
1 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको 

लागि रागरि य दगलत आयोिसँि सम्बन्धन्धत २०७६ साल बैशाख, जेष्ठ र आषाढ 

मगहनासम्मका गििरणहरु उपदफा (४) बमोगजम अद्यािगिक िरी प्रकाशन िररएको छ । 

 

(क) आयोिको स्वरुप र प्रकृगत :- राष्ट्रि य दष्ट्ित आयोग २०५८ सािमा गठन भई दष्ट्ित 

समुदायको मानव अष्ट्िकार संरक्षण र सशक्तिकरण सम्बक्ति कायय गदै आएको ष्ट्ियो  । नेपािको 

संष्ट्विान जारी हुँदा आयोगिे संवैिाष्ट्नक ष्ट्नकायको हैष्ट्सयत ग्रहण गरेको हो । नेपािको 

संष्ट्विानको िारा २५५ मा राष्ट्रि य दष्ट्ित आयोगको गठन र िारा २५६ मा आयोगको काम, कतयव्य 

र अष्ट्िकारको सम्बिमा  व्यवस्िा गररएको छ । यस आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना 

सदस्य रहने  व्यवस्िा रहेको छ । सम्माननीय रारि पष्ट्तिे संवैिाष्ट्नक पररषदको ष्ट्सफाररसमा 

राष्ट्रि य दष्ट्ित अयोगका अध्यक्ष र सदस्यको ष्ट्नयुक्ति हने एवं अध्यक्ष तिा सदस्यको पदावष्ट्ि 

ष्ट्नयुक्ति भएको ष्ट्मष्ट्तिे ६ वषयको हने व्यवस्िा रहेको छ ।  आयोगको काययके्षत्र अन्तगयत दष्ट्ित 

समुदायको समग्र क्तस्िष्ट्तको अध्ययन तिा अने्वषण गरी नीष्ट्तगत, कानूनी र संस्िागत सुिारका 

ष्ट्वषय पष्ट्हचान गरी नेपाि सरकारिाई ष्ट्सफाररस गने र जातीय छुवाछूत तिा ष्ट्वभेदको  अन्त्य 

गनय तजुयमा भएका नीष्ट्त तिा काययक्रम एवं दष्ट्ित ष्ट्हतसुँग सम्बक्तित कानून एवं काययक्रम 

कायायन्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्ांकन गने संवैिाष्ट्नक र कानूनी व्यवस्िा छ । दष्ट्ित 

समुदायको सम्बिमा नेपाि पक्ष भएको अन्तरायष्ट्रि सक्ति वा सम्झौता कायायन्वयन भए नभएको 

अनुगमन गरी नेपाििे पठउनु पने  प्रष्ट्तवेदन तयारीका सम्बिमा नेपाि सरकारिाई सुझाव ष्ट्दने 

एवं दष्ट्ितको हक प्रयोग गनय नष्ट्दएको वा बष्ट्ित गरेको ष्ट्वषयमा प्राप्त उजुरी उपर छानवीन 

गरी मुद्दा दायर गनुय पने देक्तिएमा माहान्यायाष्ट्िविा समक्ष ष्ट्सफाररस गने समेत आयोगको कायय 

के्षत्र ष्ट्भत्र पदयछ । आयोगको कायय संचािनको िाष्ट्ग नेपाि  सरकारबाट तीस जना जनशक्ति 

रहने व्यवस्िा गररएको छ । 

 

(ख) आयोिको काम, कततव्य र अगिकार :-  नेपािको संष्ट्विानको िारा २५६ राष्ट्रि य 

दष्ट्ित     आयोगको काम, कतयव्य र अष्ट्िकार : 

 दष्ट्ित समुदायको समग्र क्तस्िष्ट्तको अध्ययन तिा अने्वषण गरी तत्सम्बिमा गनुय पने 

नीष्ट्तगत, कानूनी र संस्िागत सुिारका ष्ट्वषय पष्ट्हचान गरी नेपाि सरकारिाई ष्ट्सफारीस 

गने, 

 जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र ष्ट्वभेदको अन्त्य गरी दष्ट्ित उत्थान र ष्ट्वकासका िाष्ट्ग दष्ट्ित 

ष्ट्हत सुँग सरोकार राखे्न राष्ट्रि य नीष्ट्त तिा काययक्रमको तजुयमा गरी कायायन्वयनका िाष्ट्ग 

नेपाि सरकार समक्ष पेश गने, 

 दष्ट्ित समुदायको उत्थान तिा ष्ट्हतमा भएका ष्ट्वशेष व्यवस्िा िगायत दष्ट्ित ष्ट्हतसुँग 

सम्वक्तित कानूनको प्रभावकारी रुपमा पािना भए वा नभएको ष्ट्वषयमा अनुगमन गरी 
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पािना वा कायायन्वयन नभएको भए सोको पािना वा कायायन्वयनका िाष्ट्ग नेपाि 

सरकारिाई समक्ष सुझाव ष्ट्दने, 

 दष्ट्ित समुदायको अष्ट्िकारसुँग सम्बक्तित नेपाि पक्ष भएको अन्तराष्ट्रि य सक्ति वा 

सम्झौतामा भएको व्यवस्िा बमोष्ट्जम नेपाििे पठाउनु पने प्रष्ट्तवेदन तयारीका सम्बिमा 

नेपाि सरकारिाई सुझाव ष्ट्दने, 

 दष्ट्ित समुदायिाई राष्ट्रि य ष्ट्वकासको मूि प्रवाहमा समाष्ट्हत गनय तिा राज्यका सबै 

अंगहरुमा समानुपाष्ट्तक सहभाष्ट्गता सुष्ट्नष्ट्ित गनय मौजूदा नीष्ट्त तिा काययक्रमको सष्ट्मक्षा, 

अनुगमन तिा मूल्ांकन गने र सोको प्रभावकारी कायायन्वयनका िाष्ट्ग नेपाि सरकारिाई 

ष्ट्सफाररस गने, 

 जातीय भेदभाव तिा छूवाछूत वा सामाष्ट्जक कुरीष्ट्तबाट पीष्ट्डत भएको वा दष्ट्ितको हक 

प्रयोग गनय नष्ट्दएको कुनै व्यक्ति वा संस्िा ष्ट्वरुद्ध मुद्दा दायर गनुय पने आवश्यकता 

देक्तिएमा कानून बमोष्ट्जम अदाितमा मुद्दा दायर गनय सम्बक्तित ष्ट्नकाय समक्ष ष्ट्सफाररस 

गने । 

  रागरि य दगलत आयोि ऐन, २०७४ को दफा ३ मा उले्लन्धखत आयोिको काम, कततव्य र 

अगिकार : 

 दष्ट्ित समुदायसुँग सम्बक्तित नीष्ट्त तिा काययक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूियाङ्कन गने, 

 दष्ट्ित समुदायको हक, ष्ट्हतको संरक्षण र सम्वद्दयन तिा सो समुदायको सशिीकरणका 

िाष्ट्ग दष्ट्ितसुँग सम्भक्तित प्रचष्ट्ित कानूनी व्यवस्िाको अध्ययन, अनुसिान गरी त्यास्ता 

कानूनमा गनुय पने सुिारमा सम्बिमा नेपाि सरकारिाई ष्ट्सफारीस गने, 

 दष्ट्ित समुदायको हक ष्ट्हतको संरक्षण र सम्वद्दयन तिा सो समुदायको सशिीकरणका 

सम्बिमा नेपाि सरकारिाई ष्ट्सफाररस गने, 

 कुनै जात, जाष्ट्त वा उत्पष्ट्िमा व्याक्ति वा समुदायको उच ष्ट्नच दशायउने, जात, जाष्ट्तको   

आिारमा सामाष्ट्जक ष्ट्वभेद न्यायोष्ट्चत ठहराउने वा जातीय सवोच्चता वा घृणामा आिाररत 

ष्ट्वचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाष्ट्जक कुरीष्ट्त ष्ट्वरुद्द 

सामाष्ट्जक सचेतना अष्ट्भवृष्ट्द्द गने र त्यास्तो काययका िाष्ट्ग प्रचार प्रसार सामग्री तयार गरी 

ष्ट्वतरण गने, 

 दष्ट्ित समुदायको हक ष्ट्हतको संरक्षण र सम्वद्दयन तिा त्यसतो समुदायको 

सशिीकरणको िाष्ट्ग आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूिक काययक्रम तजुयमा गरी 

कायायन्वयन गने, 

 दष्ट्ित समुदायको सम्बिमा नेपाि पक्ष भएको अन्त्रराष्ट्रि य  सक्ति-सम्झौता कायायन्वयन 

भए नभएको अनुगमन गरी नेपाि सरकारिाई कायायन्वयनको िाष्ट्ग आवश्यक ष्ट्सफाररस 

गने वा सुझाब ष्ट्दने, 

 दष्ट्ित समुदायको पष्ट्हचानका सम्बिमा ष्ट्वसृ्तत अध्ययन र अनुसिान गरी िर सूचीकृत 

गनय नेपाि सरकारिाई ष्ट्सफाररस गने, 

 दष्ट्ित समुदायको हक ष्ट्हतको संरक्षण, सम्वद्दयन र सशिीकरणका िाष्ट्ग नेपाि सरकार र 

अनय संग संस्िाहरुिे सिािन गने चेतनामूिक काययक्रमहरुको समीक्षा, अनुगमन तिा 

मूियाङ्कन गने, 

 आयोगिे गरेको ष्ट्सफाररसको कायायनवयनको अवस्िाको अनुगमन गने, गराउने, 
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 अध्यक्ष, सदस्य तिा आयोगका कमयचारीको िाष्ट्ग आचारसंष्ट्हता बनाई िागू गने वा 

गराउने, 

 आयोगको वाष्ट्षयक काययक्रम स्वीकृत गने । 

 

(ि) आयोिमा रहने कमतचारी संख्या र कायत गििरण :-  

संिठनात्मक संरचना : 

 

 

 

राष्ट्रि य दष्ट्ित आयोग 

दरबन्दी तेररज (शे्रणी अनुसार) 

 

ष्ट्स.

नं. 

पद शे्रणी सेवा समूह/ 

उपसमुह 

स्वीकृत 

दरबन्दी 

पूष्ट्तय ररि कैष्ट्फयत 

१ सष्ट्चव रा.प.प्रि

म  

नेपाि 

प्रशास

न 

- १ १ -  

२ उप-

सष्ट्चव 

रा.प.ष्ट्िती

य  

नेपाि 

प्रशास

न 

सामान्य 

प्रशासन 

२ १ १  

(रा.प.प्र./प्रशासन) 

-१ 
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३ शािा 

अष्ट्िकृत 

रा.प. 

तृतीय 

नेपाि 

प्रशास

न 

सामान्य 

प्रशासन 

२ २ -  

४ नायब 

सुब्बा 

रा.प.अनं

. प्रिम 

नेपाि 

प्रशास

न 

सामान्य 

प्रशासन 

८ ५ ३  

५ िेिापाि रा.प.अनं

. प्रिम 

नेपाि 

प्रशास

न 

िेिा  १ १ -  

६ ह.स.चा
. 

शे्रणी 

ष्ट्वष्ट्हन 

- - ८ ४ ४ सेवा 

करार 

७ का.स. शे्रणी 

ष्ट्वष्ट्हन 

- - ८ ७ १ सेवा 

करार 

 जम्मा     ३० २१ ९  

 

रागरि य दगलत आयोिको प्रस्तागित संिठन, शाखाहरुको कायत गििरण 

(क) प्रशासन तथा योजना शाखाबाट सम्पादन भएका कायतहरुको गििरण : 

१. आयोगका कमयचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन सम्बक्ति कायय । 

२. आयोगको जनशक्ति योजना र व्यवस्िापन सम्बक्ति कायय ।  

३. आयोगमा परेका ष्ट्नवेदन तिा ष्ट्वष्ट्भन्न सिार माध्यम एवं अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त दष्ट्ित 

समुदायसुँग सम्बक्तित घटनाका सम्बिमा आवश्यक पत्राचार सम्बक्ति कायय ।  

४. आयोगका िाष्ट्ग आवश्यक परेका सामानहरुको आपूष्ट्तय तिा व्यवस्िापन सम्बक्ति कायय । 

५. जनसम्पकय , सोिपुछ, गुनासो व्यवस्िापन र दताय चिानीको व्यवस्िा सम्बक्ति कायय । 

६. कमयचारीहरुको कायय ष्ट्ववरण सम्बक्ति कायय । 

७. आयोगको आ.व. २०७७/०७८ को वाष्ट्षयक बजेट  तिा काययक्रम, मध्यमकाष्ट्िन िचय 

संरचना (MTEF) तजुयमा र स्वीकृष्ट्तका िाष्ट्ग पेश ।  
 
 
 
 

(ख) अगिकार प्रिर्द्तन तथा सशन्धिकरण शाखाबाट सम्पादन भएका कायतहरुको गििरण 
: 

 

१. दष्ट्ित समुदायको हक, ष्ट्हत र अष्ट्िकारका सम्बिमा भएको कानूनी व्यवस्िा सम्बक्ति 

पुक्तस्तका छपाई र ष्ट्वतरण । 

२. राष्ट्रि य दष्ट्ित आयोगको सहकाययमा दगलत मानिअगिकाको संबर्द्तन र प्रिर्द्तनमा रागरि य 

दगलत आयोिको भूगमका गिषयक परामशत िोष्ठी सम्पन्न ।  
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३. दष्ट्ित अष्ट्िकार सम्बक्ति ऐन ष्ट्नयमको प्रचार-प्रसार सम्बक्ति कायय । 

४. राष्ट्रि य दष्ट्ित आयोग र दष्ट्ित समुदायको हक अष्ट्िकारसुँग सम्बक्तित जनचेतनामूिक 

सामाग्रीको ष्ट्वतरण सम्बक्ति कायय ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ि) आगथतक प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका कायतहरुको गििरण : 
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आयोिको सगचि, प्रििा र सूचना अगिकारीको नाम र पद : 

 
         
         
  
 
 
 
 
 कृष्ण प्रसाद ष्ट्िताि       मष्ट्नता शे्रष्ठ            भोजराज श्रीपाइिी 

      सष्ट्चव          उप-सष्ट्चव/प्रविा      शािा अष्ट्िकृत/सूचना अष्ट्िकारी 

 
 
 

ऐन, गनयम, नीगत िा कायतगिगिहरुको सूची :  

  

(क) ऐनहरुको सूची : 

 - रारि य दष्ट्ित आयोग ऐन, २०७४ 

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

२०६८ 
 

(ि) ष्ट्नयमाविीहरुको सूची :  

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

  
 

(ग) नीष्ट्तहरुको सूची : 

  -  िैष्ट्िक समानता तिा सामाष्ट्जक समावेशीकरण नीष्ट्त, २०७१  

-  मानव संसािन ष्ट्वकास नीष्ट्त, काययनीष्ट्त र कृयाकिाप, २०७०     
 
 

(घ) काययष्ट्वष्ट्िहरुको सूची : 

- जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तिा दष्ट्ित अष्ट्िकार प्रवद्धयन सम्बिी 

काययष्ट्वष्ट्ि, २०७३   

ष्ट्मष्ट्त २०७७ श्रावण १५ गते । 
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