया भइरिेको समबनधमा

25 २०७७।०५।१८ मिादेव ठाकुर प्रतयक्ष
सामाजिक संिालबाट तभतडयो िटाइ 
कारवािी गनने समबनधमा

26 २०७७।५।१८ रािकुमार मितो
फोन/ 

मयासेनिर

नेपालको संहवधानको पररकलपना र 
धारा २४ हवपररत िाततय हवभेद गरी 
षडयनत्रमलुक तररकाले म मा्ी 
गररएको अनयाय हवरुर् नयायको 
लातग आग्रि

27 २०७७।०५।१९ पत्र पतत्रकाबाट अप्रतयक्ष
अवैध जकलतनकमा शलयहक्रया गराउदा 
सतुकेरीको मकृतयु

28 २०७७।०५।२१ तनरनिन दास प्रतयक्ष
क्बनीया िाततलाई अलपसंखयक 
िाततमा समावेश गनुद्धपनने समबनधमा 
।

29 २०७७।०५।२१ इनद ुदेवी प्रतयक्ष
सवास्थयकमथीलाई िोजखम भत्ता प्राप् 
नभएको समबनधमा
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30 २०७७।०५।२८ आभास  कुमार अप्रतयक्ष
प्रदेश २ को सरकारले PCR, ICU र 
भेनटीलेटरको उजचत वयवस्ापन 
नगरेको समबनधमा

31 २०७७।०५।२८ तमतडया अप्रतयक्ष
हकततद्धपरुमा घरभाडामा बसने 
मातनसलाई घरवेटीले ितया गरेको 
समबनधमा ।

32 २०७७।०५।२९
नाम खलुाउन 
नचािेको 

अप्रतयक्ष

धनषुा नगराईन न.पा.वडा नं.७ मा 
रिेको जशव मजनदरमा फोिर फालेको 
हववादमा परर २ दिद्धन भनदा बहढ 
मातनस घाइते भएको समबनधमा

33 २०७७।०५।२९
नाम खलुाउन 
नचािेको 

अप्रतयक्ष

धनषुाको हवदेि न.पा. िंसपरु न.पा. 
िनकपरुधाम उप मिानगरपातलका 
सहितका तराई मधेशका जिललामा 
तनवाद्धजचत प्रतततनतधिरुको हवचमा नै 
हववादका कारण हवकासका कामिरु 
रोहकएको

34 २०७७।०५।३० हवहवध प्रतयक्ष
िनजिज्ञासािरुको आधारमा मा.संघीय 
मातमला त्ा सामानय प्रशासन 
मनत्रीजयूलाई पेश गरेको हवषयवसतु

35 २०७७।०५।३० परमेश्र कापतड प्रतयक्ष
तलब भत्ता, पेनसन आदद नददए 
आतमदाि गनद्ध पाउ बारे

36 २०७७।०६।०१ देवेश झा अप्रतयक्ष
नयाय नपाएपतछ बतातककृ त हकशोरीले 
गररन आतमितया

37 २०७७।०६।०२ अिय तसंि अप्रतयक्ष

कुलमान जघतसङ्ग पनु तनयकु्ीको लातग 
शाजनतपणुद्ध प्रदशद्धन गरररिेको बबल ु
गपु्ालाई प्रिरीबाट तनघाद्धत कुटहपट 
गरेको समबनधमा ।

38 २०७७।०६।०२ तमतडया अप्रतयक्ष
सवास्थयकमथीिरुको लापरवािीको 
कारण हवरामीको मकृतय ु भएको 
समबनधमा
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39 २०७७।०६।०५
तमतडया (नयाँ 

पतत्रका)
अप्रतयक्ष

बोकसी बकाउन मधयरातमा मजनदरमा 
पञ्ायती, कुटहपट गरी मलमतु्र 
खवुाइएकी महिला असपतालमा

40 २०७७।०६।०५
तमतडया (नयाँ 

पतत्रका)
अप्रतयक्ष

आठ महिनामा मातै्र मधेशमा १० 
महिलालाईबोकसीको आरोपमा 
दवु यद्धविार 

41 २०७७।०६।०६
तमतडया (काजनतपरु 
राह्रिय दैतनक)

प्रतयक्ष
बलातकारीलाई िोगाउन वडाधयक्षकै 
पंचायती

42 २०७७।०६।०६
ध्बु नारायण लाल 

दास(कणद्ध)
प्रतयक्ष 

राजिनामा िोतिा अस्ायी तनससा ३ 
नं. अनसुजुचत फारम, सात नमबर 
फारम फाँटवारी रसीद प्रददप नारायण 
लाल दासको नाममा रिेको िगगा 
खोि तलास गरी तनिको छोराको 
नाममा दताद्ध गरी पाउँ भन्ने समबनध।

43 २०७७।०६।०६

पनुम ियसवाल, 
जशवननदन 
ियसवाल

प्रतयक्ष
रुपनदेिी भैरिवा तनवातस ६३ बहषद्धय 
राम लखन ियसवालको हवर 
असपतालमा मकृतयू भएको समबनधमा

44 २०७७।०६।०७ प्रबबल तसंि प्रतयक्ष
क्षततपतुतद्ध सहुवधा र नयाय ददलाई पाउँ 
भन्ने समबनधमा 

45 २०७७।०६।०८
नेपाल कुशवािा 
कलयाण समाि

प्रतयक्ष धयानाकषद्धण गराउने समबनधमा

46 २०७७।०६।०८ िन जिज्ञासािरु प्रतयक्ष
मा. यवुा त्ा खेलकुद मजनत्रजयसँुगका 
िनताका िनजिज्ञासािरु

47 २०७७।०६।०८ िन जिज्ञासािरु प्रतयक्ष
मा. संसककृ तत, पयद्धटन त्ा नागररक 
उड्डययन मनत्रीसँगका िनताका िन 
जिज्ञासािरु

48 २०७७।०६।०८ संतोष यादव
पत्र / 
मेसेनिर

चासो राखददने समबनधमा
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49 २०७७।०६।१८
नाम खलुाउन 
नचािेको

तमतडया
रझौतिटको वकृनदावन न.पा. मा एक 
१६ बहषद्धय बातलकालाई बलातकार 
पतछ ितया गरेको समबनधमा ।

50 २०७७।०६।१८ तमतडया
पत्रपतत्रका 
कानतीपरु 
दैतनक

महिला हिंसा रोकने समबनधमा ।

51 २०७७।०६।१९ तमतडया
पत्रपतत्रका 
कानतीपरु 
दैतनक

मधेशमा सरकारी राित: कोकले 
गररबको जयान िाँदा पतन १४ 
करोडको राित सटोरमा कुहिएको 
समबनधमा

52 २०७७।०६।२१ पत्रपतत्रका
नयाँ पतत्रका 
अप्रतयक्ष

बोकसीको आरोपमा यातना ददएको 
समबनधमा

53 २०७७।०६।२६ हवरेनद्र कुमार अप्रतयक्ष

तसरािा असपतालले फोिोरमा रिेको 
्पलाहष्टकलाई िलाउने गरेको तयसबाट 
प्रदषुण फैलने गरेकाले समाधान 
गनुद्धपनने समबनधमा ।

54 २०७७।०६।२६ श्वण भणडारी अप्रतयक्ष

भंगािा न.पा.-४, राम नगर हवताद्धमा 
मलि ुसदा र हवनद ुसदालाई मातलकले 
चोरीको आरोप लगाई कुटहपट गरेको 
र प्रिरीले पतन हवशेष चासो नददएको 
समबनधमा

55 २०७७।०७।१७ हवनदी यादव, सप्री प्रतयक्ष
बलान नदी  द्ारा एक सय हवघा 
उबिाउ िगगा कटान िदुासमम प्रदेश 
सरकार मझौन रिेको समबनधमा ।

56 २०७७।०७।१७

कैलाश यादव, 
सप्री बलान हविलु 

गा.पा. ४
प्रतयक्ष

िेल्पोष्टको नयनुतम सेवा सहुवधािरु 
पतन उपलबध नभएको समबनधमा ।

57 २०७७।०७।१७ श्हवन तमश् प्रतयक्ष
कणाद्धली झै हवकट बलान हविलुमा 
एमबलेुनसको समेत सेवा सहुवधा 
नभएको समबनधमा । 



dw]zL cfof]usf] t];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&÷&*28

58 २०७७।०७।१७ िंस ुतमया प्रतयक्ष
तसंचाईको अवस्ा अतत नयनुतम 
अवस्ामा रिेको समबनधमा

59 २०७७।०७।१७ िंस ुतमया प्रतयक्ष
ककृ हषका कमद्धचारीिरु समबजनधत 
स्ानमा देखा पतन नपनने भएको 
समबनधमा

60 २०७७।०७।१७ श्हवन तमश् प्रतयक्ष
माधयतमक जशक्षाको लातग १० 
हकलोतमटरको असजिलो यात्रा गनुद्धपनने 
बाधयता रिेको

६१ २०७७।०७।१७
जशवना् गामी, 

सप्री
प्रतयक्ष

सीपमूलक तातलम र आयआिद्धनको 
अवस्ा दयनीय रिेको

६२ २०७७।०७।१७
जशवना् गामी, 

सप्री
प्रतयक्ष

समावेशीकरणमा ठुलो समसया 
देजखएको समबनधमा

६३ २०७७।०७।१७ रामलखन गपु्ा प्रतयक्ष
महिला सशक्ीकरण र हवपन्नवगद्धको 
सशक्ीकरण समबनधमा ।

६४ २०७७।०७।१७ उमेश यादव प्रतयक्ष

उजचत खचद्ध िनुपुनने स्ानमा खचद्ध 
नभई माटो र बाटोमै खचद्ध िनेु 
गरेकोले यस आयोगबाट समबजनधत 
तनकायमा पिल गररपाउँ ।

६५ २०७७।०७।१७ उमेश यादव प्रतयक्ष
कोशी नदीको पानी तसचाईमा उपयोग 
नभएको समबनधमा

६६ २०७७।०७।१७ प्रकाश यादव प्रतयक्ष

प्राहवतधक हवद्यालय र यवुा 
सशक्ीकरण समबनधमा सीमावततद्ध 
पातलकािरुमा कुनै कायद्धक्रम संचालन 
भएको समबनधमा । 

६७ २०७७।०७।१७ दयाननद गोइत प्रतयक्ष

खलुा सीमाले गदाद्ध हवतभन्न हवककृ तत र 
अपराध िनमाएकोले आगामी 
ददनिरुमा हवककृ ततिरु नआउनको 
लातग पिल गररददने समबनधमा ।

६८ २०७७।०७।१७ बैधना् झा प्रतयक्ष
कोशी तसंचाईको लातग पमप निरलाई 
प्रभावकारी प्रयोग नभएको
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६९ २०७७।०७।१७ बैधना् झा प्रतयक्ष
परुुष हिंसा, महिला हिंसा, बलातकार, 
धामीझाक्री दाइिो प्र्ा िसता 
कुररतीिरुको समबनधमा ।

७० २०७७।०७।१७ माला कणद्ध प्रतयक्ष
हविलुी अतनयतमत िदैु गएकोले यस 
आयोगबाट समबजनधत तनकायमा 
पिल गररददन ।

७१ २०७७।०७।१७ ध्बु कुमार दत्त प्रतयक्ष
तनिामती हकतावखाना र खानेपानी 
मनत्रालयबाट गलत पत्रचार गररएको 
समबनधमा ।

७२ २०७७।०७।१७

मानव अतधकार 
रक्षक संिाल, 

धनषुा
प्रतयक्ष

लकडाउनको समयमा बालबातलका, 
आतमितया, घरेल ु हिंसा, बलातकार, 
यवुािरुमा अनशुासनिीनता, दाइिो 
प्र्ा, झटु्ा मदु्ािरु, कुटहपट, घरायशी, 
झै झगडािरु बढदै गएकोमा राह्रिय 
मानव अतधकार आयोगको प्रादेजशक 
कायाद्धलयले िवाफदेिी कायद्ध गनद्ध 
नसकेको समबनधमा । 

७३ २०७७।०७।१७
बरािी कुटी र सरुी 
कुटीका मिन्

प्रतयक्ष

परुाताजतवकको दृष्टीले एक सय बषद्ध 
परुा भई सकेका िनकपरुधामका 
सरुीकुटी र बरिीकुटी अझै परुाततव 
हवभागमा सजुचककृ त नभएको समबनधमा 
।

74 २०७७।०७।१७ स्ानीय बातसनदा प्रतयक्ष
ऐततिातसक ५२ हवघा क्षेत्र प्रभावकारी 
उतखनन र संरक्षण िनु नसकेको 
समबनधमा । 

75 २०७७।०७।१७ स्ानीय बातसनदा प्रतयक्ष
िनकपरुधाम सहितका क्षेत्रिरुमा 
राह्रिय िनावर गाईको उजचत संरक्षण 
िनु नसकेको समबनधमा ।
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76 २०७७।०७।१७
नयीम अंसारी र 
रोशन यादव

प्रतयक्ष

प्रदेश २ का माननीय मनत्री जितेनद्र 
सोनालले बलान खोला ततकाल 
तनयनत्रण गनने, यवुालाई सवरोिगार 
उनमखु कायद्धक्रममा लगाइने ककृ हषलाई 
प्रा्तमककरण गनने भनेतापतन केिी 
पतन िनु नसकेकोले ततकाल 
धयानाकषद्धण गराउनपुनने समबनधमा ।

77 २०७७।०७।१७ रामलखन साि प्रतयक्ष
ककृ हष प्राहवतधक, िेहटए सहित प्राहवतधक 
तसमावतथी पातलकािरुततर िादै निाने 
गरेको समबनधमा । 

78 २०७७।०७।१७
जितेनद्र चझौधरी, 

मिोत्तरी
प्रतयक्ष

तसचाईको सहुवधा, सवास्थयको सहुवधा, 
ककृ हषको प्राहवतधकिरु तसमावतथी 
गाउिरुमा शनुय अवस्ामा रिेको 
समबनधमा ।

79 २०७७।०७।१७ प्रददप कँडेल प्रतयक्ष

अनधहवश्ास र वोकसी प्र्ा रोकनको 
लातग धामी झाक्रीिरुसँगको 
प्रभावकारी कायद्ध िनु नसकेको 
समबनधमा।

80 २०७७।०७।१७ मनि ुयादव प्रतयक्ष
सरकारी रकम भगता भवन 
(धामीझाक्री) तनमाद्धण कायद्धमा खचद्ध 
िनेु गरेको समबनधमा ।

81 २०७७।०७।१७ मनि ुयादव प्रतयक्ष
कमला मेला महिला हिंसाको केनद्र 
बनेको ततकाल तनयमन त्ा तनयनत्रण 
गनने समबनधमा ।

82 २०७७।०७।१७
नाम खलुाउन 
नचािेको

प्रतयक्ष

पसाद्ध हवनधयाबातसनी गा.पा.मा मकेुश 
चझौरतसयाको ितया (२०७७।०७।०६) 
मा भएकोले यस आयोगले समबजनधत 
तनकायलाई पिल गरी दोषीलाई कडा 
भनदा कडा कारवािी गररयोस भन्ने 
समबनधमा
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83 २०७७।०७।१७ प्रददप कँडेल प्रतयक्ष
पजणडत र परुोहित बाट नै हववाि गनने 
गराइएकोले सो को लातग ततकाल 
कदम चालनपुनने भएको समबनधमा

84 २०७७।०७।१७ 
नाम खलुाउन 
नचािेको

अप्रतयक्ष

बारा जिलला सवद्धण गा.पा. ४ मा १४ 
बहषद्धय बचचा प्रिरीको गोली द्ारा 
मकृतय ुभएकोले सो समबजनध छानहवन 
गरी  दोषी मा्ी कारवािी गररपाउँ 
भन्ने समबनधमा

85 २०७७।०७।१७ पत्रपतत्रका अप्रतयक्ष
तसमकाडद्धमा तसकरीको िाल 
समबनधमा

86 २०७७।०७।१७ पत्रपतत्रका अप्रतयक्ष
मधेशको पहिलो क बगद्धको राह्रिय 
दैतनकमा िनकपरु टुडे पतत्रका कसरी 
परेको ?

87 २०७७।०७।१७
नाम खलुाउन 
नचािेको

अप्रतयक्ष

सप्री जिलला सहितका जिललािरुमा 
खेलकुदको अवस्ा शनुय बनदै गएको 
र यवुािरु गैर कानूनी कायद्ध संलगन 
िनैु गएको (ड्रग यिुर बढदैगएको 
समबनधमा)

88 २०७७।०७।१७ अप्रतयक्ष अप्रतयक्ष
प्रदेश ५ को तराई मधेशको सीमावततद्ध 
जिललािरुमा बालहववािको तबक्रानत 
बढदै गएको समबनधमा 

89 २०७७।०७।१९ पदमलाल शे्ष्ठ प्रतयक्ष
ठोरी गा.पा. मा प्रदेश सरकारको 
लगानी शनुय रिेको समबनधमा

90 २०७७।०७।२० ककृ षण मोिन यादव प्रतयक्ष
पसाद्ध न.पा. िगना्परुमा खलुा 
ददसामकु् क्षेत्र भनेतापतन कागिमा 
मात्र तसतमत रिेको समबनधमा

91 २०७७।०७।२० मिेश यादव प्रतयक्ष
पसाद्ध न.पा. िगना्परुका 
हवद्यालयिरुमा ३० प्रततशत मात्र 
बालबातलकाको पिुँच भएको
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92 २०७७।०७।२० सुरेश मजश्र प्रतयक्ष
बालतबवाि उचच हवनदमुा रिेको 
समबनधमा

93 २०७७।०७।२० ककृ षण मोिन यादव प्रतयक्ष
हवकासको रकम बयापक दरुुपयोग 
भएको समबनधमा

94 २०७७।०७।२० रोशनी साि प्रतयक्ष
िनप्रतततनतधिरु संवेदनहिन 
िदैुगएकोले िवाफदेिी बनाउनपुनने 
समबनधमा

95 २०७७।०७।२१ रामरोशन दास प्रतयक्ष
गरुु जशषय परमपरालाई गठुीले तमचने 
गरेको

96 २०७७।०७।२१ समुन यादव, रझौतिट प्रतयक्ष
योिनावर् तररकाले नेपाल भारत 
तसमाना बनद गरेको समबनधमा

97 २०७७।०७।२२
नागररक समाि, 

रझौतिट
प्रतयक्ष

गलत उिरुी र नागररकता तलनेिरुकै 
बोलवाला िनेु गरेको समबनधमा

98 २०७७।०७।२२ जशक्षकिरु प्रतयक्ष
आइसोलेशन सेनटर शैजक्षक संस्ामा 
रिेकोले कक्षा र परीक्षा कसरी 
संचालन गनने भन्ने समबनधमा

99 २०७७।०७।२२
नागररक समाि, 

रझौतिट
प्रतयक्ष

मदशाद्धिरुमा कालोपदाद्ध प्र्ा रिेकोले 
ततकाल अनतय गनुद्धपनने समबनधमा

100 २०७७।०७।२३

पतनलाल राम र 
सोनेवाल राम 
रझौतिट गरुडा

प्रतयक्ष
हवियराम र तनरञ्न राम ितयाको 
अनसुनधान जचत बझुदो नभएकोले 
पनु: अनसुनधान िनुपुनने समबनधमा

101 २०७७।०७।२३

ककृ षणमती देवी राम 
र बासमततया देवी 

राम
प्रतयक्ष

दतलत मा्ीको अनयाय िटाई नयाय 
गररनपुनने समबनधमा

102 २०७७।०७।२४
नरेनद्र नारायण सि,ु 

सप्री
प्रतयक्ष

कोशी पमप निरमा दशकझौ देजख पानी 
नआएको समबनधमा

103 २०७७।०७।२४ राधे पासमान, सप्री प्रतयक्ष
हकसानिरुले मल हवउ र हवहक्रको 
लागी बिार नपाएकव समबनधमा
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104 २०७७।०७।२४ कालदुास प्रतयक्ष
ददनाभद्रीमा ऐततिातसक त्ा 
परुाताजतवक अधययन िनुपुनने 
समबनधमा 

105 २०७७।०७।२५ नागररक समाि अप्रतयक्ष
मापदणड हवपररतनै क्रमश 
उद्योगधनदािरु संचालन भएको 
समबनधमा

106 २०७७।०७।२८ यबुल हकशोर प्रतयक्ष
डा. ियबललभ लाल दास आधतुनक 
तनमाद्धतालाई सममान िनुपुनने 
समबनधमा।

107 २०७७।०७।२८ अतनल झा प्रतयक्ष
सीमा नाकािरु संचालनमा आउनपुनने 
समबनधमा

108 २०७७।०७।२८ हवरेनद्र झा प्रतयक्ष
कतनष्ठ कमद्धचारीलाई पातलकािरुमा 
प्रशासहकय प्रमखु बनाइएको 
समबनधमा

109 २०७७।०८।०३
राम नारायण 
मणडल, सप्री

प्रतयक्ष
िातीय ध्तुबकरण बढदै गएको 
समबनधमा

110 २०७७।०८।०४
अयबु अंसार, 

सनुसरी
प्रतयक्ष

कोशी टाप ु आरक्षलाई तनकुञ् 
बनाउनपुनने समबनधमा

111 २०७७।०८।०४ रािाराम साि प्रतयक्ष
प्रदेश सरकारको लगानी प्रभावकारी 
नभएको समबनधमा

112 २०७७।०८।०४ नागररक समाि अप्रतयक्ष
िनकपरु-ियनगर रेलबे संचालन 
नभएको ततकाल संचालन गनुद्धपनने 
समबनधमा

113 २०७७।०८।१० पत्रपतत्रका अप्रतयक्ष

मिोत्तरी बददद्धबासमा ६ बहषद्धया अबोध 
बातलका गलुाब साि खातनुको 
बलातकार पतछ ितया भएकोले सो 
समबनधी छानहवन गरी दोषीमा्ी 
कारवािी िोस भन्ने समबनधमा
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114 २०७७।०८।१० राजिब साि प्रतयक्ष
प्रदेश २ का जिललािरुमा सरुवामा 
वयापक प्रभाव र दबाब िनेु गरेको 
समबनधमा

115 २०७७।०८।११ अिय तसंि क्षेत्री Whatsapp
मधेशी प्रमाजणत गरी पाउ भन्ने 
समबनधमा

116 २०७७।०८।१२ रामबाब ुयादव प्रतयक्ष
अनलाइन माधयमबाट गररने रकम 
ट्ानसफर रकम काटने गरेको

117 २०७७।०८।१५ सतेनद्र यादव प्रतयक्ष
सरकारले घोषणा गरेको सितुलयत 
ऋण बैंकिरुले सितुलयत ढंगबाट 
उपलबध नगराएको समबनधमा

118 २०७७।०८।१५ राम तबनय मितो प्रतयक्ष
बैंकिरुले प्राप् मनुाफाको तनयमानसुार 
सामदुाहयक क्षेत्रमा खचद्ध नगरेको 
समबनधमा

119 २०७७।०८।१९

तमतडया स्ानीय 
सवास्थयकमथी र 
जशक्षकिरु

अप्रतयक्ष

रझौतिटको रािदेवी न.पा. मा ५, ६ 
महिनादेखी हवकासको काम अवरुर् 
भएको र सवास्थयकमथी त्ा 
जशक्षकिरुले ५ महिनादेजख तलब 
नपाएको समबनधमा

120 २०७७।०८।२३
नाम खलुाउन 
नचािेको

अप्रतयक्ष

रझौतिटको रािदेवी न.पा. मा ५, ६ 
महिनादेजख हवकासको काम अवरुर् 
भएको र सवास्थयकमथी त्ा 
जशक्षकिरुले ५ महिनादेजख तलब 
नपाएको समबनधमा

121 २०७७।०९।०२ देव कुमार  मितो प्रतयक्ष

िानकी महिला संिालको वैंक खाता 
बनद भएकोमा खलुाउन आवशयक 
NGO मा बिमुत रिेकोमा सतमततले 
मानयता ददनपुयदो । सा्ै कमद्धचारीिरुले 
२ महिनादेजख तलब नखाएको र 
Donner हफताद्ध िाने अवस्ा आएको 
समदुायको हितमा काम िनुपुयदो । 
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122 २०७७।०८।२४ हव.हप. साि अप्रतयक्ष

सेख ु धमाका यटु्ुब चयानल बाट 
मधेशीको चजचद्धकला नामक तभतडयो 
बनाई सामाजिक संिालमा प्रदशद्धन 
गरेको समबनधमा

123 २०७७।०८।२८ बलदेब यादव प्रतयक्ष

हवराटनगरको तबराट दरबारको 
आवशयक संरक्षण नभएकोले 
संरक्षणको लातग समबजनधत तनकायमा 
पिल गररददनिुनु

124 २०७७।०८।२८ बलदेब यादव प्रतयक्ष

शिरी हवकास मनत्रालय द्ारा 
आयोजित योिना हवराटनगर म.न.पा. 
१४ ितवुा गाउँमा अझै कायाद्धनवयनमा 
नआएकोले ततकाल कायाद्धनवयन गरी 
गराई गनुद्धपनने समबनधमा

125 २०७७।०८।३० देव ककृ षण यादव प्रतयक्ष

कोशी गा.पा.को वडा नं. ३, ४, ५ 
का क्षेत्रिरु कोशी बनयिनत ुआरक्ष 
केनद्रकव मधयवतथी क्षेत्रको घोषणामा 
नपरेकोले मधयवततद्ध क्षेत्र घोषणा 
गनुद्धपनने समबनधमा

126 २०७७।०९।०१

डा. हवनय पंजियार 
र राम नारायण 

यादव
प्रतयक्ष

आयोगिरुद्ारा तलएको परीक्षािरुमा 
उजचत आरक्षणको वयवस्ा नभएकोले 
नेपालको संहवधानको प्रसतावना 
अनसुार समानपुाततक समावेशीकरण 
आरक्ष पालना गनुद्धपनने समबनधमा

127 २०७७।०९।०१
बेचलुाल राितु, 

सनुसरी
प्रतयक्ष

हकसानिरु दोिोरो माकद्ध मा परेको, 
मल, तबउ समयमा नपाएको र 
मिगाईले चरम तसमा पगेुको 
समबनधमा

128 २०७७।०९।०१ रामनारायण यादव प्रतयक्ष

िात्तीको आक्रमणबाट माररएको 
कोशी गा.पा.का सनतोष यादवलाई 
गा.पा. र सरोकारवाला मनत्रालयले 
क्षततपूततद्ध नददएकोले ततकाल क्षततपूततद्ध 
गराइददन ुिनु समबनधमा
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129 २०७७।०९।०६ नागेनद्र मणडल प्रतयक्ष
अपाङ्गता भएकालाई समानताको 
अतधकार नपाएको समबनधमा

130 २०७७।०९।०८ तमतडया
प्रतयक्ष/
अप्रतयक्ष

उख ु हकसानको बक्झौता रकम 
समबनधमा

131 २०७७।०९।०९
डा. हवनय कुमार 

पंजियार
प्रतयक्ष धयानाकषद्धण समबनधमा

132 २०७७।०९।१४ पत्रपतत्रका तमतडया प्रतयक्ष

तसरािाको किद्धनिा न.पा. ३ मा छोरा 
र विुारीले बोकसीको आरोप लगाई 
८५ बहषद्धय आमा/सास ु आमालाई 
कुटहपट पतछ ितया गररएको 
समबनधमा

133 २०७७।०९।१४ रजता मितो, सजरािा अप्रतयक्ष

गभद्धवतत जिवछी मितो (तसरािा 
जिलला धनगढीमाई न.पा. १०) लाई 
ददपावलीको ददन आगोले पोलेको तर 
प्राइभेट जकलतनकमा १ महिना राखी 
मनाद्धशन बनाएको । 

134 २०७७।०९।१५
सोनम मितो, 

मिोतरी
प्रतयक्ष

माना चामल ददलाई पाउँ भन्ने 
समबनधमा

135 २०७७।०९।१९ पत्र पतत्रका अप्रतयक्ष
धनषुाको हवदेि नगरपातलका-२ 
दिुबीका ५ बहषद्धय अतभननदन रायको 
ितया समबनधमा

136 २०७७।०९।१९ पत्र पतत्रका अप्रतयक्ष
प्रदेश २ मा अवैध जकलतनकिरुको 
हवगहवगी र भ्णु परीक्षण धमाधम 
भइरिेको समबनधमा । 

137 २०७७।०९।२१
ररता साि, धनकपरु 

धाम
प्रतयक्ष

रामसवरुप राम सागर क्ामपस 
िनकपरुधाम एम.ए. (Master  

Degree) को Thesis Paper मा रकम 
नतलई पास नगराउने मनोवकृत्ती रिेको 
समबनधमा
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138 २०७७।०९।२१
शजशकानत झा, 
ग्रातमण धनषुा

प्रतयक्ष
सरकारी/सामदुाहयक हवश्हवद्यालयिरुले 

परीक्षाको नाउमा रकम असलुने गरेको 

सनदभद्धमा  

139 २०७७।०९।२१ श्वण कतसयैत प्रतयक्ष

हवद्यालयिरुको क्षेत्रमानै रकसी 
पसलिरुको हवगहवगी रिेको 
छ।प्रशासन त्ा प्रदेश सरकार मझौन 
रिेको र स्ानीयबासीिरु पतन 
हवभाजित अवस्ामा रिेको समबनधमा

140 २०७७।०९।२१

पंचलाल दास, 
दतलत 

अतधकारकमथी, धनषुा
प्रतयक्ष

दतलत छात्रावासको लातग 
िनकपरुधामको वडा नं. ४ मा 
गंगासागरको दजक्षणपहटको तडलमा 
िममा अतधग्रिण भएको त्यो । 
२०५१।०५२ साल ततर 
२०७५।०७६ र २०७६।०७७ 
को आत्द्धक बिेट हवतनयोजित भएर 
जशलानयास भएतापतन अहिले समम 
कायद्ध प्रारमभ िनु नसकेको समबनधमा

141 २०७७।०९।२३ रंजित के.सी. प्रतयक्ष
िेटझौडा उप मिानगरपातलकामा 
छात्रवकृततमा मधेशी कोटा नभएको 
समबनधमा

142 २०७७।०९।२७ रािेनद्र दत्त प्रतयक्ष लालपिुाद्धको शे्सता कायमबारे

143 २०७७।०९।२७
दतलत गैर सरकारी 

संघ संस्ा 
अप्रत्यक्ष

सरकारी छात्रावकृततमा पढदै गरेका 
रामिी राम र पंकि रामलाई  
National Medical College हवरगंिले 
चझौ्ो बषद्धको MBBS परीक्षाबाट 
तनसकासन गरेको समबनधमा

144 २०७७।१०।१६ तसताराम यादव प्रतयक्ष

लजुमबनी प्रदेश दाङ्ग, देउखरुी जिलला 
गदवा गा.पा. वडा नं. ५ मा जशक्षा 
सवास्थय हवउ हविन तसचाई सहुवधा 
बिार वयवस्ापन आदद इतयादीको 
साहै् समसया भएको समबनधमा
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145 २०७७।१०।१६ जशवराम यादव, दाङ्ग प्रतयक्ष
हकसानले ककृ हष उतपादन मलुय उजचत 
नपाएको समबनधमा

146 २०७७।१०।१६ ररता यादव प्रतयक्ष
राप्ी नदी  कटानलाई तनयनत्रण 
समबनधमा

147 २०७७।१०।१६ हवश्हवद्यालय अप्रतयक्ष
लजुमबनी बझौध हवश्हवद्यालय सँग 
सिकायद्ध गनने समबनधमा

148 २०७७।१०।१६ ऋषीकेश यादव प्रतयक्ष छात्रवकृजत्त समबनधमा

149 २०७७।१०।१९ पत्रपतत्रका अप्रतयक्ष
सहिद दगुाद्धननद झा को बारेमा 
हवद्या्थीिरुलाई गलत िानकारी 
गराइएको समबनधमा

150 २०७७।१०।१९ रहवनद्र ना् ठाकुर प्रतयक्ष
नटुवािरुलाई मधेशी िनिाततमा 
समावेश गनुद्धपनने समबनधमा

151 २०७७।१०।२९ सरेुश यादव प्रतयक्ष

सलाद्धिी जिलला वरि्वा न.पा. वडा 
नं. ५ को बरि्वा बिार तभत्र 
आगलागी भएर दइुतलले घर नष्ट 
भएको समबनधमा

152 २०७७।१०।२० प्रहवन ततबे्वाल प्रतयक्ष

राह्रिय योग ददवसको अवसरमा 
जिलला प्रशासन  कायाद्धलय रझौतिटद्ारा 
आयोजित कायद्धक्रमको हवषयमा प्र.
जि.अ. इनद्रदेव यादवले सेयर गरेको 
प्र.जि.अ. कायाद्धलयको फेसवकु पेिमा 
स्ानीय पत्रकार प्रतबन ततबे्वालले 
सामानय अतभवयजक्त दददा प्र.जि.अ. 
ले धमकाएको समबनधमा ।

153 २०७७।११।१८ प्रमोद कुमार झा प्रतयक्ष

जशक्षामा गणुसतर िनु नसकेकोले 
अतभभावकिरुले आफना छोराछोरीिरुलाई 
तनिी हवद्यालयततर पठाउने गरेको 
समबनधमा ।

154 २०७७।११।१८
तलुसी प्रसाद 

लइुटेल, सलाद्धिी
प्रतयक्ष

प्रदेश २ मा अतयातधक िनसंखया 
रिेको तर बिेट अधयातधक कम 
हवतनयोिीत गरेको समबनधमा



dw]zL cfof]usf] t];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&÷&* 39

155 २०७७।११।१८ मिावजर ठाकुर प्रतयक्ष
इमेि इतडट संस्ाबाट ९ महिनाको 
पाररश्तमक ददलाई ददनपुनने समबनधमा

156 २०७७।११।१८ तनता साि प्रतयक्ष
परीक्षामा उत्तरपजुसतका लेखाउन ् र 
हवदेशमा रिेकोलाई समेत उपजस्तत 
गराई लेखाउने गरेको समबनधमा

157 २०७७।११।१८ कलाधार झा प्रतयक्ष सजुचककृ त गरी पाउँ बारे

158 २०७७।११।१८
अवधेश तसंि, 

सलाद्धिी
प्रतयक्ष

उख ुहकसानिरुलाई समयमा भकु्ानी 
नददएको र बिारीकरणको समसया 
रिेको समबनधमा

159 २०७७।११।१८ नागरजक समाि प्रतयक्ष
गोर घोई पोखरीको अततक्रमण 
ततकाल रोकनपुनने समबनधमा

160 २०७७।११।१८
नाम उललेख 
नभएको

प्रतयक्ष मगनते ्र सजुचककृ त गरी पाउँ बारे

161 २०७७।११।१९ िवािरलाल यादव प्रतयक्ष
ऐततिातसक पयद्धटन केनद्र स्ापना 
समबनधमा

162 २०७७।११।२० पत्रपतत्रका अप्रतयक्ष

सप्री जिललाको एक हवद्यालयमा 
प्रधानाधयापक तनयकु्ी हववादले 
हवद्यालय तालावनदी गररएको 
समबनधमा

163 २०७७।११।२८ फोन अप्रतयक्ष

श्ी चाँदनी देवी मजुखया बषद्ध १६ र 
छोरी १६ बषद्धकी आमा छोरीलाई 
झकु्ाएर छोडपत्र गरी बषद्ध २१ का 
श्ीमान िोगीनदर मजुखयाले झकु्ार 
भागेको समबनधमा

164 २०७७।१२।०१ पत्रपतत्रका अप्रतयक्ष
अजसततव खोजदै िनकपरुधामको 
सवैभनदा परुानो जशवमजनदर  समबनधमा

165 २०७७।१२।०४ अप्रतयक्ष

कञ्नरुप न.पा. ४ मा ददउसो २:४५ 
बिे तभसन आगलागी िुँदा नारायण 
साि र िगददश सािको घर गोठ र 
अनय समेत िलेर नष्ट भएको 
समबनधमा
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166 २०७७।१२।०५ पत्रपत्रीका अप्रतयक्ष

MBBS कोटा तलन िानकी मेतडकल 
कलेिको छल, अनगुमन टोलीलाई 
झकु्ाउन अनतैका जचहकतसक र 
नक्कली हवरामीको तभड

167 २०७७।१२।०८ मयासेनिर अप्रतयक्ष
समबजनधत तनकायमा पिल गररददन ु
िनु

168 २०७७।१२।१९ िाहिर भानमुतत अप्रतयक्ष नयाय पाउँ बारे

169 २०७७।१२।१९ जितेनद्र वमाद्ध प्रतयक्ष ्र सजुचककृ त गरी पाउँ

170 २०७७।१२।२४ सधुास ुझा प्रतयक्ष आरक्षण समबनधमा

171 २०७८।०१।२१ सामाजिक संिाल अप्रत्यक्ष
उपचारको अभावमा रोगीको जयान 
गएको समबनधमा

172 २०७८।०२।०९ फोन/मयासेनिर अप्रत्यक्ष
सलाद्धिीमा २२ बहषद्धय यवुततमा्ी 
बलातकारको प्रयास

173 २०७८।०२।२३ अमरचनद्र अतनल प्रतयक्ष

प्रादेजशक िनसवास्थय प्रयोगशालामा 
सवास्थय मापदणडको पालना नभएको 
सा्ै डकटरिरुको उपजस्तत शनुय 
रिेको

174 २०७८।०२।२३ मकृतक पररवार प्रतयक्ष

डा. मकेुश चझौधरीलाई कोतभड 
नभएको कारणले गदाद्ध उिाँको मकृतयमुा 
शंकासपद रिेकोले सो मा्ी छानहवन 
गरी दोषीलाई कारवािी िोस 
समबनधमा

175 २०७८।०२।२३ तमतडया अप्रतयक्ष

वारा कलैया उप.म.न.पा.७ रंगरपरुमा 
९ बहषद्धया प्रसवान अनसारी र ७ 
बहषद्धया अतमत अनसारीको घाँटी रेटी 
ितया भएको समबनधमा

176 २०७८।०२।२३ स्ानीय बासीिरु प्रतयक्ष

पजश्म नवलपरासीमा हवरामीिरुमा 
समसया परेको असपतालमा बेड 
नभएको त्ा अझैपतन PCR टेसट 
नभएको समबनधमा
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177 २०७८।०२।२३
रािेश हवदेिी र 
फेशबकुबाट

प्रतयक्ष

सप्री बोदेबसाद्धइन न.पा.३ मा बाटो 
हववादमा दतलतिरु सोनम सदा 
लगायत १ दिद्धन भनदा बढी 
मसुिरिरुलाई कुटहपट गरी घाइते 
बनाइएको समबनधमा

178 २०७८।०२।२३ तमतडया अप्रतयक्ष

प्रदेश २ का सरकारले गणुसतरहिन 
शे्णीमा परेका कमपनीिरुबाट 
सवास्थय सामाग्रीिरु हवतरण गरेको 
समबनधमा

179 २०७८।०२।२४ स्ानीय वासी प्रतयक्ष

तसरािा किद्धनिा न.पा. मसुिर समदुाय 
कोतभडको कारण बेरोिगार िनुकुो 
सा्ै सवास्थय उपचार समेत नपाएको 
समबनधमा ।

180 २०७८।०२।२३
Student from 
2015 Batch 

China
प्रत्यक्ष Internship नेपालमा गररपाउ बारे

181 २०७८।०२।२३ ददपेनद्र ब. कुमथी प्रतयक्ष

महिला बालबातलका त्ा िेष्ठ 
नागररक मनत्रालयका माननीय मनत्री 
चनदा चझौधरी नेपालमै िजनमएता पतन 
हवतभन्न तमतडयाले भारतीय चेली भएको 
समबनधमा

182 २०७८।०२।२४ तमतडया अप्रतयक्ष

नेपालगंिको भेरी असपतालमा 
जचहकतसक र नतसद्धङ्ग सटाफ मा्ी 
भएको आक्रमणको लातग ततकाल 
अपराधीलाई काननु बमोजिम 
कारबािी िोस भन्ने समबनधमा

183 २०७८।०३।०३ तमतडया

कातसनद्र 
शमाद्ध र 

तलुानारायण 
सािको 

सञ्ालबाट 
र 

तमतडयाबाट

सामाजिक अतभयनता ले नै प्रिरीमा्ी 
प्रिरी कायाद्धलयमै गरे रंगभेदी िकद्ध त
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184 २०७८।०३।०३ तमतडया अप्रतयक्ष

मिोत्तरीमा पनु डाकािरुको समिुद्ारा 
गोली प्रिार गरी घर पररवारका सवै 
सदसयिरुलाई घाइते बनाइ लाखझौको 
लटुपात

185 २०७८।०३।०७ हवद्या तसनिा प्रतयक्ष
वेपता पाररएको र प्रिरीले उिरुी तलन 
नमानेको समबनधमा

186 २०७८।०३।१४ तमतडया अप्रतयक्ष
रझौतिटमा ६५ बहषद्धया वकृर्ा मा्ी 
बोकसीको आरोपमा सांघाततक िमला, 
आरोपी फरार

187 २०७८।०३।१५ रमेश जघतमरे मयासेनिर
ितया गरी हटपर मनुी फातलएको 
समबनधमा

188 २०७८।०३।१७ गरुुद्ारा गरुु नानन प्रतयक्ष प्रमाण उपलबध समबनधमा

189 २०७८।०३।२९ सुनजल मेिता प्रतयक्ष छानहवन पाँउ भन्ने समबनधमा

190 २०७८।०३।३१

मायावती बसखोर, 
कालादेव बसखोर र 
राम देव बसखोर

प्रतयक्ष नागररकता  समबनधमा
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अनुसुची ४

आयोगकरा पदरामिकरािीहरुबराट गरिएकरा अनुगिन कराय्तक्रिहरु

आ.व. २०७७/७८ मा यस आयोगबाट भएका अनगुमनको हववरण तनमन रिेको छ ।

तस.नं. प्रदेश/जिलला अनगुमनका हवषय/कायद्धक्रम कैहफयत
१. प्रदेश १ र प्रदेश २ र बागमतीका 

हवतभन्न जिललािरु
सामाजिक, सांसककृ ततक त्ा आत्द्धक 
अवस्ाको अनगुमन त्ा छलफल

२. प्रदेश २ का हवतभन्न जिललािरु ऐततिातसक परुाताजतवक हवषय समबनधी 
अनगुमन

३. वारा, पसाद्ध, रझौतिट, सनुसरी अनतरहक्रयातमक कायद्धक्रम
४. तसरािा, सप्री, सनुसरी र बाँके िोली कायद्धक्रम
५. प्रदेश २ का जिललािरु (सप्री, 

धनषुा, मिोत्तरी)
भाषा साहितय, कला, संसककृ ततको अनसुनधनातमक 
अधययन

६. प्रदेश १, २ र लजुमबनी अतभमखुीकरण कायद्धक्रम
७. लजुमबनी प्रदेश गनुासो वयवस्ापन त्ा सावद्धितनक सनुवुाई 

कायद्धक्रम
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अनुसूची ५

आयोगको िैठककरा मनण्तयहरु
२०७७ सराि श्रािण १

1. यस आयोगको आ.व. २०७६।०७७ को वाहषद्धक प्रततवेदन तयार पानद्धको लातग देिाय 
बमोजिमका सतमततिरु गठन गनने तनणद्धय गररयो । 

वाहषद्धक प्रततवेदन मसयझौदा सतमतत 
उपसजचव श्ी सहवता डंगोल – संयोिक

शाखा अतधककृ त श्ी रमेश कुमार दास – सदसय

ना.स.ु श्ी सनुदर प्रसाद तनरझौला – सदसय

ना.स.ु श्ी रामप्रसाद जघतमरे – सदसय 

ना.स.ु श्ी मदन नारायण मजललक – सदसय सजचव
वाहषद्धक प्रततवेदन तयारी मूल सतमतत 

माननीय अधयक्ष डा. हवियकुमार दत्त – संयोिक

सजचव श्ी दीपेनद्र काफले – सदसय

उपसजचव श्ी भवुन बिादरु काककी – सदसय

हवज्ञ १ िना – सदसय

शाखा अतधककृ त श्ीसरेुश प्रसाद िैसी – सदसय सजचव

उपरोक् अनसुारको वाहषद्धक प्रततवेदन मसयझौदा सतमततले २०७७ साउन मसानत तभत्र वाहषद्धक 
प्रततवेदनको मसयझौदा तयार पारी वाहषद्धक प्रततवेदन मूल सतमतत समक्ष पेश गनने र वाहषद्धक 
प्रततवेदन मूल सतमततले २०७७ भदझौ मसानत तभत्र यस आयोगको वाहषद्धक प्रततवेदन तयार पारी 
सममाननीय रा्रिपतत समक्ष पेश गनने तनणद्धय गररयो ।  
 
२०७७ सराि श्रािण ६

1. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिम गठन भएको उचचसतरीय अनगुमन 
सतमततबाट तमतत २०७७।०४।०५ गते पेश गरेको प्रततवेदन बैठकमा पेश भयो । उक् 
प्रततवेदनमा ददइएका सझुाविरु िालको अवस्ामा अतयनत सानदतभद्धक भएको िुँदा उक् 
प्रततवेदनलाई प्रधानमनत्री त्ा मजनत्रपररषदको कायाद्धलयमा तसफाररस गनने तनणद्धय गररयो । 
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सा्ै तयसको िानकारी संघीय मातमला त्ा सामानय प्रशासन मनत्रालयमा समेत ददने गनने 
तनणद्धय गररयो ।  

2. संघीय संसद, प्रतततनतधसभाको महिला त्ा सामाजिक सतमततबाट प.सं. २०७७।७७, च.नं. 
१६०, तमतत २०७७।०३।३० गतेको पत्रानसुार तनणद्धय कायाद्धनवयन समबनधमा हवषयक 
पत्रबाट यस आयोगलाई प्राप् तनदनेशन र सोतधएका जिज्ञासाको पषुट्ाई सहितको िवाफ 
तयार पारी उक् सतमततमा पठाउने तनणद्धय गररयो ।  

 
२०७७ सराि भराद्र २

1. यस आयोगको आ.व. २०७६/७७ (२०७६ साउन देखी २०७७ आषाढ समम) यस 
आयोगले समपादन गरेको कामकारवािीको दोस्ो वाहषद्धक प्रततवेदनको खाका तयार गरी 
अजनतम रुप ददई प्रकाशन गनने प्रहक्रयाको लातग तनणद्धय गररयो । 

2. नेपालको संहवधानको धारा २९४ (१) मा वयवस्ा भए बमोजिम आत्द्धक वषद्ध समाप् भएको 
तमततले ततन महिनातभत्र सममाननीय रा्रिपततजयू समक्ष वाहषद्धक प्रततवेदन पेश गनुद्धपनने 
संवैधातनक वयवस्ा अनसुार आत्द्धक वषद्ध २०७६/७७ मा यस आयोगले गरेको 
कामकारवािीको दोस्ो वाहषद्धक प्रततवेदन सममाननीयजयू समक्ष अपद्धण गनद्धको लातग समय 
माग गनद्ध पत्राचार गनने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि भराद्र ३

1. यस आयोगले मधेशी आयोग ऐन २०७४ को ७ (ड) ले मधेशी समदुायको पहिचानका 
समबनधमा हवसतकृत अधययन र अनसुनधान गरी ्र सूचीकरण गनद्ध नेपाल सरकारलाई 
तसफाररस गनने भन्ने वयवस्ा भए अनरुुप सो समबनधमा मधेशी समदुायको ्र सूचीकरण 
गनने प्रयोिनको लातग आवशयक कायद्धहवतध "मधेशी समदुाय अनतगद्धत पनने ्रिरुको 
सूचीकरण कायद्धक्रमको कायद्धहवतध, २०७७" जसवककृ त गनने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि भराद्र १५ 
1. हवश्वयापी रुपमा फैतलएको कोरोना भाइरस (Covid-19) लगायतका अबस्ालाई मधयनिर 

गददै तराई-मधेशका  जिललामा झन बढी संक्रतमत बढने अवस्ा भएकोले तयसलाई 
नयूतनकरणक र तसफाररस द्ारा सिजिकरण गनने अतभप्रायले आयोगले तनयतमत अनगुमन, 
सतमक्षा र मूलयाङ्कन गनद्धको लातग तपतसल बमोजिमको उचच सतररय अनगुमन सतमतत गठन 
गररयो ।
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माननीय अधयक्ष डा. हविय कुमार दत्त     - संयोिक

सजचव श्ी भवुनिरी अयाद्धल      - सदसय सजचव

नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतत वा तनिले तोकेको प्रतततनतध  - सदसय

नेपाल प्रिरीका मिातनरीक्षक वा तनिले तोकेको प्रतततनतध   - सदसय

सशस्त्र प्रिरी बल नेपालका मिातनरीक्षक वा तनिले तोकेको प्रतततनतध - सदसय

राह्रिय अनसुनधान हवभागका प्रमखु वा तनिले तोकेको प्रतततनतध  - सदसय

यस सतमततको बैठक कजमतमा २ महिनाको १ पटक बसनेछ ।

2. तराई मधेशको शाजनत सरुक्षा लगायत समसामहयक हवषयमा आयोगको आवशयकता अनरुुप 
तनयतमत काम कारबािीको लातग समपकद्ध  वयजक् (Focal Person) तोहकददन नेपाली सेना, 
नेपाल प्रिरी, सशस्त्र प्रिरी बल नेपाल र राह्रिय अनसुनधान हवभागलाई पत्राचार गनने तनणद्धय 
गररयो ।

२०७७ सराि भराद्र १७ 

1. यस मधेशी आयोगको भाहव कायद्धददशा तय गनद्ध पञ्वहषद्धय योिनाको मसयझौदा तयार गनद्ध 
तपतसल बमोजिमको सतमतत गठन गनने तनणद्धय गररयो ।
उप-सजचव श्ी भवुन बिादरु काककी- संयोिक

शाखा अतधककृ त श्ी रमेश कुमार दास- सदसय

लेखापाल श्ी ककृ षण प्रसाद ततमेलसेना - सदसय

नायब सबुबा श्ी लतलत कुमार साि- सदसय

नायब सबुबा श्ी मदन नारायण मजललक- सदसय सजचव
 
पञ्वहषद्धय योिना तयारी मूल सतमतत 

माननीय अधयक्ष डा. हवियकुमार दत्त – संयोिक

सजचव श्ी भवुनिरी अयाद्धल– सदसय

हवज्ञ  आवशयकता अनसुार– सदसय

शाखा अतधककृ त श्ी रमेश कुमार दास – सदसय सजचव
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उपरोक् अनसुारको पञ्बहषद्धय योिना मसयझौदा सतमततले योिनाको मसयझौदाको खाका तयार गरी 
मूल सतमतत समक्ष पेश गनने र आवशयक छलफल गरी मूल सतमततले योिनाको अजनतम रुप 
ददने तनणद्धय गररयो ।  
 
२०७७  सराि भराद्र १९

1. यस आयोगको पञ्वहषद्धय रणनीततक योिनाको लातग अधयक्षजयूको संयोिकतवमा बसने 
पञ्वहषद्धय रणनीततक योिना सतमततको बैठक भत्ता चाल ुआ.व. २०७७।७८ को खचद्ध 
जशषद्धक नं २२५२२ को तस.नं.2.७.२५.१ को सरोकारवालािरुसँग को बैठकमा हवतनयोजित 
भएको विेटबाट भकु्ानी गराउने तनणद्धय गररयो ।सा्ै यो बैठक आयोगको बैठक सरि 
िनेुछ ।

 
२०७७ भराद्र २१

1. यस मधेशी आयोगले आ.व.२०७७/७८ मा मधेशी समदुायको ्र सूचीकरण गनद्ध 
आवशयक पनने ्प बिेट अ्द्ध मनत्रालयमा तमतत २०७७/०५/०४ को पत्रबाट माग 
गररएकोमा सो मनत्रालयको च.न.१४१ तमतत २०७७/०५/११ गतेको पत्रबाट आगामी 
वषद्धमा िनु लागेको राह्रिय िनगणना माफद्ध त आवशयक त्थयाङ्क संकलन गनद्ध केनद्रीय त्थयाङ्क 
हवभागसँग  सिकायद्ध र समनवय गनद्ध ऐन, दफा ७(ड) र महिला त्ा सामाजिक सतमततको 
तनदनेशन एवम २०७६/१०/०२ मा केनद्रीय त्थयाङ्क हवभागसँग  यस आयोगमा भएको 
छलफल अनसुार सो कायद्ध गनने कानूनी दाहयतव यस आयोगको रिेको िुँदा उक् कायद्धको 
लातग अपगु रकम अ्द्ध मनत्रालयमा तनकासाको लातग पून: पत्राचार गनने र रकम तनकासको 
आवशयक पिल गनुद्धिनुको लातग प्रधानमनत्री त्ा मजनत्रपररषद् को कायाद्धलय, तसंिदरवार र 
संघीय संसद प्रतततनतध सभा महिला त्ा सामाजिक सतमतत, तसंिदरवारमा पत्राचार गनने 
तनणद्धय  गररयो ।

 
२०७७ सराि आमश्न १

1. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा २७ मा वयवस्ा भए बमोजिम मधेशी आयोग ऐन 
कायाद्धनवयन गनद्धको लातग आयोगले आवशयक तनयम बनाउन  सकनेछ भन्ने वयवस्ा 
भएकोमा तनयमावलीको मसयझौदा तयार गनने कायद्धको तनतमत्त कानून हवज्ञसँग  परामशद्ध तलने 
तनणद्धय गररयो ।

2. आयोगको स्ापनाकाल देजख तडजिटल प्रणालीमा काम िुँदै आएको छ र यसलाई अझ 
प्रभावकारी बनाउनका लातग आयोगको आत्द्धक सीमातभत्र रिी अझ बढी प्रभावकारी रुपमा 
तडजिटल सेवा प्रवाि त्ा प्रसारणको कायद्धलाई अगातड बढाउने प्रयोिनको लातग आवशयक 
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आइहट हवज्ञ/ संस्ासँग परामशद्ध तलने तनणद्धय  गररयो ।

3. उपरोक् बमोजिमको परामशद्ध सेवाको लातग यस आयोगको चाँल ुआ.व. २०७७/७८ को 
खचद्ध जशषद्धक नं.२२४११ को जश.नं. २.५.२.४ को अधययन अनसुनधानका लातग हवज्ञको 
सेवा तलन ुपनने जशषद्धकमा हवतनयोिन भएको रु. ५० ििार मधयेको बिेट रकमबाट भकु्ानी 
गराउने तनणद्धय गररयो ।  

 
२०७७ सराि आमश्न २६ 

1. मधेशी आयोग कोतभड- १९ को सनदभद्धमा अनगुमन सतमततको कायद्धहवतध/ तनदने जशका 
शंसोधन गनने तनणद्धय गररयो र तयसलाई आ.व. २०७७/७८ को कोतभड-१९ उचचसतरीय 
अनगुमन सतमतत बनाईयो ।

 
२०७७ सराि आमश्न २९

1. सजचव श्ी भवुनिरर अयाद्धलको संयोिकतवमा गदठत सतमततको मसयझौदा प्राप् भई सो लाई 
्प अधययन गरी पनु: पेश गनने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि करामर्तक १६ 

1. मधेशी आयोग ऐन,२०७४ को दफा ७(ड) बमोजिम मधेशी समदुायको पहिचान समबनधमा 
हवसतकृत अधययन र अनसुनधान गरी ्र सूचीककृ त गनद्ध नेपाल सरकारलाई तसफाररस गनने 
वयवस्ा भए बमोजिम मधेशी समदुायतभत्र पनने िातिाती र िातीिरु तभत्र पनने ्रिरुको 
संखया संकलन गनने कायद्धको तनतमत्त छलफल गरी ्र सूचीकरणका लातग नमूना फारम 
बनाई हवज्ञिरुसँग परामशद्ध तलई सो फारम सवीककृ त गनने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि करामर्तक २५ 

1. यस आयोगको आ.व. २०७७।७८ को प्र्म चझौमातसक सममको बलेुहटन प्रकाशन गनद्धको 
लातग देिाय बमोजिमका बलेुहटन प|कासन सतमततिरु गठन गनने तनणद्धय गररयो । 

 
बलेुहटन प्रकाशन मसयझौदा सतमतत 

उपसजचव श्ी सहवता डंगोल – संयोिक

शाखा अतधककृ त श्ी रमेश कुमार दास – सदसय

लेखापाल श्ी ककृ षणप्रसाद ततमेलसेना – सदसय

ना.स.ु श्ी मदन नारायण मललीक – सदसय
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ना.स.ु श्ी लतलत कुमार साि– सदसय सजचव
बलेुहटन प्रकाशन मूल सतमतत 

माननीय अधयक्ष डा. हवियकुमार दत्त – संयोिक

सजचव श्ी भवुनिरर अयाद्धल– सदसय

उपसजचव श्ी भवुन बिादरु काककी – सदसय

उपरोक् अनसुारको प्र्म बलेुहटन प्रकाशन मसयझौदा सतमततले २०७७ असार महिनासमम यस 
आयोगले समपादन गरेका कामिरु झलकने गरर मसयझौदा तयार पारर मूल सतमतत समक्ष पेश 
गनने र मूल सतमततले अजनतम रुप ददइ २०७७ मंतसर मसानतसमम प्रकाशन गराउने तनणद्धय 
गररयो।  

 
२०७७ सराि िंमसि ८ 

1. यस आयोगको आ.व.२०७७/७८ को लातग हवतनयोिन भएको बिेट रमक मधये देिाय 
बमोजिम कायद्धक्रम संचालन गनने तनणद्धय गररयो ।

आ.व.२०७७/७८ मा हवतनयोिन भएको रकमको बाँडफाँट समबनधी हववरण

क्र.स.
कायद्धक्रम/

हक्रयाकलापको 
हववरण

कायद्धक्रम 
संचालन िनेु 

स्ान

कायद्धक्रम 
संचालन िनेु 
समभाहवत 
समयसीमा

हवतनयोिन बिेट रकम कैहफयत

पटक रकम िममा

१

सशक्ीकरण 
समबनधी 

अतभमखुीकरण 
कायद्धक्रम

हवराटनगर
दोस्ो

चझौमातसक

१

१ लाख ६० ििार ८ लाख

िनकपरु १

काठमाणडझौ १

नवलपरासी १

धनगढी तेस्ो चझौमातसक १

२ गनुासो वयवस्ापन 
सावद्धितनक सनुवुाई कहपलवसतु दोस्ो 

चझौमातसक १ २ लाख २ लाख

३

कुरीतत र अनधहवश्ास 
हवरुर् 

िनचेतनामूलक 
अतभमखुीकरण 

कायद्धक्रम

तसरिा, धनषुा दोस्ो 
चझौमातसक १ २ लाख २ लाख
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४

मधेशी भाषा तलहप 
संसककृ ततको संरक्षण र 
समबर्द्धन समबनधी 

कायद्ध

प्रदेश ३ दोस्ो 
चझौमातसक १

१ लाख
२ लाख

प्रदेश २ वा ५ तेस्ो चझौमातसक १

२०७७ सराि िंमसि २५ 

1. यस वषद्ध 2077 मा सञ्ालन िनेु लैतगंक हिंसा हवरुर्को १६ ददने कायद्धक्रम त्ा 
अनतराद्धह्रिय मानव अतधकार ददवस तडसेमबर- १० लाई धयानमा राखी मधेशी आयोग, 
मानवअतधकार आयोग र नयाय त्ा अतधकार संस्ा (िरुी-नेपाल) को संयकु् आयोिनामा 
प्रदेश २ का यवुा त्ा नागररक समािसँग " मानव अतधकार आयोग, संवैधातनक आयोगको 
कायद्धददशा, कानूनी संरचना र चनुझौतीिरु" हवषयक भच ुद्धअल अनतरहक्रया कायद्धक्रम तमतत 
२०७७ साल मंतसर 26 गते शकु्रवार ददउसो १ बिे देजख ३ बिेसमम आयोिना गनने 
तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि पौि ०७

1. गदाद्ध मधेशी आयोगको आनतररक (कायद्ध सञ्ालन त्ा वयवस्ा) तनदने जशका २०७६ को 
पररचछेद ६ को दफा २१ मा वयवस्ा गररएको मातसक हवहवध खचद्ध वापतको देिाय 
बमोजिम साहवक रकममा तनमनानसुारको रकम ्प गनने तनणद्धय गररयो ।

क्र. 
सं. हववरण साहवकको रकम ्प रकम िममा रकम

१ अधयक्षको सजचवालयको लातग १५,०००।०० ५,०००।०० २०,०००।००

२ सदसयिरुलाई २०,०००।०० २०,०००।०० ४०,०००।००

३
सजचवले समपणुद्ध सजचवालय त्ा 
अनय शाखािरुको लातग खचद्ध गनद्ध 
सहकने हवहवध भैपरर खचद्ध

१०,०००।०० ५,०००।०० १५,०००।००

 

सा्ै संवैधातनक पररषदबाट यस आयोगका लातग तसफाररस िनु ुभएका माननीय सदसयजयूिरुका 
लातग भझौततक सहुवधा वयस्ापनका लातग य्ाजशघ्र ्प बिेट उपलबध गराईददने प्रयोिनका 
लातग अ्द्ध मनत्रालयलाई पत्राचार गररने तनणद्धय गररयो ।

2. मधेशी समदुायको िक हित संरक्षण समबर्द्धन त्ा सशक्ीकरणको लातग  उनीिरुलाई 
रा्रिको मूल धारमा समाहित गनुद्धपनने राजयको प्रमखु दाहयतव रिेको िनुछ । यसका लातग 
आयोगले पञ्वहषद्धय रणनीततक योिनािरु बनाई मधेशी समदुायमा रिेको असमानता, 
कुररती, अजशक्षा सबै प्रकारका शोषण, हवभेद त्ा धमद्ध, संसककृ तत, भाषा, तलहपको संरक्षण र 
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ककृ हषको वयवसाहयकरण, बिारीकरण त्ा हवहवतधकरण िसता ककृ याकलापिरु सिायक तसर् 
भई राजयले अपेक्षा गरेको ' 'समकृर् नेपाल सजुख नेपाली '' बनाउन योिनावर् तररकाले चाल ु
आ.व. २०७७/७८ देजख२०८२/८३ समम समपन्न गनने लक्यका सा् तयार गररएको 
आयोगको पञ्वहषद्धय रणनीततक योिनालाई अजनतमरुप ददने र राह्रिय योिना आयोग त्ा 
समबजनधत सरोकारवाला समक्ष पठाउने त्ा कायद्धसमपादनको तनतमत्त चाहिने आवशयक 
विेट रकम हवतनयोिनको लातग समेत अनरुोध गनने तनणद्धय गररयो।

 
२०७७ सराि पौि ०७

1. मधेशी समदुायको पहिचानका समबनधमा हवसतकृत अधययन र अनसुनधान गरी ्र सूचीककृ त 
गनद्ध नेपाल सरकारलाई तसफाररस गनने कायद्धको लातग हवद्यमान त्थयांकलाई आधारमानी 
उपलबध िनेु ्रको हववरण तयार गनद्ध देिाय बमोजिमको ३ सदसय सतमतत गठन गरी  ३ 
महिना तभत्र  प्रततवेदन तयार गनने उद्ेशयले हवज्ञ तनयजुक् गनने तनणद्धय गररयो।

 
सतमतत:

श्ी ददपक कुमार गपु्ा  -   संयोिक

श्ी रमेश कुमार दास  शाखा अतधककृ त - सदसय

श्ी राम प्रसाद जघतमरे  नायब सबुबा  -  सदसय सजचव

2. मधेशको समग्र वसतजुस्तत झलकने गरी पाश्द्धजचत्र (प्रोफाईल) उतपादन र प्रकाशन गनद्ध 
हवद्यमान त्थयांकलाई आधारमानी कायद्धक्षेत्रगत शतद्ध (Terms of Reference) बनाई सो 
बमोजिम पाश्द्धजचत्र तयार गनद्ध कनसलटेनसी माफद्ध त परामशद्ध सेवा तलई कायद्ध गराउने तनणद्धय 
गररयो ।

२०७७ सराि पौि १० 

1. मधेशी अायोगको दरबनदीका तसलतसलामा संघीय मातमला त्ा सामानय प्रशासन मनत्रालयको 
च.नं.160 तमतत 2077/9/08 को पत्रमा आयोगको साहवक दरबनदी ३० िना 
रिेकोमा १८ िना कटझौतत भएको छ । यस आयोगको ऐनको दफा १२ को (२) बमोजिम 
आवशयकता अनसुार प्रदेश तिमा समेत कायाद्धलय स्ापना गनद्ध सकने वयवस्ा रिेको छ।

सोिी अनरुुप आयोगले आफना हक्रयाकलापिरुलाई बढी भनदा बढी प्रभावकारी बनाई अगाडी 
बढन ुपनने आवशयकता छ । िालको सनदभद्धमा दरवनदी कटझौती गदाद्ध कायद्ध समपादनमा अतयतधक 
कदठनाई उतपन्न िनेु देजखएकोले साहवककै दरबनदी य्ावत कायम गरी  प्रदेश १, २ र 
लजुमवनी प्रदेशमा तपजशल बमोजिमको दरबनदी समेत ्पी आयोगले प्राप् गरेको दाहयतवलाई 
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परुा गनद्ध संघीय मातमला त्ा सामानय प्रशासन मनत्रालय र प्रधानमनत्री त्ा मजनत्रपररषद् को 
कायाद्धलयमा पत्राचार गनने तनणद्धय गररयो ।

प्दछेश करायरा्तियहरुको िरामग चरामहनछे अमर आिश्क दिबन्ी:

रपमसि:

पद प्रदेश १ प्रदेश २ लजुमबनी

शाखा अतधककृ त १ १ १

नायब सबुबा १ १ १

कम्पयटुर अपरेटर १ १ १

कायाद्धलय सियोगी १ १ १

िलकुा सवारी चालक १ १ १

 
२०७७ सराि पौि १५

1. मधेशी आयोगको प्रसतावना अनसुार मधेशी समदुायको इततिास र संसककृ ततको पहिचान, िक 
हितको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सशक्ीकरण गनद्धको लातग स्ष्टा, अनसुनधानकताद्ध, लेखक, 
जचनतकलाई मधेशी समदुायको इततिास र संसककृ ततको पहिचान र िक हितका संरक्षण, 
समवदद्धन र सशक्ीकरणको समवनधमा लेजखने लेखक, जचनतक, स्ष्टा, अनसुनधानकताद्ध 
अ्वा संस्ा मधये चयन सतमततवाट चयतनत गररएका १ िनालाई आयोगको वाहषद्धकोतसव 
चैत्र ७ गते कायद्धहवतध वनाई प्रदान गनने तनणद्धय गररयो । सा्ै अगामी वषद्धको लातग परुसकार 
प्रदान गनद्ध ्प बिेट रकमको लातग समेत अ्द्ध मनत्रालयमा पत्राचार गनने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि पौि २९

1. यस आयोगको चाल ुआ.व.२०७७/७८ को कायद्धक्रम अनरुुप लोक सेवा आयोगबाट 
संचालन िनेु शाखा अतधककृ त परीक्षा तयारी कक्षा संचालन यस आयोगले समेत गनने भएकोमा 
लोक सेवा आयोगसँग  हवज्ञ सेवा समेत तलई समनवय गरी सिकायद्ध गनने तनणद्धय गररयो ।

2. २०७७ माघमा लजुमवनी प्रदेशमा यस आयोगले सशक्ीकरण कायद्धक्रम संचालन गनने । 
यसका लातग राह्रिय मानव अतधकार आयोगसँग  समनवय गरी सिकायद्ध गनने तनणद्धय गररयो।

3. नायब सबुबािरु लगायत यस आयोगका कमद्धचारीिरुलाई अतभमूखीकरण प्रयोिनका लातग 
हवज्ञ सेवा तलन लोक सेवा आयोग र राह्रिय मानव अतधकार आयोगबाट २ ददने कायद्धक्रम 
संचालन गनद्ध सिकायद्ध गनने र ती आयोगिरुलाई पत्राचार गनने तनणद्धय गररयो ।
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4. आददवासी िनिातीसँग  समबजनधत हवषयमा सिकायद्ध छलफल कायद्धक्रम संचालनका लातग 
पत्राचार गनने तनणद्धय गररयो ।

5. मधेशी हपछडावगद्ध समबनधमा आवशयक छलफल र तनषकषद्धका लातग OBC सँग  सिकायद्धका 
लातग पत्राचार गनने तनणद्धय गररयो ।

6. सूची दताद्ध भएका फमद्धिरु मधयेबाट दररेट माग गरर िाललाई दद्तीय त्थयाङ्कबाट मधेश 
प्रोफाईल समबनधमा कायद्ध गनद्ध कनसलटेनसीलाई कानून अनरुुप ददने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि पौि २६

1. मधेशको समग्र वसतजुस्तत झलकने गरी पाश्द्धजचत्र (प्रोफाईल) उतपादन र प्रकाशन गनद्ध 
हवद्यमान त्थयांकलाई आधारमानी कायद्धक्षेत्रगत शतद्ध (Terms of Reference) तयार भई पेश 
भए बमोजिम पाररत गनने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि िराघ १४ 

1. यस आयोगको सवीककृ त वाहषद्धक कायद्धक्रम अनतगद्धत जिंगल प्रशारणको तनतमत्त तबिान, ददउसो 
र बेलकुीको 60 र ४५ सेकेणडको लातग दररेटमाग गररएकोमा बेलकुीको समयमा ४५ 
सेकेणड प्रशारण गदाद्ध प्रभावकारी िनेुिुँदा सो बमोजिम पेश भएका फमद्धिरुको दररेट 
मूलयांकन गरी सो पश्ात दररेट सवीककृ त गरेर तसफाररस गनने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि िराघ १८

1. यस आयोगको लातग चालू आ.व.२०७७/७८ मा हवतनयोिन भएको बिेट र सवीककृ त 
वाहषद्धक कायद्धक्रमको लातग हवतनयोिन भएको रकम मधयेवाट डकुमेनट्ी तयार र प्रशारण 
गनद्ध दररेट माग गररएकोमा म.ुअ. कर समेत रु.२,६८,९४०/- मा कायद्ध समपन्न िनेु र 
रु.२,३१,०६०/- बाँकी रिने िुँदा सो बाँकी रकमबाट ्प एक तराई मधेशको पयद्धटहकय 
त्ा धातमद्धक क्षेत्रलाई समावेश गरर डकुमेनट्ी बनाई तनमाद्धण त्ा प्रशारण गनने तनणद्धय 
गररयो।

 
२०७७ सराि िराघ २०

1. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ (च) बमोजिम आयोगले गरेका तसफाररसिरु 
कायाद्धनवयन भए नभएको अनगुमन गनद्ध देिाय बमोजिमको ३ (तीन) सदसय तसफाररस 
कायाद्धनवयन सतमतत गठन गनने तनणद्धय गररयो । 
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सतमतत:
सजचव                                 - संयोिक
उपसजचव (प्रशासन)                            - सदसय
शाखा अतधककृ त (अतधकार प्रवर्द्धन त्ा सशक्ीकरण)   - सदसय सजचव 
 
२०७७ सराि िराघ २१

1. सममाननीय रा्रिपततजयू समक्ष शप् ग्रिण कायद्धक्रम ससुमपन्न भई मधेशी आयोगको 
सदसयमा माननीय सदसय श्ी िीवछ साि, माननीय सदसय श्ी रेण ुदेवी साि र माननीय 
सदसय श्ी हविय कुमार गपु्ाजयूिरुलाई तनयकु् गररएकोमा सममाननीय रा्रिपततजयू त्ा 
रा्रिपतत कायाद्धलयका समपूणद्ध सरोकावालाका सा्ै मधेशी आयोगका माननीय अधयक्ष डा.
हवियकुमार दत्तजयूलाई िाददद्धक अाभार त्ा धनयवाद ज्ञापन गनने तनणद्धय गररयो ।सा्ै 
सममाननीय रा्रिपततजयूको कायाद्धलयमा पत्राचार गनने तनणद्धय समेत गररयो ।

2. मधेशी आयोगका नवतनयकु् माननीय सदसयजयूिरुको पदविाली भई मधेशी आयोगको 
संवैधातनक त्ा कानूनी दाहयतव अनसुार प्राप् दाहयतवलाई अझ प्रभावकारी तवरले संचालन 
गनने र अग्रसाररत गनने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि िराघ २२

1. उपरोक् समबनधमा यस आयोगका लातग सदसयिरु तसफाररस भई पदविाली समेत िनु ु
भईसकेको र विाँिरुको सवारी साधन एवं अनय सेवा सहुवधाको लातग अ्द्ध मनत्रालयमा 
्प बिेटका लातग पत्राचार गररएकोमा िालसमम तनकासा नभएकोले पून: पत्राचार गनने 
तनणद्धय गररयो ।

 
२०७७ सराि िराघ २६

1. आयोगले चालू आ.व. मा ऐनको दफा ७ (ड) बमोजिम ् र सूचीकरणको लागी TOR तयार 
गरी कायद्ध प्रारमभ भएको त्ा सोको लातग बिेट अभाव भएकोले कायद्ध समपादनमा कदठनाई 
िनु गएको त्ा ऐनको दफा ७(क) बमोजिम तराई-मधेश प्रोफाईल िसता आयोगले गनुद्ध 
पनने अतयावशयक सहितका कायद्ध ससुमपन्न गनद्धको लातग आगामी आ.व. २०७८/७९ मा 
कायद्ध समपन्न गनने लक्य रिेको िुँदा यस आयोगको लातग बिेट तसतलङ्ग ब. उ. जश. नं. 
२३०००१-३, २३०००११-३ र २३०००११-४ गरी  िममा १० करोड ७६ लाख 
२६ ििार  कायम िनेु गरी राह्रिय योिना आयोगमा पत्राचार गनने तनणद्धय गररयो ।

२०७७ सराि फरालु्ण २०
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1. मधेशी भाषा तलहप संसककृ ततको संरक्षण र समवर्द्धन समबनधी कायद्धक्रमो तनतमत्त  
आ.व.२०७७/७८ लातग हवतनयोिन भएको रु. २ लाख मधयेबाट फाग ुपवद्धको लातग रु 
१ लाख, मातकृभाषाको लागी रु.४० ििार, माचद्ध -८ को अवसरमा महिला सशक्ीकरणको 
लातग रु. ४० ििार खचद्ध गननेगरी कायद्धक्रम गनने सा्ै यस कायद्धक्रमो  जिममेवारी मा. सदसय 
श्ी रेण ुदेवी सािजयूलाई ददइने तनणद्धय गररयो ।सा्ै जचत्रकला कायद्ध समेत गराउने तनणद्धय 
गररयो ।

2. गनुासो वयवस्ापन त्ा सावद्धितनक सनुवुाई २०७७ सालको चैत्र महिनाको अजनतम 
सातामा बाँकेको नेपालगंिमा कायद्धक्रम गनने कायद्धको तनतमत्त मा. सदसय श्ी हविय कुमार 
गपु्ाजयूलाई जिममेवारी तोकने तनणद्धय गररयो ।

3. मधेश समबनधी हवतभन्न सूचना सहितको क्ालेनडर चैत्र १५ गते तभत्र तयार र छपाई गनने 
तनणद्धय गररयो ।

4. राह्रिय योिना आयोगको प.सं. २०७७/७८  च.नं. MED/106 क  तमतत:२०७७/१०/२९ 
को पत्रसा् प्राप् भएको बिेट सीमा त्ा मागद्धदशद्धन अनसुार आगामी आ.व. २०७८/७९ 
को बिेट तसतलङ्गरु. ३ करोड ४६ लाखको सीमा कायम गनने गरी आगामी आ.ब. बिेट 
तयार गनने तनदनेशन भएको छ । सो नयून बिेट रकमबाट यस आयोगको लक्य त्ा अपेक्षा 
पूणद्ध निनेु िुँदा बिेट तसतलङ्ग १० करोड ७६ लाख २६ ििार  कायम िनु सो समबनधी 
आवशयक पूष्टाई सा् संलगन गरी  सममाननीय प्रधानमनत्रीजयू समक्ष तसतलङ्ग ्प िनु पत्र 
पेश गरी अनरुोध गनने तनणद्धय गररयो । सा्ै यो भनदा पूवद्ध पतन बिेट तसतलङ्ग ्पको लातग 
राह्रिय योिना आयोग त्ा अ्द्ध मनत्रालयमा तमतत २०७७/१०/२६ मा पत्राचार गररएको 
बयिोराको िानकारी समेत गराउने तनणद्धय गररयो ।

 
२०७८ सराि बैशराख १३

1. कोरोना मिामारीको दोस्ो लिरले तराई त्ा मधेशी समदुायको िनिीवनमा पारररिेको 
असरलाई मधयनिर गरी मधेशी आयोग ऐन,२०७४ को दफा ७ को (झ) र (ञ) लाई 
हवशेष समबोधन गददै Covid बाट बचन त्ा सरुक्षा अपनाउन सझुाविरु पेश गनने तनणद्धय 
गररयो।

 
मिमर २०७८/०३/२१ 

प्रसताव नं ६२.१: मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको कायद्ध हवभािन 
समबनधमा । 
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तनणद्धय ६२.१:

प्रसताव नं ६२.१ मात् छलफल िुँदा मधेशी आयोग ऐन, २०७४को दफा १५मा कायद्ध 
हवभािन समबनधी भएको वयवस्ा अनसुार अधयक्ष र सदसयको कायद्ध हवभािन आयोगले तोके 
बमोजिम िनेुछ भन्ने रिेकोले यस वयवस्ालाई देिाय अनसुार प्रदेशगत त्ा हवषयगत रुपमा 
अधयक्ष त्ा सदसयिरुको कायद्ध हवभािन गरी कायद्ध जिममेवारी ददने तनणद्धय गररयो ।

कायद्ध जिममेवारी प्रदेशगत त्ा हवषयगत रुपमा देिाय बमोजिम गररएको छः

क्र. 
स.

मा.अधयक्ष त्ा 
मा.सदसय

कायद्ध जिममेवारी 
प्रदेशगतरुपमा

कायद्ध जिममेवारी हवषयगत 
रुपमा

कैहफयत

१ मा. अधयक्ष 

डा. श्ी हवियकुमार 
दत्त

नेपाल भर मधेशी आयोगको 
क्षेत्रातधकारका हवषयमा 
माननीय सदसयिरुबाट पेश 
भएका हवषय 

अधययन, अनसुनधान  अनगुमन, 
तातलमर  प्रकाशन ।

२ मा. सदसय श्ी 
िीवछ साि

प्रदेश २ कानून, उिरुी, छानहवन 
अनगुमन ।

३ मा. सदसय श्ी रेण ु
देवी साि

प्रदेश १, कणाद्धली प्रदेश मधेशी समदुायको सशक्ीकरण, 
संरक्षण र समबर्न त्ा 
तसफाररस कायाद्धनवयनको 
अवस्ा ।

४ मा. सदसय श्ी 
हविय कुमार गपु्ा

लजुमबनी प्रदेश श्म त्ा रोिगार समबनधी 
हवषय र वयापार।

५ मा. सदसय श्ी 
आभा कुमारी

बागमती प्रदेश, गणडकी 
प्रदेश,

सदूुरपजश्म प्रदेश

िनचेतना अतभवकृहर्, कुरीतत, 
छुवाछुत, िाततय त्ा लैहङ्गक।

 
नोटः 
1. सवै सदसयिरुले आफुलाई तोहकएको भगुोलमा काम गदाद्ध समबजनधत हवषय क्षेत्र तोहकएका 

सदसयिरुसँग  समेत समनवय गरी समपादन गनुद्ध पननेछ ।

2. आफै समबोधन गदाद्ध ्प हवषय समबोधन गनुद्धपनने देजखए माननीय अधयक्ष समक्ष पेश गरी 
प्राप् तनदनेशानसुार समपादन गनुद्ध पनने छ ।

3. आवशयकता अनसुार जिममेवारी पररवतद्धन गनद्ध सहकने छ ।
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प्रसताव नं ६२.२: देिाय बमोजिमको अधययन प्रततवेदन त्ा डकुमेनट्ीलाई कायाद्धदेश बमोजिम 
अनमुोदन गरी भकु्ानी प्रहकयालाई अगातड बढाउने समबनधमा । 

तनणद्धय ६२.२ (क): ्र सूचीकरणको प्रततवेदन ।

तनणद्धय ६२.२ (ख): मधेश पाश्द्धजचत्र (प्रोफाईल) प्रततवेदन ।

तनणद्धय ६२.२ (ग): डकुमेनट्ी उतपादन र प्रशारण समबनधी।

प्रसताव नं ६२.२ (क): मात् छलफल िुँदा मधेशी समदुायको पहिचानका समबनधमा ्र 
सूचीकरण कायद्धको लातग हवद्यमान दद्तीय त्थयांकलाई आधारमानी हवज्ञ श्ी ददपक कुमार गपु्ाले 
तयार गरर लयाउन ुभएको ्र सूजचकरण प्रततवेदनलाई अनमुोदन गनने तनणद्धय गररयो ।

प्रसताव नं ६२.२ (ख): मात् छलफल िुँदा मधेशको समग्र वसत ुजस्तत झलकने गरी पाश्द्धजचत्र 
(प्रोफाईल) उतपादन र प्रकाशन गनद्ध हवद्यमान दद्तीय त्थयांकलाई आधारमानी श्ी ब्ोड तभिन 
ररसचद्ध सेनटर एणड डाटा बैंक प्रा.तल.ले पेश गरेको प्रततवेदन अनमुोदन गनने तनणद्धय गररयो ।

प्रसताव नं ६२.२ (ग): मात् छलफल िुँदा यस आयोगको तयार भएको डकुमेनट्ी ्ान २ को 
भकु्ानी गनने तनणद्धय गररयो ।
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अनुसुची ६

आयोगको प्छेस मिज्ञम्प्त

२०७७ सराि भराद्र ३१

हवश्वयापी रुपमा फैतलएको कोरोना भाइरस (Covid-19) को किरले हवश्लाई आक्रानत 
पारररिेको बेलामा नेपाल पतन ददन प्रतत ददन झन प्रभाहवत िुँदै गएको य्ा्द्धपरक अवस्ा िाम्ो 
साम ुरिेको छ । यस अवस्ामा सरकारले मलुकुको हवतभन्न जिलला लगायत उपतयका तभत्र 
तनषधेाज्ञा िारी गररएतापतन संक्रमणको दरका सा्ै मकृतय ु िनेुको सँखया झन-झन बढदो 
अवस्ामा रिेको छ ।यस अवस्ालाई मधयिनर गददै कोतभड-१९ को समबनधमा र समािमा 
शाजनत सरुक्षा लगायतका समसामहयक हवषयमा छलफलको लातग माननीय अधयक्षजयूको 
अधयक्षतामा सरुक्षा तनकायका पदातधकारीिरुसँग बैठक बसेको त्यो । बैठकमा नेपाल 
प्रिरीका प्रिरी अततररक् मिातनरीक्षक, सशस्त्र प्रिरी बलका प्रिरी नायब मिातनरीक्षक, राह्रिय 
अनसुनधान हवभागका अनसुनधान तनदनेशक र आयोगका सजचव लगायतका कमद्धचारीको 
उपजस्ततमा  सबैबाट आ-आफना हवचारिरु प्रसततु गररएको त्यो । आिको बैठकबाट नेपाल 
सरकार लगायत समबजनधत सबैको लातग सझुाव सवरुप तनमन बदुाँिरु प्राप् भएको िानकारी 
गराईएको समबनधमा ।

1. रझौतिट जिललाको हिरासतमा रिेको वयजक्को मकृतय ुत्ा पूिारीको ितयाका सा्ै अनय 
हवषयमा सतय त्थय छानहवन गरी  दोषी उपर कडा कारवािी िनुपुनने सा्ै सप्री सहितका 
जिललामा भएका घटनािरुलाई समयमै तनरुपण गनुद्धपनने ।

2. सवास्थयकमथी त्ा सरुक्षाकमथीिरुको लातग PPE, िीबनहवमा, िोजखम भत्ता ततकाल 
वयवस्ापन गनुद्धपनने ।

3. सामाजिक अपराधिरु ततव्र रुपमा बढदै गएकोले यसका रोक्ामका उपायिरु अबलमबन 
गरी  समयमै सचेत त्ा सरुजक्षत रिनपुनने ।

4. तराईका हवतभन्न जिललाका सीमामा सरुक्षा Post त्ा ्प िनशजक्को वयवस्ा गनुद्धपनने । 

5. तनिी असपतालाई पतन कोरोना समबनधी उपचारको लातग प्रभावकारी संलगन गराउनपुनने ।

6. हवतभन्न तनकायिरुमा भएका काम कािको हवषयमा सूचना पारदशथी िनुपुनने ।

7. ददनप्रततददन कोरोना मिामारी फैतलदै गएकोले असपतालिरुमा कवारेनटाईनको संखया नपगु 
भएको िुँदािोम कवारेनटाईनको  मापदणड लाग ुगरी  वैकलपीक वयवस्ामा पररणत गददै 
लैिान ुउपयकु् िनेु ।
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8. PCR Test गरेर मात्र शवको ततकालै वयवस्ापन गनुद्धपनने ।

9. जशक्षा क्षेत्र संचालन िनु नसकेको कारण हवद्या्थी वगद्धमा मानतसक त्ा सामाजिक हवचलन 
बढदै गएकोले वैकजलपक जशक्षा प्रभावकारी एंव सवैको पिुँचमा लयाउनपुनने  ।

10. गररबी र बेरोिगारीको कारणले समािमा ितया, हिंसा, लटुपाट र डकैतीको अवस्ा पनु: 
सकृिना िनेु डर समािमा वयाप् रिेकोले यसप्रतत सिग र सतकद्ध  िनुपुनने ।

11. लोकचेतनाका कायद्धक्रमिरु प्रभावकारी बनाउन ुपनने ।

12. हकसानलाई समयमै मल उपलबध गराउन ुपनने ।

13. कोरोनाको सनत्रासलाई क्रमश: कम गददै लैिान रेतडयो, हट.तभ., एफ. एमका सा्ै हवतभन्न 
संचारका माधयमबाट कोरोना हवरुर्का सचेतना सनदेशिरु प्रवाि गददै लैिान ुपदद्धछ ।

14. लामो लकडाउनको कारणले िनतामा परेको मनोवैज्ञातनक असरका कारण घरतभतै्र रिन ु
पदाद्ध तडप्रसेनका कारणले तयसता मातनसिरु आतमितया गनद्ध समेत पगेुका छन, यसलाई 
नयूतनकरण गनद्धका लातग सरकार, नागररक समाि, खेलकुदका तनकायिरु, योगा आदद 
संघ सस्ािरु सहक्रय भई िनताको आतमबल बढाउने कायद्धमा अग्रसर िनु ुपदद्धछ ।

15. उद्योगी, वयापारीिरुको हपडालाई कम गनद्ध सरकारले उनीिरुको मागलाई सिानभुतूतपूवद्धक 
िेरी सििता लयाउन ुपदद्धछ ।

16. हवकास तनमाद्धणको काम प्राय ठ्पप रिेको अवस्ाले एकाततर बेरोिगारीको अवस्ा बढदो 
छ भने अकदोततर देश हवकासको अवस्ा खसकेको छ । यस अवस्ामा हवकास 
तनमाद्धणलाई प्रा्तमकता ददई सरकारले अग्रगामी कदम चालन ुपदद्धछ । 

17. सरुक्षाकमथी, सवास्थयकमथी र संचारकमथी िो प्रतयक्ष संक्रतमतको नजिक रिेर काम गनुद्धपनने 
िनुछ, उनीिरुको प्रोतसािनको प्रतयाभतूी ददने गरी सरकारका कायद्धक्रम आउन ुपदद्धछ । 

18. नोवेल कोरोना भाइरस (Covid-19) को मिामारीको कारणले सबैको धयान तयता तफद्ध  
िाँदा  हट.वी, मलेररया, डेगुं, क्ानसर, तमगगौला, पाहकद्ध नसस ्िसता सनने त्ा नसनने धेरै 
हकतसमका रोगिरु  ओझेलमा परेका छन ्िसले गदाद्ध ती रोगबाट मननेको संखया बढदो छ। 
सरकारले तयस तफद्ध  धयान ददन िरुरी छ । 

19. एकाततर घरेल ुहिंसा र बलतकारका घटना बढेका छन भने अकदोततर सतुकेरी र गभद्धवतत 
महिलाले सिि सवास्थय सेवा नपाउदा अकालमा जयान  गमुाउन ुपरेके छ । यसैले 
यसलाई स्ानीय पातलका, स्ानीय प्रशासनलाई सिकता अपनाउन र सवास्थय सेवाबाट 
प्रदान गररने सेवा सलुभ गराउन तनदनेशन ददनपुनने देजखनछ ।
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20. पी.सी.आर. पररक्षणको दायरालाई पातलकासतर समम परु ्याएर मिामारी फैलनबाट िोगाउन 
संक्रतमत वयक्ी पहिचान बेलैमा िनु ुिरुरी छ । अनय्ा संक्रमण फैतलई  बयापक रुप 
तलन सकने देजखनछ । 

21. प्रिरीबाट िाल पयुाद्धएको सेवा सह्ातनय छ त्ापी केिी ठाँउमा बल प्रयोग भएको भन्ने 
गनुासालाई मधयनिर राखदा प्रिरीले िनताको जिउ, धनको सरुक्षा गदाद्ध मानवमैत्री भएर 
गनुद्ध पदद्धछ ।  यसमा गकृि मनत्रालयको धयानाकषद्धण गररएको छ ।

22. बालबातलका जशक्षाको उजयालो घामबाट वजञ्त रिेको यो अवस्ालाई पररवतद्धन गरी 
सलुभ जशक्षाका कायद्धक्रम माफद्ध त जशक्षा प्रदान गररन ुपदद्धछ, य्ासक् सकुल, कलेि खोलने 
वातावरण लयाउन ुपदद्धछ ।

23. कवारेनटाइन लगायत कोरोना भाइरस (Covid-19)  को सिि र सलुभ उपचारका लातग 
तनिी सतरका सवास्थय संस्ालाई संचालनमा लयाउन ुपदद्धछ । तयिाँ कायद्धरत सवास्थयकमथी 
पतन सरकारी सवास्थयकमथी सरि पररचालन गनुद्ध पदद्धछ ।

24. ककृ हष मल, तबउ सिि रुपले हकसानलाई उपलबध गराउन ुपदद्धछ, सबै िगगािरु खेती 
योगय बनाउन सरकारले अतनवायद्ध ककृ हष कायद्धक्रम लयाउन ुपदद्धछ सा्ै ककृ हष बिारीकरणलाई 
प्रा्तमकता ददन ुपदद्धछ ।

25. कोरोना भाईरस (Covid-19) को संक्रमणबाट मकृतय ु भएका वयजक्िरुको सिि 
दािससकारको वयवस्ा िनुपुदद्धछ, शवलाई सममातनत तररकाले वयावस्ापन गररन ुपदद्धछ।

26. नेपाली सेना, नेपाल प्रिरी र शसस्त्र प्रिरी बलमा रिेका जचहकतसकिरुलाई यो मिामारी 
नयूतनकरणका लातग पूणद्ध उपयोगमा एवं पररचालन गनुद्धपदद्धछ ।

27. सवास्थय सामाग्री लगायतका उपकरणिरु देशका सबै जिललामा तातलम प्राप् सवास्थयकमथी 
सहित पठाउन ुपदद्धछ ।

28. राित हवतरणको कायद्धलाई लजक्षत वगद्धमा पगुने गरी हवतरणका कायद्धक्रम पारदजशद्ध तवरले 
लयाइन ुपदद्धछ ।

29. सीमा नाकामा तनयतमत एवं वयवजस्त तवरले सरुक्षा तनकायलाई प्रभावकारी तवरले 
पररचालन गनुद्ध पदद्धछ । आवशयक संरचना, िनशजक्  र साधन समपन्न गराइ खटाउन ु
पदद्धछ ।

30. संघीय, प्रादेजशक र स्ानीय पातलका तबचको समनवय निुँदा एउटै काममा दोिोरो परेको, 
रकमको सिी सदपुयोग नभएको भन्ने िुँदा ततनै तिका सरकारको समनवयबाट मात्र रोग 
तनयनत्रणमा खचद्ध िदुाँ प्रभावकारी िनेु देजखनछ । श्ोत र साधनको दरुुपयोग भएमा 
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ततकाल कारबािीको दायरामा लयाउन ुपदद्धछ ।

31. हवग्रदो सामाजिक पररवेशलाई ततकाल समबोधन गनुद्धपनने िदुाँ यसका लातग िनतामा परेको 
असरलाई मधयनिर राखेर हवतभन्न रचनातमक कायद्धक्रम लयाई सो अवस्ालाई नयून पाददै 
लैिान ुपदद्धछ ।

32. सरुक्षा तनकायिरुलाई हववादको घेराभनदा बाहिरै रिने गरी उनीिरुलाई पररचातलत गनुद्ध 
पदद्धछ, प्रोतसािन गररन ुपदद्धछ । हवकास, तनमाद्धण र खररदमा भनदा सरुक्षामा खहटने गरर 
वयवस्ापन गनुद्धपदद्धछ ।

33. लकडाउनको बेला खे्पन ुपरेको हवतभन्न काननुी अडचन र बाधािरु िटाइ काननुी प्रहक्रया 
सचुारु राख् ेगरी तबद्यमान काननु संशोधन गनुद्धपनने भए गनुद्धपदद्धछ ।

 
२०७७ सराि असोज ०८

हवगत केिी ददनदेजख अहवरल वषाद्धका कारण बाढी पहिरोले मूलकुका हवतभन्न भागमा वयापक 
िन धनको क्षतत भएको र अझै मझौसमको अवस्ा हवग्रने भएको भतन पूवाद्धनमुान मझौसम हवज्ञान 
हवभागले संमप्रहेषत गरेको िनुाले सिग र सतकद्ध  िनु सबैमा आयोग िाददद्धक अहपल गरेको 
समबनधमा ।
 
२०७७ सराि िंमसि २१

हवगतका वषद्धिरुमा तराई मधेशका हवतभन्न क्षेत्रमा जशतलिरत्ा आगलातगको कारणले वषनेणी 
ठुलो धनिन र चझौपायाको क्षततिनेु गरेकोले हवपद वयवस्ापनका क्षेत्रमा अिोरात्र खटीरिन ु
भएका संघ संस्ा त्ा वयजक्िरु र नेपाल सरकारले यस तफद्ध  धयान ददई समभाहवत क्षततलाई 
रोकन ुपनने आवशयकता रिेको छ ।  

तराई मधेशका जिललािरुमा वषनेणी िनेु मेला मिोतवमा WHO र नेपाल सरकाले तनदने जशत 
गरेको सवास्थय मापदणडका सरुक्षावयवस्ा अपनाई िोजखम नयूनीकरण गनद्धका लातग आयोग 
सवै पक्षसँग  िाददद्धक अहपल गरेको समबनधमा ।
 
२०७७ सराि िराघ १५

तराई मधेशका हवतभन्न जिललािरुमा केिी ददनदेखी  शीतलिर र जचसोको कारणले िनिीवन 
कष्टपणुद्ध भई केिी मातनसिरुको जयान समेत गएको छ । जचसो र िसुसलेु सवद्धसाधारणको 
हिडडलुमा कतम र सवारी दघुद्धटना बढदै गएको छ ।चोक चोकमा आगो बालेर ता्पने क्रम 
पतन बढेको पाईनछ । यस क्षेत्रमा अिोरात्र खटीइरिन ुभएका संघ संस्ा त्ा वयजक्िरु र 
नेपाल सरकारले यस तफद्ध  धयान ददई समभाहवत क्षततलाई रोकन ुपनने आवशयकता रिेको छ 
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।यस सनदभद्धमा िोजखम नयूनीकरण गनद्धका लातग तनमन बमोजिमका सतकद्ध ता अपनाउनिुनु 
आयोग  िाददद्धक अहपल गरेको समबनधमा ।

1. हवपन्न र अततहवपन्न आत्द्धक अवस्ा कमिोर भएका, नयानो कपडा हकनेर लगाउन नसकने, 
वासस्ानको उजचत वयवस्ा नभएकालाई वयवस्ा िनुपुदद्धछ ।

2. बालवातलका, वकृर् वकृर्ा, गभद्धवती महिला त्ा दीघद्धरोगीलाई जचसोबाट बचाउन ुपदद्धछ ।

3. तातो त्ा पोहषलो झोल पदा्द्धिरु पटक पटक प्रससत सेवन गनुद्ध पदद्धछ ।

4. प्रशासन त्ा समबजनधत सरोकारवाला तनकायले जचसोबाट वचन प्रभाहवतिरुलाई ततकालै 
राित हवतरण त्ा उजचत वयवस्ापन गनुद्ध पदद्धछ ।

5. सवास्थय समबनधी कुनै समसया परेमा तरुनत नजिकको सवास्थय संस्ामा गई उपचार 
गराउन ु   पदद्धछ ।

 
२०७७ सराि चैत्र ७

"ििछेशी आयोग को २ िि्त"

नेपाल को संहवधानको धारा २६२ अनसुार गदठत यो मधेशी आयोगले संवैधातनक आयोगको 
पहिचान प्राप् गरेको छ | संहवधान को प्रसतावना अनसुार मलुकु तभत्र रिेका हवतभन्न समदुायिरुको 
उत्ानका लातग समानपुाततक समावेशीकरण को तसर्ानतलाई अक्षरस: पररपालना गनद्धको 
तनतमत्त तबतभन्न आयोगिरु गठन भएका छन ्िस मधये मधेशी आयोग एक मितवपूणद्ध आयोगको 
रुपमा स्ाहपत भएको छ | यस आयोगले वगद्ध पहिचानका सा्ै मधेशीको समसया पहिचान गरी 
राजयलाई हवतभन्न प्रकारका तसफाररसिरु गददै आईरिेको छ | मधेशी समदुायमा अतत हवपन्न, 
हवपन्न, समपन्न र स-ुसमपन्न वगद्ध रिेका छन ् भने चेतना को कमी, रुपानतरणमा समसया, 
सशक्ीकरण अप्रभावकाररता  र राजय संयनत्रमा पिुँचको अभाव मधेशमा एउटा िहटल 
समसयाको रुपमा रिेको छ | यी चनुझौतीिरुको समबोधन गरी तयसलाई अवसरमा पररणत गनने 
गिन जिममेवारी मधेशी आयोगलाई प्राप् भएको छ |

आि संवैधातनक तनकायको रुपमा रिेको मधेशी आयोगको अधयक्षको रुपमा पदबिाली गरेको 
२ वषद्ध पगेुको छ | २०७५ साल चैत्र ७ गते सममाननीय रा्रिपततजयू समक्ष सममाननीय 
प्रधाननयायाधीशजयूबाट मधेशी आयोगको अधयक्षको रुपमा सप् तलई सोिी ददन पदबिाली 
गरी कायद्धप्रारमभ गरी अहवचतलत, अहवरातमत, अहवक्रतमत रुपमा कायद्ध ससुमपादन गददै आईरिेको 
छु । यो अवतधमा तराई-मधेश का हवतभन्न जिललाको अनगुमन त्ा तनररक्षण, नेपाल-भारत 
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तसमाका हवतभन्न स्ानिरुको स्लगत अवलोकन त्ा अनगुमन, आयोगमा पसुतकालयको 
स्ापना , आयोगलाई पूणद्ध प्रहवतधमैत्री बनाउने, टोल फ्ी त्ा िेलपलाइन नमबरको संचालन, 
अतधककृ तसतरको लोकसेवा तयारी कक्षा अतभमखुीकरण त्ा संचालन, आयोगको लोगो तनमाद्धण,      
ई-लाइबे्री स्ापना, हवज्ञिरुको रोसटर तयार, आयोगको चझौमातसक बलेुहटन प्रकाशन, 
अनधहवश्ास, बालहववाि, दाइिोप्र्ा, छुवाछुत िसता कुरीतत हवरुर् अतभमखुीकरण कायद्धक्रम 
संचालन, प्रदेश-१ मा मधेशी समदुायको सशक्ीकरणका लातग लोकसेवा तयारी अतभमखुीकरण 
कक्षा, सलाद्धिी त्ा तसरिा जिललामा मधेशी समदुायको िक हित को संरक्षण, समबधद्धन त्ा 
सशक्ीकरणको लातग अतभमखुीकरण कायद्धक्रम, संघीय, प्रदेश त्ा स्ानीय सरकार एवम ्
नागररक समाि का अगवुािरुसँग  मधेशी समदुाय को िक हित को संरक्षण, समबर्द्धन त्ा 
सशक्ीकरणका लातग तनयतमत छलफल, ऐततिातसक ठोरीको धातमद्धक एवं परुाताजतवक अधययन, 
एततिातसक रुपमा मितवपूणद्ध रिेको तबराट रािाको दरवारको परुाताजतवक अधययन, लजुमबनी र 
सदुरुपजश्म प्रदेशका ऐततिातसक त्ा परुाताजतवक स्लिरुको अनगुमन त्ा तसफाररस, सलाद्धिीको 
मधवुनगोटमा तब सं १९१४ देजख १९१६ मा नेपाल अंग्रिे यरु् िुँदा मधेशीको बतलदानीपूणद्ध 
सिभातगता लगायत तराई मधेशका ऐततिातसक त्थयको संरक्षणका लातग बाराको िीतपूरमा 
संग्रिालयको स्ापनामा समनवय र सिकायद्ध, बारा र पसाद्धमा आएको भीषण चक्रवात ्त्ा 
आधँीबाट भएको िनधनको िानी नोकसानीका समबनधमा द्रतु प्रततहक्रया िनाई आवशयक 
तसफाररस, आयोगमा आउने उिरुीको य्ाजशघ्र तसफाररस त्ा वयवस्ापन, सममाननीय 
रा्रिपततजयू त्ा तबतभन्न प्रदेशका मा.प्रदेश प्रमखुजयूिरुलाई २ आत्द्धक वषद्धको वाहषद्धक प्रततवेदन 
पेश गररएको लगायतका मितवपूणद्ध कायद्धिरु समपन्न भएका छन ्| यो २ वषद्धमा कैयौं  बाधा 
अडचनिरूलाई पार गददै मधेशी समदुायको िक हित लाई संरक्षण, समबर्द्धन त्ा सशक्ीकरणको 
लातग म, मेरो तनिी सजचवालय पररवार त्ा आयोग पररवारबाट अिोरात्र जिममेवारीपूवद्धक 
कायद्धसमपादन गररएको र आगामी ददनमा ् प प्रभावकारी जिममेवारीका सा् कायद्धसमपादन गररने 
समेत सबैमा तबनम् तनवेदन गदद्धछु | हकसानिरुको समसया समाधानको लातग पिल, मसुिर 
वसतीको अनगुमन, एकल हवद्यालय को अनगुमन त्ा सिकायद्ध िसता कामिरु यो २ वषद्धमा 
भएका छन ् |

मधेशी समदुायको "्र सूचीकरण" िसतो मितवपूणद्ध कायद्धको समेत शभुारमभ भएर अगाडी 
बहढसकेको समेत सबैमा िानकारी गराउदछु | पञ्वषथीय योिना तनमाद्धण गरी नेपाल सरकारमा 
पेश गररएको, उचचसतरीय अनगुमन सतमततबाट Covid सहितका समसयािरुका समबनधमा 
ततकाल समाधान गनद्धका लातग नेपाल सरकारमा तसफाररस गररएको र सो कायद्ध फलीभतू समेत 
भएको, तराई-मधेश प्रोफाइल को तनमाद्धण अजनतम चरणमा रिेको, यवुा त्ा महिला सशक्ीकरण 
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को लातग तबतभन्न चेतनामूलक कायद्धक्रमिरु अग्रसाररत गररएको, २०७८ सालमा सरुु िनेु 
िनगणना त्रटुीरहित बनाउन समबजनधत तनकायसँग सिकायद्ध भइरिेको, हवतभन्न संवैधातनक 
आयोगिरु सँग कायद्धगत एकता स्ाहपत भएको, नागररक समाि, वहुर्िीवी का सा्् सिकायद्धमूलक 
कायद्धक्रमिरु अगातड साररएको सहितका प्राप् संवैधातनक दाहयतव आयोगले अिोरात्र कायद्धसमपादन 
गददै आएको छ | नयून बिेट, भझौततक पूवाद्धधार त्ा स्ोत साधन को अभाव, िनशजक्को अभाव 
िसता चनुझौतीिरुलाई सामना गददै २ वषद्ध पूरा गररएको छ | यस २ वषद्धमा सियोग गनने समपूणद्ध 
सियोगी िात िरुलाई िाददद्धक धनयवाद समेत ज्ञापन गदद्धछु सा्ै आगामी ददनिरुमा अझ बढी 
सियोगको अपेक्षा समेत गरेको समबनधमा । 

       डा. हवियकुमार दत्त
 अधयक्ष
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को लातग तबतभन्न चेतनामूलक कायद्धक्रमिरु अग्रसाररत गररएको, २०७८ सालमा सरुु िनेु 
िनगणना त्रटुीरहित बनाउन समबजनधत तनकायसँग सिकायद्ध भइरिेको, हवतभन्न संवैधातनक 
आयोगिरु सँग कायद्धगत एकता स्ाहपत भएको, नागररक समाि, वहुर्िीवी का सा्् सिकायद्धमूलक 
कायद्धक्रमिरु अगातड साररएको सहितका प्राप् संवैधातनक दाहयतव आयोगले अिोरात्र कायद्धसमपादन 
गददै आएको छ | नयून बिेट, भझौततक पूवाद्धधार त्ा स्ोत साधन को अभाव, िनशजक्को अभाव 
िसता चनुझौतीिरुलाई सामना गददै २ वषद्ध पूरा गररएको छ | यस २ वषद्धमा सियोग गनने समपूणद्ध 
सियोगी िात िरुलाई िाददद्धक धनयवाद समेत ज्ञापन गदद्धछु सा्ै आगामी ददनिरुमा अझ बढी 
सियोगको अपेक्षा समेत गरेको समबनधमा । 

       डा. हवियकुमार दत्त
 अधयक्ष
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अनसुची ९: 
मिमिि मक्रयराकिरापहरुको फोटो ग्राििी

 

7 
 

अनसचुी ९:  

�व�वध ��याकलापको फोटो ग्यालर� 

सपथ �हण कायर्�म 

 

 
 
माननीय सदस्य जीवछ साह, माननीय सदस्य �वजय कुमार ग�ुाले रा�प�त कायार्लयमा सपथ �हण �लनहुदैु 

 

dfggLo ;b:o hLj5 ;fx, dfggLo ;b:o ljho s'df/ u'Ktfn] /fi6«klt sfof{nodf ;ky u|x0f lng'x'b}
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माननीय सदस्यहरु सपथ �हण प�ात मधेशी आयोगमा  

 
माननीय सदस्य रेण ुदेवी साहको सपथ �हण 

 
माननीय सदस्य �वजय कुमार ग�ुा पदबहाल� प�ात आफ्नो कायर्कक्षमा 
 
 

dfggLo ;b:o /]0f' b]jL ;fxsf] ;ky u|x0f
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माननीय सदस्यहरु सपथ �हण प�ात मधेशी आयोगमा  

 
माननीय सदस्य रेण ुदेवी साहको सपथ �हण 

 
माननीय सदस्य �वजय कुमार ग�ुा पदबहाल� प�ात आफ्नो कायर्कक्षमा 
 
 

dfggLo ;b:o ljho s'df/ u'Ktf kbaxfnL kZrft cfˆgf] sfo{sIfdf
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अनसचुी ९:  

�व�वध ��याकलापको फोटो ग्यालर� 

सपथ �हण कायर्�म 

 

 
 
माननीय सदस्य जीवछ साह, माननीय सदस्य �वजय कुमार ग�ुाले रा�प�त कायार्लयमा सपथ �हण �लनहुदैु 

 

dfggLo ;b:ox? ;ky u|x0f kZrft dw]zL cfof]udf 
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माननीय सदस्य आभा कुमार� �संहको सपथ कायर्�म 
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माननीय सदस्य आभा कुमार� �संहको सपथ कायर्�म 

 
 
 

dfggLo ;b:o cfef s'df/L l;+xsf] ;ky u|x0f sfo{qmd

dfggLo ;b:o cfef s'df/L l;+xsf] ;ky u|x0f sfo{qmd
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सम्मानीय उपरा�प�तज्य ुसमक्ष मधेशी आयोगको दो�ो वा�षर्क ��तवेदन पेश 

 
वाग्मती �देशका �देश �मखु �वष्ण ु�साद �सा�ज्य ुसमक्ष ��तवेदन पेश  

 
�देश २ का �देश �मखु समक्ष मधेशी आयोगको दो�ो वा�षर्क ��तवेदन पेश 
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मधेशी आयोग�ारा गाउपा�लका स्तर�य १ �दन ेअन्तर��या कायर्�म 

 

 

 
�देश १ को �वराटनगरमा भएको  लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमूखीकरण कायर्�म 
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सम्मानीय उपरा�प�तज्य ुसमक्ष मधेशी आयोगको दो�ो वा�षर्क ��तवेदन पेश 

 
वाग्मती �देशका �देश �मखु �वष्ण ु�साद �सा�ज्य ुसमक्ष ��तवेदन पेश  

 
�देश २ का �देश �मखु समक्ष मधेशी आयोगको दो�ो वा�षर्क ��तवेदन पेश 
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सम्मानीय उपरा�प�तज्य ुसमक्ष मधेशी आयोगको दो�ो वा�षर्क ��तवेदन पेश 

 
वाग्मती �देशका �देश �मखु �वष्ण ु�साद �सा�ज्य ुसमक्ष ��तवेदन पेश  

 
�देश २ का �देश �मखु समक्ष मधेशी आयोगको दो�ो वा�षर्क ��तवेदन पेश 

 

;DdfgLo pk/fi6«kltHo" ;dIf dw]zL cfof]usf] bf];|f] 
jflif{s k|ltj]bg k]z

k|b]z @ sf k|b]z k|d'v ;dIf dw]zL cfof]usf] bf];|f] 
jflif{s k|ltj]bg k]z

afudtL k|b]zsf k|b]z k|d'v lji0f' k|;fb k|;fO{+ ;dIf 
dw]zL cfof]usf] jflif{s k|ltj]bg k]z 

dw]zL cfof]uåf/f ufpkflnsf :t/Lo ! lbg] cGt/lqmof 
sfo{qmd
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मधेशी आयोग�ारा गाउपा�लका स्तर�य १ �दन ेअन्तर��या कायर्�म 

 

 

 
�देश १ को �वराटनगरमा भएको  लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमूखीकरण कायर्�म 

 

k|b]z ! sf] lj/f6gu/df ePsf]  nf]s;]jf ;DaGwL cled"vLs/0f sfo{qmd
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मधेशी आयोग�ारा गाउपा�लका स्तर�य १ �दन ेअन्तर��या कायर्�म 

 

 

 
�देश १ को �वराटनगरमा भएको  लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमूखीकरण कायर्�म 

 

 

15 
 

 
 

 
�सराहाको �मच�यामा भएको लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म 

 

l;/fxfsf] ldr}{ofdf ePsf] nf]s;]jf tof/L ;DaGwL cled'vLs/0f sfo{qmd
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�सराहाको �मच�यामा भएको लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म 
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स�र�को कन्चनपरुमा भएको लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म 

 

 

;Kt/Lsf] sGrgk'/df ePsf] nf]s;]jf ;DaGwL cled'vLs/0f sfo{qmd
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स�र�को कन्चनपरुमा भएको लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म 
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लिुम्बनी �देशको लिुम्बनी सासँ्कृ�तक नगरपा�लकामा भएको लोकसेवा सम्बन्धी 

अ�भमखुीकरण कायर्�म 

 
 
 

n'lDagL k|b]zsf] n'lDagL ;fF:s[lts gu/kflnsfdf ePsf] nf]s;]jf ;DaGwL cled'vLs/0f sfo{qmd
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लिुम्बनी �देशको लिुम्बनी सासँ्कृ�तक नगरपा�लकामा भएको लोकसेवा सम्बन्धी 

अ�भमखुीकरण कायर्�म 
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लिुम्बनी �देशको नेपालगंजमा भएको सावर्ज�नक सनुवुाई कायर्�म 
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लिुम्बनी �देशको नेपालगंजमा भएको सावर्ज�नक सनुवुाई कायर्�म 

 

 

u'gf;f] Joj:yfkg tyf ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmd, g]kfnu+h, n'lDagL k|b]z
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�देश २ को रािजवराजमा भएको लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमूखीकरण कायर्�म 

 

 

k|b]z @ sf] /flhj/fhdf ePsf] nf]s;]jf tof/L ;DaGwL cled"vLs/0f sfo{qmd
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�देश २ को रािजवराजमा भएको लोकसेवा सम्बन्धी अ�भमूखीकरण कायर्�म 
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होल�को अवसरमा मधेशी आयोगको सभाहलमा सम्प� कायर्�म 

 
 

 

  

cGt/f{li6«o gf/L lbj;sf] cj;/df dw]zL cfof]usf] ;efxndf ;DkGg sfo{qmd

xf]nLsf] cj;/df dw]zL cfof]usf] ;efxndf ;DkGg sfo{qmd
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होल�को अवसरमा मधेशी आयोगको सभाहलमा सम्प� कायर्�म 
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cfof]usf  kbflwsf/Lx?

cfof]usf] ;efxndf ePsf] sfo{qmd



dw]zL cfof]usf] t];|f] jflif{s k|ltj]bg, @)&&÷&*80

 

18 
 

कायर्�मको झलकहरु 
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कायर्�मको झलकहरु 
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कायर्�मको झलकहरु 
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कायर्�मको झलकहरु 

 

 
 
 

 
 

  

कराय्तक्रिकरा झिकहरु
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आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. �वजयकुमार द�बाट भएका अनगुमनहरु 
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आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. �वजयकुमार द�बाट भएका अनगुमनहरु 
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आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. �वजयकुमार द�बाट भएका अनगुमनहरु 

 

 

 
 

 

आयोगकरा िराननीय अध्यक्ष डरा. मिजय कुिराि दतिबराट 
गरिएकरा अनुगिनहरु
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माननीय सदस्य जीवछ साहबाट ग�रएका कायर्�मको झलकहरु 
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माननीय सदस्य जीवछ साहबाट ग�रएका कायर्�मको झलकहरु 
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माननीय सदस्य जीवछ साहबाट ग�रएका कायर्�मको झलकहरु 

 

 

 
 

 

िराननीय सदस्य जीिछ सराहबराट गरिएकरा कराय्तक्रिकरा 
झिकहरु
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माननीय सदस्य रेण ुदेवी साहबाट ग�रएका कायर्�मको झलकहरु 
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माननीय सदस्य रेण ुदेवी साहबाट ग�रएका कायर्�मको झलकहरु 

 

 

 
 

िराननीय सदस्य िछे णु दछेिी सराहबराट गरिएकरा कराय्तक्रिकरा 
झिकहरु
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िराननीय सदस्य आभरा कुिरािी मसंहबराट गरिएकरा 
कराय्तक्रिकरा झिकहरु
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