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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागि 
राष्ट्रिय दललत आयोिसँि सम्बष्ट्न्धत २०७७  साल कार्तिक, मंलसर र पुस महहनासम्मका 

वििरणहरु उपदफा (४) बमोष्ट्जम अद्यािगधक िरी प्रकाशन िररएको छ । 

(क) आयोिको स्िरुप र प्रकृर्त :- राष्ट्रिय दलित आयोग २०५८ सािमा गठन भई दलित 
समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र सशष्ट्ततकरण सम्बष्ट्धि कायय गदै आएको धियो  । नेपािको 
संवविान जारी हुुँदा आयोगिे संवैिाननक ननकायको हैलसयत ग्रहण गरेको हो । नेपािको 
संवविानको िारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन र िारा २५६ मा आयोगको काम, कतयव्य 
र अधिकारको सम्बधिमा  व्यवस्िा गररएको छ । यस आयोगमा एक अध्यक्ष र अधय चार जना 
सदस्य रहने  व्यवस्िा रहेको छ । सम्माननीय रारिपनतिे संवैिाननक पररषदको लसफाररसमा 
राष्ट्रिय दलित अयोगका अध्यक्ष र सदस्यको ननयुष्ट्तत हुन ेएवं अध्यक्ष तिा सदस्यको पदावधि 
ननयुष्ट्तत भएको लमनतिे ६ वषयको हुने व्यवस्िा रहेको छ ।  आयोगको काययक्षेत्र अधतगयत दलित 
समुदायको समग्र ष्ट्स्िनतको अध्ययन तिा अधवेषण गरी नीनतगत, कानूनी र संस्िागत सुिारका 
ववषय पहहचान गरी नेपाि सरकारिाई लसफाररस गने र जातीय छुवाछूत तिा ववभेदको  अध्य 
गनय तजुयमा भएका नीनत तिा काययक्रम एवं दलित हहतसुँग सम्बष्ट्धित कानून एवं काययक्रम 
कायायधवयन भए नभएको अनुगमन र मूलयांकन गने संवैिाननक र कानूनी व्यवस्िा छ । दलित 
समुदायको सम्बधिमा नेपाि पक्ष भएको अधतरायष्ट्रि सष्ट्धि वा सम्झौता कायायधवयन भए नभएको 
अनुगमन गरी नेपाििे पठउनु पने  प्रनतवेदन तयारीका सम्बधिमा नेपाि सरकारिाई सझुाव हदन े
एवं दलितको हक प्रयोग गनय नहदएको वा बष्ट्चचत गरेको ववषयमा प्राप्त उजुरी उपर छानवीन गरी 
मुद्दा दायर गनुय पने देखिएमा माहाधयायाधिवतता समक्ष लसफाररस गने समेत आयोगको कायय 
क्षेत्र लभत्र पदयछ । आयोगको कायय संचािनको िाधग नेपाि  सरकारबाट तीस जना जनशष्ट्तत रहन े
व्यवस्िा गररएको छ । 

 

(ख) आयोिको काम, कतिव्य र अगधकार :-  नेपािको संवविानको िारा २५६ राष्ट्रिय 
दलित     आयोगको काम, कतयव्य र अधिकार : 
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• दलित समुदायको समग्र ष्ट्स्िनतको अध्ययन तिा अधवेषण गरी त्सम्बधिमा गनुय पने 
नीनतगत, कानूनी र संस्िागत सुिारका ववषय पहहचान गरी नेपाि सरकारिाई लसफारीस 
गने, 

• जातीय छुवाछूत, उ्पीडन र ववभेदको अध्य गरी दलित उ्िान र ववकासका िाधग दलित 
हहत सुँग सरोकार राखे्न राष्ट्रिय नीनत तिा काययक्रमको तजुयमा गरी कायायधवयनका िाधग 
नेपाि सरकार समक्ष पेश गने, 

• दलित समुदायको उ्िान तिा हहतमा भएका ववशेष व्यवस्िा िगायत दलित हहतसुँग 

सम्वष्ट्धित कानूनको प्रभावकारी रुपमा पािना भए वा नभएको ववषयमा अनुगमन गरी 
पािना वा कायायधवयन नभएको भए सोको पािना वा कायायधवयनका िाधग नेपाि 

सरकारिाई समक्ष सुझाव हदने, 
• दलित समुदायको अधिकारसुँग सम्बष्ट्धित नेपाि पक्ष भएको अधतराष्ट्रिय सष्ट्धि वा 

सम्झौतामा भएको व्यवस्िा बमोष्ट्जम नेपाििे पठाउनु पने प्रनतवेदन तयारीका सम्बधिमा 
नेपाि सरकारिाई सुझाव हदने, 

• दलित समुदायिाई राष्ट्रिय ववकासको मूि प्रवाहमा समाहहत गनय तिा राज्यका सबै 
अंगहरुमा समानुपानतक सहभाधगता सुननष्ट्चचत गनय मौजूदा नीनत तिा काययक्रमको सलमक्षा, 
अनुगमन तिा मूलयांकन गने र सोको प्रभावकारी कायायधवयनका िाधग नेपाि सरकारिाई 
लसफाररस गने, 

• जातीय भेदभाव तिा छूवाछूत वा सामाष्ट्जक कुरीनतबाट पीडडत भएको वा दलितको हक 
प्रयोग गनय नहदएको कुनै व्यष्ट्तत वा संस्िा ववरुद्ि मुद्दा दायर गनुय पने आवचयकता 
देखिएमा कानून बमोष्ट्जम अदाितमा मुद्दा दायर गनय सम्बष्ट्धित ननकाय समक्ष 
लसफाररस गने । 

  राष्ट्रिय दललत आयोि ऐन, २०७४ को दफा ३ मा उल्लेखखत आयोिको काम, कतिव्य र अगधकार 
: 

• दलित समुदायसुँग सम्बष्ट्धित नीनत तिा काययक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूियाङ्कन 
गने, 

• दलित समुदायको हक, हहतको संरक्षण र सम्वद्यदन तिा सो समुदायको सशततीकरणका 
िाधग दलितसुँग सम्भष्ट्धित प्रचलित कानूनी व्यवस्िाको अध्ययन, अनुसधिान गरी 
्यास्ता कानूनमा गनुय पने सुिारमा सम्बधिमा नेपाि सरकारिाई लसफारीस गने, 

• दलित समुदायको हक हहतको संरक्षण र सम्वद्यदन तिा सो समुदायको सशततीकरणका 
सम्बधिमा नेपाि सरकारिाई लसफाररस गने, 
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• कुनै जात, जानत वा उ्पविमा व्याष्ट्तत वा समुदायको उच ननच दशायउने, जात, जानतको   

आिारमा सामाष्ट्जक ववभेद धयायोधचत ठहराउने वा जातीय सवोच्चता वा घणृामा आिाररत 
ववचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाष्ट्जक कुरीनत ववरुद्द 
सामाष्ट्जक सचेतना अलभवदृ्हद गने र ्यास्तो काययका िाधग प्रचार प्रसार सामग्री तयार 
गरी ववतरण गने, 

• दलित समुदायको हक हहतको संरक्षण र सम्वद्यदन तिा ्यसतो समुदायको 
सशततीकरणको िाधग आवचयक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूिक काययक्रम तजुयमा गरी 
कायायधवयन गने, 

• दलित समुदायको सम्बधिमा नेपाि पक्ष भएको अधत्रराष्ट्रिय  सष्ट्धि-सम्झौता कायायधवयन 
भए नभएको अनुगमन गरी नेपाि सरकारिाई कायायधवयनको िाधग आवचयक लसफाररस 
गने वा सुझाब हदने, 

• दलित समुदायको पहहचानका सम्बधिमा ववस्ततृ अध्ययन र अनुसधिान गरी िर 
सूचीकृत गनय नेपाि सरकारिाई लसफाररस गने, 

• दलित समुदायको हक हहतको संरक्षण, सम्वद्यदन र सशततीकरणका िाधग नेपाि सरकार र 
अनय संग संस्िाहरुिे सचचािन गने चेतनामूिक काययक्रमहरुको समीक्षा, अनुगमन तिा 
मूियाङ्कन गने, 

• आयोगिे गरेको लसफाररसको कायायनवयनको अवस्िाको अनुगमन गने, गराउने, 
• अध्यक्ष, सदस्य तिा आयोगका कमयचारीको िाधग आचारसंहहता बनाई िाग ूगने वा 

गराउने, 
• आयोगको वावषयक काययक्रम स्वीकृत गने । 

 

(ि) आयोिमा रहने कमिचारी संख्या र कायि वििरण :-  

संिठनात्मक संरचना : 
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राष्ट्रिय दलित आयोग 

दरबन्दी तेररज (शे्रणी अनुसार) 
 

लस.नं
. 

पद शे्रणी सेवा समूह/ 
उपसमुह 

स्वीकृत 
दरबधदी 

पूनत य ररतत कैफफयत 

१ सधचव रा.प.प्रिम  नेपाि 
प्रशास
न 

- १ १ -  

२ उप-सधचव रा.प.द्बबती
य  

नेपाि 
प्रशास
न 

सामाधय 
प्रशासन 

२ २ -  

३ शािा 
अधिकृत 

रा.प. 
ततृीय 

नेपाि 
प्रशास
न 

सामाधय 
प्रशासन 

२ २ -  

४ नायब 
सुब्बा 

रा.प.अनं. 
प्रिम 

नेपाि 
प्रशास

सामाधय 
प्रशासन 

८ ५ ३  

(रा.प.प्र./प्रशासन) -१ 
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न 

५ िेिापाि रा.प.अनं. 
प्रिम 

नेपाि 
प्रशास
न 

िेिा  १ १ -  

६ ह.स.चा. शे्रणी 
ववहहन 

- - ८ ४ ४ सेवा 
करार 

७ का.स. शे्रणी 
ववहहन 

- - ८ ७ १ सेवा 
करार 

 जम्मा     ३० २२ ८  

 

राष्ट्रिय दललत आयोिका शाखाहरुको कायि वििरण 

(क) प्रशासन तथा योजना शाखाबाट सम्पादन भएका कायिहरुको वििरण : 
१. आयोगका कमयचारी प्रशासन र सामाधय प्रशासन सम्बष्ट्धि कायय । 

२. आयोगको जनशष्ट्तत योजना र व्यवस्िापन सम्बष्ट्धि कायय ।  

३. आयोगमा परेका ननवेदन तिा ववलभधन सचचार माध्यम एव ंअधय कुनै माध्यमबाट प्राप्त 
दलित समुदायसुँग सम्बष्ट्धित घटनाका सम्बधिमा आवचयक पत्राचार सम्बष्ट्धि कायय ।  

४. आयोगका िाधग आवचयक परेका सामग्रीहरुको आपूनत य तिा व्यवस्िापन सम्बष्ट्धि कायय । 

५. जनसम्पकय , सोिपुछ, गुनासो व्यवस्िापन र दताय चिानी सम्बष्ट्धि कायय । 

६. कमयचारीहरुको कायय वववरण सम्बष्ट्धि कायय । 

(ख) अगधकार प्रिद्िधन तथा सशष्ट्ततकरण शाखाबाट सम्पादन भएका कायिहरुको वििरण : 
 

१. राष्ट्रिय दलित आयोगको आ.व. २०७६/०७७ को वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन छपाई सम्बष्ट्धि कायय 
। 

२. दलित समुदायको हक, हहत र अधिकारका सम्बधिमा भएको कानूनी व्यवस्िा नामक 
पुष्ट्स्तका छपाई सम्बष्ट्धि कायय ।  

 

(ि) आगथिक प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका कायिहरुको वििरण : 
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आयोिको सगचि, प्रितता र सूचना अगधकारीको नाम र पद : 
 
         
         
  
 
 
 
 

 कृरण प्रसाद धिताि       मननता शे्ररठ            भोजराज श्रीपाइिी 
      सधचव          उप-सधचव/प्रवतता      शािा अधिकृत/सूचना अधिकारी 
 
 
 

ऐन, र्नयम, नीर्त िा कायिविगधहरुको सूची :  

  

(क) ऐनहरुको सूची : 
 - राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ 

 - जातीय तिा अधय सामाष्ट्जक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ 

 

(ि) ननयमाविीहरुको सूची :  

    - जातीय भेदभाव तिा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ननयमाविी, २०७४  
  
 

(ग) नीनतहरुको सूची : 
  -  िैङ्धगक समानता तिा सामाष्ट्जक समावेशीकरण नीनत, २०७१  

-  मानव संसािन ववकास नीनत, काययनीनत र कृयाकिाप, २०७०     

 
 

(घ) काययववधिहरुको सूची : 

- जातीय भेदभाव र छुवाछूत अध्य तिा दलित अधिकार प्रवद्यिन सम्बधिी 
काययववधि, २०७३   

लमनत २०७७ माघ ०९ गते । 
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