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म्िवय
भतन््छ, मानव अतधकार वयनतिको प्रकृति प्रदत्त, अ्िरतनरहि, अहरणीय िथा ज्मत्सद्ध 
अतधकार हो । मातन्सलाई नागररक, राजतनतिक, आतथषिक ्सामानजक िथा ्सांसकृतिक अतधकारहरु 
अपररहायषि हु् ्छन । य्स उद्ेशय प्राततिको लातग नै मधेशी आयोग बनेको ्छ । नेपालीय 
भगूोलमा व्सोवा्स गनने नागररकहरुको ्समिामूलक रवका्स हनुपु्छषि । यो मूलय र मा्यिा 
मानव अतधकारको मौतलक त्सद्धा्ि तभत्र पदषि्छ । य्ैस ्सवषिकालीन र ्सावषिभौतमक मा्यिाको 
वयवहारमा नै उिानषि नेपालको ्ंसरवधान अ्िगषिि भाग २७ मा अ्य मानव अतधकार ्समब्धी 
आयोगको ्ंसवैधातनक वयवसथा गरेको ्छ । य्ैस भागको धारा २६२ मा मधेशी ्समदुायको 
इतिहा्स र ्ंससकृति िथा ्सो ्समदुायको हक रहिको उन्नयन, प्रवद्धषिन, रक्ा िथा ्सशनतिकरणको 
लातग मधेशी आयोगको वयवसथा रहेको ्छ । यो आयोगले ्समदुायको जनअपेक्ा, ्समसया 
परहचान, वगषि परहचान, रवखनण्डि िथयाङ्क, जाि िथा थर ्ूसचीकरण, पञ्चवर्षिय योजनाको िजुषिमा 
िथा आवशयक रहेका कायषिरवतध, तनयमावलीहरु बनाई ्स्ुसञ्चालनमा रहेको ्छ ।्ंसवैधातनक 
दारयतवलाई मन्सा, वाचा र कमषिणाले काम र दाममा ्सववोत्तम हनेु प्रया्स गरेको ्छ । रवगिका 
आतथषिक व्षिहरुमा आयोग नेपाल ्सरकारद्ारा गठठि वेरुज ुअनगुमन िथा फर्छ्यौट ्सतमतिबाट 
्सववोतकृष्ट भई कमषिचारीहरु परुसकृि ्समेि भएका ्छन । िीन आतथषिक व्षिको ्ंसरवधानि: प्रदि 
्समय ्सीमा तभत्र वार्षिक प्रतिवेदन ्सममानीय राष्ट्रपतिजयूमा ्समेि पेश र प्रसििु गरी ्सकेको 
्छ । ठठक तयसिै, ्ंसघीय ्ंस्सदका ्सतमतिहरुमा ्समेि गहन र फलदायी ्छलफलहरु ्स्ुसमपन्न 
गरी ्सकेको यथाथषिपरक अवसथा ्छ । चौथो प्रतिवेदन आ.व. २०७८।७९ को पेश गनषि 
पाउँदा अतयातधक गवषि मह्स्ुस गरेको ्छ । 

मधेशी आयोगको ऐन २०७४ को दफा ७ को खण्ड (्ड) मा “मधेशी ्समदुायको परहचानका 
्समब्धमा रवसििृ अधययन र अन्ुस्धान गरी थर ्ूसचीकृि गनषि नेपाल ्सरकारलाई त्सफारर्स 
गनने” भन्ने काननुी दारयतव अन्ुसार २०७५ ्सालको वैशाख मरहना देनख नै जनअपेक्ा, 
जननजज्ा्सा र जनभावना अन्ुसार अति ्यून वजेट रवतनयोजन भएिा पतन ्सवै सथानीय िह िथा 
जातिय ्ंसघ ्ंससथाहरुको ्सररिय ्सहयोगमा रवज्हरुको एकल र ्ंसयतुि टोलीहरुको भतगरथ 
प्रया्सले जाि र थर जसिो ठदघषिकातलन ्समसया ्समाधान हेि ुफलदायी कारय ्स्ुसमपाठदि भएको 
्छ । य्समा थप कायषिहरु प्राथतमक िथयाङ्कको आधारमा बजेट रवतनयोजन हनुपु्छषि । य्स थर 
्ूसचीकरणको प्रतिवेदन अन्ुसार मधेशी ्समदुायमै रानखन ुपनने भावना अन्ुसार दइु वटै जाि 
्समदुायलाई मधेशीकै थर िहि अंरकि गररएका ्छन ्। हनुि: यी जाि/्समदुायका अगवुाहरुले 
हामी पतन मधेशी नै हौ भन्ने गरेका ्छन ्र आयोगमा ्समेि जानकारी ्समेि गराएका ्छन । 
जममा १५१ वटा जािहरुका दईु हजार दईु ्सय भ्दा बढी थर रहेको देनख््छ । 



आयोगले मधेशी ्समदुायको िथयगि जन्ंसखयाको लातग २०७७ ्सालमा तनमाषिण गररएको 
“मधेश प्रोफाइल” लाई २०७९ को नयाँ जनगणना अन्ुसार अद्ावतधक गनने प्रकृयामा रहेको 
्छ । यो प्रकृया पूरा भएपत्छ नेपालमा मधेशीको यथाथषिपरक जन्ंसखया जन्सक्म आउने  
्छ । य्सप्रकार नेपालमै प्रथम पटक को हनु मधेशी ? र य्सको जन्ंसखया कति हो भन्ने थाहा 
भएको ्छ र हनेु्छ । २०७९ वैशाख ३० गिेमा ्स्ुसमपन्न सथानीय िहको तनवाषिचनलाई 
आयोगले सथलगि गरी आवशयकिा अन्ुसार ्समेि त्सफारर्स गरेको ्छ । मधेश के हो र को 
को हनु मधेशी? भन्ने नजज्ा्साको तनदानाथषि मधेशी आयोगद्ारा गररएको अधययन प्रतिवेदन 
२०७८ अन्ुसार हनु जा््छ । मधेशको ्समब्धमा नेपाल प्रज्ा प्रतिष्ानको अधययन अन्ुस्धान 
प्रतिवेदन २०४४ सथाननाम पसुिक अन्ुसार महाभारि र चरेु पहा्डको िलको भाग चरेु 
भावरको रपधमा रहेको ्समथर भभुागलाई मधेश भन्ने वयाखया गरेको देनख््छ र य्स भभुागमा 
वसने वात्स्दालाई मधेशी ्समदुाय भन्ने गररएको ्छ । ज्सको ्सांसकृतिक परहचान एउटै भएको 
प्राय:   देनख््छ । ते्रिायगुमा लेनखएका रवतभन्न परुाणहरुबाट य्स ्समथर भभुागमा मखुयि: 
तमतथला र अवधी क्ेत्र रहेको देनख््छ । ज्सको इतिहा्स र ्ंससकृति ्ंस्सारमा अक्ुणय रहेको 
र रवश्वलाई मागषिदशषिन गददै आएको देनख््छ । द्ापरयगुमा “मतयसय” देशका मतयसयग्धाको 
रववाह प्रिापी राजा शा्िन्ँुसग भएको पौरानणक इतिहा्स देनख््छ र मतयसय देशबाट नै मधेश 
भएको पतन भनाई रहेको देनख््छ । य्स प्रकार नेपालको ्समथर र उबजाउ भतूम मधेश हो 
भन्ने प्राय एउटै ्सांसकृतिक, ्सामानजक, वैठदक ्समानिा भएको मातन्सहरु मधेशी ्समदुायका 
हनु र यो ्समदुाय नेपालमा ७ वटा प्रदेश, ७७ वटै नजलला ्छररएर सथायी/असथायी व्सोवा्स 
गददै आएका ्छन । रवसििृ य्स ्समब्धमा रवसििृ अधययन र अन्ुस्धान गनषिका लातग 
आयोगले नेपाल ्सरकारलाई वजेट रवतनयोजन गरी पठाइ ठदन ुहनु र पञ्चवर्षिय रणनीतिक 
योजना िथा ्ुछटै पतन पत्राचार गरेको ्छ । बजेट रवतनयोजन भएमा आयोगले अझै फलदायी 
अधययन अन्ुस्धान गराउने नै ्छ । 

राजयमा मधेशी ्समदुायको पहुँच ्समब्धमा ्समेि अधययन गनने/गराउने योजनाका ्साथ 
कायषिलाई अग्र्सररि गरेको ्छ, ज्सवाट वासिरवकिा जन्समक् र राजय ्समक् आउने ्छ । 
अतिरवपन्न वगषिको र रवपन्न वगषिको राजयमा पहुँच ्यून ्ंसखयामा नै रहेको देनख््छ । आरक्ण 
“वगषि परहचान” को आधारमा भरवषय तनधाषिरण गनुषिको रवकलप नरहेको देनख््छ । अग्रपंतिकाले 
मात्र लाभान्वि हनेु र आधारभिू वगषि ्सधैँ प्छात्ड नै रहन ुपनने ्समसयाको अ्तय हनु ुआवशयक 
देनख््छ । आरक्ण Caste हैन Class को आधारमा हनुपु्छषि, िर वगषिको परहचान पत्र 
यथाथषिपरक हनैु प्छषि । मधेशी मरहला, दतलि, जनजाति, आठदवा्सी, वनवा्सी, हरवाहा, चरवाहा 
्सरहिलाई यथाथषिपरक परहचान गरी ्सो वगषिमा रहेको अति रवपन्न र रवपन्न वगषिलाई राजयको 
मलुधारमा लयाई मलुकुको ्सवाषिरङ्गण रवका्स हनुपु्छषि ।  



िराई मधेशका आधारभिु पातलकाहरु र प्रदेशहरुमा गणुसिरीय नशक्ाको पहुँच झन टारढदै 
गएको ्छ । उचचनशक्ामा पहुँच ्यून हुँदै गएको ्छ । प्रभावकारी सवासथय वयवसथा नभएकै 
हो । वैदेनशक रोजगारले आयमा र ्सामानजक अनहुारमा पररविषिन गरेको ्छ िर कुरीति, 
अवयवसथा, अपराध आठदलाई कैयौँ गणुा बढाएको ्छ । कृर्मा आधतुनरककरण, वयव्सायीकरण, 
बजारीकरणको उनचि वयवसथा गरी सवदेशमै रोजगारको वयवसथा गनुषि अतयावशयक रहेको  
्छ । मा्छापालन, नठदको वगरहरुमा “केरावगान” िथा अ्य वाली नालीको उतपादन गरी 
उतपादनमा सवालमवन र तनयाषिि गरी आयमा बढोत्तरी गनषि ्सरक््छ । नदी तनय्त्रणमा को्ेस 
ढुङ्गाको कायषि हनेु्छ । 

्ंससकृति र ्ंससकारमा धनाढ्य रहेको य्स भगुोलका वात्स्दामा रुरढवादी िथा परमपरागि 
्ंससकार, कुरीति, अ्धरवश्वा्स, ्ुछवा्ुछि, रवतभन्न प्रकारका रहं्साहरु, दाइजो प्रथा जसिा ्सामानजक 
्समसयाहरुले झन ्तगजोलेको ्छ । कानूनी रुपमा र ्सामानजक रुपमा जनचेिना जगाई वयवहार 
र आचरणमा पररविषिन गराउन ुनै तनरवषिकलप रहेको ्छ । रवरवधिा रवचको ्ंसयोतगिा यरह नै 
मधेशीको रवशे्िाको परहचान भएिा पतन रवगि केही दशक देनख “जािीय उ्माद र धातमषिक 
उ्माद” ले ठदनप्रतिठदन ्समसया लयाउने गरेका ्छन । ्समाज रवखण्डीकरणको भयावह रुप 
नतलयो्स ्य्सको लातग ्सरकारहरु ्समयमै ्सजग हनु आवशयक रहेको ्छ। आयातिहरुद्ारा 
सथारपिहरुको रवसथापन भ्ुसको आगो झैँ फैतलरहेको ्छ । य्सले पररणाम ्सखुद पकै् 
लयाउदैन। 

यी ितकातलन िथा दीघषिकातलन वाधा अवरोध, चनुौिी र ्समसयाहरुको बीचमा मधेशी आयोगले 
आयोगका कमषिचारीहरु, आयोगका माननीय ्सदसयहरु, शभुनच्िकहरु, अगवुाहरु, ्सञ्चारकममीहरु 
िथा राजयका रवतभन्न पक्हरुको “अथक” ्सहयोगले चनुौिीहरुलाई अव्सरमा पररणि गददै 
्सनुौलो रवहान को पखाषिईमा रहेको ्छ। माटोको ्सगु्ध नै नेपालीय ्ंससकृतिको ्सगु्ध हो र 
यरह नै “्सवनेभव्ि ु ्सनुखन:” को भावनालाई मूिषिरुपमा प्रदान गददै्छ । यो प्रकृतिप्रदि, 
अ्िरतनरहि, अहरणीय िथा ज्मत्सद्ध अतधकार रवरितमि रुपमा भई प्राति रहो्स यरह हो मेरो 
भावना । 

रवश्ववयापी त्सद्धा्ि पेरर्स त्सद्धा्ि १९९३ र नेपालको ्ंसरवधान अन्ुसार गठठि मधेशी 
आयोगलाई मधेशी ्समदुायको रवरवध रव्यहरुमा अधययन, अनगुमन, अन्ुस्धान एवं ्छानरवन 
गरी नेपाल ्सरकारमा िथा ्समबन्धि तनकायहरुलाई त्सफारर्स गनषि ्सकने काम, किषिवय िथा 
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्ंससथाहरुको सथापना गरेको ्छ । य्ैस रिममा मधेशी आयोगको सथापनाले मधेशमा भएका 
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भएका ्छन ्। 

अ्िमा,
जय बदु्ध, जय नेपाल

जय जानकी, जय नेपाल ।

्डा. रवजय कुमार दत्त

अधयक्



प्राक्थन

हाम्ो देश बहलु जािजाति, भा्ाभा्ीको राजय हो । बहलुपना हाम्ो पररचय हो । देशमा रहेका रवरवध 

जािजाति, भा्ाभा्ी ्समदुाय मधये मधेशमा रहने जािजािी, भा्ाभा्ीको हकरहिको ्ंसरक्ण र 

्समबद्धषिनका लातग मधेशी आयोगको सथापना भएको हो । आयोगको उद्ेशय बमोनजम आयोग आफनो 

कायषि क्ेत्रमा लनमकनै रहेको ्छ । आगामी ठदनमा य्सको उपादेयिा अझै बढदै जाने्छ भन्ने आशा 

एवम ्रवश्वा्सका ्साथ आ.व. २०७८।०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन ियारीमा ्ंसलगन ्समपूणषि आयोग 

पररवारप्रति हाठदषिक कृिज्िा वयति गदषि्ुछ । 

रुद्र प्र्साद लातम्छाने

्सनचव
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कायर्कार� साराशं 

मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण, सम्ब�र्न र मधेशी समदुायको सश�ीकरण गनर्को 

ला�ग स्था�पत यस संवैधा�नक आयोगले आफ्नो स्थापना काल देिख संवैधा�नक प�र�ध तथा 

ऐन काननु �भ� रह� कायर्हरु सम्पादन गद� आइरहेको छ ।  

१.  हक �हतको संरक्षण 

(क) उजरु�  

मधेशी समदुायको अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� वा संस्थाका �वरु� उजरु� संकलन गर� 

आयोगको ऐनको दफा ७ (ठ) अनसुार सो उपर छान�बन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत 

�नकायमा �सफा�रस गन� काननुी िजम्मेवार� अनसुार ��तवेदन अव�धमा कुल 114 वटा उजरु� 

तथा गनुासाहरु आयोगसमक्ष �ा� भएका छन ्। यस आयोगले �प�डतलाई न्याय �दलाउन ती 

वा�षर्क रुपमा �ा� भएका उजरु�हरुको आवश्यक छान�बन तथा तह�ककातका ला�ग सम्बिन्धत 

�नकायमा �सफा�रस गर� पठाएको छ । 

(प�रच्छेद २ सँग सम्बिन्धत) 

(ख)   अनगुमन 

आयोगको ऐनको दफा ७ (च) अनसुार मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण, सम्ब�र्न र 

सश�ीकरणका ला�ग आवश्यक अनगुमन गर� सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गन� हेतलेु 

�देशगत रुपमा �व�भ� िजल्लाहरुको अनगुमन भएको �थयो । खलु्ला सीमाना, म�हला �हंसा, 

नाग�रकता र दाइजोको कारण उत्प� समस्याहरुको बारेमा, द�लत समदुायमा हनुे �व�भ� 

समस्याहरुको बारेमा, �कसान आन्दोलनको बारेमा, बाढ� प�हरोले परु् याएको क्ष�तको बारेमा 

बझु्न स्थलगत अनगुमन भएको �थयो । त्यसैगर� थर सूचीकरणको बारेमा मधेशी समदुायमा 

देिखएको जातीय, धा�मर्क तथा साम्�दा�यक �ववादको �ववरण बझु्न अनगुमन गनर् �व�भ� 

�कारका �हंसाहरुबाट �सिजर्त समस्यालाई बझु्न मधेशी समदुायको सश�ीकरणको ला�ग 

चाल्नपुन� कदमको सन्दभर्मा सझुाव �लनका ला�ग तत ्तत ्क्षे�मा अनगुमन गर� सझुाव �लई 
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��तवेदन तयार ग�रएको �थयो । साथै आयोगमा दतार् भएका उजरु�हरु मा�थ सत्य तथ्य बझु्न े

गर� आयोगबाट अनगुमन भएको �थयो । सो को आधारमा आयोगबाट आवश्यक छान�बन 

गर� कारबाह� गनुर्पन� �वषयमा सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गर�  पठाइएको �थयो । 

(प�रच्छेद २ सँग सम्बिन्धत) 

२. सम्ब�र्न 

(क) थर सूचीकरण 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को  खण्ड (ड) मा मधेशी समदुायको प�हचानका 

सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन र अनसुन्धान गर� थर सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस 

गन� भ�े व्यवस्था रहेकोले सोह� अनसुार २०७५ साल देिख नै जन अपेक्षा, जन िजज्ञासा र 

जनभावना अनसुार थर सूचीकरण कायर्को थालनी ग�रयो । सोह� बमोिजम �व�मान ��तीय 

तथ्या�लाई आधार मानी “मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन २०७८” तयार 

गर� �कािशत ग�रएको छ  । 

प�रच्छेद २ सँग सम्बिन्धत) 

(ख) अन्तर��या कायर्�म  

��तवेदन अव�धमा दजर्नौ भन्दा बढ� अन्तर��यात्मक कायर्�म सम्प� भएका छन ् । 

आयोगको ऐनको दफा ७ (ज) अनसुार इ�तहास, भाषा, कला, संस्कृ�त सम्बन्धी काम गद� 

आइरहेका तीनै तहका संघ, �देश र स्थानीय ब�ु�जीवीहरु, नाग�रक समाजका अगवुाहरु, 

राजनी�तक दल, लिक्षत क्ष�ेका सांसद र जन��त�न�ध, िजल्लास्तर�य कायार्लय �मखुहरु एवम ्

आवश्यक पन� अन्य सरोकारवाला संस्था र व्यि�सँग आयोगले अन्तर��या गर� आवश्यक 

प�ृपोषण �लदै आएको छ ।सो सन्दभर्मा कायर्प�ात्मक कायर्�महरु समेत सम्प� ग�रएको 

�थयो । साथै िज�तया पवर्को अवसरमा ��तहरुलाई राजप�मै �कािशत गर� �वदा �दन समेत 

माग भए बमोिजम नेपाल सरकारले रा��य �वदा घोषणा गरेको छ । सं�वधान सभाको 

सम्माननीय अध्यक्ष सभुास नेम्वा�ज्यूको अध्यक्षतामा सम्प� भएको म�हला �हंसा, नाग�रकता 

र खलु्ला सीमानाको सम्बन्धमा अन्तर��या कायर्�म सम्प� भएको �थयो । यस्ता 

कायर्�मबाट मधेशी समदुायको हक�हतको संरक्षण, सम्व�र्न तथा सश�ीकरणका ला�ग तत ्

सम्बन्धमा गनुर्पन� नी�तगत, काननुी र संस्थागत सधुारका �वषयमा आयोगको मा� भ�ूमका 

नभई सवै सरोकारवालाहरुको उ�तकै िजम्मेवार र दा�यत्व रहेको कुरा ती समदुायहरुमा 

सम्�षेण गनर् आयोग सफल भएको छ ।  

(ग)  सश�ीकरण 

समानपुा�तक समावेशी र सहभा�गतामूलक �स�ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको �नमार्ण 

गन� संकल्प नेपालको सं�वधानले आत्मसात गरेको छ । साथै मधेशी समदुायको आ�थर्क, 

सामािजक तथा साँस्कृ�तक अवसर र लाभको समान �वतरण तथा त्यस्ता समदुाय �भ�का 

�वप� नाग�रकको संरक्षण, उत्थान, सश�ीकरण र �वकासका अवसर तथा लाभका ला�ग 

�वशेष व्यवस्था गन� राज्यको नी�त रहेको छ । त्यसैगर� मधेशी आयोग ऐनमा मधेशी 

समदुायको सश�ीकरणका ला�ग रा��य नी�त तथा कायर्�मको तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनर्, 

भइरहेका काननुी, नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा सधुार गनर्, सश�ीकरणका ला�ग �वशेष 

कायर्�म तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनर्, चेतनामूलक कायर्�महरुको समीक्षा, अनगुमन तथा 

मूल्या�न गनर् नी�त �नमार्णका ला�ग नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� र कायर्�म आयोग 

स्वयमले गन� व्यवस्था रहेको छ ।  
 

सोह� अनरुुप मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) मा मधेशी समदुायको 

हक �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा त्यस्तो समदुायको सश�ीकरणको ला�ग चेतनामूलक 

कायर्�म संचालन गनर् लाई यस आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकारको रुपमा उल्लेख छ । 

रा� �नमार्णमा यवुाहरुको भ�ूमका अहम ्हनुे हुँदा उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनपुन� 

आवश्यक हनु्छ । यह� कुरालाई मध्यनजर गद� मधेशी आयोगले यवुाहरुका ला�ग लोकसेवा 

आयोगमा सहज पहुँच होस भ�े हेतलेु अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन गरेको �थयो । मूलत: 

मधेशी समदुायको सश�ीकरण र पहुँचको ला�ग राज्यले हरेक �नकायमा आरक्षणको व्यवस्था 

गरेको छ । सोह� अनरुुप ती व्यवस्थाहरुको बारेमा जानकार� �दने, �नजामती सेवा �वेश 

कसर� गन�, सेवा �भ� के कस्ता अवसरहरु छन, सेवा �वेशका ला�ग के क�त योग्यता 
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��तवेदन तयार ग�रएको �थयो । साथै आयोगमा दतार् भएका उजरु�हरु मा�थ सत्य तथ्य बझु्न े

गर� आयोगबाट अनगुमन भएको �थयो । सो को आधारमा आयोगबाट आवश्यक छान�बन 

गर� कारबाह� गनुर्पन� �वषयमा सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गर�  पठाइएको �थयो । 

(प�रच्छेद २ सँग सम्बिन्धत) 

२. सम्ब�र्न 

(क) थर सूचीकरण 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को  खण्ड (ड) मा मधेशी समदुायको प�हचानका 

सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन र अनसुन्धान गर� थर सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस 

गन� भ�े व्यवस्था रहेकोले सोह� अनसुार २०७५ साल देिख नै जन अपेक्षा, जन िजज्ञासा र 

जनभावना अनसुार थर सूचीकरण कायर्को थालनी ग�रयो । सोह� बमोिजम �व�मान ��तीय 

तथ्या�लाई आधार मानी “मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन २०७८” तयार 

गर� �कािशत ग�रएको छ  । 

प�रच्छेद २ सँग सम्बिन्धत) 

(ख) अन्तर��या कायर्�म  

��तवेदन अव�धमा दजर्नौ भन्दा बढ� अन्तर��यात्मक कायर्�म सम्प� भएका छन ् । 

आयोगको ऐनको दफा ७ (ज) अनसुार इ�तहास, भाषा, कला, संस्कृ�त सम्बन्धी काम गद� 

आइरहेका तीनै तहका संघ, �देश र स्थानीय ब�ु�जीवीहरु, नाग�रक समाजका अगवुाहरु, 

राजनी�तक दल, लिक्षत क्ष�ेका सांसद र जन��त�न�ध, िजल्लास्तर�य कायार्लय �मखुहरु एवम ्

आवश्यक पन� अन्य सरोकारवाला संस्था र व्यि�सँग आयोगले अन्तर��या गर� आवश्यक 

प�ृपोषण �लदै आएको छ ।सो सन्दभर्मा कायर्प�ात्मक कायर्�महरु समेत सम्प� ग�रएको 

�थयो । साथै िज�तया पवर्को अवसरमा ��तहरुलाई राजप�मै �कािशत गर� �वदा �दन समेत 

माग भए बमोिजम नेपाल सरकारले रा��य �वदा घोषणा गरेको छ । सं�वधान सभाको 

सम्माननीय अध्यक्ष सभुास नेम्वा�ज्यूको अध्यक्षतामा सम्प� भएको म�हला �हंसा, नाग�रकता 

र खलु्ला सीमानाको सम्बन्धमा अन्तर��या कायर्�म सम्प� भएको �थयो । यस्ता 

कायर्�मबाट मधेशी समदुायको हक�हतको संरक्षण, सम्व�र्न तथा सश�ीकरणका ला�ग तत ्

सम्बन्धमा गनुर्पन� नी�तगत, काननुी र संस्थागत सधुारका �वषयमा आयोगको मा� भ�ूमका 

नभई सवै सरोकारवालाहरुको उ�तकै िजम्मेवार र दा�यत्व रहेको कुरा ती समदुायहरुमा 

सम्�षेण गनर् आयोग सफल भएको छ ।  

(ग)  सश�ीकरण 

समानपुा�तक समावेशी र सहभा�गतामूलक �स�ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको �नमार्ण 

गन� संकल्प नेपालको सं�वधानले आत्मसात गरेको छ । साथै मधेशी समदुायको आ�थर्क, 

सामािजक तथा साँस्कृ�तक अवसर र लाभको समान �वतरण तथा त्यस्ता समदुाय �भ�का 

�वप� नाग�रकको संरक्षण, उत्थान, सश�ीकरण र �वकासका अवसर तथा लाभका ला�ग 

�वशेष व्यवस्था गन� राज्यको नी�त रहेको छ । त्यसैगर� मधेशी आयोग ऐनमा मधेशी 

समदुायको सश�ीकरणका ला�ग रा��य नी�त तथा कायर्�मको तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनर्, 

भइरहेका काननुी, नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा सधुार गनर्, सश�ीकरणका ला�ग �वशेष 

कायर्�म तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनर्, चेतनामूलक कायर्�महरुको समीक्षा, अनगुमन तथा 

मूल्या�न गनर् नी�त �नमार्णका ला�ग नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� र कायर्�म आयोग 

स्वयमले गन� व्यवस्था रहेको छ ।  
 

सोह� अनरुुप मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) मा मधेशी समदुायको 

हक �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा त्यस्तो समदुायको सश�ीकरणको ला�ग चेतनामूलक 

कायर्�म संचालन गनर् लाई यस आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकारको रुपमा उल्लेख छ । 

रा� �नमार्णमा यवुाहरुको भ�ूमका अहम ्हनुे हुँदा उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनपुन� 

आवश्यक हनु्छ । यह� कुरालाई मध्यनजर गद� मधेशी आयोगले यवुाहरुका ला�ग लोकसेवा 

आयोगमा सहज पहुँच होस भ�े हेतलेु अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन गरेको �थयो । मूलत: 

मधेशी समदुायको सश�ीकरण र पहुँचको ला�ग राज्यले हरेक �नकायमा आरक्षणको व्यवस्था 

गरेको छ । सोह� अनरुुप ती व्यवस्थाहरुको बारेमा जानकार� �दने, �नजामती सेवा �वेश 

कसर� गन�, सेवा �भ� के कस्ता अवसरहरु छन, सेवा �वेशका ला�ग के क�त योग्यता 
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आवश्यक पछर् आ�द �वषयमा �िशक्षण �दने तथा सहभागीहरुका िजज्ञासा संवोधन गन� ध्येयले 

मधेश �देशको धनषुा िजल्लाको जनकपरुधाम, वागमती �देशको हेटौडा, कणार्ल� �देशको 

सखु�त िजल्लामा अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन ग�रएको �थयो ।   
 

२.२ अ�धकार �वर्�न तथा सश�ीकरण 

२.२.१ ��तवेदन �काशन 

यस आयोगले आफूले गरेको काम कारबाह�को प�हलो, दो�ो र ते�ो वा�षर्क ��तवेदन तयार 

गर� सम्माननीय रा�प�तज्यू समक्ष पेश गरेको छ ।  

सं�वधानको धारा २९४ (२) अनसुार, �देश १, मधेश �देश, बागमती �देश, गण्डक� �देश, 

लिुम्बनी �देश, कणार्ल� �देश र सदूुरपि�म �देशका माननीय �देश �मखुहरु समक्ष प�न 

��तवेदन पेश ग�रएको छ । 
 

२.२.२ मधेशी आयोगको ईच्छा: नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा कायर्�म 

प�रवार, समाज र मलुकुलाई स�ह ग�त र स�ह �दशा�नद�श �दान गनर् र सामािजक व्यवहार 

सधुार गद� नै�तकवान समाज �नमार्ण गनर् नै�तक िशक्षालाई अ�नवायर् �वषयको रुपमा पा��ममा 

समावेश गनुर्पन� भएकोले मधेशी आयोगको ईच्छा: नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षाको 

ला�ग �देश १ सनुसर�, मधेश �देशको जनकपरुधाम, लिुम्वनी �देशको नेपालगंज, सदुरुपि�मको 

धनगढ�मा अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन ग�रएको �थयो ।  

(प�रच्छेद २ सँग सम्बिन्धत) 
 
 

२.२.३ लोक सेवा तयार� कक्षा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) मा मधेशी समदुायको हक�हतको 

संरक्षण र सम्व�र्न तथा त्यस्तो समदुायको सश�ीकरणको ला�ग चेतनामूलक कायर्�म 

संचालन गनर्लाई यस आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार बमोिजम मधेशी समदुाय�भ� आ�थर्क 

तथा सामािजक रुपमा पछा�ड परेका व्यि�को सश�ीकरण गन� ध्येयले मधेश �देशको 

जनकपरुधाम, वागमती �देशको हेटौडा र कणार्ल� �देशको सखु�तमा अ�भमूखीकरण कायर्�म 

संचालन ग�रएको �थयो।  

२.२.4 मधेशी समदुायको थर सूचीकरण 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ अनसुार “मधेशी समदुाय” भ�ाले मधेशी आयोगको �सफा�रसमा 

नेपाल सरकारले प�रभा�षत गरेको समदुाय सम्झन ुपछर् भनी प�रभा�षत गरेकोले यस आयोगले 

मधेशी समदुायको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गनुर्पन� 

हनु्छ । सो ऐनको दफा ७ (ड) मा मधेशी समदुायको प�हचानका सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन 

र अनसुन्धान गर� थर सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन� भ�े व्यवस्था  

रहेको छ । मधेशी समदुायको स्प� प�हचान र थर सूचीकरण हनु नसक्दा मधेशी समदुाय 

इतरका व्यि�हरुले, राज्यले मधेशी समदुायलाई भनी �दएको स�ुवधा उपभोग ग�ररहेको अवस्था 

एका�तर छ भने अक��तर वास्त�वक मधेशी समदुायका व्यि�हरु उ� स�ुवधाबाट वि�त हनु ु

परेको छ ।आ�थर्क वषर् २०७७।७८ मा नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन 

कायर्को सरुुवात ग�रएको �थयो । तर कामको व्यापकता सी�मत �ोत/साधनको कारणले 

��तीय तथ्थांकमा आधारमा ��तवेदन तयार पा�रएको छ । नेपालमा मधेशी समदुायको थर 

सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ को दो�ो तथ्या�को आधारमा ��तवेदन तयार पा�रएता 

प�न मधेशी समदुायको थर सूचीकरण सम्बन्धमा ग�रने अध्ययन अनसुन्धान अझ व्यापक, 

बहृत, सम्वेदनशील र चनुौतीपूणर् रहेकोले नपेाल सरकारले �ोत स�ुनि�त गरेमा यसको अध्ययन 

�थम तथ्थांकलाई �मखु आधार बनाई अध्ययन गनुर्पन� देिखन्छ। यस ��तवेदनमा जम्मा 

१५१ वटा जात र सो जातजा�त �भ� �व�भ� थरहरु समावेश भएका छन ्।  

(थरको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ५ मा �दइएको छ) 
 

२.२.5 मधेशी आयोगको सरोकारवालाहरुसँग छलफल 

आयोगले �व�भ� �वषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गन� र सम्बिन्धत क्षे�मा गई �व�भ� 

�वषयमा अन्तर��या गन� गरेको छ । यस्ता बैठक तथा अन्तर��याको उ�ेश्य आयोगको 

बारेमा आम सवर्साधारणलाई जानकार� गराउन ुतथा जनस्तरका समस्याहरु प�हचान गनुर् हो। 

सरोकारवालाहरुसँगको अन्तर��या तथा बैठकबाट आएका समस्या तथा सझुावलाई आयोगले 

आवश्यक अध्ययन गर� नपेाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� गरेको छ ।  
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आवश्यक पछर् आ�द �वषयमा �िशक्षण �दने तथा सहभागीहरुका िजज्ञासा संवोधन गन� ध्येयले 

मधेश �देशको धनषुा िजल्लाको जनकपरुधाम, वागमती �देशको हेटौडा, कणार्ल� �देशको 

सखु�त िजल्लामा अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन ग�रएको �थयो ।   
 

२.२ अ�धकार �वर्�न तथा सश�ीकरण 

२.२.१ ��तवेदन �काशन 

यस आयोगले आफूले गरेको काम कारबाह�को प�हलो, दो�ो र ते�ो वा�षर्क ��तवेदन तयार 

गर� सम्माननीय रा�प�तज्यू समक्ष पेश गरेको छ ।  

सं�वधानको धारा २९४ (२) अनसुार, �देश १, मधेश �देश, बागमती �देश, गण्डक� �देश, 

लिुम्बनी �देश, कणार्ल� �देश र सदूुरपि�म �देशका माननीय �देश �मखुहरु समक्ष प�न 

��तवेदन पेश ग�रएको छ । 
 

२.२.२ मधेशी आयोगको ईच्छा: नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा कायर्�म 

प�रवार, समाज र मलुकुलाई स�ह ग�त र स�ह �दशा�नद�श �दान गनर् र सामािजक व्यवहार 

सधुार गद� नै�तकवान समाज �नमार्ण गनर् नै�तक िशक्षालाई अ�नवायर् �वषयको रुपमा पा��ममा 

समावेश गनुर्पन� भएकोले मधेशी आयोगको ईच्छा: नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षाको 

ला�ग �देश १ सनुसर�, मधेश �देशको जनकपरुधाम, लिुम्वनी �देशको नेपालगंज, सदुरुपि�मको 

धनगढ�मा अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन ग�रएको �थयो ।  

(प�रच्छेद २ सँग सम्बिन्धत) 
 
 

२.२.३ लोक सेवा तयार� कक्षा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) मा मधेशी समदुायको हक�हतको 

संरक्षण र सम्व�र्न तथा त्यस्तो समदुायको सश�ीकरणको ला�ग चेतनामूलक कायर्�म 

संचालन गनर्लाई यस आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार बमोिजम मधेशी समदुाय�भ� आ�थर्क 

तथा सामािजक रुपमा पछा�ड परेका व्यि�को सश�ीकरण गन� ध्येयले मधेश �देशको 

जनकपरुधाम, वागमती �देशको हेटौडा र कणार्ल� �देशको सखु�तमा अ�भमूखीकरण कायर्�म 

संचालन ग�रएको �थयो।  

२.२.4 मधेशी समदुायको थर सूचीकरण 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ अनसुार “मधेशी समदुाय” भ�ाले मधेशी आयोगको �सफा�रसमा 

नेपाल सरकारले प�रभा�षत गरेको समदुाय सम्झन ुपछर् भनी प�रभा�षत गरेकोले यस आयोगले 

मधेशी समदुायको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गनुर्पन� 

हनु्छ । सो ऐनको दफा ७ (ड) मा मधेशी समदुायको प�हचानका सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन 

र अनसुन्धान गर� थर सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन� भ�े व्यवस्था  

रहेको छ । मधेशी समदुायको स्प� प�हचान र थर सूचीकरण हनु नसक्दा मधेशी समदुाय 

इतरका व्यि�हरुले, राज्यले मधेशी समदुायलाई भनी �दएको स�ुवधा उपभोग ग�ररहेको अवस्था 

एका�तर छ भने अक��तर वास्त�वक मधेशी समदुायका व्यि�हरु उ� स�ुवधाबाट वि�त हनु ु

परेको छ ।आ�थर्क वषर् २०७७।७८ मा नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन 

कायर्को सरुुवात ग�रएको �थयो । तर कामको व्यापकता सी�मत �ोत/साधनको कारणले 

��तीय तथ्थांकमा आधारमा ��तवेदन तयार पा�रएको छ । नेपालमा मधेशी समदुायको थर 

सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ को दो�ो तथ्या�को आधारमा ��तवेदन तयार पा�रएता 

प�न मधेशी समदुायको थर सूचीकरण सम्बन्धमा ग�रने अध्ययन अनसुन्धान अझ व्यापक, 

बहृत, सम्वेदनशील र चनुौतीपूणर् रहेकोले नपेाल सरकारले �ोत स�ुनि�त गरेमा यसको अध्ययन 

�थम तथ्थांकलाई �मखु आधार बनाई अध्ययन गनुर्पन� देिखन्छ। यस ��तवेदनमा जम्मा 

१५१ वटा जात र सो जातजा�त �भ� �व�भ� थरहरु समावेश भएका छन ्।  

(थरको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ५ मा �दइएको छ) 
 

२.२.5 मधेशी आयोगको सरोकारवालाहरुसँग छलफल 

आयोगले �व�भ� �वषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गन� र सम्बिन्धत क्षे�मा गई �व�भ� 

�वषयमा अन्तर��या गन� गरेको छ । यस्ता बैठक तथा अन्तर��याको उ�ेश्य आयोगको 

बारेमा आम सवर्साधारणलाई जानकार� गराउन ुतथा जनस्तरका समस्याहरु प�हचान गनुर् हो। 

सरोकारवालाहरुसँगको अन्तर��या तथा बैठकबाट आएका समस्या तथा सझुावलाई आयोगले 

आवश्यक अध्ययन गर� नपेाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� गरेको छ ।  



vi

 

२.३ आयोगका ग�त�वधीहरु 

२.३.१ आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

सं�वधानको धारा २६२ अनसुार संबैधा�नक �नकायको रुपमा स्था�पत यस आयोगले आफ्नो 

काम कारबाह� सचुारु गन� �ममा �व�भ� �म�तमा आयोगको बैठक बसी �व�भ� �वषयमा 

�नणर्य ग�रएको छ । आयोगको बैठकको �नणर्यहरु सम्बन्धमा अनसूुची - ६ मा उल्लेख 

ग�रएको छ । 

 

२.३.२ आयोगको �से �वज्ञ�� 

सं�वधानको धारा २६२ अनसुार स्था�पत यस आयोगले आफ्नो संबैधा�नक भ�ूमका �नवार्ह गन� 

�ममा �व�भ� �म�तमा आयोगमा बैठक बसी �व�भ� �वषयमा �से �वज्ञ�� जार� गरेको छ । 

उ� �से �वज्ञ�� सम्बन्धमा अनसूुची-७ मा उल्लेख ग�रएको छ । 

 

३.  �सफा�रस 

(क) आयोगबाट ग�रएका �सफा�रस 

मधेशी आयोगको ऐन अनसुार तराई मधेशमा बाढ�ले परु् याएको क्ष�त न्यूनीकरण गनर्, चरेुको 

�वनाशलाई रोक्न, अवैध जंगल कटानलाई रोक्ने कायर्को ला�ग रा�प�त चरेु तराई मधेश 

संरक्षण �वकास स�म�तलाई �भावकार� बनाउनपुन�, नेपाल-भारत सीमामा देिखएको समस्यालाई 

�दगो रुपमा ��पक्षीय वातार् माफर् त समाधान गनर्, तराई-मधेशमा रहेका परुाताि�वक महत्वका 

मठ-मिन्दरलाई उिचत संरक्षण र �वकास   गनर् तथा �व�-��स� जानक� मिन्दलाई �व�-

सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गनर् सरकारलाई सझुाव �दईएको �थयो । वाल�ववाह, दाईजो �था, 

बह�ुववाह, बोक्सी, धामी, झाँ�� जस्ता कु�र�त, अन्ध�व�ास र छुवाछुत न्यू�नकरण सम्बन्धमा 

समेत �सफा�रस ग�रएको �थयो ।  

(प�रच्छेद ३ सँग सम्बिन्धत) 
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२.३ आयोगका ग�त�वधीहरु 

२.३.१ आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

सं�वधानको धारा २६२ अनसुार संबैधा�नक �नकायको रुपमा स्था�पत यस आयोगले आफ्नो 

काम कारबाह� सचुारु गन� �ममा �व�भ� �म�तमा आयोगको बैठक बसी �व�भ� �वषयमा 

�नणर्य ग�रएको छ । आयोगको बैठकको �नणर्यहरु सम्बन्धमा अनसूुची - ६ मा उल्लेख 

ग�रएको छ । 

 

२.३.२ आयोगको �से �वज्ञ�� 

सं�वधानको धारा २६२ अनसुार स्था�पत यस आयोगले आफ्नो संबैधा�नक भ�ूमका �नवार्ह गन� 

�ममा �व�भ� �म�तमा आयोगमा बैठक बसी �व�भ� �वषयमा �से �वज्ञ�� जार� गरेको छ । 

उ� �से �वज्ञ�� सम्बन्धमा अनसूुची-७ मा उल्लेख ग�रएको छ । 

 

३.  �सफा�रस 

(क) आयोगबाट ग�रएका �सफा�रस 

मधेशी आयोगको ऐन अनसुार तराई मधेशमा बाढ�ले परु् याएको क्ष�त न्यूनीकरण गनर्, चरेुको 

�वनाशलाई रोक्न, अवैध जंगल कटानलाई रोक्ने कायर्को ला�ग रा�प�त चरेु तराई मधेश 

संरक्षण �वकास स�म�तलाई �भावकार� बनाउनपुन�, नेपाल-भारत सीमामा देिखएको समस्यालाई 

�दगो रुपमा ��पक्षीय वातार् माफर् त समाधान गनर्, तराई-मधेशमा रहेका परुाताि�वक महत्वका 

मठ-मिन्दरलाई उिचत संरक्षण र �वकास   गनर् तथा �व�-��स� जानक� मिन्दलाई �व�-

सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गनर् सरकारलाई सझुाव �दईएको �थयो । वाल�ववाह, दाईजो �था, 

बह�ुववाह, बोक्सी, धामी, झाँ�� जस्ता कु�र�त, अन्ध�व�ास र छुवाछुत न्यू�नकरण सम्बन्धमा 

समेत �सफा�रस ग�रएको �थयो ।  

(प�रच्छेद ३ सँग सम्बिन्धत) 
 

 

प�रच्छेद - १ 

�ारिम्भक 
१.१ प�ृभ�ूमः 

मधेशी समदुायको हक �हत �ब�र्न गद� उनीहरुलाई राज्यको मूल�वाहमा �वाह�करण गनर् 

नेपालको सं�वधानको धारा २६२ मा मधेशी आयोगको व्यवस्था ग�रएको छ । मधेशी 

समदुायको इ�तहास र संस्कृ�तको प�हचान, हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा मधेशी 

समदुायको सश�ीकरण गनर्को ला�ग नेपालको सं�वधानको धारा २९६ को उपधारा (१) 

बमोिजमको व्यवस्था�पका-संसदले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बनाई �म�त २०७४।०६।२७ 

गते सम्माननीय रा�प�तबाट �माणीकरण भइ �व�धवत रुपमा मधेशी आयोगको गठन भएको 

हो । नेपाल सरकारको �म�त २०७५।०७।२७ गतेको �नणर्यबाट मधेशी आयोगको कायार्लय 

स्थापना भएको हो । यस आयोगका �थम अध्यक्षको रुपमा माननीय डा. �वजयकुमार द� 

�नय�ु हनु ुभई �म�त २०७५।१२।०७ मा सम्माननीय रा�प�तज्यू समक्ष शपथ �हण पश् चात 

सोह� �दन पदबहाल� तथा कायर् �ारम्भ गनुर् भई मधेशी आयोगको नेततृ्व गद� आउनभुएको  

छ । त्यसैगर� �म�त २०७७।१०।२१ मा सदस्यको रुपमा माननीय सदस्य जीवछ साह, 

माननीय सदस्य रेण ुदेवी साह र माननीय सदस्य �वजय कुमार ग�ुा र �म�त २०७८।३।१० 

मा माननीय आभा कुमार� �नय�ु भई सपथ �हण गर� कायर् �ारम्भ गरे सँगै यस आयोगले 

पूणर्ता पाएको  छ ।  

१.२  आयोगको उ�शे्यः 

नेपालको सं�वधानको धारा २६२ तथा मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोिजम 

मधेशी समदुायको इ�तहास र संस्कृ�तको प�हचान, हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा मधेशी 

समदुायको सश�ीकरण गनुर् नै यस आयोगको मखु्य उ�ेश्य रहेको छ । 

१.३  आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४(संशोधन स�हत) को प�रच्छेद ३ को दफा ७ मा  मधेशी आयोगको 

काम, कतर्व्य र अ�धकारहरु देहायबमोिजम तो�कएका छन ्। 
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(क)  मधेशी समदुायको सम� िस्थ�तको अध्ययन गर� तत्सम्बन्धमा गनुर् पन� नी�तगत, 

कानूनी र संस्थागत सधुारका �वषयमा नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन�, । 

(ख) मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणका ला�ग रा��य नी�त तथा कायर्�मको तजुर्मा गर� कायार्न्वयनका 

ला�ग नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन�, 

(ग) मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणको सम्बन्धमा भएका व्यवस्था �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन भए 

नभएको �वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गर� �भावकार� कायार्न्वयन गनर् चाल्न ुपन� 

कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने, 

(घ) मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणको सम्बन्धमा भइरहेका कानूनी, नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा 

गनुर् पन� सधुारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने, 

(ङ)  मधेशी समदुायसँग सम्बन्धी नी�त तथा कायर्�म कायार्न्वयनको समीक्षा, अनगुमन 

तथा मूल्या�न गन�, 

(च)  आयोगले गरेका �सफा�रस वा �दएका सझुाव कायार्न्वयनको सम्बन्धमा अनगुमन 

गन� वा गराउने, 

(छ)  मधेशी समदुाय�भ� आ�थर्क वा सामािजक रूपमा पछा�ड परेका व्यि�को �वकास 

र सश�ीकरणका ला�ग �वशेष कायर्�म तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकार 

समक्ष �सफा�रस गन�, 

(ज)  मधेशी समदुाय�भ�का �व�भ� भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, इ�तहास, परम्परा, सा�हत्य, कलाको 

अध्ययन अनसुन्धान गर� त्यस्तो भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, इ�तहास, परम्परा, सा�हत्य, 

कलाको संरक्षण र �वकासको ला�ग कायर्�म तजुर्मा गर� नेपाल सरकारलाई 

�सफा�रस गन�, 

(झ) मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणको ला�ग चेतनामूलक कायर्�म स�ालन गन�, 
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(क)  मधेशी समदुायको सम� िस्थ�तको अध्ययन गर� तत्सम्बन्धमा गनुर् पन� नी�तगत, 

कानूनी र संस्थागत सधुारका �वषयमा नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन�, । 

(ख) मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणका ला�ग रा��य नी�त तथा कायर्�मको तजुर्मा गर� कायार्न्वयनका 

ला�ग नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन�, 

(ग) मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणको सम्बन्धमा भएका व्यवस्था �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन भए 

नभएको �वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गर� �भावकार� कायार्न्वयन गनर् चाल्न ुपन� 

कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव �दन,े 

(घ) मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणको सम्बन्धमा भइरहेका कानूनी, नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा 

गनुर् पन� सधुारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव �दन,े 

(ङ)  मधेशी समदुायसँग सम्बन्धी नी�त तथा कायर्�म कायार्न्वयनको समीक्षा, अनगुमन 

तथा मूल्या�न गन�, 

(च)  आयोगले गरेका �सफा�रस वा �दएका सझुाव कायार्न्वयनको सम्बन्धमा अनगुमन 

गन� वा गराउने, 

(छ)  मधेशी समदुाय�भ� आ�थर्क वा सामािजक रूपमा पछा�ड परेका व्यि�को �वकास 

र सश�ीकरणका ला�ग �वशेष कायर्�म तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकार 

समक्ष �सफा�रस गन�, 

(ज)  मधेशी समदुाय�भ�का �व�भ� भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, इ�तहास, परम्परा, सा�हत्य, कलाको 

अध्ययन अनसुन्धान गर� त्यस्तो भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, इ�तहास, परम्परा, सा�हत्य, 

कलाको संरक्षण र �वकासको ला�ग कायर्�म तजुर्मा गर� नेपाल सरकारलाई 

�सफा�रस गन�, 

(झ) मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणको ला�ग चेतनामूलक कायर्�म स�ालन गन�, 

 

(ञ)  मधेशी समदुायमा �व�मान कुर��त, अन्ध�व�ास तथा सबै �कारको शोषणको अन्त्य 

गनर् र मधेशी समदुायको सश�ीकरणको ला�ग कायर्�म तजुर्मा गर� नेपाल 

सरकारलाई �सफा�रस गन�, 

(ट)  मधेशी समदुायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौता 

कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गर� नेपाल सरकारलाई कायार्न्वयनको ला�ग 

आवश्यक �सफा�रस गन� वा सझुाव �दने। 

(ठ)  मधेशी समदुायको अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� वा संस्थाका �वरु� उजरु� स�लन 

गर� सो उपर छान�बन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

(ड)  मधेशी समदुायको प�हचानका सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन र अनसुन्धान गर� थर 

सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन� । 

(ढ)  मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण, सम्ब�र्न र सश�ीकरणका ला�ग नेपाल 

सरकार र अन्य स� संस्थाहरूले स�ालन गन� चेतनामूलक कायर्�महरूको समीक्षा, 

अनगुमन तथा मूल्या�न गन�, 

(ण)  आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कमर्चार�को ला�ग आचारसं�हता बनाई लागू गन�, 

(त)  आयोगको वा�षर्क योजना र कायर्�म स्वीकृत गन� । 
 

यस बाहेक मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८,९,१० र ११ मा देहायका थप अ�धकारहरु 

समेत रहेका छन: 

(क) आयोगले आफ्नो काम कारबाह�को सम्बन्धमा अन्य संवैधा�नक �नकाय, सरकार� 

कायार्लय वा सावर्ज�नक संस्थासँग समन्वय गनर् तथा परामशर् गनर् वा राय �लन 

सक्ने, 

(ख) आयोगले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ र �च�लत सङ् घीय कानून बमोिजम सम्पादन 

गनुर् पन� कुनै काम आयोगमा कायर्रत जनशि�बाट सम्पादन हनु नसक्न ेभएमा 

त्यसको कारण खलुाई �च�लत सङ् घीय कानून बमोिजम �वशेषज्ञको सेवा �लन 

सक्न,े 
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(ग) आयोगसँग सम्बिन्धत कुनै �वशेष �कृ�तको कायर् सम्पादन गन� �योजनको ला�ग 

आयोगले कायार्व�ध तोक� कुनै स�म�त वा कायर्दल गठन गनर् सक्ने, 

(घ) आयोगले आवश्यकता अनसुार सरकार� �नकाय वा सावर्ज�नक संस्थासँग आवश्यक 

समन्वय तथा सहकायर् गनर् सक्ने । 

१.४ संगठनः 

आयोगको कायर्संचालनको ला�ग काठमाड� उपत्यकामा आयोगको कायार्लय रहने कानूनी 

व्यवस्था रहेकोले ल�लतपरु िजल्लािस्थत ज्वागलमा आयोगको कायार्लय स्थापना भएको छ । 
 

नेपालको सं�वधानको धारा २६२ को उपधारा (१) मा व्यवस्था भए बमोिजम आयोगमा १ 

जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्यहरु कायर्रत रहनभुएको छ । 
 

आयोगको काम कारबाह� सूचारु गनर्को ला�ग नपेाल सरकारबाट संशो�धत एवम ् स्वीकृत 

संगठन  संरचना बमोिजम रा.प. �थम �ेणी (नेपाल �शासन सेवा) को सिचव लगायत २७ 

जना कमर्चार� रहने गर� दरवन्द� स्वीकृत भएको छ । संगठन संरचना र आयोगमा कायर्रत 

कमर्चार�हरुको �ववरण अनसूुची-१ मा �दइएको छ । 
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(ग) आयोगसँग सम्बिन्धत कुनै �वशेष �कृ�तको कायर् सम्पादन गन� �योजनको ला�ग 

आयोगले कायार्व�ध तोक� कुनै स�म�त वा कायर्दल गठन गनर् सक्न,े 

(घ) आयोगले आवश्यकता अनसुार सरकार� �नकाय वा सावर्ज�नक संस्थासँग आवश्यक 

समन्वय तथा सहकायर् गनर् सक्ने । 

१.४ संगठनः 

आयोगको कायर्संचालनको ला�ग काठमाड� उपत्यकामा आयोगको कायार्लय रहने कानूनी 

व्यवस्था रहेकोले ल�लतपरु िजल्लािस्थत ज्वागलमा आयोगको कायार्लय स्थापना भएको छ । 
 

नेपालको सं�वधानको धारा २६२ को उपधारा (१) मा व्यवस्था भए बमोिजम आयोगमा १ 

जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्यहरु कायर्रत रहनभुएको छ । 
 

आयोगको काम कारबाह� सूचारु गनर्को ला�ग नपेाल सरकारबाट संशो�धत एवम ् स्वीकृत 

संगठन  संरचना बमोिजम रा.प. �थम �ेणी (नेपाल �शासन सेवा) को सिचव लगायत २७ 

जना कमर्चार� रहने गर� दरवन्द� स्वीकृत भएको छ । संगठन संरचना र आयोगमा कायर्रत 

कमर्चार�हरुको �ववरण अनसूुची-१ मा �दइएको छ । 

 

  

 

प�रच्छेद– २ 
 

आयोगबाट स�ा�लत ग�त�व�ध र कायर्�म 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी व्यवस्था अनसुार 

मधेशी समदुायको इ�तहास र संस्कृ�तको प�हचान हक �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा मधेशी 

समदुायको सश�ीकरण गनर्को ला�ग नेपालको सं�वधानको धारा २६२ मा व्यवस्था भए 

बमोिजम मधेशी आयोगको स्थापना ग�रएको छ । 
 

मधेशी समदुायको सम� िस्थ�तको अध्ययन गर� सो सम्बन्धमा गनुर्पन� नी�तगत, कानूनी र 

संस्थागत सधुारका �वषयमा आयोगबाट तप�सल बमोिजमका ग�त�व�धहरु स�ालन ग�रयो ।   
 

२.१ हक �हतको संरक्षण 

२.१.१ उजरु� 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ मा आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकारको व्यवस्था 

ग�रएको छ । सो दफाको उपदफा (ठ) मा मधेशी समदुायको अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� 

वा संस्थाका �वरु� उजरु� संकलन गर� सो उपर छान�वन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत 

�नकायमा �सफा�रस गन� व्यवस्था रहेको छ । प�, व्यि�, टे�लफोन, संस्थाहरु, सामािजक 

स�ाल, मौिखक, �व�तुीय माध्यमबाट आ�थर्क वषर् २०७८/७९ मा कुल ११6 वटा उजरु�हरु 

�ा� भएका छन । आयोगमा �ा� हनु आएका उजरु� �व�भ� माध्यमबाट संकलन गन�, आयोग 

समक्ष पेश गन� र कायार्न्वयनका ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउने कायर् सम्प� भएको 

छ । यस सम्बन्धी �वस्ततृ �ववरण यस ��तवेदनको अनसूुची-२ मा उल्लेख ग�रएको छ । 
 

२.१.२ अनगुमनका कायर्�महरु 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा भएको काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी व्यवस्था अनसुार 

मधेशी समदुायको सम� िस्थ�तको अध्ययन गर� सो सम्बन्धमा गनुर्पन� नी�तगत, कानूनी र 

संस्थागत सधुारका �वषयमा नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गनर् आयोगबाट �व�भ� �देश, 

िजल्ला, क्षे� र समदुायमा अनगुमनको कायर् भएको �थयो। आयोगबाट भएको अनगुमन 

सम्बन्धमा �वस्ततृ �ववरण अनसूुची-५ मा उल्लेख ग�रएको छ । 
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२.२ अ�धकार �वर्�न तथा सश�ीकरण 

२.२.१ ��तवेदन �काशन 

यस आयोगले आफुले गरेको काम कारबाह�को प�हलो, दो�ो र ते�ो वा�षर्क ��तवेदन तयार 

गर� सम्माननीय रा�प�तज्यू समक्ष पेश ग�रएको �थयो ।  

सं�वधानको धारा २९४ (२) अनसुार �देश १, मधेश �देश, बागमती �देश, गण्डक� �देश, 

लिुम्बनी �देश, कणार्ल� �देश र सदूुरपि�म �देशका माननीय �देश �मखु समक्ष प�न ��तवेदन 

पेश ग�रएको �थयो । 

 

२.२.२ मधेशी आयोगको ईच्छा: नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा कायर्�म 

आजको मानव समाज स्वाथर्, लोभ, �ोध, झगडा, अस�हष्णतुा, साम्�दा�यकता, भाषागत �वभेद जस्ता 

साँगरुो सोचवाट गिु�रहेको छ । यस्तो स�चवाट ��सत हा�ो समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरण 

गनुर् एउटा चनुौती हा�ो ला�ग रहेको छ । 
 

नै�तक िशक्षाको माध्यमवाट असल व्यि�, असल समाज र असल च�र�को �नमार्ण तथा 

व्यि�को आफ्नो क्षमता,  व्यवहार, उ�ेश्य, समाज��तको अवधारणा सम्बन्धी सोचको �वकास 

तथा क्षमताहरुको अ�भब�ृ�का साथै मा�नसलाई नै�तकवान बनाउन म�त पयुार्उँदछ । मा�नस 

नै�तक रुपमा सफा हनु ु पदर्छ । जसले समाजलाई सकारात्मक त�रकावाट अगा�ड बढ्दै 

व्यि�मा सदाचार, �वन�ता, सदभाव, �मेभाव, ��ा, परोपकार जस्ता सकारात्मक पक्षले स्थान 

पाउँदछन ्। प�रवार, समाज र मलुकुलाई स�ह ग�त र स�ह �दशा�नद�श �दान गनर् र सामािजक 

व्यवहार सधुार गद� नै�तकवान समाज �नमार्ण गनर् नै�तक िशक्षालाई अ�नवायर् �वषयको रुपमा 

पा��ममा समावेश गनुर्पन� भएकोले मधेशी आयोगको ईच्छा: नै�तकवान मधेश र सश� 

नै�तक िशक्षा को ला�ग �देश १ सनुसर�, मधेश �देशको महो�र� िजल्लाको म�टहानी, लिुम्वनी 

�देशको नेपालगंज, सदुरुपि�मको धनगढ�मा अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन ग�रएको �थयो। 

यो कायर्�म संचालनको �ममा सहभागीहरुबाट �ा� हनु आएका सझुावहरु �नम्नानसुार 

�ल�पब� ग�रएको छ । साथै यस सम्बन्धी कायर्�महरु �देशगत रुपमा रािखएको छ । 
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१.  यो िशक्षा मानब कल्याणका ला�ग हनुपुन� । 

२.  सामािजक कु-संस्कार कुर��त र अन्ध�व�ासलाइ िचद� उज्यालो �दशा �तर उन्मखु   
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३.  समाजमा रहेका रा�ा पक्षलाई ��ेरत गन� खालको हनुपुन� । 

४.  समाज र रा�को �वकासका ला�ग व्यि�गत सदाचार, स्वाबलम्बीले ठूलो भ�ुमका खेलेको 

हनु्छ भ�े कुरामा जोड �दनपुन� । 

५.  व्यि�को ब्यबहार, �वन�ता, आदर, संस्कार जस्ता आधारभतू आवश्यक मान्यताहरुमा 

�वशेष जोड �दनपुन� । जसवाट वाल–वा�लकाहरु भ�वष्यमा असल र कुशल नाग�रक 

भै देश, समाज र �व� मै अनकुरणीय उदाहरण ब� सकुन ्।  
 

 

२.२.३ लोक सेवा तयार� कक्षा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्�म 

नेपालको सं�वधान, २०७२ को भावना अनरुुप संवैधा�नक �नकायको रुपमा स्था�पत यस मधेशी 

आयोगले स्थापनाकाल देिख नै मधेश र मधेशी जनताको �हत र रक्षाको �निम्त कायर् गद� 

आईरहेको छ । नेपाल बहजुा�तक, बहभुा�षक, बहधुा�मर्क, बहसुाँस्कृ�तक �वशेषताय�ु बहलुतामा 

आधा�रत राज्य भएकोले राजनी�तक आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक र �शास�नक आ�द 

आयामहरुमा ब�हष्करणमा परेका वगर्, क्षे�, �ल�, समदुाय जातजातीलाई शासन �वकास र सेवा 

�वाहमा मूल�वा�हकरण गर� समावेशी र अपनत्व स�हतको राज्य स्थापना  गन� गर� 

समावेशीकरण अभ्यास अवलम्वन ग�रएको छ ।यस सन्दभर्मा मधेशी जनताको �हत रक्षा गनर् 

क्षमता �वकास सशि�करण ग�र �शास�नक एवम राजनी�तक ���यामा पहुँच स्थापना गन� 

एवम मधेश र मधेशी समदुायको सवार्��ण �वकासमा टेवा पयुार्उनका ला�ग आयोगले वा�षर्क 

�वकास कायर्�म अन्तगर्त क्षमता �वकास र सश�ीकरणका ला�ग कायर् गद� आईरहेको छ । 

यसै अन्तगर्त मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) मा व्यवस्था भए 

बमोिजम मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा त्यस्तो समदुायको 

सश�ीकरणको ला�ग चेतनामूलक कायर्�म संचालन गनर्लाई मधेशी समदुाय�भ� आ�थर्क तथा 

सामािजक रुपमा पछा�ड परेका व्यि�को सश�ीकरण गन� ध्येयले मधेश �देशको 
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जनकपरुधाम, वागमती �देशको हेटौडा र कणार्ल� �देशको सखु�तमा अ�भमूखीकरण कायर्�म 

संचालन गन� कायर् सम्प� भयो । यो कायर्�म संचालनको �ममा सहभागीहरुबाट �ा� हनु 

आएका सझुावहरुलाई  �नम्नानसुार �ल�पब� ग�रएको छ । साथै यस सम्बन्धी कायर्�महरु 

�देशगत रुपमा रािखएको छ ।  

�ा� सझुावहरु:- 

१. लोक सेवा तयार� कक्षा संचालन तीनै तहको सहकायर्, समन्वयमा �भावकार� र फलदायी    

हनुपुन� ।  

२. हरेक वषर् सबैपदको छु�ाछु�ै कक्षा संचालन हनुपुन� । 

३. सी�मत बजेटबाट तयार� कक्षा संचालन गनुर् पन� अवस्थामा आ�थर्क रुपले �वप� मधेशी 

समदुायका �व�ाथ�लाई समावेश गनुर् उपय�ु हनुे ।  

४. तयार� कक्षा अत्यन्त फलदायी भएकोले यस्ता कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान गनुर्पन�। 

५. �ा�मण भेगमा प�न शहर जस्तो लोकसेवा तयार� कक्षाका इिन्स्टच्यटुहरु हनुपुन� । 

२.२.4 मधेशी समदुायको थर सूचीकरण

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ अनसुार “मधेशी समदुाय” भ�ाले “मधेशी आयोगको �सफा�रसमा 

नेपाल सरकारले प�रभा�षत गरेको समदुाय सम्झन ुपछर्” भनी प�रभा�षत गरेकोले यस आयोगले 

मधेशी समदुायको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गनुर्पन� 

हनु्छ । सो ऐनको दफा ७ (ड) मा मधेशी समदुायको प�हचानका सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन 

र अनसुन्धान गर� थर सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन� भ�े व्यवस्था रहेको 

छ। मधेशी समदुायको स्प� प�हचान र थर सूचीकरण हनु नसक्दा मधेशी समदुाय इतरका 

व्यि�हरुले, राज्यले मधेशी समदुायलाई �दएको स�ुवधा उपभोग ग�ररहेको अवस्था एका�तर 

छ भने अक��तर वास्त�वक मधेशी समदुायका व्यि�हरु उ� स�ुवधाबाट वि�त हनु ुपरेको 

छ ।आ�थर्क वषर् २०७७।७८ मा नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन कायर्को 

सरुुवात ग�रएको �थयो । तर कामको व्यापकता सी�मत �ोत साधनको कारणले ��तीय 

तथ्थांकमा आधा�रत भएर तयार पा�रएको नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन 
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२.२.4 मधेशी समदुायको थर सूचीकरण

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ अनसुार “मधेशी समदुाय” भ�ाले “मधेशी आयोगको �सफा�रसमा 

नेपाल सरकारले प�रभा�षत गरेको समदुाय सम्झन ुपछर्” भनी प�रभा�षत गरेकोले यस आयोगले 

मधेशी समदुायको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गनुर्पन� 

हनु्छ । सो ऐनको दफा ७ (ड) मा मधेशी समदुायको प�हचानका सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन 

र अनसुन्धान गर� थर सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन� भ�े व्यवस्था रहेको 

छ। मधेशी समदुायको स्प� प�हचान र थर सूचीकरण हनु नसक्दा मधेशी समदुाय इतरका 

व्यि�हरुले, राज्यले मधेशी समदुायलाई �दएको स�ुवधा उपभोग ग�ररहेको अवस्था एका�तर 

छ भने अक��तर वास्त�वक मधेशी समदुायका व्यि�हरु उ� स�ुवधाबाट वि�त हनु ुपरेको 

छ ।आ�थर्क वषर् २०७७।७८ मा नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन कायर्को 

सरुुवात ग�रएको �थयो । तर कामको व्यापकता सी�मत �ोत साधनको कारणले ��तीय 

तथ्थांकमा आधा�रत भएर तयार पा�रएको नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन 

 

��तवेदन, २०७८ को �ारिम्भक ��तवेदन तयार पा�रएताप�न मधेशी समदुायको थर सूचीकरण 

सम्बन्धमा ग�रने अध्ययन अनसुन्धान अझ व्यापक, बहृत, सम्वेदनशील र चनुौतीपूणर् रहेकोले 

यसको अध्ययन �थम तथ्या�लाई �मखु आधार बनाई अध्ययन गनुर्पन� देिखन्छ। यस 

��तवेदनमा जम्मा १५१ वटा जात र सो जातजा�त �भ� �व�भ� थरहरु समावेश भएका छन।् 

(थरको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ५ मा �दइएको छ)

२.२.5 मधेशी आयोगको सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तर��या  

आयोगले �व�भ� �वषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गन� र सम्बिन्धत क्षे�मा गई �व�भ� 

�वषयमा अन्तर��या गन� गरेको छ । यस्ता बैठक तथा अन्तर��याको उ�ेश्य आयोगको 

बारेमा आम सवर्साधारणलाई जानकार� गराउन ुतथा जनस्तरका समस्याहरु प�हचान गनुर् हो। 

सरोकारवालाहरुसँगको अन्तर��या तथा बैठकबाट आएका समस्या तथा सझुावलाई आयोगले 

आवश्यक अध्ययन गर� नपेाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� गरेको छ ।  

२.३ आयोगका ग�त�वधीहरु 

२.३.१ आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

सं�वधानको धारा २६२ अनसुार स्था�पत यस आयोगले आफ्नो काम कारबाह� सचुारु गन� 

�ममा �व�भ� �म�तमा आयोगको बैठक बसी �व�वध �वषयमा �नणर्य ग�रएको छ । आयोगको 

बैठकको �नणर्यहरु सम्बन्धमा अनसूुची - ६ मा उल्लेख ग�रएको छ । 

२.३.२ आयोगको �से �वज्ञ�� 

सं�वधानको धारा २६२ अनसुार स्था�पत यस आयोगले आयोगका काम कारबाह� सचुारु गन� 

�ममा �व�भ� �म�तमा आयोगमा बैठक बसी �व�भ� �वषयमा �से �वज्ञ�� जार� गरेको छ । 

उ� �से �वज्ञ�ी सम्बन्धमा अनसूुची-७ मा उल्लेख ग�रएको छ । 
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प�रच्छेद -३ 

३.१ सझुाव तथा �सफा�रस 

३.१.१ आयोगको तफर् बाट �स्ततु ग�रएको सझुाव तथा �सफा�रसहरु :- 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को (झ) र (ञ) लाई �वशेष सम्बोधन गद� नेपाल 

सरकारलाई देहाय बमोिजमका सझुावहरु  पेश ग�रएको �थयो। 

�सफा�रसहरू 

१. प�रभाषा नं. १ "मधेश"के हो ? भ�न िजज्ञासाको ला�ग तत्काल�न राजक�य �ज्ञा 

��त�ान �ारा २०४४ सालमा �कािशत स्थाननाम -कोष २०४४ पसु्तकको प�ृ 

११६ अनसुार " [ सं.मध्य +देश ] मध्य अथार्त ्वीचको र देश अथार्त ्भेक भ�े 

अथर्मा तराई �देशलाई "मधेश" भ�नएको छ । 

चरेु र महाभारतको �भ�ी मधेश र चरेुदेिख दिक्षणको भागलाई खास "मधेश" भ�नन्छ। 

�ाचीन �न्थहरुमा "मध्यदेश" को उल्लेख पाइन्छ । कुरुपान्चाल रा� र कुरुक्ष�े 

मण्डल मध्यदेशका मखु्य अंगहरु �थए । मध्यदेशको पि�मी र मध्य पहाडी �देशको 

नाम सपादल�य �थयो । यहाँका �ाचीन वा�सन्दाहरु खस �थए । �म�थला, अवध, 

भोजपरु र मगध चा�ह "मध्य देश" का भा�षक �ान्तहरु �थए । 
 

प�रभाषा नं.२ 

मत्स्यदेश (मोरङ ) 

मत्स्य +देश ।  

परुाताि�वक अवशेषहरुको आधारमा मोरङ नै महाभारतका�लन भएको अनमुान हनु्छ। 

झापा, मोरङका सांगरु� डांडा, सयसयसमेगढ, �कसर� न�द, सतासीधाम,् �वराटपोखर, 

�कलागढ, लकुानी, �कचकवध आद� ठाउँहरुको वारेमा लोकोि� रहेको छ । 

२. "मधेशी" को को हनु ्? भ�े िजज्ञासाका ला�ग मधेशी आयोगको अध्ययन ��तवेदन 

२०७८ अनसुार १४९ वटा जात र (मिुस्लम-थारु) रहेका छन ्। जसको २२०० 

भन्दा व�ढ थरहरु रहेका छन ्। 
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प�रच्छेद -३ 

३.१ सझुाव तथा �सफा�रस 

३.१.१ आयोगको तफर् बाट �स्ततु ग�रएको सझुाव तथा �सफा�रसहरु :- 

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को (झ) र (ञ) लाई �वशेष सम्बोधन गद� नेपाल 

सरकारलाई देहाय बमोिजमका सझुावहरु  पेश ग�रएको �थयो। 

�सफा�रसहरू 

१. प�रभाषा नं. १ "मधेश"के हो ? भ�न िजज्ञासाको ला�ग तत्काल�न राजक�य �ज्ञा 

��त�ान �ारा २०४४ सालमा �कािशत स्थाननाम -कोष २०४४ पसु्तकको प�ृ 

११६ अनसुार " [ सं.मध्य +देश ] मध्य अथार्त ्वीचको र देश अथार्त ्भेक भ�े 

अथर्मा तराई �देशलाई "मधेश" भ�नएको छ । 

चरेु र महाभारतको �भ�ी मधेश र चरेुदेिख दिक्षणको भागलाई खास "मधेश" भ�नन्छ। 

�ाचीन �न्थहरुमा "मध्यदेश" को उल्लेख पाइन्छ । कुरुपान्चाल रा� र कुरुक्ष�े 

मण्डल मध्यदेशका मखु्य अंगहरु �थए । मध्यदेशको पि�मी र मध्य पहाडी �देशको 

नाम सपादल�य �थयो । यहाँका �ाचीन वा�सन्दाहरु खस �थए । �म�थला, अवध, 

भोजपरु र मगध चा�ह "मध्य देश" का भा�षक �ान्तहरु �थए । 
 

प�रभाषा नं.२ 

मत्स्यदेश (मोरङ ) 

मत्स्य +देश ।  

परुाताि�वक अवशेषहरुको आधारमा मोरङ नै महाभारतका�लन भएको अनमुान हनु्छ। 

झापा, मोरङका सांगरु� डांडा, सयसयसमेगढ, �कसर� न�द, सतासीधाम,् �वराटपोखर, 

�कलागढ, लकुानी, �कचकवध आद� ठाउँहरुको वारेमा लोकोि� रहेको छ । 

२. "मधेशी" को को हनु ्? भ�े िजज्ञासाका ला�ग मधेशी आयोगको अध्ययन ��तवेदन 

२०७८ अनसुार १४९ वटा जात र (मिुस्लम-थारु) रहेका छन ्। जसको २२०० 

भन्दा व�ढ थरहरु रहेका छन ्। 

 

३. मधेशी आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पकर्  राख् न े �व�मान कानूनी व्यवस्थालाई 

संशोधन गर� �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद् को कायार्लय माफर् त सम्पकर्  राख् न ेव्यवस्था 

हनुपुन�। यसबाट आयोगको कायर् �भावकार� र फलदायी हनुेछ ।  

४. संघीय संसद अन्तगर्त रहेका �व�भ� स�म�तहरूमा �व�भ� संवैधा�नक �नकायहरूको 

��तवेदन मा�थ छलफल हनुे गरेकोमा यस आयोगको ��तवेदन उपर छलफल हनु े

स�म�तमा ��त�न�ध सभाको राज्य व्यवस्था तथा सशुासन स�म�त हनुपुन� । यसबाट 

�त्यक्ष रूपमा नी�तगत �नणर्यमा सहभागी भई फ�लत कायर्को अनभु�ूत हनुेछ ।  

५. आयोगको कायर् सम्पादन �भावकार� बनाउन आयोगमा �विश� �ेणीको सिचवको 

दरबन्द� कायम ग�रन ुपन� । यो भन्दा पूवर् �ावधान ग�रएको �थयो तर ऐनमा संशोधन 

गर� हटाइएको छ ।  

6. आयोगमा जनशि� पयार्� हनुपुन� तथा कानूनी सल्लाहकार, सामािजक साँस्कृ�तक 

सल्लाहकार, तथ्या��वद स�हतका थप दरवन्द� तथा रकम व्यवस्थापन हनुपुन� । 

आयोगलाई कानून बमोिजम प�रभा�षत ग�रएका कायर्हरू �वज्ञ/�वशेषज्ञ रूपमा रह� 

कायर् सम्पादन हनुमा सहजता हनुेछ ।  

7. आयोगलाई आ�थर्क रूपमा स्वाय� बनाउनपुन� जसबाट �नद� िशत कायर् अ�व��मत 

रूपमा संचालन गनुर्पन� हनु्छ।  

8. मधेशी आयोगको कायर् �भावकार� बनाउन �देश तहमा कायार्लयहरू यथा�स� स्थापना 

गर� संचालन गनर् व्यवस्थापन हनुपुन� देिखन्छ।  

9. मधेशी समदुाय सम्बन्धी कानून तजुर्मा गदार् आयोगको सल्लाह अ�नवायर् रूपमा �लन े

�ावधान बनाउनपुन� । यसबाट समदुायमा अपेिक्षत �व�ास बढ्ने र कायर् ठोस रूपमा 

हनुेछ ।  

10. संवैधा�नक आयोगहरुको छु�ै संवैधा�नक सेवा गठन गर� कमर्चार�को मनोवल उच्च 

बनाउनपुन�, यसबाट कमर्चार�हरूमा िस्थरता हनुेछ र समयमै मनोवैज्ञा�नक तवरले 

कायर् सम्पादन हनुेछ ।  
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11. आयोगबाट ग�रएका �सफा�रसहरू यथा�स� र यथाश� लागू गन� वातावरण �सजर्ना 

गनुर्पन� । यसबाट राज्यलाई लोककल्याणकार� बनाउन सहायक �स� हनुेछ ।  

12. मधेशी समदुायसँग सम्बिन्धत नी�त कायर्�म तजुर्मा गदार् आयोगसँग समन्वय गन� 

व्यवस्था हनु ुपन� । 

१3. मधेशी आयोग �वशेष र सम्वेदनशील आयोग रहेकाले यस आयोगलाई �वशेष 

प्याकेजको व्यवस्था गर� प�रभा�षत कायर्हरू ससुम्पादन गनर् लगाउनपुन� हनु्छ।  

१4. आयोग�ारा तयार ग�रएको २० वटा �व�भ� कायर् क्षे�को ला�ग �मश: बजेट 

�व�नयोजन गनुर्पन� । कायर्क्षे� प�व�षर्य रणनी�तक कायर्योजना �वस्ततृ उल्लेख 

ग�रएका छन ।  

१5. देिखएका �वकासमा वास्त�वकता र यथाथर्ताको ला�ग आयोगको भ�ूमका �भावकार�  

बनाउनपुन� । एउटै योजनामा तीनै तहमा रकम �व�नयोिजत भएताप�न योजना अपणुर् 

नै रहेको छ ।  

१6. मधेशी समदुायको अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� वा संस्थाका �वरु� उजरु� स�लन 

गर� सो उपर छान�बन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गन� 

ऐनको �ावधानलाई संशोधन गर� उजरु� मा�थ “छानवीन तथा तह�ककात” गन� गर� 

व्यवस्था गनुर्पन� हनु्छ।  

१7. नेपाल-अं�जे य�ु भएको सलार्ह�को �वष्ण ु गाउँपा�लकािस्थत "मधवुन गोठ" लाई 

ऐ�तहा�सक स्थलको रूपमा अध्ययन, अनसुन्धान र �वकास गनर् अत्यावश्यक  

देिखन्छ । यसबाट मधेशी समदुायको इ�तहास��त अपनत्व बढ्ने छ ।  

१8. राजा �वराटको गहृनगर रहेको स्थललाई उिचत रूपमा �वकास गर� पयर्टक�य स्थल 

बनाउनपुन� ।  

१9. �व� सम्पदा सूिचमा �व���स� (क) जानक� मिन्दर, जनकपरुधाम (ख) ल�मीनारायण 

मिन्दर मौवाहा-३ बलान �वहलु गाउँपा�लका, स�र� (ग) ल�मीनारायण मठ तथा 

मिन्दर, म�टहानी, महो�र�लाई अ�नवायर् रूपमा सूचीकृत गन� । साथै, अन्य 

स्थलहरुको प�हचान गर� सूचीकृत गनुर्पन� देिखन्छ ।   
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11. आयोगबाट ग�रएका �सफा�रसहरू यथा�स� र यथाश� लागू गन� वातावरण �सजर्ना 

गनुर्पन� । यसबाट राज्यलाई लोककल्याणकार� बनाउन सहायक �स� हनुेछ ।  

12. मधेशी समदुायसँग सम्बिन्धत नी�त कायर्�म तजुर्मा गदार् आयोगसँग समन्वय गन� 

व्यवस्था हनु ुपन� । 

१3. मधेशी आयोग �वशेष र सम्वेदनशील आयोग रहेकाले यस आयोगलाई �वशेष 

प्याकेजको व्यवस्था गर� प�रभा�षत कायर्हरू ससुम्पादन गनर् लगाउनपुन� हनु्छ।  

१4. आयोग�ारा तयार ग�रएको २० वटा �व�भ� कायर् क्षे�को ला�ग �मश: बजेट 

�व�नयोजन गनुर्पन� । कायर्क्षे� प�व�षर्य रणनी�तक कायर्योजना �वस्ततृ उल्लेख 

ग�रएका छन ।  

१5. देिखएका �वकासमा वास्त�वकता र यथाथर्ताको ला�ग आयोगको भ�ूमका �भावकार�  

बनाउनपुन� । एउटै योजनामा तीनै तहमा रकम �व�नयोिजत भएताप�न योजना अपणुर् 

नै रहेको छ ।  

१6. मधेशी समदुायको अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� वा संस्थाका �वरु� उजरु� स�लन 

गर� सो उपर छान�बन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गन� 

ऐनको �ावधानलाई संशोधन गर� उजरु� मा�थ “छानवीन तथा तह�ककात” गन� गर� 

व्यवस्था गनुर्पन� हनु्छ।  

१7. नेपाल-अं�जे य�ु भएको सलार्ह�को �वष्ण ु गाउँपा�लकािस्थत "मधवुन गोठ" लाई 

ऐ�तहा�सक स्थलको रूपमा अध्ययन, अनसुन्धान र �वकास गनर् अत्यावश्यक  

देिखन्छ । यसबाट मधेशी समदुायको इ�तहास��त अपनत्व बढ्न ेछ ।  

१8. राजा �वराटको गहृनगर रहेको स्थललाई उिचत रूपमा �वकास गर� पयर्टक�य स्थल 

बनाउनपुन� ।  

१9. �व� सम्पदा सूिचमा �व���स� (क) जानक� मिन्दर, जनकपरुधाम (ख) ल�मीनारायण 

मिन्दर मौवाहा-३ बलान �वहलु गाउँपा�लका, स�र� (ग) ल�मीनारायण मठ तथा 

मिन्दर, म�टहानी, महो�र�लाई अ�नवायर् रूपमा सूचीकृत गन� । साथै, अन्य 

स्थलहरुको प�हचान गर� सूचीकृत गनुर्पन� देिखन्छ ।   

 

20. क�पलवस्त ु िजल्लामा रहेका ��स� तौले�र मिन्दरलाई पयर्टक�य स्थलको रूपमा 

�वकास गनुर्पन� ।  

21. अ�त �वप� र �वप� वगर्को ला�ग गणुात्मक िशक्षा, आयमलुक सीपमा संलग्न गराई 

आ�थर्क रूपमा स्वावलम्बी बनाउनपुन� ।  

२2. नेपालको सवभन्दा जेठो �व�ालय �ी राजक�य संस्कृत पाठशाला महो�र� हाल मधेश 

�देशको महो�र� िजल्लाको म�टहानी न.पा. िस्थत �ी राजक�य संस्कृत माध्य�मक 

�व�ालय ३०४ वषर् परुानो रहेकोले यसलाई सोह� अनसुार सूचीकृत गनर् िशक्षा �वज्ञान 

तथा ��व�ध मन्�ालयले पहल गनुर्पन� हनु्छ। 

२3. सीमावत� स्थानीय तहका जनताले भोग्दै आएका समस्याहरू डुवान, अपराध र तस्कर� 

जस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गनुर्पन� देिखन्छ ।  

२4. धमार्न्तर र धमार्न्धताको नाममा �भ��ने रकमलाई तत्काल गहृमन्�ालयले �नगरानी 

रा�पुन� हनु्छ।  

२5. नेपाल प�रचय तथा आध�ुनक �वषयहरू सवै शैिक्षक संस्थाहरूमा अ�नवायर्रूपमा 

पठनपाठन गराउन ुपन� ।  

२६. सूचीकृत नभएका �व�भ� धमार्वलम्बीहरूको िशक्षण संस्थाहरूलाई अ�नवायर् रूपमा 

सूचीकृत गर� राज्यको मलुधारमा ल्याउनपुन� ।  

२७. मधेशको संस्कृ�त नै जल संस्कृ�त रहेकोले चरेु संरक्षण गर� पानीको �ोत  

बनाउन/ुजोगाउनपुन� । यसको दोहनबाट �सिजर्त कटान, डुवान र भरान स�हतका 

समस्यालाई समाधान गनुर्पन� हनु्छ।  

२८. अ�त�वप�, �वप� र मध्यम वगर्लाई �वशेष सामािजक सरुक्षा भ�ा व्यवस्था गर� 

राज्यको मूलधारमा ल्याउनपुन� देिखन्छ ।  

२९. स्थानीय तह, �ादेिशक तह र संघीय तहमा आवश्यक समन्वय र सहकायर् गर� 

सहअिस्तत्वको भावना जगाई मानव �वकास र भौ�तक �वकासको वातावरण तयार 

गनुर्पन� ।  
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३०. अनावश्यक देिखएका राजक�य संरचनाहरू खारेज हनुेगर� सफा सगु्घर संरचनाको 

�वकास गनुर्पन� ।  

3१. भाषा आयोग�ारा �सफा�रस �ाथ�मकता अनसुारका भाषाहरूमा स्थानीय पा��म 

�नमार्ण गर� पठन पाठन अझै सचुारु नभएकोले �सफा�रस अनसुार पठनपाठन संचालन 

गनुर्पन� ।  

३2. पा��ममा नै आठ कक्षा सम्म आध�ुनक स्तरमा संस्कृत िशक्षा, नै�तक िशक्षा र 

योगिशक्षा हनुपुन� । यसबाट भाषा, नै�तकता तथा स्वास्थ्यलाई �भावकार� र फलदायी 

रूपमा जीवन प�तीमै उतानर् सहायक �स� हनु्छ ।  

३३. मधेशी समदुायका आस्थाका केन्� लोकतन्� र सनातन �हन्द ु संस्कृ�त नै  

रहेको छ । यसलाई अक्षुण्य रा� लोकतािन्�क संस्कृ�तलाई व�लयो पानुर्पछर् । 

साथै सनातन �हन्द ु संस्कृ�त मा�थ अ�त�मण र धमार्न्तरण स�हतका कायर्लाई 

अ�वलम्ब रोक्नपुछर् ।  

३४. देश दशर्न अ�भयान सघन रूपमा संचालन गनुर्पछर् । यसबाट �व�भ� भगुोलमा 

बसोवास गन�हरूलाई आफ्नै मलुकुको कला, संस्कृ�त, समाज, लोकज्ञानमा सहजता 

हनुेछ । मलुकुमा सामािजक र सांस्कृ�तक एकता झन ्व�लयो हनुेछ । यसबाट 

रा��य एकता मजवतु हनुेछ ।  

३५. मलुकुलाई आत्म�नभर्र बनाउन यवुाशि�, म�हलाशि�, अनभु�व ज्ये� नाग�रकका 

�वचारशि� लगायतलाई उत्��ेरत गन� �वषय-�वज्ञताका साथै सीपय�ु �िशक्षण �दई 

सवार्�ीण क्षे�मा स्वावलम्बी बनाउन ुपछर् । मधेशी यवुालाई उत्�रेणा जगाई कुलत, 

कुर��त, कुसंस्कारबाट जोगाउनपुछर् ।  

३६. हलुाक� राजमागर् तराई-मधेशको जीवन रेखा हो । सो राजमागर्को �नमार्ण कायर्मा 

�त�ता ल्याई पवुर्पि�मको राजमागर् अ�वलम्ब संचालन गनुर्पछर् । �सराहा र धनषुाको 

सीमामा रहेका कमला पलु उदघाटन नहदैु भित्कएको २ वषर् �व�तसक्दा प�न  

ब� नसकेकोले सो पूलको पून�नमार्ण गर� हलुाक� राजमागर्को धनषुा �सराहा खण्ड 
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३०. अनावश्यक देिखएका राजक�य संरचनाहरू खारेज हनुेगर� सफा सगु्घर संरचनाको 

�वकास गनुर्पन� ।  

3१. भाषा आयोग�ारा �सफा�रस �ाथ�मकता अनसुारका भाषाहरूमा स्थानीय पा��म 

�नमार्ण गर� पठन पाठन अझै सचुारु नभएकोले �सफा�रस अनसुार पठनपाठन संचालन 

गनुर्पन� ।  

३2. पा��ममा नै आठ कक्षा सम्म आध�ुनक स्तरमा संस्कृत िशक्षा, नै�तक िशक्षा र 

योगिशक्षा हनुपुन� । यसबाट भाषा, नै�तकता तथा स्वास्थ्यलाई �भावकार� र फलदायी 

रूपमा जीवन प�तीमै उतानर् सहायक �स� हनु्छ ।  

३३. मधेशी समदुायका आस्थाका केन्� लोकतन्� र सनातन �हन्द ु संस्कृ�त नै  

रहेको छ । यसलाई अक्षुण्य रा� लोकतािन्�क संस्कृ�तलाई व�लयो पानुर्पछर् । 

साथै सनातन �हन्द ु संस्कृ�त मा�थ अ�त�मण र धमार्न्तरण स�हतका कायर्लाई 

अ�वलम्ब रोक्नपुछर् ।  

३४. देश दशर्न अ�भयान सघन रूपमा संचालन गनुर्पछर् । यसबाट �व�भ� भगुोलमा 

बसोवास गन�हरूलाई आफ्नै मलुकुको कला, संस्कृ�त, समाज, लोकज्ञानमा सहजता 

हनुेछ । मलुकुमा सामािजक र सांस्कृ�तक एकता झन ्व�लयो हनुेछ । यसबाट 

रा��य एकता मजवतु हनुेछ ।  

३५. मलुकुलाई आत्म�नभर्र बनाउन यवुाशि�, म�हलाशि�, अनभु�व ज्ये� नाग�रकका 

�वचारशि� लगायतलाई उत्��ेरत गन� �वषय-�वज्ञताका साथै सीपय�ु �िशक्षण �दई 

सवार्�ीण क्षे�मा स्वावलम्बी बनाउन ुपछर् । मधेशी यवुालाई उत्�रेणा जगाई कुलत, 

कुर��त, कुसंस्कारबाट जोगाउनपुछर् ।  

३६. हलुाक� राजमागर् तराई-मधेशको जीवन रेखा हो । सो राजमागर्को �नमार्ण कायर्मा 

�त�ता ल्याई पवुर्पि�मको राजमागर् अ�वलम्ब संचालन गनुर्पछर् । �सराहा र धनषुाको 

सीमामा रहेका कमला पलु उदघाटन नहदैु भित्कएको २ वषर् �व�तसक्दा प�न  

ब� नसकेकोले सो पूलको पून�नमार्ण गर� हलुाक� राजमागर्को धनषुा �सराहा खण्ड 

 

संचालन गनुर्पछर् । यसबाट यातायात सहज हनुकुो साथै आ�थर्क रूपमा समाज सश� 

हनुेछ ।  

३7. �वप� र अ�त�वप� वगर्को न्यायमा सहज पहुँचको ला�ग िजल्ला न्याया�धव�ा, 

�देशका मखु्य न्याया�धव�ा र महान्याय�धव�ाको पहुँचमा सहजीकरण गनुर्पन� 

देिखन्छ । गैर-सरकार� क्षे�का काननु व्यवसायीहरूसँग समेत समन्वय र सहकायर् 

गर� लिक्षत वगर्को पहुँच सहज हनुपुन� देिखन्छ । 

38. सश�ीकरण कायर्�महरुमा "लोकसेवा आयोग" को प�रक्षा �णाल� आध�ुनक र 

भगूोल तथा �व�वधतामै�ी हनुपुन� ।  

39. िशक्षण �सकाई अझ �भावकार� वनाउन कम्तीमा ५ कक्षा सम्म मातभृाषामा नै 

अ�नवायर् िशक्षा �दान गनुर्पन� देिखन्छ । 

40. िशक्षालाई सीपय�ु वनाउन अ�नवायर् रुपमा Learning with Earning को व्यवस्थापन 

व्यवहारमै उतानुर् पन� देिखन्छ । 

4१. लै��क अल्पसंख्यक, फरक क्षमता, अ�त�वप�, �वप� वगर्हरुको वास्त�वक प�हचान 

गर� स�ह तथ्यांकको आधारमा सामािजक सेवा स�ुवधा को व्यवस्था गनुर्पन� देिखन्छ।  

4२. मधेश �देशका आठवटै िजल्लाहरु लगायतमा आकाशे वषार्मा आ�ीत �कसानहरुलाई 

तत्कालै  "सकु्खा क्ष�े" घोषणा गर� राहत �दनपुन� ।  

4३. �कसानहरुका �दघर्का�लन समस्या समाधानका ला�ग कोशी कमला, वलान, वाग्मती, 

नारायणी, रा�ी स�हतका न�दहरुवाट नहरको उिचत व्यवस्थापन गर� बा�ै म�हना 

�सचाइको व्यवस्था गनुर्पन� हनु्छ । साथै, भएका नहरहरुलाई सवु्यवस्थापन गनुर्पन� 

देिखन्छ ।   

4४. मलको हाहाकारलाई द�घर्काल�न समस्या समाधान गनर्को ला�ग मल कारखाना 

नेपालमै खोल्न ुपन� ।  

4५. मधेशी जनतालाई आ�थर्क �वप�ताका कारण सामािजक संस्कार र अन्त्ये��मा समेत 

समस्या देिखएकोले तत्कालै सह�ुलयत ऋणको व्यवस्था स्थानीय तहको रोहवरमा  

हनुपुन� ।  
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4६. राज्यले वास्त�वकताका आधारमा अ�त�वप�, �वप�, भ�ुमह�नहरुको प�हचान गर� 

ज�मन आ�धपत्य स्था�पत गनुर्पन� देिखन्छ । 
 

 

47. चरेुको �वनाशलाई रोक्न तत्कालै कदमहरू चाल्न �सफा�रस ग�रएको र सोको ला�ग 

वन तथा वातावरण मन्�ालयले अवैध जंगल कटान, भौ�तक सम्पदा �नमार्णलाई 

रोक्नपुन� देिखन्छ साथै रा�प�त चरेु तराई मधेश संरक्षण स�म�तलाई �भावकार� 

बनाउनपुन� देिखन्छ । 
 

 

48. �कसानको आन्दोलनमा �कसानहरू मा�थको अत्या�धक बल �योग भएकोले सो रोक्न 

सरोकारवालाहरूसंग छलफल ग�र आन्दोलनलाई वातार्को माध्यमबाट समाधान गनर् 

�सफा�रस ग�रएको । 
 

49. भौ�तक रुपमा सडक पवुार्धारहरू उ�र-दिक्षणको सडकहरू अत्या�धक कमजोर 

रहेकोले गणुात्मक सडक �नमार्ण गनर्का ला�ग �सफा�रस ग�रएको । 
 

50. िशक्षा र स्वास्थ्य स�हतका क्ष�ेमा बढ्दै गएको अराजकताको न्यूनीकरणका ला�ग 

सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर� अराजकता रोक्न �सफा�रस ग�रएको । 
 

51. ज्ये� नाग�रकहरूलाई घरबाट सम्मान गन� भावनाको �वकास गर� म�हला, 

बालबा�लका, यवुाहरूको नै�तक �वकासका ला�ग स्थानीयहरू तथा िशक्षण संस्थाहरूमा 

अ�भमखुीकरण कक्षाहरू स�ालन गनर् �सफा�रस ग�रएको । 
 

 

52. तराई-मधेशमा रहेका परुाताि�वक महत्वका मठ-मिन्दरलाई उिचत संरक्षण �वकास 

गनर् �सफा�रस ग�रएको । 
 

 

५३. योग िशक्षा र िच�कत्साको माध्यमबाट शा�रर�क, मानिशक लगायतका समस्याहरु 

समाधान गनर् आध�ुनक �व�ध र ��व�धको �योग गर� �ा�मणस्तर सम्मका  

आधारभतू वगर्लाई लाभािन्वत हनुे गर� स्थानीय र �देश सरकारहरुले �भावकार� 

रुपमा केन्� �नमार्ण वा �व�ालयमा अ�भयान सरुु गनुर् पन� हनु्छ । यसवाट  

नै�तकता, आध्याित्मकता र आ�थर्क रुपमा समेत यवुाहरुलाई संयोजनको अवसर �ा� 

हनुेछ ।  
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4६. राज्यले वास्त�वकताका आधारमा अ�त�वप�, �वप�, भ�ुमह�नहरुको प�हचान गर� 

ज�मन आ�धपत्य स्था�पत गनुर्पन� देिखन्छ । 
 

 

47. चरेुको �वनाशलाई रोक्न तत्कालै कदमहरू चाल्न �सफा�रस ग�रएको र सोको ला�ग 

वन तथा वातावरण मन्�ालयले अवैध जंगल कटान, भौ�तक सम्पदा �नमार्णलाई 

रोक्नपुन� देिखन्छ साथै रा�प�त चरेु तराई मधेश संरक्षण स�म�तलाई �भावकार� 

बनाउनपुन� देिखन्छ । 
 

 

48. �कसानको आन्दोलनमा �कसानहरू मा�थको अत्या�धक बल �योग भएकोले सो रोक्न 

सरोकारवालाहरूसंग छलफल ग�र आन्दोलनलाई वातार्को माध्यमबाट समाधान गनर् 

�सफा�रस ग�रएको । 
 

49. भौ�तक रुपमा सडक पवुार्धारहरू उ�र-दिक्षणको सडकहरू अत्या�धक कमजोर 

रहेकोले गणुात्मक सडक �नमार्ण गनर्का ला�ग �सफा�रस ग�रएको । 
 

50. िशक्षा र स्वास्थ्य स�हतका क्ष�ेमा बढ्दै गएको अराजकताको न्यूनीकरणका ला�ग 

सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर� अराजकता रोक्न �सफा�रस ग�रएको । 
 

51. ज्ये� नाग�रकहरूलाई घरबाट सम्मान गन� भावनाको �वकास गर� म�हला, 

बालबा�लका, यवुाहरूको नै�तक �वकासका ला�ग स्थानीयहरू तथा िशक्षण संस्थाहरूमा 

अ�भमखुीकरण कक्षाहरू स�ालन गनर् �सफा�रस ग�रएको । 
 

 

52. तराई-मधेशमा रहेका परुाताि�वक महत्वका मठ-मिन्दरलाई उिचत संरक्षण �वकास 

गनर् �सफा�रस ग�रएको । 
 

 

५३. योग िशक्षा र िच�कत्साको माध्यमबाट शा�रर�क, मानिशक लगायतका समस्याहरु 

समाधान गनर् आध�ुनक �व�ध र ��व�धको �योग गर� �ा�मणस्तर सम्मका  

आधारभतू वगर्लाई लाभािन्वत हनुे गर� स्थानीय र �देश सरकारहरुले �भावकार� 

रुपमा केन्� �नमार्ण वा �व�ालयमा अ�भयान सरुु गनुर् पन� हनु्छ । यसवाट  

नै�तकता, आध्याित्मकता र आ�थर्क रुपमा समेत यवुाहरुलाई संयोजनको अवसर �ा� 

हनुेछ ।  

 

५४. गाँस, बास र कपास सम्वन्धी:  

क.  अ�त�वप�, �वप� द�लत म�हलाहरुको ला�ग सीपय�ु क्षमताको प�हचानग�र 

सो आधारमा तहगत सरकारहरुले सह�ुलयतपूणर् पूजँीको व्यवस्थापन उत्पादनमा 

फलदायी �ोत्साहन ग�र उत्पा�दत साम�ीहरुको उिचत वजार व्यवस्थापन 

गनुर्पन�।  

ख. कृ�ष पेशा गनर् चाहनेहरुलाई आध�ुनकताका साथ  साम�ुहक खेतीमा �ोत्साहन 

गनुर्पन� । 

ग. �व�भ� �कारका आधारभतू ता�लमहरु जस्तै - मैनव�ी, सावनु, भजुा/मरुह�, 

िचउरा, दालमोट, भिुजया, मसाला, अगरव�ी वनाउन,े मोबाइल ममर्त, �वजलु�को 

वाई�र�, फ�नर्चर, कपाल काट्न,े वाँस र काठका साम�ी �नमार्ण, ज�ुा-चप्पल 

�सलाउन,े �सलाई -कटाई, व्य�ुट�सयन फोटो/�भ�डयोको ए�ड�ट�, घर �नमार्ण, 

डोर�/रस्सी वनाउन,े फलामको कृ�ष औजार जस्ता स्थानीय वजारमै खपत र 

व्यवस्थापन हनुे �सपमूलक ता�लम �दई आय आजर्नवाट मूलधार ल्याउन ेगर� 

कायर् गनुर्पन� ।  

घ.  व्यवहा�रक र आचरणमै आउन ेगर� म�हला-परुुषको ज्याला एउटै हनुपुन� । 

५५.  िशक्षा सम्वन्धी : 

क. अ�त�वप�, �वप� र द�लतका अ�भभावकहरुलाई सचेतना �दई 

वालवा�लकाहरुलाई �व�ालयसम्मको शत-��तशत व्यवहा�रक पहुँच वढाउन ु

पन� ।  
 

ख.  िशक्षामा पहुँच वढाउन �वहानी वा सांझको अ�त�र� कक्षाहरु टोल-टोलमा 

व्यवस्था गनुर्पन� ।  
 

ग.  िशक्षकहरूलाई पणुर् िजम्मेवार वनाउन ुपन� ।  
 

घ.  मातभृाषामा अ�नवायर्रुपमा �ाथ�मक िशक्षा हनुपुन� साथै अ�त�र� ज्ञानको ला�ग 

समेत व्यवस्था स्थानीय तहले गन� पन� । 
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५६. स्वास्थ्य क्षे� सम्वन्धी :  

क.  अ�त�वप�, �वप� र द�लतलाई �न:शलु्क र गणुस्तर�य फलदायी स्वास्थ्य सेवा 

व्यवस्था गनुर्पन� । 

ख. वालमतृ्य ुदर, मात ृमतृ्यदुर घटाउन वडा स्तर�य जनचेतनामूलक कायर्�महरु 

संचालन गनुर्पन� । 

ग.  आ�थर्क �ोत वढाई जनचेतनामूलक कायर्�महरु�ारा कुपोषणको गम्भीर स्वास्थ 

समस्या समाधान गनुर्पन� । 

घ.  स्वास्थ्य चौक�हरुमा स्नातक तहका िच�कत्सक अ�नवायर् रुपमा व्यवस्था 

गनुर्पन�। 

५७. सश�ीकरण सम्वन्धी :  

क. यथाथर्परक रुपमा अ�त�वप�, �वप� र द�लतहरूको प�हचान गर� तहगत 

ग�रवीको �माणप�को व्यवस्था गर� सामािजक स�ुवधा र ��त�न�धत्वको 

व्यवस्था गनुर्पन� ।  

ख.  परम्परागत सीपलाई आध�ुनक�करण, व्यवसायीकरण र वजार�करण गर� 

सांस्कृ�तक अ�धकार र प�हचानको व्यवस्था गनुर्पन� ।  

ग.  गणुस्तर�य िशक्षा तथा वातावरण तयार गर� जातीय छुवाछुत आचरणवाटै �नमुर्ल 

गनुर्पन� र छुवाछुत गन�हरुलाई काननुतः दण्डीत गनुर्पन� ।  

घ. अ�त �वप�, �वप�, मध्यम र द�लत वगर्लाई राज्यले �वशेष आ�थर्क, सामािजक, 

सांस्कृ�तक, नाग�रक र राजनी�तक अ�धकारका साथै शािन्त-सरुक्षाको व्यवस्था 

गनुर्पन� । 

58. �ी �छ�मस्ता भगव�त सखडे�र� स�र� िजल्लाको �छ�मस्ता गाउँपा�लका वडा नं. 

३ मा रहेको छ । सो ��स� शि��पठ हालसम्म �निज गठु� कै रुपमा रहेकोले 

सो गठु�लाई सावर्ज�नक गठु�मा लैजानको ला�ग आवश्यक �कृया संस्कृ�त, पयर्टन 

तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय, केिन्�य गठु� संस्थानका साथै आवश्यक रहेको 

सवै सरोकारवालाहरुसँग पहल गनर् �सफा�रस गन� । यो शि��पठ सावर्ज�नक 
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५६. स्वास्थ्य क्षे� सम्वन्धी :  

क.  अ�त�वप�, �वप� र द�लतलाई �न:शलु्क र गणुस्तर�य फलदायी स्वास्थ्य सेवा 

व्यवस्था गनुर्पन� । 

ख. वालमतृ्य ुदर, मात ृमतृ्यदुर घटाउन वडा स्तर�य जनचेतनामूलक कायर्�महरु 

संचालन गनुर्पन� । 

ग.  आ�थर्क �ोत वढाई जनचेतनामूलक कायर्�महरु�ारा कुपोषणको गम्भीर स्वास्थ 

समस्या समाधान गनुर्पन� । 

घ.  स्वास्थ्य चौक�हरुमा स्नातक तहका िच�कत्सक अ�नवायर् रुपमा व्यवस्था 

गनुर्पन�। 

५७. सश�ीकरण सम्वन्धी :  

क. यथाथर्परक रुपमा अ�त�वप�, �वप� र द�लतहरूको प�हचान गर� तहगत 

ग�रवीको �माणप�को व्यवस्था गर� सामािजक स�ुवधा र ��त�न�धत्वको 

व्यवस्था गनुर्पन� ।  

ख.  परम्परागत सीपलाई आध�ुनक�करण, व्यवसायीकरण र वजार�करण गर� 

सांस्कृ�तक अ�धकार र प�हचानको व्यवस्था गनुर्पन� ।  

ग.  गणुस्तर�य िशक्षा तथा वातावरण तयार गर� जातीय छुवाछुत आचरणवाटै �नमुर्ल 

गनुर्पन� र छुवाछुत गन�हरुलाई काननुतः दण्डीत गनुर्पन� ।  

घ. अ�त �वप�, �वप�, मध्यम र द�लत वगर्लाई राज्यले �वशेष आ�थर्क, सामािजक, 

सांस्कृ�तक, नाग�रक र राजनी�तक अ�धकारका साथै शािन्त-सरुक्षाको व्यवस्था 

गनुर्पन� । 

58. �ी �छ�मस्ता भगव�त सखडे�र� स�र� िजल्लाको �छ�मस्ता गाउँपा�लका वडा नं. 

३ मा रहेको छ । सो ��स� शि��पठ हालसम्म �निज गठु� कै रुपमा रहेकोले 

सो गठु�लाई सावर्ज�नक गठु�मा लैजानको ला�ग आवश्यक �कृया संस्कृ�त, पयर्टन 

तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय, केिन्�य गठु� संस्थानका साथै आवश्यक रहेको 

सवै सरोकारवालाहरुसँग पहल गनर् �सफा�रस गन� । यो शि��पठ सावर्ज�नक 

 

गठु�मा भएप�छ नेपाल�हरुलाई नै रोजगार� र सामािजक, सांस्कृ�तक �वकासमा 

सअुवसर पाउनेछन ्। साथै सो शि��पठको प�रसरमा रहेको �छ�मस्ता भगवती 

भपेुन्� संस्कृत मा.�व. वडा नं. ३ लाई समेत आध�ुनक तथा �भावकार� तवरले 

संस्कृत िशक्षाको ला�ग अगा�ड बढाउनपुन� �नतान्त जरुर� देिखन आएकोले सो 

�व�ा�पठलाई व्यविस्थत गनर् �सफा�रस गन� �नणर्य ग�रएको छ ।  

५९. नेपाल भारतका सीमा खलु्ला रहेकोले �नजी वा पा�रवा�रक जीवनमा हनुे सामािजक, 

सांस्कृ�तक र आ�थर्क कायर्मा �भाव नपन� गर� कायर्लाई संघीय सरकारले व्यविस्थत 

गनुर्पन� देिखएकोले यो �सफा�रस ग�रएको छ । साथै सीमा क्षे�मा हनुे अवैध 

कायर्हरुलाई यथा�स� रोक्नपुन� देिखन्छ ।  

60. वै�दिशक रोजगारबाट �ा� भएको रकमलाई उत्पादनमखुी कायर्मा लगाउन ु पन� 

जसवाट आयात ��तस्थापन र मलुकुमा रोजगार�को वातावरण �सजर्ना हनुे देिखएकोले 

�व�षेणलाई उिचत र �भावकार� ढंगवाट व्यवस्थापन गनुर्पन� ।  

61. स�र� िजल्लाको राजगढ गाउँपा�लका वडा नं. २ वनै�नयामा रहेको �ी नवदगुार् 

भगव�त मिन्दर ऐ�तहा�सक तथा परुाताित्वक दृ�ीले १०० बषर् भन्दा बढ� परुानो 

रहेकोले सो लाई संरक्षण सम्ब�र्न गनर् संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन 

मन्�ालयमा पठाउने ।  

६२. �म�थला पेिन्टङ स�हतका हस्तकलाका अ�पंि�मा रहेकाहरुले नेपालका �क�तर् 

�व�भर� पचास वषर् प�हले नै फैलाई सकेका �थए । अ�हले ती हस्तकार�गरहरुलाई 

स्थानीय र �देश सरकारहरुले केह� कतै नगरेको देिखन्छ । �तनका आखँा र हात 

दवैु कमजोर भईसकेको यथाथर्ता रहेको छ । ती �खर र �नपूण हस्तका�रगरहरुलाई 

स्थानीय र �देश सरकारहरुले �ववरण संकलन गर� “कलाका�रता सरुक्षा भ�ा” को 

व्यवस्था गनुर्पन� ।  

६३. सनुसर� िजल्लाको ह�रनगरा गाउँपा�लकामा रहेको ऐ�तहा�सक तथा परुाताित्वक िशव 

मिन्दर, स�र� िजल्लाको कंका�लनी भगवती मिन्दर, लोकनायक �दनाभ��, �सराहा 

िजल्लाको लहान न.पा. को ढोडनामा अविस्थत राजदेवी प�ावती मिन्दर, �सराहा 
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िजल्लाको सहलेश फुलवार� मिन्दर, पताइर पोखर�, मा�नक दह, �मच�या न.पा. वडा 

नं. ९ मा अविस्थत �ाकृ�तक कमल दह, वारा िजल्लाको गढ�माई, पसार् िजल्लाको 

माईस्थान, बाँके िजल्लाको वागे�र� मिन्दर, नवलपरासी िजल्लाको ��वेणीधाम, 

क�पलवस्त ुिजल्लाको �तलौराकोट लगायतका धा�मर्क स्थलहरुको उिचत �वकासगर� 

पयर्टन �ब�र्न माफर् त लिक्षत वगर्को आय आजर्नमा टेवा परु् याउने ।  

64. तराई मधेशमा भएका ऐ�तहा�सक कलाहरु (�म�थला पेिन्ट�, भोजपरु� पेिन्ट�, अव�ध 

पेिन्ट�) लगायतका हस्तकलाहरुलाई अध्ययन अध्यापनको ला�ग शैिक्षक 

पा��ममा रा�पुन� ।   

65. �व� सम्पदा सूिचमा �व���स� (क) जानक� मिन्दर, जनकपरुधाम (ख) 

ल�मीनारायण मिन्दर मौवाहा-३ बलान �वहलु गाउँपा�लका, स�र� (ग) 

ल�मीनारायण मठ तथा मिन्दर, म�टहानी महो�र�लाई अ�नवायर् रूपमा सूचीकृत 

गन�। साथै, अन्य स्थलहरुको प�हचान गर� सूिचकृत गनुर्पन� देिखन्छ ।   
 

३.२ थप सझुाव तथा �सफा�रस 

१. �वगत लामो समयदेिख उख ुउत्पादक �कसानहरूले उत्पा�दत वस्त ुिचनी �मल तथा 

अन्य व्यापार�हरूलाई �ब�� �वतरण ग�रसकेप�छ प�न वष�देिख आफूले पाउनपुन� 

रकम �ा� गनर् नसक्न ु�कसानका ला�ग दःुखद् कुरा रहेको छ ।वषार्, झर�, गम�, 

ठण्डी, �हउँ,  तषुारो नभनीकन वषर्भ�र प�र�म गरेर उत्पादन ग�रएका �कसानको 

नगदे वाल�को रुपमा रहेको उखलेु बजार नपाउन,ु बजारमा ल�गएका आफ्ना उपज 

वस्तकुो मूल्य आफैले �नधार्रण गनर् नपाउन ुर म�हनौको मेहनतबाट उत्पादन गरेको 

वस्तमुा उत्पादक �कसानहरूले अत्यन्तै कम मूल्य पाउन ुद:ुखद कुरा रहेको छ । 

ब�ौता रकम भ�ुानीका ला�ग िजल्लामा पटकपटक आन्दोलन गरेका उख ु

�कसानले त्यहाँ न्याय नपाएप�छ आन्दोलनलाई काठमाड�को माइतीघर मण्डलामा 

�दशर्न तथा धनार्केिन्�त गनुर् परेको छ । यस्तो उख ु�कसानको ब�ौता रकमको 

समस्या समाधान �देश सरकारबाट नै पहल गर� �दघर्का�लन रुपमा नै समाधान 

हनु ुपन� देिखन्छ । 
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िजल्लाको सहलेश फुलवार� मिन्दर, पताइर पोखर�, मा�नक दह, �मच�या न.पा. वडा 

नं. ९ मा अविस्थत �ाकृ�तक कमल दह, वारा िजल्लाको गढ�माई, पसार् िजल्लाको 

माईस्थान, बाँके िजल्लाको वागे�र� मिन्दर, नवलपरासी िजल्लाको ��वेणीधाम, 

क�पलवस्त ुिजल्लाको �तलौराकोट लगायतका धा�मर्क स्थलहरुको उिचत �वकासगर� 

पयर्टन �ब�र्न माफर् त लिक्षत वगर्को आय आजर्नमा टेवा परु् याउने ।  

64. तराई मधेशमा भएका ऐ�तहा�सक कलाहरु (�म�थला पेिन्ट�, भोजपरु� पेिन्ट�, अव�ध 

पेिन्ट�) लगायतका हस्तकलाहरुलाई अध्ययन अध्यापनको ला�ग शैिक्षक 

पा��ममा रा�पुन� ।   

65. �व� सम्पदा सूिचमा �व���स� (क) जानक� मिन्दर, जनकपरुधाम (ख) 

ल�मीनारायण मिन्दर मौवाहा-३ बलान �वहलु गाउँपा�लका, स�र� (ग) 

ल�मीनारायण मठ तथा मिन्दर, म�टहानी महो�र�लाई अ�नवायर् रूपमा सूचीकृत 

गन�। साथै, अन्य स्थलहरुको प�हचान गर� सूिचकृत गनुर्पन� देिखन्छ ।   
 

३.२ थप सझुाव तथा �सफा�रस 

१. �वगत लामो समयदेिख उख ुउत्पादक �कसानहरूले उत्पा�दत वस्त ुिचनी �मल तथा 

अन्य व्यापार�हरूलाई �ब�� �वतरण ग�रसकेप�छ प�न वष�देिख आफूले पाउनपुन� 

रकम �ा� गनर् नसक्न ु�कसानका ला�ग दःुखद् कुरा रहेको छ ।वषार्, झर�, गम�, 

ठण्डी, �हउँ,  तषुारो नभनीकन वषर्भ�र प�र�म गरेर उत्पादन ग�रएका �कसानको 

नगदे वाल�को रुपमा रहेको उखलेु बजार नपाउन,ु बजारमा ल�गएका आफ्ना उपज 

वस्तकुो मूल्य आफैले �नधार्रण गनर् नपाउन ुर म�हनौको मेहनतबाट उत्पादन गरेको 

वस्तमुा उत्पादक �कसानहरूले अत्यन्तै कम मूल्य पाउन ुद:ुखद कुरा रहेको छ । 

ब�ौता रकम भ�ुानीका ला�ग िजल्लामा पटकपटक आन्दोलन गरेका उख ु

�कसानले त्यहाँ न्याय नपाएप�छ आन्दोलनलाई काठमाड�को माइतीघर मण्डलामा 

�दशर्न तथा धनार्केिन्�त गनुर् परेको छ । यस्तो उख ु�कसानको ब�ौता रकमको 

समस्या समाधान �देश सरकारबाट नै पहल गर� �दघर्का�लन रुपमा नै समाधान 

हनु ुपन� देिखन्छ । 

 

२. पसु्तौदेिख �मटर घमेुजस्तै व्याज रकम फनफनी घमेुर जो�डने रकमको कारणले 

पी�डत भएका �कसानहरु रुदै काठमाड� िस्थत माइतीघर मण्डलामा �मटर 

ब्याज�वरु�को संघषर् गरेका छन ् । संघर्ष स�म�तले �व�भ� पी�डत �कसानको 

ज�मनको मालपोत दृ�ी बन्धक खोल� अना�धकृत तमसकु च्या� ु पन�, भ�ूमह�न 

बनाइएका �कसानहरुको ज�मन �फतार् गर� काननुले तोके बमोिजमको व्याज 

बाहेकको सबै रकम क्ष�तप�ुतर् स�हत सम्बिन्धत व्यि�लाई �फतार् गनुर् पन�, �मटर 

व्याजी साहकुो �नरन्तरको मान�सक �ताडनाका कारण भएको �कसानको मतृ्यकुो 

छान�बन गनुर् पन�, नेपाल सरकारले अवलम्बन गद� आएको आ�थर्क नी�त �कसानमै�ी 

हनु ुपन� जस्ता माग स�हत ज्ञापनप� बझुाएका छन भने यस सन्दभर्मा देशभर भएका 

�मटरव्याजी पी�डतहरुको मागलाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गनुर्पन� देिखन्छ ।  
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प�रच्छेद –४ 

भौ�तक �ोत साधन र उपयोगको अवस्था 

४.१ आयोगको भौ�तक सम्पि� 

आयोगको आफ्नो घर-जग्गा छैन र ल�लतपरुको ज्वागलमा कायार्लयको ला�ग घर भाडामा 

�लई कामकाज गद� आइरहेको छ । भाडामा �लइएको घर सानो र साँघरुो भएको हुँदा 

आयोगका माननीय सदस्यहरु चार जनाको �नयिु� भइसकेको अवस्थामा वहाँहरुको �नजी 

सहायकहरुको ला�ग कायर्कक्ष व्यवस्थापनमा अभाव भएको छ । 

  

आयोगमा हाल भएको सवार� साधन, मे�सनर� औजार, फ�नर्चर लगायतका भौ�तक �ोत 

साधनको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची -८ मा उल्लेख ग�रएको छ । 
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प�रच्छेद –४ 

भौ�तक �ोत साधन र उपयोगको अवस्था 

४.१ आयोगको भौ�तक सम्पि� 

आयोगको आफ्नो घर-जग्गा छैन र ल�लतपरुको ज्वागलमा कायार्लयको ला�ग घर भाडामा 

�लई कामकाज गद� आइरहेको छ । भाडामा �लइएको घर सानो र साँघरुो भएको हुँदा 

आयोगका माननीय सदस्यहरु चार जनाको �नयिु� भइसकेको अवस्थामा वहाँहरुको �नजी 

सहायकहरुको ला�ग कायर्कक्ष व्यवस्थापनमा अभाव भएको छ । 

  

आयोगमा हाल भएको सवार� साधन, मे�सनर� औजार, फ�नर्चर लगायतका भौ�तक �ोत 

साधनको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची -८ मा उल्लेख ग�रएको छ । 

 
 
 

  

 

प�रच्छेद-५ 
 

५.   थर सूचीकरण सम्बन्धी 

नेपालको सं�वधानको �स्तावनामा उल्लेिखत भावनालाई प�रपू�तर् गनर् र सहयोग पगु्ने उ�ेश्यले 
�व�भ� संवैधा�नक आयोगहरूको गठनको व्यवस्थासँगै मधेशी समदुायको इ�तहास र 
संस्कृ�तको प�हचान हक �हतको संरक्षण र सम्वधर्न तथा मधेशी समदुायको सशि�करण 
गनर्को ला�ग सं�वधानको धारा २६२ मा व्यवस्था भएबमोिजम मधेशी आयोगको स्थापना 
ग�रएको छ । मधेशी समदुाय भ�ाले मधेशी आयोगको �सफा�रसमा नेपाल सरकारले 
प�रभा�षत गरेको समदुाय सम्झन ुपछर् भनी मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनसुार 
यस आयोगले मधेशी समदुायको सम्बन्धमा अध्ययन गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गनुर्पन� 
ब्यवस्था रहेको छ । मधेशी आयोगको ऐन, २०७४ दफा ७ को (ड) मा मधेशी समदुायको 
प�हचानका सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन र अनसुन्धान गर� थर सूचीकृत गनर् नपेाल सरकारलाई 
�सफा�रस गन� ब्यवस्था रहेको छ । सोह� अनसुार यो अध्ययन ��तवेदन तयार पा�रएको 
हो। मधेशी समदुायको स्प� प�हचान र थर सिुचकृत हनु नसक्दा मधेशी समदुाय इतरका 
ब्यि�हरूले, राज्यले मधेशी समदुायलाई भनी �दएको स�ुबधा उपभोग ग�ररहेको अवस्था 
एका�तर छ भने अक��तर वास्त�वक मधेशी समदुायका ब्यि�हरू उ� स�ुबधाबाट बि�त 
हनुपुरेको छ । यसका साथै मधेशीहरूको थर सूचीकृत हनु नपाउँदा मधेशी आयोगको काम, 

कतर्ब्य र अ�धकार �भावकार� ढ�ले प�रप�ुतर् र कायार्न्वयन गनर् प�न क�ठनाइ भइरहेको 
छ। तसथर् मधेशी समदुायको स्प� प�हचानको आधारहरू तो�क थर सूचीकरण गनुर् अ�त 
आवश्यक र काननुी रुपमा प�न बाध्यकार� समेत भएको कुरालाइ आत्मसात गर� आ�थर्क 
वषर् २०७७-०७८ मा "नपेालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन प�रयोजना" को 
शरुूवात ग�रएको �थयो। तर कामको व्यापकता, साधन�ोतको �स�मतता र समयको अभावको 
कारणले प�छल्लो आ�थर्क वषर्मा पूणर्रूपमा काम सम्प� हनु नसके प�न �ारिम्भक अध्ययन 
��तवेदन आयोगले �ा� गरेको छ । सोह� ��तवेदनलाई �मखु आधार बनाएर आ�थर्क वषर् 
२०७८-७९ को फागनु म�हना �भ� सम्प� हनुेगर� ��तीय तथ्या�लाइ आधार मानी “मधेशी 
समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन २०७८” तयार गर� �कािशत गरेको छ । सो 
��तवेदनमा उल्लेिखत थरहरुको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ५ मा समावेश ग�रएको छ । 
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प�रच्छेद-६ 

६. उपलब्धी,  चनुौती,  सझुाव र भावी कदमहरु 

6.१ उपलब्धीहरु    

मधेशी आयोग ऐन २०७४ को दफा  ८, ९, १०, र ११ मा�थ उल्लेिखत कायर्हरुको 

आधारमा आयोगले आफ्नो कामकारवाह�को सम्बन्धमा �ब�भ� सरोकारवाला र �बज्ञहरुसँग 

सल्लाह सझुाब �लई कायर् गरेको छ । �व�भ� संबैधा�नक आयोगहरुसँग बैठक बसी आगामी 

�दनमा कसर� जान स�कन्छ भ�े बारेमा छलफल ग�रएका छन ्। त्यसैगर� नाग�रक समाजको 

अगवुासँग बैठक ग�रएको छ । 

१. ��तीय तथ्या�मा आधा�रत भएर तयार पा�रएको नेपालमा मधेशी समदुायको थर 

सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ सावर्ज�नक ग�रएको छ । 

२. नै�तकवान मधेश र नै�तक िशक्षा कायर्�म �देश १ को सनुसर�को ह�रनगरा 

गाउँपा�लका, मधेश �देशको महो�र� िजल्लाको म�टहानी नगरपा�लका, लिुम्बनी 

�देशको नेपालग� उपमहानगरपा�लका र सदूुरपि�म �देशको धनगढ� 

उपमहानगरपा�लकामा सम्प� ग�रएको  छ । यसबाट लिक्षत वगर्का ला�ग फलदायी 

प�रणाम देिखएको छ ।  

३. मधेश �देशको जनकपरुधाम उपमहानगरपा�लका, कणा�ल� �देशको �बरेन्�नगर 

नगरपा�लका र बागमती �देशको हेट�डा उपमहानगरपा�लकामा लोकसेवा तयार�  

कक्षा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्कम सम्प� ग�रएको छ । यसबाट लिक्षत 

वगर्लाई सरकार� सेवामा पहुँचको ला�ग सकारात्मक �वचार सहजीकरण र  

सम्�षेण भएको छ ।  

४. अन्तरार्��य मातभृाषा �दवसका अवसरमा �व�भ� भाषाभाषीका अगवुाहरूसँग फलदायी 

अन्तर��यात्मक कायर्�म सम्प� ग�रएको छ । यसबाट �ा� भएको तथ्या� र 

कायर्प�ले लोपोन्मखु भाषाहरुलाई मलुधारमा ल्याउन सहज भएको छ । साथै, 

संवैधा�नक �ावधानलाई वल परु् याउने कायर् भएको छ ।  
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प�रच्छेद-६ 

६. उपलब्धी,  चनुौती,  सझुाव र भावी कदमहरु 

6.१ उपलब्धीहरु    

मधेशी आयोग ऐन २०७४ को दफा  ८, ९, १०, र ११ मा�थ उल्लेिखत कायर्हरुको 

आधारमा आयोगले आफ्नो कामकारवाह�को सम्बन्धमा �ब�भ� सरोकारवाला र �बज्ञहरुसँग 

सल्लाह सझुाब �लई कायर् गरेको छ । �व�भ� संबैधा�नक आयोगहरुसँग बैठक बसी आगामी 

�दनमा कसर� जान स�कन्छ भ�े बारेमा छलफल ग�रएका छन ्। त्यसैगर� नाग�रक समाजको 

अगवुासँग बैठक ग�रएको छ । 

१. ��तीय तथ्या�मा आधा�रत भएर तयार पा�रएको नेपालमा मधेशी समदुायको थर 

सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ सावर्ज�नक ग�रएको छ । 

२. नै�तकवान मधेश र नै�तक िशक्षा कायर्�म �देश १ को सनुसर�को ह�रनगरा 

गाउँपा�लका, मधेश �देशको महो�र� िजल्लाको म�टहानी नगरपा�लका, लिुम्बनी 

�देशको नेपालग� उपमहानगरपा�लका र सदूुरपि�म �देशको धनगढ� 

उपमहानगरपा�लकामा सम्प� ग�रएको  छ । यसबाट लिक्षत वगर्का ला�ग फलदायी 

प�रणाम देिखएको छ ।  

३. मधेश �देशको जनकपरुधाम उपमहानगरपा�लका, कणा�ल� �देशको �बरेन्�नगर 

नगरपा�लका र बागमती �देशको हेट�डा उपमहानगरपा�लकामा लोकसेवा तयार�  

कक्षा सम्बन्धी अ�भमखुीकरण कायर्कम सम्प� ग�रएको छ । यसबाट लिक्षत 

वगर्लाई सरकार� सेवामा पहुँचको ला�ग सकारात्मक �वचार सहजीकरण र  

सम्�षेण भएको छ ।  

४. अन्तरार्��य मातभृाषा �दवसका अवसरमा �व�भ� भाषाभाषीका अगवुाहरूसँग फलदायी 

अन्तर��यात्मक कायर्�म सम्प� ग�रएको छ । यसबाट �ा� भएको तथ्या� र 

कायर्प�ले लोपोन्मखु भाषाहरुलाई मलुधारमा ल्याउन सहज भएको छ । साथै, 

संवैधा�नक �ावधानलाई वल परु् याउने कायर् भएको छ ।  

 

५. �व�भ� माध्यमबाट आयोगमा �ा� उजरु�हरू सम्बन्धमा �सफा�रस गर� सम्बिन्धत 

�नकायमा पठाउने कायर् तथा केह� �वषयमा सरोकारवाला र उजरु�कतार् समेत राखी 

आयोगमा छलफल ग�रएको छ।जसबाट पी�डतहरुलाई केह� सहजता भएको छ ।  

६. सातै �देशका �व�भ� िजल्लाहरूमा समन्वय र सहकायर् गर� �वषयगत कायर्�म तथा 

अनगुमन ग�रएको छ।यसबाट अपेिक्षत वगर्हरु लाभािन्वत भएका छन ्।  

७. संस्कृ�त संरक्षण सम्ब�र्नका ला�ग सरोकारवालहरूसँग समन्वय र सहकायर् गर� 

जूडशीतल, िजतीया, �तज, फागपुवर्का कायर्�म ग�रएको र िज�तयामा रा��य पवर्को 

�वदा �दने कायर् शरुु भएको छ।  

८. राजनी�तक दलहरूसँग �व�भ� सामािजक र साँस्कृ�तक �वषयमा छलफल ग�रएको 

छ।जसबाट उठाइएका समस्याहरु समाधान गनर् सहज भएको छ ।  

९. सामािजक अ�भयन्ता तथा जा�तय संगठनहरूसँग छलफल अन्तर��या ग�रएको छ 

।जसबाट मधेशी समदुायको थर सूचीकरणको कायर् सम्प� भएको छ ।  

१०. स्थानीय तह सदस्य �नवार्चन २०७९ को समयमा �नवार्चन पूवर्, �नवार्चन अवधी एवं 

�नवार्चन प�ात समेत अनगुमन ग�रएको छ ।जसबाट �नवार्चन अव�धमा हनुे �व�वध 

अवािञ्छत ��याकलापहरु न्यूनीकरण भएको छ ।  

११. �कसान आन्दोलन तथा मागहरूको अनगुमन गर� सम्बोधनका ला�ग �सफा�रस 

ग�रएको छ । जसबाट नेपाल सरकार र आन्दोलनरत �कसानहरुको बीचमा वातार् 

भई समस्या समाधान भएको छ ।  

१२. म�हला �हंसा तथा जा�तय �वभेदका घटनाको स्थलगत अनगुमन ग�रएको छ।जसबाट 

समस्याको समाधान गनर् सहज भएको छ ।  

१३. मधेशका ऐ�तहा�सक, साँस्कृ�तक, परुाताित्वक तथा धा�मर्क स्थलहरूको अध्ययन गर� 

�व�सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गनर् पहल ग�रएको छ । 

१४. मधेशी समदुायको �व�वध पक्षहरूलाई सश�ीकरण गनर्का ला�ग �वज्ञहरूसँग साम�ुहक 

परामशर् गर� समस्या समाधानाथर् सहज भएको छ। 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&(26

 

१५. तराइ मधेशका सीमा क्षे�को अनगुमन गर� देिखएका समस्या सम्बोधनका ला�ग 

सम्बिन्धत �नकायलाई ध्यानाकषर्ण गराइएको छ। 

१६. बेरुज ुफ��ट अनगुमन स�म�तको ��तवेदन २०७८, अनसुार यस आयोगको आ.व. 

२०७५/७६ सम्मको बेरुज ुशून्य भएको, आ.व. २०७६/७७ को लेखापर�क्षणबाट 

शून्य ��तशत बेरुज ुकायम भई दवैु ल�य �ा� गर� "सव�त्कृ�" भएको र आयोगले 

�वशेष धन्यवाद �ा� गरेको छ । सो अव�धमा कायर्रत �शासक�य �मखु, सो कायर्मा 

संलग्न कमर्चार� समेतलाई नगद परुस्कार �दान ग�रएको छ। 

१७. गनुासोकतार्हरू, महान्याया�धव�ाको कायार्लय, नेपाल �हर�को कायार्लय र सम्बिन्धत 

सरोकारवालाहरूका बीचमा "मधेशका �व�भ� समस्याहरू र काननुी उपचार" �वषयक 

फलदायी कायर्�म ग�रएको छ। 

१८. अन्तरार्��य नार� �दवसको अवसरमा तराई-मधेशमा �ल� प�रक्षण गराई छोर� भएप�छ 

�णु-हत्या झन ्बढेको �वषय स�हतका अन्तर��यात्मक छलफल ग�रएको छ । 

१९. २०७८ साल का�तर्कमा भएको रा��य जनगणनामा "मेरो गणना, मेरो सहभा�गता" 

को नाराका साथ सभुारम्भ भएको जनगणनाका ला�ग गहन सहकायर् ग�रएको छ ।  

6.२ चनुौतीहरु 

आयोगले मानव �ोत र जनशि�मा पूणर्ता नपाउन,ु आयोगको दा�यत्व परुा गनर्का ला�ग �ोत 

साधन सी�मत हनु,ु संवैधा�नक र काननुी िजम्मेवार� परुा गनर् �व�ीय साधन अभाव रहन ुमखु्य 

चनुौतीको रुपमा रहेको छ । आयोगका अन्य चनुौतीहरु यस�कार रहेका छन ्।  

१. मधेशी समदुायको शैिक्षक अवस्था र गनुर्पन� सधुार सम्बन्धी अध्ययनको ला�ग �यार्� 

वजेटको अभाव रहन ु। 

२. आयोगको आफ्नो जग्गा र भवन नहुँदा कायार्लय सहजतापूवर्क स�ालन गनर् नस�कन।ु 

३. आयोगको काम ब�ढ जसो अध्ययन, अनसुन्धान र �व�षेणमूलक भएकोले कमर्चार� र 

�वशेषज्ञको उपलब्धता कम हनु ुतथा �वज्ञ र �वशेषज्ञको दरवन्द� नहनु ु।  

४. मधेशी समदुायसँग सम्बिन्धत ए�ककृत तथ्यांकको �व�षेणका ला�ग पयार्� बजेट 

नहनु।ु 
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१५. तराइ मधेशका सीमा क्षे�को अनगुमन गर� देिखएका समस्या सम्बोधनका ला�ग 

सम्बिन्धत �नकायलाई ध्यानाकषर्ण गराइएको छ। 

१६. बेरुज ुफ��ट अनगुमन स�म�तको ��तवेदन २०७८, अनसुार यस आयोगको आ.व. 

२०७५/७६ सम्मको बेरुज ुशून्य भएको, आ.व. २०७६/७७ को लेखापर�क्षणबाट 

शून्य ��तशत बेरुज ुकायम भई दवैु ल�य �ा� गर� "सव�त्कृ�" भएको र आयोगले 

�वशेष धन्यवाद �ा� गरेको छ । सो अव�धमा कायर्रत �शासक�य �मखु, सो कायर्मा 

संलग्न कमर्चार� समेतलाई नगद परुस्कार �दान ग�रएको छ। 

१७. गनुासोकतार्हरू, महान्याया�धव�ाको कायार्लय, नेपाल �हर�को कायार्लय र सम्बिन्धत 

सरोकारवालाहरूका बीचमा "मधेशका �व�भ� समस्याहरू र काननुी उपचार" �वषयक 

फलदायी कायर्�म ग�रएको छ। 

१८. अन्तरार्��य नार� �दवसको अवसरमा तराई-मधेशमा �ल� प�रक्षण गराई छोर� भएप�छ 

�णु-हत्या झन ्बढेको �वषय स�हतका अन्तर��यात्मक छलफल ग�रएको छ । 

१९. २०७८ साल का�तर्कमा भएको रा��य जनगणनामा "मेरो गणना, मेरो सहभा�गता" 

को नाराका साथ सभुारम्भ भएको जनगणनाका ला�ग गहन सहकायर् ग�रएको छ ।  

6.२ चनुौतीहरु 

आयोगले मानव �ोत र जनशि�मा पूणर्ता नपाउन,ु आयोगको दा�यत्व परुा गनर्का ला�ग �ोत 

साधन सी�मत हनु,ु संवैधा�नक र काननुी िजम्मेवार� परुा गनर् �व�ीय साधन अभाव रहन ुमखु्य 

चनुौतीको रुपमा रहेको छ । आयोगका अन्य चनुौतीहरु यस�कार रहेका छन ्।  

१. मधेशी समदुायको शैिक्षक अवस्था र गनुर्पन� सधुार सम्बन्धी अध्ययनको ला�ग �यार्� 

वजेटको अभाव रहन ु। 

२. आयोगको आफ्नो जग्गा र भवन नहुँदा कायार्लय सहजतापूवर्क स�ालन गनर् नस�कन।ु 

३. आयोगको काम ब�ढ जसो अध्ययन, अनसुन्धान र �व�षेणमूलक भएकोले कमर्चार� र 

�वशेषज्ञको उपलब्धता कम हनु ुतथा �वज्ञ र �वशेषज्ञको दरवन्द� नहनु ु।  

४. मधेशी समदुायसँग सम्बिन्धत ए�ककृत तथ्यांकको �व�षेणका ला�ग पयार्� बजेट 

नहनु।ु 

 

५. मधेशी समदुायको अपेिक्षत �व�ास िज� नसक्न ु। 

६. सी�मत जनशि�, अपयार्� बजेट र �ोतसाधनका बाबजतु मधेशी समदुायको हक 

�हतको संरक्षण, सम्ब�र्न र सश�ीकरण गनर् सरकारलाई �व�षेणात्मक र 

अनसुन्धानमूलक सझुाव �दन नसक्न ु। 

७. मधेशी समदुायमा रहेको कुर��त, अन्ध�व�ास, कु�था र दाईजो�था उन्मूलन गनर् नेपाल 

सरकारले आयोगलाई �भावकार� समन्वय गनर् सक्ने गर� क्षमता �वकास गन� कायर् 

चनुौतीको रुपमा रहेको छ । 

८. आयोगको अ�धकारक्षे� र समदुायको व्यापक आकांक्षा बीच तालमेल �मलाउन ु। 

९. मधेशी समदुायको हक, �हत र अ�धकारको संरक्षण, सम्ब�र्न र सश�ीकरण गर� 

त्यस्तो समदुायमा�थ हनुे सवै �कारका भेदभावको अन्त्य गर� समानपुा�तक सहभा�गता 

र पहुँच अ�भव�ृ� र �हंसाको �भावकार� रुपमा �नराकरण गर� मधेशी समदुायको 

उत्थान र �वकास  गनुर् ।  

१०.मधेशी समदुायको स्प� प�हचानका ला�ग �ाथ�मक तथ्या�को आधारमा थर सूचीकरण 

कायर्लाई सम्प� गनुर् ।  
 

6.३ आयोगको अपेक्षा तथा भावी कदमहरु:- 

१. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ अनसुार “मधेशी समदुाय” भ�ाले मधेशी आयोगको 

�सफा�रसमा नेपाल सरकारले प�रभा�षत गरेको समदुाय सम्झन ुपछर् भनी प�रभा�षत 

गरेकोले यस आयोगले मधेशी समदुायको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गर� नेपाल 

सरकारलाई �सफा�रस गनुर्पन� हनु्छ । मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ ले 

यस आयोगलाई �व�भ� काम, कतर्व्य र अ�धकारहरु �दान गरेको छ । सो ऐनको 

दफा ७ (ड) मा मधेशी समदुायको प�हचानका सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन र 

अनसुन्धान गर� थर सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन� भ�े व्यवस्था 

रहेको छ । मधेशी समदुायको स्प� प�हचान र थर सूचीकरण हनु नसक्दा मधेशी 

समदुाय इतरका व्यि�हरुले, राज्यले मधेशी समदुायलाई भ�न �दएको स�ुवधा उपभोग 
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ग�ररहेको अवस्था एका�तर छ भने अक��तर वास्त�वक मधेशी समदुायका व्यि�हरु 

उ� स�ुवधाबाट वि�त हनु ुपरेको छ । तसथर् मधेशी समदुायको स्प� प�हचानका 

आधारहरु तो�क थर सूचीकरण गनुर् अ�त आवश्यक र काननुी रुपमा बाध्यकार� समेत 

भएको कुरालाई आत्मसात गद� चाल ुवषर्मा यस िशषर्कमा आयोगलाई बजेट �व�नयोजन 

नभएको हुँदा �थम तथ्या�को आधारमा थर सूचीकृत गन� कायर्का ला�ग बजेटमाग 

गर� रकम �ा� भएमा यो कायर्�म सम्प� गन� ल�य रहेको छ । 

२. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को �स्तावनामै मधेशी समदुायको इ�तहास र संस्कृ�तको 

प�हचान, हक �हतको संरक्षण, सम्ब�र्न तथा मधेशी समदुायको सश�ीकरण गनर्को 

ला�ग मधेशी आयोगको आवश्यकता भएको �वषयलाई जोड �दएको छ । मधेशी 

आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ ले यस आयोगलाई �व�भ� काम, कतर्व्य र 

अ�धकारहरु �दान गरेको छ । सो ऐनको दफा ७ (क) मा मधेशी समदुायको स�ग 

िस्थ�तको अध्ययन गर� तत्सम्बन्धमा गनुर्पन� नी�तगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका 

�वषयमा नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� व्यवस्था रहेको छ । तदअनरुुप यस 

आयोगबाट अध्ययन, अनसुन्धान गनर् प�व�षर्य रणनी�तक योजना अन्तगर्त �व�भ� २० 

वटा कायर्दल गठन गर� काम गन� ल�य रहेको सन्दभर्मा �थम तथ्या�को आधारमा 

मधेश पा�र्िच� (�ोफाइल) �नमार्ण सम्बन्धी कायर्दल प�न एक रहेकोले सोह� बमोिजम 

मधेश �ोफाईल �नमार्णको कायर्�म सम्प� ग�रनेछ । आधाजसो जनसंख्या बसोवास 

गन� मधेशमा अझै प�न आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक रुपान्तरण अपेिक्षत रुपमा हनु 

नसकेको सन्दभर्मा त्यहाँको भगूोल, जनसंख्या, भ-ूउपयोग, �मखु पेशा, उत्पादन, 

�ाकृ�तक �ोत साधन, िशक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था, धा�मर्क 

सम्पदा, सडक संजाल, उ�ोगधन्दा, कलकारखाना, स�ारमा पहुँच लगायतका 

�वषयहरुमा केिन्�त भई वास्त�वक िच� समेटेर अथर्�वद, योजना�वद, भगूोल�वद, 

जनसंख्या�वद लगायत क्षे�गत �वषय�वज्ञहरु, व�ु�िजवी, नाग�रक समाजका अगवुाहरु, 

राजनी�तक दल, लिक्षत क्ष�ेका सांसद र जन��त�न�ध लगायतसँग अन्तर��या तथा 

छलफल गर� �वज्ञको सहायतामा सवै स्थानीय तहको ला�ग �ोफाईलमा समे�टन े
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ग�ररहेको अवस्था एका�तर छ भने अक��तर वास्त�वक मधेशी समदुायका व्यि�हरु 

उ� स�ुवधाबाट वि�त हनु ुपरेको छ । तसथर् मधेशी समदुायको स्प� प�हचानका 

आधारहरु तो�क थर सूचीकरण गनुर् अ�त आवश्यक र काननुी रुपमा बाध्यकार� समेत 

भएको कुरालाई आत्मसात गद� चाल ुवषर्मा यस िशषर्कमा आयोगलाई बजेट �व�नयोजन 

नभएको हुँदा �थम तथ्या�को आधारमा थर सूचीकृत गन� कायर्का ला�ग बजेटमाग 

गर� रकम �ा� भएमा यो कायर्�म सम्प� गन� ल�य रहेको छ । 

२. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को �स्तावनामै मधेशी समदुायको इ�तहास र संस्कृ�तको 

प�हचान, हक �हतको संरक्षण, सम्ब�र्न तथा मधेशी समदुायको सश�ीकरण गनर्को 

ला�ग मधेशी आयोगको आवश्यकता भएको �वषयलाई जोड �दएको छ । मधेशी 

आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ ले यस आयोगलाई �व�भ� काम, कतर्व्य र 

अ�धकारहरु �दान गरेको छ । सो ऐनको दफा ७ (क) मा मधेशी समदुायको स�ग 

िस्थ�तको अध्ययन गर� तत्सम्बन्धमा गनुर्पन� नी�तगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका 

�वषयमा नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� व्यवस्था रहेको छ । तदअनरुुप यस 

आयोगबाट अध्ययन, अनसुन्धान गनर् प�व�षर्य रणनी�तक योजना अन्तगर्त �व�भ� २० 

वटा कायर्दल गठन गर� काम गन� ल�य रहेको सन्दभर्मा �थम तथ्या�को आधारमा 

मधेश पा�र्िच� (�ोफाइल) �नमार्ण सम्बन्धी कायर्दल प�न एक रहेकोले सोह� बमोिजम 

मधेश �ोफाईल �नमार्णको कायर्�म सम्प� ग�रनेछ । आधाजसो जनसंख्या बसोवास 

गन� मधेशमा अझै प�न आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक रुपान्तरण अपेिक्षत रुपमा हनु 

नसकेको सन्दभर्मा त्यहाँको भगूोल, जनसंख्या, भ-ूउपयोग, �मखु पेशा, उत्पादन, 

�ाकृ�तक �ोत साधन, िशक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था, धा�मर्क 

सम्पदा, सडक संजाल, उ�ोगधन्दा, कलकारखाना, स�ारमा पहुँच लगायतका 

�वषयहरुमा केिन्�त भई वास्त�वक िच� समेटेर अथर्�वद, योजना�वद, भगूोल�वद, 

जनसंख्या�वद लगायत क्षे�गत �वषय�वज्ञहरु, व�ु�िजवी, नाग�रक समाजका अगवुाहरु, 

राजनी�तक दल, लिक्षत क्ष�ेका सांसद र जन��त�न�ध लगायतसँग अन्तर��या तथा 

छलफल गर� �वज्ञको सहायतामा सवै स्थानीय तहको ला�ग �ोफाईलमा समे�टन े

 

�वषयवस्तकुो आधारमा नमूना �ोफाइलको �वकास ग�रनेछ । चाल ु वषर्मा यस 

िशषर्कमा आयोगलाई बजेट �व�नयोजन नभएको हुँदा नमूना �ोफाइल तयार गन� 

कायर्का ला�ग बजेटमाग गर� रकम �ा� भएमा यो कायर्�म सम्प� गन� ल�य रहेको 

छ । 

३. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा आयोगले यो ऐन र �च�लत काननु 

बमोिजम सम्पादन गनुर्पन� कुनै काम आयोगमा कायर्रत जनशि�बाट सम्पादन हनु 

नसक्ने भएमा त्यसको कारण खलुाई �च�लत संघीय काननु बमोिजम �वशेषज्ञको सेवा 

�लन सक्नेछ भ�े व्यवस्था रहेको छ । मधेशी समदुायको सम� िस्थ�तको अध्ययन 

गर� नी�तगत काननुी र संस्थागत सधुारको �वषयमा, मधेशी समदुायको हक �हतको 

संरक्षण र सम्ब�र्न तथा त्यस्तो समदुायको सश�ीकरणको सम्बन्धमा भइरहेको 

काननुी, नी�तगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गनुर्पन� सधुारको सम्बन्धमा र मधेशी 

समदुायको अ�धकार उलंघन गन� व्यि� वा संस्थाको �वरु� उजरु� संकलन गर� सो 

उपर छान�वन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गन� कायर्को ला�ग 

यस आयोगमा कायर्रत जनशि�बाट मा� सम्पादन हनु नसक्ने भएकोले काननुी 

�वशेषज्ञको आवश्यकता भएकोले राजप�ा��त ��तीय �ेणीको शरुु तलब पाउने गर� 

एक जना काननुी �वज्ञ व्यवस्था गनर् र सो को ला�ग आयोगमा वजेट �व�नयोजन 

नभएकोले थप बजेट समेत �नकासाको ला�ग अनरुोध गन� । साथै सोह� ऐनको दफा 

७ मा व्यवस्था भए बमोिजम मधेशी समदुाय �भ� आ�थर्क वा सामािजक रुपमा 

पछाडी परेका व्यि�को �वकास र सश�ीकरणको ला�ग �वशेष कायर्�म तजुर्मा गर� 

कायार्न्वयन गनर्, मधेशी समदुाय �भ�का �व�भ� भाषा �लपी, संस्कृ�त, इ�तहास, 

परम्परा, सा�हत्य, कलाको अध्ययन अनसुन्धान गर� त्यस्तो भाषा, �लपी, संस्कृ�त, 

इ�तहास, परम्परा, सा�हत्य, कलाको संरक्षण र �वकासको ला�ग कायर्�म तजुर्मा गनर्, 

मधेशी समदुायको �व�मान कुर��त, अन्ध�व�ास तथा सवै �कारको शोषणको अन्त्य 

गनर् वा मधेशी समदुायको सश�ीकरणको ला�ग यस आयोगमा कायर्रत जनशि�बाट 

मा� सम्पादन हनु नसक्ने भएकोले सामािजक तथा संस्कृ�त �वज्ञ आवश्यक भएकोले 
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राजप�ा��त ��तीय �ेणीको शरुु तलब पाउने गर� एक जना सामािजक तथा 

सांस्कृ�तक �वज्ञ व्यवस्था गनर् र सो को ला�ग आयोगमा वजेट �व�नयोजन नभएकोले 

थप बजेट समेत �नकासाको ला�ग अनरुोध गन� । 

४. मधेशी समदुायको गौरवपूणर् भाषा संस्कृ�त परम्पराको संरक्षण र �व�र्नका रचनात्मक 

कायर्�महरू तजुर्मा गर� नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गनर् आवश्यक मानवीय 

�व�ीय र भौ�तक �ोत साधन नेपाल सरकारबाट �ा� गन� र कायर्�म कायार्न्वयन 

गन� । 

५. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ ले �न�दर्� गरेका कायर्हरु सम्प� गनर्का ला�ग �नमार्ण 

ग�रएको प�व�षर्य योजना-अनसुार �व�वध क्षे�का �वज्ञहरुको राय सझुाव अनसुार 

�मश कायार्न्वयन गद� लैजाने । 

६. आयोगलाई सूचना ��वधीमै�ी गराउदै काम कारवाह�मा सूचना ��व�धको �योग 

बढाउदै   लैजाने । 

७. मधेशी समदुाय �भ�का लिक्षत वगर्को उत्थान तथा सश�ीकरणको ला�ग �भावकार� 

रुपमा �व�वध कायर्�म संचालन ग�रने । 

८. मधेशी समदुायको हक �हत संरक्षण गद� अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� वा संस्था 

�वरु�को उजरु� संकलन, �सफा�रस तथा अनगुमनलाई स्वस्फूतर्रुपमा स�ालन गद� 

ल�गनेछ।काननुी सल्लाहका ला�ग एकजना काननु �वशेषज्ञको सेवा आयोगले नपेाल 

सरकारबाट अपेक्षा गरेको  छ ।  

९. मधेशी समदुाय सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका अन्तरा��य सन्धी सम्झौता कायार्न्वयन 

भए नभएको अनगुमन गर� नेपाल सरकारलाई कायार्न्वयनको ला�ग �सफा�रस ग�रनेछ 

वा सझुाव �दईनेछ । 

१०. आयोगको संस्थागत �वकास अन्तगर्त पन� भवन तथा भौ�तक संरचना �नमार्ण वा 

�ा��को ला�ग आवश्यक पहल ग�रने छ।  

११. सरोकारवाला सरकार� तथा गैरसरकार� �नकायहरुसंग समन्वय, सहकायर् गर� 

आयोगका ��याकलापहरुमा गणुात्मक सहभा�गता व�ृ� गन�। 
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राजप�ा��त ��तीय �ेणीको शरुु तलब पाउने गर� एक जना सामािजक तथा 

सांस्कृ�तक �वज्ञ व्यवस्था गनर् र सो को ला�ग आयोगमा वजेट �व�नयोजन नभएकोले 

थप बजेट समेत �नकासाको ला�ग अनरुोध गन� । 

४. मधेशी समदुायको गौरवपूणर् भाषा संस्कृ�त परम्पराको संरक्षण र �व�र्नका रचनात्मक 

कायर्�महरू तजुर्मा गर� नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गनर् आवश्यक मानवीय 

�व�ीय र भौ�तक �ोत साधन नेपाल सरकारबाट �ा� गन� र कायर्�म कायार्न्वयन 

गन� । 

५. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ ले �न�दर्� गरेका कायर्हरु सम्प� गनर्का ला�ग �नमार्ण 

ग�रएको प�व�षर्य योजना-अनसुार �व�वध क्षे�का �वज्ञहरुको राय सझुाव अनसुार 

�मश कायार्न्वयन गद� लैजाने । 

६. आयोगलाई सूचना ��वधीमै�ी गराउदै काम कारवाह�मा सूचना ��व�धको �योग 

बढाउदै   लैजाने । 

७. मधेशी समदुाय �भ�का लिक्षत वगर्को उत्थान तथा सश�ीकरणको ला�ग �भावकार� 

रुपमा �व�वध कायर्�म संचालन ग�रने । 

८. मधेशी समदुायको हक �हत संरक्षण गद� अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� वा संस्था 

�वरु�को उजरु� संकलन, �सफा�रस तथा अनगुमनलाई स्वस्फूतर्रुपमा स�ालन गद� 

ल�गनेछ।काननुी सल्लाहका ला�ग एकजना काननु �वशेषज्ञको सेवा आयोगले नपेाल 

सरकारबाट अपेक्षा गरेको  छ ।  

९. मधेशी समदुाय सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका अन्तरा��य सन्धी सम्झौता कायार्न्वयन 

भए नभएको अनगुमन गर� नेपाल सरकारलाई कायार्न्वयनको ला�ग �सफा�रस ग�रनेछ 

वा सझुाव �दईनेछ । 

१०. आयोगको संस्थागत �वकास अन्तगर्त पन� भवन तथा भौ�तक संरचना �नमार्ण वा 

�ा��को ला�ग आवश्यक पहल ग�रन ेछ।  

११. सरोकारवाला सरकार� तथा गैरसरकार� �नकायहरुसंग समन्वय, सहकायर् गर� 

आयोगका ��याकलापहरुमा गणुात्मक सहभा�गता व�ृ� गन�। 

 

१२. संवैधा�नक ममर् अनसुार आयोगको कायर्क्षे� �भ�का �वषयहरुमा �नरन्तर रुपमा 

अनगुमन, मलु्या�न र समीक्षा गद� लैजाने । 

१३. सम्बिन्धत क्षे�का ख्या�त�ा� �वज्ञहरुको राय सझुावको आधारमा सं�वधानले तोकेका 

आयोगको काम, कतर्व्य साथै अ�धकारका  �वषयहरुमा आयोगको कायर् सम्पादनलाई 

थप �भावकार� पाद� लैजाने । 

१४. मधेशी समदुायसँग सम्बिन्धत एक�कृत तथ्या�लाई सरल, ए�ककृत र व्यविस्थत रुपमा 

राखी वहउुपयोगी बनाउदै लैजाने । 

१५. �ा� थर सूचीकरणको ��तवेदनलाई �ाथ�मक तथ्या�को आधारमा स्वरुप �दान गनर् 

कायर्�म कायार्न्वयका ला�ग नेपाल सरकारमा �सफा�रस गन� ।  

१६. मधेशी समदुायको राज्यमा पहुँचको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान 

गन�/गराउने ।   
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प�रच्छेद-7 

७. कायर्�म र लागत 

वा�षर्क कायर्�म र खचर् 

यस आयोगको ला�ग आ.व. 207८/7९ को �न�म� �व�नयोजन भएको बजेट र खचर्को 

आ�थर्क �ववरण अनसूुची-९ मा समावेश ग�रएको छ । 
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प�रच्छेद-7 

७. कायर्�म र लागत 

वा�षर्क कायर्�म र खचर् 

यस आयोगको ला�ग आ.व. 207८/7९ को �न�म� �व�नयोजन भएको बजेट र खचर्को 

आ�थर्क �ववरण अनसूुची-९ मा समावेश ग�रएको छ । 

  

 

अनसूुची १: (प�रच्छेद १ सँग सम्बिन्धत) 

मधेशी आयोगको संगठन संरचना र कमर्चार� �ववरण 

  

 
 

45 
 

अनसूुची १: (प�रच्छेद १ सँग सम्बिन्धत) 

मधेशी आयोगको संगठन संरचना र कमर्चार� �ववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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कमर्चार� संख्या 

�स.नं. पद �ेणी सेवा 
समूह/ 

उपसमूह 

स्थायी 

दरबन्द� 

हाल 

कायर्रत 
कै�फयत 

१ सिचव रा.प.�थम �शासन सा.�. १ १  

२ उपसिचव रा.प. ��तीय �शासन सा.�. १ २  

३ शाखा अ�धकृत रा.प. ततृीय �शासन सा.�. २ ३  

४ नायव सबु्बा रा.प. अनं. �थम �शासन सा.�. २ १  

५ लेखापाल रा.प. अनं. �थम �शासन लेखा १ १  

६ 
कम्प्यटुर 
अपरेटर 

रा.प. अनं. �थम �व�वध  १ १  

७ �नजी सहायक 
रा.प. अनं. �थम 
सरह 

  - ५ करार 

7 ह.स.चा. �ेणी�व�हन   २ 7 करार 

8 

कायार्लय 

सहयोगी 

(स्वीपर १ 

समेत) 

�ेणी�व�हन   ३ 5 करार 

जम्मा १३ २7  

 

आयोगमा हाल कायर्रत कमर्चार�हरुको �ववरण 

�स. 
नं. 

कमर्चार�को नाम पद सेवा 
समूह/उप
समूह 

सम्पकर्  नं.  

१ रु� �साद ला�मछान े सिचव 
नेपाल 
�शासन 

रा.प.�थम 9851239459  

२ भवुन बहादरु काक� 
उपसिचव 

नेपाल�शासन/ 
सा.�. 

रा.प.��ती
य 

९८४११४५५१४  

३ स�वता डंगोल ९८४१२९८४७५  
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कमर्चार� संख्या 

�स.नं. पद �ेणी सेवा 
समूह/ 

उपसमूह 

स्थायी 

दरबन्द� 

हाल 

कायर्रत 
कै�फयत 

१ सिचव रा.प.�थम �शासन सा.�. १ १  

२ उपसिचव रा.प. ��तीय �शासन सा.�. १ २  

३ शाखा अ�धकृत रा.प. ततृीय �शासन सा.�. २ ३  

४ नायव सबु्बा रा.प. अनं. �थम �शासन सा.�. २ १  

५ लेखापाल रा.प. अनं. �थम �शासन लेखा १ १  

६ 
कम्प्यटुर 
अपरेटर 

रा.प. अनं. �थम �व�वध  १ १  

७ �नजी सहायक 
रा.प. अनं. �थम 
सरह 

  - ५ करार 

7 ह.स.चा. �ेणी�व�हन   २ 7 करार 

8 

कायार्लय 

सहयोगी 

(स्वीपर १ 

समेत) 

�ेणी�व�हन   ३ 5 करार 

जम्मा १३ २7  

 

आयोगमा हाल कायर्रत कमर्चार�हरुको �ववरण 

�स. 
नं. 

कमर्चार�को नाम पद सेवा 
समूह/उप
समूह 

सम्पकर्  नं.  

१ रु� �साद ला�मछान े सिचव 
नेपाल 
�शासन 

रा.प.�थम 9851239459  

२ भवुन बहादरु काक� 
उपसिचव 

नेपाल�शासन/ 
सा.�. 

रा.प.��ती
य 

९८४११४५५१४  

३ स�वता डंगोल ९८४१२९८४७५  

 

४ रमेश कुमार दास 
शाखा 

अ�धकृत 

रा.प. 
ततृीय 

९८५११७९९३६  
५ �वन्द ुदेवी शमार् 9857633433  

६ 
लोकेन्� बहादरु 
ज्ञवाल� 

9851113999  

७ गोपाल �साद िघ�मरे लेखापाल 
नेपाल�शासन/ 

लेखा 
रा.प.अनं. 
�थम 

9851174955  

९ अ�मत कुमार साह क.अ. �व�वध 
रा.प.अनं. 
�थम 

9841153373  

१० सनु्दर �साद �नरौला ना.स.ु 
नेपाल�शासन/

सा.�. 
रा.प.अनं. 
�थम 

९८४२५६०३५८  

११ �दपेन्� कुमार यादव 

मा. 
अध्यक्षज्यूको 

�नजी 
सहायक 

 
रा.प.अनं. 
�थम सरह 

9851130106 
करार 
सेवा 

१२ नरेन्� कुमार साह 

मा. 
सदस्यज्यूको 

�नजी 
सहायक 

 
रा.प.अनं. 
�थम सरह 

9843743813 
करार 
सेवा 

१३ अमन कुमार साह 

मा. 
सदस्यज्यूको 

�नजी 
सहायक 

 
रा.प.अनं. 
�थम सरह 

 
करार 
सेवा 

१४ �वज्ञान कुमार यादव 

मा. 
सदस्यज्यूको 

�नजी 
सहायक 

 
रा.प.अनं. 
�थम सरह 

 
करार 
सेवा 

१५ राजहंश �संह 

मा. 
सदस्यज्यूको 

�नजी 
सहायक 

 
रा.प.अनं. 
�थम सरह 

 
करार 
सेवा  
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१६ ई�र �साद गनुी 
ह.स. 
चालक 

   ९८४११२६७४४ 
करार 
सेवा  

१७ भवुल भण्डार� 
ह.स. 
चालक 

   ९८४१९६७५९८ 
करार 
सेवा  

१८ कुमार गोतामे के्ष�ी 
ह.स. 
चालक 

    

१९ 
�तलक बहादरु 
तामा� 

ह.स. 
चालक 

   ९८४१५०६६३३ 
करार 
सेवा  

२० द�पक जोशी 
ह.स. 
चालक 

    
करार 
सेवा  

२१ 
डम्बर बहादरु 
�व�कमार् 

ह.स. 
चालक 

    

२२ माइला तामाङ 
ह.स. 
चालक 

   
करार 
सेवा  

23 �सता थापा 
का. 

सहयोगी 
   ९८४४९३९४४५ 

करार 
सेवा  

२4 माया पोडे पजुार� 
का. 

सहयोगी 
   01-5137330 

करार 
सेवा  

25 �ग�रजेश कोइर� 
का. 

सहयोगी 
   ९८६७२११८७८ 

करार 
सेवा  

26 शारदा अ�धकार� 
का. 

सहयोगी 
   ९८६१८१८७०१ 

करार 
सेवा  

२७ 
कमल नारायण लाभ 
कणर् 

का. 
सहयोगी 

   ९८४४४५१५२५ 
करार 
सेवा  
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१६ ई�र �साद गनुी 
ह.स. 
चालक 

   ९८४११२६७४४ 
करार 
सेवा  

१७ भवुल भण्डार� 
ह.स. 
चालक 

   ९८४१९६७५९८ 
करार 
सेवा  

१८ कुमार गोतामे के्ष�ी 
ह.स. 
चालक 

    

१९ 
�तलक बहादरु 
तामा� 

ह.स. 
चालक 

   ९८४१५०६६३३ 
करार 
सेवा  

२० द�पक जोशी 
ह.स. 
चालक 

    
करार 
सेवा  

२१ 
डम्बर बहादरु 
�व�कमार् 

ह.स. 
चालक 

    

२२ माइला तामाङ 
ह.स. 
चालक 

   
करार 
सेवा  

23 �सता थापा 
का. 

सहयोगी 
   ९८४४९३९४४५ 

करार 
सेवा  

२4 माया पोडे पजुार� 
का. 

सहयोगी 
   01-5137330 

करार 
सेवा  

25 �ग�रजेश कोइर� 
का. 

सहयोगी 
   ९८६७२११८७८ 

करार 
सेवा  

26 शारदा अ�धकार� 
का. 

सहयोगी 
   ९८६१८१८७०१ 

करार 
सेवा  

२७ 
कमल नारायण लाभ 
कणर् 

का. 
सहयोगी 

   ९८४४४५१५२५ 
करार 
सेवा  

 

  

 

अनसूुची -२ आयोगमा �ा� उजरु� तथा गनुासाहरुको �ववरण 

 

 

दतार् 

नं. 
�म�त 

उजरु�कतार्को 

नाम 
माध्यम �ववरण कै�फयत 

1 २०७८।०४।०१ महे�र साह �त्यक्ष 
�म�थला पाक कलाको 

�व�र्न 
 

2 २०७८।०४।०३ 
पवन कुमार 

द� 

फोनबाट 

र �लिखत 
कुट�पट सम्बन्धमा  

3 २०७८।०४।०७ �म�थलेश देवी �त्यक्ष 

म�हला स्वास्थ्य स्वयम 

सेवकको रकम ठगी गरेको 

सम्बन्धमा  

 

4 २०७८।०४।०८ 

सोनाइ 

दास/�नलम 

दास माफर् त 

अशोक यादव 

�त्यक्ष 
उजरु� �लन नमानेको 

सम्बन्धमा 
 

5 २०७८।०४।१२ राजेन्� द� �त्यक्ष �ेस्ता कायम सम्बन्धमा  

6 २०७८।०४।१३ सरोज राय इमेलबाट 

घटनाको �नष्पक्ष छान�वन 

गर� दोषीलाई कडा 

कारवाह� गन� सम्बन्धमा 

 

7 २०७८।०४।१४ 
�दनेश मिण 

पटेल समेत  
�त्यक्ष 

पटनवार जा�त सूचीकरण 

गन� सम्बन्धमा 

��तवेदन 

समावेश 

ग�रएको 

8 २०७८।०४।१७ प�प��काबाट 
अनलाईन 

प��का 

क�पलवस्तकुो बाणगंगामा 

आफ्नै बाब�ुारा छोर� 

बलात्कृत 
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9 २०७८।०४।१७ प�प��काबाट 
अनलाईन 

प��का 

िजल्ला �हर� कायार्लय 

धनषुा �भ�ै पासो लगाएर 

झिुण्डएको अवस्थामा 

थनुवुाको शव भे�टएको 

सम्बन्धमा 

 

10 २०७८।०४।१७ प�प��काबाट 

अ�त्यक्ष 

अ�पणुार् 

पो� 

दईु सन्तानस�हत आमा 

पोखर�मा मतृ फेला 
 

11 २०७८।०४।१७ 

�ुरेक्सका 

सम्पणुर् मधेशी 

�प�डत 

कामदारहरु 

�त्यक्ष न्याय �दलाउने सम्बन्धमा  

12 २०७८।०४।१९ �रता महतो अ�त्यक्ष 

घटना मा�थ छान�वन गर� 

दोषीलाई कारवाह�का ला�ग 

सम्बिन्धत �नकायमा पहल 

गर� �दनहुनु 

 

13 २०७८।०४।२५ राम रतन �म� �त्यक्ष 

जग्गाको सम्बन्धमा 

आवश्यक �कृया अगाडी 

बढाई �दने सम्बन्धमा 

 

14 २०७८।०४।२५ �मोद नारायण झा अ�त्यक्ष 

जनकपरुधामको प�र�मा 

के्ष�मा माछा, मास ुर रक्सी 

�नषे�धत के्ष� बनाउनपुन� 

सम्बन्धमा ।   

 

15 २०७८।०४।२५ 
संिजव कुमार 

महतो 

अ�त्यक्ष 

गमक पो� 

��भवुन �वमानस्थलमा 

जनकपरुलाई जनकपरुधाम 

भ�न सम्बोधन �लिखत र 

मौिखक रुपमा हनुपुन� ।  
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16 २०७८।०४।२५ प�प��काबाट अ�त्यक्ष 

भारतमा काम गनर् गएका 

अक� मसुहरको प�न 

कुट�पटबाट मतृ्यू सम्बन्धमा 

 

१७ २०७८।०४।२५ 
�मोद नारायण 

झा 
अ�त्यक्ष 

�व� ��स� जानक� 

मिन्दरमा परुाताित्वक दृ�ीले 

अ�त महत्वपणुर् रहेताप�न 

िस्वकृत �बना क�ठन 

�व��ुतकरण ग�रएको 

सम्बन्धमा।  

 

18 २०७८।०४।२६ प�प��काबाट 
अ�त्यक्ष 

Hamrakra.
com 

खकुुर� �हारबाट ओमको 

मतृ्य,ु �हर�ले हत्यारा 

नसमातेको भन्दै आफन्त 

आ�ोिशत 

 

19 २०७८।०४।२७ 
प�प��काबाट 

(अ�पणुार् पो�) 
अ�त्यक्ष �मेको सजाय मतृ्य ु  

20 २०७८।०४।२८ 
कािन्तपरु 

दै�नक प��का 
अ�त्यक्ष 

बोक्सीको आरोपमा िघसाद� 

कुट�पट 
 

21 २०७८।०४।३१ सन्तोष साह अ�त्यक्ष 

रकम भ�ुानी गनर् 

सम्बिन्धत �नकायमा पहल 

ग�र�दनहुनु 

 

22 २०७८।०५।०१ 
सामािजक 

स�ाल 
अ�त्यक्ष 

आ�मणमा परेक� 

�प�डतलाई उल्टै �हर�ले 

प�ाउ गरेको सम्बन्धमा 

 

23 २०७८।०५।०४ र�व कणर् �त्यक्ष 

अ�नय�मतता गर� �वभेदकार� 

न�तजा �कािशत गरेको 

सम्बन्धमा 
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24 २०७८।०५।०८ 
कोमल चन्� 

भगत 
अ�त्यक्ष 

सत्य तथ्य बा�हर ल्याई 

अपराधीहरुको प�हचान र 

कारवाह�को ला�ग पहल 

ग�र�दनहुनु 

 

25 २०७८।०५।२२ शम्भ ुकामत अ�त्यक्ष 
न्यायका ला�ग पहल 

ग�र�दनहुनु  
 

26 २०७८।०५।२२ 
सामािजक 

स�ाल 
अ�त्यक्ष 

�देश २ मा आफन्तबाट 

आफन्तको हत्याको 

डरलाग्दो �ृखला लगातार 

बढ�रहेको सन्दभर्मा  

 

27 २०७८।०५।२५ 

िशवनन्दन 

जयसवाल 

 

�त्यक्ष 

लिुम्बनी �देशमा भोजपरु� 

सा�मल गन� गर� �सफा�सश 

सच्याउने सम्बन्धमा। भाषा 

आयोग र नपेाल 

सरकारलाई �सफा�रस 

ग�र�दने बारे । 

 

28 २०७८।०५।२८ 
सामािजक 

संजाल 
अ�त्यक्ष 

�सराहको लाहान आ�मको 

नाउमा चेल�वेट� 

मानववेच�वखन तथा 

ओसारपोसारमा संलग्न र 

म�हला �सराहाबाट प�ाउ 

सन्दभर्मा 

 

29 २०७८।०५।२८ प�प��काबाट अ�त्यक्ष 

�सराहा नाकामा �वरामीलाई 

बन्द, तस्करलाई खलुा 

ग�रएको बारे 

 

 

 

30 २०७८।०६।०६ 
परमिशला 

ब�नया 
इमेल 

लिुम्बनी �देशमा भोजपरु� 

सा�मल गन� गर� �सफा�रस 

सच्याउने सम्बन्धमा भाषा 

आयोग र नेपाल 

सरकारलाई �सफा�रस 

ग�र�दने सम्बन्धमा ।  

 

31 २०७८।०६।११ 
नाग�रक दै�नक 

प��काबाट 
अ�त्यक्ष 

न्यायका ला�ग क�पूणर् 

पैदल या�ा 
 

32 २०७८।०६।०६ 
बालासनु्दर� 

खबर 
अ�त्यक्ष 

काजलको �पडासँग खेल्दै 

छन �मच�या �हर�का डएस�प 

�े� 

 

33 २०७८।०६।०६ 
इमेल माफर् त 

�ा� भएको 
अ�त्यक्ष 

स्या�नटर� प्याड मा 

बढाइएको कर �वरु� 

उजरु�को सम्बन्धमा 

 

34 २०७८।०६।१५ सतार अन्सार�  

यवुकको शव झिुण्डएको 

अवस्थामा फेला परेको र 

�हर�ले आवश्यक कदम 

नचालेको सम्बन्धमा । 

 

35 २०७८।०६।१९ 
�मसन पा�लका 

प��का 
 

प�कार साह�ारा न्यायको 

माग गद� �हर�मा उजरु�को 

सम्बन्धमा । 

 

36 २०७८।०६।२०  �त्यक्ष 

मधेशी समदुायलाई गाल� 

गलौच गर� अपमानजनक 

शब्दको उच्चारण र  

�हर�ले जाहेर� नमानेको 

सम्बन्धमा । 
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30 २०७८।०६।०६ 
परमिशला 

ब�नया 
इमेल 

लिुम्बनी �देशमा भोजपरु� 

सा�मल गन� गर� �सफा�रस 

सच्याउने सम्बन्धमा भाषा 

आयोग र नेपाल 

सरकारलाई �सफा�रस 

ग�र�दने सम्बन्धमा ।  

 

31 २०७८।०६।११ 
नाग�रक दै�नक 

प��काबाट 
अ�त्यक्ष 

न्यायका ला�ग क�पूणर् 

पैदल या�ा 
 

32 २०७८।०६।०६ 
बालासनु्दर� 

खबर 
अ�त्यक्ष 

काजलको �पडासँग खेल्दै 

छन �मच�या �हर�का डएस�प 

�े� 

 

33 २०७८।०६।०६ 
इमेल माफर् त 

�ा� भएको 
अ�त्यक्ष 

स्या�नटर� प्याड मा 

बढाइएको कर �वरु� 

उजरु�को सम्बन्धमा 

 

34 २०७८।०६।१५ सतार अन्सार�  

यवुकको शव झिुण्डएको 

अवस्थामा फेला परेको र 

�हर�ले आवश्यक कदम 

नचालेको सम्बन्धमा । 

 

35 २०७८।०६।१९ 
�मसन पा�लका 

प��का 
 

प�कार साह�ारा न्यायको 

माग गद� �हर�मा उजरु�को 

सम्बन्धमा । 

 

36 २०७८।०६।२०  �त्यक्ष 

मधेशी समदुायलाई गाल� 

गलौच गर� अपमानजनक 

शब्दको उच्चारण र  

�हर�ले जाहेर� नमानेको 

सम्बन्धमा । 
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37 २०७८।०६।२४ 
स्थानीय 

नाग�रक 
अ�त्यक्ष 

�ा�मण के्ष�मा भन्सार  

नाका नखलेुकोले कर 

बझुाउन नसकेको र 

आवागमनमा अप्�ारो 

परेको सम्बन्धमा । 

 

38 २०७८।०६।२७ 

मतृकको 

प�रवार 

(मौिखक) 

�त्यक्ष 

ह�कम �मया भो�ाह 

सनुसरु�को �हर� �हरासतमा 

मतृ्य ुभएको सम्बन्धमा । 

 

39 २०७८।०६।२७ 
�वकाउ यादव, 

धनषुा 
�त्यक्ष 

�कसान�ारा उत्पा�दत 

धानको लागत उत्पादनको 

आधारमा मूल्य �नधार्रण गर� 

सरकार� तवरबाट नै खर�द 

ग�र�दने व्यवस्था हनु पहल 

गन� सम्बन्धमा । 

 

40 २०७८।०६।२७ 
रघनुाथ दास, 

धनषुा 
�त्यक्ष 

१३ बषर् म�ुनका 

यवुाहरुलाई २० वषर्को 

उमेर बनाई वैदेिशक 

रोजगारमा पठाउने गरेकोले 

यसलाई रोक्न पहलका 

ला�ग ।  

 

41 २०७८।०६।२७ 
रामसेवक साह 

धनषुा 
�त्यक्ष 

�कसानलाई �मटर 

व्याजीहरुले अत्या�धक 

शोषण गन� गरेको 

सम्बन्धमा 

 

42 २०७८।०६।२७ 
राम वल� 

कापर 
�त्यक्ष 

�कसानहरुको रासाय�नक 

पलमा सहजीकरण ग�र�दन े

सम्बन्धमा 

�टपोट 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&( 43

 

43 २०७८।०६।२७ 
राम सेवक 

यादव 
�त्यक्ष 

िशक्षामा �वप� र अ�त�वप� 

वगर्को पहुँच �मश: घट्दै 

गएको सम्बन्धमा  

�टपोट 

44 २०७८।०६।२७ श्याम महतो �त्यक्ष 

सामदुा�यक �व�ालय तथा 

�ाम्पसहरुमा िशक्षाका 

�ाध्यापकहरुले चरम 

लापरवाह� गन� गरेको 

सम्बन्धमा 

�टपोट 

45 २०७८।०६।२७ रमेश मण्डल �त्यक्ष 

�देश नं. २ का 

िजल्लाहरुमा जातीय �ेष 

झन बढ्दै गएको सम्बन्धमा   

�टपोट 

46 २०७८।०६।२७ सरला पिण्डत �त्यक्ष 

��त�न�ध सभा, �देश सभा र 

स्थानीय �नकायका रकमहरु 

मेला महोत्सवमै खिचर्न े

गरेको सम्बनधमा 

�टपोट 

4७ २०७८।०६।२८ 
डा. रेवती रमण 

लाल  
�त्यक्ष 

��ाहरुले पसु्तक �काशन 

र �व��को ला�ग संघीय 

सरकार, �देश सरकार र 

स्थानीय सरकारले कायर् 

नगरेको सम्बन्धमा ।  

�टपोट 

4८ २०७८।०६।२८ 
डा. रेवती रमण 

लाल  
�त्यक्ष 

भाषा कला र संस्कृ�तकको 

साथै �लपीहरुको संरक्षण 

हनु नसकेको सम्बन्धमा ।  

�टपोट 

49 २०७८।०६।२९ रामरोसन दास  �त्यक्ष 

राजा जनकका कुलदेवी 

�गर�जा महारानी रहेको तर 

राजदेवी मिन्दरमा कुलदेवी 

राजदेवी जनकको रहेको 

�टपोट 
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लेिखएको इ�तहास र 

संस्कृ�तलाई ब�ाउने कायर् 

र �म हनुे कायर् रहेको 

सम्बन्धमा ।  

50 २०७८।०६।२९ जयशंकर झा �त्यक्ष 

लाग ु औषधको कारण 

यवुाहरु �व��ने गरेको तर 

�देश सरकार र स्थानीय 

सरकारले ध्यान न�दएको 

सम्बन्धमा 

�टपोट 

51 २०७८।०६।२९ जयशंकर झा �त्यक्ष 

नै�तक िशक्षा उत्थानको 

ला�ग सरकारले कुनै कायर् 

नगरेको सम्बन्धमा ।  

�टपोट 

52 २०७८।०७।०५ स्थानीय अ�त्यक्ष 

जनकपरुधामको जानक� 

मिन्दर र �ववाह मण्डपमा 

एक मिुस्लम केटाले 

इस्ला�मक झण्डा फहर् यार 

�टकटक बनाएको 

सम्बन्धमा ।  

�टपोट 

53 २०७८।०७।०५ 

Dcnepal.com 

नामक 

वेवसाइटबाट 
अ�त्यक्ष 

लाल�कशोर महासेठ ५४ 

ब�षर्य धनषुा महेन्�नगर 

हाल अमे�रका बोस्टम Fail 

river mass chutes �नवासी 

व्यवसायी आफ्नै पसलमा 

रहेको वेला १०:३० बजे 

रा�ी समयमा अज्ञात समहुले 

गोल� �हार गर� हत्या 

गरेको सम्बन्धमा ।  
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54 २०७८।०७।०५ 
�ा. �भाकर 

लाल दास 
�त्यक्ष 

रेलवे संचालन नभएको 

सम्बन्धमा । 
�टपोट 

55 २०७८।०७।०६ 
स्थानीय 

वा�सन्दा 
अ�त्यक्ष 

जनकपरुधामका पोखर�हरु 

मा�सदै घर ठ�डदै गएको 

सम्बन्धमा ।  

�टपोट 

56 २०७८।०७।०५ 
राजेन्� नायक 

भटुुन यादव 
�त्यक्ष 

�देश २ का यवुाहरु 

लागपुदाथर्मा अत्या�धक 

�म बढ्दो १५ वषर् देिख 

३५ बषर् सम्मका �ाय घर 

प�रवार �व�दै पनु: स्थापना 

केन्�हरुमा प�न सम्हाल्दै 

नस�कन े अवस्था रहेको 

सम्बन्धमा ।  

�टपोट 

57 २०७८।०७।०५ प�प��का अ�त्यक्ष 

क�पलवस्त ु कृष्णनगरमा 

झाडा पखालाको कारण ४ 

जनाको मतृ्य ु ४३  

जना �स�कस्त रहेको 

सम्बन्धमा ।  

 

58 २०७८।०७।०५ 
�व�म मणी 

��पाठ� 
�त्यक्ष जनगणनामा भाषा सम्बन्धी।  

59 २०७८।०७।०८ इन्�िजत साफ� �त्यक्ष 
नेपालमा नाग�रकताको 

समस्याबारे ज्ञापन प� 
 

60 २०७८।०७।०८ 
�सन्द�ुरया 

समाज नेपाल 
हलुाकबाट 

रा��य जनगणनामा 

�सन्द�ुरया ब�नया छुटेकोमा 

असन्त�ु 

 

61 २०७८।०७।११ �व�नाथ दास �त्यक्ष �सफा�रस सम्बन्धमा  
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62 २०७८।०८।०६ 

�वर बहादरु, 

राज ुपाशवान, 

राज कुमार 

महासेठ 

�त्यक्ष 
गौर जेलमा व्यापक 

अ�नय�मतता 
 

63 २०७८।०९।०६ आ�मर राजा �त्यक्ष 

�टय ु बाट �दान ग�रएको 

गोल्ड मेडलमा ग�रएको 

अन्याय उपर छान�वन 

सम्बन्धमा 

 

64 २०७८।०९।12 बबल� कुमार� �त्यक्ष बाल�ववाह र बह�ुववाह  

65 २०७८।०९।12 �वन ुयादव �त्यक्ष 
सहयोग गर� पाउ भ�े 

�वषयमा 
 

66 २०७८।०९।12 
राज कुमार 

महासेठ समेत 
�त्यक्ष 

अझ समस्या उत्प� हनुे र 

मा�नस मन� सश� 

सम्भावना रहेको । 

 

67 २०७८।०९।18 
देव लाल 

मिुखया 
�त्यक्ष 

न्याय �दलाई �दन े

सम्बन्धमा । 
 

68 २०७८।०९।23 

�हन्द ुप�रषद 

नेपाल माफर् त 

सामािजक 

संजाल 

अ�त्यक्ष 

छठ पवर्को वेला मिुस्लम 

समदुायको आ�मणमा पर� 

घाइते भएका कलैया 

उपमनपा-९ पचायनपरु टोल 

�नवासी राधेश्याम पटेलको 

उपचारको �ममा 

२०७८।९।२२ गते मतृ्य ु

भएको सम्बन्धमा 
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69 २०७८।०९।25 राज ु�साद ग�ुा �त्यक्ष उजरु� सम्बन्धमा  

70 २०७८।०९।30 

�वजय यादव 

(टे�लफोन 

माफर् त) 

�त्यक्ष 

क�ाङ��एर �देश २ का 
िजल्लाहरु स�र�, �सराहा, 
धनषुा, महो�र�मा ६ 
जनाको मतृ्य ुभएका छन । 
राज्यले तराई मधेश �वपय 
व्यवस्थापन �ा�धकरण 
�नमार्ण गर� बाढ� प�हरो, 
हावा हरु�, आगजनी 
स�हतका समस्याहरु 
समाधान पहल गनुर्हनु 

 

71 २०७८।१०।१६ 
अन्जल� कुमार� 

झा 
�त्यक्ष 

िच�कत्सा िशक्षा आयोगबाट 
BHP को शैिक्षक 
कायर्�महरुमा भनार्का 
ला�ग फमर् भनर्का ला�ग 
सहयोग ग�र�दनहुनु ।  

 

72 २०७८।१०।१६ 

दगुार् �साद 

यादव, �वर 

�साद  

�त्यक्ष 

बेखच�लाई खचर् उपलब्ध 

गराउन एउटा फण्ड 

व्यवस्था गनुर्पन� 

 

73 २०७८।१०।१६ राम सेवक साह �त्यक्ष 

�कसानलाई मल, �वउ र 
�सचाईको समस्याको 
सम्बन्धमा 

 

74 २०७८।१०।१६ 
िशव नारायण 

झा 
�त्यक्ष 

�म�थला आयवु�द मे�डकल 

�ाम्पसको वा�षर्क पर�क्षा 

जनकपरुधामबाट दाङ 

सारेको सम्बन्धमा 

�टपोट 
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75 २०७८।१०।१६ �म�थलेश यादव �त्यक्ष 

कानूनमाथी �सर व्यवसायी 

�सराहा स�हतका मधेश 

�देशका िजल्लाहरुमा 

काननु �मचेर खडा भएका 

�सर उ�ोग मधेश �देश 

भ�र नै संचा�लत रहेको 

सम्बन्धमा ।  

�टपोट 

76 २०७८।१०।१६ अशोक यादव �त्यक्ष 

जनमत पाद� र �हर�बीच 

�भडन्त । जनमत पाट� र 

जसपा बीचको �भडन्तको 

अवस्था मधेश �देशमा 

द�लत, �कसानको समस्या 

समाधान हेत ुज्ञापन प� 

�टपोट 

77 २०७८।१०।१७ 

साझा न्यजु 

तौ�लहवा, मा. 

वृजेश चन्� 

ग�ुा 

�त्यक्ष 

मधेशीलाई खस आयर् 

सूचीबाट हटाउन माग गद� 

ज्ञापन 

 

78 २०७८।१०।१८ �वजय अ�हर� �त्यक्ष 
मधेशीलाई खस आयर् 

सूचीबाट हटाउने �नणर्य 
 

79 २०७८।१०।१८ बजेृश ग�ुा �त्यक्ष 
खस आयर् समदुायको थर 

सूचीकरण बारे ।  
 

80 २०७८।१०।२० 

राकेश ठाकुर 

(सामािजक 

संजाल) 

अ�त्यक्ष 
पत्थरगाडा स्कुलमा �रले 

अनसन सम्बन्धमा । 
 

81 २०७८।१०।२४ 

र�ता साह 

(onlinekhabar.

com) 

अ�त्यक्ष 

भाउजलुाई देवरले पे�ोल 

छक� र आगो लगाइएको 

सम्बन्धमा 

 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&( 49

 

 

82 २०७८।१०।२४ सत्यन्� �ताप अ�त्यक्ष 

रौतहटको इसनाथ न.पा. 

वडा नं. ५ लि�म�नया 

सरस्वती पजुा �वसजर्न गन� 

�ममा �हर� माथी मिुस्लम 

म�हलाको ज्यादती बारे ।  

 

83 २०७८।११।०३ 

सोनाल� कुमार� 

�संह 

(�नहा�रका) 

�त्यक्ष 
कानूनी न्याय �दलाउनको 

बारे 
 

84 २०७८।११।१० शम्भ ुठाकुर �त्यक्ष 

अपहरण, श�रर बन्धक तथा 

जबरजस्ती करणी 

सम्बन्धमा 

 

85 २०७८।११।१२ �ीकान्त साह �त्यक्ष 
घटनाको छान�वन गर� पाउँ 

बारे सम्बन्धमा  
 

86 २०७८।११।१८ 
अ�नल कुमार 

यादव, स�र� 
�त्यक्ष 

आवश्यक पहल ग�र�दनहुनु 

बारे 
 

87 २०७८।११।२४ 
अ�नल झा, 

रौतहट 
�त्यक्ष अनसन सम्बन्धमा ।  

88 २०७८।११।२५ 
देवानन्द लाल 

कणर् 
अ�त्यक्ष 

छुट �ा�व�धक �डे 

सम्बन्धमा 
 

89 २०७८।११।३० 

२०१५ र 

२०१६ व्याच 
MBBS 
internship 
china  

�त्यक्ष 
इन्टनर्िशपको ला�ग �बन्ध 

�मलाई �दनहनु बारे 
 

90 २०७८।११।३० बेचन साह अ�त्यक्ष उजरु� सम्बन्धमा  

91 २०७८।१२।०७ 
नन्दलाल दास 

�सन्द�ुरया 
अ�त्यक्ष 

जातजा�तको सूची र �तनका 

थरहरु 

वेवसाइट 

माफर् त 
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92 २०७८।१२।०७ 
पजुा गगर् 

अ�वाल 
अ�त्यक्ष 

थर मधेशीमा भए नभएको 

सन्दभर्मा 

वेवसाइट 

माफर् त 

93 २०७८।१२।०९ 
�ी िच�ग�ु 

सेवा स�म�त 
�त्यक्ष 

सझुाव स�हत ज्ञापन प� 

�स्ततु ग�रएको बारे 
बोधाथर् 

94 २०७८।१२।११ 
सामािजक 

संजाल 
अ�त्यक्ष 

जजुमुान नाम गरेको 

फेसवकु �योगकतार्ले 

मधेशी समदुायमा सम्मानमा 

आच आउने गर� 

अपमानजनक शब्दहरु 

�योग गरेको 

 

95 २०७८।१२।१३ 
ए .के. 

अ�धकार� 
�त्यक्ष कारवाह� सम्बन्धमा  

96 २०७८।१२।१३ �वन ुयादव �त्यक्ष 
सहयोग गर� पाउँ भ�े 

सम्बन्धमा 
 

97 २०७८।१२।२४ 

सशुील �साद 

सेन�ुरया ब�नया 

(गडुु) 

�त्यक्ष 

आप�तजनक भाषण गन�लाई 

उपिस्थत गराई कारवाह� 

गर� पाउँ 

 

98 २०७९।०१।१२ रोजी कणर् इमेल उत्पीडन तथा धम्क�  

99 २०७९।०१।१२ 

ल�मण साह 

रौ�नयार 

��यंका कु. 

साह. 

�त्यक्ष 
साउद� अरबमा कामदारको 

मतृ्य ुसम्बन्धमा 
 

100 २०७९।०१।१९ 
सिुशल �साद 

सेन�ुरया 
�त्यक्ष 

आप�तजनक भाषण गन�लाई 

उपिस्थ�त गराई कारवाह� 

गनर् पाउ सम्बन्धमा । 
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101 २०७९।०१।१९ 
अनलाइन 

खबरमाफर् त 
अ�त्यक्ष 

बालेन शाह मा�थ केशब 

स्था�पतको अराजनी�तक 

�टप्पणीबारे सम्बन्धमा 

 

102 २०७९।०१।२३ 
छटु मिुखया 

�वन 
�त्यक्ष 

जाहेर दरखास्त दतार् गर� 

पाउन तोक आदेश स�हतको 

�नद�शन जार� गर� समिुचत 

शािन्त सवु्यवस्था कायम 

गराई पाउ 

 

103 २०७९।०२।१२ स�वता यादव �त्यक्ष 

आफ्नो हकमा उिचत 

न्यायका ला�ग पहल गर� 

पाउँ भ�े सम्बन्धमा 

(BPKIHS मा मधेशी नै 

भएकोले भेदभाव र 

वद�नयत पणुर् त�रकाले 

अन्तरवातार्बाट हटाइएको) 

 

104 २०७९।०२।२० 
सामािजक 

संजाल 
अ�त्यक्ष 

मिुस्लमलाई द�लत भ�न 

�मािणत गरेको सम्बन्धमा 
 

105 २०७९।०३।०३ 
कोशी 

अनलाइन खबर 
अ�त्यक्ष अ�मत यादव मतृ्य ु�करण   

106 २०७९।०३।०६ 
र�वन्� नाथ 

ठाकुर 
�त्यक्ष 

अल्पसंख्यक समदुाय: 

सै�ािन्तक अवधारणा र 

अ�धकारको �� 

 

107 २०७९।०३।०६ 

सामािज संजाल 

(कमल 

बन्जाडेको 

अ�त्यक्ष 

ई-ई�र (ईसाइकरण) र 

कालो वणर्क� म�हलालाई 

कुरुप (Ugly) र गोरो 
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फेसवकु 

वालबाट) 

�वदेशी म�हलालाई सनु्दर 

भ�न पा�पसु्तक रािखएको 

सम्बन्धमा । 

108 २०७९।०३।०८ वेचन मिुखया 
�त्यक्ष 

मेसेन्जर 

सामािजक सरुक्षा भ�ा 

काट�एको सम्बन्धमा 
 

109 २०७९।०३।०८ जहँागीर आलम �त्यक्ष 
नाग�रकता बनाउन समस्या 

भएको सम्बन्धमा 
 

110 २०७९।०३।१२ अ�त्यक्ष 
सामािजक 

संजाल 

इ.�.का. लहानमा रा��य 

प�रचयप� बनाउन सेवा�ाह� 

सास्ती र वेवास्ता ग�रएको 

सम्बन्धमा । 

 

111 २०७९।०३।१३ 
राम �वेश राय 

यादव 
�त्यक्ष 

आवश्यक कारवाह� गर� 

पाउँ बारे ।  
 

112 २०७९।०३।२४ र�व राज साह �त्यक्ष 

�हन्द ु देवी देवतालाई 

आप�तजनक कमेन्ट लेखेको 

सम्बन्धमा । 

 

113 २०७९।०३।२४ 
�म�थला 

संस्कृ�त समाज 
�त्यक्ष 

सत्य तथ्य पता लगाई 

�दनहुनु बारे ।  

सरोकारवा

लाहरुसँग 

छलफल 

114 २०७९।०३।२९ 
��वण नारायण 

चौधर� 
मेसेन्जर 

कालो ब्यानर बोकेर 

�वरोधमा �कन उ��ए �देश 

१ का मै�थल समाज 
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अनसूुची - ३ 

�देशगत कायर्�महरु 

आ. व. २०७८।७९ मा आयोगमा स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म र �व�नयोिजत वजेट रकम �भ� 

रह� सम्पादन ग�रएका कायर्हरुलाई �देशगत रुपमा �नम्न अनसुार �स्ततु ग�रएको छ । 

�देश १ 

कायर्�मको नाम: मधेशी आयोगको इच्छा नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 
उ�शे्य समस्या /चनुौती 

 �देश नं. १ को सनुसर� 

िजल्लाको ह�रनगर 

गाउँपा�लका िस्थत 

रामनगर भटुाहामा 
 

धमर्, संस्कृ�तको जगेनार् 

सम्बन्धमा �ी �वशाल 

�मथले�र िशव मिन्दर 

रामनगर िस्थत �हन्द ु

मिुस्लमको �न्�को 

कारण तोड्न लागेको 

मिन्दरको सम्बन्धमा ।  

 
 
 
 
 
 
 

• मधेशी आयोगको शाखा 

कायार्लय �देशमा प�न 

हनुपुन� ।  

• म�हला �हंसा, �वभेद, 

कुर�ती, कु�था �वरु� ७७ 

वटै िजल्लामा �भावकार� 

अनगुमन हनुपुन� ।  

• म�हलाहरु सतु्केर� हुँदा 

अस्पताल नगई ज�डवटु�, 

धामी झा�� जस्ता 

अन्ध�व�ासमा लाग्ने ।  

• �म�थला �व��व�ालयको 

स्थापना गनुर्पन� ।  

• म�हला, यवु�तहरुमाथी 

ए�सड �हार जस्ता जघन्य 

अपराध गरेको ।  
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सझुाव:  

१. आयोगको कायर्क्षे� फरा�कलो भएको हुँदा िजल्ला र �देशस्तरमा प�न आयोगका शाखा 

कायार्लयहरु स्थापना हनुपुन� ।   

२. मधेशी समदुायमा व्या� सवै �कारका अन्ध�व�ास, कुर��त, छुवाछुत, �वभेद, शोषणलाई 

अन्त्य भई समतामूलक समाजको �नमार्ण हनुपुन� ।   

३. भाषा, कला, संस्कृ�त, �लपीको संरक्षण र सम्ब�र्न गनुर् राज्यको दा�यत्व भएको हुँदा 

यसको संरक्षण र सम्ब�र्न गनर् राज्यका तीनै तहले �वशेष ध्यान �दनपुन� ।  
 

कायर्�मको नाम: मधेशी समदुायको भाषा, �लपी, संस्कृ�तको संरक्षण र सम्ब�र्न सम्बन्धी 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 
उ�शे्य समस्या /चनुौती 

१ सनुसर� िजल्लाको 

ह�रनगर गाउँपा�लकामा 
 

धमर् संस्कृ�तको 

जगेनार् गर� 

सामािजक सद् भाव, 

रा��य एकता 

कायम गनुर् 
 

• होल�को नाममा �वकृ�तहरु 

बढ्ने गरेको । 

• समाजमा होहल्ला गन�, 

जवरजस्ती रंग लगाउने 

कायर्हरु हनुे गरेको ।  

• तराइ र पहाड र जनकपरुमा 

होल� �भ� �भ� �दनमा हनु े

गरेको ।  

• होल�को �दन मादक पदाथर् 

सेवन गन� र जथाभावी 

सवार�हरु चलाउने गरेको ।  
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सझुाव:  

१. आयोगको कायर्क्षे� फरा�कलो भएको हुँदा िजल्ला र �देशस्तरमा प�न आयोगका शाखा 

कायार्लयहरु स्थापना हनुपुन� ।   

२. मधेशी समदुायमा व्या� सवै �कारका अन्ध�व�ास, कुर��त, छुवाछुत, �वभेद, शोषणलाई 

अन्त्य भई समतामूलक समाजको �नमार्ण हनुपुन� ।   

३. भाषा, कला, संस्कृ�त, �लपीको संरक्षण र सम्ब�र्न गनुर् राज्यको दा�यत्व भएको हुँदा 

यसको संरक्षण र सम्ब�र्न गनर् राज्यका तीनै तहले �वशेष ध्यान �दनपुन� ।  
 

कायर्�मको नाम: मधेशी समदुायको भाषा, �लपी, संस्कृ�तको संरक्षण र सम्ब�र्न सम्बन्धी 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 
उ�शे्य समस्या /चनुौती 

१ सनुसर� िजल्लाको 

ह�रनगर गाउँपा�लकामा 
 

धमर् संस्कृ�तको 

जगेनार् गर� 

सामािजक सद् भाव, 

रा��य एकता 

कायम गनुर् 
 

• होल�को नाममा �वकृ�तहरु 

बढ्ने गरेको । 

• समाजमा होहल्ला गन�, 

जवरजस्ती रंग लगाउने 

कायर्हरु हनुे गरेको ।  

• तराइ र पहाड र जनकपरुमा 

होल� �भ� �भ� �दनमा हनु े

गरेको ।  

• होल�को �दन मादक पदाथर् 

सेवन गन� र जथाभावी 

सवार�हरु चलाउने गरेको ।  

 

 

सझुाव :  

• �हमाल, पहाड, तराईका �व�भ� िजल्ला र धनषुाको जनकपरुमा होल� एकै �दनमा हनु ु

पन�।  

• होल�को नाममा समाजमा बढ्दै गएको �वकृ�तलाई �नमुर्ल गर� सामािजक सद् भाव र एकता 

स्था�पत गनर् चेतनामूलक कायर्�महरु गनुर्पन� ।  

• संस्कृ�तको नाममा हनुे जघन्य अपराधहरुको �नराकरणका ला�ग स्थानीय सरकारले �वशेष 

ध्यान �दनपुन� ।  

• बजारमा बेिचने रङमा अत्य�धक रसायनय�ु पदाथर् �योग ग�रने हुँदा छाला िचलाउन,े 

पोल्ने अथवा आखँामा पय� भने आखँा द�ु,े रातो हनुे समस्या देिखने भएकोले सतकर् ता 

अपनाउनपुन� ।  

• होल�को �दन मादक पदाथर् सेवन गर� सवार� चलाउने गदार् �व�भ� दघुर्टना हनु सक्न े

भएकोले यसमा सम्बिन्धत �नकायले ध्यान �दनपुन� ।  

मधेश �देश 

कायर्�मको �ववरण: मधेशी आयोगको इच्छा नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

  

मधेश �देशको 

महो�र� िजल्ला, 

म�टहानी 
 

मधेशी समदुायका 

व्यि�हरुमा सदाचार, 

नै�तकता र 

व्यवसा�यकतामा 

अ�भव�ृ� ल्याउन ु

 

• व्यि�हरुको स्कु�ल�मा नै 

नै�तक िशक्षाको अभाव रहेको 

छ ।  

• नै�तकवान भई सवैको भलो 

होस भ�े आम नाग�रकको 

इच्छा र आकांक्षा रहेता प�न 

सो अनकुुल प�रवतर्न गनर् 

�मखु चनुौती रहेको ।  
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सझुाव:  

o नै�तक िशक्षाकै माध्यमबाट असल व्यि�, असल समाज र असल च�र�को �नमर्ण हुँदा 

सकारात्मक सोचको �वकास भई आफ्नो दा�यत्व वोध हदैु जान्छ । जसले गदार् मा�नसमा 

सदाचार, �वन�ता, सदभाव, परोपकार पक्षले स्थान पाउँछ । त्यसकारण पूवर् �ाथ�मक, 

�ा�थ�मक र माध्य�मक पा��ममा नै नै�तक िशक्षा समावेश गर� नै�तकवान मधेश बनाई 

नै�तक िशक्षामा जोड �दनपुन� ।  

o नै�तकवान नाग�रक �नमार्णको ला�ग �व�भ� गो�ी, ता�लम, अनिुशक्षण, से�मनार, �िशक्षण 

कायर्�महरु संचालन हनुपुन� ।  
 

कायर्�मको नाम: मधेशी समदुायको सश�ीकरण सम्बन्धी अ�भमिुखकरण कायर्�म 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

 मधेश �देशको धनषुा 

िजल्लाको जनकपरुमा 

कायर्�म सम्प� भएको 
 
 
 
 
 
 

राज्यको मूलधारमा 

ल्याउन मधेशी 

समदुायका यवुा 

यवुतीहरुलाई 

लोकसेवा आयोगको 

तयार� सम्बन्धी कायर् 

गन� । 

 

• मधेशी समदुायका यवुा यवुती 

मध्ये क�तपयलाई लोकसेवा 

पर�क्षा सम्बन्धी जानकार� 

समेत नरहेको।  

• लोकसेवा पर�क्षाको 

�व�स�नयताको सम्बन्धमा 

�व�स्त गराउन ठूलो चनूौती 

रहेको । 

• मातभृाषामा ज्ञान �ा� भएकोले 

नेपाल� भाषामा पढन ले� 

तथा पर�क्षा ��तस्पधार् गनर् 

गाह� भई एकरुपता कायम 

गनर् नसकेकोले । 
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सझुाव:  

o नै�तक िशक्षाकै माध्यमबाट असल व्यि�, असल समाज र असल च�र�को �नमर्ण हुँदा 

सकारात्मक सोचको �वकास भई आफ्नो दा�यत्व वोध हदैु जान्छ । जसले गदार् मा�नसमा 

सदाचार, �वन�ता, सदभाव, परोपकार पक्षले स्थान पाउँछ । त्यसकारण पूवर् �ाथ�मक, 

�ा�थ�मक र माध्य�मक पा��ममा नै नै�तक िशक्षा समावेश गर� नै�तकवान मधेश बनाई 

नै�तक िशक्षामा जोड �दनपुन� ।  

o नै�तकवान नाग�रक �नमार्णको ला�ग �व�भ� गो�ी, ता�लम, अनिुशक्षण, से�मनार, �िशक्षण 

कायर्�महरु संचालन हनुपुन� ।  
 

कायर्�मको नाम: मधेशी समदुायको सश�ीकरण सम्बन्धी अ�भमिुखकरण कायर्�म 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

 मधेश �देशको धनषुा 

िजल्लाको जनकपरुमा 

कायर्�म सम्प� भएको 
 
 
 
 
 
 

राज्यको मूलधारमा 

ल्याउन मधेशी 

समदुायका यवुा 

यवुतीहरुलाई 

लोकसेवा आयोगको 

तयार� सम्बन्धी कायर् 

गन� । 

 

• मधेशी समदुायका यवुा यवुती 

मध्ये क�तपयलाई लोकसेवा 

पर�क्षा सम्बन्धी जानकार� 

समेत नरहेको।  

• लोकसेवा पर�क्षाको 

�व�स�नयताको सम्बन्धमा 

�व�स्त गराउन ठूलो चनूौती 

रहेको । 

• मातभृाषामा ज्ञान �ा� भएकोले 

नेपाल� भाषामा पढन ले� 

तथा पर�क्षा ��तस्पधार् गनर् 

गाह� भई एकरुपता कायम 

गनर् नसकेकोले । 

 

सझुाव:  

o लोकसेवाको पर�क्षा आ-आफ्नै मातभृाषामा वा अन्तरा��य भाषामा सवैले �ददा एकरुपता 

हनुे र �वभेद नहनुे देिखएको सो अनसुार हनु जोड �दनपुन� ।  

o नेपालकै सवभन्दा जेठो पाठशाला ३०४ वषर् परुानो राजक�य संस्कृत पाठशाला नै रहेको 

तथ्यगत �माण भएता प�न सो अनसुार �वज्ञान, ��व�ध तथा िशक्षा मन्�ालय तथा अन्य 

�नकायले पा��म र सामान्यज्ञानमा रािखएको हनुाले तत्काल पहल गर� सोह� अनसुार 

अ�नवायर् रा�पुन� ।  
 

कायर्�मको नाम:  मधेशी समदुायको भाषा, �लपी, संस्कृ�तको संरक्षण र सम्ब�र्न सम्बन्धी 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका �देशका 

िजल्ला/स्थान 
उ�शे्य समस्या /चनुौती 

१ 

 

स�र� िजल्लाको राज�वराज 

नगरपा�लका 
 
 
 
 
 

धमर् संस्कृ�तको जगेनार् 

गर� सामािजक सदभाव, 

रा��य एकता कायम 

गनुर् 
 

• होल�को नाममा �वकृ�तहरु 

बढ्ने गरेको । 

• समाजमा होहल्ला गन�, 

जवरजस्ती रंग लगाउने 

कायर्हरु हनुे गरेको ।  

• तराइ र पहाड र 

जनकपरुमा होल� �भ� 

�भ� �दनमा हनुे गरेको ।  २ 
�सराहा िजल्लाको �मच�या 

नगरपा�लका 

सझुाव :  

o �हमाल, पहाड, तराई र जनकपरुधाममा होल� पवर् �व�भ� �मतीमा मनाउने भएकोले रा��य 

�वदा दईु �दन हनुपुन�।  

o होल�को नाममा समाजमा बढ्दै गएको �वकृ�तलाई �नमुर्ल गर� सामािजक सद् भाव र एकता 

स्था�पत गनर् चेतनामूलक कायर्�महरु गनुर्पन� ।  
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o संस्कृ�तको नाममा हनुे जघन्य अपराधहरुको �नराकरणका ला�ग स्थानीय सरकारले 

�वशेष ध्यान �दनपुन� ।  

वागमती �देश 

कायर्�मको नाम: मधेशी समदुायको सश�ीकरण सम्बन्धी अ�भमिुखकरण कायर्�म 

�स.नं. कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

 वागमती �देशको 

मकवानपरु हेटौडा 

मधेशी समदुायको 

यवुायवुतीहरुलाई 

लोकसेवा तयार� गनर् 

अ�भ��ेरत गराई समाज र 

रा� सेवामा सम�पर्त 

गराउने 

• बजेट कम हुँदा कायर्�म 

संचालन गनर् क�ठनाई 

• मा�सक वा अधर्वा�षर्क 

रुपमा कम्तीमा १ पटक 

कक्षा संचालन गनुर्पन� ।  

 

सझुाव:  

१. लोकसेवा तयार� अ�भमिुखकरण कायर्�म अत्यन्तै उपलब्धीमूलक रहेको तर एक�दन े

अ�भमखुीकरण कायर्�मका अ�त�र� किम्तमा कुनै एक (ख�रदार, सबु्बा) स्थानीय तथा 

�देशको पाठय�म अन्तगर्त रह� कम्तीमा २(दईु) म�हने कक्षा संचालन माग भएको ।  

२. लोकसेवाका साथै अन्य सीपमूलक, आय आजर्नमूलक �िशक्षणको माग भएको हुँदा त्यसको 

व्यवस्था गनुर् पन� । 

३. थोरै बजेटवाट कम वालवा�लका सहभागी गराई कायर्�म गनुर्पन� अवस्थामा कायर्�म 

स्थलमा बढ�को सहभागीता हनुे हुँदा बजेट बढाई कायर्�म बनाउनपुन� ।  

४. वाल�ववाहको समस्या रहेको हुँदा वाल�ववाह सम्बन्धी चेतनामूलक कायर्�म रा�पुन�, 
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o संस्कृ�तको नाममा हनुे जघन्य अपराधहरुको �नराकरणका ला�ग स्थानीय सरकारले 

�वशेष ध्यान �दनपुन� ।  

वागमती �देश 

कायर्�मको नाम: मधेशी समदुायको सश�ीकरण सम्बन्धी अ�भमिुखकरण कायर्�म 

�स.नं. कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

 वागमती �देशको 

मकवानपरु हेटौडा 

मधेशी समदुायको 

यवुायवुतीहरुलाई 

लोकसेवा तयार� गनर् 

अ�भ��ेरत गराई समाज र 

रा� सेवामा सम�पर्त 

गराउने 

• बजेट कम हुँदा कायर्�म 

संचालन गनर् क�ठनाई 

• मा�सक वा अधर्वा�षर्क 

रुपमा कम्तीमा १ पटक 

कक्षा संचालन गनुर्पन� ।  

 

सझुाव:  

१. लोकसेवा तयार� अ�भमिुखकरण कायर्�म अत्यन्तै उपलब्धीमूलक रहेको तर एक�दन े

अ�भमखुीकरण कायर्�मका अ�त�र� किम्तमा कुनै एक (ख�रदार, सबु्बा) स्थानीय तथा 

�देशको पाठय�म अन्तगर्त रह� कम्तीमा २(दईु) म�हने कक्षा संचालन माग भएको ।  

२. लोकसेवाका साथै अन्य सीपमूलक, आय आजर्नमूलक �िशक्षणको माग भएको हुँदा त्यसको 

व्यवस्था गनुर् पन� । 

३. थोरै बजेटवाट कम वालवा�लका सहभागी गराई कायर्�म गनुर्पन� अवस्थामा कायर्�म 

स्थलमा बढ�को सहभागीता हनुे हुँदा बजेट बढाई कायर्�म बनाउनपुन� ।  

४. वाल�ववाहको समस्या रहेको हुँदा वाल�ववाह सम्बन्धी चेतनामूलक कायर्�म रा�पुन�, 

  

 

लिुम्बनी �देश 

कायर्�मको �ववरण: मधेशी आयोगको इच्छा नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

 लिुम्वनी �देशको 

नेपालगंज 

मधेशी समदुायका 

यवुायवुतीहरुलाई 

नै�तकवान बनाई 

समाज र रा� सेवामा 

सम�पर्त गराउने । 

• �ारिम्भक िशक्षा देिख नै 

पा��ममा नै�तक िशक्षाको 

अभाव रहेको 

• नै�तकवान भई सवैको भलो 

होस भ�े आम नाग�रकको 

इच्छा र आकांक्षा रहेता प�न 

सो अनकुुल प�रवतर्न गनर् 

�मखु चनुौती  रहेको ।  

सझुाव:  

१. थोरै बजेटवाट कम वालवा�लका सहभागी गराई कायर्�म गनुर्पन� अवस्थामा कायर्�म 

स्थलमा बढ�को सहभागीता हनुे हुँदा बजेट बढाई कायर्�म बनाउनपुन� ।  

२. सामािजक कु-संस्कार कुर��त र अन्ध�व�ासलाइ िचद� उज्यालो �दशा �तर उन्मखु  

हनुपुन� । 

३. वाल�ववाह, वह�ुववाहको समस्या रहेको हुँदा वाल�ववाह र वह�ुववाह सम्बन्धी चेतनामूलक 

कायर्�म रा�पुन�, 

४. समाज र रा�को �वकासका ला�ग व्यि�गत सदाचार, स्वाबलम्बीले ठुलो भ�ूमका खेलेको 

हनु्छ भ�े कुरामा जोड �दनपुन� । 

५. व्यि�को ब्यबहार, �वन�ता, आदर, संस्कार जस्ता आधारभतू आवश्यक मान्यताहरुमा 

�वशेष जोड �दननु� ।  
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कणार्ल� �देश 

कायर्�मको �ववरण: मधेशी समदुायको सश�ीकरण सम्बन्धी अ�भमिुखकरण कायर्�म 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

 कणार्ल� �देशको सखु�त 

�वरेन्�नगर 

मधेशी समदुायका 

यवुायवुतीहरुलाई 

लोकसेवा तयार� गनर् 

अ�भ��ेरत गराई 

समाज र रा� सेवामा 

सम�पर्त गराउने  

• कणार्ल� �देशमा भौगो�लक 

ज�टलताले गदार् �देशको सवै 

ठाउँमा पगु्न तथा त्याहाँको 

सवै िजल्लाको यवुा यवुतीलाई 

सहभागी गराउन नस�कएको 

• कम वजेटबाट कायर्�म 

संचालन गनर् क�ठनाई 

सझुाव:  

१. लोकसेवा तयार� अ�भमिुखकरण कायर्�म अत्यन्तै उपलिब्धमूलक रहेको तर एक�दन े

अ�भमिुखकरण कायर्�मका अ�त�र� किम्तमा कुनै एक (ख�रदार, सबु्बा) स्थानीय तथा 

�देशको पाठय�म अन्तगर्त रह� कम्तीमा २(दईु) म�हने कक्षा संचालन माग भएको ।  

२. लोकसेवाका साथै अन्य सीपमूलक, आयआजर्नमलुक �िशक्षणको माग भएको हुँदा त्यसको 

व्यवस्था गनर् । 

३. थोरै बजेटवाट कम वालवा�लका सहभागी गराई कायर्�म गनुर्पन� अवस्थामा कायर्�म 

स्थलमा बढ�को सहभागीता हनुे हुँदा बजेट बढाई कायर्�म बनाउन ।  

४. वाल�ववाहको समस्या रहेको हुँदा वाल�ववाह सम्बन्धी चेतनामूलक कायर्�म रा�पुन�, 

५. स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर देिखएको हुँदा आवश्यक ठाउमा स्वास्थ्य केन्�हरुको स्थापना 

गनुर्पन� 

६. भौगो�लक �वकटताको कारण वालवा�लकाहरुलाई �व�ालय पगु्न घण्टौ लाग्ने अवस्था 

�व�मान रहेको हुँदा आवश्यक ठाउमा �व�ालय स्थापना हनुपुन� ।  
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कणार्ल� �देश 

कायर्�मको �ववरण: मधेशी समदुायको सश�ीकरण सम्बन्धी अ�भमिुखकरण कायर्�म 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

 कणार्ल� �देशको सखु�त 

�वरेन्�नगर 

मधेशी समदुायका 

यवुायवुतीहरुलाई 

लोकसेवा तयार� गनर् 

अ�भ��ेरत गराई 

समाज र रा� सेवामा 

सम�पर्त गराउने  

• कणार्ल� �देशमा भौगो�लक 

ज�टलताले गदार् �देशको सवै 

ठाउँमा पगु्न तथा त्याहाँको 

सवै िजल्लाको यवुा यवुतीलाई 

सहभागी गराउन नस�कएको 

• कम वजेटबाट कायर्�म 

संचालन गनर् क�ठनाई 

सझुाव:  

१. लोकसेवा तयार� अ�भमिुखकरण कायर्�म अत्यन्तै उपलिब्धमूलक रहेको तर एक�दन े

अ�भमिुखकरण कायर्�मका अ�त�र� किम्तमा कुनै एक (ख�रदार, सबु्बा) स्थानीय तथा 

�देशको पाठय�म अन्तगर्त रह� कम्तीमा २(दईु) म�हने कक्षा संचालन माग भएको ।  

२. लोकसेवाका साथै अन्य सीपमूलक, आयआजर्नमलुक �िशक्षणको माग भएको हुँदा त्यसको 

व्यवस्था गनर् । 

३. थोरै बजेटवाट कम वालवा�लका सहभागी गराई कायर्�म गनुर्पन� अवस्थामा कायर्�म 

स्थलमा बढ�को सहभागीता हनुे हुँदा बजेट बढाई कायर्�म बनाउन ।  

४. वाल�ववाहको समस्या रहेको हुँदा वाल�ववाह सम्बन्धी चेतनामूलक कायर्�म रा�पुन�, 

५. स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर देिखएको हुँदा आवश्यक ठाउमा स्वास्थ्य केन्�हरुको स्थापना 

गनुर्पन� 

६. भौगो�लक �वकटताको कारण वालवा�लकाहरुलाई �व�ालय पगु्न घण्टौ लाग्ने अवस्था 

�व�मान रहेको हुँदा आवश्यक ठाउमा �व�ालय स्थापना हनुपुन� ।  
 

 

सदूुरपि�म �देश 

कायर्�मको �ववरण: मधेशी आयोगको इच्छा नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा 

�स. 

नं. 

कायर्�म ग�रएका 

�देशका िजल्ला/स्थान 

उ�शे्य समस्या /चनुौती 

  

सदूुरपि�म �देशको 

धनगढ�मा 

मधेशी समदुायका 

व्यि�हरुमा सदाचार, 

नै�तकता र 

व्यवसा�यकतामा अ�भव�ृ� 

ल्याउन ु

 

• व्यि�हरुको स्कु�ल�मा 

नै नै�तक िशक्षाको अभाव 

रहेको 

• नै�तकवान भई सवैको 

भलो होस भ�े आम 

नाग�रकको इच्छा र 

आकांक्षा रहेता प�न सो 

अनकुुल प�रवतर्न गनर् 

�मखु चनुौती रहेको ।  

सझुाव: �ाथ�मक र माध्य�मक पा��ममा नै नै�तक िशक्षा समावेश गर� नै�तकवान मधेश 

बनाई सश� नै�तक िशक्षामा जोड �दनपुन� ।  
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अनसूुची - ४ 

 

आयोगका पदा�धकार�हरुबाट ग�रएको अनगुमन 

आ.व. २०७८/७९ मा यस आयोगबाट भएका अनगुमनको �ववरण �नम्न रहेको छ । 

�स. 

नं. 

�देश/िजल्ला अनगुमनको �वषय अनगुमनकतार् 

१. मधेश �देशको 

महो�र� िजल्ला 

दाइजोको कारण हत्या ग�रएको 

घटनाको अनगुमन 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

२. वागमती �देशको 

िचतवन िजल्ला 

िचतवन िजल्लािस्थत नारायणगढमा 

�नमार्णको �ममा रहेको रंगशालाको 

अनगुमन 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� 

३. मधेश �देशको 

धनषुा िजल्ला 

मधेश �देशको धनषुा िजल्लामा 

�हरासतमा मतृ्य ुभएको पल्टु सदाको घर 

पगुी मतृकका प�रवारसँग घटनाबारे 

छलफल 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� 

४. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

स�र� िजल्लाको कोइलाडी गाउँको 

सरोकारवालहरुसँग सीमामा रहेका 

समस्याहरु बारे स्थानीय बा�सन्दा, सश� 

�हर�का अ�धकार�हरु छलफल  

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� र मा. सदस्य 

आभा कुमार� 

५. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

स�र� िजल्लाको �छ�मस्ता 

गाउँपा�लकाको द�लत समदुायमा हनेु 

�व�भ� समस्याहरुको बारेमा छलफल 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� 

६. मधेश �देशको 

धनषुा िजल्ला 

छठ पवर्को �दन �हन्द ु मिुस्लमको 

�वचमा ते�लया पोखर�मा छठ घाट 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� र मा. सदस्य 

आभा कुमार� 
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अनसूुची - ४ 

 

आयोगका पदा�धकार�हरुबाट ग�रएको अनगुमन 

आ.व. २०७८/७९ मा यस आयोगबाट भएका अनगुमनको �ववरण �नम्न रहेको छ । 

�स. 

नं. 

�देश/िजल्ला अनगुमनको �वषय अनगुमनकतार् 

१. मधेश �देशको 

महो�र� िजल्ला 

दाइजोको कारण हत्या ग�रएको 

घटनाको अनगुमन 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

२. वागमती �देशको 

िचतवन िजल्ला 

िचतवन िजल्लािस्थत नारायणगढमा 

�नमार्णको �ममा रहेको रंगशालाको 

अनगुमन 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� 

३. मधेश �देशको 

धनषुा िजल्ला 

मधेश �देशको धनषुा िजल्लामा 

�हरासतमा मतृ्य ुभएको पल्टु सदाको घर 

पगुी मतृकका प�रवारसँग घटनाबारे 

छलफल 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� 

४. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

स�र� िजल्लाको कोइलाडी गाउँको 

सरोकारवालहरुसँग सीमामा रहेका 

समस्याहरु बारे स्थानीय बा�सन्दा, सश� 

�हर�का अ�धकार�हरु छलफल  

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� र मा. सदस्य 

आभा कुमार� 

५. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

स�र� िजल्लाको �छ�मस्ता 

गाउँपा�लकाको द�लत समदुायमा हनेु 

�व�भ� समस्याहरुको बारेमा छलफल 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� 

६. मधेश �देशको 

धनषुा िजल्ला 

छठ पवर्को �दन �हन्द ु मिुस्लमको 

�वचमा ते�लया पोखर�मा छठ घाट 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� र मा. सदस्य 

आभा कुमार� 

 

बनाउने �वषयमा भएको झगडा सम्बन्धी 

स्थलगत अनगुमन 

७. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

स�र� िजल्लाको बलान �वहलु 

गाउँपा�लकामा कृ�षका ला�ग चा�हने 

मल, �वउ, �कटनाशक औष�ध हाहाकार 

भएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा 

छलफल 

 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� 

८. मधेश �देशको 

धनषुा िजल्ला 

�कसान आन्दोलनको स्थलगत  

अनगुमन 

मा. सदस्य जीवछ साह, 

मा. सदस्य रेण ुदेवी साह, 

मा. सदस्य �वजय कुमार 

ग�ुा, मा. सदस्य आभा 

कुमार� 

9. वागमती �देश र 

मधेश �देशका 

िजल्लाहरु 

मधेशमा व्या� म�हला �हंसा, जा�तय 

�वभेद र सामािजक कुर��त सम्बन्धी 

अनगुमन 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

10. मधेश �देशका 

�व�भ� 

िजल्लाहरु 

खलु्ला �समाना, म�हला �हंसा र 

नाग�रकता सम्बन्धी समस्याहरुको 

बारेमा छलफल 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

11.  मधेश �देशको 

िजल्लाहरु 

मधेशी समदुायको आ�थर्क, सामािजक 

तथा सांस्कृ�तक अवस्थाको अध्ययन 

गर� सकारात्मक पक्षको संरक्षण, 

संब�र्न तथा �ब�र्न गन� वारेमा 

छलफल 

मा. सदस्य आभा कुमार� 
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12. वागमती �देशको 

�सन्धलु� िजल्ला 

जा�तय लै��क �वभेदको अवस्था, काननुी 

उपचार र कायार्न्वयनको अवस्थाबारे 

अध्ययन 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

१३. �देश नं. १ को 

सनुसर� िजल्ला 

िस्थत इनरुवा 

नगरपा�लका र 

भो�ाहा नर�संह 

गाउँपा�लका 

बाढ�बाट �भा�वत के्ष�हरुको अनगुमन मा. रेण ुदेवी साह 

14. �देश नं. १ को 

झापा,  सनुसर�  

िजल्ला, मधेश 

�देशको रौतहट, 

वारा, पसार्, 

�सराहा िजल्ला 

�मखु िजल्ला अ�धकार� र 

सरोकारवालाहरुसँग समसाम�यक 

�वषयमा छलफल 

मा. सदस्य जीवछ साह 

15. �देश नं. १ को 

झापा, मोर�, 

सनुसर� र मधेश 

�देशको स�र� 

िजल्ला 

�मखु िजल्ला अ�धकार� र 

सरोकारवालाहरुसँग समसाम�यक 

�वषयमा छलफल 

मा. सदस्य रेण ुदेवी साह 

16. लिुम्वनी �देशको 

क�पलवस्त ु

िजल्ला 

�मखु िजल्ला अ�धकार� र 

सरोकारवालाहरुसँग समसाम�यक 

�वषयमा छलफल 

मा. सदस्य �वजय कुमार 

ग�ुा 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&( 65

 

12. वागमती �देशको 

�सन्धलु� िजल्ला 

जा�तय लै��क �वभेदको अवस्था, काननुी 

उपचार र कायार्न्वयनको अवस्थाबारे 

अध्ययन 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

१३. �देश नं. १ को 

सनुसर� िजल्ला 

िस्थत इनरुवा 

नगरपा�लका र 

भो�ाहा नर�संह 

गाउँपा�लका 

बाढ�बाट �भा�वत के्ष�हरुको अनगुमन मा. रेण ुदेवी साह 

14. �देश नं. १ को 

झापा,  सनुसर�  

िजल्ला, मधेश 

�देशको रौतहट, 

वारा, पसार्, 

�सराहा िजल्ला 

�मखु िजल्ला अ�धकार� र 

सरोकारवालाहरुसँग समसाम�यक 

�वषयमा छलफल 

मा. सदस्य जीवछ साह 

15. �देश नं. १ को 

झापा, मोर�, 

सनुसर� र मधेश 

�देशको स�र� 

िजल्ला 

�मखु िजल्ला अ�धकार� र 

सरोकारवालाहरुसँग समसाम�यक 

�वषयमा छलफल 

मा. सदस्य रेण ुदेवी साह 

16. लिुम्वनी �देशको 

क�पलवस्त ु

िजल्ला 

�मखु िजल्ला अ�धकार� र 

सरोकारवालाहरुसँग समसाम�यक 

�वषयमा छलफल 

मा. सदस्य �वजय कुमार 

ग�ुा 

 

17. बागमती �देशको 

हेटौडामा 

मधेशी समदुायसँग छलफल मा. सदस्य जीवछ साह 

18. �देश नं. १ को 

उदयपरु, मधेश 

�देशको स�र�, 

पसार् र रौतहट 

िजल्ला र 

वागम�त �देशको 

मकवानपरु, 

गण्डक� �देशको 

कास्क� 

सदुरुपि�म 

�देशको कैलाल� 

�मखु िजल्ला अ�धकार� र 

सरोकारवालाहरुसँग समसाम�यक 

�वषयमा छलफल 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

19. �देश नं. १ को 

सनुसर� िजल्ला 

िस्थत ह�रनगर 

गाउँपा�लका 

िशव मिन्दर सम्बन्धमा, दाइजो �थाको 

साथै अन्य व्या� समस्याहरुको �वषयमा 

छलफल 

मा. सदस्य जीवछ साह, 

मा. सदस्य रेण ुदेवी साह, 

मा. सदस्य �वजय कुमार 

ग�ुा 

20. मधेश �देशको 

जनकपरुधाम 

�कसान आन्दोलनको �मका ग�रएको 

अनगुमन 

 
 
 
 

 

मा. सदस्य जीवछ साह, 

मा. सदस्य रेण ुदेवी साह, 

मा. सदस्य �वजय कुमार 

ग�ुा, मा. आभा कुमार� 
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21. मधेश �देशको 

जनकपरुधाम 

�कसान आन्दोलनको �मका मधेश 

�देशका मा. मखु्यमन्�ीसँग छलफल 

मा. आभा कुमार� 

22. मधेश �देश र 

लिुम्वनी �देशका 

�व�भ� 

िजल्लाहरु 

२०७९ बैशाख ३० गतेको स्थानीय 

�नवार्चन स्थलमा पगेुर संचार 

माध्यमवाट राजनै�तक दल, �हर�, 

�शासन, उम्मेदवार र मतदाताहरुसँग 

भएको छलफल तथा अनगुमन 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द�, मा. सदस्य 

जीवछ साह, मा. सदस्य 

रेण ुदेवी साह, मा. सदस्य 

�वजय कुमार ग�ुा, मा. 

सदस्य आभा कुमार� 

23. गण्डक� �देशको 

नवलपरासी 

(वदर्घाट ससु्ता 

पूवर्) िजल्ला 

मधेशी समदुायको सरोकारवालाहरुसँग 

थर सूचीकरण सम्बन्धी छलफल 

कायर्�म 

आयोगका कमर्चार�हरु 

24. लिुम्बनी �देशको 

नवलपरासी 

(वदर्घाट ससु्ता 

पि�म) िजल्ला 

मधेशी समदुायको सरोकारवालाहरुसँग 

थर सूचीकरण सम्बन्धी छलफल 

कायर्�म तथा अनगुमन 

आयोगका कमर्चार�हरु 

25. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

�छन्मस्ता भगवतीको मखुौटा चोर� 

सम्बन्धमा 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द�, मा. सदस्य 

जीवछ साह, मा. सदस्य 

आभा कुमार� 

26. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

�छनमस्ता गाउँपा�लकामा मेयर  

उपमेयरबीच भएको �ववादबारे 

सहजीकरण सम्बन्धमा 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

27. मधेश �देशको 

जनकपरुधाम 

मधेश �देशका �व�भ� समस्याहरुको 

सम्बन्धमा मखु्यमन्�ीसँग छलफल 

मा. सदस्य जीवछ साह 
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21. मधेश �देशको 

जनकपरुधाम 

�कसान आन्दोलनको �मका मधेश 

�देशका मा. मखु्यमन्�ीसँग छलफल 

मा. आभा कुमार� 

22. मधेश �देश र 

लिुम्वनी �देशका 

�व�भ� 

िजल्लाहरु 

२०७९ बैशाख ३० गतेको स्थानीय 

�नवार्चन स्थलमा पगेुर संचार 

माध्यमवाट राजनै�तक दल, �हर�, 

�शासन, उम्मेदवार र मतदाताहरुसँग 

भएको छलफल तथा अनगुमन 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द�, मा. सदस्य 

जीवछ साह, मा. सदस्य 

रेण ुदेवी साह, मा. सदस्य 

�वजय कुमार ग�ुा, मा. 

सदस्य आभा कुमार� 

23. गण्डक� �देशको 

नवलपरासी 

(वदर्घाट ससु्ता 

पूवर्) िजल्ला 

मधेशी समदुायको सरोकारवालाहरुसँग 

थर सूचीकरण सम्बन्धी छलफल 

कायर्�म 

आयोगका कमर्चार�हरु 

24. लिुम्बनी �देशको 

नवलपरासी 

(वदर्घाट ससु्ता 

पि�म) िजल्ला 

मधेशी समदुायको सरोकारवालाहरुसँग 

थर सूचीकरण सम्बन्धी छलफल 

कायर्�म तथा अनगुमन 

आयोगका कमर्चार�हरु 

25. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

�छन्मस्ता भगवतीको मखुौटा चोर� 

सम्बन्धमा 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द�, मा. सदस्य 

जीवछ साह, मा. सदस्य 

आभा कुमार� 

26. मधेश �देशको 

स�र� िजल्ला 

�छनमस्ता गाउँपा�लकामा मेयर  

उपमेयरबीच भएको �ववादबारे 

सहजीकरण सम्बन्धमा 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

27. मधेश �देशको 

जनकपरुधाम 

मधेश �देशका �व�भ� समस्याहरुको 

सम्बन्धमा मखु्यमन्�ीसँग छलफल 

मा. सदस्य जीवछ साह 

 

28. �देश १ �देश १ का मखु्यमन्�ीसँग �व�भ� 

समस्याहरुको सम्बन्धमा छलफल 

मा. सदस्य रेण ुदेवी साह 

29. गण्डक� �देश मखु्यमन्�ीसँग �व�वध �वषयमा छलफल मा. सदस्य आभा कुमार� 

30. कणार्ल� �देश मा. �देश �मखु, मखु्यमन्�ी र 

�मखुिजल्ला अ�धकार�सँग छलफल 

मा. सदस्य रेण ुदेवी साह 

31. वागमती �देश उप सभामखु, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ी, 

काननु तथा न्याय तथा संसद�य मा�मला 

मन्�ी सँग छलफल 

मा. सदस्य आभा कुमार� 

32. �देश १ र मधेश 

�देश 

�देश �मखु लगायत अन्य 

सरोकारवालासँग छलफल 

मा. सदस्य जीवछ साह, 

मा. सदस्य रेण ुदेवी साह, 

मा. सदस्य �वजय कुमार 

ग�ुा 

33. मधेश �देश �देश �मखु र गहृमन्�ीसँग छलफल मा. सदस्य आभा कुमार� 

34 कणार्ल� �देश माननीय �देश �मखुसँग छलफल मा. सदस्य रेण ुदेवी साह 
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अनसूुची - 5 

थर सूचीकरणको �ववरण 
 

१.अ�हर�जातका थरहरू ; 

अ�हर�,   ग�ुा,  ब�नया ।0

१ 
 

२.अमातजातका थरहरू ; 

अमात,  राय,  राउत,   मण्डल     ।1

२ 
 

३. ककै�हया  जातका थरहरू ; 

राय ।2

३  
 

४. कथब�नया ँ/ �सन्द�ुरया जातका थरहरू ; 

कथब�नयाँ,   कथब�नया, दास,   चौधर�,    �सन्द�ुरया,   ब�नयाँ,  ब�नया, बा�नया, कैथल बैश्य,  ग�ुा,    

�ीवास्तव,  सेन�ुरया, कायस्थ ।3

४ 
 

 
                                                           
१�सताराम अ�हर�ले २०७७ चै� १३ गते र अ�हर� समाज सेवा स�म�तका पवुर् अध्यक्ष राजेन्� अ�हर�ले 
२०७८ पषु २२ गते फोन माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना अनसुार । 
२�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष बेचन दासले २०७७ चै� ११ गते उपलब्ध गराउनभुएका प�मा उल्लेिखत 
सूचना र नेपाल अमात कल्याण स�म�तका अध्यक्ष मा. डा. रामचन्� राय (सं�वधान सभा सदस्य) सँग २०७७ 
पौष १३ गते फोन माफर् त भएको कुराकानी अनसुार ।   
३नेपाल सरकार स�ीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ बैशाख १७ गते 
"द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना अनसुार । 
४नेपाल कथब�नयाँ सेवा समाज, केिन्�य कायार्लय, राज�बराजका अध्यक्ष-�नरंजन �साद दासले २०७७ भदौ २८ 
गते उपलब्ध गराएका सूचना..., र ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले २०७७ भदौ २४ 
गते उपलब्ध गराएका प�मा उल्लेख भएका सूचना अनसुार र संय�ु मधेशी सेवा समाज, मकवानपरु हेटौडा– 
४ का अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ुले २०७६ माघ १४ गते प� माफर् त "मधेशी अन्तगर्तको 
जा�त र थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी यस आयोगमा �दएका �नवेदनमा उल्लेख भएका सूचनाका आधारमा र 
-ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले २०७७ भदौ २४ गते उपलब्ध गराएका प�मा 
उल्लेख भएका सूचना अनसुार । 
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अनसूुची - 5 

थर सूचीकरणको �ववरण 
 

१.अ�हर�जातका थरहरू ; 

अ�हर�,   ग�ुा,  ब�नया ।0

१ 
 

२.अमातजातका थरहरू ; 

अमात,  राय,  राउत,   मण्डल     ।1

२ 
 

३. ककै�हया  जातका थरहरू ; 

राय ।2

३  
 

४. कथब�नया ँ/ �सन्द�ुरया जातका थरहरू ; 

कथब�नयाँ,   कथब�नया, दास,   चौधर�,    �सन्द�ुरया,   ब�नयाँ,  ब�नया, बा�नया, कैथल बैश्य,  ग�ुा,    

�ीवास्तव,  सेन�ुरया, कायस्थ ।3

४ 
 

 
                                                           
१�सताराम अ�हर�ले २०७७ चै� १३ गते र अ�हर� समाज सेवा स�म�तका पवुर् अध्यक्ष राजेन्� अ�हर�ले 
२०७८ पषु २२ गते फोन माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना अनसुार । 
२�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष बेचन दासले २०७७ चै� ११ गते उपलब्ध गराउनभुएका प�मा उल्लेिखत 
सूचना र नेपाल अमात कल्याण स�म�तका अध्यक्ष मा. डा. रामचन्� राय (सं�वधान सभा सदस्य) सँग २०७७ 
पौष १३ गते फोन माफर् त भएको कुराकानी अनसुार ।   
३नेपाल सरकार स�ीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ बैशाख १७ गते 
"द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना अनसुार । 
४नेपाल कथब�नयाँ सेवा समाज, केिन्�य कायार्लय, राज�बराजका अध्यक्ष-�नरंजन �साद दासले २०७७ भदौ २८ 
गते उपलब्ध गराएका सूचना..., र ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले २०७७ भदौ २४ 
गते उपलब्ध गराएका प�मा उल्लेख भएका सूचना अनसुार र संय�ु मधेशी सेवा समाज, मकवानपरु हेटौडा– 
४ का अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ुले २०७६ माघ १४ गते प� माफर् त "मधेशी अन्तगर्तको 
जा�त र थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी यस आयोगमा �दएका �नवेदनमा उल्लेख भएका सूचनाका आधारमा र 
-ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले २०७७ भदौ २४ गते उपलब्ध गराएका प�मा 
उल्लेख भएका सूचना अनसुार । 

 

५.कंसाकार (कसेरा) जातका थरहरूः 

कंसाकार।4

५ 
 

६.कमर / कमार5

६ जातका थरहरूः      
 

७.कमलापरु� वैश्य-ब�नया जातका थरहरू ;  

कमलापरु� ब�नया,  बा�नया,  साह,   ग�ुा,   ग�ु गौतम,  सेन गौतम,  राज �करण ।6

७ 
 

८. करूवा जातका थरहरू ; 

करूवा,  हास्दशीया,  मडुयार,  हेमरम,  वे�ा, गीनवुार,  एदकुुवार,   द�ुीया,  समटवार ।7

८ 
 

९.कलर जातका थरहरू ; 

सरव�रया,  �वकाउ ।8

९ 
 

१०. कलवार जातका थरहरू ;  

चौधर�, जयसवाल, शाह, साह, ग�ुा,  �साद,  ब्याहतु, कलवार, भगत, कलाल, ख�रदाहा, जैसार,   

कमलापरु�,  वमार् ।9

१०  

                                                           
५संय�ु मधेशी सेवा समाज नपेाल, मकवानपरु हेटौडा-४ का अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ु ले 
२०४६ माघ १४ गते यस मधेशी आयोगमा "मधेशी अन्तगर्तको जा�त र थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी �दएको 
�नवेदनमा उल्लेिखत सूचना अनसुार । 
६नेपाल सरकार मिन्�प�रषद् �ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा २०६५ 
फागनु १४ गते "को-को हनु मधेशी- सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा �कािशत 
सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 
७कमलापरु� वैश्य समाज नेपाल, केिन्�य कायार्लय लाहान, �सराहाका अध्यक्ष-कन्हैया �साद ग�ुाले २०७७ चैत 
२० गते प�माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना अनसुार । 
८करूवा समाजको तफर् वाट खादरू करूवा र राजन करूवाले दशरथ ख�डया डङुडुङ माफर् त २०७८ माघ ९ 
गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँहरूका अनसुार नेपालमा करूवा जा�तको बसोवास मेचीनगर 
नगरपा�लका, �बतार्मोड, झापामा रहेको छ । करूवा जा�तका मा�नसहरू सादर� भाषा बोल्ने गछर्न । 
९नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ बैशाख 
१७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना अनसुार । 
१०नेपाल कलवार कल्याण महासंघ, केिन्�य कायार्लय काठमांडौका महासिचव महेन्� चौधर�ले २०७७ पौष २९ 
गते र नेपाल कलवार कल्याण स�म�त, केिन्�य कायार्लय-कुले�र, काठमांडौका सिचव महेन्� चौधर�ले २०७७ 
माघ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना अनसुार । 
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११.कलाल जातका थरहरू ; 

कलाल,  साह,  चौधर� ।10

११ 
 

१२.कवर जातका थरहरू ; 

कवर,  �पपर, कासी,  जहुाडी,  मसुा,  हेलार्,  पथलचाटा,  घाटवार,  �संगा,  बाघवार।11

१२ 
 

१३.कसौधन जातका थरहरू ; 

कसौधन, केसरवाल,  केशवधन,  कश्यप,  वैश्य ग�ुा, ब�नयाँ,  सरार्फ,  कोरपाल,  शाहा, चौधर�,  

अ�वाल, कश्मीरवाल,  कौल,   खेर,   ख�ी      ।12

१३ 
 

१४.कमकड जातका थरहरूः 

कमकड, महतो, राउत, कहार, कहाँर ।13

१४ 

  

                                                           
११�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते र ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका 
अध्यक्ष- सन्तेष कुमार महतोले २०७७ भदौ २४ गते पठाएको प�मा उल्लेिखत सूचना अनसुार ।  

१२नेपाल कवर उत्थान संघका ��त�न�ध �डक कवर र सजुन कवरले २०७८ माघ ३ गते दशरथ ख�डया माफर् त 

उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँहरूका अनसुार नेपालमा कवर जा�तको बसोवास झापा-िजल्ला, 

मेचीनगर नगरपा�लकामा रहेको छ र जनसङ्ख्या ३१७ रहेको छ । कवर जा�तका मा�नसहरू सादर� भाषा 

बोल्ने गछर्न ।  सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात ।यस मधेशी अयेगका मा. अध्यक्ष ज्यूले िजल्ला �मणको 
�ममा �ा� गनुर्भएको हो। झापा िजल्ला, मेचीनगर नगरपा�लका र ब�ु शािन्त गाउँपा�लकामा पाइएको हो । 

१३मा. आ�दत्य नारायण कसौधनले २०७७ चैत २३ र २०७७ चैत २८ गते ई-मेल माफर् त व्यि�गतरूपमा 
उपलब्ध गराउनभुएको सूचना । उहाँरुपन्देह� िजल्लावाट ��त�न�धत्व गन� सं�वधान सभा सदस्य र कसौधन 
जा�तका �वज्ञ, जानकार, अगवुा हनुहुनु्छ ।  

१४जगद�श राउत कमकडसँग २०७७ भदौ १८ गते र २०७८ पषु १२ गते र रामबचन कमकड सँग २०७८ 
पषु १५ गते फोनमा भएको कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराउनभुएको सूचनाका आधारमा ।जगद�श राउत 
कमकड िजल्ला- पसार्, पोख�रया नगरपा�लका, वाडर् नं. ४, टोल, गाउँ- पोख�रयाका र रामबचन कमकड पोख�रया 
नगरपा�लका िशवववार्का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । वहाँहरूका अनसुार कमकड जा�त नभई कहारँ जा�तको 
थरकोरूपमा रहेको छ । 
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११.कलाल जातका थरहरू ; 

कलाल,  साह,  चौधर� ।10

११ 
 

१२.कवर जातका थरहरू ; 

कवर,  �पपर, कासी,  जहुाडी,  मसुा,  हेलार्,  पथलचाटा,  घाटवार,  �संगा,  बाघवार।11

१२ 
 

१३.कसौधन जातका थरहरू ; 

कसौधन, केसरवाल,  केशवधन,  कश्यप,  वैश्य ग�ुा, ब�नयाँ,  सरार्फ,  कोरपाल,  शाहा, चौधर�,  

अ�वाल, कश्मीरवाल,  कौल,   खेर,   ख�ी      ।12

१३ 
 

१४.कमकड जातका थरहरूः 

कमकड, महतो, राउत, कहार, कहाँर ।13

१४ 

  

                                                           
११�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते र ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका 
अध्यक्ष- सन्तेष कुमार महतोले २०७७ भदौ २४ गते पठाएको प�मा उल्लेिखत सूचना अनसुार ।  

१२नेपाल कवर उत्थान संघका ��त�न�ध �डक कवर र सजुन कवरले २०७८ माघ ३ गते दशरथ ख�डया माफर् त 

उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँहरूका अनसुार नेपालमा कवर जा�तको बसोवास झापा-िजल्ला, 

मेचीनगर नगरपा�लकामा रहेको छ र जनसङ्ख्या ३१७ रहेको छ । कवर जा�तका मा�नसहरू सादर� भाषा 

बोल्ने गछर्न ।  सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात ।यस मधेशी अयेगका मा. अध्यक्ष ज्यूले िजल्ला �मणको 
�ममा �ा� गनुर्भएको हो। झापा िजल्ला, मेचीनगर नगरपा�लका र ब�ु शािन्त गाउँपा�लकामा पाइएको हो । 

१३मा. आ�दत्य नारायण कसौधनले २०७७ चैत २३ र २०७७ चैत २८ गते ई-मेल माफर् त व्यि�गतरूपमा 
उपलब्ध गराउनभुएको सूचना । उहाँरुपन्देह� िजल्लावाट ��त�न�धत्व गन� सं�वधान सभा सदस्य र कसौधन 
जा�तका �वज्ञ, जानकार, अगवुा हनुहुनु्छ ।  

१४जगद�श राउत कमकडसँग २०७७ भदौ १८ गते र २०७८ पषु १२ गते र रामबचन कमकड सँग २०७८ 
पषु १५ गते फोनमा भएको कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराउनभुएको सूचनाका आधारमा ।जगद�श राउत 
कमकड िजल्ला- पसार्, पोख�रया नगरपा�लका, वाडर् नं. ४, टोल, गाउँ- पोख�रयाका र रामबचन कमकड पोख�रया 
नगरपा�लका िशवववार्का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । वहाँहरूका अनसुार कमकड जा�त नभई कहारँ जा�तको 
थरकोरूपमा रहेको छ । 

 

१५.कहार जातका थरहरूः 

कहार, कहाँर, महतो, राउत, कश्यप, गौड, राजबंशी, भर, राजभर, �जापती, गौड, कश्यप ।14

१५ 

१६.कान ुजातका थरहरूः 

कान,ु ग�ुा, साह, शाह, साव, साह,ु ग�ु, कांद,ु कन्दन, कन्दोई, कान्यकंुज, कनौिजया, हलवुाई,   

गोढ़, मोदक, मोदनवल, भारती, मग�हया, बरभजु, मध्यदेशीय, मदेशीया, �वध्याथ�, सेठ, �साद,  

ब�नया, कन्डोल�, काटार�, शे�ी, मोदाक, माहाजन, मजगइया, मध्यदेशीया, भ ुंज  ।15

१६ 

१७.कायस्थ जातका थरहरूः 

कणर्, कण्ठ, कंठ, कायस्थ, कायस्त, चौधर�, द�, द�ा, दास, �न�ध, मिल्लक, लाल, लाभ, वमार्,  

�ीवास्तव, �साद, �सन्हा, अम्ब�, सहाय, कुल�े�, �नगम, सक्सेना, शरण, माथरु, अस्थाना, 

गौर, नागर, घोष, सेन, सरकार, �ब�ास, गहुा, डे, नाग, नाथ, नन्द�, धर, �म�, �म�ा, कर,   

बोस, बस,ु भ�, भ�ा, वाइतोष  ।16

१७ 

                                                           
१५पाल्ह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु �साद ग�ुा ले २०७७ चैत १० गते र नरैनापरु 
गाउँपा�लका, बाँके का अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचना-तथ्या�...., र  
-सरेुश महतो कहारसँग २०७७ फागनु ११ गते र २०७८ पषु १३ गते फोन माफर् त भएको कुराकानीका 
आधारमा ।  
सरेुश महतो कहार बारा िजल्ला कचोरवा गाउँका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । उहाँका अनसुार राजबंशी थर 
मोरङ िजल्लाको दादर बै�रयामा पाईएको छ, पेशाको �हसाबले कहार जा�त सँग �मल्दो जलु्दो छ । 
१६संय�ु मधेशी सेवा समाज नेपाल, मकवानपरु हेटौडा-४ का अध्यक्ष श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया ले २०७६ 
माघ १४ गते..., कान ुहलवुाई कान्द ुमध्यदेशीय समाज नेपालका अध्यक्ष- आर. बी. साह ले २०७७ चै� १९ 
गते उपलब्ध गराएका सूचना...,  
-कान ुसमाज नेपाल, केन्��य कायार्लय वीरगंजका ब. उपाध्यक्ष-रामसागर साह ले २०७७ चै� ३० गते प� 
माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना..., र 
-�काश कुमार साहले २०७७ चैत १७ गते व्यि�गत रूपमा अनसुन्धान गर� उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा ।   
१७नेपाल िच�ग�ु समाजका अध्यक्ष, िशवभषुण लाल ले २०७७ मं�सर १८ गते यस मधेशी आयोगले आयोजना 
गरेको थर-सूिचकरण सम्बन्धी वैठक-छलफलमा उपलब्ध गराएका सूचना....,  
-�मसन २ करोड िच�ान्शका अध्यक्ष अ�नल कणर्ले २०७७ चैत म�हनामा मधेशी आयोगसँगको छलफलमा 
उपलब्ध गराएका सूचना....र  
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१८.�कसान जातका थरहरूः 

�कसान, ते�लया, सेन्द�रया  ।17

१८ 
 

१९. कुम्हार/कोहार जा�तका थरहरूः 

पं�डत, प�डत, �जापती, कुम्हाल, कुम्हार, पिण्डत, कुम्हाले, कुम्मकार, कोहार, क�हार, वमार्, 

च�धार�, च�वत�, पाल ।18

१९ 
 

२०.कुमाल19

२०जातका थरहरूः   

 

२१. कुम� जातको थरहरूः 

कुम�, पटेल, राय, राउत, �संह, �सन्हा, वमार्, चौधर�, महतो, जयसवार, जयसवाल, कैराती ।20

२१ 
 

२२.कुर�न / कुल�न21

२२जातः  

                                                           

-नेपाल िच�ग�ु समाज, केिन्�य स�म�त काठमांडौका वतर्मान अध्यक्ष- रतीश चन्� लाल समुनले २०७८ फागनु 

८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।प� अनसुार कायस्थ जा�तमा कसै कसैलेबच्चन,   
समुन,   आजाद,   कुमार उपनामको रूपमा ले� ेचलन रहेको छ । 
१८�कसान समदुाय �वकास ��त�ानका अध्यक्ष भीम �कसान ले २०७७ फागनु १७ गते फोन माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना अनसुार । 
१९नेपाल �जाप�त (कुम्भकार) संघ, केिन्�य कायर् स�म�त, जनकपरुधाम, धनषुाका रा��य अध्यक्ष – रामानन्द 
पिण्डतले २०७७ फागनु २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना... र  
-नेपाल कुम्हार समाजका अध्यक्ष �सताराम पं�डतले २०७७ सालमा थर सूिचकरण सम्बन्धी यस मधेशी आयोगको 
वैठकमा उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । भोजपरु� र अवधी भाषा बो�लने क्षे�मा कुम्हार जा�त लाई 
क�हार भनी सम्बोधन गन� चलन रहेको छ । रामानन्द पिण्डतसँग २०७८ पसु २२ गते फोनमा भएको कुराकानी 
अनसुार "पाल" थर थ�पएको हो ।  
२०नेपाल सरकार मिन्�प�रषद् �ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा 
२०६५ फागनु १४ गते "को-को हनु मधेशी- सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा 
�कािशत सूचनामा उल्लेख भएको एक जात ।  
२१कुम� सशि�करण म�, केिन्�य कायार्लय ब�ुनगर नयाँबाने�र काठमांडौका अध्यक्ष- सनन्दन �साद कुम�ले 
२०७७ चैत ४ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
२२�नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगरका अध्यक्ष- �ीतम मिुखया �नषाद माफर् त �ा� भएको जात । 
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१८.�कसान जातका थरहरूः 

�कसान, ते�लया, सेन्द�रया  ।17

१८ 
 

१९. कुम्हार/कोहार जा�तका थरहरूः 

पं�डत, प�डत, �जापती, कुम्हाल, कुम्हार, पिण्डत, कुम्हाले, कुम्मकार, कोहार, क�हार, वमार्, 

च�धार�, च�वत�, पाल ।18

१९ 
 

२०.कुमाल19

२०जातका थरहरूः   

 

२१. कुम� जातको थरहरूः 

कुम�, पटेल, राय, राउत, �संह, �सन्हा, वमार्, चौधर�, महतो, जयसवार, जयसवाल, कैराती ।20

२१ 
 

२२.कुर�न / कुल�न21

२२जातः  

                                                           

-नेपाल िच�ग�ु समाज, केिन्�य स�म�त काठमांडौका वतर्मान अध्यक्ष- रतीश चन्� लाल समुनले २०७८ फागनु 

८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।प� अनसुार कायस्थ जा�तमा कसै कसैलेबच्चन,   
समुन,   आजाद,   कुमार उपनामको रूपमा ले� ेचलन रहेको छ । 
१८�कसान समदुाय �वकास ��त�ानका अध्यक्ष भीम �कसान ले २०७७ फागनु १७ गते फोन माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना अनसुार । 
१९नेपाल �जाप�त (कुम्भकार) संघ, केिन्�य कायर् स�म�त, जनकपरुधाम, धनषुाका रा��य अध्यक्ष – रामानन्द 
पिण्डतले २०७७ फागनु २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना... र  
-नेपाल कुम्हार समाजका अध्यक्ष �सताराम पं�डतले २०७७ सालमा थर सूिचकरण सम्बन्धी यस मधेशी आयोगको 
वैठकमा उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । भोजपरु� र अवधी भाषा बो�लने क्षे�मा कुम्हार जा�त लाई 
क�हार भनी सम्बोधन गन� चलन रहेको छ । रामानन्द पिण्डतसँग २०७८ पसु २२ गते फोनमा भएको कुराकानी 
अनसुार "पाल" थर थ�पएको हो ।  
२०नेपाल सरकार मिन्�प�रषद् �ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा 
२०६५ फागनु १४ गते "को-को हनु मधेशी- सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा 
�कािशत सूचनामा उल्लेख भएको एक जात ।  
२१कुम� सशि�करण म�, केिन्�य कायार्लय ब�ुनगर नयाँबाने�र काठमांडौका अध्यक्ष- सनन्दन �साद कुम�ले 
२०७७ चैत ४ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
२२�नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगरका अध्यक्ष- �ीतम मिुखया �नषाद माफर् त �ा� भएको जात । 

 

२३. कलाब�र / कलाबाज22

२३जातका थरहरूः  (थर �ा�हनु बाक� रहेको) 

 

२४.कुश्मा23

२४जातः 
 

२५.कुसणु्डा जातका थरहरूः 

सेन, शाह�, �संह ।24

२५ 
 

२६.कु�ा�डया जातका थरहरूः  

पथरक�ा, िशलकट, कुशव�दया, कुचव�दया, थबई ।25

२६ 
 

२७.केवट जातका थरहरूः 

केवट, केउट, कामैत, कामत, कामती, कापड, कापर, कापडी, कापैड, कैवथर्, खवास, डरेदार,   

भण्डार�, भषुण, व्यास, बमार्, मण्डल, चौधर�, शमार्, �व�ास, महतो, जमदार, मरर, मंडल,   

ईशर, अ�धकार�, �नषाद ।26

२७ 

                                                           
२३सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात । कौशल कुमार �संह �ारा �लिखत "संघषर्मा �पछडा वगर्" को (प.ृ ५) 

मा उल्लेख भएअनसुार । उनका अनसुार नेपालगजँमा पाइएको हो...र �नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगरका 

अध्यक्ष- �ीतम मिुखया �नषाद माफर् त �ा� भएको जात । 

२४नेपाल सरकार मिन्�प�रषद् �ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा 
२०६५ फागनु १५ गते "को-को हनु मधेशी- सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा 
�कािशत सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 

२५नेपाल कुसणु्डा �वकास समाजका अध्यक्ष- धन बहादरु कुसणु्डाले २०७७ चैत १५ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
२६कुचव�दया उत्थान संघका अध्यक्ष- राज ु कुचव�दया सँग २०७७ माघ २७ गते फोन माफर् त भएको 

कुराका�नवाट �ा� सूचनाका आधारमा । उहाँ िजल्ला- नवलपरासी, �वनयी�ीवेणी- गाउँपा�लका, वाडर् नं. – २, 

गाउँ टोल- जेनरे का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ।     
२७सरेुश क� वट �नषाद (लाहान नगरपाल�का वाडर् नं. ३) ले �नषाद उत्थान केन्�को केिन्�य महासिचव �पुलाल 

सहनी �नषाद माफर् त २०७७ फागनु १७ गते उपलब्ध गराएका सूचना,  
-�वदेह नगरपा�लका धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ चैत ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 

तथ्या�..., 
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२८. केवरत जातको थरहरूः 

केवरत, दास ।27

२८ 
 

२९. केशर� जातका थरहरूः 

केशर�, केसर�, केशरवानी, ब�नया, साह, �साद ।28

२९ 
 

३०. कोईर�-कुशवाहा जातका थरहरूः 

कोइर�, कुशवाहा, महतो, �संह, आयर्, �संहा, मोयर्, वमार्, भगत, महत, मरुाउ, चौधर�,  

मेहता।29

३० 
 

३१.कोचे30

३१ जातः    

                                                           
-नेपाल �नषाद मल्लाह समाज केिन्�य कायार्लय �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते 

प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना... र 
-केवट कल्याण समाज, �सराहा- नेपालका स.स.स. मागैन कामैतले २०७८ फागनु २१ गते प�माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 

२८चतभुूर्ज केवरतले २०७७ फागनु ९ गते फोनमा भएको कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा।उहाँ मोरङ िजल्ला, सनुबश� नगरपा�लका, वाडर् नं. ६, का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ  र केवरत 
जा�तका �वज्ञ जानकार र अगवुाका साथै पाटन संय�ु �ाम्पस, ल�लतपरुमा नेपाल� �वषयका उप�ध्यापक 
हनुहुनु्छ । । 

२९संय�ु मधेशी सेवा समाज, मकवानपरु हेठौडा – ४ का अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ुले 

२०७६ माघ १४ गते प� माफर् त "मधेशी अन्तगर्तको जा�त र थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी यस आयोगमा 

�दएका �नवेदनमा उल्लेख भएका सूचना..., र 
-केशर� कल्याण समाज नेपाल, शािन्तनगर काठमांडौ का अध्यक्ष- मदन �साद केशर� ले २०७८ फागनु ४ 
गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
३०नेपाल कुशवाहा कल्याण समाज, केिन्�य स�म�त, काठमांडौका अध्यक्ष- तपे�र महतो एवं राकेश मेहता र 

सिचव बीरेन्� कुमार मेहताले २०७६ पषु २४ गते  र बेलौर� नगरपा�लका कंचनपरुले २०७७ फागनु २८ गते 

यस आयोगमा प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।  
३१नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्�ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा २०६५ 
फागनु १४ गते "को-को हनु मधेशी" सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा �कािशत 
सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&( 75

 

२८. केवरत जातको थरहरूः 

केवरत, दास ।27

२८ 
 

२९. केशर� जातका थरहरूः 

केशर�, केसर�, केशरवानी, ब�नया, साह, �साद ।28

२९ 
 

३०. कोईर�-कुशवाहा जातका थरहरूः 

कोइर�, कुशवाहा, महतो, �संह, आयर्, �संहा, मोयर्, वमार्, भगत, महत, मरुाउ, चौधर�,  

मेहता।29

३० 
 

३१.कोचे30

३१ जातः    

                                                           
-नेपाल �नषाद मल्लाह समाज केिन्�य कायार्लय �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते 

प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना... र 
-केवट कल्याण समाज, �सराहा- नेपालका स.स.स. मागैन कामैतले २०७८ फागनु २१ गते प�माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 

२८चतभुूर्ज केवरतले २०७७ फागनु ९ गते फोनमा भएको कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा।उहाँ मोरङ िजल्ला, सनुबश� नगरपा�लका, वाडर् नं. ६, का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ  र केवरत 
जा�तका �वज्ञ जानकार र अगवुाका साथै पाटन संय�ु �ाम्पस, ल�लतपरुमा नेपाल� �वषयका उप�ध्यापक 
हनुहुनु्छ । । 

२९संय�ु मधेशी सेवा समाज, मकवानपरु हेठौडा – ४ का अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ुले 

२०७६ माघ १४ गते प� माफर् त "मधेशी अन्तगर्तको जा�त र थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी यस आयोगमा 

�दएका �नवेदनमा उल्लेख भएका सूचना..., र 
-केशर� कल्याण समाज नेपाल, शािन्तनगर काठमांडौ का अध्यक्ष- मदन �साद केशर� ले २०७८ फागनु ४ 
गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
३०नेपाल कुशवाहा कल्याण समाज, केिन्�य स�म�त, काठमांडौका अध्यक्ष- तपे�र महतो एवं राकेश मेहता र 

सिचव बीरेन्� कुमार मेहताले २०७६ पषु २४ गते  र बेलौर� नगरपा�लका कंचनपरुले २०७७ फागनु २८ गते 

यस आयोगमा प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।  
३१नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्�ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा २०६५ 
फागनु १४ गते "को-को हनु मधेशी" सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा �कािशत 
सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 

 

 

३२.कोर� जातका थरहरूः 

कुर�ल, भारती, गौतम, कोर�, शा�वर, जैसवार, श�वर, माहरेु ।31

३२ 

३३.कोल/कौल जातका थरहरूः 

कोल, चोल, कोल�, लोध, लोधा, लोधी ना�वक, घाटवार, रैकवार, बहरदार, मण्डल  �नषाद।32

३३ 

३४. ख�टक जातका थरहरूः 

कोल�, सोनकर ।33

३४ 

३५. ख�डया जातका थरहरूः 

ख�डया, डुङडुङ, �बलङु्, टेटे, सोरेङ, कुल्ल, केरकेटा, बा, �कड़ो, �ठ�टयो ।34

३५ 

३६.खत्वे जातका थरहरूः 

मण्डल, खगं, शमार्, धानकु, बेल्दार, खत्वे, कहार ।35

३६ 

                                                           
३२नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना... र द�पक चौधर� �ारा �लिखत 
"नेपालको मधेशी समदुाय" (२०७१) को प�ृ-१२२ मा उल्लेख भए अनसुार । 
३३�नषाद उत्थान केन्�का महासिचव धपुलाल सहनी (�नषाद)ले २०७७ फागनु १७ गते यस मधेशी आयोगमा 
आएर र नेपाल �नषाद मल्लाह समाज केिन्�य कायार्लय �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत 
३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।  
३४नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 

बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना अनसुार...,  
-र नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँके का अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचना-तथ्या�का आधारमा । 
 

३५नेपाल ख�डया उत्थान समाज, मेचीनगर नगरपाल�का, झापा का अध्यक्ष- दशरथ ख�डया डङुडङु ले २०७८ 
माघ ३ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ मेचीनगर नगरपाल�का वाडर् नं. ८ 
टोल/गाउँ ख�डया बस्तीका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । उहाँका अनसुार नेपालमा ख�डया जा�तको बसोबास झापा 
र मोरङ िजल्लामा रहेको छ । २०५८ सालको जनगणना अनसुार नेपालमा ख�डया भाषीको जनसख्या १५७५ 
रहेको छ । 
३६नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना... र �वदेह नगरपा�लका धनषुा 
का अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ चैत ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका तथ्या�का आधारमा । 
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३७. खलुवट/खनुोट जातका थरहरूः 

मिुखया, �नषाद ।36

३७ 

३८.खवास37

३८ जातका थरः     

 

३९.गडेडीया जातका थरहरूः 

गडेडीया, पाल, गडेडी, भेडीहर,  राउत, भगत ।38

३९ 

४०.गनगाई जातका थरहरूः 

गनगाई, गणेश, मण्डल, �संह, गच्छेदार, चौधर�, �व�ास, सरदार, करदार, गच्चछदार, खाँ,   

मडर, महथ,ु पाल, समार्, शमार्, कुमार, कुमार�, देव, �साद ।39

४० 

४१.गवाल/गोवाल/गवाला40

४१ जातः 

४२.ग�ड जातका थरहरूः 

ग�ड, साह ।41

४२  

                                                           
३७नेपाल �नषाद मल्लाह समाज केिन्�य कायार्लय �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते 
प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।  
३८द�पक चौधर��ारा �लिखत "नेपालको मधेशी समाज" �कताबको प�ृ-१४८ मा उल्लेख भएअनसुार ।  
३९ई�र चन्� पालसँग २०७८ पषु ३० गते फोनमाफर् त भएको कुराकानीको आधारमा । उहाँ कृष्णनगर 
नगरपा�लका, वाडर् नं.-६ टोल/गाउँ- कमार् , क�पलबस्त ुिजल्लाका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ र गडेडी जा�तका 
�वज्ञ / जानकार / अगवुा हनुहुनु्छ । र नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले 
२०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना-तथ्या� अनसुार । र ब�ुराम पालसँग २०७७ 
माघ ११ गते कुपण्डोल, ल�लतपरुमा भएको कुराकानीका आधारमा । 
४०�बनोद गनगाईले २०७८ माई ९ गते फेसबकु र फोनमा भएको कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 

आधारमा । उहा ँमोरङ िजल्ला, सनुवश� नगरपा�लका वाडर् नं. १, गाउँ/टोल- कालाबजारका स्थायी बा�सन्दा 

हनुहुनु्छ..., र 
-सा�रका मण्डलले २०७८ फागनु ९ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ "आ�दवासी 
जनजा�त गन्गाई जा�तको संस्कार" �कताबको लेिखका हनुहुनु्छ । 
४१सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात । झापा िजल्ला मेचीनगर नगरपा�लका र ब�ुशान्ती गाउँपाल�कामा पाइएको 
हो। 
४२देवनारायन साह ग�डले २०७८ फागनु ९ गते रामे�र �साद साह गोलदार माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । उहाँ िजल्ला- पसार्, पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका, वाडर् नं.- ५ का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&( 77

 

३७. खलुवट/खनुोट जातका थरहरूः 

मिुखया, �नषाद ।36

३७ 

३८.खवास37

३८ जातका थरः     

 

३९.गडेडीया जातका थरहरूः 

गडेडीया, पाल, गडेडी, भेडीहर,  राउत, भगत ।38

३९ 

४०.गनगाई जातका थरहरूः 

गनगाई, गणेश, मण्डल, �संह, गच्छेदार, चौधर�, �व�ास, सरदार, करदार, गच्चछदार, खाँ,   

मडर, महथ,ु पाल, समार्, शमार्, कुमार, कुमार�, देव, �साद ।39

४० 

४१.गवाल/गोवाल/गवाला40

४१ जातः 

४२.ग�ड जातका थरहरूः 

ग�ड, साह ।41

४२  

                                                           
३७नेपाल �नषाद मल्लाह समाज केिन्�य कायार्लय �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते 
प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।  
३८द�पक चौधर��ारा �लिखत "नेपालको मधेशी समाज" �कताबको प�ृ-१४८ मा उल्लेख भएअनसुार ।  
३९ई�र चन्� पालसँग २०७८ पषु ३० गते फोनमाफर् त भएको कुराकानीको आधारमा । उहाँ कृष्णनगर 
नगरपा�लका, वाडर् नं.-६ टोल/गाउँ- कमार् , क�पलबस्त ुिजल्लाका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ र गडेडी जा�तका 
�वज्ञ / जानकार / अगवुा हनुहुनु्छ । र नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले 
२०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना-तथ्या� अनसुार । र ब�ुराम पालसँग २०७७ 
माघ ११ गते कुपण्डोल, ल�लतपरुमा भएको कुराकानीका आधारमा । 
४०�बनोद गनगाईले २०७८ माई ९ गते फेसबकु र फोनमा भएको कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 

आधारमा । उहा ँमोरङ िजल्ला, सनुवश� नगरपा�लका वाडर् नं. १, गाउँ/टोल- कालाबजारका स्थायी बा�सन्दा 

हनुहुनु्छ..., र 
-सा�रका मण्डलले २०७८ फागनु ९ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ "आ�दवासी 
जनजा�त गन्गाई जा�तको संस्कार" �कताबको लेिखका हनुहुनु्छ । 
४१सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात । झापा िजल्ला मेचीनगर नगरपा�लका र ब�ुशान्ती गाउँपाल�कामा पाइएको 
हो। 
४२देवनारायन साह ग�डले २०७८ फागनु ९ गते रामे�र �साद साह गोलदार माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । उहाँ िजल्ला- पसार्, पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका, वाडर् नं.- ५ का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 

 

४३.गौड़42

४३ जातः  

 

४४.गोडीया जातका थरहरूः 

गो�डया, साहनी, चाई, कहार, खैराहा, मल्लाह, �नषाद ।43

४४ 
 

४५.गोढ़� जातका थरहरूः 

साहनी, सहनी, सहानी, बहरदार, मल्लाह, �नषाद  ।44

४५ 
 

४६.चमार/ह�रजन जातका थरहरूः 

राम, मोची, ह�रजन, र�वदास, रैदास, महरा, चमार, रामद�सया, रो�हदास,  गौतम,  

भारती ।45

४६ 
 

४७.चनउ / चनौ जातका थरहरूः 

�साद, चनौ, चनउ, �साद चनौ, �साद चन्�वंशी, चन्�वंशी, �संह, शाह�, राय, �संह चनौ,   

�सन्हा, �साद �सन्हा, राय, �साद �संह  ।46

४७ 

                                                           
४३यस थरसूिचकरण अध्ययन प�रयोजनाका �वज्ञ समहु सदश्य- �ब�ममणी ��पाठ� माफर् त �ा�भएको 
सूिचकृतहनुवाट छुटेको एक जात । 
४४नेपाल ग��डया (�नषाद) संघका अध्यक्ष- मरुल� ग��डया (�नषाद)ले �पुलाल सहनी माफर् त उपलब्ध गराएका 

सूचनाका आधारमा । उहाँ ब�दर्या- िजल्ला गलु�रया नगरपा�लका वाडर् नं. ७ का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । र 
-नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०८८ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा  
४५�नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- �पुलाल �साद सहनी �नषादले २०७७ फागनु १७गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
४६-नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 

बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना..., -�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका 

अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते..., पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद 

ग�ुाले २०७७ चैत १० गते... र नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ 

फागनु २१ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।   
४७डा. रामस्वरूप �सन्हाले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ 
ईशनाथ नगरपा�लका बाडर् नं. ४, गाउँ टोल- मह�ुलया, िजल्ला- रौतहटका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ र चनउ/चनौ 
जा�तका �वज्ञ जानकार र अगवुा हनुहुनु्छ । 
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४८. चायं / चायभ / चाई जातका थरहरूः 

चाइ,  चाई, चौधर�, �नषाद ।47

४८ 

४९. िचडीमार जातका थरहरूः 

सरने�रया, सरन�रया, करौर�या, नट, बख,ु यादव ।48

४९ 

५०.चौहान जातका थरहरूः 

चौहान, �साद, महतो, चाई, चौधर� ।49

५० 

५१.झागँड / धागँड (उँराव) जातका थरहरूः 

उराँव,झाँगड, धाँगड,केरके�ा, ख़ल्ख़ो, ख़ाख़ा, ख़ेस्स, कँुजरु, टोप्पो, �तक�, �तंग्गा, �मन्ज, ए�ा,  

बरला, बरवा, इन्दवर, लक्ड़ा, बेक, धान्व़र, बाधवर, कच्छप, �कन्डो, �कस्पोट्ता, कन्डा, को�ो, ग�ी,  

खोया, चेरमारको, डडेल, �नया, प�ा, बकुला, बड़ा, बन्डा,भगत, �बन्को, मनु्जनी, रुन्डा,  

�लन्डा, सोन, महतो,�गधह�, कन्हार, बख़ला, चेलेक्चेला, धेचवुा, िचतखा, अम्डी, �मङ़गी, �कस्स, 

ख़ोचोल,  कस्प, कुह ु।50

५१ 

५२.ठठेर जातका थरहरूः 

ठठेर, ठठेरा, कसेरा, तमेरा, कौशल,कौषल, �तलाय, सोराज ।51

५२ 

                                                           
४८�नषाद उत्थान केन्� क�पलबस्त ुशाखाका उपाध्यक्ष- पारस �साद केवटले २०७७ फागनु १७ गते �पुलाल 
सहनी �नषाद माफर् त र नेपाल �नषाद मल्लाह समाज केिन्�य कायार्लय �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले 
२०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।  
४९नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
५०चौहान सेवा समाजका केिन्�य सदस्य- �दनेश चौहानसँग २०७७ चैत ९ गते फोनमाफर् त भएको कुराकानीका 
आधारमा । उहाँ पोख�रया नगरपा�लका वाडर् नं. १ गाउँ/टोल- बनकटवाका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
५१नेपाल उराँव आ�दवासी जनजा�त ��त�ानका अध्यक्ष बेचन उराँवले २०७७ चै� ८ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना अनसुार ।प� अनसुार, उराँव जा�तमा थरको स्थानमा जातकोनामउराँउ, झाँगड, धाँगड ले�–े
लेखाउने चलन रहेको छ । 
५२राहलु कौषल ले २०७८ फागनु ७ गते गते फोनमा कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा। 

उहाँ िजल्ला बाँके, नेपालगंज उपमाहानगरपा�लका, वाडर् नं.- ३, गाउँ/टोल- इकलैनी का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ 

....., र 
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४८. चायं / चायभ / चाई जातका थरहरूः 

चाइ,  चाई, चौधर�, �नषाद ।47

४८ 

४९. िचडीमार जातका थरहरूः 

सरने�रया, सरन�रया, करौर�या, नट, बख,ु यादव ।48

४९ 

५०.चौहान जातका थरहरूः 

चौहान, �साद, महतो, चाई, चौधर� ।49

५० 

५१.झागँड / धागँड (उँराव) जातका थरहरूः 

उराँव,झाँगड, धाँगड,केरके�ा, ख़ल्ख़ो, ख़ाख़ा, ख़ेस्स, कँुजरु, टोप्पो, �तक�, �तंग्गा, �मन्ज, ए�ा,  

बरला, बरवा, इन्दवर, लक्ड़ा, बेक, धान्व़र, बाधवर, कच्छप, �कन्डो, �कस्पोट्ता, कन्डा, को�ो, ग�ी,  

खोया, चेरमारको, डडेल, �नया, प�ा, बकुला, बड़ा, बन्डा,भगत, �बन्को, मनु्जनी, रुन्डा,  

�लन्डा, सोन, महतो,�गधह�, कन्हार, बख़ला, चेलेक्चेला, धेचवुा, िचतखा, अम्डी, �मङ़गी, �कस्स, 

ख़ोचोल,  कस्प, कुह ु।50

५१ 

५२.ठठेर जातका थरहरूः 

ठठेर, ठठेरा, कसेरा, तमेरा, कौशल,कौषल, �तलाय, सोराज ।51

५२ 

                                                           
४८�नषाद उत्थान केन्� क�पलबस्त ुशाखाका उपाध्यक्ष- पारस �साद केवटले २०७७ फागनु १७ गते �पुलाल 
सहनी �नषाद माफर् त र नेपाल �नषाद मल्लाह समाज केिन्�य कायार्लय �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले 
२०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।  
४९नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
५०चौहान सेवा समाजका केिन्�य सदस्य- �दनेश चौहानसँग २०७७ चैत ९ गते फोनमाफर् त भएको कुराकानीका 
आधारमा । उहाँ पोख�रया नगरपा�लका वाडर् नं. १ गाउँ/टोल- बनकटवाका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
५१नेपाल उराँव आ�दवासी जनजा�त ��त�ानका अध्यक्ष बेचन उराँवले २०७७ चै� ८ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना अनसुार ।प� अनसुार, उराँव जा�तमा थरको स्थानमा जातकोनामउराँउ, झाँगड, धाँगड ले�–े
लेखाउने चलन रहेको छ । 
५२राहलु कौषल ले २०७८ फागनु ७ गते गते फोनमा कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा। 

उहाँ िजल्ला बाँके, नेपालगंज उपमाहानगरपा�लका, वाडर् नं.- ३, गाउँ/टोल- इकलैनी का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ 

....., र 

 

५३.डोम जातका थरहरूः 

डोम, म�रक, म�लक, मिल्ल, म�हल, गसुराम 

५४.ढाडँी52

५४ जातः 
 

५५.तत्मा जातका थरहरूः 

तत्मा, ताँती, दास, मण्डल, महरा, पात, बनौजीया ।53

५५ 
 

५६.तमोल�54

५६ जातका थरहरूः 

तमोल� 
 

५७.ताजप�ुरया जातका थरहरूः 

ताजप�ुरया ।55

५७ 
 

५८.तीयर56

५८ जातः 

                                                           
-मा. स�ुनता ठठेर र सरुज कौशलले २०७८ फागनु ९ गते फोनमा कुराकानी माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना 

का आधारमा । वहाँहरू िजल्ला-रूपन्देह�, �तलोतमा नगरपा�लका, गाउँ/टोल- सखवुानीका स्थायी वा�सन्दा 

हनुहुनु्छ । 
५३ नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमाड�ले २०७४ 

बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनामा मधेशी समदुाय अन्तरगत पन� 

एक जात र थरहरू । 
५४नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनामा मधेशी समदुाय अन्तरगत पन� 
एक जात । 
५५नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
५६नरैनापरु गाउँपा�लका, बाकेँका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 

गराएका सूचनामा उल्लेख भएका एक जात । र �म�त २०७७ भदौ २९ गते यस मधेशी आयोगले आयोजना 

गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी छलफल-बैठकमा वैश्य यवुा संघ माफर् त �ा� भएको सूिचकृत हनुवाट छुटेको 

एक जात । 

५७तेजेन्� ताजप�ुरयासँग २०७८ माघ १० गते फोनमा भएको कुराकानीका आधारमा । 
५८�नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले यपलब्ध गराउनभुएका एक जात । 
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५९.तरुाहा जातका थरहरूः 

शाह, साह, तरुाहा ।57

५९ 

६०.तेल� जातका थरहरूः 

साह, शाह, तेल�, साह,ु साहू, ग�ुा, ग�ु, नायक, �साद, चौधर�,  सेठ  ।58

६० 

६१.दनवुार जातका थरहरूः 

दनवुार, �संह, राय, ठाकुर, कुमर, कँुवर, धामी, चौधर�, खाँ, अ�धकार�, राई, बहादरु, माझी,   

ख�र�, महतो, फनेत, थारू, गौरूङ  ।59

६१ 

६२. दशनामी सन्यासी/योगी जातका थरहरूः 

�गर�, परु�, भारती, वन, पवर्त, सागर, सरस्वती, आ�म, आरण्य, तीथर्, अ�तथी, गोसा�, योगी, 

सन्याशी  ।60

६२ 

६३.दसुाध/पासवान जातका थरहरूः 

पासवान, हजरा,  हजारा, हाजरा, दसुाद, हजार�, पासमान, पासवान, राम, दास �ीयदश�   ।61

६३ 

                                                           
५९�बरगनु शाह तरुाहा ले २०७८ फागनु ९ गते रामे�र �साद साह गोलदार माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । उहाँ िजल्ला- पसार्, पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका, वाडर् नं.- ५ का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
६०तेल� समाज कल्याण नेपाल का अध्यक्ष- शैलेन्� साहले २०७७ चैत २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 

सूचना...,�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 

सूचना...,पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत १० गते प� माफर् त 

उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा..., र-डा. चन्दे�र साह �ारा �लिखत "तेल� जा�तका अ�तत ओर वतर्मान" 

�कताबको (प�ृ-९) मा उल्लेख भए अनसुार । 

६१नेपाल दनवुार �व�ाथ� म� का केिन्�य अध्यक्ष- िजतेन्� कुमार �संह दनवुार ले २०७८ बैशाख २९ गते प� 
माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
६२दशनामी समाज, पसार्का सिचव- �बनोद �गर�ले २०७७ चैत ३१ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । र उहाँसँग २०७८ माघ १७ गते फोन माफर् त भएको कुराकानीका आधारमा । 
६३नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना..., 
-�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा..., र 
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५९.तरुाहा जातका थरहरूः 

शाह, साह, तरुाहा ।57

५९ 

६०.तेल� जातका थरहरूः 

साह, शाह, तेल�, साह,ु साहू, ग�ुा, ग�ु, नायक, �साद, चौधर�,  सेठ  ।58

६० 

६१.दनवुार जातका थरहरूः 

दनवुार, �संह, राय, ठाकुर, कुमर, कँुवर, धामी, चौधर�, खाँ, अ�धकार�, राई, बहादरु, माझी,   

ख�र�, महतो, फनेत, थारू, गौरूङ  ।59

६१ 

६२. दशनामी सन्यासी/योगी जातका थरहरूः 

�गर�, परु�, भारती, वन, पवर्त, सागर, सरस्वती, आ�म, आरण्य, तीथर्, अ�तथी, गोसा�, योगी, 

सन्याशी  ।60

६२ 

६३.दसुाध/पासवान जातका थरहरूः 

पासवान, हजरा,  हजारा, हाजरा, दसुाद, हजार�, पासमान, पासवान, राम, दास �ीयदश�   ।61

६३ 

                                                           
५९�बरगनु शाह तरुाहा ले २०७८ फागनु ९ गते रामे�र �साद साह गोलदार माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । उहाँ िजल्ला- पसार्, पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका, वाडर् नं.- ५ का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
६०तेल� समाज कल्याण नेपाल का अध्यक्ष- शैलेन्� साहले २०७७ चैत २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 

सूचना...,�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 

सूचना...,पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत १० गते प� माफर् त 

उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा..., र-डा. चन्दे�र साह �ारा �लिखत "तेल� जा�तका अ�तत ओर वतर्मान" 

�कताबको (प�ृ-९) मा उल्लेख भए अनसुार । 

६१नेपाल दनवुार �व�ाथ� म� का केिन्�य अध्यक्ष- िजतेन्� कुमार �संह दनवुार ले २०७८ बैशाख २९ गते प� 
माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
६२दशनामी समाज, पसार्का सिचव- �बनोद �गर�ले २०७७ चैत ३१ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । र उहाँसँग २०७८ माघ १७ गते फोन माफर् त भएको कुराकानीका आधारमा । 
६३नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना..., 
-�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा..., र 

 

६४. दोसर वैश्य (गोलदार) जातका थरहरूः 

ग�ुा,   �साद,   साह,   गोल्दार,   दोसर वैश्य ।62

६४ 
 

६५.दरै63

६५ जातः 
 

६६.देव जातका थरहरूः 

देव, चौधर�   ।64

६६ 

६७.धानकु जातका थरहरूः 

मण्डल,   महतो,   सदा,   चौधर�,   गराइन,   नेपाल�,   कापर,   �नराला  ।65

६७ 

६८.धाम जातका थरहरूः 

करोर�  ।66

६८ 

६९.ध�रकार / धन्कार जा�तका थरहरूः 

ध�नकार,   ध�रकार,   धन्कार   ।67

६९ 

                                                           
- द�पक चौधर� �ारा �लिखत "नेपालको मधेशी समदुाय" (२०७१) �कताबको (प�ृ १२२) मा उल्लेख ग�रए 
अनसुार । 
६४नेपाल दोसर वैश्य (गोल्दार) समाज का संयोजक- सरेुश ग�ुासँग २०७७ चैत ८ गते फोन माफर् त भएको 
कुराकानीका आधारमा । 
६५नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्�ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा २०६५ 
फागनु १४ गते "को-को हनु मधेशी- सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा �कािशत 
सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 
६६संयोग देवले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ सामािजक 
अ�भयन्ता हनुहुनु्छ र राज�वराज नगरपा�लका वाडर् नं. १६, गाउँ-टोल- बय�रयाका स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
-देव समाजका अध्यक्ष- राकेश देवले २०७७ फागनु २७ गते.... र देव सेवा स�म�तका अध्यक्ष- �वु देवले 
२०७८ पसु २२ गते फोनमा कुराभए माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा  । 
६७नेपाल धानकु समाजका अध्यक्ष- रामावल� मण्डलले २०७८ साल असोज म�हनामा मधेशी आयोगले आयोजना 
गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी वैठकमा उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
६८ब�रयारप�ी गाउँपा�लका का अध्यक्ष- सन्तोष कुमार मेहताले २०७७ चैत २६ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएको सूचनाका आधारमा । 
६९पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत १० गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
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७०.�धमर/धीवर68

७० जातः 
 

७१.�धमाल जातका थरहरूः 

�धमाल,   लातेर,  ते�माल�,   मािखम,   चाल्सर् ते�माल�,   तेल्मा ते�माल�,   बाङमाल�,   चोइमाल�,   

थारू,  कािन्तला,  राज थारू,   राथूम,   राजथूम,  बंगलाइती,   जोङलाइती,   बोङलाइती,  जोगी,   

लेम्बा�,   ता�लपा,   दधेु ता�लपा,   श�ु ता�लपा,   ते�े,   तेघेहार्,   ओघोन्या,   दो�े,   द�ङ,   ह�दर्या,   

न�ुनया,   राथमु,   कासेर,   राजद�ङ,   द�ङदो�,े   राजदो�,े   �समलदा�,े ल�मी दो�े,   न�ुनया दो�,े 

ह�दर्या दो�,े   ।69

७१ 
 

७२.ध�ुनया जातका थरहरूः 

ध�ुनया  ।70

७२  
 

७३.धोवी जातका थरहरूः 

रजक,   प�थक,   कनौिजया,   आयार्, पत्थरक�ा,   मगता,   माहतु,   कुशव�डया,   मंगी,   वािल्मक�,   

शाक�,   रमन,   धोवी,   साफ�,   वै�ा,   �नमर्लकार,   र�ा,   बेठा,   बैठा,   मेहता,   मधैया,   आयर्,   

मधेसीया,   मधेशीया,   दास,   कनेिजया,   धोवी,   रमन,   रमण,   राउत,   माझी,   धवल,   सम्धी,   एसर,   

राजधोव,   चौधर�,   महता,   माझी,   �वमल   ।71

७३ 

                                                           
७०�नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगरका अध्यक्ष- �ीतम मिुखयाले २०७८ फागनु १९ गते उपलब्ध गराउनभुएको 
एक जात । 
७१सोम �धमाल�ारा �लिखत "�धमाल जा�तको िचनार� (२०६८)" �कताबको प�ृ ७७ मा उल्लेख भए अनसुार..., 
र  
-�दल कुमार �धमाल�ारा २०७३ बैशाख ७ गते "�धमाल जा�तको उत्प�त तथा थर �वभाजन" नामले �धमाल डट 
कम मा �कािशत लेखमा उल्लेख भए अनसुार ।   
७२�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचना का आधारमा । 
७३नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना..., र  
- नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा ।   
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७०.�धमर/धीवर68

७० जातः 
 

७१.�धमाल जातका थरहरूः 

�धमाल,   लातेर,  ते�माल�,   मािखम,   चाल्सर् ते�माल�,   तेल्मा ते�माल�,   बाङमाल�,   चोइमाल�,   

थारू,  कािन्तला,  राज थारू,   राथूम,   राजथूम,  बंगलाइती,   जोङलाइती,   बोङलाइती,  जोगी,   

लेम्बा�,   ता�लपा,   दधेु ता�लपा,   श�ु ता�लपा,   ते�े,   तेघेहार्,   ओघोन्या,   दो�े,   द�ङ,   ह�दर्या,   

न�ुनया,   राथमु,   कासेर,   राजद�ङ,   द�ङदो�े,   राजदो�े,   �समलदा�,े ल�मी दो�,े   न�ुनया दो�,े 

ह�दर्या दो�,े   ।69

७१ 
 

७२.ध�ुनया जातका थरहरूः 

ध�ुनया  ।70

७२  
 

७३.धोवी जातका थरहरूः 

रजक,   प�थक,   कनौिजया,   आयार्, पत्थरक�ा,   मगता,   माहतु,   कुशव�डया,   मंगी,   वािल्मक�,   

शाक�,   रमन,   धोवी,   साफ�,   वै�ा,   �नमर्लकार,   र�ा,   बेठा,   बैठा,   मेहता,   मधैया,   आयर्,   

मधेसीया,   मधेशीया,   दास,   कनेिजया,   धोवी,   रमन,   रमण,   राउत,   माझी,   धवल,   सम्धी,   एसर,   

राजधोव,   चौधर�,   महता,   माझी,   �वमल   ।71

७३ 

                                                           
७०�नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगरका अध्यक्ष- �ीतम मिुखयाले २०७८ फागनु १९ गते उपलब्ध गराउनभुएको 
एक जात । 
७१सोम �धमाल�ारा �लिखत "�धमाल जा�तको िचनार� (२०६८)" �कताबको प�ृ ७७ मा उल्लेख भए अनसुार..., 
र  
-�दल कुमार �धमाल�ारा २०७३ बैशाख ७ गते "�धमाल जा�तको उत्प�त तथा थर �वभाजन" नामले �धमाल डट 
कम मा �कािशत लेखमा उल्लेख भए अनसुार ।   
७२�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचना का आधारमा । 
७३नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना..., र  
- नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा ।   

 

७४.नटुवा / नटुेवा जातका थरहरूः 

राय,   राठौर  ।72

७४ 

७५.नायर जातका थरहरूः 

नायर  ।73

७५ 

७६.न�ुनया/नो�नया/लो�नया जातका थरहरूः 

न�ुनया,   नो�नया, लो�नया, महतो,  सहनी,   मल्लाह,  तरुाहा,   तरैुया,   �नषाद  ।74

७६ 

७७.नरुा�75

७७ जातः 

७८.प�ावी / �सन्धी76

७८ जा�तः 

७९.पटवा (पटनवार) जातका थरहरूः 

दास,   पटेल  ।77

७९ 

८०.पटहार / पटहेरा जातका थरहरूः 

पटवा, लहेरा, लहेर�, पटहार, पटहेरा,  बकेल�  ।78

८० 

                                                           
७४इन्दल राठौरले २०७८ फागनु ९ गते रामे�र �साद साह गोलदार माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । उहाँ िजल्ला- पसार्, पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका, वाडर् नं.- ५ का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
७५अशोक कुमार नायरले २०७८ फागनु २४ गते फोन माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ 
मोरङ िजल्ला �बराटनगर माहानगरपा�लका वाडर् नं. ३ का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
७६�नषाद उत्थान केन्�, शाखा- रौतहट िजल्ला सदस्यले �पुलाल सहनी नषाद माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । र नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� 
माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा एक जात । साथै गैडहवा गाउँपा�लका, रूपन्देह�को तफर् वाट 
२०७७ अषाढ ३१ गते प� माफर् त �ा� भएको सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 
७७ल�न बेनेट, �डल्ल�रमन दाहाल र पाभ गो�वन्दासामी �ारा (सेप्टेम्बर २००८) मा �लिखत का�, इथ�नक, एण्ड 
�रजनल आइडेिन्टट� इन नेपालः फरदर एनालाइ�सस आफ द २००६ नेपाल डेमो�वफ�क एण्ड हेल्थ सभ� को 
प�ृ, ३ मा उल्लेख भएअनसुार । 
७८२०७८ फागनु म�हनामा �वज्ञ समहु र आयोगसँग भएको यस थर सूिचकरण सम्बन्धी छलफलमा �ा� भएका 
सझुाव अनसुार रािखएको हो । ग�हरो अध्ययन र अनसंुधान आवश्यक छ । 
७९पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत १० गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
८०पालह�नन्दन गाउँपा�लकाका अध्यक्ष- बैज ु�साद साहले २०७७ चैत १०गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाकाआधारमा । पटहार नाम �वज्ञ-समहु सदश्य �ब�ममणी �ीपाठ�ले उपलब्ध गराउनभुएको हो । 
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८१.पव�ँरया79

८१ जातः 
 

८२.पासी जा�तका थरहरूः 

सूयार्,   महतो,   चौधर�,   गौतम,   तरस�ुहया ।80

८२ 
 

८३.पाहान जातका थरहरूः 

पाहान,   रजपोत,   कछुवा,   बेमता,   �दरूवार,   हेमरन,   तम�डया,   कौ�डया,   कवा,   छुपवार,   सवर,   

�तख�  ।81

८३ 
 

८४.पो�ार जातका थरहरूः 

पो�ार,    देव,    परागर,   बैश्य,   चौधर�  ।82

८४ 
 

८५.पोरवाल83

८५ जातः 
 

८६.बसँखोर / बसँफोर84

८६ जातः 
 

                                                           
आइमाईहरूकाला�ग �ी�ारका सामानहरू गाउँ, बस्ती, टोलमा गएर बेच्नेकाम गन� एक जात । बीरगंज 
माहानगरपा�लका, अल� पसार्मा बसोबास रहेको छ । 

८१नया ँबच्चाको जन्म भएप�छ उ� बच्चाको घरमा समहुमा आएर नाचगानगर� बधाई एवं सभुकामना�दनेकाम 
गन� एक जात । 
८२नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
८३पणुर् पाहान र अ�नल पाहानले २०७८ माघ ३ गते  दशरथ ख�डया डङुडुङ माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । उहाँहरूका अनसुार नेपालमा पाहान जा�तको बसोवास झापा िजल्ला, मेचीनगर नगरपा�लका वाडर् नं. 
१५ मा रहेको छ । र पाहान जा�तका मा�नसहरू नागर� भाषा बोल्ने गछर्न ्। 
८४पो�ार कल्याण समाज नेपाल, केिन्�य कायर् स�म�त इनरूवा- २ सनुसर�- िजल्लाका अध्क्ष- �मोद कुमार 
पो�ारले २०७८ माघ १० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
८५�म�त २०७७ भदौ २९ गते यस मधेशी आयोगले आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी छलफल-बैठकमा 
वैश्य यवुा संघ माफर् त �ा� भएको सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात । 
८६नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा ।  
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८१.पव�ँरया79

८१ जातः 
 

८२.पासी जा�तका थरहरूः 

सूयार्,   महतो,   चौधर�,   गौतम,   तरस�ुहया ।80

८२ 
 

८३.पाहान जातका थरहरूः 

पाहान,   रजपोत,   कछुवा,   बेमता,   �दरूवार,   हेमरन,   तम�डया,   कौ�डया,   कवा,   छुपवार,   सवर,   

�तख�  ।81

८३ 
 

८४.पो�ार जातका थरहरूः 

पो�ार,    देव,    परागर,   बैश्य,   चौधर�  ।82

८४ 
 

८५.पोरवाल83

८५ जातः 
 

८६.बसँखोर / बसँफोर84

८६ जातः 
 

                                                           
आइमाईहरूकाला�ग �ी�ारका सामानहरू गाउँ, बस्ती, टोलमा गएर बेच्नेकाम गन� एक जात । बीरगंज 
माहानगरपा�लका, अल� पसार्मा बसोबास रहेको छ । 

८१नया ँबच्चाको जन्म भएप�छ उ� बच्चाको घरमा समहुमा आएर नाचगानगर� बधाई एवं सभुकामना�दनेकाम 
गन� एक जात । 
८२नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
८३पणुर् पाहान र अ�नल पाहानले २०७८ माघ ३ गते  दशरथ ख�डया डङुडुङ माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । उहाँहरूका अनसुार नेपालमा पाहान जा�तको बसोवास झापा िजल्ला, मेचीनगर नगरपा�लका वाडर् नं. 
१५ मा रहेको छ । र पाहान जा�तका मा�नसहरू नागर� भाषा बोल्ने गछर्न ्। 
८४पो�ार कल्याण समाज नेपाल, केिन्�य कायर् स�म�त इनरूवा- २ सनुसर�- िजल्लाका अध्क्ष- �मोद कुमार 
पो�ारले २०७८ माघ १० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
८५�म�त २०७७ भदौ २९ गते यस मधेशी आयोगले आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी छलफल-बैठकमा 
वैश्य यवुा संघ माफर् त �ा� भएको सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात । 
८६नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा ।  

 

८७.ब�ाल� जा�त/समदुायका थरहरूः 

ब�ाल�,  बाघ,    सा�लन�तनी,   राय,   खान,   पोइला,   मांझी,   मेचवुा,   मेचो,   उझा,   ओझा,  कुशमेतीया,   

नोडा, सेन ग�ुा,   राय,   चौधर�,   दास ग�ुा, कमर्कार,   स्वणर्कार,   राय,   �दक्षीत,   भौमीक,  मोदक,  

मजमुदार, साहा,   साह,ु   साउमंडल,  हल्दर,   शाहा,   चौधर�,   रायबोस�ुनया,   राय,   गोस्वामी,   पाल,  

तोपदार,   खाँसना�बस, बंगोपाध्याय,   बेनज�,   च�वत�,   मखुज�,   च�वत� थाकुर,   मखुोपाध्याय,  

चटज�, चटोपाध्याय,  उपाध्याय,  बंगोबास,  बक्सी,  बक्षी,   भ�चायर्,   भ�ाचायर्,    भ�चाज�,   गोस्वामी,   

बोरथाकुर,   शमार्,   आचायर्जी,   आचायर्,   बोरूवा,   घोषाल,   मजमुदेर,   बहादरु�,   मई�ा,   कांजीलाल,   

महापा�,   गाङगलु�, घोष,   द�,   द�ो,   आयानद�ो,   सेन,   सरकार,   �वस्वास,   पाल�त,   पाल,  

पील,   दास,   गहुाँ,   घर,   ग�ु,   गनुा,   ग�ुा,   दे,    देभ,   नाँग,   नन्द�,   ननु्द�,   नन्दन,   कुन्द,ु   नाथ,   

धर,   दम,   �संह,   �संधा,   �सन्हा,   �सना,   राहा,   लाहा,   कर,   करा,   कुरू,   �म�,   �म�ा,   बोस,   

बास,ु   भ�ा,   बईतोष,   बाल,   बान,   बन्ध,ु   बधर्न,   बमार्,   राना,   राय,   राय चौधर�,   �सल,  चेल,   

चल,   चेलभक्षी,   समददार,   वरूवा,   बोरूवा,   वरूवाहा,   चन्दा,   हजरा,   कुमार,   म�ा,   भ�ुमक,   

लाल,   मल्ल�क,   मोल्ल�क,   चौधर� यादव,   चौरशी,   थाकुर,   घोष,   सोदगोप,   अगरु�,   बरूजीवी,   

शीभदास,   दास,  स�थर,   सरु�,   सरुल,   स्वामी,   हजाम,   सनु्धी,   जोगी,   कमर्कार,   बरूई,   मनना,  

अ�धकार�,   पोदार,   साधखुान,  कपासीया,   नसकर,   सरु�,   म�लक,   कुम�,   मोची,   राम,   घोबा,   

�कसान, राजवंशी,   मंडल,   मोण्डल,   मंडी,   केवट,   कभी,   क�भराज,   कोयडी,  करोर�,   केवरा,   

केन,े   क�वरथ,   माझी,   माझेल,   माजी,   माला,   मलाहा,  मलहाभमुीया,  �सखा�रया,   गोब�रया,   

पंचकोट�,   मलुो,   डा�लया,   धलु,  मलवुा,   झतीया,  जेताई,   पथरु�या,   माघी,   माकुर,   धानरु  ।85

८७ 

८८.बड्ह� / बढ्ई जातका थरहरूः 

बड्ह�,  बढ्ई,  ठाकुर,  शमार्,  स�ुतहार,  कमार,  बरह�,   बढ ।86

८८ 

                                                           
८७नेपाल रा��य ब�ाल� समाज, केिन्�य कायर्स�म�त, बबरमहल काठमांडौ का अध्यक्ष- पाथ� सरकार ले २०७७ 
चैत ३१ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।          
८८नेपाल बड्ह� समाजका अध्यक्ष- योगेन्� शमार्ले २०७८ अषाढ १६ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना...,  
-पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत १० गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना..., र ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका अध्यक्ष- सन्तोष कुमार मेहताले २०७७ चैत २६ गते प� 
माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
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८९.बन्जारा (�सकार�) जातका थरहरूः 
बरह�,   नट,   बैध ।87

८९ 

९०.बरनवाल जातका थरहरूः 
बरनवाल,  बणर्वाल,  ग�ुा,  साह,  गोयल,  चौधर�  ।88

९० 

९१.बरई जातका थरहरूः 

चौर�सया, बरै,  बरई,   जयसवाल,  तमोल�,  नगबंशी, भगत,  राउत, नांग,  �तवार�,  मंडल,   

चौधर� ।89

९१ 

९२.बहरदार जातका थरहरूः 

मल्लाह,   बहरदार,   सहनी,   साहनी,   �नषाद  ।90

९२ 

९३.बहे�लया91

९३ जातः 
 

९४.बातँर जातका थरहरूः 

सरदार,   माझी,   राजवंशी,   ढोकेबाज,   धोकेवाल,   माइती  ।92

९४ 

                                                           
८९नथनुी बरह�, मकेुश नट र �ान्ती बैध ले संय�ुरूपमा २०७८ भदौ ९ गते यस आयोगका सदस्य मा. रेण ु
साह माफर् त  �दनभुएको �नवेदनमा उल्लेख भएअनसुार । उहाँहरू जीतपरु �समरा उपमाहानगरपाल�का वडा नं. 
१८ का स्थायी �बन्दा हनुहुनु्छ । र नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ 
फागनु २१ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । नेपाल सरकार मिन्� प�रषदले २०६४ सालमा पा�रत 
गरेको मधेशी समदुाय अन्तगर्त पन� जातहरुको सूिच र २०६५ फागनु १४ गतेको कािन्तपरु दै�नक प��कामा 
�का�सत “नेपाल सरकारको �नणर्य अनसुार देहाय बमोिजमका जात–जा�त र समदुायलाई मधेशी घोषणा” िशषर्कको 
सूचना वाट �ा� गरेको ।  
९०बरनवाल सेवा स�म�त (आदशर्नगर १० बीरगंज नेपाल)का अध्यक्ष- मरुल�धर बरनवाल ले २०७७ पसु ६ 
गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
९१चौर�सया बरई सेवा स�म�त, बीरगंज, पसार्का सिचव- योगे�र �साद चौर�सयाले २०७७ चैत २५ गते प� 
माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
९२�नषाद उत्थान केन्�का सभुिचन्तक- भरत बहरदार �नषादले �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- धपुलाल सहनी 
(�नषाद) माफर् त २०७७ फागनु १७ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ मोरङ जल्ला, धनपालथान 
गाउँपा�लका – ६ का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
९३नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना का आधारमा ।  
९४नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
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८९.बन्जारा (�सकार�) जातका थरहरूः 
बरह�,   नट,   बैध ।87

८९ 

९०.बरनवाल जातका थरहरूः 
बरनवाल,  बणर्वाल,  ग�ुा,  साह,  गोयल,  चौधर�  ।88

९० 

९१.बरई जातका थरहरूः 

चौर�सया, बरै,  बरई,   जयसवाल,  तमोल�,  नगबंशी, भगत,  राउत, नांग,  �तवार�,  मंडल,   

चौधर� ।89

९१ 

९२.बहरदार जातका थरहरूः 

मल्लाह,   बहरदार,   सहनी,   साहनी,   �नषाद  ।90

९२ 

९३.बहे�लया91

९३ जातः 
 

९४.बातँर जातका थरहरूः 

सरदार,   माझी,   राजवंशी,   ढोकेबाज,   धोकेवाल,   माइती  ।92

९४ 

                                                           
८९नथनुी बरह�, मकेुश नट र �ान्ती बैध ले संय�ुरूपमा २०७८ भदौ ९ गते यस आयोगका सदस्य मा. रेण ु
साह माफर् त  �दनभुएको �नवेदनमा उल्लेख भएअनसुार । उहाँहरू जीतपरु �समरा उपमाहानगरपाल�का वडा नं. 
१८ का स्थायी �बन्दा हनुहुनु्छ । र नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ 
फागनु २१ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । नेपाल सरकार मिन्� प�रषदले २०६४ सालमा पा�रत 
गरेको मधेशी समदुाय अन्तगर्त पन� जातहरुको सूिच र २०६५ फागनु १४ गतेको कािन्तपरु दै�नक प��कामा 
�का�सत “नेपाल सरकारको �नणर्य अनसुार देहाय बमोिजमका जात–जा�त र समदुायलाई मधेशी घोषणा” िशषर्कको 
सूचना वाट �ा� गरेको ।  
९०बरनवाल सेवा स�म�त (आदशर्नगर १० बीरगंज नेपाल)का अध्यक्ष- मरुल�धर बरनवाल ले २०७७ पसु ६ 
गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
९१चौर�सया बरई सेवा स�म�त, बीरगंज, पसार्का सिचव- योगे�र �साद चौर�सयाले २०७७ चैत २५ गते प� 
माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
९२�नषाद उत्थान केन्�का सभुिचन्तक- भरत बहरदार �नषादले �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- धपुलाल सहनी 
(�नषाद) माफर् त २०७७ फागनु १७ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ मोरङ जल्ला, धनपालथान 
गाउँपा�लका – ६ का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । 
९३नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना का आधारमा ।  
९४नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 

 

९५.बाद� जातका थरहरूः 

कश्यप,   केसर�,   का�लयान,   जोगी,   दास,   बैगार,   िशंह,   वैश्य... ।93

९५ 

९६.�ा�ण जातका थरहरूः 

पाण्डे,  पाण्डेय,  पाठक,  ��वेद�,  दूबे,  दवेुद�,  �तवार�,  ��वेद�,  ��पाठ�,   �म�, �म�ा,  चौबे,   चतवु�द�,   

ओझा,  उपाध्याय,  झा,  चौधर�,   ठाकुर,   शमार्,   शकु्ला,  शकु्ल, राय,   प�रहस्त,    ।94

९६ 

९७.बा�डया95

९७. जातः 

९८.बार�96

९८ जातका थरः 

९९.�बंद/बीनजातका थरहरूः   

�बन,  बीन,   �वन,  वीन,  मिुखया,   खर�वंद,   भगत,   सहनी,   �नषाद ।97

९९ 

                                                           
९५नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
९६�ा�ण समाज नेपाल, िजल्ला कायर् स�म�त, पसार्का अध्यक्ष- ह�रनारायण �म�ले २०७७ चैत २० गते प� 
माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना..., 
-मै�थल �ा�ण महासभा, काठमांडौ िजल्ला कायर् स�म�त का अध्यक्ष- सन्तोष कुमार झा ले २०७७ चैत १२ 
गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना..., 
- पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत १० गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना..., 
- नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना..., 
- �वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा... र 
- संय�ु मधेशी सेवा समाज मेपाल, मकवानपरु हेटौडा-४ ले २०४६ माघ १४ गते यस मधेशी आयोगमा 
"मधेशी अन्तगर्तको जा�त र थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी �दएको �नवेदनमा उल्लेिखत सूचना अनसुार । 
९७.यस थर सूिचकरण �वज्ञ समहु सदश्य- �ब�ममणी ��पाठ� माफर् त �ा� भएको एक जात । 
९८नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा ।  
९९�नषाद उत्थान केन्� सलार्ह� िजल्ला अध्यक्ष- रामएकबाल मिुखया (�नषाद)ले �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- 
�पुलाल सहनी (�नषाद) माफर् त २०७७ फागनु १७ गते उपलब्ध गराएका सूचना..., र  
-नेपाल �नषाद मल्लाह समाज, केिन्�य कायार्लय �बराटनगरका अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते 
प� माफर् त उपलब्ध गराएको सूचनाका आधारमा । 
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१००.�बल्टाउ98

१०० जातः 
 

१०१. बेल्दार जातका थरहरूः 

बेल्दार,   राउत,   महतो,   �संह,  चौहान,   शमार्,   चौहान,   चौधर�,   �नषाद  ।99

१०१ 

१०२. बोट जातका थरहरूः 

बोट,  बोटे,   सहनी,  �नषाद  ।100

१०२ 

१०३. बोटे जातका थरहरूः 

बोटे,   पानी बोटे,   पाखा बोटे,   सनुधवुा वोटे,   कछाडे बोटे,   कालािज�े बोटे,   सेतीिज�े बोटे,   

ध्वाँसे बोटे,   हण्डी िज�े बोटे,   च�ानी बोटे,   थार बोटे  ।101

१०३ 

१०४. भर जातका थरहरूः 

भर ।102

१०४ 

                                                           
१००नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनामा मधेशी समदुाय अन्तगर्त पन� 
एक जात । 
१०१नेपाल बेल्दार जा�त उत्थान स�म�त, केिन्�य कायार्लय- जनकपरु माहानगरपा�लका, बेल्दारप�ी, धनषुा का 
अध्यक्ष- राम �मोद राउत ले २०७७ का�तर्क २५ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना..., र 
-�नषाद उत्थान केन्� रूपन्देह� िजल्ला ��त�नधी - चिन्�का बेल्दारले �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- धपुलाल 
सहनी (�नषाद) माफर् त २०७७ फागनु १७ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ रूपनदेह� िजल्ला, 
�सक्टाहान – ६का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 

१०२बेलौ�र नगरपा�लका, सदुरुपि�म �देश, िजल्ला- क�नपरुका अध्यक्ष- �मखु �शास�कय अ�धकृत- ने� �साद 
पौडेलले २०७७ फागनु २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । र �पुलाल सहनी 
�नषादसँग २०७८ फागनु १६ गते भएको छलफलका आधारमा । 

१०३�ड. बी. राई र नवराज कोय ु(२०६९) �ारा �लिखत "बोटे जा�तको िचनार�" (प.ृ २७,२९) मा उल्लेख 
भएअनसुार । 

१०४�गरजेश कोइर�ले २०७८ फागनु २० गते उपलब्ध गराएका जात र थर । उहाँ मधेशी आयोगमा कायर्रत 
हनुहुनु्छ र नवलपरासी िजल्ला, राम�ाम नगरपा�लका, वाडर् नं. ७ देउरवाका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ। उहाँका 
अनसुार लोहसुडा र बैकुण्ठपरु गाउँमा भर जा�तको बसोवास रहेको छ । 
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१००.�बल्टाउ98

१०० जातः 
 

१०१. बेल्दार जातका थरहरूः 

बेल्दार,   राउत,   महतो,   �संह,  चौहान,   शमार्,   चौहान,   चौधर�,   �नषाद  ।99

१०१ 

१०२. बोट जातका थरहरूः 

बोट,  बोटे,   सहनी,  �नषाद  ।100

१०२ 

१०३. बोटे जातका थरहरूः 

बोटे,   पानी बोटे,   पाखा बोटे,   सनुधवुा वोटे,   कछाडे बोटे,   कालािज�े बोटे,   सेतीिज�े बोटे,   

ध्वाँसे बोटे,   हण्डी िज�े बोटे,   च�ानी बोटे,   थार बोटे  ।101

१०३ 

१०४. भर जातका थरहरूः 

भर ।102

१०४ 

                                                           
१००नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनामा मधेशी समदुाय अन्तगर्त पन� 
एक जात । 
१०१नेपाल बेल्दार जा�त उत्थान स�म�त, केिन्�य कायार्लय- जनकपरु माहानगरपा�लका, बेल्दारप�ी, धनषुा का 
अध्यक्ष- राम �मोद राउत ले २०७७ का�तर्क २५ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना..., र 
-�नषाद उत्थान केन्� रूपन्देह� िजल्ला ��त�नधी - चिन्�का बेल्दारले �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- धपुलाल 
सहनी (�नषाद) माफर् त २०७७ फागनु १७ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ रूपनदेह� िजल्ला, 
�सक्टाहान – ६का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ । 

१०२बेलौ�र नगरपा�लका, सदुरुपि�म �देश, िजल्ला- क�नपरुका अध्यक्ष- �मखु �शास�कय अ�धकृत- ने� �साद 
पौडेलले २०७७ फागनु २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । र �पुलाल सहनी 
�नषादसँग २०७८ फागनु १६ गते भएको छलफलका आधारमा । 

१०३�ड. बी. राई र नवराज कोय ु(२०६९) �ारा �लिखत "बोटे जा�तको िचनार�" (प.ृ २७,२९) मा उल्लेख 
भएअनसुार । 

१०४�गरजेश कोइर�ले २०७८ फागनु २० गते उपलब्ध गराएका जात र थर । उहाँ मधेशी आयोगमा कायर्रत 
हनुहुनु्छ र नवलपरासी िजल्ला, राम�ाम नगरपा�लका, वाडर् नं. ७ देउरवाका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ। उहाँका 
अनसुार लोहसुडा र बैकुण्ठपरु गाउँमा भर जा�तको बसोवास रहेको छ । 

 

१०५. भाट/भाड़  जातको थरहरूः 

भाट ।103

१०५ 

१०६.भजु� / भजुवा / भूजँ / भजू जातका थरहरूः 

ग�ुा ।104

१०६ 

१०७.भ�ूमहार जातका थरहरूः 

�तवार�,   ओझा,   चौधर�,   शमार्,   शाह�,   पाण्डे,   �संह,   ठाकुर,   दबेु,   राय,   झा,   �सन्हा,  �म�ा,  

�म�,  ��वेद�,   राउत  ।105

१०७ 

१०८. मंगता (महाउत) जातका थरहरूः 

मंगता,   महाउत  ।106

१०८ 

१०९. मल्लाह जातका थरहरूः 

मल्लाह,   मिुखया,   सहनी,   सहानी,   केवट,   घटवार,  रायमाझी,  �नषाद ।107

१०९ 

                                                           
१०५िजल्ला �मण, छलफल, गो�ीबाट मधेशी आयोगले �ा� गरेको सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात । र �वज्ञ 
समहु सदश्य �ब�ममणी ��पाठ�ले उपलब्ध गराउनभुएको सूचनाका आधारमा । 
१०६नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । र बेलौ�र नगरपा�लका, सदुरुपि�म �देश, िजल्ला- क�नपरुका अध्यक्ष- 
�मखु �शास�कय अ�धकृत- ने� �साद पौडेलले २०७७ फागनु २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । 
१०७नेपाल ���षर् समाज, काठमांडौ का अध्यक्ष- ललन कुमार �तवार� ले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१०८बाँके िजल्ला, डडुवुा गाउँपा�लका वाडर्नं. ६ का अध्यक्ष- मोहन राम �म�ाले २०७७ फागनु १३ गते 
महाउत- मंगता जा�त मधेशी समदुाय अन्तगर्त सूिचकृत गनर्काला�ग गनुर्भएको �सफा�रस,  
-महाउत (मंगता) समदुाय संघषर् स�म�त, डडुवुा गाउँपा�लका वाडर्नं. ६ महाउत टोल, बाँकेका तफर् वाट केलाराम 
महाउतले २०७७ चैत २ गते यस मधेशी अयोगका सदस्य मा. �वजय कुमार ग�ुाज्यू माफर् त �दनभुएको �नवेदन, 
र उहाँसँग २०७७ चैत १४ गते फोनमा भएको कुराकानीका आधारमा ।   
१०९ -ब�रयारप�ी गाउँपा�लका का अध्यक्ष- सन्तोष कुमार मेहताले २०७७ चैत २६ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचना..., पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत १० गते 
प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना, ...�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ 
गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा... रनेपाल �नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगर का अध्यक्ष- 
��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
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११०.महापा� जातका थरहरूः 

झा,   चौधर�,   पाण्डे  ।108

११० 

१११.माझी जातका थरहरुः 

माझी  ।109

१११ 

११२. मालपाडेँ/मालपहाडेजातका थरहरूः 

गोर�,   कुराल�,   देवी,   देहर�,   क्षाहाछ�  ।110

११२ 

११३.मारवाड़ी जा�त/समदुायका थरहरूः 

अ�वाल,  ओसवाल,  अटल,  अडु�कया,  आंच�लया, आ�दत्य,  इनाजी,  इनानी,  इन्दो�रया,  ऐरन,  

कसल, �ाल,  कुच्छल,  काद�मया,  के�डया,  कानो�डया, कागल�वाल,  केजर�वाल,  कानस�रया,  

कन्दोई,  करवा, काबरा,  कोठार�,  कुचे�रया,  कुण्ड�लया,  कंचा�रया, करनानी,  करवा,  कोचर,  कुहाड,  

कलानोर�या, कस�रया,  ख�रया,  खेतान,  खेमका,  खण्डेलवाल, खजेड,  खटेड,  खेडवाल,  गोयल,  

गाव�डया,  गोयन, गर्ग,  ग�ुा,  गा�डया,  गोयन्का,  �ग�रया,  गोल्यान, गीदडा,  थणेर�वाल,  गोल्छा,  

गोतानी,  गेदेया,  �ग�डया, गांधी,  ग�ाणी,  गीया,  िघराइया,  िघया,  घाडेया, घाडेवाल,  घो�डवाल,  

घोडावत,  चोखानी,  चौधर�, चम�रया, चेतानी, चैनवाल, िचरा�नयाँ, िचतलांगीया, िचण्डा�लया,  चाचान,  

चम�डया,  चोपडा,  चोर�डया, चेनवाल,  चांडक,  िचनडा�लया,  चौबे,  चो�टया,  चतवु��ध,  च�ुलवाल,  

चौमाल,  छाजड,  छल्लानी, छगानी,  जालान,  जोधानी,  िजंदल,  जो�डवाल,  ज�टया,  जाजो�दया,  

जगनानी,  जाज,ु  जेशानी, जाखे�टया,  जैन,  जोशी,  जमा�लया,  जेकवाल,  झंवर, झनुझनुवाला,  

टेल�टया,  �टवडेवाल,  �टकमानी, टेकडीवाल,  टाइवाला,  टाँ�टया,  डाल�मया,  डोका�नया, डागा,  

                                                           
११०महापा� पनुरूत्थान समाज नेपाल, केिन्�य कायार्लय जनकपरु उपमाहानगरपा�लका-२० धनषुाका अध्यक्ष-
कलाधर झाले २०७७ चैत ९ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१११नेपाल सरकार मिन्�प�रषदले २०६५ सालमा पा�रत गरेको मधेशी समदुाय अन्तगर्त पन� जातहरुको सूिच र 
२०६५ फागनु १४ गतेको कािन्तपरु दै�नक प��कामा �कािशत “नेपाल सरकारको �नणर्य अनसुार 
देहायबमोिजमका जात–जा�त र समदुायलाई मधेशी घोषणा” िशषर्कको सूचना वाट �ा� गरेको जात । 
११२स�तश मालपाँडेले दशरथ ख�डया डङुडङु माफर् त २०७८ माघ ८ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा। 
मालपाँडे जा�तको बसोवास मेचीनगर नगरपाल�का, �बतार्मोड झापामा रहेको छ । यी जा�तका मा�नसहरू 
मालपहाडे भाषा बोल्ने गछर्न । 
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११०.महापा� जातका थरहरूः 

झा,   चौधर�,   पाण्डे  ।108

११० 

१११.माझी जातका थरहरुः 

माझी  ।109

१११ 

११२. मालपाडेँ/मालपहाडेजातका थरहरूः 

गोर�,   कुराल�,   देवी,   देहर�,   क्षाहाछ�  ।110

११२ 

११३.मारवाड़ी जा�त/समदुायका थरहरूः 

अ�वाल,  ओसवाल,  अटल,  अडु�कया,  आंच�लया, आ�दत्य,  इनाजी,  इनानी,  इन्दो�रया,  ऐरन,  

कसल, �ाल,  कुच्छल,  काद�मया,  के�डया,  कानो�डया, कागल�वाल,  केजर�वाल,  कानस�रया,  

कन्दोई,  करवा, काबरा,  कोठार�,  कुचे�रया,  कुण्ड�लया,  कंचा�रया, करनानी,  करवा,  कोचर,  कुहाड,  

कलानोर�या, कस�रया,  ख�रया,  खेतान,  खेमका,  खण्डेलवाल, खजेड,  खटेड,  खेडवाल,  गोयल,  

गाव�डया,  गोयन, गर्ग,  ग�ुा,  गा�डया,  गोयन्का,  �ग�रया,  गोल्यान, गीदडा,  थणेर�वाल,  गोल्छा,  

गोतानी,  गेदेया,  �ग�डया, गांधी,  ग�ाणी,  गीया,  िघराइया,  िघया,  घाडेया, घाडेवाल,  घो�डवाल,  

घोडावत,  चोखानी,  चौधर�, चम�रया, चेतानी, चैनवाल, िचरा�नयाँ, िचतलांगीया, िचण्डा�लया,  चाचान,  

चम�डया,  चोपडा,  चोर�डया, चेनवाल,  चांडक,  िचनडा�लया,  चौबे,  चो�टया,  चतवु��ध,  च�ुलवाल,  

चौमाल,  छाजड,  छल्लानी, छगानी,  जालान,  जोधानी,  िजंदल,  जो�डवाल,  ज�टया,  जाजो�दया,  

जगनानी,  जाज,ु  जेशानी, जाखे�टया,  जैन,  जोशी,  जमा�लया,  जेकवाल,  झंवर, झनुझनुवाला,  

टेल�टया,  �टवडेवाल,  �टकमानी, टेकडीवाल,  टाइवाला,  टाँ�टया,  डाल�मया,  डोका�नया, डागा,  

                                                           
११०महापा� पनुरूत्थान समाज नेपाल, केिन्�य कायार्लय जनकपरु उपमाहानगरपा�लका-२० धनषुाका अध्यक्ष-
कलाधर झाले २०७७ चैत ९ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१११नेपाल सरकार मिन्�प�रषदले २०६५ सालमा पा�रत गरेको मधेशी समदुाय अन्तगर्त पन� जातहरुको सूिच र 
२०६५ फागनु १४ गतेको कािन्तपरु दै�नक प��कामा �कािशत “नेपाल सरकारको �नणर्य अनसुार 
देहायबमोिजमका जात–जा�त र समदुायलाई मधेशी घोषणा” िशषर्कको सूचना वाट �ा� गरेको जात । 
११२स�तश मालपाँडेले दशरथ ख�डया डङुडङु माफर् त २०७८ माघ ८ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा। 
मालपाँडे जा�तको बसोवास मेचीनगर नगरपाल�का, �बतार्मोड झापामा रहेको छ । यी जा�तका मा�नसहरू 
मालपहाडे भाषा बोल्ने गछर्न । 

 

डोसी,  ढाणावाले,  ढाणीवाल,  ढण्ड,  तोद�, तायल,  तोतला,  ताप�डया,  तोषनीवाल,  तातेड, तलुस्यान,  

�तगंल,  �तवार�,  दगुड,  दारुका,  देवडा, �दनो�दया,  दोर�लया,  दायमा,  �दिक्षत,  धूत,  धडेवा, धनावत,  

धानकुा,  धडु्का,  धार�वाल,  धारण, धानडुीवाल,  नायल,  नागंल,  नरस�रया,  नेव�टया, नागोर�,  

नौलखा,  नाहर,  नाहटा,  �नयाला,  पंसार�, पो�ार,  पागडीवाल,  पटवार�,  परवानी,  पडतानी, पे�डवाल,  

पग�लया,  पारख,  �पंचा,  परुो�हत,  परासर, पा�रक,  पां�डया,  पंचार�या,  पाटो�दया,  पची�सया, पगु�लया,  

पंचोवाल,  पंचा�रया,  फलो�दया,  बागो�टया, बथवाल,  बंशल,  बांगड,  बैराठ�,  बाजो�रया,  बजाज, 

बकां,  बैध,  बाडला,  बजाव�तया,  बाडे�तया,  बगडीया, �बन्दल,  बागडी,  बाहेती,  �बयानी,  बोथरा,  

बेगवानी, बां�ठया,  बाफना,  बेगानी,  बोरड,  बरमेचा,  बारठ, बोहरा,  बंग,  बागर,  �बरला,  �बहाणी,  

बां�ठया, बर�डया,  बेरड,  बटुो�लया,  बबेरवाल,  भांगड, भीमस�रया,  भदो�डया,  भपुाल,  भदंग,  

भतुो�डया,  भरुा,  भगुडी,  भरेडा,  भारदव,  भ�र,  भंसाल�, भगेलावाला,  भोडका,  भवुा�नया,  �मतल,  

मोद�,  मोर, �म�कुा,  �मण्डा,  मरुारका,  मोहपाल,  मगंल,  मयंक, कधकुुल,  महेन्स�रया,  माघो�डया,  

मालपानी,  मून्दडा, मोहता,  मारु,  माल,ु  मणोत,  मरोट�,  �म�ा,  मल्ल, मं�ी,  मान्धणा,  माहे�र�,  

मेहता,  मनुोत,  �म�, महर्षी,  माख�रया,  मस्करा,  राजग�ढया,  रु�टा, रते�रया,  रामपरु�या,  राणास�रया,  

रावलवा�सया,  राठ�, रांका,  राजपतु,  राखेचा,  �रणवा,  लश्कर�,  लो�हया, लम्बो�रया,  लोहार�वाला,  

लोखोट�या,  लाठ,  लोढा, लाहोर�,  लनुावत,  लालवानी,  लालानी,  ल�ुनया,  लाटा, �लला,  व्यास,  वमार्,  

स�रया,  �संघा�नया,  सरार्फ, सरेुका,  सलु्ता�नया,  स�ु�नया,  �संघल,  सरावगी, सँगतानी,  संघाई,  सखुानी,  

सारडा,  सोन्था�लया,  सरल,  सावर�थया,  �सरो�हया,  सानी,  सोमानी,  से�ठया,  �संधी,  सोनावत,  सरुाणा,  

संचेती,  �सकवाल, साब,ु  सांड,  सेखानी,  �संधी,  �ससवा�लया,  सरुो�लया, सारस्वत,  �सधमिुखया,  शह,  

शारडा,  शेखानी,  शमार्, शाहेवाल,  हरलालका,  हेडा,  �हरावत,  ह�रतवाल, �हसा�रया,  ��पाठ�   ।111

११३ 

११४. माल�/सैनी जातका थरहरूः 

माल�,   भगत,   भण्डार�,   मालाकार, सैनी  ।112

११४ 

                                                           
११३नेपाल रा��य मारवाड़ी प�रषदका महासिचव- चतभु ुर्ज स�रयाले २०७७ अशोज १६ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
११४नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
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११५. म�ुडयार� / मो�रयार� जातका थरहरूः 

म�ुडयार�,   तम्बवुार,   केरकेटा,   टेटबेनयाँ,   टोपो,   कछुवा,   बंएर,   टरवार,   मजुनी,   उँध,   माडप�नर्त,   

बधवुार,   सपवुार,   सगाँसम्दवुार,   सउरा,   अन्धी,   जमखुणु्डी,   सरदार,   मिुखया,   देवान,   िचनार�,   

जाँच,   जम्दार,   मलु्क�,   परग्या,   कण्ठे,   पहरे,  महतो,   सहनी,   �नषाद ।113

११५ 

११६. मणु्डा जातका थरहरूः 

मणु्डा,   केरकेटा,   �दखार,   केया,   तमवार,   �बन�,   कछुवा,   टोप्पो,   इन्दवुार,   बाघावार  ।114

११६ 

११७. मरुाउ जातका थरहरूः 

मौयर् ।115

११७ 

११८. मसुहर जातका थरहरूः 

मसुहर,  सदा,  ऋ�षदेव,  हेमराम,  भदर�,  माझी,  �तरह�ुतया,  मधैया,   ढोलबाजा,   कहँ�रया,   �रिखकुल,   

�तरासक ।116

११८ 

                                                           
-ब�रयारप�ी गाउँपा�लका का अध्यक्ष- सन्तोष कुमार मेहताले २०७७ चैत २६ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचना..., ररामचन्� माल�ले २०७८ फागनु ९ गते रामे�र �साद साह गोलदार माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा । उहाँ िजल्ला- पसार्, पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका, वाडर् नं. -५ का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ। 
-�नषाद मल्लाह समाजका अध्यक्ष- �ीतम मिुखयाले सैनी जात उपलब्ध गराउनभुएको छ । �वज्ञ समहुको सझुाव 
अनसुार संगै रािखएको हो । 
११५नेपाल म�ुडयार� भाषा संस्कृ�त प�हचान उत्थान केन्�का सिचव- सयुर्नारायण म�ुडयार� सँग २०७८ माघ ११ 
गते फोन माफर् त भएको कुराकानीका आधारमा । उहाँ कटहर� गाउँपा�लका वाडर् नं. ७ गाउँ/टोल- डङटोल� 
का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । साथै �नषाद उत्थान केन्� औरह� इकाई स�म�त अध्यक्ष- िशवशंकर महतो 
�नषादले २०७७ फागनु १७गते �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- �पुलाल सहनी �नषाद माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
११६नेपाल मणु्डा उत्थान समाज झापा का अध्यक्ष- बन्धन कुमार मणु्डा र सदस्य-र�तलाल मणु्डाले  दशरथ 
ख�डया डङुडङु माफर् त प��ारा उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँहरूका अनसुार नेपालमा मणु्डा 
जा�तको बसोवास झापा, मोरङ र सनु्सर� िजल्लामा रहेको छ, र मणु्डा जा�तका मा�नसहरू सादर� र मणु्डार� 
भाषा बोल्नेगछर्न । 
११७नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
११८नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा....., र 
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११५. म�ुडयार� / मो�रयार� जातका थरहरूः 

म�ुडयार�,   तम्बवुार,   केरकेटा,   टेटबेनयाँ,   टोपो,   कछुवा,   बंएर,   टरवार,   मजुनी,   उँध,   माडप�नर्त,   

बधवुार,   सपवुार,   सगाँसम्दवुार,   सउरा,   अन्धी,   जमखुणु्डी,   सरदार,   मिुखया,   देवान,   िचनार�,   

जाँच,   जम्दार,   मलु्क�,   परग्या,   कण्ठे,   पहरे,  महतो,   सहनी,   �नषाद ।113

११५ 

११६. मणु्डा जातका थरहरूः 

मणु्डा,   केरकेटा,   �दखार,   केया,   तमवार,   �बन�,   कछुवा,   टोप्पो,   इन्दवुार,   बाघावार  ।114

११६ 

११७. मरुाउ जातका थरहरूः 

मौयर् ।115

११७ 

११८. मसुहर जातका थरहरूः 

मसुहर,  सदा,  ऋ�षदेव,  हेमराम,  भदर�,  माझी,  �तरह�ुतया,  मधैया,   ढोलबाजा,   कहँ�रया,   �रिखकुल,   

�तरासक ।116

११८ 

                                                           
-ब�रयारप�ी गाउँपा�लका का अध्यक्ष- सन्तोष कुमार मेहताले २०७७ चैत २६ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचना..., ररामचन्� माल�ले २०७८ फागनु ९ गते रामे�र �साद साह गोलदार माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा । उहाँ िजल्ला- पसार्, पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका, वाडर् नं. -५ का स्थायी वा�सन्दा हनुहुनु्छ। 
-�नषाद मल्लाह समाजका अध्यक्ष- �ीतम मिुखयाले सैनी जात उपलब्ध गराउनभुएको छ । �वज्ञ समहुको सझुाव 
अनसुार संगै रािखएको हो । 
११५नेपाल म�ुडयार� भाषा संस्कृ�त प�हचान उत्थान केन्�का सिचव- सयुर्नारायण म�ुडयार� सँग २०७८ माघ ११ 
गते फोन माफर् त भएको कुराकानीका आधारमा । उहाँ कटहर� गाउँपा�लका वाडर् नं. ७ गाउँ/टोल- डङटोल� 
का स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । साथै �नषाद उत्थान केन्� औरह� इकाई स�म�त अध्यक्ष- िशवशंकर महतो 
�नषादले २०७७ फागनु १७गते �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- �पुलाल सहनी �नषाद माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
११६नेपाल मणु्डा उत्थान समाज झापा का अध्यक्ष- बन्धन कुमार मणु्डा र सदस्य-र�तलाल मणु्डाले  दशरथ 
ख�डया डङुडङु माफर् त प��ारा उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँहरूका अनसुार नेपालमा मणु्डा 
जा�तको बसोवास झापा, मोरङ र सनु्सर� िजल्लामा रहेको छ, र मणु्डा जा�तका मा�नसहरू सादर� र मणु्डार� 
भाषा बोल्नेगछर्न । 
११७नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
११८नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमाडंौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा....., र 

 

११९. मेचे जातका थरहरूः 

मेचे,   नाज�नार�,   बासमुतार�,   छौफार�,   मच्छार�,   गयार�,   हाजोआर�,   हायैनार�,   सग�यार�,   

बौआर�,   दैमार�,   काफलार�,   बरयगार�  ।117

११९ 

१२०. मेस्तर / हलखोर जातका थरहरूः 

हलखोर,   राउत,   मेहतर,   जम्दार,   मंगी,   मेस्तर  ।118

१२० 

१२१. यादव जातका थरहरूः 

अरग�रया,  अ�धकार�,   आव,   अन्धकु�लया,   अ�हर,   अ�भरान, आहकु,   उपरिझया,   उ�तै, कु�सयैत,   

कुशमैता, करनैता,  कुमरस�नया,   करुवार,   कृष्णवार,   कहवैक,   कैवार,   कापैर,  कापर�,   कौड�गया,   

कहवैता, खमहान,  खेरवार,  खैरवान,  िखरहर�,  खब�रया, ख�ा, गोडहान,  ग्वाला,   गोपाल�,   गरग�रया,   

गोप, गोईत,  गरुमैता,   गो�हवार,   गो�हतमान,   गो�ठया, घोषी, घोषाल, चटरैत,   (िचपरैत),   चाङ,   

चौधर�,  चौडवार,   �छटान,  �छ�ान,जमयैुत,  झखरैत, टरैत,   टरटर�,   �टकैत,   ठ�डया,   डरखो�रया, 

डब�रया, तेथवार,  दरधैत,   देउर�,  देवह�र,   देव�म�ढया,   दास,   धनखोट�,   धरुझार,   धामी,   नाङ,   

नडस�रया,   नकहना,   नकहान,   नगरवार,   लगरवार, नन्दनवार, पनु�सया,    पस�ला,    पघैया,    

परज�नया,    गरप�ड, प�ुनया,   फरकार,  बरव�रया,    बडव�रया,    बहडखेर,    �बराजी,    बनेवार,    

बधुनग�रया,    बनब�रया,    बरस�नया,   ब�दर्या,    बैदा,    बटहा,    बरहा,    ब�डयैत,    बनैता,    बनरैत, 

च�दसवार,    भडेुर,    भसुकु�लया,    भोड,    �भन्डवार,    भरमैता,    भोरम�हता,    भेडवार, मैरता,    

म�रता,    माँझी,    मिुखया,    म�रक, म�टयैत,    मसैता,    मघैया,    म�ुडया,    महरान, मंगरदैता,    मंगरैत,    

मनकु�डया,    माल,    मख�ुलया,    मोधवान,    म�ुसयैत,    मधकु�रया,    मडर,    मरबैता,     महत्मान,    

मुं�गया, यादव,    राव,    रावत,    राउत,   रान,    रु�वान, राय,    रेघान,    रो�हता,    �लजप�ुरया,    

�नजप�ुरया,    लहो�टया, �सप�लया,    �संह,    सतरा,    सढोक,    सदा, सरसैत,    सनैुत,   सहनो�गया,    
                                                           
-�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा । 
११९चडुादेव �संह लामा �ारा �लिखत "नेपालका आ�दवासी तथा जनजा�त संस्कार- एक प�रचय" �कताबको (प�ृ, 
१७३) मा उल्लेख भए अनसुार । 
१२०नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
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सलहैता,   �संहमैत,   सरमैत,    सरमैता,    सरैुत,    सनुरैत, सडहान, हाइत,    हजरा,    हनव�रया  

।119

१२१ 
 

१२२. राजधामी जातका थरहरूः 

राजधामी,   धामी,   रजहैन,   भडै�रया,   गहबै�रया,   थानप�त,   करैया,   नौघ�रया,   डाङम�रया,   गेहार्,   

फनैत,   माइझ,   पावे,   क�लया,   गोरैया,   बाघम�रया,   �नरन्जन खा,   माइन्जन,   बच्छार,   धाप�डया,   

�बध्यापैठ,   गहै�लया,   गोरखनाथ,   सकरदत,   गरुूघराना  ।120

१२२ 
 

१२३. राजपतु जातका थरहरूः 

�संह,   शाह,   चौहान,   कुवंर,   राणा  ।121

१२३ 
 

१२४. राजवंशी जातका थरहरूः 

राजबंशी,   खोटा,   खटहा,   ताजप�ुरया,   कानगोई,   कोच,   चाउ�लया,   द�ुधया,   सरनीया,   रमानीया,   

कोल मकरा,   बोडा,  �संह,  लाल,सर�,  देवी,  राजवंशी ।122

१२४ 
 

१२५. राजधोब जातका थरहरूः 

राउत,   खडगा,   पैकरा,   ल�गी,   प�रहस्त,   दास,   ईसर,   गामी,   गाईम,   �व�ास,   �माणी,   अ�धकार�,   

पैरा,   मडर,   मंडल,   मण्डल,   माझी,   कापैर,   सन्त,   पायक,   पाँण्डे, �संह  ।123

१२५ 

                                                           
१२१नेपाल यादव सेवा स�म�त, केिन्�य कायार्लय, लगनटोल काठमांडौका अध्यक्ष- भवुने�र यादवले २०७७ 
का�तर्क २३ गते प� माफर् त उपलब्ध यराएका सूचनाका आधारमा । 
१२२ "राजधामी जा�तको संस्कृ�त" नामक फेसबकु पेजवाट २०७८ माघ १७ गते �ा� गरेको । 
१२३संय�ु मधेशी सेवा समाज, मकवानपरु हेठौडा– ४ का अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ुले २०७६ 

माघ १४ गते प� माफर् त "मधेशी अन्तगर्तको जा�त र थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी यस आयोगमा �दएका 

�नवेदनमा उल्लेख भएका सूचनाका आधारमा..., र  

-राजपतु समाज नेपालका अध्यक्ष- �वजय कुमार �संह र महासिचव- संजीव �संह ले सुं�रूपमा २०७८ फागनु 
२० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१२४डा. �वष्ण ु�वभ ुिघ�मरे �ारा २०७७ जेठ १४ गते (May 27, 2020)  मा �लिखत "राजवंशी जा�तका गो� 

र थर : एक अवलोकन" िशषर्कमा कोिचला न्यजु प��काले �कािशत गरेको लेखमा उल्लेख भएअनसुार । 
१२५राजधोब सम्पकर्  प�रवारका अध्यक्ष- जग�दश �साद राउतले २०७७ साल अशोज म�हनामा यस मधेशी 
आयोगले आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी बैठक, छलफलमा उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।    
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सलहैता,   �संहमैत,   सरमैत,    सरमैता,    सरैुत,    सनुरैत, सडहान, हाइत,    हजरा,    हनव�रया  

।119

१२१ 
 

१२२. राजधामी जातका थरहरूः 

राजधामी,   धामी,   रजहैन,   भडै�रया,   गहबै�रया,   थानप�त,   करैया,   नौघ�रया,   डाङम�रया,   गेहार्,   

फनैत,   माइझ,   पावे,   क�लया,   गोरैया,   बाघम�रया,   �नरन्जन खा,   माइन्जन,   बच्छार,   धाप�डया,   

�बध्यापैठ,   गहै�लया,   गोरखनाथ,   सकरदत,   गरुूघराना  ।120

१२२ 
 

१२३. राजपतु जातका थरहरूः 

�संह,   शाह,   चौहान,   कुवंर,   राणा  ।121

१२३ 
 

१२४. राजवंशी जातका थरहरूः 

राजबंशी,   खोटा,   खटहा,   ताजप�ुरया,   कानगोई,   कोच,   चाउ�लया,   द�ुधया,   सरनीया,   रमानीया,   

कोल मकरा,   बोडा,  �संह,  लाल,सर�,  देवी,  राजवंशी ।122

१२४ 
 

१२५. राजधोब जातका थरहरूः 

राउत,   खडगा,   पैकरा,   ल�गी,   प�रहस्त,   दास,   ईसर,   गामी,   गाईम,   �व�ास,   �माणी,   अ�धकार�,   

पैरा,   मडर,   मंडल,   मण्डल,   माझी,   कापैर,   सन्त,   पायक,   पाँण्डे, �संह  ।123

१२५ 

                                                           
१२१नेपाल यादव सेवा स�म�त, केिन्�य कायार्लय, लगनटोल काठमांडौका अध्यक्ष- भवुने�र यादवले २०७७ 
का�तर्क २३ गते प� माफर् त उपलब्ध यराएका सूचनाका आधारमा । 
१२२ "राजधामी जा�तको संस्कृ�त" नामक फेसबकु पेजवाट २०७८ माघ १७ गते �ा� गरेको । 
१२३संय�ु मधेशी सेवा समाज, मकवानपरु हेठौडा– ४ का अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ुले २०७६ 

माघ १४ गते प� माफर् त "मधेशी अन्तगर्तको जा�त र थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी यस आयोगमा �दएका 

�नवेदनमा उल्लेख भएका सूचनाका आधारमा..., र  

-राजपतु समाज नेपालका अध्यक्ष- �वजय कुमार �संह र महासिचव- संजीव �संह ले सुं�रूपमा २०७८ फागनु 
२० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१२४डा. �वष्ण ु�वभ ुिघ�मरे �ारा २०७७ जेठ १४ गते (May 27, 2020)  मा �लिखत "राजवंशी जा�तका गो� 

र थर : एक अवलोकन" िशषर्कमा कोिचला न्यजु प��काले �कािशत गरेको लेखमा उल्लेख भएअनसुार । 
१२५राजधोब सम्पकर्  प�रवारका अध्यक्ष- जग�दश �साद राउतले २०७७ साल अशोज म�हनामा यस मधेशी 
आयोगले आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी बैठक, छलफलमा उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।    

 

१२६. राजी जातका थरहरूः 

राजी,   पाण्डाल�,  नौकुले,  पूव�य, पाण्डाल�,    नौकुले,   पूव�य,  घटाला, जमाल,    कुइनेल,    कचाले,    

सोल्�ाल,   डुं�ले,    कुम्ल्याल,    म�ुाल,    भट्�ा, डम्म्वाल,    गजरेल,    �न्वाल,   नौकुल्या, 

तम्च्याल न�याल,  गो�याल,  माहाटनौ, टल्गइ,  नैन्याल,   भड्�ा,    गरुुवान,    डुं�ले, पूवार्,   छत्याल,    

दौन्याल,  टोल्याल,  सम्ज्याल,  �छन्च्याल,  खोर् याल,  केलान,े धलु्याल,   नैहार�,   गो�ाल,   भमु्�ाल, 

लोध्याल,  बागडुल्याल,   घटाला,   कुम्ल्याल, मन्कापान्या,   �डग्याल,   बड्�ाल,   ठौर् याल  ।124

१२६ 

१२७. राड जातका थरहरूः 

वमार्  ।125

१२७ 

१२८. रस्तोगी जातका थरहरूः 

रस्तोगी  ।126

१२८ 

१२९. राजभर जातका थरहरूः 

राजभर,  राजभोर, भोर,   भर,   चौधर�,   �संह,  बमार्, �सन्हा,   रायभर,   भार�ज,   भर,   राय  ।127

१२९ 

१३०. रौ�तया जातका थरहरूः 

रौ�तया,   देम्क�,   पाराह  ।128

१३० 

                                                           
१२६�वक�पे�डयामा उल्लेख भए अनसुार । https://ne.wikipedia.org/wiki राजी जा�त 
१२७नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 

उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१२८नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्�ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा 

२०६५ फागनु १४ गते "को-को हनु मधेशी- सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा �कािशत 

सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 
१२९�धरज वमार्ले २०७८ फागनु १५ गते ई-मेल �ारा प� लेखी उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहा ँ

सनुसर� िजल्ला, इनरूवा नगरपा�लका, वाडर् नं.- ४ हनमुानटोलका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ र राजभर जा�तका 

�वज्ञ, जानकार र अगवुा हनुहुनु्छ । 
१३०जीवन रौ�तयाले बन्धन मणुडा र दशरथ ख�डया माफर् त २०७८ माघ ३ गते प�माफर् त उपलब्ध गराएका 

सूचनाका आधारमा । उहाँ मेचीनगर नगरपा�लकाका स्थायी बा�सन्दा हनुहुनु्छ । उनका अनसुार रौ�तया जा�तका 

मा�नसहरू सादर� भाषा बोल्ने गछर्न र नेपालमा रौ�तया जा�तको जनसंख्या ५३ रहेको छ ।    
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१३१. रौ�नयार जातका थरहरूः 

रौ�नयार,   साह,   साह,ु   भगत,   ग�ुा,   ब�नया,   नो�नयार,   बा�नया,  ।129

१३१ 

१३२. लखेरा130

१३२ जातः 

१३३. लहेर� जातका थरहरूः 

लहेर�  ।131

१३३ 

१३४. लोध जातका थरहरूः 

लोध,   �संह,   राजपतु,   कौषल,   लोधी  ।132

१३४ 

१३५. लोहार जातका थरहरूः 

ठाकुर,   �व�कमार्,   शमार्,   लोहार,   वमार्,   स�ुतहार,   �म�ी,  घतानी  ।133

१३५ 

१३६. वनपर जातका थरहरूः 

मल्लाह,   सहनी,   साहनी,   �नषाद  ।134

१३६ 

                                                           
१३१नेपाल रौ�नयार माहासंघ, केिन्�य कायार्लय- जनकपरुधामनेपालका महासिचव- �वण कुमार साहले २०७७ 
चैत १३ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना..., र संय�ु मधेशी सेवा समाज, मकवानपरु हेठौडा ४ का 
अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ुले २०७६ माघ १४ गते प� माफर् त "मधेशी अन्तगर्तको जा�त र 
थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी यस आयोगमा �दएका �नवेदनमा उल्लेख भएका सूचनाका आधारमा । 
१३२�नषाद मल्लाह समाज �बराटनगरका अध्यक्ष- �ीतम मिुखयाले २०७८ फागनु १९ गते उपलब्ध गराउनभुएको 
एक जात । 
१३३नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 
१३४लोध उत्थान म� का अध्यक्ष- सत्यदेव लोध सँग २०७८ माघ २ गते फोनमा भएको कुराकानी माफर् त �ा� 
सूचनाका आधारमा । 
१३५नेपाल लोहार संघका अध्यक्ष- तेजनारायण ठाकुरले २०७७ साल असोज १२ गते यस मधेशी आयोगले 
आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी बैठक, छलफलमा उपलब्ध गराएका सूचना...,  
- �वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका..., र 
- नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
१३६नेपाल �नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगर का अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचना..., 
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१३१. रौ�नयार जातका थरहरूः 

रौ�नयार,   साह,   साह,ु   भगत,   ग�ुा,   ब�नया,   नो�नयार,   बा�नया,  ।129

१३१ 

१३२. लखेरा130

१३२ जातः 

१३३. लहेर� जातका थरहरूः 

लहेर�  ।131

१३३ 

१३४. लोध जातका थरहरूः 

लोध,   �संह,   राजपतु,   कौषल,   लोधी  ।132

१३४ 

१३५. लोहार जातका थरहरूः 

ठाकुर,   �व�कमार्,   शमार्,   लोहार,   वमार्,   स�ुतहार,   �म�ी,  घतानी  ।133

१३५ 

१३६. वनपर जातका थरहरूः 

मल्लाह,   सहनी,   साहनी,   �नषाद  ।134

१३६ 

                                                           
१३१नेपाल रौ�नयार माहासंघ, केिन्�य कायार्लय- जनकपरुधामनेपालका महासिचव- �वण कुमार साहले २०७७ 
चैत १३ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना..., र संय�ु मधेशी सेवा समाज, मकवानपरु हेठौडा ४ का 
अध्यक्ष- श�ुसल �साद सेन�ुरया ब�नया (ग�ु)ुले २०७६ माघ १४ गते प� माफर् त "मधेशी अन्तगर्तको जा�त र 
थर सिुचकृत गर� पाउँ" भनी यस आयोगमा �दएका �नवेदनमा उल्लेख भएका सूचनाका आधारमा । 
१३२�नषाद मल्लाह समाज �बराटनगरका अध्यक्ष- �ीतम मिुखयाले २०७८ फागनु १९ गते उपलब्ध गराउनभुएको 
एक जात । 
१३३नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 
१३४लोध उत्थान म� का अध्यक्ष- सत्यदेव लोध सँग २०७८ माघ २ गते फोनमा भएको कुराकानी माफर् त �ा� 
सूचनाका आधारमा । 
१३५नेपाल लोहार संघका अध्यक्ष- तेजनारायण ठाकुरले २०७७ साल असोज १२ गते यस मधेशी आयोगले 
आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी बैठक, छलफलमा उपलब्ध गराएका सूचना...,  
- �वदेह नगरपा�लका, धनषुाका अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका..., र 
- नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध 
गराएका सूचनाका आधारमा । 
१३६नेपाल �नषाद मल्लाह समाज, �बराटनगर का अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचना..., 

 

१३७. वाल�मक� जातका थरहरूः 

वाल�मक�   ।135

१३७ 
 

१३८. िशवहरे वैश्य136

१३८ जातः 
 

१३९. संथाल / सतार जातका थरहरूः 

�कस्कु,मड�', सोरेन',ममु ुर्',हेमरम', हास्दा', टुडू', बास्के',बे�ा',चोडे', पाउर�या, बे�दया, हाँस्दक, 

हेम�म, मड�,   सोरेन,   वास्के,   पौ�रया,  चोणे,  वे�दया। 137

१३९ 
 

१४०.  सरन�रयाक138

१४० जातः 
 

१४१. सरभ� जातका थरहरूः 

सरव�रया,   सरभोर,   सरभ�,   धामी,   बाँतर,   नट  ।139

१४१ 
 

१४२. सरव�रया जातका थरहरूः 

सरव�रया,   मण्डल,   सरव�रया मण्डल  ।140

१४२ 

                                                           
-�नषाद उत्थान केन्�, शाखा कायार्लय, झापाका अध्यक्ष- �ीलाल सहनी �नषादले �नषाद उत्थान केन्�का 
महासिचव- धपुलाल सहनी माफर् त २०७७ फागनु १६ गते उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१३७नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१३८�म�त २०७७ भदौ २९ गते यस मधेशी आयोगले आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी छलफल-बैठकमा 
वैश्य यवुा संघ माफर् त �ा� भएको सूिचकृत हनुवाट छुटेको एक जात । 
१३९https://ne.wikipedia.org/wiki/ र लगन राई, दगुार् हाँस्दा �ारा �लिखत "सन्थाल जा�तको िचनार� (२०७५) 
�कताब वाट �लइएको । 
१४०नेपाल सरकार मिन्�प�रषद�ारा २०६५ माघ २१ गते सूिचकृत ग�रएको र कािन्तपरु दै�नक प��कामा 
२०६५ फागनु १४ गते "को-को हनु मधेशी- सरकार�ारा ९२ जा�त र समदुाय सूिचकृत" भ�े िशषर्कमा �कािशत 
सूचनामा उल्लेख भएको एक जात । 
१४१नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचनाका आधारमा । 
१४२सरव�रया सामाज नेपाल, सबैला नगरपा�लका- १२रघनुाथपरु धनषुाका अध्यक्ष- �मोद सरव�रया ले २०७७ 
माघ २१ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा ।   
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१४३. �सख जा�त/समदुायका थरहरूः 

�संह,   कौर  ।141

१४३ 

१४४. सडुी जातका थरहरुः 

महासेठ,   महतो,   साह,   पूव�,   हाथी,   नायक,   गामी,   पि�यार,    पंिजयार,   राउत,   कारक,    

चौधर�,   सडुी,   मण्डल,   भगत,   कापडी,   कपर�,  कापर,   महथा,   �वच्छा,   �धान,   गाई,    

गाइ,   ग�ुा,   माझी,   ब्यार,   खगार्,   पाण्डे,  साह,ु   साहजुी,  गाडा,   खाँ,    नायक,   भगत,   सतार,   

�नराला ।142

१४४ 

१४५. सोनार जातका थरहरूः 

सोनार,  साह,  शाह,  स्वणर्कार,  सरार्फ,  सोनल,   ठाकुर,   ग�ुा,   सोनी,   �साद,   वमार्,   

बमार्,   ।143

१४५ 

१४६.सोर�हया / सोरैया जातका थरहरूः 

मल्लाह,   सहनी,   मिुखया,   गोढ�,   �नषाद   ।144

१४६ 

                                                           
१४३गरुू�ारा गरुू नानक सत्संग स�म�त, कुपण्डोल, ल�लतपरुका अध्यक्ष- ��तम �संहले २०७७ चैत २५ गते 
उपल्ब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१४४सडुी समाज काठमांडौका अध्यक्ष- डा. अशोक महासेठले महासिचव- शीतल �साद महतो माफर् त २०७७ 
माघ २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना...,  ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका अध्यक्ष- सन्तोष कुमार 
मेहताले २०७७ चैत २६ गते प� मापर्त उपलब्ध गराएका सूचना..., रनेपाल सड़ुी समाज, केिन्�य कायार्लय 
�वराटनगर १९ का अध्यक्ष- रामे�र साहले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा ।      
१४५नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचना...,पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत 
१० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना...,नेपाल स्वणर्कार सेवा स�म�त, काठमांडौका सिचव- �भ ु�साद 
सोनारले यस मधेशी आयोगले २०७७ साल असोज म�हनामा आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी बैठकमा 
उपलब्ध गराएका सूचना..., र सनुसर� िजल्ला �नवासी िजतेन्� वमार्ले व्यि�गत रूपमा उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । 
१४६�नषाद उत्थान केन्� िचतवन िजल्ला शाखा अध्यक्ष- �भ ुसहनी �नषादले �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- 
�पुलाल सह�न �नषाद माफर् त २०७७ फागनु १७ गते उपलब्ध गराएका सूचना..., रनेपाल �नषाद मल्लाह 
समाज, �बराटनगर का अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । 
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१४३. �सख जा�त/समदुायका थरहरूः 

�संह,   कौर  ।141

१४३ 

१४४. सडुी जातका थरहरुः 

महासेठ,   महतो,   साह,   पूव�,   हाथी,   नायक,   गामी,   पि�यार,    पंिजयार,   राउत,   कारक,    

चौधर�,   सडुी,   मण्डल,   भगत,   कापडी,   कपर�,  कापर,   महथा,   �वच्छा,   �धान,   गाई,    

गाइ,   ग�ुा,   माझी,   ब्यार,   खगार्,   पाण्डे,  साह,ु   साहजुी,  गाडा,   खाँ,    नायक,   भगत,   सतार,   

�नराला ।142

१४४ 

१४५. सोनार जातका थरहरूः 

सोनार,  साह,  शाह,  स्वणर्कार,  सरार्फ,  सोनल,   ठाकुर,   ग�ुा,   सोनी,   �साद,   वमार्,   

बमार्,   ।143

१४५ 

१४६.सोर�हया / सोरैया जातका थरहरूः 

मल्लाह,   सहनी,   मिुखया,   गोढ�,   �नषाद   ।144

१४६ 

                                                           
१४३गरुू�ारा गरुू नानक सत्संग स�म�त, कुपण्डोल, ल�लतपरुका अध्यक्ष- ��तम �संहले २०७७ चैत २५ गते 
उपल्ब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१४४सडुी समाज काठमांडौका अध्यक्ष- डा. अशोक महासेठले महासिचव- शीतल �साद महतो माफर् त २०७७ 
माघ २८ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना...,  ब�रयारप�ी गाउँपा�लकाका अध्यक्ष- सन्तोष कुमार 
मेहताले २०७७ चैत २६ गते प� मापर्त उपलब्ध गराएका सूचना..., रनेपाल सड़ुी समाज, केिन्�य कायार्लय 
�वराटनगर १९ का अध्यक्ष- रामे�र साहले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा ।      
१४५नरैनापरु गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचना...,पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु�साद ग�ुाले २०७७ चैत 
१० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचना...,नेपाल स्वणर्कार सेवा स�म�त, काठमांडौका सिचव- �भ ु�साद 
सोनारले यस मधेशी आयोगले २०७७ साल असोज म�हनामा आयोजना गरेको थर सूिचकरण सम्बन्धी बैठकमा 
उपलब्ध गराएका सूचना..., र सनुसर� िजल्ला �नवासी िजतेन्� वमार्ले व्यि�गत रूपमा उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । 
१४६�नषाद उत्थान केन्� िचतवन िजल्ला शाखा अध्यक्ष- �भ ुसहनी �नषादले �नषाद उत्थान केन्�का महासिचव- 
�पुलाल सह�न �नषाद माफर् त २०७७ फागनु १७ गते उपलब्ध गराएका सूचना..., रनेपाल �नषाद मल्लाह 
समाज, �बराटनगर का अध्यक्ष- ��तम मिुखयाले २०७७ चैत ३० गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका 
आधारमा । 

 

१४७. सैथवार जातका थरहरूः 

�संह  ।145

१४७ 

१४८. हजाम / नाई / नाउँ जातका थरहरुः 

ठाकुर,   हजाम,   हाजाम,   नाई  ।146

१४८ 

१४९. हलखोर / मेस्तर जातका थरहरूः 

हलखोर,   राउत,   मेहतर,   मेस्तर,   जमदार,   मंगी  ।147

१४९ 

१५०. हलवुाई जातका थरहरूः 

हलवुाई,   साह,  शाह,साह,ु   ग�ुा,   दास,   मोदनवाल  ।148

१५० 

  

                                                           
१४७पालह�नन्दन गाउँपा�लका, नवलपरासीका अध्यक्ष- बैज ु �साद ग�ुाले २०७७ चैत १० गते प� माफर् त 
उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१४८�बरेन्� ठाकुरले व्यि�गत रूपमा उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँ महोतर� िजल्लाका स्थायी 
बा�सन्दा हनुहुनु्छ । साथै न्यजु २४ �टभी मा "�म�थला दशर्न कायर्�म" �स्तोता हनुहुनु्छ । रनरैनापरु 
गाउँपा�लका, बाँकेका अध्यक्ष- इिश्तयाक अहमद शाहले २०७७ फागनु २१ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका 
सूचनाका आधारमा । 
१४९नेपाल सरकार तत्का�लन स�ीय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय, �संहदरवार काठमांडौले २०७४ 
बैशाख १७ गते "द�लत समदुायको ��त�न�धत्व सम्बन्धमा" जार� गरेको सूचना...., र�वदेह नगरपा�लका, धनषुाका 
अध्यक्ष- बेचन दासले २०७७ भदौ ११ गते प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । 
१५०हलवुाई समाज नेपाल, केिन्� कायार्लय राज�वराजका अध्यक्ष- श�धु्न साह हलवुाई ले २०७७ चैत २२ गते 
प� माफर् त उपलब्ध गराएका सूचनाका आधारमा । उहाँका अनसुार मोदनवाल थर भैरहवा-बटुवल�तर पाइन्छ 
र  दास थर झापा िजल्लाको गौ�रगंज �तर पाइन्छ । 
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अनसूुची - 6 

आयोगका वैठकहरु 

 

संवत ्२०७८ साल �ावण ३ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. आ�थर्क वषर् २०७७।७८ को �ग�त समीक्षा सन्दभर्मा पूजँीगत खचर्को ल�य, भौ�तक 

�ग�त, �व�ीय �ग�त र चाल ुखचर् तफर्  ल�य, बास्त�वक खचर् तथा खचर् �ग�तको स�मक्षाका 

साथै गत वषर्को पेश्क� नरहेको तथा बेरुजू शत��तशत फ��ट भएको सम्बन्धमा 

छलफल सम्प� भयो। 

२ (क)  यस आयोगको आ�थर्क बषर् २०७७।७८ को �ग�त समीक्षा बैठक सम्बन्धी सम्प� 

भएको जानकार� �ी संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयमा लेिख पठाउने। 

(ख) मधेशको सम� वस्तिुस्थ�त झल्कन ेगर� पा�र्िच� (�ोफाईल) उत्पादन र �काशन 

गनर् �वध्यमान ��तीय तथ्यांकलाई आधारमानी �ी �ोड �भजन �रसचर् सेन्टर एण्ड डाटा 

ब�क �ा.�ल.ले पेश गरेको ��तवेदन अनमुोदन गन�  । 

(ग) यस आयोगको तयार भएको डकुमेन्�� थान २ को भ�ुानी गन� । 

संवत ्२०७८ साल �ावण ११ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. Feasibility of hospitality in Mithila and employment opportunities �वषयक 

सम्बन्धमा �वषय �वज्ञहरुसँग छलफल गदार् पयर्टन �ब�र्नको माध्यमबाट रोजगार�मा 

अ�भव�ृ� गनर् स�कने ठोस आधारहरुको सम्बन्धमा छलफल ।  

२ (क):आ�थर्क बषर् २०७७।७८ मा कायार्देश अनसुार �ा� भएका �व�मान ���तय 

तथ्या�को आधारमा �ा� भएका थर सूचीकरण र मधेशको �ोफाइलका ��तवेदनहरुमा 

�वज्ञहरु�ारा �सफा�रस ग�रएका सझुावहरुको कायार्न्वयनका ला�ग �नम्नानसुारका 

�वज्ञहरुको सहयोग �लई कायर्हरुलाई अिन्तम रुप �दान गन�  ।  

�वज्ञहरु: ई�तहास�वद्, कानून�वद्, भगूोल�वद्, समाजशा�ी, मानवशा�ी, तथ्या�शा�ी 

लगायत नाग�रक समाजसँग आयोगमा उपलब्ध रहेको बजेटको प�र�धमा रह� सहयोग 
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अनसूुची - 6 

आयोगका वैठकहरु 

 

संवत ्२०७८ साल �ावण ३ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. आ�थर्क वषर् २०७७।७८ को �ग�त समीक्षा सन्दभर्मा पूजँीगत खचर्को ल�य, भौ�तक 

�ग�त, �व�ीय �ग�त र चाल ुखचर् तफर्  ल�य, बास्त�वक खचर् तथा खचर् �ग�तको स�मक्षाका 

साथै गत वषर्को पेश्क� नरहेको तथा बेरुजू शत��तशत फ��ट भएको सम्बन्धमा 

छलफल सम्प� भयो। 

२ (क)  यस आयोगको आ�थर्क बषर् २०७७।७८ को �ग�त समीक्षा बैठक सम्बन्धी सम्प� 

भएको जानकार� �ी संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयमा लेिख पठाउने। 

(ख) मधेशको सम� वस्तिुस्थ�त झल्कन ेगर� पा�र्िच� (�ोफाईल) उत्पादन र �काशन 

गनर् �वध्यमान ��तीय तथ्यांकलाई आधारमानी �ी �ोड �भजन �रसचर् सेन्टर एण्ड डाटा 

ब�क �ा.�ल.ले पेश गरेको ��तवेदन अनमुोदन गन�  । 

(ग) यस आयोगको तयार भएको डकुमेन्�� थान २ को भ�ुानी गन� । 

संवत ्२०७८ साल �ावण ११ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. Feasibility of hospitality in Mithila and employment opportunities �वषयक 

सम्बन्धमा �वषय �वज्ञहरुसँग छलफल गदार् पयर्टन �ब�र्नको माध्यमबाट रोजगार�मा 

अ�भव�ृ� गनर् स�कने ठोस आधारहरुको सम्बन्धमा छलफल ।  

२ (क):आ�थर्क बषर् २०७७।७८ मा कायार्देश अनसुार �ा� भएका �व�मान ���तय 

तथ्या�को आधारमा �ा� भएका थर सूचीकरण र मधेशको �ोफाइलका ��तवेदनहरुमा 

�वज्ञहरु�ारा �सफा�रस ग�रएका सझुावहरुको कायार्न्वयनका ला�ग �नम्नानसुारका 

�वज्ञहरुको सहयोग �लई कायर्हरुलाई अिन्तम रुप �दान गन�  ।  

�वज्ञहरु: ई�तहास�वद्, कानून�वद्, भगूोल�वद्, समाजशा�ी, मानवशा�ी, तथ्या�शा�ी 

लगायत नाग�रक समाजसँग आयोगमा उपलब्ध रहेको बजेटको प�र�धमा रह� सहयोग 

 

�लई कायर् ससुम्प� गन� । साथै सो कायर्का ला�ग मधेशी आयोग ऐन २०७४ को दफा 

११ अनसुार समन्वय र सहकायर् गन� ।  

(ख) आयोग �ारा �नधार्�रत �वषयगत क्षे�हरुलाई आयोगका पदा�धकार�ज्यूहरुले आ-

आफ्नो �वषयगत क्षे�का ला�ग कायर्योजना बनाई सो मा�थ आवश्यक छलफल गराई 

कायर् ससुम्प� गन� ।  

�व�वध: आवश्यकता अनसुार अनगुमन गन� वा गराउने ।  

संवत ्२०७८ साल �ावण १० गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

1.  यस आयोगको ला�ग चाल ु आ.ब. २०७८।७९ को चाल ु तथा पूजँीगत िशषर्कमा 

�व�नयोजन भएको बजेट रकम पूणर् सदपुयोग गर� कायर्�म संचालन गन� �नणर्य ग�रयो। 

साथै �व�नयोिजत बजेटको रकमबाट दो�ो चौमा�सक�भ� �वज्ञहरुसँगको समन्वय र 

सहयोगमा थर सूचीकरण सम्बन्धी �ा� ��तवेदनलाई अिन्तम रुप �दान गर� नेपाल 

सरकारमा पेश गन� ।  

२. आयोगको अध्यक्ष, सदस्य र सिचव बीच तथा अध्यक्ष, सदस्य सिचव र सम्पूणर् कमर्चार� 

बीच म�हनामा १ पटक बैठक राखी आयोगको समसाम�यक �वषयमा छलफल गन� ।  

3. ह�रता�लक तीज, चौरचन, िज�तया पवर्हरु मनाउन,े मातभृाषा �दवस �लपी सम्बन्धी 

कायर्�म, फागपुवर् र लघ ुअनसुन्धान सम्पादन गन� �नणर्य ग�रयो ।  

४. यस आयोगले गरेको कामकारबाह�को बा�षर्क ��तवेदन आयोगले सम्माननीय रा�प�तज्यू 

समक्ष तयार गर� पेश गनुर्पन� आ.ब. २०७७।७८ को ते�ो बा�षर्क ��तवेदन तयार 

गर� सम्माननीय रा�प�तज्यू समक्ष असोज १५ �भ� पेश गन� �नणर्य ग�रयो र सोको 

ला�ग आवश्यक ���या अ�सा�रत गन� । 

संवत ्२०७८ साल �ावण ३० गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. तराई मधेशमा मनाइने मधेशी समदुायका चाडपवर्हरुलाई ती चाडपहर्रुको महत्वपणुर् 

�चलनहरु संरक्षण गद� त्यस्ता चाडपवर्हरुमा �व�भ� पक्षहरुबाट �सजर्ना हनुे गरेका 

�वकृ�त र �वसंग�तहरु �नयन्�ण गन� व्यवस्था �मलाई चाडपवर्हरुलाई सभ्य र ससंुस्कृत 
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बनाउन सचेतनामूलक कायर्�म संचालन गनर् स्थानीय तह र �देश सरकारलाई �सफा�रस 

गन� ।  

२. नेपालको सं�वधान र मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोिजम आयोगले मधेशी समदुायको 

हक �हतको संरक्षण र संब�र्न त्यस्तो समदुायको सश�ीकरण गन� �सल�सलामा आयोगले 

चाल ुआ.व. मा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण, मधेश �ोफाइल �नमार्ण गन� कायर्को 

ला�ग समेत रा��य योजना आयोग तथा अथर् मन्�ालयमा रु १० करोड बजेट �स�ल� 

माग गर� �स्ताव ग�रएकोमा ३ करोड ३९ लाख �व�नयोजन भएको हुँदा पठाइएका 

�स्ताव बमोिजमको बजेट थप �नकासाको �न�म� अनरुोध गन� ।  

संवत ्२०७८ साल �ावण ३१ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. यस आयोगको सभाहलमा �म�त २०७८।०५।३० मा ��त�न�ध सभा र रा��य सभाका 

माननीय म�हला सदस्यहरु �वच बसेको अन्तरसम्बाद सम्बन्धी बैठक कायर्�मको �नणर्य 

��त सम्बिन्धत सरोकारवाला �नकायमा पठाउने । 

२. यस मधेशी आयोगमा पदा�सन रहन ुभएका  पदा�धकार�हरुलाई आवश्यकता अनसुार 

�नजी सरकार� सरुक्षा (PSO)उपलब्ध गराउने कायर्को �न�म� सम्बिन्धत सरोकारवाला 

�नकायमा प�ाचार गन� । 

३. यस आयोगको आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा सम्पादन गरेका कामसँग सम्बिन्धत ते�ो 

वा�षर्क ��तवेदनलाई अिन्तम रुप �दई आवश्यक ��त छपाईको �न�म� �सेमा पठाउने 

तथा ��तवेदन सम्माननीय रा�प�तज्यू समक्ष पेश गन� �योजनको �न�म� समय माग गनर् 

रा�प�त कायार्लयमा प�ाचार गन� ।  

४. संघीयता प�छको प�हलो रा��य जनगणना २०७८"मेरो गणना मेरो सहभा�गता" को 

नाराका साथ केन्��य तथ्या� �वभागले तथ्यगत �ववरण संकलन २०७८ साल का�तर्क 

२५ गतेदेिख मं�सर ९ गतेसम्म मूल गणना कायर् स�ालन हनुे रा��य कायर्�ममा 

उत्साह र स��यताका साथ सहभा�गता हनु मलुकुभर�का मधेशी समदुायलाई अनरुोध 

गन� �सल�सलाको �से �वज्ञ���ारा जानकार� गराउने । 
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बनाउन सचेतनामूलक कायर्�म संचालन गनर् स्थानीय तह र �देश सरकारलाई �सफा�रस 

गन� ।  

२. नेपालको सं�वधान र मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोिजम आयोगले मधेशी समदुायको 

हक �हतको संरक्षण र संब�र्न त्यस्तो समदुायको सश�ीकरण गन� �सल�सलामा आयोगले 

चाल ुआ.व. मा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण, मधेश �ोफाइल �नमार्ण गन� कायर्को 

ला�ग समेत रा��य योजना आयोग तथा अथर् मन्�ालयमा रु १० करोड बजेट �स�ल� 

माग गर� �स्ताव ग�रएकोमा ३ करोड ३९ लाख �व�नयोजन भएको हुँदा पठाइएका 

�स्ताव बमोिजमको बजेट थप �नकासाको �न�म� अनरुोध गन� ।  

संवत ्२०७८ साल �ावण ३१ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. यस आयोगको सभाहलमा �म�त २०७८।०५।३० मा ��त�न�ध सभा र रा��य सभाका 

माननीय म�हला सदस्यहरु �वच बसेको अन्तरसम्बाद सम्बन्धी बैठक कायर्�मको �नणर्य 

��त सम्बिन्धत सरोकारवाला �नकायमा पठाउने । 

२. यस मधेशी आयोगमा पदा�सन रहन ुभएका  पदा�धकार�हरुलाई आवश्यकता अनसुार 

�नजी सरकार� सरुक्षा (PSO)उपलब्ध गराउने कायर्को �न�म� सम्बिन्धत सरोकारवाला 

�नकायमा प�ाचार गन� । 

३. यस आयोगको आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा सम्पादन गरेका कामसँग सम्बिन्धत ते�ो 

वा�षर्क ��तवेदनलाई अिन्तम रुप �दई आवश्यक ��त छपाईको �न�म� �सेमा पठाउने 

तथा ��तवेदन सम्माननीय रा�प�तज्यू समक्ष पेश गन� �योजनको �न�म� समय माग गनर् 

रा�प�त कायार्लयमा प�ाचार गन� ।  

४. संघीयता प�छको प�हलो रा��य जनगणना २०७८"मेरो गणना मेरो सहभा�गता" को 

नाराका साथ केन्��य तथ्या� �वभागले तथ्यगत �ववरण संकलन २०७८ साल का�तर्क 

२५ गतेदेिख मं�सर ९ गतेसम्म मूल गणना कायर् स�ालन हनुे रा��य कायर्�ममा 

उत्साह र स��यताका साथ सहभा�गता हनु मलुकुभर�का मधेशी समदुायलाई अनरुोध 

गन� �सल�सलाको �से �वज्ञ���ारा जानकार� गराउने । 

 

 

संवत ्२०७८ साल असोज १७ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. चाल ुआ.व. २०७८/७९ मा �व�नयोजन भएको रकम मध्ये �नम्न बमोिजमको वा�षर्क 

कायर्�मको ला�ग रकम बाडँफाँट गन� ।  

 

 

संवत ्२०७८ साल चै� १४ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

�नणर्य १: 

 आयोगले �वज्ञबाट �ा� ��तीय तथ्या�मा आधा�रत भई तयार भएको नेपालमा मधेशी 

समदुायको थर सूिचकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ को स्वा�मत्व �हण गद� �वज्ञलाई 

धन्यवाद �दने ।  

 ��तवेदनलाई आयोगको सूचना पाट�मा टाँस गन� र वेव साइट माफर् त सावर्ज�नक गन� 

।  

�.सं. कायर्�मको नाम �व�नयोिजत रकम 
कायर्�म हनुे 

सम्भा�वत स्थान 
कै�फयत 

१ 
मधेशी समदुायको भाषा, �लपी 

संरक्षण र संव�र्न 
१,६६,०००।-   

२ 
मधेशी समदुायको शैिक्षक अवस्था 

र गनुर्पन� सधुार 
१,६६,०००।- 

गण्डक� �देश र 

लिुम्बनी �देश, 
 

३ 
नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक 

िशक्षा कायर्�म 
३,६०,०००।- 

�देश १, २, 

लिुम्बनी �देश र 

सदुरुपि�त �देश, 

 

४ 
मधेशी समदुायको सश�ीकरण र 

अ�भमिुखकरण 
२,४०,०००।- 

�देश २, बागमती 

�देश र कणार्ल� 

�देश। 
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 �ा� अध्ययन ��तवेदनलाई �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषदको कायार्लय, संघीय मा�मला 

तथा सामान्य �शासन मन्�ालय, रा��य योजना आयोग,सात वटै �देश सरकार मखु्यमन्�ी 

तथा मिन्�प�रषद् को कायार्लयमा जानकार� र ��तवेदन उपर सझुाव भए सझुाव उपलब्ध 

गराउन अनरुोध गन� ।  

 �ा� अध्ययन ��तवेदन सावर्ज�नक गरे प�ात थर सूचीकरण सम्बन्धमा वेवसाइट, प�, 

इमेल लगायतका माध्यमबाट �ा� हनु आउने सझुाव, प�ृपोषणलाई अ�भलेख गद� जाने। 

अ�भलेख �योजनाथर् देहाय बमोिजम थर सूिचकरण सझुाव संकलन स�म�त �नमार्ण गन�।  

उपसिचव : �ी स�वता डंगोल 

शाखा अ�धकृत : �ी रमेश कुमार दास 

कम्प्यटुर अपरेटर : �ी अ�मत कुमार साह 

 थर सूिचकरण सझुाव संकलन स�म�तले �ा� सझुावहरु ए�ककृत गर� सिचव समक्ष 

मा�सक रुपमा ��तवेदन पेश गन�, सिचवले सो ए�ककृत ��तवेदन आयोग समक्ष पेश 

गन�।  

 बजेट स�ुनि�त भएमा नपेालमा मधेशी समदुायको थर सूिचकरण अध्ययन ��तवेदन 

२०७८ �काशन गन� ।  

 अध्ययन ��तवेदनमा मधेशी आयोग ऐन २०७४ बमोिजम यस आयोगका काम कतर्व्य 

र अ�धकारहरु समेत समावेश गन� ।  

 थर सूिचकरण सम्बन्धमा सावर्ज�नक गरे प�ात �ा� हनुे प�ृपोषण तथा सझुावहरुका 

ला�ग सरोकारवालाहरुसँग आवश्यकता अनसुार छलफल/संवाद/ अन्तर��या गद� जाने।  

�नणर्य २: 

 आगामी २०७९ साल बैशाख ३० गते आस� स्थानीय तहको �नवार्चनमा �नवार्चनको 

पयर्वेक्षण, मतदाता सचेतना लगायतका �वषयहरुमा सहकायर् गनर् �नवार्चन आयोगमा 

प�ाचार गन� ।  

 �नवार्चनमा सवै मतदाताहरु �नष्पक्ष र स्वतन्� रुपमा आफ्नो मता�धकार �योग गनर् 

�व�भ� माध्यमबाट अनरुोध गन� ।  
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 �ा� अध्ययन ��तवेदनलाई �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषदको कायार्लय, संघीय मा�मला 

तथा सामान्य �शासन मन्�ालय, रा��य योजना आयोग,सात वटै �देश सरकार मखु्यमन्�ी 

तथा मिन्�प�रषद् को कायार्लयमा जानकार� र ��तवेदन उपर सझुाव भए सझुाव उपलब्ध 

गराउन अनरुोध गन� ।  

 �ा� अध्ययन ��तवेदन सावर्ज�नक गरे प�ात थर सूचीकरण सम्बन्धमा वेवसाइट, प�, 

इमेल लगायतका माध्यमबाट �ा� हनु आउने सझुाव, प�ृपोषणलाई अ�भलेख गद� जान।े 

अ�भलेख �योजनाथर् देहाय बमोिजम थर सूिचकरण सझुाव संकलन स�म�त �नमार्ण गन�।  

उपसिचव : �ी स�वता डंगोल 

शाखा अ�धकृत : �ी रमेश कुमार दास 

कम्प्यटुर अपरेटर : �ी अ�मत कुमार साह 

 थर सूिचकरण सझुाव संकलन स�म�तले �ा� सझुावहरु ए�ककृत गर� सिचव समक्ष 

मा�सक रुपमा ��तवेदन पेश गन�, सिचवले सो ए�ककृत ��तवेदन आयोग समक्ष पेश 

गन�।  

 बजेट स�ुनि�त भएमा नपेालमा मधेशी समदुायको थर सूिचकरण अध्ययन ��तवेदन 

२०७८ �काशन गन� ।  

 अध्ययन ��तवेदनमा मधेशी आयोग ऐन २०७४ बमोिजम यस आयोगका काम कतर्व्य 

र अ�धकारहरु समेत समावेश गन� ।  

 थर सूिचकरण सम्बन्धमा सावर्ज�नक गरे प�ात �ा� हनुे प�ृपोषण तथा सझुावहरुका 

ला�ग सरोकारवालाहरुसँग आवश्यकता अनसुार छलफल/संवाद/ अन्तर��या गद� जाने।  

�नणर्य २: 

 आगामी २०७९ साल बैशाख ३० गते आस� स्थानीय तहको �नवार्चनमा �नवार्चनको 

पयर्वेक्षण, मतदाता सचेतना लगायतका �वषयहरुमा सहकायर् गनर् �नवार्चन आयोगमा 

प�ाचार गन� ।  

 �नवार्चनमा सवै मतदाताहरु �नष्पक्ष र स्वतन्� रुपमा आफ्नो मता�धकार �योग गनर् 

�व�भ� माध्यमबाट अनरुोध गन� ।  

 

 आयोगले अन्य आयोगहरु तथा गैर सरकार� संस्थाहरुसँग समन्वय, सहकायर्, अनगुमनका 

ला�ग पहल गन� । सो का ला�ग माननीय अध्यक्ष र माननीय सदस्यहरु रहेको ५ 

सदस्यीय उच्चस्तर�य�नवार्चन सहजीकरण स�म�त �नमार्ण गन� ।  

 अन्तर आयोग उच्च स्तर�य समन्वय र अनगुमन स�म�त �नमार्ण गनर् पहल गन� ।  

 आयोगमा उपलब्ध �ोत साधनहरु (�ोल ��, हटलाइन, वेवसाइट, �व�तुीय माध्यमहरु) 

को �भावकार� रुपमा सदपुयोग गन� ।  

 �नवार्चन अव�धभर मधेशी समदुायका व्यि�हरुको �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न गन� तथा 

कुनै समदुाय��त घृणा, �ेष फैलाउने गरेको पाइएमा सम्बिन्धत �नकायको ध्यानाकषर्ण 

गराउने ।  

 उच्चस्तर�य �नवार्चन सहजीकरण स�म�तले आवश्य�ा अनसुार तदारुकताका साथ 

तो�कएको भगूोलमा कायर् सम्पादन गन� ।  

�नणर्य ३: 

 आयोगका माननीय सदस्य जीवछ साह, माननीय सदस्य �वजय कुमार ग�ुा र माननीय 

सदस्य आभा कुमार�ले आ-आफ्नो िजम्मेवार� अनसुारको �देशगत तथा �वषयगत 

कायर्क्षे�को २०७८ �ावण देखी फागनु म�हनासम्मको सम्पा�दत कामहरु �स्ततु 

गनुर्भयो।  

 (क)(१) बमोिजमको ��तवेदन माफर् त �ा� भएका सझुावहरु सम्बिन्धत सरोकारवाला 

�नकायहरुमा �सफा�रस गन� ।  

 माननीय आभा कुमार�को आयोगमा �ा� उजरु� सम्बन्धमा सवै पदा�धकार�को उपिस्थ�त 

भएको वैठकमा छलफल गन� ।  

 अन्य: आयोगमा �ा� भएका उजरु�लाई मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोिजम सम्बिन्धत 

�नकायमा पठाउने ।  
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संवत ् २०७९ साल जेठ११ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. स्था�नय तह सदस्य �नवार्चन २०७९ को स्थलगत तथा अन्य माध्यमहरूबाट ग�रएको 

अनगुमनबाट �ा� ��तवेदनहरूलाई ए�ककृत ��तवेदन तयार गर� �नवार्चन आयोग, नेपाल 

सरकार तथा आयोगको वा�षर्क ��तवेदनमा समावेश गन� । 

२. वा�षर्क कायर्�महरूको समीक्षा र कायार्न्वयन अवस्था सम्बन्धमा । 

(क) कायर्�म सम्प� गनर् बाँक� रहेका कायर्�महरू २०७९ जेठ मसान्त �भ� सम्प� 

गन� । 

(ख) आयोगको �म�त २०७८ असोज १७ मा भएको बैठकबाट आ�थर्क वषर् २०७८।७९ 

को वा�षर्क कायर्�महरूको बाँडफाँट सम्बन्धी �स्तावमा छलफल हुँदा "मधेशी 

समदुायको शैिक्षक अवस्था र गनुर् पन� सधुार अध्ययन" कायर्�मको कायर्�म गन� 

सम्भा�वत स्थान गण्डक� �देश र लिुम्बनी �देश भनी �नणर्य ग�रएकोमा सो कायर्�म 

अध्ययन सम्बन्धी कायर्�म भएको हुँदा संशोधन गर� मधेश बाहलु्य रहेको २२ 

वटा िजल्लाहरूमा मधेशी समदुायको शैिक्षक अवस्था र गनुर् पन� सधुार सम्बन्धी 

अध्ययन कायर्�व�ध (Terms of Reference) बनाई कायर् सम्पादन गन� ।  

संवत ् २०७९ साल असार१० गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

�नणर्य: १: 

क. नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ मा �ा� 

सझुाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग �म�त २०79 असार ६ गते बसेको बसेको 

बैठकबाट �ा� सझुाव र �नणर्य सम्बन्धमा छलफल हुँदा अध्ययन ��तवेदनको �म 

सङ्ख्या १२३ राजपतु जात अन्तगर्त रहेका थरहरू �संह, शाह, चौहान, कुवंर, राणा, 

ठाकुर मध्ये "ठाकुर" थरलाई हटाइ �संह, शाह, चौहान, कुवंर, राणा कायम गर� 

संशोधन गन� । 

ख. खोज अध्ययन अनसुन्धानको �ममा भ�वष्यमा राजपतु जात अन्तगर्त �योग र चलन 

चल्तीमा आएका थरहरु �ा� भएमा समावेश गन� ।  
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संवत ् २०७९ साल जेठ११ गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

१. स्था�नय तह सदस्य �नवार्चन २०७९ को स्थलगत तथा अन्य माध्यमहरूबाट ग�रएको 

अनगुमनबाट �ा� ��तवेदनहरूलाई ए�ककृत ��तवेदन तयार गर� �नवार्चन आयोग, नेपाल 

सरकार तथा आयोगको वा�षर्क ��तवेदनमा समावेश गन� । 

२. वा�षर्क कायर्�महरूको समीक्षा र कायार्न्वयन अवस्था सम्बन्धमा । 

(क) कायर्�म सम्प� गनर् बाँक� रहेका कायर्�महरू २०७९ जेठ मसान्त �भ� सम्प� 

गन� । 

(ख) आयोगको �म�त २०७८ असोज १७ मा भएको बैठकबाट आ�थर्क वषर् २०७८।७९ 

को वा�षर्क कायर्�महरूको बाँडफाँट सम्बन्धी �स्तावमा छलफल हुँदा "मधेशी 

समदुायको शैिक्षक अवस्था र गनुर् पन� सधुार अध्ययन" कायर्�मको कायर्�म गन� 

सम्भा�वत स्थान गण्डक� �देश र लिुम्बनी �देश भनी �नणर्य ग�रएकोमा सो कायर्�म 

अध्ययन सम्बन्धी कायर्�म भएको हुँदा संशोधन गर� मधेश बाहलु्य रहेको २२ 

वटा िजल्लाहरूमा मधेशी समदुायको शैिक्षक अवस्था र गनुर् पन� सधुार सम्बन्धी 

अध्ययन कायर्�व�ध (Terms of Reference) बनाई कायर् सम्पादन गन� ।  

संवत ् २०७९ साल असार१० गते बसेको आयोगको बैठकका �नणर्यहरु 

�नणर्य: १: 

क. नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ मा �ा� 

सझुाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग �म�त २०79 असार ६ गते बसेको बसेको 

बैठकबाट �ा� सझुाव र �नणर्य सम्बन्धमा छलफल हुँदा अध्ययन ��तवेदनको �म 

सङ्ख्या १२३ राजपतु जात अन्तगर्त रहेका थरहरू �संह, शाह, चौहान, कुवंर, राणा, 

ठाकुर मध्ये "ठाकुर" थरलाई हटाइ �संह, शाह, चौहान, कुवंर, राणा कायम गर� 

संशोधन गन� । 

ख. खोज अध्ययन अनसुन्धानको �ममा भ�वष्यमा राजपतु जात अन्तगर्त �योग र चलन 

चल्तीमा आएका थरहरु �ा� भएमा समावेश गन� ।  

 

ग. अध्ययन ��तवेदनको अनसूुची ३ को �मसंख्या ५७ थप गर� नेपाल यादव सेवा 

स�म�त केिन्�य कायार्लय काठमाडौ समावेश गन� ।  

घ. अमात जात अन्तगर्त �ा� सझुाव सम्बन्धमा पषु्�ाई माग गन� र आयोग समक्ष पेश 

गन�।   

ङ. नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ मा भएको 

संशोधनको व्यहोरा यस आयोगको वेवसाइट www.madheshicommission.gov.np 

माफर् त सवर्साधारणको जानकार�का ला�ग सावर्ज�नक गन� । 

�नणर्य २:  

यस आयोगको चाल ु आ�थर्क वषर्मा "मधेशी समदुायको सश�ीकरण र अ�भमखुीकरण 

कायर्�म" का ला�ग रु. २४०000। �व�नयोजन भएको र सो कायर्�म यस आयोगको �म�त 

२०७८।६।१७ को बैठकबाट मधेश �देश, बामगमती �देश र कणार्ल� �देशमा सम्प� गन� 

�नणर्य भएकोमा कायर्�म सम्प� भएको । त्यसैगर�  चाल ुआ�थर्क वषर्मा " नै�तकवान मधेश 

र सश� नै�तक िशक्षा कायर्�म" का ला�ग रु. ३६००००। �व�नयोजन भएको र सो 

कायर्�म यस आयोगको �म�त २०७८।६।१७ को बैठकबाट �देश नं. १, मधेश �देश, 

लिुम्बनी �देश र सदूुरपि�म �देशमा सम्प� गन� �नणर्य भएकोमा हालसम्ममा �देश नं. १, 

मधेश �देश, लिुम्बनी �देशमा कायर्�म सम्प� भइसकेको । आयोगको �म�त 

२०७९।२।१२ मा बसेको ७० औ ंबैठकले कायर्�म सम्प� गनर् बाँक� रहेका कायर्�महरू 

२०७९ जेठ मसान्त�भ� सम्प� गन� �नणर्य भएको �थयो । अब बाँक� रहेको कायर्�म 

सम्बन्धमा २०७९ साल असार २० गते सम्ममा सम्प� गन� ।  

 

�नणर्य ३: 

(अ) आजको आयोगको बैठकबाट थर सूचीकरण सम्बन्धमा भएको संशोधन समावेश  

गन� ।  

(आ)नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ मा आयोगका 

माननीय अध्यक्ष र माननीय सदस्यहरूको तस्बीर र सम्पकर्  नम्बर समावेश गन� । 
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(इ) नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ यह� २०७९ 

साल असार २० गते सम्ममा तयार गन� र �कािशत ��तवेदन सबै सरकार� �नकायहरूमा 

पठाउने । 

ख. थर सूचीकरण अध्ययनको ला�ग आवश्यकता अनसुार आयोगले �व�भ� संघसंस्थाहरूसँग 

समन्वय र सहकायर् गद� जाने । 
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(इ) नेपालमा मधेशी समदुायको थर सूचीकरण अध्ययन ��तवेदन, २०७८ यह� २०७९ 

साल असार २० गते सम्ममा तयार गन� र �कािशत ��तवेदन सबै सरकार� �नकायहरूमा 

पठाउने । 

ख. थर सूचीकरण अध्ययनको ला�ग आवश्यकता अनसुार आयोगले �व�भ� संघसंस्थाहरूसँग 

समन्वय र सहकायर् गद� जाने । 

  

 

अनसूुची - 7 
 

आयोगका �से �वज्ञ�� 

२०७८ साल असोज ०६ 

संघीयता प�छको प�हलो रा��य जनगणना २०७८ "मेरो गणना मेरो सहभा�गता" को नाराका 

साथ  �म�त २०७८ साल का�तर्क २५ गतेदेिख मं�सर ९ गतेसम्म मूल गणना कायर् देशभर� 

स�ालन हनुे �ममा  छ । स्थानीय, �देश, र रा��य स्तरमा यथाथर् ए�ककृत तथ्यांक संकलन 

�शोधन र उपयोग गर� आवश्यक सूचना संसाधन �वकास गनर् रा��य जनगणनाको महत्वपूणर् 

भ�ूमका रहन्छ । यस सन्दभर्मा मधेशी आयोग मलुकुभर�का मधेशी समदुायलाई उ� रा��य 

जनगणना २०७८ मा उत्साह र स��यताका साथ सहभा�गता जनाउन र रा� �वकासको मूल 

�वाहमा समा�हत हनु आयोगको �नणर्यानसुार हा�दर्क अ�पल गदर्छु ।  

 

२०७८ साल असोज १३ 

आ�थर्क बषर् २०७७।७८ मा मधेशी आयोग�ारा सम्पा�दत मखु्य मखु्य कायर्हरुको �ववरण 

१. मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण, सम्ब�र्न र मधेशी समदुायको सश�ीकरण 

गनर्को ला�ग स्था�पत यस संवैधा�नक आयोगले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोिजमका 

कायर्हरु सम्पादन गद� आइरहेको    छ ।  

२. आयोगको ऐनको दफा ७ (ठ) अनसुार मधेशी समदुायको अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� 

वा संस्थाका �वरु� उजरु� संकलन गर� सो उपर छान�बन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत 

�नकायमा    �सफा�रस गन� िजम्मेवार� अनसुार ��तवेदन अव�धमा कुल १९० वटा 

उजरु�हरु आयोग समक्ष �ा� भएका छन ्। ती उजरु�को आवश्यक छान�बन तथा 

तह�ककात गर� �प�डतलाई न्याय �दलाउन आयोगले सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गर� 

पठाइएको छ । 

३. आयोगको ऐनको दफा ७ (च) अनसुार मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण, 

सम्ब�र्नका ला�ग आवश्यक अनगुमन गर�  सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गन� हेतलेु 
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�व�भ� िजल्लाको अनगुमन भएको �थयो । अनगुमनका �सल�सलामा बाढ� प�हरोले 

पयुार्एको क्ष�तको अनगुमन, मधेशी समदुायमा देिखएको जातीय, धा�मर्क तथा साम्�दा�यक 

�ववादको �ववरण बझु्न, नपेाल-भारत सीमामा उत्प� तनावले मधेशी समदुायमा पारेको 

�भाव अध्ययन गनर्, को�भड-१९ महामार� र लकडाउनले मधेशी समदुायको जनजीवनमा 

पारेको �भावको अनगुमन गनर् र मधेशी समदुायको सश�ीकरणको ला�ग चाल्नपुन� 

कदमको सन्दभर्मा सझुाव �लनका ला�ग तत ्तत ्क्षे�मा अनगुमन गर� सझुाव �लई 

��तवेदन तयार ग�रएको �थयो । सो को आधारमा आयोगबाट आवश्यक छान�बन गर� 

कारबाह� गनुर्पन� �वषयमा सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गर�  पठाइएको �थयो । 

४. थर सूचीकरण: आयोगको ऐनको दफा ७ (ड) अनसुार मधेशी समदुायको प�हचानका 

सम्बन्धमा अध्ययन गर� थर सूचीकरण ग�रएको छ ।�वज्ञ�ारा तयार पा�रएको ��तवेदन 

�व�मान ��तीय तथ्या�को आधारमा माग ग�रएको �थयो । यसका ला�ग हालसम्म 

गरेका कायर्हरुको �ववरण �व�भ� �नकायहरुबाट तयार गर� थर सूचीकरणलाई 

अ�ाव�धक बनाउन आयोगबाट �व��व�ालयका पदा�धकार�, केन्��य तथ्यांक �वभागका 

पदा�धकार�, संस्कृ�त�वद, समाजशा�ी लगायतका �वज्ञ, मानवशा�ी, ब�ु�जीवी 

लगायतसँग अन्तर��या ग�रएको �थयो । अन्तर��याबाट अमूल्य सझुावहरु �ा� भई 

थर सूचीकरणका ला�ग सहजता भएको सन्दभर्मा आगामी आ.व. मा आयोगबाट थर 

सूचीकरणको अिन्तम खाका तयार गर� नेपाल सरकारमा पठाउने अठोट ग�रएको छ ।  
 

यसका ला�ग �स्ता�वत बजेट शून्य भएका कारण थप बजेट व्यवस्था गनर्का ला�ग 

आयोगबाट अथर् मन्�ालयमा अनरुोध ग�रने छ । थर सूचीकरणको अवस्था बझु्ने 

�सल�सलामा आयोगबाट यस आ.व. मा �व�भ� आयोगहरु, जा�तय संघसंस्थाका �वज्ञहरु, 

�देश १, २, लिुम्बनी र सदुरुपि�मका गर� ४ वटा �देशका िजल्लाहरु मध्ये१९ वटा 

िजल्ला अन्तगर्तका �व�भ� स्थानीय तहसँग मधेशी समदुायको थर संकलन गर� पठाई�दन 

प�ाचार समेत ग�रएको �थयो । 
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�व�भ� िजल्लाको अनगुमन भएको �थयो । अनगुमनका �सल�सलामा बाढ� प�हरोले 

पयुार्एको क्ष�तको अनगुमन, मधेशी समदुायमा देिखएको जातीय, धा�मर्क तथा साम्�दा�यक 

�ववादको �ववरण बझु्न, नपेाल-भारत सीमामा उत्प� तनावले मधेशी समदुायमा पारेको 

�भाव अध्ययन गनर्, को�भड-१९ महामार� र लकडाउनले मधेशी समदुायको जनजीवनमा 

पारेको �भावको अनगुमन गनर् र मधेशी समदुायको सश�ीकरणको ला�ग चाल्नपुन� 

कदमको सन्दभर्मा सझुाव �लनका ला�ग तत ्तत ्क्षे�मा अनगुमन गर� सझुाव �लई 

��तवेदन तयार ग�रएको �थयो । सो को आधारमा आयोगबाट आवश्यक छान�बन गर� 

कारबाह� गनुर्पन� �वषयमा सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गर�  पठाइएको �थयो । 

४. थर सूचीकरण: आयोगको ऐनको दफा ७ (ड) अनसुार मधेशी समदुायको प�हचानका 

सम्बन्धमा अध्ययन गर� थर सूचीकरण ग�रएको छ ।�वज्ञ�ारा तयार पा�रएको ��तवेदन 

�व�मान ��तीय तथ्या�को आधारमा माग ग�रएको �थयो । यसका ला�ग हालसम्म 

गरेका कायर्हरुको �ववरण �व�भ� �नकायहरुबाट तयार गर� थर सूचीकरणलाई 

अ�ाव�धक बनाउन आयोगबाट �व��व�ालयका पदा�धकार�, केन्��य तथ्यांक �वभागका 

पदा�धकार�, संस्कृ�त�वद, समाजशा�ी लगायतका �वज्ञ, मानवशा�ी, ब�ु�जीवी 

लगायतसँग अन्तर��या ग�रएको �थयो । अन्तर��याबाट अमूल्य सझुावहरु �ा� भई 

थर सूचीकरणका ला�ग सहजता भएको सन्दभर्मा आगामी आ.व. मा आयोगबाट थर 

सूचीकरणको अिन्तम खाका तयार गर� नेपाल सरकारमा पठाउने अठोट ग�रएको छ ।  
 

यसका ला�ग �स्ता�वत बजेट शून्य भएका कारण थप बजेट व्यवस्था गनर्का ला�ग 

आयोगबाट अथर् मन्�ालयमा अनरुोध ग�रने छ । थर सूचीकरणको अवस्था बझु्ने 

�सल�सलामा आयोगबाट यस आ.व. मा �व�भ� आयोगहरु, जा�तय संघसंस्थाका �वज्ञहरु, 

�देश १, २, लिुम्बनी र सदुरुपि�मका गर� ४ वटा �देशका िजल्लाहरु मध्ये१९ वटा 

िजल्ला अन्तगर्तका �व�भ� स्थानीय तहसँग मधेशी समदुायको थर संकलन गर� पठाई�दन 

प�ाचार समेत ग�रएको �थयो । 

 

५. �ोफाइल �नमार्ण: मधेशी आयोग ऐन, २०७४ अनसुार ए�ककृत तथ्या�ीय ता�लका र 

आवश्यक टेम्प्लेट तयार पान� उ�ेश्य स�हत तराई मधेशका २१ िजल्ला समेटेर मधेश 

�ोफाइल तयार पा�रएको छ ।  

६. अन्तर��या कायर्�म : आयोगको ऐनको दफा ७ (ज) अनसुार इ�तहास, भाषा, कला, 

संस्कृ�त सम्बन्धी काम गद� आइरहेका ब�ु�जीवीहरु, नाग�रक समाज, िजल्लास्तर�य 

कायार्लयका �मखुहरु एवम ् आवश्यक पन� अन्य सरोकारवाला संस्था र व्यि�सँग 

आयोगले अन्तर��या गर� आवश्यक प�ृपोषण �लदै आएको छ । 

७. समीक्षा: आयोगको ऐनको दफा ७ (ङ) अनसुार मधेशी समदुायको हक �हतको संरक्षण, 

सम्ब�र्न र सश�ीकरणका ला�ग नेपाल सरकार र अन्य संघसंस्थाहरुले ती समदुायहरुमा 

स�ालन गन� कायर्�मको उपादेयताको �वषयमाअनगुमन, मूल्यांकन तथा समीक्षा गन� 

कायर्�मलाई मध्यनजर राख्दै आयोगबाट लिुम्बनी �देशको नेपालगंजमा 

२०७७/०३/२१ गते सावर्ज�नक सनुवुाई र वहृ� समीक्षा कायर्�म ग�रएको �थयो ।  

८. सश�ीकरण: मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा (झ) मा मधेशी 

समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा त्यस्तो समदुायको सश�ीकरणको 

ला�ग चेतनामूलक कायर्�म संचालन गनर्लाई यस आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकारको 

रुपमा �लइएको छ । मधेशी समदुाय�भ� आ�थर्क तथा सामािजक रुपमा पछा�ड परेका 

व्यि�को सश�ीकरण गन� ध्येयले �देश १ मा  �वराटनगर, �देश २ मा �सराहाको 

�मच�या, स�र�को कन्चनपरु र राज�वराज तथा लिुम्बनी �देशमा लिुम्बनीमा अ�भमखुीकरण 

कक्षा संचालन गन� कायर् भएको �थयो र मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ (ञ) 

अनसुार मधेशी समदुायमा �व�मान कुर��त, अन्ध�व�वास तथा सवै �कारको शोषणको 

अन्त्य गनर् र मधेशी समदुायको सश�ीकरणको ला�ग कायर्�म तजुर्मा गर� नेपाल 

सरकारलाई �सफा�रस गन� उ�ेश्यले �सराहा िजल्ला कमला मरेवाघाट र कजर्न्हा बजारमा 

तथा कमलाको उ�रा�हणीघाट, धनषुा िजल्लाको पोतार्हा घाट र जानक� मिन्दर �ा�णमा 

अन्ध�व�ास तथा कुर��त न्य�ुनकरणको ला�ग सडक नाटक �दर्शन ग�रएको �थयो ।  
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९. प�बष�य योजना: आयोगले राज्यलाई सं�वधान बमोिजमका सझुाव र सहयोग �दन यस 

आ�थर्क वषर्देिख लागू हनु ेगर� �व�भ� �वषयका प�वष�य रणनी�तक योजना तयार गर� 

लाग ुगन� अठोट �लएको छ । �स्ततु भएका रणनी�तक योजनाहरुबाट मधेशी समदुायमा 

रहेका असमानता, कुर��त, अिशक्षा सबै �कारका शोषण �वभेद अन्त्य गद� धमर्, संस्कृ�त 

भाषा �ल�पको संरक्षण र कृ�षको व्यवसा�यकरण, बजार�करण तथा �व�व�धकरण जस्ता 

��याकलापहरुलाई सहायक हनुे गर� राज्यले अपेक्षा गरेको "सम�ृ नपेाल सिुख नपेाल�" 

बनाउने �व�ास ग�रएको छ । �स्ततु हनु े रणनी�तक योजनाबाट आयोगका 

कायर्�महरुलाई योजनाब� त�रकाले अगाडी बढाई आ.ब. २०८२।८३ �भ� सम्प� 

गन� ल�य रािखएको छ ।  

१०.�व�भ� �नकायमा ग�रएको �सफा�रस: आयोगको ऐन अनसुार तराई मधेशमा बाढ�ले 

परु् याएको क्ष�त न्यूनीकरण गनर् र �भा�वत व्यि�हरुको खाना, नाना र छानाको 

व्यवस्थापनका ला�ग चाल्नपुन� कदम, नेपाल-भारत सीमामा देिखएको समस्यालाई ��पक्षीय 

वातार् माफर् त समाधान गनर् सरकारलाई सझुाव �दईएको  �थयो । कोरोना महामार�बाट 

आ�ान्त मधेशी समदुायलाई परेको �व�भ� समस्या समाधान गनर् चाल्न ु पन� उपाय 

स�हतका सझुावहरुका साथै अन्य �वषयहरुमा समेत समय समयमा सम्ब� �नकायहरु र 

नेपाल सरकारलाई सझुाव तथा �सफा�रस ग�रएको �थयो । िशक्षाबाट बि�त लिक्षत 

वगर्लाई िशक्षामा सहज पहुँच, कु�र�त, अन्ध�व�ास, दाईजो �था र छुवाछुत न्यू�नकरण 

सम्बन्धमा समेत �सफा�रस ग�रएको �थयो ।  

११.मधेशी आयोगको प�रचय र तराई मधेशको पयर्टक�य तथा धा�मर्क क्षे�लाई समावेश 

गर� डकुमेन्�� २ वटा तयार गर� नेपाल टे�ल�भजनबाट �सारण ग�रएको छ । 

२०७८ साल पौष २० 

तराई मधेशका �व�भ� िजल्लाहरुमा शीतलहर र िचसोको कारणले जनजीवन क�पणुर् भईरहेको 

अवस्था छ । अत्या�धक िचसोको कारणले स्वास्थ्यको समस्या प�न ब�ढरहेको देिखन्छ । 

�वशेषगर� बालबा�लका र व�ृव�ृाहरु �भा�वत भएका छन ्। िचसो र हसु्सलेु सवर्साधारणको 
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९. प�बष�य योजना: आयोगले राज्यलाई सं�वधान बमोिजमका सझुाव र सहयोग �दन यस 

आ�थर्क वषर्देिख लागू हनु ेगर� �व�भ� �वषयका प�वष�य रणनी�तक योजना तयार गर� 

लाग ुगन� अठोट �लएको छ । �स्ततु भएका रणनी�तक योजनाहरुबाट मधेशी समदुायमा 

रहेका असमानता, कुर��त, अिशक्षा सबै �कारका शोषण �वभेद अन्त्य गद� धमर्, संस्कृ�त 

भाषा �ल�पको संरक्षण र कृ�षको व्यवसा�यकरण, बजार�करण तथा �व�व�धकरण जस्ता 

��याकलापहरुलाई सहायक हनुे गर� राज्यले अपेक्षा गरेको "सम�ृ नपेाल सिुख नपेाल�" 

बनाउने �व�ास ग�रएको छ । �स्ततु हनु े रणनी�तक योजनाबाट आयोगका 

कायर्�महरुलाई योजनाब� त�रकाले अगाडी बढाई आ.ब. २०८२।८३ �भ� सम्प� 

गन� ल�य रािखएको छ ।  

१०.�व�भ� �नकायमा ग�रएको �सफा�रस: आयोगको ऐन अनसुार तराई मधेशमा बाढ�ले 

परु् याएको क्ष�त न्यूनीकरण गनर् र �भा�वत व्यि�हरुको खाना, नाना र छानाको 

व्यवस्थापनका ला�ग चाल्नपुन� कदम, नेपाल-भारत सीमामा देिखएको समस्यालाई ��पक्षीय 

वातार् माफर् त समाधान गनर् सरकारलाई सझुाव �दईएको  �थयो । कोरोना महामार�बाट 

आ�ान्त मधेशी समदुायलाई परेको �व�भ� समस्या समाधान गनर् चाल्न ु पन� उपाय 

स�हतका सझुावहरुका साथै अन्य �वषयहरुमा समेत समय समयमा सम्ब� �नकायहरु र 

नेपाल सरकारलाई सझुाव तथा �सफा�रस ग�रएको �थयो । िशक्षाबाट बि�त लिक्षत 

वगर्लाई िशक्षामा सहज पहुँच, कु�र�त, अन्ध�व�ास, दाईजो �था र छुवाछुत न्यू�नकरण 

सम्बन्धमा समेत �सफा�रस ग�रएको �थयो ।  

११.मधेशी आयोगको प�रचय र तराई मधेशको पयर्टक�य तथा धा�मर्क क्षे�लाई समावेश 

गर� डकुमेन्�� २ वटा तयार गर� नेपाल टे�ल�भजनबाट �सारण ग�रएको छ । 

२०७८ साल पौष २० 

तराई मधेशका �व�भ� िजल्लाहरुमा शीतलहर र िचसोको कारणले जनजीवन क�पणुर् भईरहेको 

अवस्था छ । अत्या�धक िचसोको कारणले स्वास्थ्यको समस्या प�न ब�ढरहेको देिखन्छ । 

�वशेषगर� बालबा�लका र व�ृव�ृाहरु �भा�वत भएका छन ्। िचसो र हसु्सलेु सवर्साधारणको 

 

�हडडुलमा क�म र सवार� दघुर्टना बढदै गएको छ ।क�तपय िजल्लाहरुमा स्थास्थ्यमा ��तकूल 

समस्या नपरोस भन्दै स्कुलहरु बन्द भएका छन । त्यस क्षे�मा अहोरा� ख�टइरहन ुभएका 

संघसंस्था तथा व्यि�हरु, स्थानीय सरकारले यस तफर्  ध्यान �दई सम्भा�वत क्ष�तलाई रोक्न ु

पन� आवश्य�ा रहेको छ । यस सन्दभर्मा िशतलहरको कारणले भएको जनजीवनको 

क�ठनाइलाई न्यूनीकरण गनर्का ला�ग स्थानीय सरकार, �देश सरकार र संघीय सरकारहरुले 

�नम्न बमोिजमका सतकर् ता अपनाउन ुहनु आयोग हा�दर्क अ�पल गदर्छ । साथै अन्य व्यवस्थापन 

आवश्यकता अनसुार गर�/गराउन हनु अ�पल गदर्छ ।  

1. आ�थर्क अवस्था कमजोर भएका व्यि�हरुलाई न्यानो कपडा र वासस्थानको उिचत 

व्यवस्था नभएकालाई व्यवस्था हनुपुदर्छ । 

2. बालबा�लका, व�ृव�ृा, गभर्वती म�हला तथा �दघर्रोगीलाई िचसोबाट बचाउन �वशेष ध्यान  

�दनपुदर्छ । 

3. तातो तथा पो�षलो झोल पदाथर्हरु �शस्त मा�ामा सेवन गनुर् पदर्छ । 

4. �शासन तथा सम्बिन्धत सरोकारवाला �नकायले िचसोबाट बच्न �भा�वतहरुलाई तत्कालै 

राहत �वतरण तथा उिचत व्यवस्थापन गनुर् पदर्छ । 

5. स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या परेमा तरुन्त निजकको स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार 

गराउन ुपदर्छ । 

२०७८ साल माघ ०५ 

�व�व्यापी रुपमा कोरोना भाईरस (covid-19)को ते�ो लहरले गदार् नेपालमा प�न स�मण दर 

बढ� रहेको छ। नयाँ भे�रयन्ट ओ�म�ोनबाट सं��मत भई दै�नक रुपमा मतृ्य ुभइरहेको �वषय 

सरकार� तथ्या�हरुले देखाउछ । मलुकु भरका िशक्षण संस्थाहरु बन्द ग�रएका छन र 

सावर्ज�नक स्थानहरुमा भेला हनु तथा कायर्�म गनर् बन्द ग�रएको छ ।  

यस अवस्थालाई मध्यनगर गद� कोरोनाको ते�ो लहरबाट बच्न र बचाउन स्वास्थ्य 

मन्�ालयबाट जार� ग�रएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गनर् र सामािजक दरु� कायम गनर् 

आमसरोकारवालाहरुमा यस आयोगले हा�दर्क अ�पल गदर्छ । महामार�को यस अवस्थामा संघ, 
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�देश र स्थानीय सरकारले नाग�रकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई �त्याभतू हनुे गर� कायार्न्वयन 

गनर् हनु अनरुोध छ ।  
 

आयोगले �वगत बषर् झै को�भड -१९ को  अवस्थाको अनगुमनको ला�ग उच्च स्तर�य अनगुमन 

स�म�त गठन गर� �नय�मत रुपमा कायर् गद� आईरहेको कुरा जानकार� ग�रन्छ। यस सम्बन्धी 

गनुासो तथा समस्या परेमा आयोगको टोल �� नम्बर १६६००११६१८५ र हेल्प लाईन 

नम्बर ११५२ सम्पकर्  गनर् अनरुोध छ  । 

२०७८ साल माघ १६ 

�वगत के�ह साता देिख तराई मधेशका �कसानहरुले कृ�ष कमर् र धमर्का ला�ग अ�त आव�क 

पन� �वउ, मल स�हतका सामा�ीहरु समयमै संघीय सरकार, �देश सरकार र स्थानीय 

सरकारहरुले उपलब्ध गराई �दन ुपन� मागका साथ आन्दोलनमा उ��एका छन ।  
 

�कसानहरुको मागलाई स्थानीय सरकार, �देश सरकार र संघीय सरकारका साथै सबै 

सरोकारवालाहरुले यथािश� व्यवस्थापन गनर् हनु आयोग अ�पल गदर्छ ।  
 

साथै बेिचएको उखकुो मलु्य अ�वलम्ब उपलब्ध गराई �कसानहरुको समस्या समाधान गनुर् पन� 

राज्यको �थम दा�यत्व रहेकोले सो समस्याको समाधान ग�र�दन ुहनु आयोग अ�पल गदर्छ ।  

शािन्तपणुर् आन्दोलनमा वल �योग गनुर् मानव अ�धकारको उलंघन गनुर् हो । तसथर् राज्य 

संय�मत भई समाधानाथर् कायर् गनुर् पदर्छ । यसका साथै आन्दोलन आन्दोलनकार� �कसानहरु 

प�न आन्दोलनलाई शािन्तपणुर् ढंगबाट नै अगाडी बढाउन ुपन� आयोगको ठहर रहेको छ । 

आदेशानसुार �कसान आन्दोलनको स्थलगत अनगुमनको ला�ग आयोगबाट मा. सदस्यहरु 

जीवछ साह, रेण ु साह र �वजय कुमार ग�ुालाई िजम्मेवार� सिुम्पएको छ । स्थलगत 

अनगुमनको ��तवेदन अनसुार आयोगले पनु: नपेाल सरकारलाई दा�यत्व अनसुार �सफा�रस 

कायार्न्वयन गनर्का ला�ग �कृया अगाडी अ�स�रत गन�छ ।  

 
 
 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&( 115

 

�देश र स्थानीय सरकारले नाग�रकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई �त्याभतू हनुे गर� कायार्न्वयन 

गनर् हनु अनरुोध छ ।  
 

आयोगले �वगत बषर् झै को�भड -१९ को  अवस्थाको अनगुमनको ला�ग उच्च स्तर�य अनगुमन 

स�म�त गठन गर� �नय�मत रुपमा कायर् गद� आईरहेको कुरा जानकार� ग�रन्छ। यस सम्बन्धी 

गनुासो तथा समस्या परेमा आयोगको टोल �� नम्बर १६६००११६१८५ र हेल्प लाईन 

नम्बर ११५२ सम्पकर्  गनर् अनरुोध छ  । 

२०७८ साल माघ १६ 

�वगत के�ह साता देिख तराई मधेशका �कसानहरुले कृ�ष कमर् र धमर्का ला�ग अ�त आव�क 

पन� �वउ, मल स�हतका सामा�ीहरु समयमै संघीय सरकार, �देश सरकार र स्थानीय 

सरकारहरुले उपलब्ध गराई �दन ुपन� मागका साथ आन्दोलनमा उ��एका छन ।  
 

�कसानहरुको मागलाई स्थानीय सरकार, �देश सरकार र संघीय सरकारका साथै सबै 

सरोकारवालाहरुले यथािश� व्यवस्थापन गनर् हनु आयोग अ�पल गदर्छ ।  
 

साथै बेिचएको उखकुो मलु्य अ�वलम्ब उपलब्ध गराई �कसानहरुको समस्या समाधान गनुर् पन� 

राज्यको �थम दा�यत्व रहेकोले सो समस्याको समाधान ग�र�दन ुहनु आयोग अ�पल गदर्छ ।  

शािन्तपणुर् आन्दोलनमा वल �योग गनुर् मानव अ�धकारको उलंघन गनुर् हो । तसथर् राज्य 

संय�मत भई समाधानाथर् कायर् गनुर् पदर्छ । यसका साथै आन्दोलन आन्दोलनकार� �कसानहरु 

प�न आन्दोलनलाई शािन्तपणुर् ढंगबाट नै अगाडी बढाउन ुपन� आयोगको ठहर रहेको छ । 

आदेशानसुार �कसान आन्दोलनको स्थलगत अनगुमनको ला�ग आयोगबाट मा. सदस्यहरु 

जीवछ साह, रेण ु साह र �वजय कुमार ग�ुालाई िजम्मेवार� सिुम्पएको छ । स्थलगत 

अनगुमनको ��तवेदन अनसुार आयोगले पनु: नपेाल सरकारलाई दा�यत्व अनसुार �सफा�रस 

कायार्न्वयन गनर्का ला�ग �कृया अगाडी अ�स�रत गन�छ ।  

 
 
 

 

२०७८ साल चै� ७  

मधेशी आयोगको ३ वषर् 

नेपालको सं�वधानको धारा २६२ अनसुार ग�ठत यो मधेशी आयोग संवैधा�नक आयोगको 

रुपमा रहेको  छ । सं�वधानको �स्तावना अनसुार मलुकु �भ� रहेका �व�भ� समदुायहरूको 

उत्थानका ला�ग समानपुा�तक समावेशीकरणको�स�ान्तलाई अक्षरसः प�रपालना गनर्को �न�म� 

�व�भ� आयोगहरूको गठन भएका छन,् जस मध्ये मधेशी आयोग एक महत्वपूणर् आयोगको 

रुपमा स्था�पत भएको छ । यस आयोगले वगर् प�हचानका साथै मधेशीको समस्या प�हचान 

गर� राज्यलाई �व�भ� �कारका �सफा�रसहरू गद� आइरहेको छ । मधेशी समदुायमा अ�त 

�वप�, �वप�, मध्यम, सम्प� र स-ुसम्प� वगर् रहेका छन।् को�भड-१९ प�छ मध्यम वगर्को 

उदय भएको छ । मधेशी समदुायमा समस्याहरू मलुतः चेतनाको क�म, रुपान्तरणमा समस्या, 

सश�ीकरण अ�भावका�रता र राज्य संयन्�मा पहुँचको अभाव ज�टल समस्याको रुपमा रहेका 

छन।्यी चनुौतीहरूको सम्बोधन गर� त्यसलाई अवसरमा प�रणत गन� गहन िजम्मेवार� मधेशी 

आयोगलाई �ा� भएकोछ । 

आज, चै� ७ गतेका �दन नै संवैधा�नक �नकायको रुपमा रहेको मधेशी आयोगको अध्यक्षको 

रुपमा पदबहाल� गरेको ३ वषर् पगेुको छ । २०७५ साल चै� ७ गते सम्माननीय रा�प�तज्यू 

समक्ष सम्माननीय �धानन्याया�धशज्यूबाट मधेशी आयोगको अध्यक्षको रुपमा सपथ �लई सोह� 

�दन पदबहाल� गर� कायर् �ारम्भ गर� अ�वच�लत, अ�व��मत रुपमा कायर् स-ुसम्पादन गद� 

आइरहेको छु । यो अव�धमा तराई-मधेशका �व�भ� िजल्लाको अनगुमन तथा �नर�क्षण, नेपाल-

भारत सीमाका �व�भ� स्थानहरूको स्थलगत अवलोकन तथा अनगुमन, आयोगमा पसु्तकालयको 

स्थापना, आयोगलाई पूणर् ��व�ध-मै�ी बनाउने, टोल �� तथा हेल्पलाइन नम्बरको संचालन, 

अ�धकृत-स्तरको लोकसेवा तयार� कक्षा अ�भमखुीकरण तथा संचालन, आयोगको लोगो �नमार्ण, 

ई-लाइ�ेर� स्थापना, २०७६।०१।०२ देखी नै ई-हािजर�को व्यवस्था, �वज्ञहरूको रोस्टर 

तयार, आयोगको चौमा�सक बलेु�टन �काशन, अन्ध�व�ास, बाल-�ववाह, दाइजो �था, छुवाछुत 

जस्ता कुर��त�वरु� अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन, �देश-१, मधेश �देश, लिुम्बनी �देश 
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र बागमती �देशमा मधेशी समदुायको सश�ीकरणका ला�ग लोकसेवा तयार� अ�भमखुीकरण 

कक्षा, झापा, मोरंग, स�र�, �सरहा, सलार्ह�, िचतवन, मकवानपरु, रुपन्देह�, बाँके, क�पलवस्त ु

स�हतका िजल्लाहरूमा मधेशी समदुायको हक-�हतको संरक्षण, सम्ब�र्न तथा सश�ीकरणका 

ला�ग सरकार� सेवामा पहुँचको तयार� तथा अ�भमखुीकरण कायर्�म, संघीय, �देश तथा 

स्थानीय सरकार एवम ्नाग�रक समाजका अगवुाहरूसँग मधेशी समदुायको हक-�हतको संरक्षण, 

सम्ब�र्न तथा सश�ीकरणका ला�ग �नय�मत छलफल, ऐ�तहा�सक ठोर�को धा�मर्क एवम ्

परुाताित्वक अध्ययन, ऐ�तहा�सक रुपमा  मह�वपूणर् रहेको �वराट राजाको दरवारको परुाताित्वक 

अध्ययन, सदूुरपि�म �देशका ऐ�तहा�सक तथा परुाताित्वक स्थलहरूको अनगुमन तथा 

�सफा�रस, सलार्ह�कोमधवुन-गोठमा सन ्१८१४-१८१६ मा नेपाल-अं�जे य�ु हुँदा मधेशी / 

�तरहतु सेनाको ब�लदानीपणुर् सहभा�गता लगायत तराई-मधेशका ऐ�तहा�सक तथ्यको संरक्षणका 

ला�ग बाराको िजतपरुमा सं�हालयकोस्थापनामा समन्वय र सहकायर्, बारा र पसार्मा आएको 

भीषणच�वात ्तथा आधँीबाट भएको जन-धनको हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा �तु ��त��या 

जनाई आवश्यक �सफा�रस, आयोगमा आउने उजरु�को यथािश� �सफा�रस तथा व्यवस्थापन, 

सम्माननीय रा�प�तज्यू तथा �व�भ� �देशका माननीय �देश �मखुज्यूहरूलाई ३ आ�थर्क वषर्को 

वा�षर्क ��तवेदन पेश ग�रएको लगायत मह�वपूणर् कायर्हरूसम्प� भएका छन ्। यी ३ वषर्मा 

कैय� बाधा-अड्चनलाई पार गद� मधेशी समदुायको हक-�हतलाई संरक्षण, सम्ब�र्न तथा 

सश�ीकरणको ला�ग म, आयोगका पदा�धकार�हरू, मेरो �नजी सिचवालय प�रवार तथा आयोग 

प�रवारबाट अहोरा� िजम्मेवार�पूवर्क कायर्-सम्पादन ग�रएको र आगामी �दनहरूमा थप 

�भावकार� िजम्मेवार�का साथकायर्सम्पादन ग�रने समेत सबैमा �वन� �नवेदन गदर्छु । 

�कसानहरूको समस्या समाधानको ला�ग पहल, मसुहर वस्तीको अनगुमन, एकल �व�ालयको 

अनगुमन तथा सहकायर्, लिक्षत वगर्का अल्पकाल�न तथा द�घर्का�लन समस्या समाधानाथर् 

राजनी�तक दलहरूसँग गहन छलफल गर� नेपाल सरकारमा �सफा�रस ग�रएको छ । त्यस्तै 

नाग�रक समाजसँग �नय�मत फलदायी �वमशर् ग�रएको जस्ता कामहरू यी ३ वषर्मा भएका 

छन ्। 
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र बागमती �देशमा मधेशी समदुायको सश�ीकरणका ला�ग लोकसेवा तयार� अ�भमखुीकरण 

कक्षा, झापा, मोरंग, स�र�, �सरहा, सलार्ह�, िचतवन, मकवानपरु, रुपन्देह�, बाँके, क�पलवस्त ु

स�हतका िजल्लाहरूमा मधेशी समदुायको हक-�हतको संरक्षण, सम्ब�र्न तथा सश�ीकरणका 

ला�ग सरकार� सेवामा पहुँचको तयार� तथा अ�भमखुीकरण कायर्�म, संघीय, �देश तथा 

स्थानीय सरकार एवम ्नाग�रक समाजका अगवुाहरूसँग मधेशी समदुायको हक-�हतको संरक्षण, 

सम्ब�र्न तथा सश�ीकरणका ला�ग �नय�मत छलफल, ऐ�तहा�सक ठोर�को धा�मर्क एवम ्

परुाताित्वक अध्ययन, ऐ�तहा�सक रुपमा  मह�वपूणर् रहेको �वराट राजाको दरवारको परुाताित्वक 

अध्ययन, सदूुरपि�म �देशका ऐ�तहा�सक तथा परुाताित्वक स्थलहरूको अनगुमन तथा 

�सफा�रस, सलार्ह�कोमधवुन-गोठमा सन ्१८१४-१८१६ मा नेपाल-अं�जे य�ु हुँदा मधेशी / 

�तरहतु सेनाको ब�लदानीपणुर् सहभा�गता लगायत तराई-मधेशका ऐ�तहा�सक तथ्यको संरक्षणका 

ला�ग बाराको िजतपरुमा सं�हालयकोस्थापनामा समन्वय र सहकायर्, बारा र पसार्मा आएको 

भीषणच�वात ्तथा आधँीबाट भएको जन-धनको हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा �तु ��त��या 

जनाई आवश्यक �सफा�रस, आयोगमा आउने उजरु�को यथािश� �सफा�रस तथा व्यवस्थापन, 

सम्माननीय रा�प�तज्यू तथा �व�भ� �देशका माननीय �देश �मखुज्यूहरूलाई ३ आ�थर्क वषर्को 

वा�षर्क ��तवेदन पेश ग�रएको लगायत मह�वपूणर् कायर्हरूसम्प� भएका छन ्। यी ३ वषर्मा 

कैय� बाधा-अड्चनलाई पार गद� मधेशी समदुायको हक-�हतलाई संरक्षण, सम्ब�र्न तथा 

सश�ीकरणको ला�ग म, आयोगका पदा�धकार�हरू, मेरो �नजी सिचवालय प�रवार तथा आयोग 

प�रवारबाट अहोरा� िजम्मेवार�पूवर्क कायर्-सम्पादन ग�रएको र आगामी �दनहरूमा थप 

�भावकार� िजम्मेवार�का साथकायर्सम्पादन ग�रने समेत सबैमा �वन� �नवेदन गदर्छु । 

�कसानहरूको समस्या समाधानको ला�ग पहल, मसुहर वस्तीको अनगुमन, एकल �व�ालयको 

अनगुमन तथा सहकायर्, लिक्षत वगर्का अल्पकाल�न तथा द�घर्का�लन समस्या समाधानाथर् 

राजनी�तक दलहरूसँग गहन छलफल गर� नेपाल सरकारमा �सफा�रस ग�रएको छ । त्यस्तै 

नाग�रक समाजसँग �नय�मत फलदायी �वमशर् ग�रएको जस्ता कामहरू यी ३ वषर्मा भएका 

छन ्। 

 

मधेशी समदुायको "थर सूचीकरण" जस्तो मह�वपूणर् कायर्को समेत �व�मान ��तीय तथ्यांकको 

आधारमा कायर् सम्प� भएको छ ।प� वष�य योजना �नमार्ण गर� नेपाल सरकारमा पेश 

ग�रएको, उच्च-स्तर�य अनगुमन स�म�तबाट को�भड स�हतका समस्याहरूका सम्बन्धमा तत्काल 

समाधान गनर्का ला�ग नेपाल सरकारमा �सफा�रस ग�रएको र सो कायर् फ�लभतू समेत भएको, 

�व�मान ��तीय तथ्यांकको आधारमा तराई-मधेशको �ोफाईल �नमार्ण भएको, यवुा तथा म�हला 

सश�ीकरणको ला�ग �व�भ� चेतनामलुक कायर्�महरू अ�सा�रत ग�रएको, २०७८ साल 

का�तर्कमा भएको रा��य जनगणनामा "मेरो गणना, मेरो सहभा�गता" को नाराका साथ सभुारम्भ 

भएको जनगणनाका ला�ग गहन सहकायर् ग�रएको छ । जा�तगत संघ-संस्था, संगठनहरूसँग 

सघन रुपमा सहकायर् भएको छ ।ते�ो मातभृाषा �दवस गणुात्मक रुपमा मनाइएको छ । 

गनुासोकतार्हरू, महान्याया�धव�ाको कायार्लय, नपेाल �हर�को कायार्लय र सम्बिन्धत 

सरोकारवालाहरूका बीचमा "मधेशका �व�भ� समस्याहरू र कानूनीउपचार" �वषयक फलदायी 

कायर्�म ग�रएको, अन्तरार्��य नार� �दवसको अवसरमा तराई-मधेशमा �लंग प�रक्षण गराई 

छोर� भएप�छ �णु-हत्या झन ्बढेको �वषय स�हतका अन्तर��यात्मक छलफल, फाग ुपवर्को 

अवसरमा ऐ�तहा�सक जनकपरुधाममा �त्येक वषर् आयोजना हनुे सांस्कृ�तक महापवर् "महामखुर् 

सम्मेलन" मा सहकायर्, स�र�, �सरहा, सनुसर�, मकवानपरु, िचतवन, धनषुा, बाँके स�हतका 

िजल्लाहरूमा साँस्कृ�तक पवर्हरू होल�, दश�, �दपावल�, छठ, जड़ुशीतल, चौठचन्�, िज�तया 

स�हतका पवर्मा समन्वय र सहकायर् ग�रएको, मधेशको आस्थाको कठोरतम ्�त िज�तयामा 

��तहरूका ला�ग �थम पटक रा��य �वदाको व्यवस्थापन गराइएको, �व�भ� अध्ययनहरूको 

आधारमा मधेशी आयोग �थम रहेको, आयोगका नव�नय�ु माननीय सदस्यहरूको भौगो�लक 

क्षे� र �वषयगत क्षे� �वभाजन गर� कायर्को िजम्मेवार� सिुम्पएको, �व्य-दृश्य साम�ी �नमार्ण 

गर� संचार माध्यमहरूबाट �शारण ग�रएको, सामािजक संजालहरूबाट जन-अपेक्षाहरू तत्काल 

नै संकलन गन� व्यवस्था ग�रएको, ५५० भन्दा बढ� दतार् भएका उजरु�हरू तत्काल नै प�रभा�षत 

कानूनी तथा संवैधा�नक दा�यत्व अनसुार सरोकारवालाहरूमा �सफा�रस ग�रएको, �नय�मत रुपमा 

अनगुमन, समीक्षा र मलु्यांकनको कायर् भईरहेको, सावर्ज�नक रुपमै जन-गनुासोहरूका कायर्�म 

सम्पादन ग�रएको, उजरु�हरूका �क�समलाई वग�कृत गर� सो उपर आवश्यक �सफा�रसहरू 
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गन� ग�रएको छ ।मधेशी आयोगको इच्छाः नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा 

कायर्�महरु शैिक्षक संस्था केन्��कृत भई कायर्�म भई रहेको छ ।  आयोगले के गद�छ र 

क�त �भावकार� रहेको छ भ�े मधेशी आयोगको ऐन २०७४को दफा ७(च) मा भएको 

व्यवस्था अनसुार आयोगले गरेको �सफा�रस वा �दएका सझुाव कायार्न्वनको सम्बन्धमा अनगुमन 

गन� वा गराउने कायर्हरू भईरहेको, आयोगको ला�ग आवश्यक पन� बैठक स�ालन �नयमावल�, 

आन्त�रक कायर्-संचालन तथा व्यवस्थापन �नद� िशका स�हतका कायर्हरू ग�रएको, �व�-��स� 

जानक� मिन्दर स�हतका मठ-मिन्दरहरूलाई �व�-सम्पदा सिुचमा सिुचकृत गनर् �सफा�रस 

ग�रएको, रामजानक� रंगशाला �नमार्णको ला�ग �सफा�रस ग�रएको, चरेुको �वनाशलाई रोक्न 

तत्कालै कदमहरू चाल्न �सफा�रस ग�रएको, �कसानहरू मा�थको अत्या�धक बल �योग रोक्न 

सरोकारवालाहरूमा �सफा�रस ग�रएको र �कसानहरूको आन्दोलनलाई वातार्को माध्यमबाट 

समाधान गनर् नेपाल सरकारमा �सफा�रस ग�रएको, भौ�तक रुपमा सडक पवुार्धारहरू उ�र-

दिक्षणको सडकहरूअत्या�धक कमजोर रहेकोले गणुात्मक सडक �नमार्ण गनर्का ला�ग �सफा�रस 

ग�रएको, सामािजक सरुक्षा भ�ामा देिखएका समस्याहरूलाई समाधानाथर् पहल ग�रएको, िशक्षा 

र स्वास्थ स�हतका क्षे�मा बढ्दै गएको अराजकताको न्यूनीकरणका ला�ग सरोकारवालाहरूसँग 

छलफल गर� �सफा�रस ग�रएको, ज्ये� नाग�रकहरूलाई घरबाट सम्मान गन� भावनाको 

�वकासका ला�ग कायर् ग�रएको, म�हला, बालबा�लका, यवुाहरूको नै�तक �वकासका ला�ग 

स्थानीयहरू तथा िशक्षण संस्थाहरूमा अ�भमखुीकरण कक्षाहरू स�ालन ग�रएका छन ् । 

मधेशमा मानव अ�धकारको सवाल तथा मानव अ�धकार रक्षकको सरुक्षा चनुौ�त सम्बन्धमा 

�व�भ� संस्थाहरूसँग सहकायर् गर� अन्तर��यात्मक कायर्�म सम्प� ग�रएको छ । 

भैप�र आउने  समस्याहरूको समाधानाथर् सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर� �सफा�रस गन� 

ग�रएको र �भावकार� प�रणाम �ा� भएको देिखन्छ । सरुक्षा �नकायबाट समन्वय गर� 

बेरोजगार मधेशी यवुाहरूलाई सीपमूलक कायर्�महरू संचालन गर� आय-आजर्नमा सहयोग 

हनुे कायर्हरू ग�रएका छन ्। बेमौसमी वषार्, धा�मर्क तथा सामािजक �न्दहरूको न्यूनीकरण 

गनर्का ला�ग अनगुमन प�ात ्�सफा�रस ग�रएको छ । अन्य प�रभा�षत एवम ्काननुीदा�यत्व 
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गन� ग�रएको छ ।मधेशी आयोगको इच्छाः नै�तकवान मधेश र सश� नै�तक िशक्षा 

कायर्�महरु शैिक्षक संस्था केन्��कृत भई कायर्�म भई रहेको छ ।  आयोगले के गद�छ र 

क�त �भावकार� रहेको छ भ�े मधेशी आयोगको ऐन २०७४को दफा ७(च) मा भएको 

व्यवस्था अनसुार आयोगले गरेको �सफा�रस वा �दएका सझुाव कायार्न्वनको सम्बन्धमा अनगुमन 

गन� वा गराउने कायर्हरू भईरहेको, आयोगको ला�ग आवश्यक पन� बैठक स�ालन �नयमावल�, 

आन्त�रक कायर्-संचालन तथा व्यवस्थापन �नद� िशका स�हतका कायर्हरू ग�रएको, �व�-��स� 

जानक� मिन्दर स�हतका मठ-मिन्दरहरूलाई �व�-सम्पदा सिुचमा सिुचकृत गनर् �सफा�रस 

ग�रएको, रामजानक� रंगशाला �नमार्णको ला�ग �सफा�रस ग�रएको, चरेुको �वनाशलाई रोक्न 

तत्कालै कदमहरू चाल्न �सफा�रस ग�रएको, �कसानहरू मा�थको अत्या�धक बल �योग रोक्न 

सरोकारवालाहरूमा �सफा�रस ग�रएको र �कसानहरूको आन्दोलनलाई वातार्को माध्यमबाट 

समाधान गनर् नेपाल सरकारमा �सफा�रस ग�रएको, भौ�तक रुपमा सडक पवुार्धारहरू उ�र-

दिक्षणको सडकहरूअत्या�धक कमजोर रहेकोले गणुात्मक सडक �नमार्ण गनर्का ला�ग �सफा�रस 

ग�रएको, सामािजक सरुक्षा भ�ामा देिखएका समस्याहरूलाई समाधानाथर् पहल ग�रएको, िशक्षा 

र स्वास्थ स�हतका क्षे�मा बढ्दै गएको अराजकताको न्यूनीकरणका ला�ग सरोकारवालाहरूसँग 

छलफल गर� �सफा�रस ग�रएको, ज्ये� नाग�रकहरूलाई घरबाट सम्मान गन� भावनाको 

�वकासका ला�ग कायर् ग�रएको, म�हला, बालबा�लका, यवुाहरूको नै�तक �वकासका ला�ग 

स्थानीयहरू तथा िशक्षण संस्थाहरूमा अ�भमखुीकरण कक्षाहरू स�ालन ग�रएका छन ् । 

मधेशमा मानव अ�धकारको सवाल तथा मानव अ�धकार रक्षकको सरुक्षा चनुौ�त सम्बन्धमा 

�व�भ� संस्थाहरूसँग सहकायर् गर� अन्तर��यात्मक कायर्�म सम्प� ग�रएको छ । 

भैप�र आउने  समस्याहरूको समाधानाथर् सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर� �सफा�रस गन� 

ग�रएको र �भावकार� प�रणाम �ा� भएको देिखन्छ । सरुक्षा �नकायबाट समन्वय गर� 

बेरोजगार मधेशी यवुाहरूलाई सीपमूलक कायर्�महरू संचालन गर� आय-आजर्नमा सहयोग 

हनुे कायर्हरू ग�रएका छन ्। बेमौसमी वषार्, धा�मर्क तथा सामािजक �न्दहरूको न्यूनीकरण 

गनर्का ला�ग अनगुमन प�ात ्�सफा�रस ग�रएको छ । अन्य प�रभा�षत एवम ्काननुीदा�यत्व 

 

अनसुारका कायर्हरू �नय�मत रुपमा स-ुस�ा�लत भईरहेको व्यहोरा जानकार� गराउन चाहन्छु। 

मधेशका सूचनामूलक �ालेण्डर �काशनले सकारात्मक संदेश �वाह गरेको छ । साथै, तराई-

मधेशमा रहेका परुाताि�वक महत्वका मठ-मिन्दरलाई उिचत संरक्षण �वकासका ला�ग ���या 

अगा�ड वढाईएकोछ ।काठमाडौ उपत्यकामा �व�भ� संस्कृ�त समाज स�हतका संस्थाहरूको 

सहकायर्मा फगवुा उत्सव कायर्�म सम्प� ग�रएको छ ।  

बेरुज ु फ��ट अनगुमन स�म�तको ��तवेदन २०७८, अनसुार यस आयोगको आ.व. 

२०७५/७६ सम्मको बेरुज ुशून्य भएको, आ.व. २०७६/७७ को लेखापर�क्षणबाट शून्य 

��तशत बेरुज ुकायम भइ दवैु ल�य �ा� गर� "सव�त्कृ�" भएको र आयोगले �वशेष धन्यवाद 

�ा� गरेकोछ ।सो अव�धमा कायर्रत �शासक�य �मखु, सो कायर्मा संलग्न कमर्चार� समेतलाई 

नगद परुस्कार �दान गनर् स�कने जानकार� �ा� भएको छ । 

�व�भ� संवैधा�नक आयोगहरूसँग कायर्गत एकता स्था�पत भएको, नाग�रक समाज, 

व�ु�जीवीकासाथ सहकायर्मलुक कायर्�महरूअगा�ड सा�रएको स�हतका �ा� संवैधा�नक दा�यत्व 

आयोले अहोरा� कायर्सम्पादन गद� आएको छ । न्यून बजेट, भौ�तक पूवार्धार तथा  

�ोत साधनको अभाव, जनशि�को अभाव जस्ता चनुौतीहरूलाई सामना गद� ३ वषर् परुा 

ग�रएको छ ।यस अव�धमा सहयोग गन� सम्पूणर् सहयोगी हातहरूलाई हा�दर्क धन्यवाद समेत 

ज्ञापन गदर्छु । साथै आगामी �दनहरूमा अझ बढ� सहयोग पाउन ेअपेक्षा समेत गरेको छु । 

 

 
 

२०७९ साल बैशाख १५ 

य�ह २०७९ बैशाख ३० गते सम्प� हनुे स्थानीय तह सदस्य �नवार्चन स्वच्छ, �नष्पक्ष, पारदश� 

र शािन्तपणुर् रुपमा सम्प� गनर् आयोग सवै सम्ब� पक्षहरुलाई अनरुोध गदर्छ । आस� 

स्थानीय तह �नवार्चनमा आयोगबाट जार� भएको �नवार्चन आचारसं�हताको पालना, अपा�ता 

भएका व्यि�, शा�रर�क रुपमा कमजोर र जे� नाग�रकहरुलाई मतदानको समयमा �वशेष 

डा. �वजय कुमार द� 

अध्यक्ष 
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व्यवस्था गनर् समेत आयोग सम्बिन्धत सवै पक्षसँग अनरुोध गदर्छ । �नवार्चन अव�धभर शािन्त 

सरुक्षा कायम गनर् �हर� �शासन, स्थानीय ��त�न�ध, सरोकारवाला सबैमा आयोग आव् हान गदर्छ 

। अन्तमा सबै मतदाताहरुले भय र�हत तवरले आफ्नो अमूल्य मतको �योग गर� स्थानीय 

तहमा लोकतािन्�क �णाल� स्था�पत गनर् स��य सहभागी हनुहुनु समेत आयोग अनरुोध गदर्छ 

।  
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व्यवस्था गनर् समेत आयोग सम्बिन्धत सवै पक्षसँग अनरुोध गदर्छ । �नवार्चन अव�धभर शािन्त 

सरुक्षा कायम गनर् �हर� �शासन, स्थानीय ��त�न�ध, सरोकारवाला सबैमा आयोग आव् हान गदर्छ 

। अन्तमा सबै मतदाताहरुले भय र�हत तवरले आफ्नो अमूल्य मतको �योग गर� स्थानीय 

तहमा लोकतािन्�क �णाल� स्था�पत गनर् स��य सहभागी हनुहुनु समेत आयोग अनरुोध गदर्छ 

।  

 
  

 

अनसूुची - 8 

आयोगको भौ�तक सम्पि� 

आ.व. २०७८/७९ मा ख�रद ग�रएका खचर् भएर नजाने िजन्सी सामानहरुको �ववरण 

 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&(122
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अनसूुची - 9 

आ.व. २०७८।७९ आयोगको आ�थर्क �ववरण 
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अनसूुची - 10 

ऐनको दफा ११ अनसुारका कायर्�म 

�

सं. 

कायर्�मको नाम 

र स्थान 
उपलब्धी सहकायर् 

आयोगको 

पदा�धकार�/कमर्चार� 

१. महामखुर् सम्मेलन, 

जनकपरुधाम 

वषर्भर� समाजमा �विश� काम 

गरे वापतका ब्यि�त्वलाई एक 

दजर्नभन्दा बढ�लाई सम्मानीत 

ग�रयो तथा समाजमा 

समन्वयात्मक भावनाको 

सन्देश �दने ।  जसले गदार् 

समाजमा योगदान परु् याउन 

व्यि�मा स्वयसेवी भावनाको 

�वकास भएको। 

�म�थला 

ना�कला 

प�रषद् 

जनकपरुधाम 

शा.अ. रमेश कुमार 

दास 

२ मधेश �देशमा 

मानव 

अ�धकारकम�हरु

सँग अन्तर��या 

मधेश �देशका मानव 

अ�धकारकम�हरुको चनुौती 

सम्बन्धमा गहन छलफल हुँदा 

मानवरक्षकहरुको मखु्य सवाल 

प�हचान भएको ।  

अनौपचा�रक 

के्ष� सेवा 

केन्� 

(INSEC) र 

मानव 

अ�धकार 

रक्षक स�ाल 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� 

३ लिुम्बनी �देशको 

क�पलवस्त ु

िजल्लामा मानव 

अ�धकार 

मधेश �देशका मानव 

अ�धकारकम�हरुको चनुौती 

सम्बन्धमा गहन छलफल हुँदा 

मानवरक्षकहरुको मखु्य सवाल 

प�हचान भएको ।  

मधेश मानव 

अ�धकार गहृ 

(माहरु� होम) 

मा. अध्यक्ष डा. �वजय 

कुमार द� र मा. 

सदस्य �वजय कुमार 

ग�ुा 



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&(130

 

४ खलुा �समाना, 

म�हला �हंसा, 

नाग�रकताको 

सवाल मा 

“अन्तर��या 

कायर्�म”  

स्थान: स�र�, 

�वरगंज, पसार्, 

मौलापरु 

नगरपा�लका, 

रौतहट 

खलु्ला �समानालाई �ा�व�धक 

�व�धवाट सरुिक्षत गनुर् पन� 

आवश्यकता रहेको 

सहभागीहरुको �नष्कषर् ।  

सेत ु

सामदुा�यक 

�वकास तथा 

मानव 

अ�धकारमंच, 

स�र� 

मौलापरु 

नगरपा�लका, 

रौतहट 

िजल्ला 

�शासन 

कायार्लय 

पसार्, �वरगंज 

 

मा. सदस्य आभा 

कुमार�  

५ मधेशको 

सामािजक र 

सांस्कृ�तक 

अवस्था वारे 

अन्तर��यात्मक 

कायर्�म 

स्थान: �म�थला 

नगरपा�लका 

मधेशी समदुायका सामािजक र 

साँस्कृ�तक प�रवेश मा�थ स�ुम 

अध्ययन हनु ुपन� �नष्कषर् 

सहभागीहरुबाट   �ा� ।  

�म�थला 

नगरपा�लका 

स्थान: 

महो�र�, 

मधेश �देश 

मा. सदस्य आभा 

कुमार�  

६ मधेशको 

सामािजक र 

सांस्कृ�तक 

अवस्था वारे 

मधेशी समदुायका सामािजक र 

साँस्कृ�तक प�रवेश मा�थ स�ुम 

अध्ययन हनु ुपन� �नष्कषर् 

सहभागीहरुबाट   �ा� ।  

मधेशी 

नाग�रक 

समाज 

उदयपरु 

मा. सदस्य आभा 

कुमार�  
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४ खलुा �समाना, 

म�हला �हंसा, 

नाग�रकताको 

सवाल मा 

“अन्तर��या 

कायर्�म”  

स्थान: स�र�, 

�वरगंज, पसार्, 

मौलापरु 

नगरपा�लका, 

रौतहट 

खलु्ला �समानालाई �ा�व�धक 

�व�धवाट सरुिक्षत गनुर् पन� 

आवश्यकता रहेको 

सहभागीहरुको �नष्कषर् ।  

सेत ु

सामदुा�यक 

�वकास तथा 

मानव 

अ�धकारमंच, 

स�र� 

मौलापरु 

नगरपा�लका, 

रौतहट 

िजल्ला 

�शासन 

कायार्लय 

पसार्, �वरगंज 

 

मा. सदस्य आभा 

कुमार�  

५ मधेशको 

सामािजक र 

सांस्कृ�तक 

अवस्था वारे 

अन्तर��यात्मक 

कायर्�म 

स्थान: �म�थला 

नगरपा�लका 

मधेशी समदुायका सामािजक र 

साँस्कृ�तक प�रवेश मा�थ स�ुम 

अध्ययन हनु ुपन� �नष्कषर् 

सहभागीहरुबाट   �ा� ।  

�म�थला 

नगरपा�लका 

स्थान: 

महो�र�, 

मधेश �देश 

मा. सदस्य आभा 

कुमार�  

६ मधेशको 

सामािजक र 

सांस्कृ�तक 

अवस्था वारे 

मधेशी समदुायका सामािजक र 

साँस्कृ�तक प�रवेश मा�थ स�ुम 

अध्ययन हनु ुपन� �नष्कषर् 

सहभागीहरुबाट   �ा� ।  

मधेशी 

नाग�रक 

समाज 

उदयपरु 

मा. सदस्य आभा 

कुमार�  

 

अन्तर��यात्मक 

कायर्�म 

स्थान: �म�थला 

नगरपा�लका 

गाईघाट �देश 

नं. १ 

७. मधेशमा मानव 

अ�धकार 

रक्षकको चनुौती 

र सवाल 

खलु्ला �समाना, म�हला �हंसा, 

नाग�रकताको सवाल �वषय 

कायर्प� मधेशी आयोगका 

माननीय सदस्य आभा 

कुमार�बाट �स्ततु गर� 

मधेशको मखु्य सवालहरुको 

उजागर ग�रयो । यस वारे 

राज्य र जनता बीच गहन 

छलफल गर� रा��य नी�त 

बनाउनपुन� सहभागीहरुको 

�नष्कषर् 

को�ाप 

काठमाडौ सेत ु

सामदुा�यक 

�वकास तथा 

मानव 

अ�धकार मंच, 

स�र� 

मा. अध्यक्ष डा. 

�वजय कुमार द�, 

मा. सदस्य जीवछ 

साह, मा. सदस्य रेण ु

देवी साह, मा. सदस्य 

आभा कुमार� 
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1 
 

अनसूुची - ११ 

िविवध िबयाकलापको फोटो ग्यालरी 

माननीय अध्यक्ष डा. िवजय कुमार द�ले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

 

 

 
ूदेश १ को सनुसरी िजल्लािःथत हिरनगर गाउँपािलकामा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त नैितकवान मधेश 

तथा नैितक िशक्षा कायर्बम 
 

  

प्रदशे १ करो सन्सरी तिल्मात्थिि हररनगर गमाउँपमात्कमा्मा ्धशेी स्द्मायकरो सशक्तीकरण अनिगषिि नैतिकवमान 
्धशे िथिमा नैतिक तशक्षमा कमायषिक्र्

 
 

1 
 

अनसूुची - ११ 

िविवध िबयाकलापको फोटो ग्यालरी 

माननीय अध्यक्ष डा. िवजय कुमार द�ले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

 

 

 
ूदेश १ को सनुसरी िजल्लािःथत हिरनगर गाउँपािलकामा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त नैितकवान मधेश 

तथा नैितक िशक्षा कायर्बम 
 

  

अनुसूची - ११
विविध वरियाकलापको फोटो ग्ालरी

माननीय अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले विविन्न ठाँउमा गनुनुिएको कायनुरिम तथा अनुगमन
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2 
 

 
 
मधेशी आयोगबाट िचतवनमा भएको सशक्तीकरण कायर्बम
 

 
संवैधािनक आयोगह� िवचको समन्वय र सहकायर् िवषयक कायर्शाला गो�ी, नगरकोट 

  

मधेशी आयोगको िचतवनमा भएको कायर्बम 

संवैधमातनक आयरोगहरु तवचकरो स्नवय र सहकमायषि तव्यक कमायषिशमा्मा गरोष्ी, नगरकरोट

्धशेी आयरोगबमाट तचिवन्मा भएकरो सशक्तीकरण कमायषिक्र्

 
 

2 
 

 
 
मधेशी आयोगबाट िचतवनमा भएको सशक्तीकरण कायर्बम
 

 
संवैधािनक आयोगह� िवचको समन्वय र सहकायर् िवषयक कायर्शाला गो�ी, नगरकोट 

  

मधेशी आयोगको िचतवनमा भएको कायर्बम 
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3 
 

 
 

 
 
मधेशी आयोगमा मधेशी समदुायमा मनाइने िजितया पवर्को शभुकामना आदानूदान कायर्बम 

 

  

 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मधेश ूदेशको जनकपरुधाममा कक्षा ९ र १० का िव�ाथ�ह�ला� नेपालको संिवधानमा व्यवःथा भएका मौिलक हक, 
नागिरकका कतर्व्य तथा संवैधािनक िनकायह�को बारेमा ूिशक्षण 

 

  

 
 

5 
 

 
 

मधेशी आयोगमा UN का Special Rapporteur Mr. Olivier De Schutter सँगको मधेशमा रहेको 
सम�याह�को वारेमा छलफल कायर्बम 

 

 

 
 

3 
 

 
 

 
 
मधेशी आयोगमा मधेशी समदुायमा मनाइने िजितया पवर्को शभुकामना आदानूदान कायर्बम 

 

  

 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मधेश ूदेशको जनकपरुधाममा कक्षा ९ र १० का िव�ाथ�ह�ला� नेपालको संिवधानमा व्यवःथा भएका मौिलक हक, 
नागिरकका कतर्व्य तथा संवैधािनक िनकायह�को बारेमा ूिशक्षण 

 

  

 
 

5 
 

 
 

मधेशी आयोगमा UN का Special Rapporteur Mr. Olivier De Schutter सँगको मधेशमा रहेको 
सम�याह�को वारेमा छलफल कायर्बम 

 

 

्धशेी आयरोग्मा ्धशेी स्द्माय्मा ्नमाइने तितियमा पवषिकरो शभ्कमा्नमा आदमानप्रदमान कमायषिक्र्

्धशे प्रदशेकरो िनकपर्धमा््मा कक्षमा ९ र १० कमा तवद्माथिथीहरु्माई नेपमा्करो संतवधमान्मा वयव्थिमा भएकमा ्ौत्क हक, नमागररककमा किषिवय िथिमा 
संवैधमातनक तनकमायहरुकरो बमारे्मा प्रतशक्षण

्धशेी आयरोग्मा UN कमा Special Rapporteur Mr. Olivier De Schutter सँगकरो ्धशे्मा रहकेरो स््यमाहरुकरो वमारे्मा छ्फ् कमायषिक्र्
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6 
 

 
 

मधेशका िविवध सम�या�� र काननुी उपचार अन्तरसम्वाद कायर्बम 
  

 
 

7 
 

 

िचतवन िजल्लािःथत नारायणगढमा िनमार्णको बममा रहेको रंगशालाको अनगुमन 

 
 

8 
 

 
मधेश ूदेशको धनषुा िजल्लामा िहरासतमा मतृ्य ुभएको पल्टु सदाको घर पगुी मतृकका पिरवारसँग 

घटनाबारे जानकारी िलनहुदैु 
 

 
स�री िजल्लाको कोइलाडी गाउँको सरोकारवालह�सँग सीमामा रहेका समःयाह� बारे ःथानीय 

बािसन्दा, सश� ूहरीका �िधकरीह�सँग छलफल गनुर्हदैु 
  

 
 

6 
 

 
 

मधेशका िविवध सम�या�� र काननुी उपचार अन्तरसम्वाद कायर्बम 
  

 
 

7 
 

 

िचतवन िजल्लािःथत नारायणगढमा िनमार्णको बममा रहेको रंगशालाको अनगुमन 

 
 

8 
 

 
मधेश ूदेशको धनषुा िजल्लामा िहरासतमा मतृ्य ुभएको पल्टु सदाको घर पगुी मतृकका पिरवारसँग 

घटनाबारे जानकारी िलनहुदैु 
 

 
स�री िजल्लाको कोइलाडी गाउँको सरोकारवालह�सँग सीमामा रहेका समःयाह� बारे ःथानीय 

बािसन्दा, सश� ूहरीका �िधकरीह�सँग छलफल गनुर्हदैु 
  

्धशेकमा तवतवध स््यमाहरु र कमानन्ी उपचमार अनिरसमवमाद कमायषिक्र्

तचिवन तिल्मात्थिि नमारमायणगढ्मा तन्माषिणकरो क्र््मा रहकेरो रंगशमा्माकरो अनग््न

्धशे प्रदशेकरो धन्् मा तिल्मा्मा तहरमासि्मा ्तृय ्भएकरो पलट् सदमाकरो घर पग्ी ्िृककमा पररवमारसँग घटनमाबमारे िमानकमारी त्नहु्दै
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8 
 

 
मधेश ूदेशको धनषुा िजल्लामा िहरासतमा मतृ्य ुभएको पल्टु सदाको घर पगुी मतृकका पिरवारसँग 

घटनाबारे जानकारी िलनहुदैु 
 

 
स�री िजल्लाको कोइलाडी गाउँको सरोकारवालह�सँग सीमामा रहेका समःयाह� बारे ःथानीय 

बािसन्दा, सश� ूहरीका �िधकरीह�सँग छलफल गनुर्हदैु 
  

सप्तरी तिल्माकरो करोइ्माडी गमाउँकरो सररोकमारवमा्हरुसँग सी्मा्मा रहकेमा स््यमाहरु बमारे ्थिमानीय बमातसनदमा, 
सशस्त्र प्रहरीकमा अतधकरीहरुसँग छ्फ् गन्षिहुदै
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9 
 

माननीय सदःय ौी जीवछ साहज्यूले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

मधेश ूदेशका माननीय ूदेश ूमखुज्यू समक्ष  मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितबेदन पेश 

 

मधेश ू देशको जनकपरुधाममा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त लोकसेवा 
तयारी कक्षा अिभमखुीकरण सम्बन्धी कायर्बम 

 
 

9 
 

माननीय सदःय ौी जीवछ साहज्यूले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

मधेश ूदेशका माननीय ूदेश ूमखुज्यू समक्ष  मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितबेदन पेश 

 

मधेश ू देशको जनकपरुधाममा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त लोकसेवा 
तयारी कक्षा अिभमखुीकरण सम्बन्धी कायर्बम 

 
 

9 
 

माननीय सदःय ौी जीवछ साहज्यूले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

मधेश ूदेशका माननीय ूदेश ूमखुज्यू समक्ष  मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितबेदन पेश 

 

मधेश ू देशको जनकपरुधाममा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त लोकसेवा 
तयारी कक्षा अिभमखुीकरण सम्बन्धी कायर्बम 

्धशे प्रदशेकमा ्माननीय प्रदशे प्र्ख्जययू स्क्ष  ्धशेी आयरोगकरो िेस्रो वमात्षिक प्रतिबेदन पेश

्धशे प्रदशेकरो िनकपर्धमा््मा ्धशेी स्द्मायकरो सशक्तीकरण अनिगषिि ्रोकसेवमा ियमारी कक्षमा 
अतभ्ख्ीकरण समबनधी कमायषिक्र्

माननीय सदस्य श्ी जीिछ साहजू्ले विविन्न ठाँउमा गनुनुिएको 
कायनुरिम तथा अनुगमन
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10 
 

 
 
 

मधेश ूदेशको महो�री िजल्लाको मिटहानीमा नैितकवान मधेश तथा नैितक िशक्षा एवं लोकसेवा 
परीक्षा तयारी अिभमिुखकरण कायर्बम 

 

  

 
 

11 
 

 
मधेश ूदेशको िसराहाको िमच�यामा होली िमलन कायर्बम 

 
 
मधेशी आयोगमा भएको महान्यायिधवाक्ता कायार्लय, ूहरी ूधान कायर्लय, उजरुी कतार् र 
सरोकारवालाह�सँग भएको वैठक 

 

 
 

10 
 

 
 
 

मधेश ूदेशको महो�री िजल्लाको मिटहानीमा नैितकवान मधेश तथा नैितक िशक्षा एवं लोकसेवा 
परीक्षा तयारी अिभमिुखकरण कायर्बम 

 

  

 
 

11 
 

 
मधेश ूदेशको िसराहाको िमच�यामा होली िमलन कायर्बम 

 
 
मधेशी आयोगमा भएको महान्यायिधवाक्ता कायार्लय, ूहरी ूधान कायर्लय, उजरुी कतार् र 
सरोकारवालाह�सँग भएको वैठक 

 

्धशे प्रदशेकरो ्हरोत्तरी तिल्माकरो ्तटहमानी्मा नैतिकवमान ्धशे िथिमा नैतिक तशक्षमा एवं ्रोकसेवमा परीक्षमा ियमारी अतभ्त्खकरण कमायषिक्र्

्धशे प्रदशेकरो तसरमाहमाकरो त्चचैयमा्मा हरो्ी त््न कमायषिक्र् ्धशेी आयरोग्मा भएकरो ्हमानयमायतधवमाक्मा कमायमाषि्य, प्रहरी प्रधमान 
कमायषि्य, उिर्ी किमाषि र सररोकमारवमा्माहरुसँग भएकरो वैठक

 
 

12 
 

 
िकसान आन्दोलनको अनगुमनको बममा डा. िस. के. राउतसँग छलफल 

 
 
 

 
रौतहट िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारी लगायत सरोकारवालाह� सँगको छलफल 

तकसमान आनदरो्नकरो अनग््नकरो क्र््मा डमा. तस. के. रमाउिसँग छ्फ्
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12 
 

 
िकसान आन्दोलनको अनगुमनको बममा डा. िस. के. राउतसँग छलफल 

 
 
 

 
रौतहट िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारी लगायत सरोकारवालाह� सँगको छलफल 

 
 

13 
 

 
िसराहा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा भएको वैठक

 
रौतहट िजल्ला ूशासन कायर्लयमा सरोकारवालाह�सँगको वैठक कायर्बम

 
वारा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा सरोकारवालाह�सँगको वैठक कायर्बम

 

 
 

12 
 

 
िकसान आन्दोलनको अनगुमनको बममा डा. िस. के. राउतसँग छलफल 

 
 
 

 
रौतहट िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारी लगायत सरोकारवालाह� सँगको छलफल 

 
 

13 
 

 
िसराहा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा भएको वैठक

 
रौतहट िजल्ला ूशासन कायर्लयमा सरोकारवालाह�सँगको वैठक कायर्बम

 
वारा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा सरोकारवालाह�सँगको वैठक कायर्बम

 

रौिहट तिल्माकरो प्र्ख् तिल्मा अतधकमारी ्गमायि सररोकमारवमा्माहरु सँगकरो छ्फ्

तसरमाहमा तिल्मा प्रशमासन कमायषि्य्मा भएकरो वैठक रौिहट तिल्मा प्रशमासन कमायषि्य्मा सररोकमारवमा्माहरुसँगकरो 
वैठक कमायषिक्र्

 
 

13 
 

 
िसराहा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा भएको वैठक

 
रौतहट िजल्ला ूशासन कायर्लयमा सरोकारवालाह�सँगको वैठक कायर्बम

 
वारा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा सरोकारवालाह�सँगको वैठक कायर्बम

 

 
 

14 
 

 
झापा िजल्ला ूशासन कायार्लयमा छलफल कायर्बम

 
पसार् िजल्ला ूशासन कायर्लयमा छलफल कायर्बम

 
वारा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा छलफल कायर्बम

वमारमा तिल्मा प्रशमासन कमायषि्य्मा सररोकमारवमा्माहरुसँगकरो वैठक 
कमायषिक्र्

झमापमा तिल्मा प्रशमासन कमायमाषि्य्मा छ्फ् कमायषिक्र्
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14 
 

 
झापा िजल्ला ूशासन कायार्लयमा छलफल कायर्बम

 
पसार् िजल्ला ूशासन कायर्लयमा छलफल कायर्बम

 
वारा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा छलफल कायर्बम

 
 

15 
 

 
मानव अिधकार सरंक्षणको सवालमा रा���� मानव अिधकार सं��ा�� संग अ��र���ा काठमाण�� | 

  

 
 

14 
 

 
झापा िजल्ला ूशासन कायार्लयमा छलफल कायर्बम

 
पसार् िजल्ला ूशासन कायर्लयमा छलफल कायर्बम

 
वारा िजल्ला ूशासन कायर्लयमा छलफल कायर्बमपसमाषि तिल्मा प्रशमासन कमायषि्य्मा छ्फ् कमायषिक्र्

रमातष्ट्रय ्मानव अतधकमार संरक्षणकरो सवमा््मा रमातष्ट्रय ्मानव अतधकमार सं्थिमाहरुसँग अनिरतक्रयमा, कमाठ्माडौं

वमारमा तिल्मा प्रशमासन कमायषि्य्मा छ्फ् कमायषिक्र्

 
 

16 
 

 

 

 

 

िसरहाको धनगडीमई नगरपािलकामा मधेश प्रदेशको मनानीय मु��मतं्री �युको �प����ीमा पयर्टन प्रवधनको वारे 
���ल (नगरपािलका हल) | 

 

 
 

16 
 

 

 

 

 

िसरहाको धनगडीमई नगरपािलकामा मधेश प्रदेशको मनानीय मु��मतं्री �युको �प����ीमा पयर्टन प्रवधनको वारे 
���ल (नगरपािलका हल) | 

 

तसरमाहमाकरो धनगढी्माई नगरपमात्कमा्मा ्धशे प्रदशेकरो ्माननीय ्ख्य्नत्ीजयक्रो उपत्थििी्मा पयषिटन प्रवर्षिनकरो वमारे 
 छ्फ् (नगरपमात्कमा ह्) |
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17 
 

 

नेपाल नेत्र�योित संघ क� िद्रये कायर् सिमितका प�धक�रह� सगं ित्रपुरे�वरमा तराई मधेशमा नेत्र�योितसंघको पहुचवारे 
छलफल | 

  

नेपमा् नेत्जयरोति संघ केतनरिय कमायषि सत्तिकमा पदमातधकमारीहरुसँग 
तत्परे्श्वर्मा िरमाई ्धशे्मा नेत्जयरोतिसंघकरो पहुचँवमारे छ्फ् |

 
 

18 
 

 

 

 

मानव अिधकारको वतर्मान अव�था तथा संवैधािनक �यो�ह�को िसफािरस कायर्�वयनमा मानब अिधकार रकक्षक को 
भूिमका र चुन�त�ह� िबषय अ�तर��या महोतरी विदर्वास | 

 

 

 

 

 
 

18 
 

 

 

 

मानव अिधकारको वतर्मान अव�था तथा संवैधािनक �यो�ह�को िसफािरस कायर्�वयनमा मानब अिधकार रकक्षक को 
भूिमका र चुन�त�ह� िबषय अ�तर��या महोतरी विदर्वास | 

 

 

 

 

्मानव अतधकमारकरो विषि्मान अव्थिमा िथिमा संवैधमातनक आयरोगहरुकरो तसफमाररस कमायषिनवयन्मा ्मानब अतधकमार रकक्षककरो भयूत्कमा र  
चन्ौिीहरु तब्य अनिरतक्रयमा ्हरोिरी वतदषिवमास |

बैदतेशक ररोिगमार तबभमाग कमाठ्माणडौंकरो डी. एस. पी. र तिल्मा सरकमारी वतक् 

कमाठ्माणडौं संग बैदतेशक ररोिगमार्मा िमाने कमा्दमार करो स््यमा वमारे छ्फ् |

 
 

20 
 

 

 

वारा ���लाको सरकारी विकल संगको ���लाको मु�ा�� वारे छलफल  

  

 
 

20 
 

 

 

वारा ���लाको सरकारी विकल संगको ���लाको मु�ा�� वारे छलफल  

  

वमारमा तिल्माकरो सरकमारी वतक् संगकरो तिल्माकरो ्द््माहरु वमारे छ्फ् 
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माननीय सदस्य रेणु देिी साहले विविन्न ठाँउमा गनुनुिएको  
कायनुरिम तथा अनुगमन 

 
 

21 
 

माननीय सदःय रेण ुदेवी साहले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

 

ूदेश नं. १ का माननीय ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश गनुर्हदैु 

 
 
कणार्ली ूदेशका माननीय ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन बझुाउँदै 

 
 

21 
 

माननीय सदःय रेण ुदेवी साहले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

 

ूदेश नं. १ का माननीय ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश गनुर्हदैु 

 
 
कणार्ली ूदेशका माननीय ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन बझुाउँदै 

प्रदशे नं. १ कमा ्माननीय प्रदशे प्र्ख््माई ्धशेी आयरोगकरो िेस्रो वमात्षिक प्रतिवेदन पेश गन्षिहुदै

कणमाषि्ी प्रदशेकमा ्माननीय प्रदशे प्र्ख््माई ्धशेी आयरोगकरो िेस्रो वमात्षिक प्रतिवेदन बझ्माउँदै
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22 
 

ूदेश नं. १ को माननीय ूदेश ूमखुबाट कायर्बम उदघाटन 

ूदेश १ को सनुसरी िजल्लािःथत हिरनगर गाउँपािलकामा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त नैितकवान मधेश तथा 
नैितक िशक्षा कायर्बममा सहभागी स�ारकम� तथा सहभागीह� 

 

  

 
 

22 
 

ूदेश नं. १ को माननीय ूदेश ूमखुबाट कायर्बम उदघाटन 

ूदेश १ को सनुसरी िजल्लािःथत हिरनगर गाउँपािलकामा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त नैितकवान मधेश तथा 
नैितक िशक्षा कायर्बममा सहभागी स�ारकम� तथा सहभागीह� 

 

  

प्रदशे नं. १ करो ्माननीय प्रदशे प्र्ख्बमाट कमायषिक्र् उदघमाटन

प्रदशे १ करो सन्सरी तिल्मात्थिि हररनगर गमाउँपमात्कमा्मा ्धशेी स्द्मायकरो सशक्तीकरण अनिगषिि नैतिकवमान ्धशे िथिमा नैतिक तशक्षमा 
कमायषिक्र््मा सहभमागी सञचमारक्थी िथिमा सहभमागीहरु
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23 
 

 

 

 
 

 
कणार्ली ू देशको सखु�तमा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त नैितकवान मधेश तथा नैितक िशक्षा कायर्बम उदघाटन 
सऽ 

 

  

 
 

23 
 

 

 

 
 

 
कणार्ली ू देशको सखु�तमा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण अन्तगर्त नैितकवान मधेश तथा नैितक िशक्षा कायर्बम उदघाटन 
सऽ 

 

  

कणमाषि्ी प्रदशेकरो सख्खेि्मा ्धशेी स्द्मायकरो सशक्तीकरण अनिगषिि नैतिकवमान ्धशे िथिमा नैतिक तशक्षमा कमायषिक्र् उदघमाटन सत्
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24 
 

 

 
 

 

ूदेश नं. १ को सनुसरी िजल्लामा वािढबाट भएको क्षित िववरणको अनगुमन 
 

 
 

25 
 

 

खा� सम्ूभतुा र वातावरणीय व्यवःथापनमा मिहला नेततृ्व पिरयोजना कायर्बम
 

  

 
 

24 
 

 

 
 

 

ूदेश नं. १ को सनुसरी िजल्लामा वािढबाट भएको क्षित िववरणको अनगुमन 
 

 
 

25 
 

 

खा� सम्ूभतुा र वातावरणीय व्यवःथापनमा मिहला नेततृ्व पिरयोजना कायर्बम
 

  

 
 

24 
 

 

 
 

 

ूदेश नं. १ को सनुसरी िजल्लामा वािढबाट भएको क्षित िववरणको अनगुमन 
 

प्रदशे नं. १ करो सन्सरी तिल्मा्मा वमातढबमाट भएकरो क्षति तववरणकरो अनग््न

कणमाषि्ी प्रदशेकरो सख्खेि्मा ्धशेी स्द्मायकरो सशक्तीकरण अनिगषिि नैतिकवमान ्धशे िथिमा नैतिक तशक्षमा कमायषिक्र् उदघमाटन सत्
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27 
 

 

 
 
राि�य समावेशी आयोगमा छलफल 

 
 

 
मधेश ूदेशको क��न�प न.पा. िःथत कोशीटप्प ुरामसार िवौाम ःथल उटघाटन समारोह 

  

 
 

26 
 

 

 
 
सनुसरी िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारीसगँ समसामियक िवषयमा छलफल 
 
 
 

जमु्ला िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारीसँग समसामियक िवषयमा छलफल
 

  

 
 

27 
 

 

 
 
राि�य समावेशी आयोगमा छलफल 

 
 

 
मधेश ूदेशको क��न�प न.पा. िःथत कोशीटप्प ुरामसार िवौाम ःथल उटघाटन समारोह 

  

 
 

26 
 

 

 
 
सनुसरी िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारीसगँ समसामियक िवषयमा छलफल 
 
 
 

जमु्ला िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारीसँग समसामियक िवषयमा छलफल
 

  

 
 

27 
 

 

 
 
राि�य समावेशी आयोगमा छलफल 

 
 

 
मधेश ूदेशको क��न�प न.पा. िःथत कोशीटप्प ुरामसार िवौाम ःथल उटघाटन समारोह 

  

रमातष्ट्रय स्मावेशी आयरोग्मा छ्फ्

सन्सरी तिल्माकरो प्र्ख् तिल्मा अतधकमारीसँग स्समा्तयक तव्य्मा 
छ्फ्

्धशे प्रदशेकरो कनचनरुप न.पमा. त्थिि करोशीटपप ्रमा्समार तवश्मा् ्थि् उटघमाटन स्माररोह

िम््मा तिल्माकरो प्र्ख् तिल्मा अतधकमारीसँग स्समा्तयक तव्य्मा 
छ्फ्
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रमातष्ट्रय ्मानव अतधकमार आयरोगकरो आयरोिनमा्मा कमायषिशमा्मा सहकमायषि-स्नवय गरोष्ी कमायषिक्र्

झमापमा तिल्माकरो द्क नगर पमात्कमा ्मा अति तवपनन िथिमा ्तक्षि वगषि्माई ्रोकसेवमा कक्षमाकरो सञचमा्न अतभ्ख्ीकरण र ्थिमानीय पदतधकमारी 
िथिमा सररोकमार वमा्मा हरु संग ्थिमानीय स््यमा करो बमारे्मा अनिकृयमा कमायषिक्र्



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&(148

रमातष्ट्रय तनक्ञि तवभमागकमा ्हमातनदखेशक, तदपक खडे् जय्् माई बधमाई तदद ैकरोशीकरो BZMC बमारे तवशे्  छ्फ् ।

्थिमानीय िहहरु्मा ्धसेी आयरोगकमा ्माननीय सद्यद्मारमा ्धसेी 
स्द्माय्मा रहकेमा स््यमाहरु तबच स्ीक्षमा िथिमा अनग््न
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माननीय सदस्य विजय कुमार गुप्ाजू्ले विविन्न ठाँउमा गनुनुिएको 
कायनुरिम तथा अनुगमन 

 
 

29 
 

 
 
लिुम्वनी ूदेशको नेपालगंजमा नैितकवान मधेश र सशक्त नैितक िशक्षा कायर्बम 

  

 

 
ूदेश नं. १ का माननीय ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश 

 

  

 
 

28 
 

माननीय सदःय िवजय कुमार ग�ुाायूले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

मधेश ूदेशको माननीय ूदेश ूमखुायूलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश 
 

 
लिुम्वनी ूदेशको माननीय ूदेश ूमखुायूलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश 

 
 

28 
 

माननीय सदःय िवजय कुमार ग�ुाायूले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन  

मधेश ूदेशको माननीय ूदेश ूमखुायूलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश 
 

 
लिुम्वनी ूदेशको माननीय ूदेश ूमखुायूलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश 

प्रदशे नं. १ कमा ्माननीय प्रदशे प्र्ख््माई ्धशेी आयरोगकरो िेस्रो वमात्षिक प्रतिवेदन पेश

्धशे प्रदशेकरो ्माननीय प्रदशे प्र्ख्जयय्ू माई ्धशेी आयरोगकरो िेस्रो 
वमात्षिक प्रतिवेदन पेश

्त्मवनी प्रदशेकरो ्माननीय प्रदशे प्र्ख्जयय्ू माई ्धशेी आयरोगकरो िेस्रो 
वमात्षिक प्रतिवेदन पेश
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30 
 

 

 
किपलवःतकुो तौिलहवामा मानव अिधकार रक्षकको भिुमका र चनुौत�ह� िवषयक अन्तरिबया कायर्बम 

 

 

  

 
 

29 
 

 
 
लिुम्वनी ूदेशको नेपालगंजमा नैितकवान मधेश र सशक्त नैितक िशक्षा कायर्बम 

  

 

 
ूदेश नं. १ का माननीय ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश 

 

  

 
 

29 
 

 
 
लिुम्वनी ूदेशको नेपालगंजमा नैितकवान मधेश र सशक्त नैितक िशक्षा कायर्बम 

  

 

 
ूदेश नं. १ का माननीय ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश 

 

  

्मानव अतधकमारकमाे विषि्मान अव्थिमा िथिमा संवैधमातनक अमायमाेगहरुकमाे तसफमातरस कमायमाषिनवयन्मा ्मानव अतधकमार रक्षककमाे भयूत्कमा र चनै्िीहरु  
तव्यक अनिरतक्रयमा कमायषिक्र्

्त्मवनी प्रदशेकरो नेपमा्गंि्मा नैतिकवमान ्धशे र सशक् नैतिक तशक्षमा कमायषिक्र्
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माननीय सदस्य आिा कुमारीजू्ले विविन्न ठाँउमा गनुनुिएको  
कायनुरिम तथा अनुगमन
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माननीय सदःय आभा कुमारीज्यूले िविभ� ठाउँमा गनुर्भएको कायर्बम तथा अनगुमन 

 

गण्डकी ूदेशका माननीय ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन पेश 
 

 

 
 
सदुरुपि�म ूदेशमा नैितकवान मधेश तथा नैितक िशक्षा अन्तरसम्बाद कायर्बम 
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मधेशमा मानव अिधकारको सवाल तथा मानव अिधकार रक्षकोको सरुक्षा र चनूौती कायर्बम 

 

िकसान आन्दोलनको बममा िसराहा िजल्लाको औरहीमा ःथलगत अनगुमन 
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बलत्कार पीिडत िनहािरका राजपतुको बच्चाको िडएनए टे�को 
लािग काननु, न्याय तथा संघीय मन्ऽालया मन्ऽीज्यूसँग छलफल 

नविनयकु्त कृिष तथा पशपंुक्षी मन्ऽीज्यूसँग िकसानका 
समःयाह�को बारेमा छलफल कायर्बम 

महो�री िजल्लाको  ूिमला सदाको मतृ्य ुसम्बन्धमा 
उहाँको आफन्तसँग घटनाको बारेमा बझु्नहुदैु आयोगका 
माननीय सदःय आभा कुमारी 

िकसान आन्दोलनको बममा िकसानको समःयाको 
समाधानको लािग डा. िस.के. राउतसँग छलफल 
कायर्बम र उहाँले मधेशको इितहास नामक कृित 
आयोगको माननीय सदःयज्यूलाई बझुाउनहुदैु  
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्धशे्मा ्मानव अतधकमारकरो सवमा् िथिमा ्मानव अतधकमार रक्षकरोकरो 
सर्क्षमा र चयूनौिी कमायषिक्र्

ब्तकमार पीतडि तनहमाररकमा रमािपि्करो बचचमाकरो तडएनए टेष्टकरो ्मातग 
कमानन्, नयमाय िथिमा संघीय ्नत्मा्यमा ्नत्ीजययूसँग छ्फ्

्हरोत्तरी तिल्माकरो  प्रत््मा सदमाकरो ् तृय ्समबनध्मा उहमँाकरो आफनिसँग 
घटनमाकरो बमारे्मा बझ्नहु्द ैआयरोगकमा ्माननीय सद्य आभमा क््मारी

तकसमान आनदरो्नकरो क्र््मा तसरमाहमा तिल्माकरो औरही्मा ्थि्गि 
अनग््न

नवतनयक्् कृत् िथिमा पशप्ंक्षी ्नत्ीजययूसँग तकसमानकमा स््यमाहरुकरो 
बमारे्मा छ्फ् कमायषिक्र्

तकसमान आनदरो्नकरो क्र््मा तकसमानकरो स््यमाकरो स्माधमानकरो ्मातग डमा. तस.के. 
रमाउिसँग छ्फ् कमायषिक्र् र उहमँा्े ्धशेकरो इतिहमास नमा्क कृति आयरोगकरो 

्माननीय सद्यजयय्ू माई बझ्माउनहु्द ै
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मधेश ूदेशको रौतहट िजल्लाको मौलापरुमा खलुा िसमाना, मिहला िहंसा, नागिरकताको सवालमा सरोकारवालासँग छलफल कायर्बम 

मधेशमा मारवाडी मिहला समाज को औिचत्य िवषयमा छलफल 

 
मधेश ूदेशको स�री िजल्लामा होली कायर्बम 
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्धशे प्रदशेकरो रौिहट तिल्माकरो ्ौ्मापर््मा ख्् मा तस्मानमा, ्तह्मा तहसंमा, नमागररकिमाकरो सवमा््मा सररोकमारवमा्मासँग छ्फ् कमायषिक्र्

्धशे्मा ्मारवमाडी ्तह्मा स्माि करो औतचतय तव्य्मा छ्फ्

्धशे प्रदशेकरो सप्तरी तिल्मा्मा हरो्ी कमायषिक्र्
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मिहला ताथ सामािजक सिमितिक माननीय सभापितसँग मधेशी 
आयोगका माननीय सदःयको आफ्नो एक वषर्को कायार्नभुवको 
आधारमा मधेशी समदुायका आिथर्क सामािजक तथा साँःकृितक 
अवःथाबारे छलफल 

ूितिनिध सभाको नविनवार्िचत उपसभामखु माननीय 
पुं पा भसुालज्यूसँग मधेशी आयोगका माननीय 
सदःयले औपचािरक भेटघाट गरी सफल 
कायर्कालको शभुकामना सिहत आफ्नो कृित 
“अिःतत्वको सवाल” भेट गनुर्भयो । 

 

 
 

 

गण्डकी ूदेशको मखु्यमन्ऽी  कृंणचन्ि नेपाली पोखरेलज्यूलाई 
मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क ूितवेदन सम्बन्धमा छलफल 

िनहािरका राजपतुको उजरुी महण गद� मधेशी
आयोगका माननीय सदःय 
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मधेशी आयोगको माननीय सदःय र रा��यसभा माननीय 
अध्यक्षज्यूसंग मधेशको सामािजक, आिथर्क र सांःकृितक 
अवःथा बारे छलफल 

योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा  �व�नाथ 
उपाध्यायसंग मधेशी आयोगको माननीय सदःयले 
आयोगह�ला� तथ्थयगत अध्ययन अनगुमन गनर् 
योजना तजमुार् ग�े सम्बन्धमा छलफल  

 
 
 

 

वागमती ूदेशको हेटौडामा लोकसेवा तयारी कक्षा अिभमखुीकरण कायर्बम 
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आयोगह�ला� तथ्थयगत अध्ययन अनगुमन गनर् 
योजना तजमुार् ग�े सम्बन्धमा छलफल  

 
 
 

 

वागमती ूदेशको हेटौडामा लोकसेवा तयारी कक्षा अिभमखुीकरण कायर्बम 
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पसार् िजल्ला ूशासन कायार्लयमा  नागिरक समाज र सरुक्षा संयंऽ संग खलु्ला िसमाना मिहला िहंसा र नागिरकता को 
सवालमा अन्तरिबया गद� मधेशी आयोगको माननीय सदःय 
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 वागमती ूदेशको ूदेश ूमखुलाई मधेशी आयोगको तेॐो वािषर्क 
ूितवेदन बझुाउदै मधेशी आयोगको माननीय अध्यक्ष र माननीय 
सदःय 

 

 
ःथानीय िनवार्चनको पूणर् संध्यामा मतदान केन्िको 
व्यवःथापन सम्बन्धी अनगुमन बममा हनमुाननगर 
उमावी को अनगुमन अिभलेख पिुःतकामा हःताक्षर 
गद� मधेशी आयोगको माननीय सदःय  

िकसानह�को माग सम्बोधन  सन्दभर्मा मधेश ूदेश का 
मखु्यमन्ऽी माननीय लालबाब ुराउत र मधेशी आयोगको माननीय 
सदःय बीच छलफल पिछको ��य 
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वमाग्िी प्रदशेकरो हटेौडमा्मा ्रोकसेवमा ियमारी कक्षमा अतभ्ख्ीकरण कमायषिक्र्

पसमाषि तिल्मा प्रशमासन कमायमाषि्य्मा  नमागररक स्माि र सर्क्षमा संयंत् संग खल््मा तस्मानमा ्तह्मा तहसंमा र नमागररकिमा करो सवमा््मा अनिरतक्रयमा गदचै 
्धशेी आयरोगकरो ्माननीय सद्य

पसमाषि तिल्मा प्रशमासन कमायमाषि्य्मा  नमागररक स्माि र सर्क्षमा संयनत्संग खल््मा 
तस्मानमा ्तह्मा तहसंमा र नमागररकिमा करो सवमा््मा अनिरतक्रयमा गदचै ्धशेी आयरोगकरो 

्माननीय सद्य

वमाग्िी प्रदशेकरो प्रदशे प्र्ख््माई ्धशेी आयरोगकरो िेस्रो वमात्षिक प्रतिवेदन बझ्माउद ै

्धशेी आयरोगकरो ्माननीय अधयक्ष र ्माननीय सद्य
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39 
 

 

मौलापरु नगरपािलका को समःया सम्बन्धी �ापन पऽ 
महण  गद� मधेशी आयोगको माननीय  सदःय  

�न्द िसिजर्त अपांगता समःया र समाधानको उपाय 
सम्बन्धी अन्तरार्��य वहस कायर्बममा ूमखु अितथ्य महण 
गरेको मधेशी आयोगको माननीय सदःय 

 

 

ःथानीय िनवार्चन िदनको ःथलगत िनिरक्षण गद� मधेशी आयोगको माननीय सदःय 
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तकसमानहरुकरो ्माग समबरोधन  सनदभष्ि मा ्धशे प्रदशे कमा ्ख्य्नत्ी ्माननीय ्मा्बमाब ्

रमाउि र ्धशेी आयरोगकरो ्माननीय सद्य बीच छ्फ् पतछकरो दृष्य

द्नद तसतिषिि अपमंागिमा स््यमा र स्माधमानकरो उपमाय समबनधी अनिरमाषितष्ट्रय वहस 

कमायषिक्र््मा प्र्ख् अतिथय ग्रहण गरेकरो ्धशेी आयरोगकरो ्माननीय सद्य

्थिमानीय तनवमाषिचनकरो पयूणषि संधयमा्मा ्िदमान केनरिकरो वयव्थिमापन समबनधी अनग््न 
क्र््मा हन्् माननगर उ्मावी करो अनग््न अतभ्ेख पत््िकमा्मा ह्िमाक्षर गदचै ्धशेी 

आयरोगकरो ्माननीय सद्य 

्ौ्मापर् नगरपमात्कमा करो स््यमा समबनधी ज्मापन पत् ग्रहण  गदचै ् धशेी 
आयरोगकरो ्माननीय  सद्य 

्थिमानीय तनवमाषिचनकमाे ्थि्गि अनग््न गदचै ्धशेी अमायमाेगकती ्माननीय सद्य अमाभमा क््मारी



dw]zL cfof]usf] rf}yf] jflif{s k|ltj]bg, @)&*÷&( 157

 
 

40 
 

 
 

लिुम्बनी ूदेशको नवलपरासी (वदर्घाट सःुता पूवर्) िजल्लामा मधेशी समदुायको सरोकारवाला��सँग 
थर सूचीकरण सम्बन्धी छलफल कायर्बम 

 
 

40 
 

 
 

लिुम्बनी ूदेशको नवलपरासी (वदर्घाट सःुता पूवर्) िजल्लामा मधेशी समदुायको सरोकारवाला��सँग 
थर सूचीकरण सम्बन्धी छलफल कायर्बम 

्त्मबनी प्रदशेकरो नव्परमासी (वदषिघमाट स्् िमा पयूवषि) तिल्मा्मा ्धशेी स्द्मायकरो सररोकमारवमा्माहरुसँग थिर सयूचीकरण 
समबनधी छ्फ् कमायषिक्र्
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 ्धशेी आयरोगकमा क्षिचमारीहरु

्धशेी आयरोगकमा पदमातधकमारी सतहि क्षिचमारीहरु
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