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राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण लमलत
२०७४।६।२९
सं शोधन गने ऐन
केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

सं वत् २०७४ सािको ऐन नं. २४
प्रस्तावना : दलित समुदायको मानव अलधकारको सम्मान तथा हक, ष्ट्रहतको सं रक्षण र सम्वद्र्धन
तथा सो समुदायको सशक्तीकरण गनन तथा जातीय भेदभाव र छु वाछूतको अन्त्य गरी राि लनमानण
तथा ष्ट्रवकासको मूि प्रवाहमा प्रभावकारी रूपमा समाष्ट्रहत गनन राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्तधमा
आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोिे,
नेपािको सं ष्ट्रवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजजमको व्यवस्थाष्ट्रपका–सं सदिे यो
ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारजम्भक
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४” रहे को
छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्तत प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अध्यक्ष” भन्नािे आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछन र सो शब्दिे कायनवाहक
अध्यक्षिाई समेत जनाउँछ ।

(ख)

“आयोग” भन्नािे सं ष्ट्रवधानको धारा २५५ बमोजजमको राष्ट्रिय दलित आयोग
सम्झनु पछन ।
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(ग)

(घ)

...............
“तोष्ट्रकएको” वा “तोष्ट्रकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन अन्ततगनत बनेको लनयममा

तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए बमोजजम सम्झनु पछन ।
(ङ)

“दलित समुदाय” भन्नािे आयोगको लसफाररसमा नेपाि सरकारिे पररभाष्ट्रषत

गरे को समुदाय सम्झनु पछन
(च)

।

“सदस्य” भन्नािे आयोगको सदस्य सम्झनु पछन र सो शब्दिे अध्यक्षिाई
समेत जनाउँछ ।

(छ)

“सं ष्ट्रवधान” भन्नािे नेपािको सं ष्ट्रवधान सम्झनु पछन ।
पररच्छे द–२
आयोगको काम, कतनव्य र अलधकार

३.

आयोगको काम, कतनव्य र अलधकार : सं ष्ट्रवधानको धारा २५६ मा उजलिजखत काम, कतनव्य
र अलधकारका अलतररक्त आयोगको अन्तय काम, कतनव्य र अलधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ
:–
(क)

दलित समुदायसँग सम्बजन्तधत नीलत तथा कायनक्रमको सलमक्षा, अनुगमन र
मूलयाङ्कन गने,

(ख)

दलित समुदायको हक, ष्ट्रहतको सं रक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको
सशक्तीकरणका िालग दलितसँग सम्बजन्तधत प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको
अध्ययन, अनुसन्तधान गरी ्यस्ता कानूनमा गनुन पने सुधारका सम्बन्तधमा
नेपाि सरकारिाई लसफाररस गने,

(ग)

दलित समुदायको हक ष्ट्रहतको सं रक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको
सशक्तीकरणका सम्बन्तधमा नेपाि सरकारिाई लसफाररस गने,



केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा जझष्ट्रकएको ।
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(घ)

कुनै जात, जालत वा उ्पजिका व्यजक्त वा समुदायको उच लनच दशानउने,
जात, जालतको आधारमा सामाजजक ष्ट्रवभेद न्तयायोजचत ठहराउने वा जातीय
सवोच्चता वा घृणामा आधाररत ष्ट्रवचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव,
छु वाछूत वा सामाजजक कुरीलत ष्ट्रवरुद्ध सामाजजक सचेतना अलभवृष्ट्रद्ध गने र
्यस्तो कायनका िालग प्रचार प्रसार सामग्री तयार गरी ष्ट्रवतरण गने,

(ङ)

दलित समुदायको हक ष्ट्रहतको सं रक्षण र सम्वद्र्धन तथा ्यस्तो समुदायको
सशक्तीकरणको िालग आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूिक कायनक्रम
तजुम
न ा गरी कायानन्तवयन गने,

(च)

दलित समुदायको सम्बन्तधमा नेपाि पक्ष भएको अन्र्तराष्ट्रिय सजन्तध–सम्झौता
कायानन्तवयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाि सरकारिाई



कायानन्तवयनको

िालग आवश्यक लसफाररस गने वा सुझाब ददने,
(छ)

दलित समुदायको पष्ट्रहचानका सम्बन्तधमा ष्ट्रवस्तृत अध्ययन र अनुसन्तधान गरी
थर सूचीकृत गनन नेपाि सरकारिाई लसफाररस गने,

(ज)

दलित समुदायको हक ष्ट्रहतको सं रक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरणका िालग
नेपाि सरकार र अन्तय सङ्घ सं स्थाहरूिे सञ्चािन गने चेतनामूिक
कायनक्रमहरुको समीक्षा, अनुगमन तथा मूलयाङ्कन गने,

(झ)

आयोगिे गरे का लसफाररसको कायानन्तवयनको अवस्थाको अनुगमन गने,
गराउने,

(ञ)

अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कमनचारीको िालग आचारसं ष्ट्रहता बनाई िागू
गने वा गराउने,



केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोलधत ।
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(ट)
४.

आयोगको वाष्ट्रषक
न कायनक्रम स्वीकृत गने ।

राय परामशन लिन सक्ने : आयोगिे आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्तधमा अन्तय सं वैधालनक
लनकाय, सरकारी कायानिय वा सावनजलनक सं स्थासँग परामशन गनन वा राय लिन सक्नेछ ।

५.

ष्ट्रवशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : आयोगिे सं ष्ट्रवधान, यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजजम
सम्पादन गनुन पने कुनै काम आयोगमा कायनरत जनशजक्तबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा
आयोगिे ्यसको कारण खुिाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजजम ष्ट्रवशेषज्ञको सेवा लिन
सक्नेछ ।

६.

सलमलत वा कायनदि गठन गनन सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बजन्तधत कुनै ष्ट्रवशेष प्रकृलतको
कायन सम्पादन गने प्रयोजनको िालग आयोगिे कायनष्ट्रवलध तोकी कुनै सलमलत वा कायनदि
गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको सलमलत, कायनदिको कायनक्षेत्रगत शतन ्यस्तो सलमलत
वा कायनदि गठन गदानका बखत आयोगिे लनधानरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम सलमलत वा कायनदि गठन गदान सं ष्ट्रवधानमा व्यवस्था
भए बमोजजम दलित समुदायलभत्र पलन समानुपालतक समावेशी लसद्धान्ततका आधारमा
प्रलतलनलध्व हुन ु पनेछ ।

७.

समन्तवय तथा सहकायन गनन सक्ने : आयोगिे आवश्यकता अनुसार सरकारी लनकाय वा
सावनजलनक सं स्थासँग आवश्यक समन्तवय तथा सहकायन गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द–३
उजुरी कारबाही सम्बन्तधी कायनष्ट्रवलध

८.

उजुरी ददन सक्ने : (१) कुनै व्यजक्त वा सं स्थािे गरे को जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत वा
सामाजजक कुरीलतबाट पीलित भएको वा दलितको हक प्रयोगबाट वजञ्चत गरे को ष्ट्रवषयमा
पीलित व्यजक्त वा लनजको तफनबाट जोसुकैिे आयोग समक्ष लिजखत वा मौजखक उजुरी ददन
सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम उजुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगिे ्यस्तो उजुरी तोष्ट्रकए
बमोजजम दतान ष्ट्रकताबमा दतान गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) सँग सम्बजन्तधत ष्ट्रवषयमा आयोगिाई अन्तय कुनै माध्यमबाट
जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगिे ्यस्तो जानकारी लिष्ट्रपबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजजम
दतान ष्ट्रकताबमा दतान गनुन पनेछ ।
(४) यस ऐन बमोजजम आयोगमा उजुरी ददँदा कुनै दस्तुर िाग्ने छै न ।
९.

प्रारजम्भक छानलबन तथा कारबाही : (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त उजुरी
वा उपदफा (३) बमोजजम प्राप्त जानकारी उपर आयोगिे प्रारजम्भक छानलबन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रारजम्भक छानलबन गदान प्रथम दृष्ट्रिमा नै दलितको हक
ष्ट्रहतमा प्रलतकूि असर परे को दे जखएमा आयोगिे ्यस्तो कायन रोक्न सम्बजन्तधत व्यजक्त,
लनकाय वा पदालधकारीिाई त्काि रोक िगाउन सक्नेछ ।

१०.

उजुरीको छानलबन : (१) दफा ९ बमोजजम प्रारजम्भक छानलबन गदान दलित समुदायका]



हक ष्ट्रहतमा प्रलतकूि असर परे को दे जखएमा ्यस्तो उजुरी उपर आयोग आफैिे वा
आवश्यकता अनुसार सलमलत गठन गरी वा आयोगका अलधकृत कमनचारीबाट तोष्ट्रकए बमोजजम
छानलबन गर्रनन वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम छानलबन गदान आयोग, छानलबन सलमलत वा छानलबन
गने अलधकृत कमनचारीिाई दे हाय बमोजजमको अलधकार हुनेछ :–



(क)

कुनै व्यजक्तिाई उपजस्थत गराई जानकारी लिने,

(ख)

कुनै व्यजक्तिाई कुनै लिखत वा कागजात वा प्रमाण पेश गनन िगाउने,

(ग)

आवश्यकता अनुसार स्थिगत लनरीक्षण गने,

केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोलधत ।
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(घ)

कुनै सरकारी वा सावनजलनक कायानियबाट जाँचबुझको ष्ट्रवषयसँग सम्बजन्तधत
कुनै लिखत वा ्यसको नक्कि जझकाउने ।

(३) उपदफा (१) बमोजजम छानलबन सम्पन्न भएपलछ ्यसको प्रलतवेदन आयोगमा
पेश गनुन पनेछ ।
(४) उजुरीको छानलबन सम्बन्तधी अन्तय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोजजम हुनेछ ।
११.

छानलबन नगने : दफा ९ वा १० मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापलन प्रचलित कानून
बमोजजम अन्तय कुनै लनकायबाट अनुसन्तधान भइरहे को वा भइसकेको ष्ट्रवषयमा आयोगिे
छानलबन वा कारबाही गने छै न ।

१२.

मुद्दा दायर गनन लसफाररस गने : (१) दफा १० बमोजजम छानलबन गदान मुद्दा दायर गनुन पने
दे जखएमा ्यस्तो ष्ट्रवषयको मुद्दा गने हदम्यादलभत्र आयोगिे मुद्दा दायर गनन



सम्बजन्तधत

लनकाय समक्ष लसफाररस गरी ्यसको जानकारी सम्बजन्तधत व्यजक्तिाई समेत ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम लसफाररस गदान आयोगिे मुद्दा दायर गनन सहयोग पुग्ने
छानलबनकोेे क्रममा सङ्किन गरे को तथ्य, कागज तथा प्रमाणको प्रलतलिष्ट्रपसमेत सम्बजन्तधत
लनकायिाई उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम मुद्दा चिाउन िे खी आएमा सम्बजन्तधत लनकायिे सो
ष्ट्रवषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मुद्दा चलने वा नचलने लनणनय गनेछ ।
१३.

उजुरी खारे ज गननसक्ने : (१) दफा ९ वा १० बमोजजम छानलबन गदान उजूरी आधारहीन
दे जखएमा आयोगिे ्यसको कारण खुिाई ्यस्तो उजुरी खारे ज गनन सक्नेछ ।
(२) आयोगिे उपदफा (१) बमोजजम उजुरी खारे ज गने लनणनय गरे कोमा ्यस्तो
लनणनय भएको लमलतिे सात ददनलभत्र सम्बजन्तधत उजुरकतानिाई जानकारी ददनु पनेछ ।



केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोलधत ।
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१४.

मेिलमिाप सम्बन्तधी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्तयत्र जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापलन
आयोगमा ष्ट्रवचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्तधमा सम्बजन्तधत पक्षहरुिे मेिलमिाप गराई
ु लनवेदन ददएमा आयोगिे प्रचलित कानून बमोजजम लमिापत्र हुन सक्ने ष्ट्रवषयमा
पाउन सं यक्त
मेिलमिाप गराइ ददन सक्नेछ ।
(२) कुनै उजुरीका सम्बन्तधमा उपदफा (१) बमोजजम मेिलमिाप भएपलछ लमिापत्र
कायानन्तवयन नभएको ष्ट्रवषयमा बाहे क अन्तय ष्ट्रवषयमा पुनः उजुर िाग्ने छै न ।
(३) मेिलमिाप सम्बन्तधी अन्तय व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोजजम हुनेछ ।

१५.

लसफाररस वा लनणनयको कायानन्तवयन : (१) आयोगिे सं ष्ट्रवधान वा यस ऐन बमोजजम गरे को
लसफाररस वा लनणनयको कायानन्तवयनका िालग सम्बजन्तधत व्यजक्त, लनकाय वा पदालधकारीिाई
िेखी पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम आयोगबाट िे खी आएमा सम्बजन्तधत व्यजक्त, लनकाय वा
पदालधकारीिे ्यसको कायानन्तवयन गरी आयोगिाई जानकारी ददनु पनेछ

।

(३) उपदफा (१) बमोजजम आयोगबाट िे खी आएको ष्ट्रवषय कुनै कारणिे
कायानन्तवयन गनन नसष्ट्रकने भएमा सम्बजन्तधत पदालधकारी, व्यजक्त वा लनकायिे ्यसको कारण
खुिाई अष्ट्रविम्ब आयोगिाई जानकारी ददनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम जानकारी प्राप्त भएमा आयोगिे ्यस्तो ष्ट्रवषयमा पुनः
ष्ट्रवचार गरी लनणनय गनन र सो बमोजजम कुनै व्यजक्त, लनकाय वा पदालधकारीिाई कुनै ष्ट्रवषय
कायानन्तवयन गनन िे खी पठाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द–४
आयोगको कायन सञ्चािन
१६.

आयोगको कायानिय : (१) आयोगको कायन सञ्चािनको िालग काठमािांेै उप्यकामा
आयोगको एक केन्तरीय कायानिय रहनेछ ।
(२) आयोगिे आवश्यकता अनुसार प्रदे शमा कायानिय स्थापना गनन सक्नेछ ।
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१७.

आयोगको बैठक : (१) संष्ट्रवधान वा यस ऐन बमोजजम गनुन पने काम आयोगको बैठकको
लनणनय बमोजजम हुनेछ ।
(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा
बस्नेछ ।
(३) आयोगको सजचविे आयोगको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा
छिफि हुने ष्ट्रवषय सूची सष्ट्रहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्तदा साधारणतया अठ्चािीस
घण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(४) कुनै सदस्यिे उपदफा (३) बमोजजम बैठकमा छिफि हुने ष्ट्रवषय सूचीमा
उजलिजखत ष्ट्रवषयको अलतररक्त अन्तय कुनै ष्ट्रवषयमा छिफि गराउन चाहे मा ्यसरी छिफि
गनन चाहेको ष्ट्रवषय र कारण सष्ट्रहतको सूचना बैठक बस्नुभन्तदा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै
आयोगको सजचविाई ददनु पनेछ । ्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सजचविे ्यसको
जानकारी सबै सदस्यिाई ददनेछ र सो ष्ट्रवषय आयोगको बैठकको कायनसूचीमा परे को
मालननेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन आयोगको
बैठकमा उपजस्थत सबै सदस्यको सहमलतिे ष्ट्रवषय सूचीमा नपरे को ष्ट्रवषयमा पलन छिफि
गरी लनणनय गनन सष्ट्रकनेछ ।
(६) आयोगमा त्काि कायम रहे का पचास प्रलतशतभन्तदा बढी सदस्य उपजस्थत
भएमा आयोगको बैठकको िालग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मालननेछ ।
(७) आयोगको वैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ ।
(८) आयोगको लनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षिे लनणानयक
मत ददनेछ ।
(९) आयोगको लनणनयको अलभिे ख आयोगको सजचविे तयार गरी अध्यक्ष तथा
सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ ।
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(१०) नेपाि लनजामती सेवाको राजपत्रांष्ट्रकत प्रथम श्रे णीको अलधकृतिे आयोगको

सजचवको रुपमा काम गनेछ । ्यस्तो कमनचारी लनयुजक्त नभएसम्म आयोगको वररष्ठतम्
कमनचारीिे आयोगको सजचव भई काम गनेछ ।
(११)

आयोगको बैठक सम्बन्तधी अन्तय कायनष्ट्रवलध आयोगिे लनधानरण गरे बमोजजम

हुनेछ ।
१८.

स्वाथन बाजझएमा लनणनय प्रकृयामा भाग लिन नहुने : आयोगमा ष्ट्रवचाराधीन कुनै ष्ट्रवषयमा
आयोगको कुनै सदस्यको ष्ट्रहत, सरोकार वा स्वाथन रहे को वा लनजको नजजकको नातेदार
प्र्यक्ष प्रभाष्ट्रवत हुने भएमा ्यस्तो सदस्यिे आयोगिाई ्यस्तो कुराको पूव न जानकारी ददई
्यस्तो ष्ट्रवषयमा आयोगबाट गररने लनणनय प्रष्ट्रक्रयामा भाग लिन सक्ने छै न ।

१९.

कायन ष्ट्रवभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कायन ष्ट्रवभाजन आयोगिे तोके बमोजजम हुनेछ ।

२०.

कायनवाहक भई काम गने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद ररक्त भएमा,



लनज सं ष्ट्रवधानको

धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजजम आफ्नो पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा,
ष्ट्रवदे श भ्रमणमा गएकोमा वा सात ददनभन्तदा बढी समयसम्म लबदामा रहे कोमा आयोगको
वररष्ठतम् सदस्यिे आयोगको कायनवाहक अध्यक्ष भई काम गनेछ ।
२१.

आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपने : कुनै सदस्यको स्थान ररक्त रहे को कारणिे मात्र
आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पने छै न ।


............
पररच्छे द–५
ष्ट्रवष्ट्रवध





केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोलधत ।
केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा जझष्ट्रकएको ।
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२२.

आयोगको सङ्गठना्मक संरचना र कमनचारी : (१) आयोगको सङ्गठना्मक सं रचना र
कमनचारीको दरबन्तदी नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे बमोजजम हुनेछ ।
(२) आयोगको कायन सञ्चािनको िालग आवश्यक पने कमनचारी नेपाि सरकारिे
उपिब्ध गराउनेछ ।

२३.

पदीय मयानदा तथा आचरण पािन गनुन पने : (१) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यिे दे हाय
बमोजजमको पदीय मयानदाको पािन गनुन पनेछ :–
(क)

दलित समुदायको हक, ष्ट्रहतको सं रक्षण र सम्बद्र्धन गनन तथा दलित
समुदायको सशक्तीकरणको िालग स्वतन्तत्र, लनष्पक्ष र इमान्तदारीपूवक
न आफ्नो
पदीय दाष्ट्रय्व लनवानह गर्रने,

(ख)

ष्ट्रवलभन्न जातजालत, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्तधमा खिि् पने कुनै
काम नगने,

(२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यिे यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजजमको पदीय
आचरणको पािन गनुन पनेछ ।
२४.

काम कारबाहीमा सहयोग गनुन पने : आयोगिे आफ्नो कायन सम्पादनको लसिलसिामा कुनै
लनकाय वा पदालधकारीको सहयोग माग गरे मा ्यस्तो सहयोग उपिब्ध गराउनु ्यस्तो
लनकाय वा पदालधकारीको कतनव्य हुनेछ ।

२५.

कायानन्तवयनको िालग िेखी पठाउन सक्ने : सं ष्ट्रवधान वा यस ऐन बमोजजम कुनै लनकाय वा
पदालधकारीिे आयोगिे ददएको आदे श, आयोगको लनणनय वा लसफाररस जानीजानी कायानन्तवयन
नगरे मा वा आयोगिाई आवश्यक सहयोग उपिब्ध नगराएमा आयोगिे ्यस्तो लनकाय वा
अलधकारीको तािुक लनकाय वा अलधकारी समक्ष सो ष्ट्रवषय कायानन्तवयन गराउनको िालग
िेखी पठाउन सक्नेछ ।
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२६.

वाष्ट्रषक
न प्रलतवेदन : आयोगिे सं ष्ट्रवधानको धारा २९४ बमोजजम रािपलत समक्ष पेश गर्रने
वाष्ट्रषक
न प्रलतवेदनमा अन्तय ष्ट्रवषयहरूको अलतररक्त दे हायका ष्ट्रवषयहरू समेत समावेश गनुन
पनेछ :–
(क)

आयोगको वाष्ट्रषक
न कायनक्रमको कायानन्तवयनको ष्ट्रववरण तथा िागत खचन,

(ख)

आयोगमा परे का उजुरीको ष्ट्रववरण तथा ्यस्तो उजुरी उपर आयोगिे गरे को
लनणनय तथा आदे शको ष्ट्रववरण,

(ग)

आयोगिे नेपाि सरकार वा अन्तय कुनै लनकायिाई ददएको सुझाव तथा
्यस्तो लनकायिाई गरे को लसफाररसको ष्ट्रववरण,

(घ)

खण्ि (ग) बमोजजमको सुझाब तथा लसफाररस कायानन्तवयनको अवस्था,

(ङ)

आयोगको आलथनक तथा भौलतक स्रोत साधन तथा ्यसको उपयोगको
अवस्था,

(च)

यस ऐन बमोजजम आयोगिे पूरा गनुन पने दाष्ट्रय्व लनवानहका सम्बन्तधमा
गररएको अन्तय काम कारबाहीको ष्ट्रववरण ।

२७.

ँ सम्पकन : आयोगिे नेपाि सरकारसँग सम्पकन रा्दा
नेपाि सरकारसग



सङ्घीय मालमिा

तथा सामान्तय प्रशासन मन्तत्रािय माफनत् राख्नु पनेछ ।
२८.

अलधकार प्र्यायोजन : आयोगिे सं ष्ट्रवधान तथा यस ऐन बमोजजम आपूmिाई प्राप्त
अलधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अलधकार तोष्ट्रकएको शतनको अधीनमा रही प्रयोग र
पािन गने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार, कुनै लनकाय वा स्थानीय
सरकारको कुनै अलधकृत कमनचारीिाई प्र्यायोजन गनन सक्नेछ ।

२९.

लनयम बनाउने अलधकार : (१) यो ऐन कायानन्तवयन गननको िालग आयोगिे आवश्यक लनयम
बनाउन सक्नेछ ।



केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोलधत ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम बनाउने लनयममा नेपाि सरकारिाई आलथनक भार वा
दाष्ट्रय्व पने ष्ट्रवषय समावेश भएमा आयोगि]



नेपाि सरकार, अथन मन्तत्राियको सहमलत

लिनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम आयोगिे बनाएको लनयम नेपाि राजपत्रमा प्रकाशन
भएको लमलतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
३०.

लनदे जशका बनाउने अलधकार : आयोगिे सम्पादन गनुन पने काम सुचारू रूपिे सञ्चािन गने
वा गराउनको िालग यो ऐन तथा यस ऐन अन्ततगनत बनेको लनयमको अधीनमा रही आवश्यक
लनदे जशका बनाउन सक्नेछ ।



३१. ............

३२.

असि लनयतिे गरे को कामको बचाउ : आयोगका पदालधकारी, कमनचारी वा आयोगिे
खटाएको कुनै पलन व्यजक्तिे



यो ऐन वा यस अन्ततगनत बनेका लनयमहरू बमोजजम असि

लनयतिे गरे को कुनै काम कारबाहीका सम्बन्तधमा नीजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही
चिाइने छै न ।
३३.

खारे जी र बचाऊ : (१) सम्वत् २०५८ साि चैत्र ६ गते नेपाि राजपत्रमा प्रकाजशत
सूचना बमोजजम

गदठत राष्ट्रिय दलित आयोग ष्ट्रवघटन गररएको छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आयोगबाट भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन
बमोजजम भए गरे को मालननेछ ।
(३) यो ऐन िागू हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजजमको राष्ट्रिय दलित आयोगमा
बहाि रहेका पदालधकारीहरू यो ऐन िागू भएपलछ स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।



केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोलधत ।



केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खारे ज ।
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केही नेपाि ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खारे ज ।
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