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राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण मममि
२०७४।६।२७
सं शोधन गने ऐन
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

सं वि् २०७४ सालको ऐन नं. १८
प्रस्िावना : खस आयय, ष्ट्रपछडा वगय, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागररक, श्रममक, ष्ट्रकसान,
अल्पसङ्ख्यक, सीमान्िीकृि समुदाय िथा ष्ट्रपछमडएको वगय र कणायली, ष्ट्रपछमडएको क्षेत्र िथा
आमथयक रूपले ष्ट्रवपन्न वगय लगायिका समुदायको हक, अमधकारको सं रक्षण र सम्बद्र्धन िथा
त्यस्िो समुदायको सशिीकरण गनयको लामग राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक
व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं ष्ट्रवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोक्तिमको व्यवस्थाष्ट्रपका–सं सदले
यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारक्तम्भक
१.

संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा :

ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दले
काययवाहक अध्यक्षलाई समेि िनाउँछ ।
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(ख)

“आयोग” भन्नाले सं ष्ट्रवधानको धारा २५८ बमोक्तिमको राष्ट्रिय
समावेशी आयोग सम्झनु पछय ।

(ग)

“कणायली” भन्नाले साष्ट्रवकको कणायली अञ्चललाई सम्झनु पछय ।

(घ)

“िोष्ट्रकएको” वा “िोष्ट्रकए बमोक्तिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगयि बनेको
मनयममा िोष्ट्रकएको वा िोष्ट्रकए बमोक्तिम सम्झनु पछय ।

(ङ)

“ष्ट्रपछमडएको क्षेत्र” भन्नाले आयोगको मसफाररसमा नेपाल सरकारले
पररभाष्ट्रषि गरे को क्षेत्रलाई सम्झनु पछय ।

(च)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछय र सो शब्दले
अध्यक्षलाई समेि िनाउँछ ।

(छ)

“सं ष्ट्रवधान” भन्नाले नेपालको सं ष्ट्रवधान सम्झनु पछय ।
पररच्छे द–२
आयोगको काम, कियव्य र अमधकार

३.

आयोगको अन्य काम, कियव्य र अमधकार : सं ष्ट्रवधानको धारा २५९ मा उक्तल्लक्तखि काम,
कियव्य र अमधकारका अमिररि आयोगको अन्य काम, कियव्य र अमधकार दे हाय बमोक्तिम
हुनेछ :–
(क)

खस आयय, ष्ट्रपछडा वगय, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, िेष्ठ नागररक, श्रममक,
ष्ट्रकसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्िीकृि समुदाय िथा ष्ट्रपछमडएको वगय र
कणायलीमा बसोबास गने िथा आमथयक रूपले ष्ट्रवपन्न वगय लगायिका
समुदायसँग सम्बक्तन्धि नीमि िथा काययक्रमको समीक्षा, अनुगमन र
मूल्याङ्कन गने,

(ख)

आयोगले गरे का मसफाररस वा ददएका सुझाव कायायन्वयनको सम्बन्धमा
अनुगमन गने वा गराउने,
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(ग)

खण्ड (क) मा उक्तल्लक्तखि समुदाय, वगय र क्षेत्रमभत्र आमथयक वा सामाक्तिक
रूपमा पछामड परे का व्यक्तिको ष्ट्रवकास र सशिीकरणको लामग ष्ट्रवशेष
काययक्रम ििुम
य ा गरी कायायन्वयन गनय नेपाल सरकारलाई मसफाररस गने,

(घ)

खण्ड (क) मा उक्तल्लक्तखि समुदाय, वगय र क्षेत्रको भाषा, मलष्ट्रप, सं स्कृमि,
इमिहास, परम्परा, साष्ट्रहत्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्िो भाषा,
मलष्ट्रप, सं स्कृमि, इमिहास, परम्परा, साष्ट्रहत्य, कलाको सं रक्षण र ष्ट्रवकासको
लामग काययक्रम ििुम
य ा गरी नेपाल सरकारलाई मसफाररस गने,

(ङ)

खण्ड (क) मा उक्तल्लक्तखि समुदाय, वगय र क्षेत्रको हक ष्ट्रहिको सं रक्षण र
सम्बद्र्धन

िथा

त्यस्िो

वगय

वा

समुदायको

सशिीकरणको

लामग

चेिनामूलक काययक्रम सञ्चालन गने,
(च)

खण्ड (क) मा उक्तल्लक्तखि समुदाय, वगय र क्षेत्रमा ष्ट्रवद्यमान सबै प्रकारको
शोषणको अन्त्य गनय काययक्रम ििुम
य ा गरी नेपाल सरकारलाई मसफाररस
गने,

(छ)

खण्ड (क) मा उक्तल्लक्तखि वगय, क्षेत्र र समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष
भएको अन्िरराष्ट्रिय सक्तन्ध सम्झौिा काययन्वयन भए नभएको अनुगमन गरी
नेपाल सरकारलाई



कायायन्वयनको लामग आवश्यक मसफाररस गने वा

सुझाव ददने,
(ि)

खण्ड (क) मा उक्तल्लक्तखि वगय, क्षेत्र र समुदायको अमधकार उल्लङ्घन गने
व्यक्ति वा सं स्थाका ष्ट्रवरुद्ध उिुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानमबन िथा
िहष्ट्रककाि गनय सम्बक्तन्धि मनकायमा मसफाररस गने,



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
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(झ)

खण्ड (क) मा उक्तल्लक्तखि वगय, क्षेत्र र समुदायको पष्ट्रहचानका सम्बन्धमा
ष्ट्रवस्िृि अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृि गनय नेपाल सरकारलाई
मसफाररस गने,

(ञ)

खण्ड (क) मा उक्तल्लक्तखि वगय, क्षेत्र र समुदायका सन्दभयमा मलइने नीमि,
काययक्रम

िथा

मनणययका

सम्बन्धमा

नेपाल

सरकार

र

अन्य

सङ्घ

सं स्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गने,
(ट)

अध्यक्ष, सदस्य िथा आयोगका कमयचारीको लामग आचारसं ष्ट्रहिा बनाई
लागू गने वा गराउने,

(ठ)
४.

आयोगको वाष्ट्रषक
य योिना िथा काययक्रम स्वीकृि गने ।

राय परामशय मलन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य सं वैधामनक
मनकाय, सरकारी कायायलय वा सावयिमनक सं स्थासँग परामशय गनय वा राय मलन सक्नेछ ।

५.

ष्ट्रवशेषज्ञको सेवा मलन सक्ने : आयोगले सं ष्ट्रवधान, यो ऐन र प्रचमलि सङ्घीय कानून
बमोक्तिम सम्पादन गनुय पने कुनै काम आयोगमा काययरि िनशक्तिबाट सम्पादन हुन
नसक्ने भएमा आयोगले

त्यसको कारण खुलाई प्रचमलि सङ्घीय कानून बमोक्तिम

ष्ट्रवशेषज्ञको सेवा मलन सक्नेछ ।
६.

समममि वा काययदल गठन गनय सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बक्तन्धि कुनै ष्ट्रवशेष प्रकृमिको
कायय सम्पादन गने प्रयोिनको लामग आयोगले कायायवमध िोकी कुनै समममि वा काययदल
गठन गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको समममि, काययदलको काययक्षेत्रगि शिय त्यस्िो
समममि वा काययदल गठन गदायका बखि आयोगले मनधायरण गरे बमोक्तिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तिम समममि वा काययदल गठन गदाय सं ष्ट्रवधानमा व्यवस्था
भए बमोक्तिम समानुपामिक समावेशी मसद्धान्िको आधारमा प्रमिमनमधत्व हुन ु पनेछ ।
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७.

समन्वय िथा सहकायय गनय सक्ने : आयोगले आवश्यकिा अनुसार सरकारी मनकाय वा
सावयिमनक सं स्थासँग आवश्यक समन्वय िथा सहकायय गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द–३
आयोगको कायय सञ्चालन

८.

आयोगको कायायलय : (१) आयोगको कायय सञ्चालनको लामग काठमाडांैै उपत्यकामा
आयोगको एक केन्रीय कायायलय रहनेछ ।
(२) आयोगले आवश्यकिा अनुसार प्रदे शमा कायायलय स्थापना गनय सक्नेछ ।

९.

आयोगको बैठक : (१) संष्ट्रवधान वा यस ऐन बमोक्तिम गनुय पने काम आयोगको बैठकको
मनणयय बमोक्तिम हुनेछ ।
(२) आयोगको बैठक आवश्यकिा अनुसार अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र
स्थानमा बस्नेछ ।
(३) आयोगको सक्तचवले आयोगको बैठक बस्ने मममि, समय र स्थान िोकी
बैठकमा छलफल हुने ष्ट्रवषय सूची सष्ट्रहिको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणिया
अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोक्तिम बैठकमा छलफल हुने ष्ट्रवषय सूचीमा
उक्तल्लक्तखि ष्ट्रवषयको अमिररि अन्य कुनै ष्ट्रवषयमा छलफल गराउन चाहे मा त्यसरी
छलफल गनय चाहेको ष्ट्रवषय र कारण सष्ट्रहिको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्िीमा चौबीस
घण्टा अगावै आयोगको सक्तचवलाई ददनु पनेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको
सक्तचवले त्यसको िानकारी सबै सदस्यलाई ददनेछ र सो ष्ट्रवषय आयोगको बैठकको
काययसूचीमा परे को मामननेछ ।
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(५) उपदफा (३) र (४) मा िुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए िापमन आयोगको
बैठकमा उपक्तस्थि सबै सदस्यको सहममिले ष्ट्रवषय सूचीमा नपरे को ष्ट्रवषयमा पमन छलफल
गरी मनणयय गनय सष्ट्रकनेछ ।
(६) आयोगमा ित्काल कायम रहे का पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थि
भएमा आयोगको बैठकको लामग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मामननेछ ।
(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ ।
(८) आयोगको मनणयय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर भएमा अध्यक्षले मनणाययक
मि ददनेछ ।
(९) आयोगको मनणययको अमभले ख आयोगको सक्तचवले ियार गरी अध्यक्ष िथा
सदस्यको दस्िखि गराई राख्नेछ ।


(१०) नेपाल मनिामिी सेवाको रािपत्रांष्ट्रकि प्रथम श्रे णीको अमधकृिले आयोगको

सक्तचवको रुपमा काम गनेछ । त्यस्िो कमयचारी मनयुक्ति नभएसम्म आयोगको वररष्ठिम्
कमयचारीले आयोगको सक्तचव भई काम गनेछ ।
(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य काययष्ट्रवमध आयोगले मनधायरण गरे बमोक्तिम
हुनेछ ।
१०.

स्वाथय बाक्तझएमा मनणयय प्रष्ट्रक्रयामा भाग मलन नहुने : आयोगमा ष्ट्रवचाराधीन कुनै ष्ट्रवषयमा
आयोगको कुनै सदस्यको ष्ट्रहि, सरोकार वा स्वाथय रहे को वा मनिको नक्तिकको नािेदार
प्रत्यक्ष प्रभाष्ट्रवि हुने भएमा त्यस्िो सदस्यले आयोगलाई त्यस्िो कुराको पूव य िानकारी ददई
त्यस्िो ष्ट्रवषयमा आयोगबाट गररने मनणयय प्रष्ट्रक्रयामा भाग मलन सक्ने छै न ।

११.



कायय ष्ट्रवभािन : अध्यक्ष र सदस्यको कायय ष्ट्रवभािन आयोगले िोके बमोक्तिम हुनेछ ।

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
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१२.

काययबाहक भई काम गने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद ररि भएमा,



मनि

सं ष्ट्रवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्तिम आफ्नो पदको काययसम्पादन गनय
नपाउने भएमा, ष्ट्रवदे श भ्रमणमा गएकोमा वा साि ददनभन्दा बढी समयसम्म ष्ट्रवदामा
रहेकोमा आयोगको वररष्ठिम् सदस्यले आयोगको काययबाहक अध्यक्ष भई काम गनेछ ।
आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपने : कुनै सदस्यको स्थान ररि रहे को कारणले

१३.

मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पने छै न ।


...........
पररच्छे द–४
ष्ट्रवष्ट्रवध

१४.

आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कमयचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक सं रचना र
कमयचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृि गरे बमोक्तिम हुनेछ ।
(२) आयोगको कायय सञ्चालनको लामग आवश्यक पने कमयचारी नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराउनेछ ।

१५.

पदीय मयायदा िथा आचरण पालना गनुय पने

: (१) आयोगका अध्यक्ष िथा सदस्यले

दे हाय बमोक्तिमको पदीय मयायदाको पालना गनुय पनेछ :–
(क)

खस आयय, ष्ट्रपछडा वगय, अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागररक, श्रममक,
ष्ट्रकसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्िीकृि समुदाय िथा ष्ट्रपछमडएको वगय
र कणायलीमा बसोबास गने िथा आमथयक रूपले ष्ट्रवपन्न वगय लगायिका
समुदायको हक, ष्ट्रहिको सं रक्षण र सम्बद्र्धन गनय िथा सो वगय र
समुदायको सशक्तिकरणको लामग स्विन्त्र, मनष्पक्ष र इमान्दारीपूवक
य
आफ्नो पदीय दाष्ट्रयत्व मनवायह गर्र्नेैे,
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(ख)

ष्ट्रवमभन्न िाििामि, समुदाय िथा सम्प्रदाय बीचको

सम्बन्धमा खलल्

पने कुनै काम नगने,
(२) आयोगका अध्यक्ष िथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचमलि कानून बमोक्तिमको
पदीय आचरणको पालन गनुय पनेछ ।
१६.

काम कारबाहीमा सहयोग गनुय पने : आयोगले आफ्नो कायय सम्पादनको मसलमसलामा कुनै
मनकाय वा पदामधकारीको सहयोग माग गरे मा त्यस्िो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्िो
मनकाय वा पदामधकारीको कियव्य हुनेछ ।

१७.

कायायन्वयनका लामग लेखी पठाउन सक्ने :

कुनै मनकाय वा पदामधकारीले आयोगलाई

आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले कायायन्वयनको लामग त्यस्िो मनकाय वा
अमधकारीको िालुक मनकाय वा अमधकारी समक्ष ले खी पठाउन सक्नेछ ।
१८.

वाष्ट्रषक
य
प्रमिवेदन : (१) आयोगले आपूmले गरे को काम कारबाहीको वाष्ट्रषक
य
प्रमिवेदन
आमथयक वषय समाप्त भएको मममिले िीन मष्ट्रहनामभत्र रािपमि समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको वाष्ट्रषक
य
प्रमिवेदनमा अन्य ष्ट्रवषयको अमिररि
दे हायका ष्ट्रवषय समेि समावेश गनुय पनेछ :–
(क)

आयोगको वाष्ट्रषक
य काययक्रमको कायायन्वयनको ष्ट्रववरण िथा लागि खचय,

(ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै मनकायलाई ददएको मसफाररस िथा
सुझावको ष्ट्रववरण,
(ग) खण्ड (ख) बमोक्तिमको मसफाररस िथा सुझाब कायायन्वयनको अवस्था,
(घ)

आयोगको आमथयक िथा भौमिक स्रोि साधन िथा त्यसको उपयोगको
अवस्था,

(ङ) यस ऐन बमोक्तिम आयोगले पूरा गनुय पने दाष्ट्रयत्व मनवायहका सम्बन्धमा
गररएको अन्य काम कारबाहीहरूको ष्ट्रववरण ।
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१९.

ँ सम्पकय : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पकय रा्दा
नेपाल सरकारसग



सङ्घीय माममला

िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माफयि राख्नु पनेछ ।
२०.

अमधकार प्रत्यायोिन : आयोगले सं ष्ट्रवधान िथा यस ऐन बमोक्तिम आपूmलाई प्राप्त
अमधकारमध्ये आवश्यकिा अनुसार कुनै अमधकार िोष्ट्रकएको शियको अधीनमा रही प्रयोग
र पालन गने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, कुनै मनकाय वा स्थानीय
सरकारको कुनै अमधकृि कमयचारीलाई प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ ।



२१. ..........

२२.

असल मनयिले गरे को कामको बचाउ : आयोगका पदामधकारी, कमयचारी वा आयोगले
खटाएको कुनै पमन व्यक्तिले



यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेका मनयमहरू बमोक्तिम

असल मनयिले गरे को कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा मनिहरू उपर कुनै कानूनी
कारबाही चलाइने छै न ।
२३.

मनयम बनाउने अमधकार : (१) यो ऐन कायायन्वयन गनयको लामग आयोगले आवश्यक
मनयम बनाउन

सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम बनाउने मनयममा नेपाल सरकारलाई आमथयक भार वा
दाष्ट्रयत्व पने ष्ट्रवषय समावेश भएमा आयोगले



नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालयको सहममि

मलनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तिम आयोगले बनाएको मनयम नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन
भएको मममिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
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२४.

मनदे क्तशका बनाउने अमधकार : आयोगले सम्पादन गनुय पने काम सुचारू रूपले सञ्चालन
गनय वा गराउनको लामग यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगयि बनेको मनयमको अधीनमा रही
आवश्यक मनदे क्तशका बनाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची

.........................
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