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सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको ला�ग 
रािष्ट्रय द�लत आयोगसँग सम्बिन्धत २०७८  साल माघ, फागनु र चैत्र म�हनासम्मका �ववरणहरु 

उपदफा (४) बमोिजम अद्याव�धक गर� प्रकाशन ग�रएको छ । 
 

(क) आयोगको स्वरुप र प्रकृ�त :- रािष्ट्रय द�लत आयोग २०५८ सालमा गठन भई द�लत 

समदुायको मानव अ�धकार सरं�ण र सशिक्तकरण सम्बन्धी कायर् गद� आएको �थयो  । नेपालको 

स�ंवधान जार� हँुदा आयोगले सवंैधा�नक �नकायको है�सयत ग्रहण गरेको हो । नेपालको 

स�ंवधानको धारा २५५ मा रािष्ट्रय द�लत आयोगको गठन र धारा २५६ मा आयोगको काम, कतर्व्य 

र अ�धकारको सम्बन्धमा  व्यवस्था ग�रएको छ । यस आयोगमा एक अध्य� र अन्य चार जना 

सदस्य रहने  व्यवस्था रहेको छ । सम्माननीय राष्ट्रप�तले सवंैधा�नक प�रषदको �सफा�रसमा 

रािष्ट्रय द�लत अयोगका अध्य� र सदस्यको �नयुिक्त हुने एवं अध्य� तथा सदस्यको पदाव�ध 

�नयिुक्त भएको �म�तले ६ वषर्को हुने व्यवस्था रहेको छ ।  आयोगको कायर्�ेत्र अन्तगर्त द�लत 

समदुायको समग्र िस्थ�तको अध्ययन तथा अन्वेषण गर� नी�तगत, कानूनी र ससं्थागत सधुारका 

�वषय प�हचान गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन� र जातीय छुवाछूत तथा �वभेदको  अन्त्य 

गनर् तजुर्मा भएका नी�त तथा कायर्क्रम एवं द�लत �हतसँग सम्बिन्धत कानून एवं कायर्क्रम 

कायार्न्वयन भए नभएको अनुगमन र मलू्यांकन गन� सवंैधा�नक र कानूनी व्यवस्था छ । द�लत 

समदुायको सम्बन्धमा नेपाल प� भएको अन्तरार्िष्ट्रय सिन्ध वा सम्झौता कायार्न्वयन भए 

नभएको अनुगमन गर� नेपालले पठाउनु पन�  प्र�तवेदन तयार�का सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई 

सझुाव �दने एवं द�लतको हक प्रयोग गनर् न�दएको वा बिञ्चत गरेको �वषयमा प्राप्त उजरु� उपर 

छान�वन गर� मदु्दा दायर गनुर् पन� दे�खएमा महान्याया�धवक्ता सम� �सफा�रस गन� समेत 

आयोगको कायर् �ेत्र �भत्र पदर्छ । आयोगको कायर् सचंालनको ला�ग नेपाल  सरकारबाट तीस जना 

जनशिक्त रहने व्यवस्था ग�रएको छ । 

 

(ख) आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार :-  नेपालको स�ंवधानको धारा २५६ रािष्ट्रय 
द�लत     आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार : 

• द�लत समदुायको समग्र िस्थ�तको अध्ययन तथा अन्वेषण गर� तत्सम्बन्धमा गनुर् पन� 
नी�तगत, कानूनी र ससं्थागत सधुारका �वषय प�हचान गर� नेपाल सरकारलाई �सफार�स 
गन�, 
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• जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र �वभेदको अन्त्य गर� द�लत उत्थान र �वकासका ला�ग द�लत 
�हत सँग सरोकार रा� ेरािष्ट्रय नी�त तथा कायर्क्रमको तजुर्मा गर� कायार्न्वयनका ला�ग 
नेपाल सरकार सम� पेश गन�, 

• द�लत समदुायको उत्थान तथा �हतमा भएका �वशेष व्यवस्था लगायत द�लत �हतसँग 

सम्विन्धत कानूनको प्रभावकार� रुपमा पालना भए वा नभएको �वषयमा अनुगमन गर� 
पालना वा कायार्न्वयन नभएको भए सोको पालना वा कायार्न्वयनका ला�ग नेपाल 

सरकारलाई सम� सझुाव �दने, 

• द�लत समदुायको अ�धकारसँग सम्बिन्धत नेपाल प� भएको अन्तरािष्ट्रय सिन्ध वा 
सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोिजम नेपालले पठाउनु पन� प्र�तवेदन तयार�का सम्बन्धमा 
नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने, 

• द�लत समदुायलाई रािष्ट्रय �वकासको मलू प्रवाहमा समा�हत गनर् तथा राज्यका सबै 
अगंहरुमा समानुपा�तक सहभा�गता स�ुनिश्चत गनर् मौजदूा नी�त तथा कायर्क्रमको स�म�ा, 
अनुगमन तथा मलू्यांकन गन� र सोको प्रभावकार� कायार्न्वयनका ला�ग नेपाल सरकारलाई 
�सफा�रस गन�, 

• जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामािजक कुर��तबाट पी�डत भएको वा द�लतको हक 
प्रयोग गनर् न�दएको कुनै व्यिक्त वा ससं्था �वरुद्ध मदु्दा दायर गनुर् पन� आवश्यकता 
दे�खएमा कानून बमोिजम अदालतमा मदु्दा दायर गनर् सम्बिन्धत �नकाय सम� 
�सफा�रस गन� । 

  रािष्ट्रय द�लत आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ मा उल्ले�खत आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
: 

• द�लत समदुायसँग सम्बिन्धत नी�त तथा कायर्क्रमको समी�ा, अनुगमन र मलूयाङ्कन 
गन�, 

• द�लत समदुायको हक, �हतको सरं�ण र सम्वद्र्धन तथा सो समदुायको सशक्तीकरणका 
ला�ग द�लतसँग सम्भिन्धत प्रच�लत कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गर� 
त्यास्ता कानूनमा गनुर् पन� सधुारमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई �सफार�स गन�, 

• द�लत समदुायको हक �हतको सरं�ण र सम्वद्र्धन तथा सो समदुायको सशक्तीकरणका 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन�, 

• कुनै जात, जा�त वा उत्प��मा व्यािक्त वा समदुायको उच �नच दशार्उने, जात, जा�तको   

आधारमा सामािजक �वभेद न्यायो�चत ठहराउने वा जातीय सव�च्चता वा घणृामा आधा�रत 
�वचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामािजक कुर��त �वरुद्ध 
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सामािजक सचेतना अ�भवदृ्�द गन� र त्यास्तो कायर्का ला�ग प्रचार प्रसार सामग्री तयार 
गर� �वतरण गन�, 

• द�लत समदुायको हक �हतको सरं�ण र सम्वद्र्धन तथा त्यसतो समदुायको 
सशिक्तकरणको ला�ग आवश्यक सचूना, जानकार� एवं चेतनामलूक कायर्क्रम तजुर्मा गर� 
कायार्न्वयन गन�, 

• द�लत समदुायको सम्बन्धमा नेपाल प� भएको अन्त्ररािष्ट्रय  सिन्ध-सम्झौता कायार्न्वयन 
भए नभएको अनुगमन गर� नेपाल सरकारलाई कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक �सफा�रस 
गन� वा सझुाब �दने, 

• द�लत समदुायको प�हचानका सम्बन्धमा �वस्ततृ अध्ययन र अनुसन्धान गर� थर 
सचूीकृत गनर् नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन�, 

• द�लत समदुायको हक �हतको सरं�ण, सम्वद्र्धन र सशिक्तकरणका ला�ग नेपाल सरकार 
र अन्य सगं ससं्थाहरुले सञ्चालन गन� चेतनामलूक कायर्क्रमहरुको समी�ा, अनुगमन तथा 
मलूयाङ्कन गन�, 

• आयोगले गरेको �सफा�रसको कायार्न्वयनको अवस्थाको अनुगमन गन�, गराउने, 

• अध्य�, सदस्य तथा आयोगका कमर्चार�को ला�ग आचारस�ंहता बनाई लाग ूगन� वा 
गराउने, 

• आयोगको वा�षर्क कायर्क्रम स्वीकृत गन� । 

 

(ग) आयोगमा रहने कमर्चार� सखं्या र कायर् �ववरण :-  

सगंठनात्मक सरंचना : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

रािष्ट्रय द�लत आयोग 

(रा.प.प्र./प्रशासन) -१ 
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दरबन्द� ते�रज (शे्रणी अनुसार) 

�स.नं
. 

पद शे्रणी सेवा समहू/ 
उपसमहु 

स्वीकृत 
दरबन्द� 

पू�त र् �रक्त कै�फयत 

१ स�चव रा.प. 
प्रथम  

नेपाल 
प्रशास
न 

- १ १ 0  

२ उप-स�चव रा.प. 
द्�बतीय  

नेपाल 
प्रशास
न 

सामान्य 
प्रशासन 

1 १ 0  

३ शाखा 
अ�धकृत 

रा.प. 
ततृीय 

नेपाल 
प्रशास
न 

सामान्य 
प्रशासन 

२ 2 0  

४ नायब 
सबु्बा 

रा.प.अन.ं 
प्रथम 

नेपाल 
प्रशास
न 

सामान्य 
प्रशासन 

२ २ 0  

५ लेखापाल रा.प.अन.ं 
प्रथम 

नेपाल 
प्रशास
न 

लेखा  १ १ 0  

६ कम्प्यूटर 
अपरेटर 

रा.प.अन.ं 
प्रथम 

�व�वध - १ १ 0 सेवा 
करार 

७ ह.स.चा. शे्रणी 
�व�हन 

- - २ २ 0 सेवा 
करार 

८ का.स. शे्रणी 
�व�हन 

- - ३ ३ 0 सेवा 
करार 

 जम्मा     १३ १3 0  
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(क) आयोगको बैठक तथा आयोगका पदा�धकार�ज्यूहरुबाट सम्पादन भएका कायर्हरुको �ववरण  

1. देहायका �नद��शका, कायर्�व�ध तथा मापदण्डहरुको �नमार्ण, 

• रािष्ट्रय द�लत आयोगको आचारस�ंहता, 2078 

• रािष्ट्रय द�लत आयोगको आन्त�रक व्यवस्थापन �नद��शका, 2078 

• रािष्ट्रय द�लत आयोगको उजरु� (व्यवस्थापन) �नद��शका, 2078 

• रािष्ट्रय द�लत आयोगको अनुगमन �नद��शका, 2078 

• �व�/�वशेष� स�ूचकरण (रोष्टर) सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 

2. रािष्ट्रय द�लत आयोगको लोगो �नमार्ण, 

3. माननीय सदस्य श्री सनु्दर पुकुर् ट�ज्यूबाट भएका अनुगमन सम्बन्धी कायर् : 

• रामेछाप िजल्ला मन्थल� नगरपा�लका वडा नं. 6, भलवुाजोर बस्ने वषर् 12 क� स�रता 

नेपाल�लाई नाम्लाले बाँधी रा�खएको सम्बन्धी घटनाको अनुगमन, 

• कागेश्वर� मनोहरा नगरपा�लको आ.व. 2078/79 को वा�षर्क बजेटमा द�लत हक, अ�धकार 

सम्बन्धी नी�त, कायर्क्रम, योजना तथा व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल कायर्क्रम, 

4. आयोगका माननीय अध्य� एवं सदस्यज्यूहरुबाट द�लत समदुायको �व�वध प�का 

सम्बन्धमा देशका �व�भन्न ठाउँको अनुगमन तथा भ्रमण ।  

 (ख) प्रशासन तथा योजना शाखाबाट सम्पादन भएका कायर्हरुको �ववरण : 

१. आयोगका कमर्चार� प्रशासन र सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कायर् । 

२. आयोगको जनशिक्त योजना र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् ।  

3. आयोगका ला�ग आवश्यक परेका सामग्रीहरुको आपू�तर् तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् । 

4. जनसम्पकर् , सोधपुछ, गनुासो व्यवस्थापन र दतार् चलानी सम्बन्धी कायर् । 

5. कमर्चार�हरुको कायर् �ववरण सम्बन्धी कायर् । 

6. �व�भन्न कायर्�व�ध तथा �नद��शका �नमार्णसँग सम्बिन्धत कायर् । 

7. आ.व. 2079/80 को रािष्ट्रय द�लत आयोगको बजेट तथा कायर्क्रम �नमार्ण सम्बन्धी कायर् । 
 
(ग) अ�धकार प्रवद्र्धन तथा सशिक्तकरण शाखाबाट सम्पादन भएका कायर्हरुको �ववरण : 
१. �व�भन्न कायर्�व�ध तथा �नद��शका �नमार्णसँग सम्बिन्धत कायर् ।  

2. आयोगमा परेका �नवेदन/उजरु� तथा �व�भन्न सञ्चार माध्यम एवं अन्य कुनै माध्यमबाट 
प्राप्त द�लत समदुायसँग सम्बिन्धत घटनाका सम्बन्धमा सम्बिन्धत �नकायमा पत्राचार 
सम्बन्धी कायर् ।  
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3. 57 औ ंअन्तरार्िष्ट्रय जातीय �वभेद उन्मलून �दवस (माचर् 21, 2022) कायर्क्रम आयोजना 
सम्बन्धी कायर् । 
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(घ) आ�थर्क प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका कायर्हरुको �ववरण :
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आयोगको स�चव  र सचूना अ�धकार�को नाम, थर र पद : 
 
         
         
  
 
 
 
 
   �शवराम गेलाल              भोजराज श्रीपाइल� 
      स�चव                शाखा अ�धकृत/सूचना अ�धकार� 
 
 
ऐन, �नयम, नी�त, �नद��शका, कायर्�व�ध, मापदण्डहरुको सचूी :  
  

(क) ऐनहरुको सचूी : 
 - रािष्ट्रय द�लत आयोग ऐन, २०७४ 

 - जातीय तथा अन्य सामािजक छुवाछूत र भेदभाव (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ 
 
(ख) �नयमावल�हरुको सचूी :  

    - जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसरु र सजाय) �नयमावल�, २०७४  
  
 

(ग) नी�तहरुको सचूी : (सवंैधा�नक आयोगका रुपमा स्थापना हुनुपूवर् जार�) 
  -  लङै्�गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण नी�त, २०७१  

-  मानव ससंाधन �वकास नी�त, कायर्नी�त र कृयाकलाप, २०७०     
 

 (घ) �नद��शकाहरुको सूची : 
- रािष्ट्रय द�लत आयोगको आचारस�ंहता, 2078 

- रािष्ट्रय द�लत आयोगको आन्त�रक व्यवस्थापन �नद��शका, 2078 

- रािष्ट्रय द�लत आयोगको उजरु� (व्यवस्थापन) �नद��शका, 2078 

- रािष्ट्रय द�लत आयोगको अनुगमन �नद��शका, 2078 

 
(ङ) कायर्�व�धहरुको सचूी : 
- जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा द�लत अ�धकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कायर्�व�ध, 

२०७३ (प्रधानमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषद्को कायार्लयबाट जार�) 

http://www.ndc.gov.np/images/category/poster_dalit_aayog1.pdf
http://www.ndc.gov.np/images/category/Correction_GESI-NDC-Policy_Final_12_Jan-13.pdf
http://www.ndc.gov.np/images/category/HRD_policy1.pdf
http://www.ndc.gov.np/images/category/mechanism2073ndc1.pdf
http://www.ndc.gov.np/images/category/mechanism2073ndc1.pdf
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- रािष्ट्रय द�लत आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कायर्�व�ध, 2078   

 
(च) मापदण्डहरुको सचूी : 

- �व�/�वशेष� स�ूचकरण (रोष्टर) सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 

 
 
 

�म�त २०७9 बैशाख 15 गते । 

 


